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חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 19 והוראת שעה(, התשע"ד-2013*

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971  1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 11ב
בסעיף 11ב)א(, אחרי "מיום תחילתה של כל שנת כספים" יבוא "או מיום קבלת חוק 

התקציב השנתי בכנסת, לפי המאוחר" 

 הוראת שעה 
לשנת 2013

בשנת הכספים 2013 יקראו את סעיף 11ב)א( לחוק העיקרי, כך שברישה, במקום "90 2 
ימים" יבוא "120 ימים" ואחרי פסקה )3( יבוא: 

")4( גדל סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה 
בשנת הכספים 2013 לעומת סכום ההשתתפות המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות 
התקציב של המועצה בשנת הכספים הקודמת, בשל הגדלת אחוז ההשתתפות של 
הרשות המקומית בסכום ההשתתפות הרגיל הכולל לגבי המועצה בשנת הכספים 
2013 לעומת אחוז ההשתתפות שלה כאמור בשנת הכספים הקודמת, תעביר הממשלה 
למועצה, במקום הרשות המקומית, 75% מהסכום הנובע מהגדלת אחוז ההשתתפות 
של הרשות המקומית כאמור, והרשות המקומית תעביר למועצה את 25% הנותרים; 
לעניין זה, "סכום ההשתתפות המיוחד של רשות מקומית" - כמשמעותו בסעיף קטן )ב( "

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 3 תחילה
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חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ד-2013*

בחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - הוראת שעה(, התשע"א-2010  1, בסעיף 1 - 1 תיקון סעיף 1

ברישה, במקום "שלוש שנים" יבוא "ארבע שנים";  )1(

)2(, בסעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 2  בפסקה   )2(
)להלן - החוק(, המובא בה - 

בסעיף קטן )ד(, במקום "בעבירת פשע" יבוא "בעבירה"; )א( 

בסעיף קטן )ו(, בסופו יבוא "ובלבד שלא נגרם לנאשם אי–צדק"; )ב( 

בסעיף קטן )ט(, המילים "שאינו שוטר" - יימחקו; )ג( 

אחרי סעיף קטן )ט( יבוא: )ד( 

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 800, מיום י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(, עמ' 14 

ס"ח התשע"א, עמ' 30   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43    2

התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 804, מיום י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(, עמ' 24 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ב, עמ' 448   1

ספר החוקים 2413, י"א בכסלו התשע"ד, 2013 11 14


