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תקנות הירושה )תיקון(, התשע"ה-2014

בתי  לחוק   26 סעיף  התשכ"ה-11965,  הירושה,  לחוק   160 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 וסעיף  התשנ"ה-21995,  משפחה,  לענייני  המשפט 

התשמ"ד-31984, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 17 לתקנות הירושה, התשנ"ח-41998, בסופה יבוא "ואולם ניתן למבקש פטור    1
ירושה(,  לענייני  הרשם  )אגרות  הירושה  לתקנות   4 תקנה  לפי  אגרה  תשלום  מחובת 

התשנ"ח-51998, יחולו הוצאות הפרסום על הממונה הארצי" 

כ"ו באלול התשע"ד )21 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2874(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים( )תיקון(, התשע"ה-2014

ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לחוק  ו–139   102  ,99 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ן-11990 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 102 לחוק, ובאישורו לפי סעיף 

30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2)ג( לתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )כספים(, התשנ"ב-31992, בפסקה    1
)11(, בסופה יבוא "ואולם מיום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011( - 13,680,561" 

תחילתה של תקנה 1 ביום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011(    2
י"ג באלול התשע"ד )8 בספטמבר 2014(

)חמ 3-2378(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר התקשורת  

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()3( ו–17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 
התשכ"ט-11969 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני 

מתקין תקנות אלה:

)סיווג קבלנים רשומים(  בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות    1
התשע"ה בתשרי  ו'  יום  "עד  במקום  ברישה,  התשע"ב-22012,  שעה(,   )הוראת 

)30 בספטמבר 2014(" יבוא "עד יום י"ז בתשרי התשע"ו )30 בספטמבר 2015(" 

תיקון תקנה 17

תחילה

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ב, עמ' 293   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2
ק"ת התשנ"ב, עמ' 1182; התש"ע, עמ' 702; התשע"ד, עמ' 346   3

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 63   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393   2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   3

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1256; התשע"ד, עמ' 928   4
ק"ת התשנ"ח, עמ' 1291; התשע"ב, עמ' 776   5

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשס"ז, עמ' 18   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1702   2

תיקון תקנה 1
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תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(    2
ו' בתשרי התשע"ה )30 בספטמבר 2014(

)חמ 3-638-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר הבינוי והשיכון  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )משגב, תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
בפרט )נז( -

בהגדרה "מפה", במקום המילים ")להלן - המפה(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט   )1(
הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביד שר הפנים ביום י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 

;" )2014

במקום השטח המתואר בטור ב' לצד היישוב "מורשת" יבוא:  )2(

"הגושים 21105, 21106, 21107 - בשלמותם;

גוש 17556 - חלק מחלקות 3, 36 כמסומן במפה;

גוש 17688 - חלק מחלקות 10, 19 כמסומן במפה;

גוש 17691 - חלקות 23, 25, 29 וחלק מחלקות 10, 11, 15 כמסומן במפה;

גוש 17692 - חלקה 14 וחלק מחלקות 9, 12, 21 כמסומן במפה;

גוש 17693 - חלק מחלקות 14, 16 כמסומן במפה "

ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(
)חמ 3-136(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )ב( )כאוכב אבו אלהיג'א, תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

)פו(  פרט  במקום  התשי"ג-21953,  )ב(,  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
יבוא:

")פו( המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג'א 

תאריך הקמתה: כ"ח באדר ב' התשמ"ד )1 באפריל 1984( 

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע רישום )ועד בכלל(:

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשמ"ג, עמ' 96; התשע"ג, עמ' 1152   2

תיקון פרט )נז( 
בתוספת הראשונה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשמ"ד, עמ' 1212; התשנ"א, עמ' 391; התשע"ג, עמ' 70   2

החלפת פרט )פו( 
בתוספת הראשונה
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גוש 17695 - בשלמותו;

גוש 17677 - חלקות 4, 5 וחלק מחלקות 3, 6, 7 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית 
כאוכב אבו אלהיג'א הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ח 
באייר התשע"ד )18 במאי 2014(, שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, 
במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית כאוכב 

אבו אלהיג'א ) להלן - המפה(;

גוש 17679 - חלק מחלקות 8 עד 11, 32 כמסומן במפה;

גוש 17682 - חלקות 1 עד 6, 9, 14 עד 18, 20 עד 27, 44, 45, 47 עד 49, 58 עד 101 וחלק 
מחלקות 7, 8, 10 עד 13, 29, 57 כמסומן במפה;

גוש 17687 - חלקות 1 עד 9, 22 עד 28, 34, 35, 37 וחלק מחלקה 36 כמסומן במפה;

גוש 17688 - חלקות 1 עד 9, 11 עד 13, 17, 21 עד 24 וחלק מחלקות 10, 18, 19 כמסומן 
במפה;

גוש 17693 - חלקות 10, 11 וחלק מחלקות 8, 9, 13, 14, 16 כמסומן במפה;

גוש 17694 - פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

שטח בנוי לא מוסדר כמסומן במפה "

י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014(
)חמ 3-701(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  

שר הפנים  

תיקוני טעויות

)תיקון(,  מיוחד(  תכנון  )מרחב  )קציר-חריש(  והבנייה  התכנון  צו  של  בשמו   )1(
")קציר- במקום   ,624 עמ'  התשע"ד,   ,7339 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשע"ד-2014, 
חריש( )מרחב תכנון מיוחד( )תיקון(" צריך להיות ")מרחב תכנון מיוחד חריש( )תיקון(" 

)חמ 3-1113(

בצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות   )2(
 ,7424 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשע"ד-2014,  טרור(,  ומימון  הון  הלבנת  למניעת 
במקום  הזיהוי",  ביצוע  על  "אישור  בחלק  השנייה,  בתוספת   ,1770 עמ'  התשע"ד, 

"התשע"ג-2012" צריך להיות "התשע"ד-2014" 

)חמ 3-4157(




