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 צו הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה( )הכרזה על שטח אויב -
רצועת עזה(, התשע"ה-2014

המדינה(,  )אחריות  האזרחיים  הנזיקים  לחוק  5ב)א()1(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מצווה בזה הממשלה לאמור:

שטח רצועת עזה הוא שטח אויב לעניין החוק    1

תחילתו של צו זה ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(    2
י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(

)חמ 3-4945(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות שיקים ללא כיסוי )סייגים לתחולת החוק(, התשע"ה-2014

 - )להלן  התשמ"א-11981  כיסוי,  ללא  שיקים  לחוק  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

מהתנאים  אחד  בו  שמתקיים  תאגיד  של  או  יחיד  של  בחשבונו  שיק  )א( סורב    1
המפורטים להלן, ייגרע אותו שיק ממניין השיקים לעניין סעיף 2)א( לחוק, אם היום 
שסורב בו חל בתקופה שמיום י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014( עד יום כ"ו באלול 

התשע"ד )21 בספטמבר 2014(:

ברישומי  הרשום  בעבורו  דואר  דברי  להמצאת  המען  או  הרשום  מענו    )1(
הבנק, הוא באחד היישובים הכלולים בשטח שבו הוכרז ביום י' בתמוז התשע"ד 
האזרחית,  ההתגוננות  לחוק  9ג  סעיף  לפי  בעורף2,  מיוחד  מצב   )2014 ביולי   8(

התשי"א-31951 )להלן - יישוב מוכרז(;

ביישוב  עסקו  מקום  או  מגוריו  מקום  שלפיה  אסמכתה  לבנק  המציא  הוא   )2(
מוכרז;

)3(  חשבונו מנוהל בסניף של בנק המצוי ביישוב מוכרז  

)ב( בתקנה זו -

לביטוח  מהמוסד  או  המס  מרשות  או  מקומית  מרשות  אישור   - "אסמכתה" 
לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-41995; 

ללא  שיקים  לתקנות  12)א(  בתקנה  כמשמעותו   - דואר"  דברי  להמצאת  "מען 
כיסוי;      

"מען רשום" - כהגדרתו בתקנות שיקים ללא כיסוי;

"תקנות שיקים ללא כיסוי" - תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-51981   

הכרזה על שטח 
אויב

גריעת שיק שסורב

תחילה

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 339; התשע"ב, עמ' 522   1

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשס"ח, עמ' 569   1

י"פ התשע"ד, עמ' 6669 ועמ' 7139   2
ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"ח, עמ' 42   3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   4
ק"ת התשמ"א, עמ' 1576   4
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)א( הגבלה לפי סעיף 2)א( לחוק שהתמלאו בה התנאים לפי תקנות אלה - בטלה    2
)ב( על ביטול הגבלה לפי תקנה זו ידווח הבנק לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל 

בנק את הפרטים בדבר ביטול ההגבלה, הכל כפי שקבע המפקח לפי סעיף 13 לחוק 

י"א בתשרי התשע"ה )5 באוקטובר 2014(
)חמ 3-1401(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה( )תיקון(, התשע"ה-2014

]נוסח חדש[, התשל"ב-11972,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מסילות הברזל )דמי נסיעה(, התשס"ה-22004, בהגדרה "סטודנט",    1
בסופה יבוא "לרבות תלמיד סיעוד כהגדרתו בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד 
לזיהויו,  שתשמש  כך  על  המעידה  תעודה  לו  אשר  התשמ"ט-31988,  חולים(,  בבתי 

ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה" 

כ"ט בתשרי התשע"ה )23 באוקטובר 2014(

)חמ 3-1055(

ץ     " כ ל  א ר ש י         

שר התחבורה והבטיחות בדרכים      
__________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ג, עמ' 14 

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 42; התשע"ד, עמ' 410 

3 ק"ת התשמ"ט, עמ' 227; התש"ן, עמ' 768 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון(, התשע"ה-2014

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו    בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו 

מצווים לאמור:

בקווי  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו  הראשונה  בתוספת    1
 ,8 בסעיף  התשס"ג-22003,  מקומית(,  ברכבת  נסיעה  ומחירי  באוטובוסים  השירות 
בסופו יבוא "לעניין זה, "סטודנט" - כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-32007, 
כהגדרתו  סיעוד  תלמיד  לרבות  האמור,  בחוק  כמשמעה  סטודנט  תעודת  לו  אשר 
בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"ט-41988, אשר לו תעודה 

המעידה על כך שתשמש לזיהויו, ועליה שמו, שם בית הספר ותוקפה" 

כ"ט בתשרי התשע"ה )23 באוקטובר 2014(

)חמ 3-2722(
ץ " כ ל  א ר ש י

שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ד י פ ל ר  י א י

שר האוצר

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964; התשע"ד, עמ' 426 ועמ' 1452   2
ס"ח התשס"ז, עמ' 320   3

ק"ת התשמ"ט, עמ' 227   4

ביטול הגבלה

תיקון תקנה 1
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צו המכר )דירות( )תיקון מס' 7( )דחיית יום התחילה של תיקון מס' 7 לחוק(, 
התשע"ה-2014

התשע"ד-12014   ,)7 מס'  )תיקון  )דירות(  המכר  לחוק  3)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

תחילתו של החוק תידחה והיא תהיה ביום י"ט בטבת התשע"ה )10 בינואר 2015(    1
י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(

)חמ 3-4953(

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

תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 
11971, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 2 לתקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה(, התשס"ד-22004,    1
במקום "עשר שנים וארבעה חודשים" "יבוא "אחת עשרה שנים" 

כ"ה בתשרי התשע"ה )19 באוקטובר 2014(
)חמ 3-244-ת1(

ט נ ב י  תל פ נ  
          השר לשירותי דת

__________
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143; י"פ התשס"ד, עמ' 1642; התשס"ח, עמ' 1820   1

ק"ת התשס"ד, עמ' 704 ועמ' 928; התשס"ו, עמ' 822; התשס"ז, עמ' 608, עמ' 855 ועמ' 1094; התשס"ח, עמ'   2
214; התשס"ט, עמ' 1081; התש"ע, עמ' 46, עמ' 276, עמ' 334, עמ' 952, עמ' 1194 ועמ' 1629; התשע"א, עמ' 
276, עמ' 805, עמ' 1062 ועמ' 1378; התשע"ב, עמ' 313, עמ' 952, עמ' 1232 ועמ' 1710; התשע"ג, עמ' 1130 

ועמ' 1600; התשע"ד, עמ' 684 

דחיית יום תחילתו 
של החוק

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 335   1

תיקון תקנה 2




