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תקנות הדרכונים )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, התשי"ב-11952, באישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 

סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שעד יום י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017(, בתוספת לתקנות הדרכונים,   .1
התש"ם-41980, יראו כאילו אחרי פרט 6א בא: 

"6א1. על אף האמור בפרטים 1, 2, 4, 5 ו–6א, מי שהגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי 
 והוכיח או הצהיר כי מועד יציאתו מישראל הוא עד יום ל' בתשרי התשע"ח

מעבר  תעודת  או  זמני  דרכון  בעד  אגרה  מתשלום  פטור   )2017 באוקטובר   20(
אינה  שהבקשה  ובלבד  וההגירה,  האוכלוסין  רשות  בלשכת  המונפקים  זמנית 

מוגשת בתוך 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל."

י"ג באלול התשע"ז )4 בספטמבר 2017(
)חמ 3-692-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מטה יהודה, תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
התשע"ז בניסן  י'  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה  )נב(,   בפרט 

)6 באפריל 2017(" יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום 
ביד שר הפנים ביום כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(".

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מבשרת ציון, תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

אחרי  )קמד(,  בפרט  התשי"א-21950,  המקומיות,  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
"וכפי  יבוא   ")1976 באפריל   14( התשל"ו  בניסן  י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתומה 

הוראת שעה

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 260; התשכ"א, עמ' 70.

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

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170.

4 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ז, עמ' 1166 ועמ' 1350.

תיקון פרט )נב( 
בתוספת הראשונה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשכ"ד, עמ' 1444; התשע"ז, עמ' 296 ועמ' 1686.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"ב, עמ' 136.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.

תיקון פרט )קמד( 
בתוספת הראשונה
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כ"ה  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט  שתוקנה 
בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(".

כ"ה בסיוון התשע"ז )19 ביוני 2017(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

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

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

1.  רשמיותם של התקנים הישראלים המפורטים להלן - בטלה:
ת"י 1325  -  פירורים ממוצרי מאפה, מיוני 22003;  )1(

ת"י 1307 - ממתקים: סוכריות קשות, סוכריות טופי וסוכריות דחוסות, מינואר 1985,   )2(
כפי שתוקן בגיליון תיקון מס' 1 מינואר 1995 ובגיליון תיקון מס' 2  מאוקטובר 32000. 

המוצרים  סימון  חובת  ואולם  זו,  אכרזה  פרסום  מיום  יחול  התקנים  רשמיות  ביטול    .2
מכוח סעיף 2 לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון ארוז מראש, 

התשע"ה-42014, תחול מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.

כ"ג באב התשע"ז )15 באוגוסט 2017(
)חמ 3-95-ת7(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשע"ז-2017

בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשנ"ז-11997, אני 
מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2016,   .1
ולפיכך   ,2 שבסעיף  האגרות  סכומי  השתנו   ,)2017 ביולי   1( התשע"ז  בתמוז  ז'  מיום 

אגרה בעד היתר רעלים, שתוקפו כמפורט מטה, תהיה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

647)1( שתוקפו פחות משנה

5,185)2( שתוקפו לשנה

4,277)3( שתוקפו לשנתיים

2,139)4( שתוקפו לשלוש שנים

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
ן י ק ל א ב  א )חמ 3-2536-ת3(            ז

השר להגנת הסביבה   

עדכון אגרות

ביטול

תחילה

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

2 י"פ התשמ"ז, עמ' 2038; התשס"ג, עמ' 2715.

3 פורסם בינואר 1985, לרבות ג"ת מס' 1 )1995( וג"ת מס' 2 )2000( - י"פ התשס"א, עמ' 1480.

ק"ת התשנ"ז, עמ' 583; התשס"ב, עמ' 438.  1
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הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"ז-2017

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר   .1
2016, מיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(, השתנה סכום האגרה להגשת בקשה 

להיתר או לחידושו שבתקנה 5)א( לתקנות והוא 1,228 שקלים חדשים.

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ז, עמ' 1112.  1

 הודעת בתי הסוהר )קביעת קנס ופיצויים לעניין עבירות בית סוהר(
)עדכון סכומים(, התשע"ז-2017

בהתאם לסעיף 2)ב( לצו בתי הסוהר )קביעת קנס ופיצויים לעניין עבירות בית סוהר(, 
התשנ"א-11991 )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור:

באפריל   1( התשס"ז  בניסן  ה'  מיום  היסודי,  המדד  לעומת  החדש  המדד  שינוי  עקב   .1
 - )2017

)1( הקנס המרבי לעניין סעיף 1)א( לצו הוא 564 שקלים חדשים; 

)2( הסכום המרבי לעניין סעיף 1)ב( לצו הוא 2,822 שקלים חדשים.  

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
ן ד ר א ד  ע ל ג )חמ 3-2210-ת2(  

השר לביטחון הפנים   

תיקון טעות

בכללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה(, התשע"ז-2017, שפורסמו 
בקובץ התקנות 7830, התשע"ז, עמ' 1269, בפרק ב', בסעיף 3)א(, בפרט 1, קידוח מי שתייה, 

בטור שכותרתו "הפקה נוספת )שקלים חדשים(" צריך להיות "0.50".

 

עדכון אגרות

עדכון סכומים

ק"ת התשנ"א, עמ' 1052; התשס"ד, עמ' 661.  1




