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תקנות שירותי הובלה )תיקון(, התש"ף-2019

 - )להלן  התשנ"ז-11977  הובלה,  שירותי  לחוק  ו–24   7 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, בהסכמת השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 26 

לחוק, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנה 7)א1( לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-22001 )להלן - התקנות העיקריות( -    .1
אחרי "מתאים" יבוא "שאינו מקורה";  )1(

במקום "לחניון למכליות שניתן לפי פרט 2.2ו" יבוא "שניתן לפי פרטים 2.2ב, 2.2ד,   )2(
2.2ה או 2.2ז".

בתקנה 24 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )2( יבוא:    .2
")2( בידו רישיון נהיגה דרגה B, כמשמעותו בסימן ב' בפרק השני בחלק ג' לתקנות 

התעבורה;".

כ"ו בטבת התשע"ט )3 בינואר 2019(
)חמ 3-2840-ת1(

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

צו לשכת עורכי הדין )תפקידי השירות המשפטי( )תיקון(, התש"ף-2019

אני  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק  29)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצווה לאמור:

בצו לשכת עורכי הדין )תפקידי השירות המשפטי(, התשכ"ב-21962, בסעיף 1)א( -  .1
במקום פסקת משנה )2( יבוא:  )1(

")2( במשרד המשפטים - בעל תפקיד משפטי ביחידה מהיחידות המפורטות 
להלן:

לשכת היועץ המשפטי לממשלה; )א( 

ייעוץ וחקיקה; )ב( 

הלשכה המשפטית; )ג( 

פרקליטות המדינה; )ד( 

הסניגוריה הציבורית; )ה( 

הסיוע המשפטי; )ו( 

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי; )ז( 

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין;  )ח( 

ולהארכת  לתיקון  שבחוק  לתקנות   9 בתקנה  כמשמעותו  )ט( הממונה 
תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה 

משפטית(, התשס"ז-32007;

תיקון סעיף 1 

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשנ"ד, עמ' 272.  1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1905; התשע"ט, עמ' 2886.  2
ס"ח התשס"ז, עמ' 364.  3

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 24

ס"ח התשנ"ז, עמ' 222; התשס"ו, עמ' 22.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 446; התשע"ו, עמ' 2247.  2
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רשות התאגידים; )י( 

רשות הפטנטים;  )יא( 

מחלקת החנינות; )יב( 

הרשות להגנת הפרטיות; )יג( 

נציבות תלונות הציבור על שופטים; )יד( 

לישראל,  הכניסה  לחוק  13כג  בסעיף  כמשמעותו  לעררים  הדין  בית  )טו( 
התשי"ב-41952;

נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; )טז( 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; )יז( 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; )יח( 

היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם; )יט( 

הממונה על נותני שירות עסקי; )כ( 

)כא( בתי הדין השרעיים;";

פסקת משנה )5( - תימחק;  )2(

פסקאות משנה )8( עד )12( - יימחקו;  )3(

פסקת משנה )16( - תימחק;  )4(

התחרות"  "רשות  יבוא  העסקיים"  ההגבלים  "רשות  במקום   ,)17( משנה  )5( בפסקת 
ובמקום "הממונה על ההגבלים העסקיים" יבוא "הממונה על התחרות";

פסקת משנה )18( - תימחק;  )6(

פסקת משנה )20( - תימחק.  )7(

י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(
)חמ 3-62(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה(, התש"ף-2019

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן, מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)א( אשדוד "הדקל": גוש 2088, חלקות 39 עד 41;

)ב( חיפה "נווה דוד": גוש 10751, חלקות 16 עד 19; 51;

)ג( נתניה "ויצמן סוקולוב": גוש 8274, חלקות 562 עד 564.

מתחם לפינוי ובינוי 
במסלול מיסוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  4
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תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(

)חמ 3-5405(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
שרת הבינוי והשיכון  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 3(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5(  לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, לאחר 
שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:  

בת"י 1107 - התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006, לרבות גיליון תיקון  .1 
מס' 1, מדצמבר 22010, בסעיף ב' שכותרתו "סימון", רשמיות המילים "באותיות שגודלן 

אינו קטן מ–2 מ"מ" - בטלה.  

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2
י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 4(, התש"ף-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, לאחר 

שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:  

בת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי, מיוני   .1
רשמיות   ,General  -  8.3.1 בסעיף   ,32019 מאוגוסט   ,1 מס'  תיקון  גיליון  לרבות   ,22011

המילים "ובשפה הערבית" - בטלה.

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2
י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון טעות
בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות 
חיוני( )תיקון(, התש"ף-2019, שפורסמו בקובץ התקנות 8281, התש"ף, עמ' 14, בסעיף 2)1( 

לכללים, בתיקון המוצע לטבלה שבראש אמת מידה 7א - 

השורה שמתחילה במועד "21.11.18" - צריכה להימחק;  )1(

בעמודה שכותרתה "מועד החלטה", במקום "16.3.19" צריך להיות "6.3.19".  )2(

)חמ 3-3178-ת2(

תוקף

ביטול רשמיות

תחילה

ביטול רשמיות

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1824.  2

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 3577.  3
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