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__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ה, עמ' 25   2

צו איסור הלבנת הון )קביעת יחידה לעניין סעיף 30)ג1()1( לחוק(, 
התשע"ו-2016 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30)ג1()1( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-12000 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:   

יחידה במלמ"ב שפרטיה מצויים ברשות המוסמכת, היא יחידה  שהרשות האמורה    1
היחידה  של  תפקידה  ביצוע  לצורך  המידע  ממאגר  מידע  אליה  להעביר  רשאית 

בהתאם לסעיף 30 לחוק 

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(
)חמ 3-5038(

ן ו ל ע י  ) י וג ב ( ה  ש מ  
שר הביטחון  

תקנות הדואר )הוראות מס( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 115ג לחוק הדואר, התשמ"ו-11986, ובאישור ועדת הכספים 
של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנה 6 לתקנות הדואר )הוראות מס(, התשס"ו-22006 -      1
)1( בתקנת משנה )ב(, בפסקה )2(, במקום "2006, 2007, 2008 עד 2013" יבוא "2006 עד 2016"; 

)2( בתקנת משנה )ג( -  

)א( בפסקה )1(, במקום "2006, 2007, 2008 עד 2013" יבוא "2006 עד 2016";

)ב( בפסקה )2(, במקום "עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(" יבוא 
"עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(     2
כ"ד בשבט התשע"ו )3 בפברואר 2016(

)חמ 3-3482(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
                שר האוצר  

 
 

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71 ועמ' 524   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 802; התשע"ד, עמ' 1694   2

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בסעיף 54 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958, אחרי "בכל    1
ישיבה של המועצה או של ועדה יש" יבוא "להקליט את מהלך הישיבה ו" 

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו    2
כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(

)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
      

 
        שר הפנים

   

קביעת יחידה

תיקון סעיף 54

__________
ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366   1

תיקון תקנה 6

תחילה

תחילה
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צו המועצות המקומיות )א( )תיקון(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בסעיף 53)א( לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-21950, במקום    1
"בכל ישיבה יירשם פרוטוקול" יבוא "כל ישיבת מועצה תוקלט ויירשם בה פרוטוקול" 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(

)חמ 3-269-ת1(

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ד, עמ' 958   2

צו התעבורה )הארכת תקופת תוקף רישיון רכב(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א1( לפקודת התעבורה1, אני מצווה לאמור:

התשע"ו ב'  באדר  כ"ב  שמיום  בתקופה  מסתיימת  תוקפו  תקופת  אשר  רכב  רישיון    1 
)1 באפריל 2016( עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(, תקופת תוקפו תוארך 

בחודש ימים 

כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(
)חמ 3-5219(

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

תקנות התעבורה )הוראת שעה(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, 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 מתקין תקנות אלה:

האגרות הקבועות בפרט 2)א( לחלק ג' שבתוספת הראשונה לתקנות התעבורה,  )א(    1
התשכ"א-41961 )להלן - התקנות העיקריות( -                      

יופחתו בתקופה שמיום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016( עד יום ד'   )1(
בניסן התשע"ז )31 במרס 2017(, בשיעור של 82% 1;

יופחתו ביום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017(, בשיעור של 7% 0   )2(

שעודכנו  כפי  האגרות  סכומי  לגבי  ייעשו  )א(  משנה  בתקנת  כאמור  הפחתות  )ב( 
במועדים האמורים בה לפי תקנה 15א)א( לתקנות העיקריות 

תקנה 15א)ב( לתקנות העיקריות תחול גם לעניין שינוי האגרות שלפי תקנות אלה  )ג( 

כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(
)חמ 3-83-ת1(

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

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   3
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשס"ו, עמ' 778   4

תיקון התוספת 
השלישית

תחילה

הארכת תקופת 
תוקף רישיון רכב

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 137; ס"ח התשס"ה, עמ' 456   1

הוראת שעה
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הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור רשות השידור(, התשע"ו-2016

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

עקב הוספה בסך 9 שקלים חדשים ושינוי המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו   1 
)1 בינואר 2016(, לעומת המדד שהיה ידוע ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, 
 153 של  בסך  השידור,  רשות  בעבור  מנועי  רכב  רישיון  לאגרת  הנוסף  הסכום  יהיה 

שקלים חדשים, מיום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016( 

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016(
)חמ 3-83-ת2(

י ק ח צ י י  ז ו ע  
המנהל הכללי של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

הודעת שירותי הובלה )אגרות(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשס"א-12001  הובלה,  שירותי  לתקנות  27)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2016 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
התשע"ו ב'  באדר  כ"ב  מיום  לתקנות,  השישית  התוספת  נוסח  יהיה   ,2014  ינואר 

)1 באפריל 2016(, כמפורט להלן:

"תוספת שישית
)תקנה 26(

אגרות

בשקלים חדשיםבעד -

178  רישיון מוביל

238  רישיון מיוחד לרכב )תקנה 5)ג((

378  היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

478  הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן

578  הסמכת אחראי על הניהול המקצועי

38" 6  בעד כפל רישיון או כתב הסמכה

ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-2840-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה     

והבטיחות בדרכים   

 

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 446; התשע"ב, עמ' 798 ועמ' 1500   1

תוספת אגרה בעבור 
רשות השידור

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758; ק"ת התשע"ה, עמ' 968   1

שינוי סכומי 
האגרות




