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תקנות התעבורה )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות 
אלה:

בתקנה 91 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות( -    1
בתקנת משנה )ב(, אחרי "על ידי רשות הרישוי" יבוא "ובלבד שבמקרה של סתירה   )1(
שנקבעו  הגרירה  תנאי  לבין  הגורר  של  הרכב  ברישיון  שנקבעו  הגרירה  תנאי  בין 
ברישיון הרכב של הגרור או של הנתמך, יגברו תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב 

של הרכב הגורר ";

תקנת משנה )ב1( - תימחק    )2(

בתקנה 347א)א( לתקנות העיקריות, במקום הרישה יבוא:    2
"ברכב מנועי ששנת ייצורו 1988 או לאחריה, למעט רכב שיוצר על פי התקינה הפדרלית 
של ארה"ב או התקינה הקנדית, טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, נוסף על הפנס האחורי 

יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה:";

בתקנה 356 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:    3
")ה( על אף האמור בתקנת משנה )ד(, קצין בדרגת תת–אלוף שהסמיך לכך הרמטכ"ל 
או סגנו )להלן בתקנת משנה זו - קצין מוסמך(, רשאי לאשר, באופן פרטני, הכהייתן 
של שמשות רכב שהוא בשימוש צבא ההגנה לישראל, לאחר ששוכנע שהדבר הכרחי 
למימוש צורך ביטחוני, חיוני או מבצעי המצדיק זאת, ולאחר שבחן חלופות אחרות 
למימוש הצורך האמור בדרכים אחרות; קצין מוסמך ייתן אישור כאמור לפי תבחינים 
שממין העניין אשר ייקבעו בפקודות הצבא, בין השאר, לגבי סוג הכהיית השמשות, 

אופן השימוש בכלי הרכב וההכשרה הנדרשת לנהיגה בו " 

במקום תקנה 370 לתקנות העיקריות יבוא:    4

"מטפים ומערכת 
כיבוי אש באוטובוס 

שאינו עירוני

)א( לא יירשם רכב מנועי למעט רכב מסוג M 1, T, L - בסיווג 370 
משנה )1()א( )רכב פרטי(, ולא יחודש רישיונו, אלא אם כן -

)1( יימצאו ברכב מטפים בכמות ומסוג כמפורט בפרט 
26 בחלק ג' לתוספת השנייה;

הרכב  בתוך  יימצאו   )1( בפסקה  כאמור  )2( המטפים 
ואופן  נוחה,  אליו  הגישה  אשר  לעין  הנראה  במקום 

הוצאת המטף מהרכב והפעלתו יהיו מהירים ונוחים 

הראשונה  בפעם  רישיונו  יחודש  ולא  רכב  יירשם  )ב( לא 
שהוא  מנועי  רכב  של  אלה,  תקנות  של  תחילתן  מועד  לאחר 
אוטובוס מסוג M3 שיש בו מעל 22 מושבים מלבד מושב הנהג 
והמונע במנוע דיזל המותקן בחלקו האחורי, למעט אוטובוס 
אוטומטית  מערכת  המנוע  בתא  הותקנה  כן  אם  אלא  עירוני, 

לכיבוי אש שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן:

לחוק  12)א(  בסעיף  כמשמעותה  מאושרת  )1( מעבדה 
מאושרת(,  מעבדה   - )להלן  התשי"ג-31953  התקנים, 
אישרה כי היא עומדת בדרישות ת"י 6278 חלקים 1 ו–2; 

תיקנן תקנה 91

תיקנן תקנה 347א

תיקנן תקנה 370

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ה, עמ' 1887   2

תיקנן תקנה 356
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לצורך מתן אישור כאמור רשאית המעבדה להתבסס על 
תיעוד מטעם מעבדה אחרת, בין–לאומית, שאישר משרד 
התחבורה או שאישרה הרשות הארצית לכבאות והצלה;

)2( התקנתה בוצעה לפי ת"י 6278 חלק 3, בידי אחד מאלה:

)א( יצרן הרכב לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו;

ובאישור  בפיקוח  נציגו  או  המערכת  )ב( יצרן 
מעבדה מאושרת;

)ג( מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה, לפי הנחיות 
יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה מאושרת;

)ג( בחידוש שלא לראשונה, לא יחודש רישיונו של אוטובוס 
כאמור ברישה לתקנת משנה )ב(, אלא אם כן בידי בעל הרכב 
אישור של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה )ב()2( בדבר 

תקינות מערכת הכיבוי 

)ד( לעניין תקנה זו -

"אוטובוס עירוני" - אוטובוס שצוין ברישיון הרכב שלו 
חדש  אוטובוס  ולעניין  עירוני,  אוטובוס  הוא  כי 
שטרם ניתן לו רישיון רכב - שצוין כאמור בהוראת 

הרישום שלו;

הרכב  באגף  תקינה  מחלקת  אישור   - רישום"  "הוראת 
על עמידת דגם רכב בדרישות החובה הישראליות 

לצורך רישום הרכב;

"ת"י 6278, חלקים 1 ו–2" ו"ת"י 6278, חלק 3" - המפורסמים 
הישראלי  התקנים  מכון  של  האינטרנט  באתר 

" www sii org il :שכתובתו

בתקנה 372 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )א( - תימחק     5
)א( תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(    6

מועד  את  לדחות  רשאית  הרישוי  רשות  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ב( על 
התחילה של תקנה 370)ב( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, לפי 
לב  בשים  חודשים,   12 על  יעלה  שלא  זמן  לפרק  האוטובוס,  בעל  של  בכתב  בקשה 
למספר האוטובוסים שבבעלותו ולמועדי הרישום שלהם ובהתאם להוראות הנוהל 

שיקבע מנהל אגף הרכב 

תקנות משנה )ב( ו–)ג( לתקנה 370 לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 4 לתקנות אלה,    7
יחולו רק על אוטובוס שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( 
ואילך, ואולם תקנת משנה )ב( האמורה לא תחול על אוטובוס שהותקנה בו מערכת 

אוטומטית לכיבוי אש לפני תחילתן של תקנות אלה 

י"ח בטבת התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
ץ " כ ל  א ר ש י )חמ 3-83-ת1(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

תיקנן תקנה 372

תחילה

תחולה

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 116   1
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2014 )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)1( לפקודת התעבורה1( )להלן - הפקודה(, באישור ועדת 
העונשין,  לחוק  2)ב(  וסעיף  הכנסת2,  לחוק–יסוד:  21א)א(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה 

התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה:

י"ט  יום  "עד  במקום  התשע"ד-42014,   ,)12 מס'  )תיקון  התעבורה  לתקנות   6 בתקנה    1
בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא "עד יום כ"ד בסיון התשע"ו )30 ביוני 2016(" 

י"ח בטבת התשע"ו )30 בנובמבר 2015(
ץ " כ ל  א ר ש י )חמ 3-83-ת1(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________
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 התשע"ד, עמ' 1701   4

תקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17)14( ו–243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה: 

בתוספת לתקנות מס הכנסה )ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות(, התשל"ה-21975,    1
בסופה יבוא:

שנת מס
 קופה רושמת

בשקלים חדשים
 מכונה להוצאת כרטיס
נסיעה בשקלים חדשים

 מסופון
בשקלים חדשים

2015"8,2005,200"11,800

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-309(  

שר האוצר   __________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1

ק"ת התשל"ה, עמ' 752; התשע"ה, עמ' 563   2

 צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(,
התשע"ו-2015

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)א()3( לפקודת מס הכנסה1, אני מצווה לאמור: 

בתוספת לצו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח(, התשמ"ג-21983,    1
בסופה יבוא:

סכום בשקלים חדשיםשנת המס

2015""78,800

ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-1511(  

שר האוצר   __________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשע"ה, עמ' 563   2

תיקנן תקנה 6

תיקון התוספת

תיקון התוספת




