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צו האפוטרופוס הכללי )ניהול ללא צו ניהול( )ביטול(, התשע"ד-2014
ובאישור  התשל"ח-11978,  הכללי,  האפוטרופוס  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

צו האפוטרופוס הכללי )ניהול ללא צו ניהול(, התשמ"ד-21983 - בטל    1
כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(

)חמ 3-1851-ת1(

ני לב י  פ י צ  

שרת המשפטים  

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחילת החוק לגבי עיצום כספי 
שמטילה רשות התעופה האזרחית(, התשע"ד-2014

והוצאות,  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

תחילתו של החוק לגבי עיצום כספי המפורט להלן שמטילה רשות התעופה האזרחית,    1
ימים   30 בתוך  תהיה  התשס"ה-22005,  האזרחית,  התעופה  רשות  בחוק  כמשמעותה 

מיום פרסומו של צו זה:

עיצום כספי כמשמעו בפרק י' לחוק הטיס, התשע"א-32011;  )1(

עיצום כספי לפי סעיף 10א לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-41963   )2(

י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(
)חמ 3-4897(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחילת החוק לגבי קנס שהוטל לפי 
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969(, התשע"ד-2014

והוצאות,  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס אזרחי לפי סעיף 8א)א()3( לחוק רישום קבלנים    1
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-21969, שלא שולם במועדו, תהיה שלושים ימים 

מיום פרסומו של צו זה  

י"א בסיוון התשע"ד )9 ביוני 2014(
)חמ 2717א-3(

ני לב י  פ י צ  
 
 
 

שרת המשפטים

 

ביטול

תחילת החוק לגבי 
עיצום כספי

__________
ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 116   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 524; התשמ"ה, עמ' 694   2

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 170   1
ס"ח התשס"ה, עמ' 130   2
ס"ח התשע"א, עמ' 830   3

ס"ח התשכ"ג, עמ' 104; התשע"א, עמ' 830   4

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 170   1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשל"ז, עמ' 37   2

תחילת החוק לגבי 
קנס אזרחי
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תקנות הירושה )אגרות הרשם לענייני ירושה( )תיקון(, התשע"ד-2014
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 160)א()7( לחוק הירושה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 160)ב( לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:

 ,5 בפרט  התשנ"ח-31998,  ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות  בתוספת    1
במקום "הפקדה או החזרה של" יבוא "הפקדת" 

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
ני לב י  פ י )חמ 3-2872(              צ

     שרת המשפטים
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 63 

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130 

3  ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ג, עמ' 590 

תקנות להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים 
בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014 )העברת סכום החיסכון לאוצר המדינה(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי 
תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014, התשע"ג-12013, אני מתקין תקנות אלה: 

מעביד יעביר לאוצר המדינה את סכום החיסכון בעד החודשים המפורטים להלן לא    1
יאוחר מן המועדים האלה: 

בעד החודשים יולי 2013 עד יוני 2014 - עד יום י"ז בתמוז התשע"ד )15 ביולי 2014(;  )1(

התשע"ה בכסלו  כ"ג  יום  עד    -  2014 נובמבר  עד   2014 יולי  החודשים  בעד   )2( 
)15 בדצמבר 2014(;

בעד חודש דצמבר 2014 - עד יום כ"ד בטבת התשעה )15 בינואר 2015(   )3(

סכום החיסכון יועבר אל חשבון החשב הכללי בבנק הדואר )סמל בנק 09( שמספרו    2
25636 המנוהל בסניף מספר 001   

החשב  מטה  לחשבות  בכתב  הודעה  המעביד  ישלח  החיסכון  סכום  העברת  עם  )א(    3
הכללי לידי חשב מטה החשב הכללי, רחוב קפלן 1, משרד האוצר, ירושלים, שבה יצוין 

הסכום שהועבר  

מעביד יעביר למטה החשב הכללי אישור רואה חשבון בדבר העברת כל סכום  )ב( 
החיסכון שהועבר לגבי שנת 2014 - לא יאוחר מיום ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014( 
שנת  לגבי   )2015 ביוני   30( התשע"ה  בתמוז  י"ג  מיום  יאוחר  לא   -  2015 שנת  ולגבי 

   2015

שילם מעביד את התשלום לאחר המועדים המנויים בתקנה 1 )להלן - המועד האחרון(     4
תיווסף לסכום החיסכון שעליו להעביר לאוצר המדינה לפי אותה תקנה ריבית החשב 

תיקון התוספת

 מועדי העברת
סכום החיסכון

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 90   1

יעד העברה

דיווח בדבר העברת 
הכספים

תשלום מאוחר
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הכללי, כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת 
ברשומות, בשל התקופה שבין היום שלאחר המועד האחרון לבין המועד שבו שולם 

התשלום בפועל 

י"ט בסיוון התשע"ד )17 ביוני 2014(
)חמ 3-4847(

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר   

 תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(
)תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8)ב( ו–9 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 9)ד( לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:

המקומיות(,  ברשויות  כללית  )ארנונה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות   10 בתקנה    1
התשס"ז-22007 )להלן - התקנות העיקריות( -

בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנת משנה )א()1( עד )3(" יבוא "בתקנת משנה )א("   )1(
ובמקום "עד 28 בפברואר של שנת הכספים שבעדה מוטלת הארנונה" יבוא "עד תום 
שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 

276)א( או )ב( לפקודת העיריות3, לפי העניין" 

תקנת משנה )ג( - תימחק   )2(

תקנות אלה יחולו לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2015 ואילך    2
א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(

)חמ 3-2278(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ד-2014
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–30 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת 
שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)א( לפקודה ולפי סעיף 

21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מצווה לאמור:

במקום  ברישה,   ,3 בפרט  התשס"ב-42002,  קנס(,  )עבירות  התעבורה  לצו  בתוספת    1
"עירייה או מועצה מקומית" יבוא "עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים" 

י"א בסיוון התשע"ד )9  ביוני 2014(
ץ " כ ל  א ר ש )חמ 3-250(              י

     שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466 

2  ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166 

3  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348 

4  ק"ת התשס"ב, עמ' 932; התשע"ב, עמ' 1218 

תיקון תקנה 10

יעד העברה

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 429; התשע"ד, עמ' 510 ועמ' 713   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   3

תיקון התוספת




