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צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר למזכרת בתיה), התשע"א-2011

התשמ"ב- משולב],  [נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228(א)  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  לתוספת  ע"ג  בחלק  קנס  עבירת  שנקבעה  עבירה   .1
(עבירות קנס), התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.

2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

ט' באדר א' התשע"א (13 בפברואר 2011)
(חמ 3-1585)

נאמן יעקב    
שר המשפטים   

_________
1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110.

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשס"ב, עמ' 426; התשע"א, עמ' 65.

צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה),  
התשע"א-2011

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור הכנסת, אני 
מצווה לאמור: 

התשע"ג בטבת  י"ח  יום  עד   (2011 בינואר   1) התשע"א  בטבת  כ"ה  שמיום  בתקופה   .1 
(31 בדצמבר 2012), יראו כאילו בסעיף 2 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים 

ומוסדות כספיים), התשנ"ג-21992, במקום "15.5%" בא 16%".

תחילתו של צו זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ותוקפו עד יום י"ח בטבת   .2
התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

ט' באדר א' התשע"א (13 בפברואר 2011)
(חמ 3-889)

ניץ י בל שטי ו י   
שר האוצר   

_________
1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

2 ק"ת התשנ"ג, עמ' 272; התש"ע, עמ' 534.

צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשע"א-2011
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952, ולאחר התייעצות 

עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

יבוא  (פטור מאשרה), התשל"ד-21974, אחרי "אוסטריה"  בתוספת לצו הכניסה לישראל   .1
"אוקראינה".

ג' באדר א' התשע"א (7 בפברואר 2011)
(חמ 3-1084)

ישי הו  אלי   
שר הפנים   

קביעת עבירות 
של ברירת משפט

תחילה

תיקון התוספת

תחילה ותוקף

_________
1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

2 ק"ת התשל"ד, עמ' 976; התש"ע, עמ' 1426.

הוראת שעה


