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תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התשע"א-2011
לפי	 האוצר	 שר	 באישור	 התעבורה1,	 לפקודת	 ו–70)10(	 	3 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
סעיף	39ב	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,	בחלק	ג',	אחרי	פרט	11	יבוא:		 �1
	על	אף	האמור	בפרטים	2,	5	ו–11	האגרה	בעד	רישיון	של	רכב	מזכה,	הרשום	 "11א�	)א(
חדשים	 בשקלים	 בסכום	 תופחת	 שלהלן,	 בטבלה	 א'	 בטור	 כמפורט	 אדם	 שם	 על	

כמפורט	בטור	ב'	לצדו:

טור	ב'טור	א'

חייל	מילואים	פעיל	שאינו	זכאי	לתגמול	נוסף		וכן	חייל	
מילואים	פעיל	הזכאי	לתגמול	נוסף	השווה	לנקודת	זיכוי	אחת

55

חייל	מילואים	פעיל	הזכאי	לתגמול	נוסף	השווה	לאחת	וחצי	
נקודות	זיכוי	

110

חייל	מילואים	פעיל	הזכאי	לתגמול	נוסף	השווה	לשתי	נקודות	
זיכוי

165

	הפחתת	האגרה	תחול	על		רכב	מזכה	אחד,	החייב	באגרה	החל	בחודש	מאי	 )ב(
שלאחר	השנה	של	תקופת	שירות	המילואים	המזכה,	לתקופה	של	שנה�		

	היו	בבעלותו	של	חייל	מילואים	יותר	מרכב	אחד	שהוראות	פרט	משנה	)א(	 )ג(
חלות	עליו,	תופחת	האגרה	בעד	רישיון	הרכב	אשר	מועד	תשלומה	הוא	המוקדם	
מביניהם,	בלבד;	ואולם	אם	קיים	הפרש	בין	סכום	ההפחתה	שלה	היה	זכאי	בשל	
הופחתה	 שלגביו	 הרכב	 בשל	 ההפחתה	 סכום	 לבין	 שבבעלותו	 אחר	 מזכה	 רכב	
האגרה,	זכאי	חייל	המילואים	לקבל	החזר	בגובה	ההפרש	שבין	סכומי	ההפחתה	
הרכב	 רישיון	 בעד	 האגרה	 תופחת	 זהים,	 האגרה	 תשלום	 מועדי	 היו	 כאמור;	

שסכומה	הוא	הגבוה	מביניהם,	בלבד�

בעד	 אגרה	 אלה,	 תקנות	 של	 תחילתן	 לאחר	 ששילם,	 פעיל	 מילואים	 	חייל	 )ד(
רישיון	רכב	של	רכב	מזכה	בלא	הפחתה	כאמור	בפרט	זה,	זכאי	לקבל	החזר	בגובה	

ההפחתה�

	על	אף	האמור	בפרט	זה,	סכום	האגרה	לאחר	הפחתה	בשל	כל	רכב	מזכה	לא	 )ה(
יפחת	מ–10	שקלים	חדשים�

	בפרט	זה	- )ו(

חייל	מילואים	כהגדרתו	בחוק	שירות	המילואים,	 	- מילואים	פעיל"	 "חייל	
התשס"ח-52008,	המחזיק	בתעודת	חייל	מילואים	פעיל	תקפה	שניתנה	
לו	בידי	צבא	הגנה	לישראל	ושפרטיו	הועברו	למשרד	התחבורה,	באופן	

ממוחשב,	בידי	משרד	הביטחון;

"נקודת	זיכוי"	-	כהגדרתה	בסעיף	33א	לפקודת	מס	הכנסה	]נוסח	חדש[6�

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
	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"א,	עמ'	685� 4

	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	502� 5

	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120;	התשל"ה,	עמ'	174� 6
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"רכב	מזכה"	-	רכב	מסוג	L	ורכב	מסוג	M1	שסיווג	המשנה	שלו	הוא	פרטי,	
על	שם	תאגיד	 רכב	הרשום	 למעט	 אחוד,	 כמרכב	 ברישיונו	 או	שצוין	

בלבד;

בחוק	 כמשמעותם	 	- המזכה"	 המילואים	 שירות	 "תקופת	 נוסף",	 "תגמול	
שירות	המילואים,	התשס"ח-2008�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ז	בשבט	התש"ע	)1	במאי	2010( �2
י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(

)חמ	3-83(

ץ כ" ישראל	 	 	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשע"א-2011
הפקודה(,	 	- )להלן	 התעבורה1	 לפקודת	 ו–71	 	70 	,61 	,13 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	לפי	סעיף	21א)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת2,	וסעיף	2)ב(	לחוק	

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

)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	אחרי	 בתקנה	47)ח(	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-41961	 	�1
"לא	יחולו	על	אוטובוס"	יבוא	"למעט	אוטובוס	זעיר"�	

	בתקנה	170	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא: �2
לחוק	מרשם	האוכלוסין,	התשכ"ה- 1)א(	 "תושב"	בסעיף	 -	כהגדרת	 ישראל"	 ""תושב	

	�"51965

	בתקנה	173)א(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא: �3
	שניתן	לו	רישיון	לפי	תקנה	216	ותקנה	213	חלה	עליו,	ורישיונו	יינתן	לתקופה	של	 )7("

עד	7	שנים;

את	 לדחות	 אישרה	 הרישוי	 ורשות	 	213 תקנה	 לפי	 בנהיגה	 בהשתלמות	 	שחייב	 )8(
התקנה	 לפי	 שנקבע	 במועד	 לבצעה	 לאי–יכולתו	 סבירה	 סיבה	 שנתן	 אחרי	 ביצועה	
האמורה,	ורישיונו	יחודש	לתקופה	של	עד	שנתיים	בכל	פעם,	עד	שיוכיח	כי	עבר	את	

ההשתלמות�"

	בתקנה	174ב	לתקנות	העיקריות	- �4
	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"90	ימים"	יבוא	"6	חודשים"; )1(

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"תקנות	173	ו–174"		יבוא	"תקנה	173	ו–174א"�	 )2(

	אחרי	תקנה	175	לתקנות	העיקריות	יבוא: �5

"פסילת	רישיון	
לתושב	חוץ

לפי שניתן	 נהיגה	 רישיון	 לפסול	 רשאית	 הרישוי	 רשות	 		 	175א�
אשרה בידו	 ואין	 ישראל	 תושב	 שאיננו	 למי	 174א	 תקנה	 	 	 		

				תקפה	לשהייה	בישראל�"

תחילה

תיקון תקנה 47

תיקון תקנה 170

תיקון תקנה 173

תיקון תקנה 174ב

הוספת תקנה 
175א

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

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

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

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425;	התשע"א,	עמ'	685,	ועמ'	868� 4

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	270� 5
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	בתקנה	190)2(	לתקנות	העיקריות	-	 �6
	בפסקת	משנה	)ג(,	במקום	"לא"	יבוא	"הוא	תושב	ישראל	או	שניתן		לו	היתר	לפי	 )1(

תקנה	578ב	ואישור	מאת	מנהל	משרד	הבריאות	או	מטעמו,	ולא";

	אחרי	פסקת	משנה	)ג(	יבוא: )2(

	לעניין	היתר	לנהיגה	באמבולנס	-	הוכיח	לרשות	הרישוי	על	פי	מבחנים	 ")ג1(
שקבעה,	שליטה	מלאה	בשפה	העברית,	לרבות	קריאה	וכתיבה,	וכן	שליטה	בסיסית	

באנגלית;";

	- אמבולנסים	 "ולגבי	 יבוא	 הרישוי"	 רשות	 "שאישרה	 אחרי	 )ד(,	 משנה	 	בפסקת	 )3(
שאישר	גם	משרד	הבריאות"�

	בתקנה	190א	לתקנות	העיקריות	-	 �7
	בתקנת	משנה	)ב(,	בסופה	יבוא	"או	על	פי	אישור	מאת	הרשות	לקצין	בטיחות,	לגבי	 )1(
הרכב	של	המפעל	שבו	הוא	מועסק	או	המופעל	על	ידו;	לעניין	תקנה	זו,	"הרשות",	"קצין	

בטיחות"	-	כהגדרתם	בתקנה	579";

	בתקנת	משנה	)ג(	- )2(

	אחרי	"או	הסמכת	המנהל	המקצועי	שניתנו	לפי	הצו"	יבוא	"או	הסמכת	קצין	 )א(
הבטיחות";

	בסופה	יבוא	"או	הרשות,	לפי	העניין"� )ב(

	בתקנה	199)א(	לתקנות	העיקריות	-	 �8
179 	,177 	,176 תקנות	 "לפי	 יבוא	 	"180 עד	 	176 תקנות	 ""לפי	 במקום	 	,)1( 	בפסקה	 )1(	

ו–180";

	בפסקה	)2(,	אחרי	"לפי	תקנות"	יבוא	"178"� )2(

	בתקנה	203	לתקנות	העיקריות,	במקום	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: �9
	מבקש	רישיון	נהיגה	לפי	תקנות	176	עד	178,	אשר	בידו	רישיון	נהיגה		לפי	תקנה	 ")ב(
180	במשך	שלוש	 נהיגה	לפי	תקנה	 רישיון	 בידו	 ואם	היה	 עיונית,	 180,	פטור	מבחינה	
שנים	לפחות	והוא	מבקש	רישיון	נהיגה	לפי	תקנה	176,	יהיה	פטור	גם	ממבחן	התנהגות	

		 בדרך	בבחינה	המעשית�"

בתקנה	213)א(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	יבוא	"תקנה	זו	תחול	גם	על	מי	שקיבל	רישיון	 	�10
מיום	 משנתיים	 פחות	 חלפו	 הרישיון,	 לו	 ניתן	 שבו	 במועד	 אם	 	,216 תקנה	 לפי	 נהיגה	

שקיבל	לראשונה	רישיון	נהיגה	לאומי	כהגדרתו	בתקנה	562�"

	אחרי	תקנה	221	לתקנות	העיקריות	יבוא: �11
	"לימוד	נהיגה
לתושב	חוץ

221א�	מי	שאיננו	תושב	ישראל,	לא	ילמד	נהיגה	ברכב	מנועי	על	ידי		
נהיגת	רכב	בדרך	ולא	ייבחן	בבחינת	נהיגה	עיונית	או		מעשית,	

אלא	אם	כן	יש	בידו	אשרה	תקפה	לשהייה	בישראל�"

	בתקנה	223)א(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"התקנות	221	ו–222"	יבוא	"התקנות	221	עד	222"� �12
	בתקנה	285)א(	לתקנות	העיקריות	-	 �13

)1(,		במקום	"או	צו	אישור	צוואה"	יבוא	"צו	קיום	צוואה	או	הודעה	על	 	בפסקה	 )1(
הסכם	לחלוקת	העיזבון,	הערוכה	באופן	שאישרה	רשות	הרישוי";						

	פסקה	)2(	-		תימחק� )2(

תיקון תקנה 190א

תיקון תקנה 199

תיקון תקנה 203

תיקון תקנה 213

הוספת תקנה 
221א

תיקון תקנה 223

תיקון תקנה 285

תיקון תקנה 190
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	בתקנה	509	לתקנות	העיקריות,	האמור	בה	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: �14
	לא	יתקין	אדם	מונה,	ולא	יפעיל	אדם	מונית	או	יסיע	בה	נוסע,	אלא	אם	כן	המונה	 ")ב(
הותקן	במרכז	לוח	השעונים	של	הרכב,	באופן	שלא	יסתיר	לנהג	את	שדה	הראייה,	וצג	

המונה	יהיה	גלוי	לעיני	הנוסעים	במונית	מכל	מושביה	במהלך	כל	הנסיעה�"

	בתקנה	557	לתקנות	העיקריות	- �15
	בכותרת	השוליים,	אחרי	"שפקע	תוקפו"	יבוא	"שהומצא	לרשות"; )1(

	בסופה	יבוא: )2(

עליו,	בשל	 וחלה	 זה,	 לפי	חלק	 לרשות	 	המציא	בעל	הרישיון	את	הרישיון	 ")ה(
פסילה	אחרת,	חובה	להמציאו	פעם	נוספת	לרשות	לפי	חלק	זה,	ימציא	לה	אישור	
על	ההמצאה	הקודמת,	שנתנה	לו	הרשות	שלה	המציא	את	הרישיון,	ומירוץ	תקופת	

הפסילה	הנוספת	לא	יתחיל	לפני	שהמציא	את	האישור	כאמור�"

תחילתה	של	תקנות	3	ו–10	-	60	ימים	מיום	פרסומן	של	תקנות	אלה	)להלן	-	יום	הפרסום(,	 	�16
ותחילתה	של	תקנה	14	-	90	ימים	מיום	הפרסום�

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
)חמ	3-83(

ץ כ" ישראל	 	 	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	

תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים 
חשמליים ביתיים ומשרדיים(, התשע"א-2011 

ועדת	 ובאישור	 התש"ן-11989,	 אנרגיה,	 מקורות	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	 	בתקנות	אלה	- �1
"הספק	חשמלי	במצב	המתנה"	-	הספק	חשמלי	הנמדד	במצב	שמכשירים	אינם	בפעולה	
הפעלה	 לאפשר	 כדי	 מוגדר	 לא	 לזמן	 החשמל	 לרשת	 מחוברים	 נשארים	 אבל	
למטרת	 הנמדד	 חשמלי	 הספק	 או	 אחרים,	 באמצעים	 או	 רחוק	 בשלט	 מחודשת	

הצגת	אינפורמציה	על	צג	אלקטרוני,	לרבות	שעון;

"מכון	התקנים"	-	מכון	כמשמעותו	בסעיף	2	לחוק	התקנים,	התשי"ג-21953	)להלן	-	חוק	
התקנים(;

בתוספת	 כמפורט	 ומשרדיים,	 ביתיים	 לשימושים	 חשמליים	 מכשירים	 	- "מכשירים"	
הראשונה,	הפועלים	במתח	שאינו	עולה	על	230	וולט	והמופעלים	על	ידי	התחברות	

לרשת	החשמל	בלבד;

"מעבדה	מאושרת"	-	כמשמעותה	בסעיף	12	לחוק	התקנים;

"תקן"	-	תקן	ישראלי	ת"י	62301	"מכשירי	חשמל	ביתיים:	מדידת	הספק	במצב	המתנה"3	
כתוקפו	מזמן	לזמן	לפי	חוק	התקנים,	שעותק	שלו	מופקד	לעיון	הציבור	במשרדי	
מכון	התקנים	הישראלי,	והפניה	אליו	מצויה	באתר	האינטרנט	של	משרד	התשתיות	
תוקף	 יהיה	 לא	 כאמור,	 הפניה	 בהעדר	 	;www�mni�gov�il שכתובתו	 הלאומיות	

לתקן	לעניין	תקנות	אלה�

תיקון תקנה 509

תיקון תקנה 557

תחילה

__________
	ס"ח	התש"ן,	עמ'	28� 1

	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34� 2

	י"פ	התשס"ח,	עמ'	439� 3

הגדרות
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לא	ייבא	אדם,	לא	ייצר	לשימוש	בארץ,	ולא	ימכור	מכשירים	אלא	אם	כן	מכון	התקנים	 	�2
ההספק	 לבדיקה,	 ובהתאם	 בתקן,	 המכשירים	 עמידת	 את	 בדקו	 מאושרת	 מעבדה	 או	

החשמלי	אינו	עולה	על	ההספק	החשמלי	המרבי,	המפורט	בתוספת	השנייה�

יצרן	או	יבואן	של	מכשיר	ימסור	לממונה	מידע	על	צריכת	האנרגיה	של	מכשירים	במצב	 	�3
המתנה	שייבא	או	שייצר	לפי	דרישת	הממונה�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(� �4
ייבא	 לא	 בזמן	המתנה	הוא	כאמור	בתוספת,	 כי	ההספק	החשמלי	המרבי	 נקבע	בתקן	 	�5

אדם,	לא	ייצר	לשימוש	בארץ,	ולא	ימכור	מכשירים	אלא	אם	כן	-		

	מכון	התקנים	או	מעבדה	מאושרת	בדקו	בהתאם	לתקן	את	ההספק	החשמלי	של	 )1(
המכשירים	בזמן	המתנה;

	הממונה	קבע	בהתאם	לתוצאות	הבדיקה	לפי	פסקה	)1(	כי	ההספק	החשמלי	של	 )2(
בתוספת	 המפורט	 המרבי,	 החשמלי	 ההספק	 על	 עולה	 אינו	 המתנה	 בזמן	 המכשירים	

השנייה�

תוספת ראשונה
)תקנה	1(

רשימת מכשירים 

ביתיים	בעלי	צג	אלקטרוני:	מכונות	כביסה,	מייבשי	כביסה,	מדיחי	כלים,	תנורי	 מכשירים	
אפייה,	תנורי	מיקרו	גל;

ציוד	טכנולוגיית	מידע:	מחשבים,	מסכים	למחשב	ומדפסות;

ציוד	שמע:	מכשירי	רדיו,	מגבירים	ומכשירי	טלפון	אלחוטיים;

מקלטי	טלוויזיה,	ממירים	דיגיטליים	לקליטת	שידורי	כבלים	ולוויין	)למעט	ממירים	דיגיטליים	
המנוהלים	על	ידי	מוקד	שידורים	או	באמצעות	הצפנת	שידורים(�

תוספת שנייה
)תקנה	2(

הספק חשמלי מרבי במצב המתנה של מכשירים	

	מכשירים	במצב	המתנה	שמחזירים	אותם
	לפעולה	מלאה	באמצעות	שלט	מרחוק

או	באמצעים	דומים	

מכשירים	עם	תצוגה	אלקטרונית	להצגת	
	אינפורמציה	על	מצב	הפעלה	של	המכשיר

לרבות	שעונים

הספק	חשמלי	במצב	המתנה	)וט(	-		2הספק	חשמלי	במצב	המתנה	)וט(		-	1	

ב'	באדר	ב'	התשע"א	)8	במרס	2011(
)חמ	3-4059(

לנדאו 	 י ז עו 	 	
שר	התשתיות	הלאומיות 	 	

 תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה(,
התשע"א-2011

החוק(,		 	- )להלן	 התש"ן-11989	 אנרגיה,	 מקורות	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

חובה לעמוד 
בדרישה להספק 

חשמלי מרבי 
במצב המתנה

העברת מידע 
לממונה

תחילה

הוראת מעבר

__________
	ס"ח	התש"ן,	עמ'	28� 1
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	בתקנות	אלה	- �1
חוק	 	- )להלן	 התשי"ג-21953	 התקנים,	 לחוק	 	2 בסעיף	 כמשמעותו	 	- התקנים"	 "מכון	

התקנים(;	

"מקלט	טלוויזיה"	-	מכשיר	הקולט	גלי	רדיו	וממיר	אותם	לתמונה;

"מעבדה	מאושרת"	-	כמשמעותה	בסעיף	12	לחוק	התקנים;

"תקן"	-	תקן	ישראלי	ת"י	62087	"שיטות	מדידה	של	צריכת	הספק	של	ציוד	שמע,	ציוד	
חוזי	וציוד	נלווה"3,	כתוקפו	מזמן	לזמן	לפי	לחוק	התקנים,	שעותק	שלו	מופקד	לעיון	
הציבור	במשרדי	מכון	התקנים	הישראלי,	והפניה	אליו	מצויה	באתר	האינטרנט	של	
www�mni�gov�il;	בהעדר	הפניה	כאמור,	 משרד	התשתיות	הלאומיות	שכתובתו	

לא	יהיה	תוקף	לתקן	לעניין	תקנות	אלה�

לא	ייבא	אדם,	לא	ייצר	לשימוש	בארץ,	לא	ימכור	ולא	ישווק	מקלט	טלוויזיה	אלא	אם 	�2	
כן	-

		מכון	התקנים	או	מעבדה	מאושרת	בדקו	בהתאם	לתקן	את	ההספק	החשמלי	של		 )1(
מקלט	הטלוויזיה;

	הממונה	קבע	בהתאם	לתוצאות	הבדיקה	לפי	פסקה	)1(	כי	ההספק	החשמלי	של	 )2(
מקלט	הטלוויזיה	אינו	עולה	על	ההספק	החשמלי	המרבי	כמפורט	בתוספת�

יצרן	או	יבואן	של	מקלט	טלוויזיה	ימסור	לממונה	מידע	על	ההספק	החשמלי	של	מקלט	 	�3
טלוויזיה	שייבא	או	ייצר	לפי	דרישת	הממונה�

)1	בספטמבר	 תחילתן	של	תקנות	אלה	לעניין	יצרן	או	יבואן	ביום	ב'	באלול	התשע"א	 	�4
2011(,	ולעניין	מוכר	או	משווק,	ביום	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(�

תוספת
)תקנה	2(

הספק חשמל מרבי במצב פעולה של מקלטי טלוויזיה

	סוג	מקלט	טלוויזיה	לפי
כושר	ההבחנה	)רזולוציה(	

של	המסך

נוסחה	לחישוב	הספק	חשמל	מרבי	במצב	פעולה

	עד	יום	ח'	בניסן	התשע"ב
)31	במרס		2012(

	מיום	ט'	בניסן	התשע"ב
)1	באפריל	2012(

Full	HD
resolution	

))A*3�4579(+16(	ואט))A*1�12*4�5224(+20(	ואט

))A*3�4579(+16(	ואט))A*4�5224(+20(	ואטסוגים	אחרים

מפתח:		A	=	שטח	מסך	מקלט	הטלוויזיה	בדצימטרים	מרובעים;

	)1080	*1920( )רזולוציה(	שלפחות	 resolution	HD	Full	-	מסך	בעל	כושר	הבחינה	
פיקסלים	)יחידת	מידע	גרפית	בסיסית(�

ב'	באדר	ב'	התשע"א	)8	במרס	2011(
)חמ	3-4063(

לנדאו 	 י ז עו 	 	
שר	התשתיות	הלאומיות 	 	

חובה לעמוד 
בדרישות הספק 

חשמלי מרבי

הגדרות

העברת מידע 
לממונה

תחילה

__________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34� 2

	י"פ	התשס"ז,	עמ'	439� 3
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדרת הסחר בביצים( )ביטול(, 
התשע"א-2011

התשי"ח- ושירותים,	 מצרכים	 על	 הפיקוח	 לחוק	 ו–15	 	5 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11957,	אני	מצווה	לאמור:

	צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)הסדרת	הסחר	בביצים(,	התשי"ח-21957	-	בטל� �1
ט"ז	באדר	ב'	התשע"א	)22	במרס	2011(

)חמ	3-1957(

ן שלום	שמחו 	 	
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

__________
	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 1

	ק"ת	התשי"ח,	עמ'	84;	התשי"ט,	עמ'	149;	התש"ך,	עמ'	65;	התשכ"א,	עמ'	1379;	התשכ"ב,	עמ'	2559;	התשכ"ג,	 2

עמ'	1567�

הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור רשות השידור(, התשע"א-2011

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

עקב	שינוי	המדד	שהיה	ידוע	ב–1	בינואר	2011	לעומת	המדד	שהיה	ידוע	ב–1	בינואר	 	�1
2010,	יהיה	הסכום	הנוסף	לאגרת	רישיון	לרכב	מנועי,	בעבור	רשות	השידור,	בסך	של	

117	שקלים	חדשים	החל	ביום	כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(�

י'	באדר	ב'	התשע"א	)16	במרס	2011(
הראל 	 דן 	 	 )חמ	3-83(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173;	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	97;	התשס"ט,	עמ'	641� 1

תיקון טעות
	בתקנה	5	לתקנות	השותפויות	)רישום	ואגרות(	)תיקון(,	התשע"א-2011,	שפורסמו	בקובץ	 	

התקנות	6988,	התשע"א,	עמ'	852	-

	בפסקה	)1(,	במקום	"כאמור	בתקנה	5)3("	צריך	להיות	"כאמור	בתקנה	4)3("; )1(

	בפסקה	)2(,	במקום	"תקנה	5)5()ב("	צריך	להיות	"תקנה	4)5()ב("; )2(

	בפסקה	)3(,	במקום	"כנוסחה	בתקנה	4"	צריך	להיות	"כנוסחה	בתקנה	3�" )3(

)חמ	3-905(

ביטול

עדכון תוספת 
אגרה בעבור 

רשות השידור




