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תקנות התעבורה )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 18)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, בפסקה )4(, במקום "ותמרור 439"    1
יבוא "ותמרורים 437 ו–439" 

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-83-ת1(

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

תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, בסופה    1
יבוא:

טור א'
סוג רכב

טור ב'
התנאים

 N2 ורכב מסוג N1 4( רכב מסוג("
שמוגנו נגד ירי

הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או 
מהאזור לישראל; בפסקה זו, "אזור" - 

יהודה והשומרון "

בתקנה 271 לתקנות העיקריות -   2
בתקנת משנה )ב4(, בקטע החל במילים "ולא יינתן לגביו" עד סופה - יימחק;  )1(

בתקנת משנה )ב5(, המילים "ויינתן לגביו רישיון רכב" - יימחקו   )2(

בתקנה 274 לתקנות העיקריות, הקטע החל במילים "ואם נרשם הרכב" עד סופה -    3
יימחק 

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-83-ת1(

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

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390, עמ' 593, עמ' 645, עמ' 646, עמ' 820, עמ' 882, עמ'   2
1211, עמ' 1212, עמ' 1213, עמ' 1374 ועמ' 26 

תיקון תקנה 18

תיקון תקנה 84

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ב, עמ' 1390; התשע"ג, עמ' 1615   2

תיקון תקנה 271

תיקון תקנה 274



27 קובץ התקנות 7290, י"ב בתשרי התשע"ד, 2013 9 16 

תקנות בתי הסוהר )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 132)14( לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-11971, 
אני מתקין תקנות אלה:   

בתקנה 5ב לתקנות בתי הסוהר, התשל"ח-21978 -     1
בסיפה, במקום "קצין משטרה" יבוא "ממונה על  החקירה";  )1(

בסופה יבוא "לעניין תקנה זו, "ממונה על החקירה" - לרבות ראש צוות חוקרים   )2(
או ראש מחלקת חוקרים בשירות הביטחון הכללי שהסמיכו לכך ראש שירות הביטחון 

הכללי" 

י"ד באלול התשע"ג )20 באוגוסט 2013(
)חמ 3-622(

' ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י  
השר לביטחון הפנים  

החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, 
התשל"ז-11977, מחליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת2, לאמור:

התשל"ז-31977 וסגניו(,  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות  הרשויות  בהחלטת    1 
)להלן - ההחלטה העיקרית(, בסעיף 1 - 

בהגדרה "ראש רשות מקומית", אחרי ""ראש רשות מקומית" יבוא "או "ראש רשות"";  )1(

בהגדרה "ראש רשות לשעבר", המילים "או כסגנו בשכר" - יימחקו;  )2(

בהגדרה "גמלה", בסופה יבוא "ולמעט מענק הסתגלות;";   )3(

ההגדרה "המשכורת האחרונה" - תימחק;  )4(

יבוא  יסוד"  "שכר  במילים  החל  הסיפה  במקום  הקובעת",  "המשכורת  בהגדרה   )5(
הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  חוק  לפי  שנקבעו  היוקר  ותוספת  "השכר 
כדרגת  משכורתו  שדרגת  רשות  לראש  המגיעים  התשל"ה-41975,  וכהונתם(,  וסגניו 

המשכורת שהיתה לאותו זכאי ערב חדלו לכהן;";

אחרי ההגדרה "חוק תשי"ט" יבוא:   )6(

וסגניו(,  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות  הרשויות  חוק   - התשל"ז"  ""חוק 
התשל"ז-51977;";

תיקון תקנה 5ב

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשמ"ח, עמ' 237   1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1958; התשנ"ו, עמ' 604; התשע"ג, עמ' 1149   2

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 77   1

י"פ התשמ"ה, עמ' 1656   2
ק"ת התשל"ז, עמ' 1663; התשס"ג, עמ' 392   3

ס"ח התשל"ה, עמ' 211   4
ס"ח התשל"ז, עמ' 77   5

תיקון סעיף 1
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""פנסיה צוברת" - כמשמעותה בסעיף 2א לחוק התשל"ז;";

בהגדרה "קצבה", בסופה יבוא "למעט פנסיה צוברת;";  )7(

בהגדרה "שאיר", בפסקה )2( שבה, אחרי "אם לא מלאו להם עשרים שנה" יבוא "או   )8(
אם הם בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-61986, 

ולא מלאו להם עשרים ואחת שנה;"; 

אחרי ההגדרה "תוספת שכר" יבוא:   )9(

""תקופת הזכאות" - תקופה של שנה רצופה מהיום שבו חדל אדם לכהן כראש 
רשות מקומית "

בסעיף 2 להחלטה העיקרית, סעיף קטן )ב( - בטל       2
סעיף 3 להחלטה העיקרית - בטל     3

בסעיף 4)1( להחלטה העיקרית, במקום "שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת משפחה לפי     4
סעיפי קביעת המשכורת, המגיעים" יבוא "המשכורת הקובעת המגיעה"  

בסעיף 9)2( להחלטה העיקרית, אחרי "לחוק" יבוא "התשל"ז"      5
בסעיף 10)א( להחלטה העיקרית, בכל מקום, במקום "גמלה" יבוא "קצבה"       6

סעיפים 13 ו–14 להחלטה העיקרית - בטלים       7

בסעיף 15 להחלטה העיקרית, במקום "לרשות לשלם תשלומים חודשיים בשיעור 18%     8
ממשכורתו בכל חודש" יבוא "לבטח את זכויותיו לגמלה בהסדר פנסיה צוברת"  

בסעיף 16 להחלטה העיקרית -    9
במקום פסקה )1( יבוא:   )1(

הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבה בעד תקופת כהונתו הקודמת כל עוד הוא   )1("
מכהן כראש רשות;";

בפסקה )2(, לפני "תקופת כהונתו הקודמת" יבוא "היה ראש רשות לשעבר   )2(
רשות  "כראש  יבוא  ובסופה  הנוספת"  כהונתו  תקופת  בעת  גם  לקצבה  זכאי 

לצורך חישוב הקצבה;"  

סעיפים 19 ו–20 להחלטה העיקרית - בטלים     10

אחרי סעיף 29 להחלטה העיקרית יבוא:    11

"פרק ב'1: תשלומים והטבות אחרים לראש רשות לשעבר

ראש רשות לשעבר שכיהן תקופה רצופה של למעלה מענק הסתגלות 29א   )א( 
משנה, זכאי למענק הסתגלות חד–פעמי בשיעור המשכורת 
בין  לכהונתו,  השנייה  מהשנה  כהונה  שנת  לכל  הקובעת 
שהוא זכאי לקצבה ובין שהוא זכאי לפנסיה צוברת, ובלבד 
המשכורת  פעמים  שלוש  על  יעלה  לא  המענק  שסכום 

הקובעת )בהחלטה זו - מענק הסתגלות(  

שנת  של  חלק  בעד  2)א()2(,  בסעיף  האמור  אף  )ב( על 
כהונה ישולם מענק בשיעור יחסי  

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   6

תיקון סעיף 2

ביטול סעיף 3

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 9

תיקון סעיף 10

 ביטול סעיפים
13 ו–14

תיקון סעיף 15

תיקון סעיף 16

 ביטול סעיפים
19 ו–20

הוספת סעיף 29א
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)ג( אלה לא יהיו זכאים למענק הסתגלות: 

שהגיע  לאחר  לכהן  שחדל  לשעבר  רשות  )1( ראש 
לגיל 70;

לכהונה  מחדש  שנבחר  לשעבר  רשות  )2( ראש 
שלושה  של  תקופה  בתוך  מקומית,  רשות  ראש  של 
כראש  לכהן  לאחרונה  חדל  שבו  מהיום  חודשים 

רשות, כל עוד הוא מכהן כראש רשות;

ושקצבתו,  לקצבה  הזכאי  לשעבר  רשות  )3( ראש 
בין על פי החלטה זו בלבד ובין בצירוף קצבה אחרת 
יותר  או  ל–70%  מגיעה   ,25 בסעיף  כמשמעותה 

מהמשכורת הקובעת;

לאחר  הופסקה  שכהונתו  לשעבר  רשות  )4( ראש 
נעברה  העבירה  אם  בין  פלילית,  בעבירה  שהורשע 
או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש רשות ובין אם 
לפני שהחל לכהן כראש רשות, ובית משפט קבע שיש 

עם העבירה קלון 

הסתגלות,  מענק  לשעבר  רשות  ראש  )ד( )1( קיבל 
זו  )בפסקה  )ג()2(  קטן  בסעיף  האמור  לגביו  והתקיים 
- עילת ההשבה(, יחזיר את המענק, על פי בחירתו, 
בו  מהיום  חודשיים  בתוך  שישולם  אחד  בתשלום 
חודשיים  בתשלומים  או  ההשבה  עילת  התקיימה 
שווים אשר ינוכו משכרו מהמועד ששב ונבחר לראש 

רשות מקומית, שמספרם לא יעלה על תשעה 

למענק  לשעבר  רשות  ראש  זכאי  היה  )2( לא 
)ג()2(  קטן  בסעיף  כאמור  כהונה  בשל  הסתגלות 
)בפסקה זו - כהונה נוספת(, תובא בחשבון גם תקופת 
חישוב  לצורך  הנוספת  לכהונה  שקדמה  הכהונה 
כהונתו  סיום  עם  לו  זכאי  שהוא  ההסתגלות  מענק 
הנוספת  בכהונה  לכהן  חדל  שאם  ובלבד  הנוספת, 
לאחר שהגיע לגיל 70 - לא יקבל כל מענק הסתגלות 

)ה( על אף האמור בסעיף זה, ראש רשות לשעבר שהיה זכאי 
למענק הסתגלות יותר מפעם אחת, לא יקבל בכל חייו מענק 
הסתגלות בסכום העולה על שש פעמים המשכורת הקובעת 

29ב  )א( )1( ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה, למעט סגן ראש שירותי טלפון
אחזקה  בשל  הוצאותיו  לתשלום  זכאי  לשעבר,  רשות 
של  בסכום  וברדיו-טלפון-נייד,  נייח  בטלפון  ושימוש 

300 שקלים חדשים לחודש במשך תקופת הזכאות 

)2( ראש רשות לשעבר הזכאי לפנסיה צוברת, למעט 
סגן ראש רשות לשעבר, שכיהן כראש רשות ארבע שנים 
רצופות לפחות, זכאי לתשלום הוצאותיו בשל אחזקה 
של  בסכום  וברדיו-טלפון-נייד,  נייח  בטלפון  ושימוש 

300 שקלים חדשים לחודש במשך תקופת הזכאות 
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או  לקצבה  הזכאי  לשעבר,  רשות  ראש  )3( סגן 
לפנסיה צוברת, שכיהן כסגן ראש רשות שלוש שנים 
רצופות לפחות, זכאי לתשלום הוצאותיו בשל אחזקה 
ושימוש בטלפון נייח וברדיו-טלפון-נייד, בסכום של 

200 שקלים חדשים לחודש במשך תקופת הזכאות 

ב–1  יעודכנו  )א(  קטן  בסעיף  הנקובים  )ב( הסכומים 
מיום  העדכון(,  יום   - זו  )בפסקה  שנה  כל  של  בינואר 
עליית  שיעור  לפי   ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט 
המדד שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון לעומת המדד 
שפורסם בחודש שקדם ליום העדכון הקודם ויעוגלו לשקל 
החדש הקרוב; המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם את 
"המדד"  זה,  קטן  בסעיף  כאמור;  המעודכנים  הסכומים 
המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד   -

לסטטיסטיקה  

)ג( קיבל ראש רשות לשעבר, ערב חדלו לכהן, משכורת 
סעיף לפי  טלפון  הוצאות  לתשלום  זכאי  יהיה   חלקית, 

קטן )א(, באופן יחסי לחלקיות משרתו; לעניין זה, "חלקיות 
משרה" - הממוצע המשוקלל של חלקיות משרתו בתקופות 

שונות של כהונתו   

)ד( התשלום לפי סעיף זה יבוצע מדי חודש בעד החודש 
לפי  הכהונה,  סיום  עם  חד–פעמי  בתשלום  או  שחלף 

החלטת מועצת הרשות המקומית 

ראש רשות לשעבר הזכאי לקצבה או לפנסיה צוברת לפי עיתון או אינטרנט 29ג  
החלטה זו, שכיהן כראש רשות ארבע שנים רצופות לפחות, 
חודשי  מנוי  חשבונה  ועל  המקומית  מהרשות  לקבל  זכאי 
לעיתון יומי אחד המודפס בישראל או מנוי לתשתית וספק 

אינטרנט, על פי בחירתו במשך תקופת הזכאות  

גילום המס 
 

ראש  זכאי  שלהן  וההטבות  התשלומים  על  המוטל  המס  29ד  
חשבון  על  יהיה  ו–29ג  29ב  סעיפים  לפי  לשעבר  רשות 

הרשות המקומית  

סייג לעניין 
כפל תשלומים 

והטבות 

)א( הוראות סעיפים 29ב ו–29ג לא יחולו על ראש רשות  29ה  
מאוצר  דומים  והטבות  לתשלומים  זכאי  אשר  לשעבר 
המדינה או מרשות מקומית אחרת, למשך תקופת זכאותו 

כאמור  

לא יאוחר מחודש לאחר תום כהונתו, וכתנאי לזכאותו  )ב( 
הזכאי  לשעבר  רשות  ראש  יגיש  ו–29ג,  29ב  סעיפים  לפי 
שלפיה  הצהרה  המקומית  הרשות  לגזבר  כאמור  להטבות 

לא מתקיימות בו הוראות סעיף זה 
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סייג לתשלומים 
והטבות במקרה 

של עבירה פלילית

בתקופת  פלילית  בעבירה  לשעבר  רשות  ראש  29ו  הורשע 
או  ביוזמתו  המשפט,  בית  וקבע  לאחריה,  או  כהונתו 
לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון, 
בסעיפים  האמורים  וההטבות  התשלומים  לו  ישולמו  לא 
חלוט  דין  פסק  ניתן  המשפט;  בית  קביעת  מיום  ו–29ג  29ב 
העבירה  עם  שאין  בו  שהוחלט  או  ההרשעה  את  שביטל 
קלון, יהיה ראש הרשות לשעבר זכאי לתשלומים ולהטבות 
לפי הסעיפים האמורים מיום שפסק הדין נעשה חלוט לגבי 
תקופת  כמשך  שמשכה  לתקופה  יום  שמאותו  התקופה 
זה,  לעניין  כאמור;  הטבות  קיבל  לא  שלגביה  הזכאות 
"הורשע" - לרבות קביעה של בית המשפט שראש רשות 

לשעבר ביצע את העבירה בלא הרשעה " 

בסעיף 31 להחלטה העיקרית, במקום "10)א()3( או 14" יבוא "או 10)א()3("     12
יום  לאחר  לכהן  שחדלו  בשכר  סגנו  ועל  מקומית  רשות  ראש  על  תחול  זו  החלטה     13

תחילתה של החלטה זו )להלן - יום התחילה(, ואולם -

זו,  להחלטה   11 בסעיף  כנוסחם  העיקרית,  להחלטה  ו–29ג  29ב  סעיפים  הוראות   )1(
יחולו על מי שנבחר לראשונה לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות בשכר מיום 

התחילה ואילך;

הוראות סעיף 29א להחלטה העיקרית, כנוסחו בסעיף 11 להחלטה זו, יחולו על מי   )2(
שחדל לכהן ביום א' באדר א' התשע"ד )1 בפברואר 2014( ואילך 

טלפון  שיחות  בעד  תשלום  שקיבל  בשכר  סגנו  או  לשעבר  מקומית  רשות  ראש  )א(    14
טלפון(,  )שיחות  וסגניו(  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות  הרשויות  החלטת  פי  על 
כאמור  טלפון  שירותי  בעד  לתשלום  התחילה,  מיום  זכאי,  יהיה  התשמ"ב-71982, 
בהוראות סעיף 29ב להחלטה העיקרית, כנוסחו בסעיף 11 להחלטה זו, בלא הגבלת 

הזמן לתקופת הזכאות הקבועה באותו סעיף 

השתתפות  בעד  תשלום  שקיבל  בשכר  סגנו  או  לשעבר  מקומית  רשות  ראש  )ב( 
ברכישת עיתון, יהיה זכאי לתשלום כאמור בהוראות סעיף 29ג להחלטה העיקרית, 

כנוסחו בסעיף 11 להחלטה זו, במשך שנה מיום התחילה 

לפחות  אחת  מלאה  כהונה  תקופת  שכיהנו  סגנו  או  לשעבר  מקומית  רשות  ראש  )ג( 
בשכר וחדלו לכהן מיום כ"ח בתשרי התשס"ט )27 באוקטובר 2008( עד יום א' באדר א' 
התשע"ד )1 בפברואר 2014(, יהיו זכאים למענק הסתגלות חד–פעמי בשיעור המשכורת 
הקובעת לכל תקופת כהונה מלאה כאמור, ובלבד שסכום המענק לא יעלה על שלוש 
רצופה  כהונה   - מלאה"  כהונה  "תקופת  זה,  קטן  בסעיף  הקובעת;  המשכורת  פעמים 
בשכר של ארבע שנים ומאה שמונים ימים לפחות, או כהונה רצופה בשכר של ראש 
כלליות,  בחירות  בשל  היו  כהונתו  סיום  והן  בחירתו  שהן  יותר  קצרה  לתקופה  רשות 
המועצות  חוק  או  התשכ"ה-81965,  )בחירות(,  המקומיות  הרשויות  בחוק  כמשמעותן 

האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד-91994, לפי העניין   

__________
ק"ת התשמ"ב, עמ' 844   7
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248   8
ס"ח התשנ"ד, עמ' 248   9
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תחולה

הוראות מעבר
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טלפון(,  )שיחות  וסגניו(  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות  הרשויות  החלטת    15
התשמ"ב-101982 - בטלה  

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(
)חמ 3-977(

ב ג ר י  ר י מ  
יושבת ראש ועדת הפנים  

והגנת הסביבה של הכנסת  
__________

ק"ת התשמ"ב, עמ' 844   10

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים( )מס' 3(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, 11940 )להלן - 
הפקודה(, אני מודיע לאמור:

בתוספת לפקודה, בסופה2 יבוא:   1

טור ב'טור א'

"שר האנרגיה והמים

שר התחבורה התשתיות הלאומיות 
והבטיחות בדרכים

שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

שר התחבורה והבטיחות בדרכים"

כ"ח באלול התשע"ג )3 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1513(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ה   ל ש מ מ ה ש  א ר  

   __________
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40   1
ק"ת התשע"ג, עמ' 1236   2

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי 
הטלוויזיה בישראל( )תיקון(, התשע"ד-2013

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

בסעיף 7 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי    1
הטלוויזיה בישראל(, התשע"ד-22013 -

)1( במקום "120 ימים מיום מינויה" יבוא "300 ימים מיום מינויה" 

ה' בתשרי התשע"ד )9 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4586(

ר ש י ב א ן  ל י א              

          יושב ראש מועצת הרשות

            השנייה לטלוויזיה ורדיו
__________

ס"ח התש"ן, עמ' 59   1
ק"ת התשע"ג, עמ' 650 ועמ' 778   2

ביטול החלטת 
הרשויות המקומיות 

)גמלאות לראש 
 רשות וסגניו(

)שיחות טלפון(

תיקון התוספת
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