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התשס"ז―2006 החוק), כיסוי (סייגים לתחולת ללא שיקים תקנות
החוק),  - התשמ"א-11981 (להלן כיסוי, ללא שיקים לחוק (1)21 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת

באלול כ"ב יום עד בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) ט"ז מיום - "התקופה" 1. בתקנות אלה,
(15 בספטמבר 2006). התשס"ו

בתקופה. חל בו שסורב היום אם שיק ייגרע לחוק 2(א) לענין סעיף השיקים (א) ממניין .2
לחוק. בסעיף 13 הקבועה בדרך זו גריעת שיק לפי תקנה על ידווח בנק (ב)  

לפי ונגרע שיק שיק שנעשה בתקופה, סירוב לחוק בשל 2(א) סעיף פי על הגבלה הוטלה .3
בטלה. ההגבלה תהא 2(א), תקנה

(23 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ב'

שטרית מאיר  (3-1401 (חמ

המשפטים מקום שר ממלא                                                                                   

__________
1 ס"ח התשמ"א, עמ' 139.

התשס"ז―2006 (תיקון), בדרך) מכלי רכב (זיהום אוויר מפגעים למניעת תקנות
ובאישור התשכ"א-11961, מפגעים, למניעת לחוק ו–18 7 ,5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף לפי הכנסת של הסביבה ואיכות הפנים ועדת

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק
התשס"א-42001 בדרך),  רכב  מכלי אוויר (זיהום מפגעים למניעת  לתקנות  1 בתקנה .1 

בסופה יבוא: העיקריות), התקנות (להלן -

בריכוז אוראה המכילה מזוקקים במים (UREA) של אוראה - תמיסה ""תמיסת אוראה"
לתוסף  תקן לפי האירופי ISO 22241-1 או התקן לפי עד 33.2 אחוזים 31.8 אחוזים

הישראלי." התקנים מכון של לרכב אוראה

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקריות לתקנות 3 בתקנה האמור .2
חנקן, תחמוצות פליטות להפחתת  מערכת הכולל מדגם ברכב  אדם ינהג לא "(ב)
במכל אוראה תמיסת קיימת אם כן תמיסת אוראה, אלא הוספת נדרשת שלפעולתה

הרכב. להוראות יצרן והמערכת כאמור פועלת בהתאם לכך ברכב, המיועד

ימלא ולא אלה, בתקנות כאמור ברכב לשימוש אוראה תמיסת אדם ימכור לא (ג)
אוראה" "תמיסת בהגדרה כמפורט בריכוז אלא ברכב, לכך המיועד למכל אוראה תמיסת

".1 בתקנה

- לתקנות העיקריות 4(ב) בתקנה .3
יבוא: פסקה (2) (1) במקום

של הפליטה מצינור הנפלט עשן של האור בליעת ערך חופשית, בהאצה בבדיקה (2)"
3.0 יחידות  עולה על טורבו", "דיזל מופיע הדלק סוג בסעיף שלו הרכב רכב שברישיון

;".(m-1) למטר יחידות 2.5 על עולה אחר המונע במנוע דיזל, רכב בכל ;(m-1) למטר

הגדרה

שיק גריעת
שסורב

ביטול הגבלה

1 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 283.

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

4 ק"ת התשס"א, עמ' 283.

4 תיקון תקנה
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יבוא: (2) אחרי פסקה (3)

הפליטה; בצינור לכך המיועד במקום אוראה תמיסת אי–הזרקת (4)"

הרכב; בכלי לכך המיועד במכל אוראה תמיסת העדר (5)

7א." בתקנה באחת הבדיקות המפורטות אי–עמידה (6)

יבוא: העיקריות לתקנות 7 תקנה אחרי .4
אוראה להלן:"בדיקת מהשיטות המפורטות יותר או באחת אוראה תבוצע בדיקת 7א.

מהצנרת, או האוראה ממכל האוראה תמיסת של דוגמה נטילת (1)
;1 שבתקנה בהגדרתה כאמור בריכוז עמידתה ובדיקת

כדי הפליטה, האוראה לגזי אספקת וברזי של צנרת תקינות בדיקת (2)
הפליטה; לגזי בפועל מוזרקת והאוראה פתוחים הברזים כי לוודא

הרכב." בכלי זה לצורך הקבועים מדידים באמצעות (3)

ו–7א". במקום "ו–7" יבוא "7 העיקריות, 8(א) לתקנות בתקנה .5
פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .6

(22 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ב'
רא עז ן גדעו  (3-1261 (חמ

הסביבה להגנת השר                                                                                   

התשס"ז―2006 (תיקון), שרים וסגני שרים שכר החלטת
הכנסת של הכספים ועדת מחליטה הממשלה1, לחוק–יסוד: 36 לפי סעיף בתוקף הסמכות

לאמור:

יבוא: סעיף 6 אחרי ההחלטה), - התשמ"ב-21982 (להלן שרים, וסגני שרים שכר בהחלטת .1
"הוצאות

נוספים ושירותים
הממשלה לראש

ולמעונו

אוצר חשבון על נוספות להוצאות זכאי הממשלה ראש (א) 6א.
אלה: כל בעבור המדינה

מחוץ שנערך תפקידו ממילוי הנובע אירוח הוצאות (1)
בת זוגו; ידי על נערך אם בירושלים, אף הממשלה למעון ראש

ייצוגית, להופעה נלוות והוצאות ביגוד הוצאות (א) (2)
שלא בסכום שיגיש,  חשבוניות כנגד זוגו, בת  ושל שלו
האמור  הסכום  לשנה;  חדשים  שקלים   45,000 על יעלה
ב–16  ויעודכן 5(א) בסעיף כהגדרתו למדד  צמוד יהיה

שנה; בכל בינואר

זכאי יהיה לא הממשלה דין, ראש בכל האמור אף על (ב)
על נוסף המדינה אוצר חשבון על ביגוד הוצאות לתשלום

(א); משנה פסקת הוראות לפי המשתלמות ההוצאות

או ממלכתי, רשמי באירוע שהעניק מתנה הוצאות למימון (3)
בת זוגו. ידי על הוענקה אם המתנה אף

שירותים בירושלים הממשלה ראש מעון לרשות תעמיד המדינה (ב)
אלה: נוספים

7א הוספת תקנה

8 תיקון תקנה

תחילה

6א הוספת סעיף

__________
1 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

476 ועמ' 854. עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 508;



30.11.2006 התשס"ז, בכסלו ט' ,6541 התקנות קובץ 348
במדפיס הממשלתי והודפס המשפטים, משרד רשומות, סודר במח' ISSN 0334-7014 חדש 1.46 שקל המחיר

הסעה; שירותי (1)

משרד; שירותי (2)

דואר. שירותי (3)

הכנסה. מס המוטל על מכל פטורות זה סעיף טובות ההנאה לפי (ג)

אלה: כל משרד" - "שירותי בסעיף זה, (ד)

הולם; משרדי ציוד (א)

ובלבד הממשלה, ראש לפי בחירתו של בהיקף אדם כוח (ב)
משרות שתי על תעלה לא הכוללת  הכספית שההוצאה

מלאות."

5(א)". בסעיף כהגדרתו "למדד יבוא לצרכן" המחירים "למדד במקום להחלטה, 9(ב) בסעיף .2
באייר התשס"ו (4 במאי 2006). ביום ו' החלטה זו 3. תחילתה של

(8 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון י"ז

ליצמן יעקב  (3-646 (חמ

של הכנסת הכספים ועדת יושב ראש                                                                                   

9 תיקון סעיף

תחילה




