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תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, בפסקה )1(    1
להגדרה "אוטובוס זעיר", במקום "שישה עשר נוסעים" יבוא "תשעה עשר נוסעים" 

תקנה 87 לתקנות העיקריות - בטלה    2
בתקנה 181)א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   3

או  183א  תקנה  לפי  גם  רישיון  שבידו  ובלבד  פרטי,  או  ציבורי  זעיר  ")5( באוטובוס 
183ב, לפי העניין "

בתקנה 183א לתקנות העיקריות, אחרי "באוטובוס זעיר" יבוא "שמספר הנוסעים בו    4
אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג" 

על  עולה  אינו  בו  הנוסעים  "שמספר  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  183ב  בתקנה    5
שישה עשר, מלבד הנהג" 

בתקנה 184)א( לתקנות העיקריות -   6
)1( פסקה )1( - תימחק;

)2( בפסקה )2(, בסופה יבוא "שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד 
הנהג" 

בתקנה 189 לתקנות העיקריות -   7
)1( בתקנת משנה )ד()6(, המילים "כמשמעותה בתקנה 549" - יימחקו;

)2( בתקנת משנה )ט()5(, המילים "בקורס האמור בתקנה 549)ב(" - יימחקו 

בתקנה 247)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )5(, בסופה יבוא "או סיים בהצלחה לימודים    8
במכינה להוראת נהיגה שמשרד הכלכלה אישר אותה לכך" 

בתקנה 273 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב1( יבוא:   9
")ב2( האמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, לא יחול על - 

)1( רכב פרטי עד תום שלוש שנים מהמועד שבו ניתן עליו רישיון רכב לראשונה;

)2( רכב פרטי שהוא רכב השכרה כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים 
)הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה-31985, או שהוא רכב של 
מפעל כהגדרתו בתקנה 579, עד תום שנתיים המהמועד שבו ניתן עליו רישיון 

רכב לראשונה "

רכב  כלי  על  תחול  אלה,  בתקנות  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  273)ב2(  )א( תקנה    10
בינואר   1( התשע"ו  בטבת  כ'  ביום  לראשונה  רכב  רישיון  עליהם  שניתן  בה  כאמור 

2016( או לאחריו  

רישיון  עליהם  שניתן  רכב  כלי  העיקריות,  לתקנות   274 בתקנה  האמור  אף  )ב( על 
רכב לראשונה בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד ערב פרסומן של 

תיקון תקנה 1

ביטול תקנה 87

תיקון תקנה 181

תיקון תקנה 183א

תיקון תקנה 183ב

תיקון תקנה 184

תיקון תקנה 189

תיקון תקנה 247

תיקון תקנה 273

תחולה והוראת 
שעה

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   2
ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164   3
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תקנות אלה, לא תידרש לגביהם הדבקת תווית כאמור בתקנה 274 האמורה שבה יצוין 
החודש לחידוש הרישיון לפי תקנות אלה 

י"ג באדר א' התשע"ו )22 בפברואר 2016(
)חמ 3-83-ת1(

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

תקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות1, וסעיפים 27 ו–35, לפקודת המועצות 
המקומיות2 , אני מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 9 לתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים(, התשל"א-31971, יבוא:   1

 "נספח תקן
כוח אדם

התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם שבו יפורטו מספר המשרות 9א 
פרקי  פרק,  כל  לפי  בהן,  העובדים  ומספר  והזמניות  הקבועות 
משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי )להלן - תקן מאושר(; 

לעניין זה -

"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה;

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה "

)א( תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(    2
)ב( תקנות אלה לא יחולו על תקציב רשות מקומית לשנת הכספים 2016 אם התקציב 

אושר בידי הרשות המקומית לפני יום התחילה 

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-4807(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ו, עמ' 39   1
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ו, עמ' 42   2

ק"ת התשל"א, עמ' 290; התשע"ד, עמ' 1068   3

תקנות התכנון והבנייה )רישום בקרים( )הוראת שעה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 158כ)א()2( ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם שר הכלכלה ועם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 

אני מתקין תקנות אלה:

סימן א': כללי

בתקנות אלה -   1
"הרשם" - רשם המהנדסים והאדריכלים או רשם ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין;

"חוק ההנדסאים" - חוק ההנדסאים והטכנאים;

הוספת תקנה 9א

תחילה וסייג 
לתחולה

הגדרות

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212   1
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"חוק המהנדסים" - חוק המהנדסים והאדריכלים;

"פנקס בקרים" - פנקס כאמור בסעיף 158יט לחוק;

;RICS תעודת חבר שנתית שמעניק - "MRICS"

 Royal Institution of Chartered( מורשים  בקרים  של  המלכותי  המכון   -  "RICS"
 )Surveyors

סימן ב': דרישות להירשם כבקר

מי  בקרים  בפנקס  כבקר  להירשם  כשיר  לחוק,  158כ)א()1(  בסעיף  האמור  על  נוסף    2
שמתקיימים בו אחד או יותר מתנאים אלה:

)1( בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת משרד הפנים ומכון RICS שניתנה 
ערב תחילתן של תקנות אלה;

;RICS 2( בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת מינהל התכנון ומכון(

)3( בוגר לימודי תואר או תעודה בישראל מאת מכון RICS ומוסד להשכלה גבוהה 
המוכר לפי חוק המהנדסים או מאת מכון RICS ומכללה טכנולוגית מוכרת לפי חוק 

ההנדסאים;

 RICS תקפה מאת מכון MRICS 4( בעל תעודה(

סימן ג': רישום בפנקס

אישר הרשם כי מתקיימים במבקש אחד או יותר מהתנאים האמורים בתקנה 2 ירשום    3
את המבקש בפנקס המתאים 

נוסף מדור בקרה לפנקס המתנהל לפי חוק המהנדסים, או למרשם המתנהל לפי חוק    4
ההנדסאים, יראו מי שהיה רשום בפנקס הבקרים לפי תקנה 2, כרשום במדור בקרה 
חוק  לפי  המתנהל  במרשם  או  והאדריכלים  המהנדסים  חוק  לפי  המתנהל  בפנקס 

ההנדסאים, לפי העניין 

תוקפן של תקנות אלה חמש שנים מיום פרסומן או עד לקביעת מדור בקרה בפנקס    5
המהנדסים והאדריכלים ובמרשם ההנדסאים, לפי העניין, לפי המוקדם  

ז' באדר א' התשע"ו )16 בפברואר 2016(
)חמ 3-5124(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

כשירות להירשם 
כבקר בפנקס בקרים

רישום בפנקס

רישום בפנקסים 
אחרים

תוקף




