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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ו, עמ' 514   2

תקנות רואי חשבון )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)ג( ו–17 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-11955, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשט"ז-41955  חשבון,  רואי  לתקנות  47)א()1(  בתקנה    1
במקום פסקת משנה )ד( יבוא:    

")ד( ערר על בחינה -    

500 שקלים חדשים; )1( בשאלון פתוח שאינו רב–ברירה  

250 שקלים חדשים;"  )2( בשאלון רב–ברירה   

אחרי תקנה 49 לתקנות העיקריות יבוא:   2

הוגש ערר על בחינה והערר התקבל, כולו או חלקו, רשאית "החזר אגרה 49א  
המועצה, אם ראתה כי התקיימו נסיבות המצדיקות זאת, 
להורות על השבת האגרה ששולמה בעד הערר, כולה או 

חלקה "

תקנות אלה יחולו על ערר שיוגש על בחינה שנערכה לאחר פרסומן    3
ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(

)חמ 3-665-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

אני  הפקודה(,    - )להלן  התעבורה1  לפקודת  ו–)17(   )5(70 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 364ה לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
יבוא:

"מערכות בטיחות 
ברכב כבד

מסוג  לרכב  רישיון  יחודש  ולא  רכב  יירשם  )א( לא  364ו  
האמור להלן, אלא אם כן הותקנו בו מערכת התרעה מפני 
התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 29 בחלק ג' לתוספת 
השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט 

בפרט 30 בחלק ג' לתוספת השנייה:

)1( אוטובוס ואוטובוס זעיר, מסוג M2 למעט סיווגי 
משנה 5 עד 7, 9 ו–10, ומסוג M3 למעט סיווגי משנה 

5 עד 7 ו–9;

תיקון תקנה 47

הוספת תקנה 364ו

הוספת תקנה 49א

תחולה

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 26   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 התשט"ז, עמ' 34; התשע"ב, עמ' 411   4
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)2( רכב מסוג N3 ,N2 למעט סיווגי משנה 1 עד 3 ו–5 

בתקנה  המפורטות  המערכות  של  התקנתן  )ב( להוכחת 
חידוש  בעת  או  הרישום  בעת  הרכב  בעל  יציג  ברכב,  זו 

הרישיון לראשונה אישור של אחד מהגורמים האלה:

)1( אישור יבואן הרכב;

)2( אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או 
מי מטעמו "

בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות העיקריות, אחרי פרט 28 יבוא:    2
"29  מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים

)תקנה 364ו(

מערכת להתרעה מפני התנגשות לפנים תעמוד בתאימות אלקטרו–מגנטית; יצרן 
המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות סעיפים 
2 5 עד 6 )כולל( לתקנת ECE 131 או בדרישות סעיפים  2 1 עד 8 2 )כולל( לנספח 
2 לתקנת נציבות האיחוד האירופי EU( No 347/2012( ולמעט הדרישות הנוגעות 

לבלימה אוטומטית של הרכב; 

אישור  קבלת  באמצעות  תהיה  המפורטות,  בדרישות  המערכת  עמידת  הוכחת 
מאחד מאלה:

מעבדה מוסמכת;  )1(

דירקטיבה  לפי  ואושרה  שהוסמכה  חלקיו  או  רכב  לבדיקת  מעבדה   )2(
EC/2007/46, על עדכוניה;

בקו  מייצר  שהוא  ברכבים  המערכת  את  מתקין  הוא  כי  הרכב,  יצרן   )3(
הייצור 

30  מערכת התרעה על סטייה מנתיב

)תקנה 364ו(

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תעמוד בתאימות אלקטרו–מגנטית; יצרן המערכת 
יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות סעיפים 1 5 עד 4 5 
)כולל( וסעיפים 2 6 עד 7 6 )כולל( לתקנת  ECE 130 או בדרישות סעיפים 1 1 עד 
 4 1 )כולל( וסעיפים 2 2 עד 7 2 )כולל( לנספח 2 לתקנת נציבות האיחוד האירופי

 ;)EU( No  351/2012

לפי  מנתיב  סטייה  על  המערכת  התרעת  לבדיקת  המשמשים  הנתיבים  סימוני 
התקן האמור יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל;

אישור  קבלת  באמצעות  תהיה  המפורטות,  בדרישות  המערכת  עמידת  הוכחת 
מאחד מאלה:

מעבדה מוסמכת;  )1(

דירקטיבה  לפי  ואושרה  שהוסמכה  חלקיו  או  רכב  לבדיקת  מעבדה   )2(
EC/2007/46, על עדכוניה;

בקו  מייצר  שהוא  ברכבים  המערכת  את  מתקין  הוא  כי  הרכב,  יצרן   )3(
הייצור "

תיקון התוספת 
השנייה



קובץ התקנות 7617, ב' באדר א' התשע"ו, 2016 2 11  734
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקל חדש 

)א( תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בתשרי התשע"ז )1 בנובמבר 2016(    3
מועד  את  לדחות  רשאית  הרישוי  רשות  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ב( על 
לפי  אלה,  לתקנות   1 בתקנה  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  364ו  תקנה  של  התחילה 
בקשה בכתב של בעל רכב, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר 

הרכבים שבבעלותו ולמועדי חידוש הרישיון שלהם 

תקנה 364ו לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, תחול על רכב מהסוגים    4
המפורטים בתקנה האמורה, שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 

2012( ואילך 

כ"ג בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התכנון והבנייה )פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת 
מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו( 

)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו–266 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולאחר 
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

ולהקמת  חקלאות  לצורכי  לעבודה  מהיתר  )פטור  והבניה  התכנון  לתקנות   1 בתקנה    1
מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו( )הוראת שעה(, 

התשס"ה-22005 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום ההגדרה "היושב ראש" יבוא:

 "המנהל" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-32005" 

בתקנה 8)ב( לתקנות העיקריות -     2
במקום "שר הפנים" יבוא "שר האוצר";  )1(

במקום "עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא "עד יום י"ג בטבת   )2(
התשע"ח )31 בדצמבר 2017("   

תחילתה של תקנה 2)2( ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(       3
ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(

)חמ 3-3473-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1

ק"ת התשס"ה, עמ' 569; ועמ' 795; התשע"ב, עמ' 1417   2
ס"ח התשס"ה, עמ' 142   3

תחילה

תחולה

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 8

תחילה




