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תקנות המקרקעין )זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי 
מעליות לפחות( )תיקון(, התשע"ח-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ז)ב( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-11969, אני מתקינה תקנות 
אלה:

בתקנות המקרקעין )זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות(,   .1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2 - 

בפסקה )1(, במקום "שלוש שעות" יבוא "ארבע שעות";  )1(

)2(  בפסקה )2(, במקום "12:00" יבוא "12:30" ובמקום "שעתיים" יבוא "שלוש שעות".

ואחרי  מ–50%"  "למעלה  יבוא   "75%" במקום  ברישה,  העיקריות,  לתקנות   3 בתקנה   .2
שלוש  שבו  משותף  בבית  הדירות  מבעלי  מ–25%  למעלה  "או  יבוא  משותף"  "בית 

מעליות לפחות". 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .3
י"ב בתשרי התשע"ח )2 באוקטובר 2017(

)חמ 3-4855(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הבנקאות )רישוי( )הארכת מועד לפי סעיף 11ג)ב( לחוק(, התשע"ח-2017

 - )להלן  התשמ"א-11981  )רישוי(,  הבנקאות  לחוק  11ג)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור:  

המועד לביצוע כאמור בסעיף 11ג)א( לחוק מוארך בזה בשלושה חודשים, עד יום ט"ו   .1
בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(.

ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5548(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )גמול(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

במקום  התשנ"ד-21994,  )גמול(,  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לתקנות   9 בתקנה   .1
התשע"ז בטבת  ב'  יום  עד   )2016 בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  שמיום   "בתקופה 

)31 בדצמבר 2016(" יבוא "בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( עד יום 
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( או עד למינוי של מנהל הרשות, לפי המוקדם 

מביניהם" ובמקום "ל–60%" יבוא "ל–90%". 

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 3

תחילה

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשס"א, עמ' 519.  1

2  ק"ת התשע"ד, עמ' 1320.

הארכת מועד לפי 
סעיף 11ג)ב( לחוק

ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ז, עמ' 364.  1

תיקון תקנה 9

ס"ח התש"ן, עמ' 58.  1

2  ק"ת התשנ"ד, עמ' 494; התשע"ז, עמ' 23.
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תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  .2
ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(

)חמ 3-2496(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, ולאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:  

התשע"ב-22012,  שעה(,  )הוראת  ובחינות(  מומחה  תואר  )אישור  הרופאים  בתקנות   .1
התשפ"ב באב  "כ"ה  יבוא   ")2017 באפריל   30( התשע"ז  באייר  "ד'  במקום   ,2  בתקנה 

)22 באוגוסט 2022(".

כ"ט באב התשע"ז )21 באוגוסט 2017(
)חמ 3-222-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  

שר הבריאות   

כללי לשכת עורכי הדין )ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, 
בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים 

ובמקצועות מעשיים( )תיקון(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 94 ו–109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן 
- החוק(, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:  

בדיני  בעברית,  בחינות  ואגרות  העברית  בשפה  )ידיעה  הדין  עורכי  לשכת  בכללי   .1
מעשיים(,  ובמקצועות  זרים  דין  עורכי  על  החלה  מקצועית  באתיקה  ישראל,  מדינת 
"ובמקצועות  במקום  הכללים,  בשם  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשכ"ב-1962 

המעשיים" יבוא "ובבחינת ההסמכה לעריכת דין".  

בסעיף 4 לכללים העיקריים, במקום "במקצועות מעשיים" יבוא "ובבחינת ההסמכה   .2
לעריכת דין".  

בסעיף 6 לכללים העיקריים, במקום פסקאות )4( ו–)5(:   .3
בשקלים חדשים

520")4( בחינת ההסמכה לעריכת דין

)5( ערר על ציון במטלת כתיבה בבחינת ההסמכה לעריכת דין; 
האגרה תוחזר למגיש הערר אם יתקבל הערר."

60

ההסמכה  "בבחינת  יבוא  מעשיים"  "במקצועות  במקום  העיקריים,  לכללים   7 בסעיף   .4
לעריכת דין". 

תיקון תקנה 2

תיקון השם

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 7

תחילה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; התשע"ז, עמ' 576.  1

2  ק"ת התשע"ב, עמ' 1497.

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; ס"ח התשנ"ד, עמ' 272.  1

ק"ת התשי"ב, עמ' 1905.  2
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ההסמכה  "בחינת  יבוא  מעשיים"  "במקצועות  במקום  העיקריים,  לכללים   8 בסעיף   .5
לעריכת דין".

ב' בחשוון התשע"ח )22 באוקטובר 2017(
)חמ 3-721-ת2(

י ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח  
יושבת ראש המועצה הארצית  

של לשכת עורכי הדין  
נתאשר.

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )קבלת טובת 
הנאה בעבור עבודת ניתוח( )תיקון(, התשע"ח-2017

בשיווק  השקעות,  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לחוק  17)ב()6(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-11995, קובעת רשות ניירות ערך כללים אלה:

1.  בכללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )קבלת טובת הנאה 
בעבור עבודת ניתוח(, התשע"ד-22014 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 1, אחרי 

ההגדרה "חברה מסוקרת" יבוא:  

""חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-31968;".

בסעיף 3 לכללים העיקריים -    .2
או  השנייה  בתוספת  המנויה  בבורסה  "או  יבוא  "בבורסה"  אחרי   ,)4( בפסקה   )1(

השלישית לחוק ניירות ערך,";

בפסקה )5(, במקום "יתפרסמו ארבע פעמים בשנה לפחות, לאחר פרסום הדוחות   )2(
הכספיים  הדוחות  פרסום  לאחר  "יעודכנו  יבוא  המסוקרת"  החברה  של  הכספיים 
"דוחות  יבוא  רבעוניים"  כספיים  "דוחות  ובמקום  המסוקרת"  החברה  של  העיתיים 

כספיים עיתיים שאינם דוחות כספיים שנתיים".                       

כ"ה בתשרי התשע"ח )15 באוקטובר 2017(
)חמ 3-4837(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש  
יושב ראש רשות ניירות ערך  

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416; התשע"ד, עמ' 269.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1782; התשע"ו, עמ' 1621.  2
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 1069.  3



153 קובץ התקנות 7877, ט' בחשוון התשע"ח, 29.10.2017 

הודעת שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה 
ודיור( )עדכון סכומים(, התשע"ח-2017

למתנדב  שירות  )תנאי  לאומי  שירות  לתקנות  4)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1   בתוקף 
בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור(, התש"ס-21999 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

והם  לתקנות,  ו–3)א()2(  2)א(  בתקנות  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב   .1
מיום י' באלול התשע"ז )1 בספטמבר 2017(, כמפורט להלן:

)1( בתקנה 2)א( לתקנות, למתנדב המתגורר -  

)א( במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו - 770.55 שקלים חדשים לחודש;

)ב( במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 531.54 שקלים חדשים לחודש;

ונושא  המפעיל,  ברשות  ולא  מגוריו  ממקום  יותר  או  ק"מ   30 )ג( במרחק 
בהוצאות תזונתו - 856.46 שקלים חדשים לחודש;

בהוצאות נושא  והמפעיל  המפעיל  ברשות  ולא  מגוריו  למקום   )ד( מחוץ 
תזונתו - 550.21 שקלים חדשים לחודש;

)ה( ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 856.46 שקלים חדשים לחודש;

)ו( ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 531.54 שקלים חדשים 
לחודש;

)2( בתקנה 3)א()2( לתקנות, במקום "481.07" יבוא "532.32".

ו' בתשרי התשע"ח )26 בספטמבר 2017(
ל א י ר א י  ר ו א )חמ 3-2941-ת2(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"ח-2017

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2017 לעומת המדד שפורסם ביום י"ב   .1
באדר א' התשמ"ד )15 בפברואר 1984(, מיום י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(, 
השתנה סכום האגרה להגשת בקשה להיתר או לחידושו שבתקנה 5)א( לתקנות והוא 

1,221 שקלים חדשים.

ד' בחשוון התשע"ח )24 באוקטובר 2017(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

עדכון סכומים

עדכון אגרות

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ז, עמ' 1732.  1

1 י"פ התשע"ו, עמ' 274.

2 ק"ת התש"ס, עמ' 108; התשע"ה, עמ' 652. 
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   הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( 

)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התשע"ח-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית 

במשק הדלק(, התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך חלק התוספת לצו שעודכן מיום י"א   .1
בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(, הוא כדלהלן:

טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

7.75ק"ל/חודשאחסון תפעולי 1.

 ק"ל נפחהחכרה2.
מכל/חודש

7.29

3.36ק"ל/חודששימוש במכלי חוף3.

29.86ט"מ/חודשאחסון מזוט4.

אחסון נפט גולמי במסוף 5.
הנפט בקריית חיים

9.97ט"מ/חודש

ניפוק מוצרי נפט 6.
לקווים ייעודיים

לקווים  נפט  מוצרי  "ניפוק 
ייעודיים" - ניפוק מוצרי נפט 
המחוברים  סופיים  לצרכנים 
בצנרת למסוף, לא כולל אחסון 

תפעולי לפני הניפוק

6.66ק"ל

ניפוק מזוט לקווים 7.
ייעודיים

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
אחסון  כולל  למסוף,  בצנרת 

תפעולי לפני הניפוק

4.11ט"מ

הולכת מוצרי 8.
דלק ומזוט בקווים 

ייעודיים, כשהצנרת 
איננה בבעלות הצרכן

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
בצנרת למסוף, כולל החזר הון, 

אחזקת קווים והגנה קטודית

38,752.31ק"מ/שנה

אחזקת קווים 9.
ייעודיים כשהצנרת 

בבעלות הצרכן

המחוברים  סופיים  לצרכנים 
קווים  אחזקת  למסוף,  בצנרת 

והגנה קטודית

7,921.54ק"מ/שנה

הזרמה, למעט בקווים שאורכם הזרמת מוצרי נפט10.
קילומטרים,   2 על  עולה  אינו 
היעד  אל  המוצא  מנקודת 
הצרכן,  עליו  שהורה  הסופי 
והשימוש  השאיבה  כל  כולל 
לביצוע  הנדרשים  בצנרת 
ניפוק  כולל  )לא  ההזרמה 

והולכה בקווים ייעודיים(;

עדכון תעריפי 
תשתית

ק"ת התשע"ד, עמ' 1100.  1
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

קבוע  מרכיב  מורכב  המחיר 
הרכיב   - )להלן  ליטר  לקילו 
הקבוע(, אשר ישולם פעם אחת 
ורכיב  ליטר,  קילו  כל  בעבור 
אורך  לפי  המשולם  משתנה 
הרכיב  בקילומטרים;  ההזרמה 
הקבוע ישולם לחברת תשתיות 
מקרים  למעט  ואנרגיה,  נפט 
ההזרמה  תהליך  כל  שבהם 
בצנרת(,  ושימוש  )שאיבה 
מבוצע על ידי בתי זיקוק לנפט 
בע"מ )להלן  בז"ן(, ובהם ישולם 

התשלום הקבוע לבז"ן;

א.   הזרמה מבתי 
הזיקוק בחיפה 

או מנמל הדלק 
בחיפה למיתקני 

הניפוק של 
חברות שיווק 

דלק בצפון

1.21ק"לרכיב קבוע

0.079ק"ל/ק"מרכיב משתנה

הזרמה בקו חיפה  ב. 
אשדוד ובקו 

אלרואי-אשדוד

רכיב קבוע

רכיב משתנה

ק"ל

ק"ל/ק"מ

2.02

0.070

הזרמה בכל שאר  ג. 
הקווים

רכיב קבוע

רכיב משתנה

1.94ק"ל

0.115

הזרמת מוצרי דלק 11.
בקו אשל שיזפון

למחצית  שמעל  סכום  כל 
האגורה יעוגל כלפי מעלה וכל 
האגורה  למחצית  שעד  סכום 
הסכום  מטה;  כלפי  יעוגל 
היציג   הערך  פי  על  מחושב 
ביצוע  ביום  ארה"ב  דולר  של 
יעודכן  לא  זה  פרט  התשלום 
אף  על  לצו,   2 בסעיף  כאמור 

האמור בסעיף זה

ט"מ
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טור א'
שירות תשתית

טור ב'
הערות

טור ג'
יחידת חיוב

טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

כולל שאיבת מוצרי נפט12. נפט,  מוצרי  הזרמת 
אינו  שאורכה  בצנרת  שימוש 
וכן  קילומטרים  שני  על  עולה 
תשתית  לחברת  הניתן  שירות 
ידי  על  נפט  מוצרי  המזרימה 

חברת תשתית אחרת

2.85ק"ל

לפני שאיבת מזוט13. תפעולי  אחסון  כולל  לא 
השאיבה

3.48ט"מ

תשתית שימוש בצנרת14. לחברת  הניתן  שירות 
ידי  על  נפט  מוצרי  המזרימה 

חברת תשתית אחרת

0.888ק"ל×ק"מ

הזרמת נפט גולמי בין 15.
מסוף הנפט בקריית 

חיים לבין בית 
הזיקוק בחיפה

2.78ט"מ

פריקה או טעינה של 16.
מוצרי נפט

5.35ט"מלא כולל אחסון

פריקה או טעינה של 17.
מזוט

6.03ט"מלא כולל אחסון

פריקה של נפט גולמי 18.
במסוף הנפט בקריית 

חיים

3.58ט"מלא כולל אחסון

הזרמה ומילוי כלי 19.
שיט במוצרי נפט או 

במזוט

כולל אחסון תפעולי לפני 
מילוי כלי השיט

9.51ט"מ

אחוז ממחיר המוצר המשולם דלף20.
פעם אחת בכל הזרמה, בלא 

קשר לכמות מכלי האחסון 
ששימשו בפועל במהלך 

ההזרמה

% ממחיר 
המוצר

10.17%. בנזין

20.1%. סולר

30.1%. דס"ל

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2651-ת2(  

מנהל מינהל הדלק   




