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תקנות הגנת הפרטיות )אגרות( )ביטול(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תקנות הגנת הפרטיות )אגרות(, התשס"א-32000 - בטלות.   .1
כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(

)חמ 3-3041-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 9(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו–70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 170, אחרי   .1
ההגדרה "מנהל מקצועי" יבוא:

הכניסה  לחוק   )4( עד  2)א()1(  סעיף  לפי  ישיבה  רישיון   - בישראל"  ישיבה  ""רישיון 
לישראל, התשי"ב-31952;".

בתקנה 173)א()4( לתקנות העיקריות, במקום "שלוש שנים" יבוא "חמש שנים" ובסופו   .2
ישיבה  רישיון  הנהיגה  רישיון  בעל  שבידי  בכך  מותנה  יהיה  שתוקפו  "ובלבד  יבוא 

בישראל שהוא בר–תוקף;".

בתקנה 174א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  .3
")א1( תקנת משנה )א( לא תחול על רישיון נהיגה שניתן למי שאיננו רשום במרשם 

האוכלוסין כאמור בתקנה 173)א()4(." 

בתקנה 175א לתקנות העיקריות, במקום "אשרה תקפה לשהיה בישראל" יבוא "רישיון   .4
ישיבה בישראל".

בתקנה 196 לתקנות העיקריות, תקנת משנה  )ב1( - בטלה.  .5
בתקנה 216 לתקנות העיקריות -   .6

יבוא  בת–תוקף"  שהיא  בישראל  שהיה  "אשרת  במקום  )א()1()ג(,  משנה  בתקנת   )1(
"רישיון ישיבה בישראל";

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  )2(

")ג1( על אף האמור בתקנה זו, מבקש שהיה בעל רישיון נהיגה לאומי קבוע 
בתקנות  המנויות  הדרגות  לאחת  המקבילה  מדרגה  לפחות,  שנים  חמש  במשך 

176 עד 178 - 

ביטול

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התש"ס, עמ' 160.  1

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

3 ק"ת התשס"א, עמ' 162; התשע"ו, עמ' 624.

תיקון תקנה 170

תיקון תקנה 173

תיקון תקנה 174א

תיקון תקנה 175א

תיקון תקנה 196

תיקון תקנה 216

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, עמ' 994 ועמ' 1177.

3 ס"ח התשי"ב, עמ' 354.
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פטור מבדיקת ראייה כאמור בתקנת משנה )א()3(;  )1(

פטור ממבחן שליטה כאמור בתקנת משנה )א()4(."  )2(

בתקנה 221א לתקנות העיקריות, במקום "אשרה תקפה לשהיה בישראל" יבוא "רישיון   .7
ישיבה בישראל".

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-83-ת1(

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

צו התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 
לשנות התקציב 2017 ו–2018( )הארכת מועד לפי סעיף 45)ב( לחוק(, 

התשע"ז-2017

ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התכנית  לחוק  45)ב(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
אנו  החוק(,   - )להלן  התשע"ז-12016  ו–2018(,   2017 התקציב  לשנות  הכלכלית  המדיניות 

מצווים לאמור:

התקופה שבה נדרש הוועד הפועל לפעול להתאמת הרכב ועדות התקינה וועדת התיאום   .1
התקנים,  לחוק  ו–3יח  3טז  3יג,  סעיפים  להוראות  בהתאם  החוק,  תחילת  ערב  שכיהנו 

התשי"ג-21953, תוארך בשלושה חודשים מיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(. 

כ"ג בתמוז התשע"ז )17 ביולי 2017(
)חמ 3-5500(

ן ה כ י  ל א
שר הכלכלה והתעשייה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי )פטור מהוראות החוק(, 
התשע"ז-2017

האשראי,  דירוג  חברות  פעילות  להסדרת  לחוק  54)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה, "רכז הצעה" - כמשמעותו בסעיף 15ב)4א()א( לחוק ניירות ערך.   .1
דין  הוראות  של  קיומן  בשל  החוק  הוראות  יחולו  לא  בדירוג  העוסק  הצעה  רכז  על   .2

אחרות החלות עליו.

תחילתן של תקנות אלה עם כניסתן לתוקף של תקנות ניירות ערך )הצעת ניירות ערך   .3
באמצעות רכז הצעה(, התשע"ז-22017.

כ"ט בתמוז התשע"ז )23 ביולי 2017(

)חמ 3-5145(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הארכת תוקף

ס"ח התשע"ז, עמ' 49.  1

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

ס"ח התשע"ד, עמ' 418.  1

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 1238.

הגדרה

פטור מהוראות 
החוק

תחילה

תיקון תקנה 221א
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 כללי לשכת עורכי הדין )קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות(
)תיקון(, התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 109)3( לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961, מתקינה 
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

התשכ"ב-21962  חברות(,  וחידוש  ללשכה  חברים  )קבלת  הדין  עורכי  לשכת  בכללי   .1
)להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 5)ב(, פסקה )1( - תימחק.

על אף האמור בסעיף 5)א( לכללים העיקריים, מסירת תעודות חברות לחברים חדשים   .2
הראשונה  דין  בעריכת  להסמכה  הלשכה  בבחינת  שעמדו  לאחר  ללשכה  שיתקבלו 
באתיקה  ישראל,  מדינת  בדיני  בחינות  )סדרי  הדין  עורכי  לשכת  תקנות  לפי  שתיערך 
מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים( )תיקון(, התשע"ז-32017, תהיה 

בטקס שיתקיים בירושלים לא יאוחר מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(.

כ"ט בתמוז התשע"ז )23 ביולי 2017(
)חמ 3-1932-ת1(

י ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח  
יושבת ראש המועצה הארצית  

של לשכת עורכי הדין  
נתאשר.

ד ק ש ת  ל י י א      
        שרת המשפטים

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )מס' 2(, התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
ח'  מיום  כי  מודיע  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"א-12011  התעופה(,  בשדות  תעופתי  לבנזין 
בתמוז התשע"ז )2 ביולי 2017(, עודכנו תעריפי השירות, ולפיכך נוסח התוספת הראשונה 

לצו הוא כדלקמן: 
"תוספת ראשונה

)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 3.74 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 12.25 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 99.56 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 120.61 אגורות לליטר."

ה' בתמוז התשע"ז )29 ביוני 2017(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-4051-ת2(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

תיקון סעיף 5

הוראת שעה

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

2 ק"ת התשכ"ב, עמ' 1793; התשע"ו, עמ' 662.

3 ק"ת התשכ"ג, עמ' 70; התשע"ז, עמ' 1254.

ק"ת התשע"א, עמ' 858; התשע"ז, עמ' 590.  1




