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תקנות המקרקעין )זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי 
מעליות לפחות(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ז)ב( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, אני 
מתקינה תקנות אלה: 

בתקנות אלה -    1
"בית משותף" -  בית משותף שהתקיימו בו תנאי סעיף 59ז)א( לחוק, ושבקשה להיתר 
בנייה לגביו לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965, הוגשה לאחר תחילתו 
)הוראות  מגורים  ובבנייני  ציבוריים  בבניינים  שבת  מעליות  התקנת  חוק  של 

ותיקוני חקיקה(, התשס"א-32001, כאמור בסעיף 4 לאותו חוק; 

השלטון  סדרי  לפקודת  18א)א(  בסעיף  המפורטים  ישראל  ממועדי  מועד   - "חג" 
והמשפט, התש"ח-41948  

תופעל  שבת  פיקוד  מנגנון  הותקן  שבה  המעלית  כי  משותף  בבית  דירה  בעל  דרש    2
כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:  

בליל שבת  ובליל חג - משעת כניסת השבת או החג, למשך שלוש שעות;  )1(

ביום שבת וביום חג - משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:00, ובמשך שעתיים לפני   )2(
צאת השבת או החג 

על אף האמור בתקנה 2, דרשו 75% מבעלי הדירות בבית משותף כי המעלית שבה    3
הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית 

שבת בזמנים המפורטים להלן: 

בליל שבת ובליל חג - משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה;   )1(

ביום שבת וביום חג - משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג   )2(

ז' בניסן התשע"ד )5 ביוני 2014(
)חמ 3-4855(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי( 
)שינוי התוספת הראשונה לחוק(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף 
ובאישור  השפטים  שרת  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  זיהוי(,  אמצעי  ונטילת 

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

זמני הפעלה לפי 
דרישת רוב מיוחס 

של בעלי הדירות

זמני הפעלה לפי 
דרישת בעל דירה

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשס"א, עמ' 519   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ס"ח התשס"א, עמ' 519   3

ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1 ועמ' 12   4

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 136   1
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בתוספת הראשונה לחוק -   1
בפסקה )1( -  )1(

לפני פסקת משנה )ב( יבוא: )א( 

")א1( עבירות של זנות לפי סעיפים 203ב ו–203ג;";

בפסקת משנה )ו( -  )ב( 

אחרי "375א" יבוא "376";  )1(

אחרי "376ב" יבוא "377";  )2(

בפסקת משנה )ז(, בסופה יבוא "ולפי סעיפים 273, 274 ו–368ו";  )ג( 

בפסקת משנה )ח(, לפני "402"  יבוא "384א";  )ד( 

אחרי פסקת משנה )ח( יבוא:  )ה( 

עבירה של התפרעות לפי סעיף 157;  ")ט( 

עבירה של ארגון משחקים אסורים, הגרלות או הימורים לפי סעיף 225;  )י( 

עבירה של קשר לפשע לפי סעיף 499 ובלבד שמדובר בעבירת פשע  )יא( 
המנויה בתוספת ";

אחרי פסקה )4( יבוא:    )2(

למניעת  לחוק  5)ג(  סעיף  לפי  מינית  והטרדה  התנכלות  של  ")4א( עבירות 
הטרדה מינית, התשנ"ח-21998; 

)4ב( עבירה לפי סעיף 2 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-32003;

)4ג( עבירה לפי סעיף 12)1( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-41952 "

תחילתו של צו זה 14 ימים מיום פרסומו    2
ד' בסיוון התשע"ד )2 ביוני 2014(

)חמ 3-4453(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )החלת תקן 1134( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו–30 לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-11989 
)להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

התשע"ד בתמוז  י"ב  יום  עד   )2014 ביוני   20( התשע"ד  בסיוון  כ"ב  שמיום  בתקופה    1 
)10 ביולי 2014( -

תיקון התוספת 
הראשונה לחוק

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 166   2
ס"ח התשס"ג, עמ' 502   3
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   4

הוראת שעה

__________
ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ח, עמ' 128   1
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תקן  )החלת  ורישוי(  )בטיחות  הגז  לתקנות   2 בתקנה  האמור  אף  על  כאילו  יראו   )1(
היא  גפ"מ  בייצור  אולפינים  של  המותרת  המרבית  התכולה  התשס"א-22001,   ,)1134

בשיעור של 30 אחוזים;

 ,1134 בתקן  הקבוע  על  עולה  שבו  האולפינים  שתכולת  גפ"מ  גז  ספק  יספק  לא   )2(
למיתקן גז - שבבעלותו, באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו, לפי העניין -  שמותקן 
נהלים  לפי  ומתוחזק  מטופל  המאייד  כן  אם  אלא  שימוש,  בו  יעשה  ולא  מאייד,  בו 
כתובים של ספק הגז והוראות היצרן, והתחזוקה מתבצעת בידי מתקין גז בעל רישיון 
כדין, שקיבל מידע בדבר כמות האולפינים בגז והדרכה מספק הגז לעניין הספקת גז 

מסוג זה;

 ,1134 בתקן  הקבוע  על  עולה  שבו  האולפינים  שתכולת  גפ"מ  גז  ספק  יספק  לא   )3(
למיתקן גז - שבבעלותו, באחריותו או שהוא אחראי לתחזוקתו, לפי העניין -  שמותקן 
בו מאייד, והוא מצוי באזור מגורים או במבנה תעשייתי, ולא יעשה בו שימוש, אלא 
אם כן המאייד איננו מבוסס על חימום ישיר, ומצוי בו חומר תווך בין מקור החום לבין 

הגפ"מ 

כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(
)חמ 3-3035(

ם ו ל ש ן  לב י ס     
שר התשתיות הלאומיות       

           האנרגיה והמים  
 

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, התשע"ד-2014
  בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 

לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכום התמורה 
בהצעת ניירות ערך 

לעובדים של תאגיד 
שאינו תאגיד מדווח

הקבוע1   לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי   עקב 
בתקנה 3)א( לתקנות, והוא מיום ה' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(, 19,841,000 שקלים 

חדשים 

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה אחת 

של תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2 
לתקנות, והוא מיום ה' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(, 2,645,000 שקלים חדשים 

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3027(        

יושב ראש רשות ניירות ערך      

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 789   2

__________
ק"ת התש"ס, עמ' 616; התשע"ג, עמ' 1392   2




