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צו מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי 
במסלול מיסוי(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963, 
ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור, מכריזה הממשלה לאמור: 

המתחם שלהלן מוכרז כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:   1
אשדוד - מתחם "שפירא": גוש 2190 חלקה 10 

תחילתו של צו זה ביום כ"ה באב התשע"ד )21 באוגוסט 2014( )להלן - יום התחילה(    2
ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן 

כ"ב בכסלו התשע"ה )14 בדצמבר 2014(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב )חמ 3-3349(  

ראש הממשלה   __________

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ב, עמ' 220; התשס"ז, עמ' 429; התשס"ח, עמ' 202.  1

תקנות למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )בירור פניות השוהים במרכז שהייה( 
)הוראת שעה(, התשע"ה-2015

ושיפוט(,  )עבירות  הסתננות  למניעת  לחוק  32כב)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
"הממונה" - כהגדרתו בסעיף 32כב)א( לחוק;  

"המרכז" - כהגדרתו בסעיף 32א לחוק;  

"פנייה" - פניית שוהה במרכז לעניין תנאי שהייתו שם   

פנייה של שוהה לממונה תוגש בכתב ויכול שתוגש גם באמצעות אדם אחר בהסכמת    2
השוהה  

הודעה על דרכי הפנייה לממונה כאמור בתקנה 2 ועל פרטי  ההתקשרות עמו, תפורסם  	.3
השוהים  של  העיקריות  לשפות  ותתורגם  במרכז  לעין  בולט  במקום  הממונה  בידי 

במרכז השהייה ובכלל זה אנגלית 

הממונה לא יטפל בפנייה אם מתקיים אחד מאלה:  )א(	 	.4

נושא הפנייה אינו בעניין תנאי השהייה במרכז כאמור בסעיף 32כב)א( לחוק;  )1(

הפנייה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים או בחוסר תום לב, או שהפנייה מופרכת   )2(
מיסודה או שהיא בגדר זוטי דברים 

הממונה יודיע לפונה בכתב בדבר החלטתו שלא לטפל בפנייה לפי  תקנה זו  )ב( 

הפנייה תיענה בזמן סביר ולא יאוחר מתום 30 ימים מיום הגשתה לממונה  )א(    5
ראה הממונה כי לצורך בירור פנייה יש הכרח בזמן נוסף מעבר לאמור בתקנת  )ב( 
 90 מתום  יאוחר  לא  אך  האמור,  המועד  לאחר  לפנייה  לענות  הוא  רשאי  )א(,  משנה 

ימים נוספים 

מתחם פינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

תחילה ותוקף

הגדרות

הגשת פנייה

פרסום

אי–טיפול בפנייה

משך הטיפול 
בפנייה

__________
1 ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ה, עמ' 84 
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התקיים האמור בתקנה 5)ב( או התקבלה החלטה בפנייה, יודיע הממונה על כך  )א(  	.6
בכתב לפונה וכן למנהל המרכז שבו שוהה הפונה 

הממונה רשאי להעביר העתק של התשובה לשר לביטחון הפנים או לשר הפנים,  )ב( 

אם לדעתו הדבר נדרש 

כ"ד בטבת התשע"ה )15 בינואר 2015(
ן ד ר א ד  ע ל ג )חמ 3-4760(  

שר הפנים   

צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

הפרק השלישי בצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז-21977    1
)להלן - הצו העיקרי( - בטל 

במקום סעיף 10 לצו העיקרי יבוא:   2

"פרסום מכרז 
פנימי

הודעה על מכרז פנימי תפורסם לפי טופס ב' שבתוספת "10 

בתוספת לצו העיקרי, טופס א' - בטל    3
תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    4

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-1218-ת1(  

שר הפנים   __________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 256.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 1832; התשע"ד, עמ' 1528.  2

תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת 
לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקין 

תקנות אלה:

במקום  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-41961  התעבורה,  לתקנות   1 בתקנה    1
ההגדרה "מתן זכות קדימה" יבוא:

""מתן זכות קדימה" - מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, 
מקו  לסטות  או  מהירותם  את  לשנות  להמתין,  לעצור,  בלי  בדרך  להתקדם 

התקדמותם;" 

ביטול הפרק 
השלישי

החלפת סעיף 10

תיקון התוספת

תחילה

תיקון תקנה 1

יידוע על החלטה 
בפנייה

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ו, עמ' 107; התשס"ח, עמ' 208 

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 התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ה, עמ' 334 
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בתקנה 67 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   2
על  עומד  רגל  הולך  אם  רכבו  את  יאט  חצייה,  למעבר  המתקרב  רכב  ")א1( נוהג 
את  לחצות  הרגל  הולך  של  שבכוונתו  ניכר  ואם  החצייה  למעבר  בסמוך  המדרכה 

הכביש, ייתן לו זכות קדימה 

)א2( התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, 
יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר - יעצור אף 

הוא; היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה "

תחילתה של תקנה 2, 60 ימים מיום פרסומה    3
י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(

ץ " כ ל  א ר ש י )חמ 3-83-ת1(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( 
)עדכון סכומים(, התשע"ה-2015

לפי סעיפים 29)א()2(, 29א)א( ו–35ג להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון 
)חברי הכנסת ושאיריהם(, התש"ל-11969 )להלן - ההחלטה(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2014 לעומת מדד תעריפי    1
התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2013, ולאור מחיר המנוי החודשי לשני העיתונים 
הסכום  ונקבע  29)א()1(  בסעיף  הקבועים  הסכומים  התעדכנו  הנפוצים,  היומיים 

שבסעיף 29א)א( בהחלטה, והם מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, כלהלן:

נושאסעיף בהחלטה
סכום מעודכן 

בשקלים חדשים

רדיו-טלפון-נייד29)א()1(
ואינטרנט לשנת כהונה

709

רדיו-טלפון-נייד29)א()1(
ואינטרנט - סכום כולל

7,087

179מנוי חודשי על עיתון29)א()א(

י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(
ר ו ד י ב א ם  י י ח )חמ 3-193-ת3(  

חשב הכנסת   __________

ק"ת התש"ל, עמ' 33; התשע"ה, עמ' 430.  1

תיקון תקנה 67

תחילה

עדכון סכומים




