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תקנות הביטוח הלאומי )היוון( )תיקון( )תיקון(, התשע"ו-2016

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   ,369  ,333 113)א(,  סעיפים   לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשנ"ה-11995  )להלן - החוק(, ולאחר היוועצות במועצת המוסד לפי סעיף 12 

לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

"בתום  במקום  התשע"ו-22016,  )תיקון(,  )היוון(  הלאומי  הביטוח  לתקנות   7 בתקנה    1
שלושה חודשים" יבוא "בתום שנה ושלושה חודשים"  

ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(
)חמ 3-433(

ץ כ ם  י י ח  
                                                                שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–30 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, בהסכמת 
שרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 30)א( לפקודה וסעיף 2)ב( 

לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מצווה לאמור:

בתוספת לצו התעבורה )עבירות קנס(, התשס"ב-32002, בפרט 2, אחרי מספר סידורי 22    1
יבוא:

דרגת הקנספירוט נוסף לעבירהמס' התקנהמס' סידורי

ג"אי–ציות לתמרורים 501 ו–22503)א("22א

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
י"ח באב התשע"ו )22 באוגוסט 2016(

)חמ 3-250(

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

  

תיקון תקנה 7

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 207   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1304   2

תיקון התוספת

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 466   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   2
ק"ת התשס"ב, עמ' 932   3
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תקנות שירותי הובלה )תיקון(, התשע"ו-2016 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 14)ב( ו–24 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-11997 )להלן 
- החוק(, בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת  לפי סעיף 26 

לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-22001 )להלן - התקנות העיקריות( -    1
)1( אחרי ההגדרה "בודק קרינה מוסמך" יבוא:  

""דלק" - חומר מסוכן מקבוצת סיווג 3 לפי הספר הכתום, המשמש לבערה או 
להנעה;";  

)2( אחרי ההגדרה "הובלה בשכר" יבוא:  

""הובלת דלק" - הובלת דלק במכלית דלק;";  

)3( אחרי ההגדרה "מוסר מטען" יבוא:  

""מכלית דלק" -  רכב מסחרי שמותקן עליו מכל להובלת דלק, בין אם מחובר 
דרך קבע ובין אם אינו מחובר דרך קבע;";  

)4( אחרי ההגדרה "סוג הרישיון" יבוא:  

""צו הפעלת רכב )ניפוק דלק במכלית(" - צו הפעלת רכב )מנועים ודלק( )ניפוק 
דלק במכלית(, התשס"ח-32007;";  

)5( אחרי ההגדרה "רכב" יבוא:  

""תחנת תדלוק" - כהגדרתה בצו הפעלת רכב )ניפוק דלק במכלית(;"  

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:      2
")א1( לעניין רישיון מוביל כאמור בתקנת משנה )א( להובלת דלק, המפקח לא ייתן 
לחניית  מתאים  חניה  מקום  המבקש  לרשות  כן  אם  אלא  יחדשו,  ולא  כאמור  רישיון 
מכלית הדלק באופן קבוע )להלן - חניון(, ולחניון יש רישיון עסק תקף לחניון למכליות 
שניתן לפי פרט 2 2ו שבתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-42013; 
נוסף על האמור, המפקח רשאי להתנות מתן רישיון כאמור או חידושו, אם התקיים 

אחד מאלה, לפי העניין: 

חותם  מותקן  שבה  תדלוק,  לתחנת  דלק  המספקת  דלק  מכלית  לעניין   )1(
כמשמעותו בחלק 1 לתוספת לצו הפעלת רכב )ניפוק דלק במכלית( - החותם 
סעפת  בה  ואין  3)ג(,  בתקנה  כמשמעותה  מוסמכת  מעבדה  הודעת  לפי  תקין 

קבועה או זמנית לפי הצו האמור;

מונה  בה   ושמותקן  )נפט(  קרוסין  או  סולר  המספקת  דלק  מכלית  )2( לעניין 
למכלית   - התשכ"ג-51963  והמידות,  המשקלות  לתקנות   29 בתקנה  כהגדרתו 
פקודת  לפי  שניתנה  תקפה  מחדש  דיוק  אימות  או  דיוק  אימות  אישור  תעודת 

המשקלות והמידות, 61947;

__________
ס"ח התשנ"ז, עמ' 222   1

ק"ת התשס"א, עמ' 446   2
ק"ת התשס"ח, עמ' 118   3
ק"ת התשע"ג, עמ' 821   4

ק"ת התשכ"ג, עמ' 1044; התשס"ז, עמ' 788   5
ע"ר תוס' 1, עמ' 2   6

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 7
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)3( לעניין מכלית דלק שבה מותקנים חותם ומונה כאמור בפסקאות )1( ו–)2(, 
יחולו הוראות אותן פסקאות על החותם ועל המונה המותקנים במכלית "

בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:     3
")ד( בהובלת מוצר דלק, יכללו שטר מטען ותעודת מטען, נוסף על האמור בתקנת 
משנה )ג(, גם את טמפרטורת המוצר הממוצעת בכל תא במכלית הדלק, כפי שנמדדה 
בעת העמסתו על גבי מכלית הדלק; טמפרטורת מוצר הדלק תירשם במעלות צלזיוס, 

בדיוק של עשירית המעלה; בתקנת משנה זו, "מוצר דלק" - בנזין וסולר "  

מיום  חודשים   9 )ב(,  משנה  בתקנת  האמור  למעט  אלה,  תקנות  של  )א( תחילתן    4
פרסומן   

)ב( תחילתה של תקנה 7)א1( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, 12 
חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה   

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-2840-ת1(

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

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק( )ביטול(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו–43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח- 
11957, אני מצווה לאמור:  

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת דלק(, התשל"א-21970 - בטל    1
תחילתו של צו זה ביום תחילתה של תקנה 2 לתקנות שירותי הובלה )תיקון(, התשע"ו-    2

 32016

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-739-ת1(

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

תיקון תקנה 20

תחילה

ביטול

תחילה

__________
ס"ח התשי"ח, עמ' 24   1

ק"ת התשל"א, עמ' 137; התש"ן, עמ' 91   2
ק"ת התשע"ו, עמ' 2247   3




