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תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות 
המקומיות( )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:

המקומיות(,  וברשויות  המדינה  במוסדות  ארכיוני  חומר  )ביעור  הארכיונים  בתקנות   .1
התשמ"ו-31986, בתוספת השנייה, אחרי "משרד הבריאות" יבוא:

"בית החולים הממשלתי, שמואל הרופא;

המרכז הרפואי תל אביב, ע"ש סוראסקי."

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
כ"ג בניסן התשע"ז )19 באפריל 2017(

)חמ 3-82-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו בתקנה 20 לתקנות בתי משפט )אגרות(,   .1
התשס"ז-32007 אחרי פסקה )30( בא:

לסעיף  בהתאם  ציבורית  תעודה  שישמש  הצהרתי  דין  פסק  לקבלת  ")30א( בקשה 
19ג)א( לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-41965, לצורך שינוי הרישום בפרט הלאום 

לארמי."

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו   .2
לגבי הליך שנפתח ביום התחילה או לאחריו.

תוקפן של תקנות אלה שלוש שנים מיום התחילה.   .3
כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017(

)חמ 3-87-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

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

2 י"פ התשט"ו, עמ' 639.

2 ק"ת התשמ"ו, עמ' 1190; התשע"ד, עמ' 194.

הוראת שעה

תחילה ותחולה

תוקף

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 101.

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3 ק"ת התשס"ז, עמ' 720.

4 ס"ח התשכ"ח, עמ' 446; התשס"ח, עמ' 644.
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תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, 
התשע"ז-2017 

 - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–265  145ג  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד-22014 )להלן -   .1
התקנות העיקריות(, אחרי תקנה 24 יבוא: 

 "חיבור מיתקן גז
טבעי לצריכה

בתקנה זו - )א(  24א. 

"אישור תקינות" - כהגדרתו בסעיף 8ב)א( בחוק הגז 
)בטיחות ורישוי(;

הגז  בחוק  8ב)א(  בסעיף  כהגדרתו   - בודק"  "גוף 
)בטיחות ורישוי(;

הגז  בחוק  כהגדרתו   - לצריכה"  טבעי  גז  "מיתקן 
)בטיחות ורישוי(;

הגז  בחוק  כהגדרתו    - גז"  הזרמת  שירותי  "נותן 
)בטיחות ורישוי(;

)בטיחות  הגז  חוק   - ורישוי("  )בטיחות  הגז  "חוק 
ורישוי(, התשמ"ט-31989;

"מודד" - כהגדרתו בפקודת המדידות4;

"מפת עדות" - מפה שמתארת את הבנייה או הפיתוח, 
כפי שבוצעו בפועל בקנה מידה של 1:100;

טבעי  גז  ממיתקן  חלק  שהיא  גז  צנרת   - "צנרת" 
לצריכה, הכוללת מיתקן עזר הדרוש לתפעולה 
על פי התקן והמחובר אליה ויכול שתכלול גם 

מסד, סככה להצללת הצנרת או גדר;   

"תקן" - תקן ישראלי ת"י 6464 - מיתקנים תעשייתיים 
הצורכים גז טבעי - דרישות בטיחות למיתקנים, 
ולצנרת  ואישור  לבדיקה  העבודה,  לסביבת 

אספקת גז טבעי5;

לצריכה  טבעי  גז  מיתקן  בין  המחברת  הצנרת  התקנת  )ב( 
של  ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק  8ב)ב()1(  בסעיף  המפורט 
צרכן גז טבעי, לבין מיתקן הגז של נותן שירותי הזרמת גז 

פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

תכנון והתקנת הצנרת יבוצעו לפי התקן;   )1(

הצנרת תותקן אך ורק בחצריו של צרכן הגז הטבעי;  )2(

הוספת תקנה 24א

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 1532; התשע"ו, עמ' 618.

3 ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

4 חוקי א"י, כרך ב' עמ' 1368.

5 י"פ התשע"ו, עמ' 9569.
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)3(  גוף בודק ייתן אישור להתקנת הצנרת;

;)bar( לחץ התכנון בצנרת לא יעלה על 7 בר  )4(

כללה הצנרת מסד, גובה המסד, לא יעלה על 0.6   )5(
מטרים;

 3 על  יעלה  לא  הגדר  גובה  גדר,  הצנרת  כללה   )6(
מטרים משני צדי הגדר ותחול עליה תקנה 5)א()2( עד 

)4( ו–)ב(;

סככת  תיבנה  הצללה,  סככת  הצנרת  כללה   )7(
ההצללה מחומרים קלים, שטחה לא יעלה על 20 מ"ר 

וגובהה לא יעלה על 3.5 מטרים מפני הקרקע;

ערוכה  זו,  תקנה  לפי  עבודה  ביצוע  על  הודעה   )8(
לפי הטופס שבתוספת, תימסר -

ממועד  ימים   45 בתוך  הרישוי  לרשות  )א(  
מודד,  שערך  עדות  מפת  לה  ותצורף  ביצועה 
הצנרת  להקמת  העבודה  שטח  את  ושתכלול 
בתוספת שלושה מטרים לפחות מכל צד, ברמת 
אותה  לביצוע  העבודה  תכניות  של  פירוט 
לטופס  יצורף   - הצללה  סככת  הוקמה  עבודה; 
עיגון  בדבר  מבנים  מהנדס  אישור  שבתוספת 

סככת ההצללה ויציבותה;

)ב(  לרשות הארצית לכבאות והצלה בתוך 45 
עדות  מפת  לה  ותצורף  ביצועה  ממועד  ימים 
העבודה  שטח  את  ושתכלול  מודד,  שערך 
להקמת הצנרת בתוספת שלושה מטרים לפחות 
העבודה  תכניות  של  פירוט  ברמת  צד,  מכל 

לביצוע אותה עבודה;

)ג(  למשרד הבריאות בתוך 45 ממועד ביצועה 
- לגבי מפעל המייצר אחד מאלה:

)1( תמרוק כהגדרתו בסעיף 55א לפקודת 
הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-61981;

הרוקחים  בפקודת  כהגדרתו  )2( תכשיר 
]נוסח חדש[, התשמ"א-1981;

ציוד  בחוק  כהגדרתו  רפואי  )3( ציוד 
רפואי, התשע"ב-72012;

)4( מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות 
הציבור )מזון(, התשע"ו-82015;

יימסר  הבודק  הגוף  שנתן  התקינות  אישור  העתק   )9(
לרשות הרישוי בתוך 14 ימים מיום שניתן." 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.  6

7 ס"ח התשע"ב, עמ' 394.

8 ס"ח התשע"ו, עמ' 1826.
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בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "24)5(" יבוא "24א)ב()9(".  .22
כ"ז באייר התשע"ז )23 במאי 2017(

)חמ 3-4861(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 8(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי לפי סעיף 69א לפקודת התעבורה1, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת 

הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2 )ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת השישית לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961 -   .1
בחלק שכותרתו "2 נקודות" -   )1(

מס"ד 1 ו–3 עד 8 - יימחקו; )א( 

"נהיגה  יבוא  העבירה"  של  מקוצר  "תיאור  בטור  האמור  במקום   ,2 במס"ד  )ב( 
ברכב שבו נוסע לא חגור";

)ג( בסופו יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

אי–לבישת אפוד זוהר";65ב)ג("10

בחלק שכותרתו "4 נקודות" -   )2(

)א( מס"ד 4, 9, 10 ו–14 - יימחקו;

)ב( אחרי מס"ד 3 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגה ברכב שבו לא מנותקת 28א)א("4א
בזמן הנסיעה תצוגה הנראית 

לנהג";

)ג( אחרי מס"ד 5 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגה על מדרכה שלא לשם 38)א("5א
חצייתה";

תיקון התוספת 
השישית

תיקון התוספת

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

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ז, עמ' 997.
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)ד( אחרי מס"ד 10 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נוסע שאינו חגור בחגורת 83ב)א("10א
בטיחות";

)ה( אחרי מס"ד 12 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

גרירת רכב שלא בבטיחות90)ו("12א

91)א( עד 12ב
)ג(, )ו( ו–)ז(

אי–קיום סייגים בגרירה";

בחלק שכותרתו "6 נקודות" -   )3(

)א( מס"ד 2 - יימחק;

)ב( אחרי מס"ד 5 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

פניות אסורות לפי תמרורים 428 22)א("5א
עד 431";

39ג)א(,  ו–)ז(,  )ג(  "39א)א(,  יבוא  "תקנה"  בטור  האמור  במקום   ,13 )ג( במס"ד 
)ג( ו–)ד(, 39ד)א( ו–39ה)א( ו–)ג( ובטור "תיאור מקוצר של העבירה", במקום "או 

טרקטורון" יבוא "טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח";

)ד( אחרי מס"ד 14 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

אי–פתיחה של חלון רכב או דלת 56)ב()2("14א
אוטובוס, לפי העניין, בעצירה 

לפני מפגש מסילת ברזל 

חציית אוטובוס במפגש מסילת 1457ב
ברזל שלא סלולה אספלט או בטון";

)ה( במס"ד 16 תימחק השורה:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

ילד לא רתום בהתקן ריסון";"83א

 )ו( במקום מס"ד 17 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות";83ב)א("17
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)ז( אחרי מס"ד 17 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

הובלת מטען ברכב עד 14.99% 85)א()5("17א
מעל המשקל הכולל המותר";

)ח( אחרי מס"ד 18 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגת רכב תפעולי שלא 95ד"18א
באזור שנקבע או שלא בהתאם 

להוראות המפורטות בתקנה

נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי 119)ג(18ב
לחבוש קסדת מגן";

בחלק שכותרתו "8 נקודות" -   )4(

)א( אחרי מס"ד 1 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה12א1)ב("1א

נהיגת נהג חדש צעיר עם 12א12ב
נוסעים במספר העולה על 

המותר בלא מלווה;

הוראת נהיגה תוך שימוש 16)ב(1ג
בטלפון בלא דיבורית";

)ב( אחרי מס"ד 2 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגה בקלות ראש או ברשלנות62)2("2א

שיבוש פעולת מיתקן מגביל 62)11(2ב
מהירות";

)ג( אחרי מס"ד 4 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא 28)ב("4א
דיבורית";

)ד( במס"ד 9 - 

בטור "פקודה" יבוא "65)א()1( ו–)3(";  )1(

בטור "תקנה", במקום "56)א()1(, )2(, )3( ו–)4(" יבוא "56)א()1(, )2( ו–)3(";  )2(
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בטור "תיאור מקוצר של העבירה", בסופו יבוא "בנסיבות המפורטות   )3(
בסעיף או בתקנה, לפי העניין";

)ה( אחרי מס"ד 11 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

אי–מתן אפשרות להולך רגל 67)א("11א
להשלים את החצייה בבטחה

הסעת ילד שאינו רתום במושב 83א11ב
בטיחות או במושב מגביה, לפי 

העניין";

)ו( אחרי מס"ד 12 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

הובלת מטען ברכב מ–15% מעל 85)א()5("12א
המשקל הכולל המותר ועד 24.99%";

בחלק שכותרתו "10 נקודות" -  )5(

)א( במס"ד 1, בטור "מס' סעיף", בסופו יבוא "שחל עליו סעיף 64 לפקודה"; 

)ב( אחרי מס"ד 1 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו 10)א("1א
רישיון נהיגה לאותו סוג רכב";

)ג( אחרי מס"ד 2 יבוא:

מס' הסעיף

תיאור מקוצר של העבירהתקנהפקודהמס"ד

סירוב לבדיקת שכרות;64ד)א("2א

אי–עצירה לפני מפגש מסילת 56)א()4(65)א()2(2ב
ברזל כשהמחסום נע";

)ד( במס"ד 10, בטור "תיאור מקוצר של העבירה", במקום "24.9%" יבוא "25%".

תחילתן של תקנות אלה שבעה חודשים מיום פרסומן.  .2
כ"ד בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017(
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