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תקנות המשטרה )המשמר האזרחי( )תיקון(, התשע"ג-2012
חדש[,	 ]נוסח	 המשטרה	 לפקודת	 ו–94)א(	 49ד	 49ב)ד(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התשל"א-11971	)להלן	-	הפקודה(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

התקנות	 	- )להלן	 התשנ"ז-21996	 האזרחי(,	 )המשמר	 המשטרה	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	"המשמר"	יבוא:

""חבר	משמר	מיוחד"	-	חבר	המשמר	שפרש	משירות	כשוטר,	אשר	שירת	שלוש	שנים	
שיטור	 או	 בילוש	 חקירות,	 תנועה,	 סיור,	 בתפקידי	 ישראל	 במשטרת	 לפחות	

קהילתי";

	האמור	בתקנה	3	לתקנות	העיקריות	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: �2
	לא	יתקבל	אדם	למשמר	כחבר	משמר	מיוחד	אם	שוחרר	מן	השירות	במשטרה	בשל	 ")ב(
אי–התאמה	או	על	רקע	משמעתי;	אין	באמור	בתקנת	משנה	זו	כדי	לגרוע	משיקול	דעתו	

של	מפקד	המשמר	לפי	תקנת	משנה	)א(�"

אחרי	תקנה	4	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�3

	"הכשרת	חבר
משמר	מיוחד

הפסקת	 ממועד	 שנה	 חלפה	 אשר	 מיוחד	 משמר	 	חבר	 	)א( 4א�
כמפורט	 הכשרה	 לקבל	 יידרש	 ישראל	 במשטרת	 שירותו	
הנוספת	 הפעולה	 לתחום	 בהתאם	 הראשונה,	 בתוספת	

המיועד,	וכן	הכשרה	נוספת	בתחומים	אלה:

	סמכויות	שוטר	לרבות	חיפוש,	עיכוב	ומעצר; )1(

שעה	 )הוראת	 השכרות	 בתופעת	 המאבק	 	חוק	 )2(
ותיקון	חקיקה(,	התש"ע-32010;

	דרכי	הטיפול	בנוער; )3(

	סמים	מסוכנים� )4(

	מפקד	המשמר	רשאי	לפטור	חבר	משמר	מיוחד	מהכשרה	 )ב(
הזמן	 למשך	 לב	 בשים	 חלקה,	 או	 כולה	 נוספת	 הכשרה	 או	
שחלף	מאז	שסיים	את	שירותו	כשוטר	וכן	לתפקידו	ולהכשרה	

שקיבל	כאשר	שירת	כשוטר�"

בתקנה	6)א(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	פסקת	משנה	)3(	יבוא: 	�4
	חבר	משמר	מיוחד,	כשהוא	פועל	בתחום	הפעולות	הנוספות	למעט	אלה	המפורטות	 )4("

בפרטים	)6(	ו–)8(	לתוספת	הראשונה	-	סמכויות	של	שוטר�"

יבוא ו–4("	 	2 ")תקנות	 במקום	 בכותרת,	 העיקריות,	 לתקנות	 הראשונה	 בתוספת	 	�5	
")תקנות	2,	4	ו–4א("�

כ"ח	באב	התשע"ב	)16	באוגוסט	2012(
ץ' בי ו נ ו אהר יצחק	 	 	 	 )חמ	3-2667(

		 	 													השר	לביטחון	הפנים 	 	 																																																		
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	17,	עמ'	390;	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	86� 1

	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	302;	התשס"ג,	עמ'	183� 2

	ס"ח	התש"ע,	עמ'	504� 3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 6

תיקון התוספת 
הראשונה

הוספת תקנה 4א

תיקון תקנה 3
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תקנות התעבורה )תיקון(, התשע"ג-2012
39ב	 סעיף	 לפי	 באישור	שר	האוצר	 לפקודת	התעבורה1,	 	70 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לפי	סעיף	1)ב(	

לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתוספת	הראשונה	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961	)להלן	-	התקנות		העיקריות(	- �1
	בפרט	)3(	לחלק	ג',	בסופו	יבוא: )1(

	על	אף	האמור	בפרט	זה,	האגרה	בעד	רישיון	לרכב	מן	הסוג	האמור	בתקנה	 ")ג(
330ב)ג()2א(	ו–)3(	שהותקנה	בו	מערכת	בקרת	יציבות,	תופחת	בתקופות	ובשיעורים	
האמור	 הסוג	 מן	 רכב	 על	 תחול	 לא	 כאמור	 שההפחתה	 ובלבד	 להלן,	 המפורטים	

בתקנה	330	ב)ג()2א()א(	לאחר	יום	ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(:

)31	בדצמבר	2012(	-	120	שקלים	חדשים	 	עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	 )1(
בעבור	כל	חודש	שבו	רישיון	הרכב	הוא	בתוקף;

	מיום	י"ט	בטבת	התשע"ג	)1	בינואר	2013(	עד	יום	כ"ח	בטבת	התשע"ד	 )2(
)31	בדצמבר	2013(	-	80	שקלים	חדשים	בעבור	כל	חודש	שבו	רישיון	הרכב	

הוא	בתוקף;

	מיום	כ"ט	בטבת	התשע"ד	)1	בינואר	2014(	עד	יום	ז'	בחשוון	התשע"ה	 )3(
)31	באוקטובר	2014(	-	40	שקלים	חדשים	בעבור	כל	חודש	שבו	רישיון	הרכב	

הוא	בתוקף�"

	אחרי	חלק	ד'	יבוא: )2(

"חלק ה'
אגרות בעד מידע מתוך מאגרי המידע של רשות הרישוי

טור	א'						
טור	ב'

בשקלים	חדשים

		אגרה	בעד	תדפיס	מידע	לנהג	בנוגע	למפורט	להלן	 �1
באמצעות	עמדות	שירות	אוטומטיות	היא:

	מספר	הנקודות	כמשמעותן	בתקנה	544	 )1(
10שנרשמו	לחובתו

	מאפייני	בעלים	קודמים	של	רכב )2("10

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(�	 		)א( �2
	תקנה	1)1(	תחול	על	רכב	שנרשם	לראשונה	לאחר	יום	התחילה,	ואולם	ההפחתה	 )ב(
האמורה	בתקנה	1)1(	תחול	על	כלי	רכב	כאמור	בתקנה	330ב)ג()2א()א(	לתקנות	העיקריות	
שנרשמו	לראשונה	בתקופה	שמיום	כ"ז	באב	התשע"ב	)15	באוגוסט	2012(	עד	יום	ט"ו	

בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(�

כ"ג	בחשוון	התשע"ג	)8	בנובמבר	2012(
כ"ץ 						ישראל	 	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 																																																			

והבטיחות	בדרכים 	 	

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה ותחולה

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 2

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206;	התשמ"ב,	עמ'	170� 3

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"ב,	עמ'	1707� 4
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 תקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או
שלא בידי רוקח( )תיקון(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	42)ג(	ו–62	לפקודת	הרוקחים	]נוסח	חדש[,	התשמ"א-11981,	 	
ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתוספת	השנייה	לתקנות	הרוקחים	)מכירה	של	תכשיר	בלא	מרשם	שלא	בבית	מרקחת	 	�1
או	שלא	בידי	רוקח(,	התשס"ה-22004	-

	אחרי	החומר	הפעיל	"Crotamiton"	יבוא: )1(

"Dexpanthenol																		לשימוש	חיצוני";

	לצד	החומר	הפעיל	"Glycol	Propylene",	בטור	ב',	במקום	"לשימוש	חיצוני	על	 )2(
העור	והנרתיק"	יבוא	"לשימוש	לעיניים,	לנרתיק	ולשימוש	חיצוני	על	העור"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �2
כ"ה	באב	התשע"ב	)13	באוגוסט	2012(

נתניהו 	 ן מי בני 	 	 	 )חמ	3-3188(

		 ראש	הממשלה	ושר	הבריאות	 	 	 																																																		
__________

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694;	ס"ח	התשס"ב,	עמ'	138� 1

	ק"ת	התשס"ה,	עמ'	118;	התש"ע,	עמ'	1479� 2

הודעת חופש המידע )אגרות(, התשע"ג―2012

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	7)ד(	לתקנות	חופש	המידע	)אגרות(,	התשנ"ט-11999	)להלן	-	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	השינוי	של	המדד	שפורסם	בחודש	ספטמבר	2012	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	 	�1
באוקטובר	 	1( בתשרי	התשע"ג	 ט"ו	 ביום	 החל	 בתקנות	 הסכומים	 יהיו	 	,2011 ספטמבר	

2012(,	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	אגרת	בקשה	)תקנה	1( )1(100�00

	אגרת	טיפול	)תקנה	2( )2(54�00

	אגרת	הפקה	)תקנה	3)א((	- )3(

	לכל	עמוד	צילום 35�1)א(

	לדיסקט	מחשב 34�5)ב(

	סכום	בסיס	לקבלת	התחייבות	לשאת	באגרות	טיפול	 )4(
00�266והפקה	)תקנה	4(

כ"ו	בחשוון	התשע"ג	)11	בנובמבר	2012(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-2916(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	 	

__________

	ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	860;	התשע"ב,	עמ'	63� 1

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

עדכון הסכומים




