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תקנות הפיקוח על ייצוא ביטחוני )רישיונות( )תיקון(, התשע"ז-2017 

ביטחוני,  יצוא  על  הפיקוח  לחוק  ו–45  9)ה(   ,8 6)א(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ז-12007, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התשס"ח-22008  )רישיונות(,  ביטחוני  ייצוא  על  הפיקוח  לתקנות   4 בתקנה   .1
"או  יבוא  שבטופס"  המכתבים  "למען  אחרי  )ג(,  משנה  בתקנת  העיקריות(,  התקנות 

בתקשורת אלקטרונית".  

בתקשורת  "או  יבוא  שבטופס"  למכתבים  "למען  אחרי  העיקריות,  לתקנות   5 בתקנה   .2
אלקטרונית". 

בתקנה 9 לתקנות העיקריות -   .3
בתקשורת  "או  יבוא  שבבקשה"  מסמכים  "להמצאת  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

אלקטרונית";

בתקנת משנה )ג(, במקום "החלטה לסרב לתת רישיון" יבוא "החלטה לתת רישיון   )2(
או לסרב לתתו".

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-3778(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

החוק(,   - )להלן  התשט"ו-11955  הארכיונים,  לחוק  18)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהועברה אלי2, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה לפי סעיף 18)ג( לחוק, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(,   .1
התשמ"ו-31986, אחרי פרט 11 יבוא:

טור א'
סוג התיק

טור ב'
תקופת ההחזקה

"12.   בית הדין לעררים לפי פרק רביעי 1 לחוק  
הכניסה לישראל, התשי"ב-41952 -

תיק ערר על החלטה של רשות כאמור 
בסעיף 13כד לחוק האמור

10 שנים"

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(

)חמ 3-82-ת2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152.  1

2 י"פ התשט"ו, עמ' 639.

3 ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342; התשע"ג, עמ' 1308.

4 ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 9

ס"ח התשס"ז, עמ' 398.  1

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 460; התשע"ה, עמ' 1104.

תיקון התוספת

תחילה
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תקנות התעבורה )תיקון מס' 7(, התשע"ז-2017

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

בתקנה 18 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961  )להלן - התקנות העיקריות( -  .1
בתקנת משנה )א()6(, בסופה יבוא "ו–636";  )1(

בתקנת משנה )ב(, אחרי "למעט קביעת תמרורים" יבוא "230, 231";  )2(

בתקנת משנה )ה(, אחרי "למעט קביעת תמרורים" יבוא "230, 231".  )3(

בתקנה 33 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ג( יבוא:  .2
")ג( על אף האמור בתקנת משנה )א( -

)1( רשאי מי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, 
לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראות מורה הנהיגה;

כדי  השול,  ואת  הדרך  שול  את  המסמן  הקו  את  לחצות  רכב  נוהג  )2( רשאי 
להגיע לאתר התשתית הנמצא בצד הדרך או לחזור ממנו לכביש;

)3( אם הוצב בשול הדרך תמרור 501 או סומן שול הדרך בתמרור 501, רשאי 
הנוהג ברכב מן הסוג שצוין בתמרור לנסוע בו, ויראו לגביו את שול הדרך כאילו 

היה כביש."

ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(
)חמ 3-83-ת1(

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

אכרזת התקנים )הסרת רשמיות מתקן ישראלי(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הבריאות 
מכריז  אני  והצרכנים,  היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  החקלאות,  ושר 

לאמור:

רשמיותו של תקן ת"י 976 - סרדינים טריים, מאוקטובר 21977 - בטלה.  .1
ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(

)חמ 3-95-ת7(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 33

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

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ' 43, עמ' 329, עמ' 442, עמ' 596, עמ' 724, עמ' 764.

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34; התשע"ז, עמ' 162.  1

2 י"פ התשל"ח, עמ' 438 .

ביטול
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירות 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום 

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

כמות תדלוק שנתית מצטברת לחברת 
 תעופה מכל נותני השירות

מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

8.88מ–1 עד 300

6.37מ–301 עד 5,000

4.21מ–5,001 עד 25,000

2.08מעל 25,000

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי ניפוק גפ"מ(, התשע"ז-2017

ניפוק  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
גפ"מ(, התשנ"ט-11999 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

התשע"ז בניסן  ו'  מיום  לצו,  התוספת  נוסח  ולפיכך  התעדכנו  ניפוק  שירות  מחירי   .1 
)2 באפריל 2017(, הוא כלהלן:

"תוספת
)סעיף 2(

מחירי שירות ניפוק גפ"מ

הערותבשקלים חדשיםיחידת חיובהשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 13.76טונה1. ניפוק גפ"מ למכליות
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות

המחיר כולל אחסון תפעולי 8.05טונה2. ניפוק גפ"מ בהזרמה
ופעולות שאיבה והזרמה 

הכרוכות בשירות."

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

                                                                                   מנהל מינהל הדלק והגז

עדכון מחירים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התש"ס, עמ' 785; התשע"ה, עמ' 578; התשע"ז, עמ' 482.  1

__________
ק"ת התשנ"ט, עמ' 720; התשע"ה, עמ' 578; התשע"ו, עמ' 1186.  1




