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 צו התכנון והבנייה )פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה( 
)הוראת שעה(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 266ה)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - 
החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין צו זה:  

בצו זה -1 הגדרות 

מיוחד  מצב  על  הכרזה  עליו  חלה  זה  צו  של  פרסומו  שביום  אזור   - מוכרז"  "אזור 
בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-21951, וכן אזורים 

נוספים אם יוכרזו כאמור, מיום הכרזתם עד תום תקופת תוקפו של צו זה;

2א  תקנה  לפי  להיתר,  בקשה  על  דרושה  שחתימתו  גורם   - בנכס"  הזכות  "בעל   
לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-31970;

או  מזוין  מבטון  הבנוי  אוכלוסייה,  מיגון  לצורכי  )טרומי(,  יביל  מבנה   - "מיגונית" 
ששטח  חלקיו,  בכל  ורתום  אחת  מקשה  עשוי  דומות,  תכונות  בעל  מחומר 
הבנייה הכולל שלו לא עולה על 10 מטרים מרובעים, עובי קירותיו לא פחות 
מבנה  לרבות  מטרים,  שלושה  על  עולה  לא  וגובהו  סנטימטרים,  משלושים 
כאמור שממדיו סוטים מהאמור,  ובלבד שהסטייה לא תעלה על 50% והתקבל 

לגביו אישור פיקוד העורף לסטייה כאמור 

פטור מהיתר לפי 
פרק ה' לחוק 

ומתכנית

הצבת מיגונית והשימוש בה פטורים מהיתר לפי פרק ה' לחוק ומתכנית, לשנתיים 2 
מיום תחילתו של צו זה ובתנאים אלה: 

)1( המיגונית תוצב בידי המדינה או בידי רשות מקומית בתחומה; הצבת מיגונית 
בידי המדינה מותנית באישור מהנדס הרשות המקומית או ראש הרשות המקומית 

שבתחומה מוצבת המיגונית;

)2( ניתנה הסכמת בעל הזכות בנכס להצבת המיגונית, למעט בנכס שבעל הזכות 
בו הוא מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק"ל ושאין בו חוכר לדורות;

האוכלוסייה  של  הגעה  מרחקי  מבחינת  המיטבי  במקום  תמוקם  )3( המיגונית 
המצויה באזור, וככל האפשר במשולב בסביבתה, תוך שקילת מפגעים בטיחותיים, 

שעלולים להיווצר מהצבתה;

)4( השימוש במיגונית, יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים, מיום תחילתו של 
צו זה;

)5( מי שהציבה את המיגונית - הרשות המקומית או המדינה - תשקם ותחזיר 
את המצב לקדמותו, בסיום תקופת השימוש האמורה, אלא אם כן אושרה במהלכה 

תכנית המתירה הצבת מיגונית ושימוש בה;

)6( המיגונית תוצב באזור מוכרז 

י"ח באב התשע"ד )14 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4912(

ר ע ס ן  ו ע ד ג   
    שר הפנים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ'  474   1

ס"ח התשי"א, עמ' 71; התשנ"ח, עמ' 42; התשע"ב, עמ' 740   2

ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשל"ז, עמ' 534   3
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כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת 
מים או ביוב( )תיקון מס' 4(, התשע"ד-2014

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 23 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת    1
מים או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים(, אחרי סעיף קטן )ט( יבוא: 

אל  לפנות  צרכן  של  באפשרותו  כי  צרכן  של  תקופתי  חשבון  בכל  תציין  חברה  ")י( 
החברה בבקשה לשנות את מספר הנפשות המוכר הרשום אצלה בצירוף  האסמכתאות  

הנדרשות לפי סעיפים קטנים )ג( עד )ד(, לפי העניין "

בשנת 2014 לא תחול החובה בסעיף 23)ב( לכללים העיקריים ולא תחול החזקה לפי    2
הסיפה בסעיף 23)ג( לכללים העיקריים  

תחילתו של סעיף 1 לכללים אלה 30 ימים מיום פרסומם    3
י' באב התשע"ד )6 באוגוסט 2014(

)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 3(, 
התשע"ד-2014

ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
שקוימו הוראות סעיפים 113 ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

התשנ"ד-21994  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  4א  בסעיף    1
)להלן - כללי תעריפי ספקים(, אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:

ספק מקומי יציין בכל חשבון תקופתי של צרכן מהו מספר הנפשות הרשום אצלו  ")י( 
וכי באפשרותו של צרכן לפנות אל הספק בבקשה לשנות את מספר הנפשות המוכר 
לפי  )ד(,  עד  )ג(  קטנים  סעיפים  לפי  הנדרשות  האסמכתאות  בצירוף  אצלו  הרשום 

העניין "

בשנת 2014 לא תחול החובה בסעיף 4א)ב( ולא תחול החזקה לפי הסיפה בסעיף 4א)ג(    2
תחילתו של סעיף 1 לכללים אלה 30 ימים מיום פרסומם    3

י' באב התשע"ד )6 באוגוסט 2014(
)חמ 3-29-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

תיקון סעיף 23

הוראת שעה

תחילה

תיקון סעיף 4א

הוראת שעה

תחילה 

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ד, עמ' 378 ועמ' 1438   2

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   1

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ד, עמ' 358, עמ' 1096 ועמ' 1430   2
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הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התשע"ד-2014
)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2014, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ד בתמוז  ג'  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2013 

)1 ביולי 2014(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1  תביעה לסכום כסף קצוב
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–481
2  כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
2,881ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

3  בוטל

4965  התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4991א  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4991ב  בקשה למינוי מנהל עיזבון

5  תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או 

237מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

תלויה  תביעה  אין  אם  הסכם  אישור  לרבות  אחרת  תביעה  6  כל 
481ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה

7237  בקשה בכתב

8511  עשיית צוואה לפני שופט

9511  הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10  )בוטל(

20 5 לכל עמוד11  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12  ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

511

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט 
הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה

 "72

י"ז בסיוון התשע"ד )15 ביוני 2014(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-2659(  

מנהל בתי המשפט   

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התשע"ד, עמ' 494   1




