
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

680   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז―2007 הסכם נוסף), על (תיקוני חקיקה) (הכרזה במשק המדינה הסדרים צו

680   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז―2007 כפל) (אתיופיה), (מניעת מסי הכנסה מס צו

680 התשס"ז―2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), רכב) (זיהום אוויר מכלי מפגעים למניעת תקנות

682   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז―2007 השידור), רשות בעבור אגרה (תוספת התעבורה הודעת

682   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז―2007 ,(3 מס' (תיקון ותשלומים) (הענקות הכנסת חברי שכר החלטת
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נוסף), הסכם חקיקה) (הכרזה על במשק המדינה (תיקוני הסדרים  צו
התשס"ז-2007

התשמ"ט- חקיקה), (תיקוני המדינה במשק הסדרים לחוק סעיף 40(4) לפי סמכותי בתוקף  
מכריז לאמור: אני של הכנסת, הכספים ובאישור ועדת החוק), (להלן - 11989

בנקים ולבין הארצי הקיבוץ לבין המאוחדת הקיבוצית התנועה בין שנחתם ההסכם .1
לחוק. לענין פרק ח' נוסף מוכרז בזה הסכם (14 במאי 2006), התשס"ו ט"ז באייר ביום שונים

(4 במרס 2007) באדר התשס"ז י"ד
ן ו רשז הי אברהם  (3-2230 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.85 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשמ"ט, עמ' 28;

התשס"ז-2007 (אתיופיה), מסי כפל) (מניעת הכנסה מס צו

לאמור: ומצווה מודיע אני הכנסה1, מס לפקודת סעיף 196(א) לפי סמכותי בתוקף  

בסיון התשס"ד (2 ביוני  י"ג ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא מן המועיל 1. (א)
של הדמוקרטית הפדרלית הרפובליקה ממשלת לבין ישראל מדינת ממשלת בין ,(2004
(להלן הכנסה על למסים ממסים בזיקה התחמקות כפל ומניעת מסי מניעת בדבר אתיופיה,

האמנה). -

כ"ג  ביום המתחילה בשנת המס החל מס, שנת לכל תוקף בישראל יהיה לאמנה (ב)  
ואילך. (1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת

(20 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ב'
ן ו רשז הי אברהם  (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

התשס"ז-2007 (תיקון), רכב) מכלי אוויר (זיהום מפגעים למניעת תקנות

ובאישור התשכ"א-11961, מפגעים, למניעת לחוק ו–18 7 לפי סעיפים 5, בתוקף סמכותי  
לחוק 2(ב) וסעיף הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א סעיף לפי הכנסת של הסביבה ואיכות הפנים ועדת

אלה: תקנות מתקין אני התשל"ז-31977, העונשין,

 - (להלן רכב), התשכ"ג-41963  מכלי אוויר (זיהום מפגעים למניעת לתקנות  2 בתקנה .1
יבוא: (4) במקום פסקה התקנות העיקריות),

למניעת  תקנות לפי  3 בתקנה כאמור מורשה בוחן  ידי על  שנערכה בבדיקה (4)"
כי נמצא התשכ"ד-51963, הרטרידג'), מבחן של (תקן רכב) מכלי אוויר (זיהום מפגעים

להלן: המפורטים הערכים היתה נמוכה מן מהרכב הנפלטת הזוהמה

הכרזה

לאמנה תוקף מתן

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

.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 התשכ"ג, עמ' 1794.

5 ק"ת התשכ"ד, עמ' 92.

2 תיקון תקנה
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ברכב  הרטרידג' - 50 יחידות 2000 (כולל שנה זו) ייצור עד משנת דיזל (א) ברכב
ברכב  הרטרידג' יחידות ו–60  סוס, כוח 200 על עולה שלו המרבי המנוע שכוח

ממנו; נמוך או סוס כוח ל–200 שווה שלו המרבי המנוע שכוח

שכוח  ברכב הרטרידג' יחידות  30  - ואילך  2001 ייצור משנת דיזל ברכב (ב)
שכוח  ברכב הרטרידג' יחידות ו–40  סוס, כוח 200 על עולה שלו המרבי המנוע

ממנו; נמוך או סוס כוח ל–200 שווה המרבי שלו המנוע

כלי בעבור לקבוע הסביבה להגנת השר רשאי (ב), משנה בפסקת האמור אף על (ג)
ובלבד משנה, פסקת באותה גבוהים מאלה הקבועים ערכים מסוימים מדגמים רכב
בערכים האמורים עמידתם יוצרו באופן שאינו מאפשר את דגמים כי אותם שנוכח

(א)." משנה בפסקת הערכים האמורים על לא יעלו שיקבע המדידה ערכי וכי

יבוא: העיקריות לתקנות 5א תקנה במקום .2

מגופה או אמצעי"מגופות שמותקנים בו מדגם דיזל אדם ברכב (א) לא ינהג 5א.
ההזרקה מערכת כן אם  אלא ההזרקה, מערכת כיוון שינוי  למניעת אחר
לא היצרן; הוראות לפי מכוונים כשהם אחר, באמצעי או במגופה חתומה
וצורתן מגופות של התקנה מקומות ייקבעו כאמור, הוראות הרכב יצרן קבע
שפורסמו במשרד התחבורה ושירותי תחזוקה אגף הרכב מנהל בהוראות
אוויר במשרד איכות אגף מנהל עם התייעצות לאחר בהודעה ברשומות,

הסביבה. להגנת

שאמצעי  או ממנו נקרעה או הוסרה שמגופה ברכב אדם ינהג לא (ב)  
לאחר שבוחן מורשה אלא או נפגם, (א) הוסר משנה בו כאמור בתקנת אחר

(א). משנה בתקנת האמורות ההוראות לפי אחר אמצעי או מגופה התקין

הזרקה  משאבת רכב בעל על  יחולו לא  ו–(ב) (א)  משנה  תקנות (ג)  
חיצוניים." כיוון בברגי מצוידת שאינה מכנית משאבה או אלקטרונית

פרסומן. מיום ימים 90 משנה (ב), בתקנת האמור למעט אלה, תקנות של (א) תחילתן .3

העיקריות לתקנות בתקנה 2(4)(ג) כאמור הרכב כלי דגמי של קביעתם הליך נוהל (ב)  
בתוך  של הכנסת הסביבה והגנת הפנים ועדת לאישור אלה יובא 1 לתקנות כנוסחה בתקנה

אלה. של תקנות מיום פרסומן ימים 30

(5 במרס 2007) באדר התשס"ז ט"ו
רא עז ן גדעו  (3-1261 (חמ

הסביבה להגנת השר                                                                                   

5א החלפת תקנה

ואישור תחילה
נוהל
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התשס"ז-2007 השידור), בעבור רשות (תוספת אגרה התעבורה הודעת

כאמור: מודיע אני לפקודת התעבורה1, סעיף 84 לפי סמכותי בתוקף  

המדד  ב–1 בינואר 2007 לעומת ושינוי המדד שהיה ידוע 5% של בשיעור הפחתה עקב .1
רשות בעבור לרכב מנועי, רישיון הנוסף לאגרת הסכום יהיה ב–1 בינואר 2006, ידוע שהיה

(1 באפריל 2007). התשס"ז בניסן י"ג ביום החל חדשים שקלים 108 של השידור, בסך

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
טרמן סי ן גדעו  (3-83 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות
__________

.579 עמ' התשס"ו, ק"ת ;415 עמ' התשס"ג, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

,(3 מס' (תיקון ותשלומים) (הענקות הכנסת חברי שכר  החלטת
התשס"ז-2007

הכנסת ועדת מחליטה התשנ"ד-11994, הכנסת, לחוק 55 סעיף  לפי סמכותה בתוקף  
לאמור:

40י(א)(3), בסעיף התשס"א-22001, ותשלומים), (הענקות הכנסת חברי שכר בהחלטת .1
- ברישה

בשל  הכנסת חשב זאת אישר אם "או, יבוא ללילה," חדשים "190 שקלים (1) אחרי 
חדשים  שקלים   220 על יעלה שלא בסכום האמור, בסכום לינה במקום זמני מחסור

ללילה,";

"מאלה". "גבוה יותר" יבוא אחרי (2)

(12 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ב
אברהם רוחמה   (3-226 (חמ

הכנסת ראש ועדת יושבת                                                                                   
__________

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

.606 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 916;

תוספת אגרה
בעבור רשות

השידור

40י תיקון סעיף




