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צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )הוראת שעה( )קצין מוסמך לעניין 
גוף המנוי בתוספת החמישית לחוק(, התשע"ז-2016

)הוראת  ציבוריים  בגופים  הביטחון  להסדרת  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולבקשת ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר, אני 

מצווה לאמור:

הקצין המוסמך לעניין הגופים המנויים בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון   .1
הלאומית  הרשות  נציג  יהיה  בחוק,  כנוסחה  התשנ"ח-21998,  הציבוריים,  בגופים 

להגנת הסייבר, כמפורט להלן:

החל ביום ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(, לעניין -   )1(

משרד האוצר;  )א( 

רשות האוכלוסין וההגירה;  )ב( 

הרשות לניהול המאגר הביומטרי;  )ג( 

רשות התקשוב הממשלתי - מערך ממשל זמין;  )ד( 

מגן דוד אדום;  )ה( 

מקורות חברת מים בע"מ;  )ו( 

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ;  )ז( 

רכבת ישראל בע"מ;  )ח( 

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ;  )ט( 

דשנים וחומרים כימיים בע"מ;  )י( 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  )יא( 

החל ביום כ"ד בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017( - לעניין חברת החשמל לישראל   )2(
בע"מ.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5365(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1219.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשע"ו, עמ' 1219; ק"ת התשע"ו, עמ' 2227.  2

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

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, 16 ו–70 לפקודת התעבורה, התשכ"א-11961 )להלן - 
הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה   .1
"רוחב כולל" יבוא: 

""הרופא המוסמך" - כמשמעותו בסעיף 55א לפקודה;".

בתקנה 173)א()4( לתקנות העיקריות, במקום "שנתיים" יבוא "שלוש שנים".  .2
בתקנה 175ב)ג( לתקנות העיקריות -  3

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 173

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ' 43 ועמ' 329.  2

מועדים להעברת 
אחריות

תיקון תקנה 175
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המילה "בכתב" - תימחק;  )1(

המצוי  מקוון  בטופס  או  אלקטרוני  בדואר  בכתב,  תוגש  "ההצהרה  יבוא  בסופה   )2(
באתר משרד התחבורה".

בתקנה 189 לתקנות העיקריות -    4

בתקנת בתקנת משנה )ב()4(, במקום "מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור   )1(
בסימן ג' לפרק השני בחלק ג'" יבוא "מאת הרופא המוסמך";

בתקנת משנה )ג()4(, במקום "מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג'   )2(
לפרק השני בחלק ג'" יבוא "מאת הרופא המוסמך";

מהמכון  ג',  בחלק  השני  לפרק  ג'  בסימן  "כאמור  במקום  )ד()5(,  משנה  בתקנת   )3(
לבטיחות בדרכים" יבוא  "מאת הרופא המוסמך";

מהמכון  ג',  בחלק  השני  לפרק  ג'  בסימן  "כאמור  במקום  )ט()4(,  משנה  בתקנה   )4(
הרפואי לבטיחות בדרכים" יבוא "מאת הרופא המוסמך".

בתקנה 193)ב( לתקנות העיקריות, במקום הקטע החל במילים "להעביר את תוצאות   .5
הבדיקות לעיונו של רופא"  עד סופו יבוא "להורות כי בדיקות נוספות כאמור יבוצעו 

אצל הרופא המוסמך וכי מסמכים נוספים כאמור יוצגו לו לרבות לפי דרישתו". 

בדרכים  לבטיחות  הרפואי  במכון  "רופא  במקום  העיקריות,  לתקנות  193א  בתקנה   6
במשרד הבריאות, המוסמך לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי" יבוא "הרופא 

המוסמך".

בתקנה 196)ב1( לתקנות העיקריות, אחרי "40 שנה" יבוא "ואם חלה על חידוש רישיונו   .7
תקנה 173)א()4( - אחת לעשר שנים, אך זאת".

בתקנה 202 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")ב(" ולפניו יבוא:  8

תוצאות של בחינות ובדיקות שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה לפי פרק זה יהיו  ")א( 
בתוקף לתקופה של שלוש שנים."

בתקנה 207ב)3( לתקנות העיקריות, במקום "במכון הרפואי לבטיחות בדרכים" יבוא   .9
"אצל הרופא המוסמך".

בתקנה 214 לתקנות העיקריות, במקום "של רשות הרישוי" יבוא "שבמשרד התחבורה"    .10
ובמקום "שבעה ימים משליחתה" יבוא "15 ימים מיום משלוחה".

בתקנה 215 לתקנות העיקריות -  .11

אחרי תקנה משנה )א( יבוא:    )1(

הרישיון  לבעל  תישלח  המוסמך,  לרופא  מסמכים  להמצאת  דרישה  ")א1( 
בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה 
אם  זולת  משלוחה,  מיום  ימים   15 בתום  הרישיון  לבעל  כמסורה  אותה  ויראו 
הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו 

מלקבלה.";

בתקנה משנה )ב(, אחרי "כאמור בתקנת משנה )א(" יבוא "או לא המציא מסמכים   )2(
"או  יבוא  להתייצב"  יכולתו  "לאי  ואחרי  )א1("  משנה  בתקנת  כאמור  שנדרש  כפי 

להמציא את המסמכים כאמור". 

תיקון תקנה 189

תיקון תקנה 193א 

תיקון תקנה 196

תיקון תקנה 214

תיקון תקנה 215

תיקון תקנה 193 

תיקון תקנה 202 

תיקון תקנה 207ב 
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בתקנה 216)ד()2( לתקנות העיקריות, אחרי פסקת משנה )ד( יבוא:  .12
")ה(  עובד זר מומחה כאמור בפסקה )4( להגדרה "עובד זר מומחה" שבתקנה 1 לתקנות 

עובדים זרים )פטורים למעסיקי מומחים זרים(, התשס"ז-32007."

בתקנה 250א לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ובסופה יבוא:  .13
עסק  ולא  לנהיגה  ספר  בבית  רשום  היה  לא  אשר  נהיגה  להוראת  רישיון  בעל  ")ב(  
בהוראת נהיגה במשך חמש שנים או יותר, יחויב במבחנים שתקבע רשות הרישוי, 

כתנאי לרישומו בבית ספר לנהיגה, בנושאים שלהלן, כולם או חלקם:

דיני תעבורה;  )1(

נהיגה נכונה;  )2(

נוהלי רישוי;  )3(

מתודיקה עיונית;  )4(

מתודיקה מעשית."  )5(

יבוא  בדרכים"  לבטיחות  הרפואי  "במכון  במקום  העיקריות,  לתקנות  549)ד(  בתקנה   .14
"אצל הרופא המוסמך".

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-83-ת1(

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

ק"ת התשס"ז, עמ' 470.  3

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי 
קופת חולים(, התשע"ז-2016

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו– 38 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-
11981, אני מורה לאמור:

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת   .1
חולים(, התשע"ו-22015, בשם התקנות, במקום "תקנות" יבוא "הוראות".

בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת   .2
"תקנה"  במקום  מקום,  בכל  העיקריות(,  ההוראות   - )להלן  התשע"ו-2015  חולים(, 
"סעיף  יבוא  משנה"  "תקנת  במקום  "הוראות",  יבוא  "תקנות"  במקום  "סעיף",  יבוא 
קטן" ובמקום "המפקח" או "המפקח על על הביטוח" יבוא "הממונה" ושינויי הצורה 

הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

בטבת  "ב'  במקום  אחרונה",  מזכה  "פוליסה  בהגדרה  העיקריות,  להוראות    1 בסעיף   .3
התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" יבוא "י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2016" יבוא "י"ג 

בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(".

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( )להלן - יום התחילה(.  .4

תיקון תקנה 549

תיקון השם

החלפת מונחים

תיקון סעיף 1

תחילה

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 494)628( ועמ' 1079.  2

תיקון תקנה 250א

תיקון תקנה 216
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סעיף 1 להוראות העיקיריות, כתיקונו בתקנה 3 לתקנות אלה, יחול על חוזים לביטוח   .5
חוזים  על  וכן  התחילה  ביום  החל  יחודשו  או  שייכרתו  חולים  קופת  לחברי  סיעודי 
לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שנכרתו לפני מועד התחילה אם נקבע בהם כי 

ההוראות העיקריות יחולו עליהם.

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5161(

ר ג נ י ל ס ת  י ר ו ד  
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון  

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )שיעור ההפרשה לקרן פיצויים(
)הוראת שעה(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו–65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-11961, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פיצויים  וקרן  רכוש  מס  לתקנות   1 תקנה  את  יקראו  ו–2018   2017  ,2016 המס  בשנות   .1
)שיעור ההפרשה לקרן פיצויים(, התשנ"א-21991, כאילו במקום השיעור הנקוב בה - 

בשנת המס 2016 בא "25%";  )1(

בשנת המס 2017 בא "12.5%";  )2(

בשנת המס 2018 בא "12.5%".  )3(

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2266(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות תרומת ביציות )תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום 
אגרה בעד אישור רופא אחראי( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43, 47 ו–49 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-12010, בהסכמת 
שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אגרה  ותשלום  ביציות  שאיבת  פעולת  בשל  פיצוי  )תשלום  ביציות  תרומת  בתקנות   .1
בעד אישור רופא אחראי( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012, בתקנה 9, במקום "עד יום 
כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(" יבוא "עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 

.")2017

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(.  .2
ו' בכסלו התשע"ז )6 בדצמבר 2016(

)חמ 3-4262(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשנ"ט, עמ' 133.  1
ק"ת התשנ"א, עמ' 474; התשע"ו, עמ' 183.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 520; התשע"א, עמ' 86.  1

ק"ת התשע"ב, עמ' 1498; התשע"ד, עמ' 1450.  2

תחולה

תיקון תקנה 9

תחילה
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הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(, 
התשע"ז-2016

ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  4)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
בזק ציבורית של מפ"א(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי עקב שינוי מדד 
חודש אוקטובר 2016 לעומת מדד חודש אוקטובר 2015, בשיעור של 0.3%-, כאמור בסעיף 4 
לתקנות, התעדכנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות, ומיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 

2017( הם יהיו כלהלן:

תוספת
)תקנות 3)א( ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת חברת "בזק"

רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של  התקנות עד 

יום י"ט בטבת 
 התשע"ו

)31 בדצמבר 
)2015

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

 יחידת
 המדידה

תשלום חודשי "ק")1(
קבוע בעד חיבור 

מבנה לקוח 
לרשת של מפ"א

מספר לקוחות19.2019.9020.5021.20

תשלום חודשי "נ" )2(
קבוע בעד 

אספקת שירות 
גישה רחבת פס 

מנוהלת   

מספר לקוחות13.1012.6012.0011.70

תשלום חודשי "ט" )3(
קבוע בעד 

אספקת שירות 
טלפוניה סיטונאי 

מספר לקוחות6.825.795.875.86

תשלום בעד "ד" )4(
שינוע דקת 

שיחה אל ומאת 
לקוח של בעל 

רישיון, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א 

דקות0.0100.0100.0100.010

ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 558.  1
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של  התקנות עד 

יום י"ט בטבת 
 התשע"ו

)31 בדצמבר 
)2015

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

 יחידת
 המדידה

תשלום חודשי "ת1" )5(
בעד הקצאת 

קיבולת בעבור 
שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח 
של בעל רישיון 

וממנו, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

 P0 שירות
כמפורט בתנאי 

רישיונו של מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5014.10
שנייה 

תשלום חודשי "ת5"
בעד הקצאת 

קיבולת בעבור 
שינוע תנועת 

נתונים אל לקוח 
של בעל רישיון 

וממנו, בינו לבין 
נקודת חיבור 

ארצית ברשת 
מפ"א, באיכות 

 P5 שירות
כמפורט בתנאי 

רישיונו של מפ"א

מגהביט/30.1023.9018.5014.10
שנייה 

תשלום חודשי "מ"
בעד שינוע 

תנועת נתונים בו–
זמנית  אל לקוחות 

המחוברים 
לנקודות חיבור 

מקומיות ברשת 
מפ"א ומהם 

כמפורט להלן:

מגהביט/
שנייה 

)א( עד 1000 
נקודות חיבור

15,40012,2009,4007,200
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רכיב התשלוםאות היכר

תשלום בשקלים 
חדשים ליחידה 

מיום תחילתן 
של  התקנות עד 

יום י"ט בטבת 
 התשע"ו

)31 בדצמבר 
)2015

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2016

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2017

תשלום 
בשקלים 
חדשים 

ליחידה בשנת 
2018

 יחידת
 המדידה

)ב( עד 2000 
נקודות חיבור

30,30024,10018,50014,300

)ג( עד 3000 
נקודות חיבור

44,80035,70027,50021,100

)ד( עד 4000 
נקודות חיבור

58,80047,00036,40028,000

)ה( עד 5000 
נקודות חיבור

72,30057,90045,00034,700

)ו( עד 6000 
נקודות חיבור

85,40068,50053,30041,200

)ז( עד 7000 
נקודות חיבור

98,00079,00061,60047,700

)ח( מעל 7000 
נקודות חיבור

107,30086,60067,70052,500

תשלום חודשי "ס")6(
בעד שירות סיב 

אפל

מטר0.4770.4770.4850.485

תשלום חודשי "ס1")7(
בעד שירות סיב 

אפל  נוסף

מטר0.0020.0020.0020.002

תשלום חודשי "פ")8(
בעד שירות 

גישה לתשתית 
פסיבית

מטר0.3970.3970.3960.396

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4928-ת2(

ר ב ל י פ ה  מ ל ש  

המנהל הכללי של משרד התקשורת  




