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ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל 
כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט   )2(
בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק   )3(
סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי 

מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו; 

"סוג", של תוצרת חקלאית - סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים 
)א(, או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך  בפסקת משנה 
הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט 
מיום  ימים  שלושים  בתום  לתוקפה  תיכנס  לפרטים  כאמור  סוג 
פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות "

בסעיף 14א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(", ואחריו יבוא: 3 תיקון סעיף 14א

על אף האמור בסעיף קטן )א(, בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק  ")ב( 
סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3)4()ד(, יקראו את סעיף 

קטן )א( כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים" "

תחילתם של סעיפים 3 ו–14א לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, שנה מיום פרסומו של 4 תחילה 
חוק זה 
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בפקודת העיריות  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 276 -1 תיקון סעיף 276

בסעיף קטן )א(, במקום "בדצמבר" יבוא "ביולי";  )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "שמ–1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים   )2(
שלגביה מוטלת הארנונה" יבוא "שמ–1 במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת 

הארנונה ועד 31 בינואר של שנת הכספים האמורה";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )3(

העירייה תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעתה בדבר  ")ד( 
הטלת ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר, עשרה ימים לפני ישיבת המועצה 
בעניין הטלת ארנונה כללית, וכן תעמיד את טיוטת הצעתה כאמור לעיון הציבור 

במשרדי העירייה "
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בסעיף 277 לפקודה -2 תיקון סעיף 277

בסעיף קטן )א(, המילים "לא יאוחר מיום 15 בדצמבר שלפני כל שנת כספים"   )1(
יימחקו, ובסופו יבוא "בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה האמורה";

סעיף קטן )ב( - בטל   )2(

תיקון חוק הסדרים 
במשק המדינה 
)תיקוני חקיקה 

להשגת יעדי 
התקציב( - מס' 13

בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-1992  2 3 
)להלן - חוק ההסדרים( -

בסעיף 7, בהגדרות "שיעור עדכון המדד" ו"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי",   )1(
בכל מקום, במקום "באוקטובר" יבוא "במאי";

בסעיף 9 -  )2(

בסעיף קטן )ב()2(, אחרי "בבקשה לאישור כאמור;" יבוא "אישור השרים לפי  )א( 
פסקה זו יינתן עד יום 15 בדצמבר שלפני שנת הכספים שבשלה ניתן האישור, 
ולעניין החלטה שהתקבלה כאמור בסעיף 276)ב( לפקודת העיריות - עד תום 
שישה חודשים מיום שהתקבלה החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית 

כאמור באותו סעיף;";

בסעיף קטן )ב1(, במקום "באוקטובר" יבוא "במאי"  )ב( 

תחילתו של סעיף 276)ד( לפקודה, כנוסחו בסעיף 1)3( לחוק זה, שנתיים מיום פרסומו 4 תחילה
של חוק זה 

חוק זה יחול על החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2015 ואילך 5 תחולה

על אף הוראות סעיף 7 לחוק ההסדרים, בשנת הכספים 2015 תיקרא ההגדרה "שיעור 6 הוראת שעה
העדכון" שבאותו סעיף כך שבמקום האמור בה יבוא "75% 0" 
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חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון מס' 14(, 
התשע"ד-2014*

6א)ג(, 1 תיקון סעיף 6א בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992  1, בסעיף 
במקום ההגדרה "שיעור התוספת המרבית" יבוא: 

""שיעור התוספת המרבית" - 

לעניין כל אחת משנות התקציב 2011 עד 2014 - היחס שבין 60% ובין היחס   )1(
חוב-תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי 
בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 847, מיום י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(, עמ' 392 
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