רשומות

קובץ התקנות
כ״ז־ז ב;וב התשס״א

6120

4ו באוגוסט 2001
עמוד

ר קנות הבזק)זיכיונות()תיקון מסי  ,(5התשס״א2001-
ח קנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה()תיקון מס׳  ,(2התשס״א2001 -
חקנות רישום ציוד הנדסי)תיקון( .התשס״א2001-
וזקנות הרשות לשיקום האסיר)דרכי תיאום בין רשויות( ,התשס״א2001 -

996
990
997
1001

א כרזת חדרה)שינוי תחום העיריה()תיקון( ,התשס״א2001 -

1002

כ 'לי לשכת עורכי הדין)שכר בטלה לעדים בבית הרין המשמעתי()ביטול( ,התשס״א2001 -

1005

הידעת התעבורה)אגרות( ,התשס״א2001 -

1004

ה חלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)חברי הכנסת ושאיריהם()תיקון מם׳ ,(2
התשס״א2001 -

1010

ת ק נ ו ת ה ב ז ק ) ז י כ י ו נ ו ת ( ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(3ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0ט)א(6 ,לח)א( ו־ 59לחוק הבזק ,התשמ״ב) '1982-להלן -
החוק( ,לאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות הבזק )זיכיונות( ,התשמ״ח , 1987-בתקנת משנה )ר( ,בסופה -

.1

2

)ו(

במקום ״מיום כ״ב באב התשם״ב ) 31ביולי (2002״ יבוא ״מיום ב״ה בחשון

התשס״ג) 31באוקטובר (2002״:
)(2

במקום ״מיום י״א באב התשס״א ) 31ביולי (2001״ יבוא ״מיום י״ד בחשון

התשם־ב ) 31באוקטובר (2001״.
ה׳ באב התשס״א ) 25ביולי (2001
ראובן ריב לין

)דו מ (3-2017

שר התקשורת
סייח התשמ״ב ,עמי  :218התש״ס ,עמי .218
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳  ;113התשס״א ,עמי  524ועמי .914

ת ק נ ו ת ב ר י א ו ת ה ע ם ) א י כ ו ת ם ה ת ב ר ו א י ת ש ל מ י ש ת י ה ( ) ת י ק ו ן מ ס ׳ ,(2
ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב)א( לפקודת בריאות העם940 ,ו  ,אני מתקין תקנות
י

אלה:
תיקון התוספת
ה ר ב

'

ע י ת

.1

בתוספת הרביעית לתקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(,

התשל״ד974-ו -
2

)ו(

בטבלה ר׳ ,בסוף ההערה המסומנת בכוכבית יבוא ״כל היישובים הניזונים

מאותו מקור מים נחשבים למערכת אחת לענין זה.״,-
)(2

בטבלה הי ,בטור בי ,לצד ״עד 100,000״ ,במקום ״פעם בשנה״ יבוא ״פעם בשש

שנים״; לצד ״200,000-100,001״ ,במקום ״פעם ב־ 6חודשים״ יבוא ״פעם בשלוש
שנים״; ולצד ״מעל 200,000״ ,במקום ״פעם ב־ 6חודשים״ יבוא ״פעם בשלוש
שנים״.
תחילה

.2

^

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ה׳ באב התשם״א ) 25ביולי (2001
גיסים דהן

<חמ (3-1022

שר הבריאות
עייר  ,1940תוס׳  ,1עמי  ;191סייח התש״ל ,עמי  ;102התשנ״ג ,עמי .143
ק״ת התשל״ד ,עמי  ;350התשס־א ,עמי .87

996
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ת ק נ ו ת ר י ש ו ם צ י ו ד ה נ ד ס י ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק רישום ציוד הנדסי ,התשי״ז957-ו )להלן  -החוק(,
2

1

באיחור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו /ובאישור ועדת
העבידה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  2לתקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי״ט) "1959-להלן  -התקנות העיקריות(,

אחר

״לסעיפים  3ו־4״ יבוא ״לחוק״.

.2

במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

״הוד׳:ה שנתית

.3

תיקון תקנה 2

החלפת תקנה ג

מסירת פרטים בהודעה שנתית לענין סעיף  5לחוק ,תיעשה בטופס

שישלח הרשם מדי שנה לבעל הציור.״
בתקנה  4לתקנות העיקריות -

.3

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״הודעה על שינויים והעברת בעלות״:

)(2

האמור בתקנה  4יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב(

תיקון תקנה 4

נמסרה הודעה על שינוי בעלות בציוד כאמור בתקנת משנה )א( ,ירשום

הרשם את הציוד על שם בעלו החדש ,לאחר שהוכח להנחת דעתו ,כי שולמו כל
האגרות החלות עליו ,כי הוסר מהציוד שעבוד או עיקול וכי לא קיימת הגבלה
אחרת לרישום הבעלות.
)ג(

ירש אדם ציוד הרשום על שם המוריש ,יודיע על בך לרשם וימציא לו,

לשם העברת הבעלות בציוד על שמו ,את המסמכים במפורט להלן:
)(1

צו ירושה או צו קיום צוואה במשמעותם בחוק הירושה ,התשכ״ה-

; 1965
5

)(2
.4

רישיון לפי תקנה .9

במקום תקנה  5לתקנות העיקריות יבוא:

״אגרו .רישום

.5

)א(

החלפת תקנה 5

בעד רישום ציוד הנדסי ,ובעד מסירת פרטים בהודעה שנתית

לענין סעיף  5לחוק ,תשולם אגרה במפורט בתוספת השניה.
)ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,יבואן המחזיק בציוד למטרות

מסחר בלבד ,פטור מרישומו של ציור שטרם נמכר ומתשלום אגרה
בעדו.״

.5

בתקנה 5א לתקנות העיקריות -
)(1

תיקון תקנה 5א

בתקנת משנה )ב( ,במקום ״לתקנות אלה ישתנו כל שגה״ יבוא ״ישתנו ב־ ו

באפריל של כל שנה״;
)(2

בתקנת משנה )ג( ,במקום ״רשם ציוד הנדסי״ יבוא ״הרשם״ ובמקום ״שקל אחד״

יבוא ״שקל חדש שלם הקרוב ,באופן שחמישים אגורות יעוגלו כלפי מעלה״.
י״! התשג״ה ,עמי .402
0׳ ת התשי״ז ,עמי .145
ס׳ ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״א ,עמי  ;124התשנ״ה ,עמי .196
ק״ ת התשי״ט ,עמי  ;1175התשל״ה ,עמי  ;680התשמ״א ,עמי  ;972התשנ״ה ,עמי .1325
ט׳ ח התשכ״ה ,עמי  ,63התשנ״ה ,עמי .398
קובץ התקנות  ,6120כ״ה באב התשס״א14.8.2001 ,

997

החלפה תקנה 5ב

במקום תקנה 5ב לתקנות העיקריות יבוא:

.6

״מועד תשלום

5ב.

אגרה

אגרה באמור בתקנה )5א( תשולם -
)ו(

בעד רישום ציוד הנדסי  -במועד הרישום;

)(2

בער מסירת פרטים בהודעה השנתית  -בתוך שלושים ימים

מיום קבלת טופס ההודעה מהרשם.״
תקנה 5ג לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול תקנה 5ו.
הוספת תקנות
6א עד 6ג

.8

אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:

״ביטול רישום

)א(

6א.

בעל של ציוד רשום או מי שהועבר אליו ציוד רשום מכוח

הסכם מכירה ,צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשב״ז-
 967ו  ,יודיע לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית ,שהציוד נגנב או
6

עומד להישלח אל מחוץ לישראל לצמיתות או שיצא מכלל שימוש מחמת
שהתיישן ,שפורק או שנקבע כציוד באובדן גמור ,ויחזיר לו את הרישיון
שניתן לו לפי תקנה  9ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף  7לחוק.
)ב(

נמסרה לרשם ציוד הנדסי הודעה כאמור בתקנת משנה )א( -

יבטל את רישומו של הציוד.
השבתת ציוד

6ב.

)א(

בתקנה זו ,״השבתה״  -הפסקה בשימוש ובהפעלה של ציוד

לתקופה העולה על חודשיים ואינה עולה על חמש שנים.
)ב(

בעל ציוד המעוניין להשבית את הציוד שבבעלותו יודיע על

כך לרשם לפי הטופס שבתוספת השלישית ויפקיר בידיו את הרישיון
שניתן לו לפי תקנה  9ואת הלוח שניתן לו לפי סעיף  7לחוק.
)ג(

בהודעה כאמור בתקנת משנה )ב( יצוינו המקום שבו נמצא

)ד(

ביקש בעל ציוד לחדש את השימוש בציוד שהושבת ,יודיע על

הציוד והסיבה להשבתתו.

בך לרשם ויקבל מאת הרשם את הרישיון ואת הלוח שהופקדו בידיו לפי
תקנת משנה )ב(.
)ה(

ציוד שהושבת לתקופה העולה על  5שנים ייחשב כציוד שיצא

)א(

ציוד שרישומו בוטל לפי תקנה 6א ,פטור בעלו מתשלום אגרת

מכלל שימוש מחמת שהתיישן ,ויחולו עליו הוראות תקנה 6א.
פטור מתשלום
אגרה והחזר
אגרה

6ג.

רישום ומסירת פרטים באמור בתקנה  ,5מיום מסירת ההודעה לרשם,
בצירוף הרישיון והלוח שניתן לו לפי סעיף  7לחוק.
)ב(

ציוד שהושבת לפי תקנה 6ב ,פטור בעל הציוד מתשלום אגרת

רישום ומסירת פרטים באמור בתקנה  5החל ביום שהושבת ובלבד שהודיע
על כך לרשם והפקיד בידיו את הרישיון והלוח ,באמור בתקנה 6ב)ב(.
)ג(

אגרה ששולמה בעד תקופה הפטורה מתשלום באמור בתקנת

משנה )א( ו־)ב( ,תוחזר לבעל הציוד בשיעור של 2ו/ו מהאגרה השנתית
ששולמה בעד כל חודש שהיה בעל הציוד פטור מתשלום.״
תיקון תקנה 9

.9

בתקנה  9לתקנות העיקריות
)ו(

במקום כותרת השוליים יבוא ״רישיון״;

ס״ח התשב״ז ,עמ׳  :116התשנ״ו ,עמ׳
998
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)(2
.10

במקום ״אישור״ יבוא ״רישיון״ ובמקום ״האישור״ יבוא ״הרישיוך.
תיקון התוספת

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

הראשונה
)ו(

במקום פרס  3יבוא:
״.3
3א.

מחפר או עגורן זחלי או אופני עד  59כוח סוס ,כולל ציוד עזר מחובר:
מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל  60כוח סוס ויותר ,בולל ציוד עזר

מחובר,-״
)(2

אחרי פרט  25יבוא:
״.26

,11

מכונה לקרצוף כבישים:

.27

במה הידראולית;

.28

מעמיס טלםקופי״.
החלפת התוספת

במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

השניה
״תוספת שניה
)תקנה (5
ציוד הנדסי

אגרת רישום ואגרה בעד
מסירת פרטים בהודעה
שנתית בשקלים חדשים

טרקטו־ זחלי ואופני מ־ 100כ״ס ומעלה

ו49

מחפר׳ עגורן זחלי או אופני בעל  60ב״ס ויותר

491

מפלס ממונע

491

מגרדו ממונעת

491

מוביל עפר

491

עגורן צריח

491

מיתקן לערבול אספלט

מפזר ;ולמק
מכונד לקרצוף כבישים אופני או זחלי

491
491
491

טרקטו ־ זחלי ואופני עד  99כ״ם וער בכלל

339

מחפר עגורן זחלי או אופני עד  59כ״ס

339

מכבש כבישים ממונע

339

עגלת שפיכה דמפר

339

מחפרו ן

339

מדחס אוויר נייר
קודח :לע

339
339

קודח אדמה
חופר ! ע ל ו ת

339
339

מכונד לטאטוא

339

מבונד ליציקת אבני שפה

339

מתיז :יטומן ממונע

339

מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

339

מעמיוז טלסקופי

339

במה ! זידראולית

339

מגרדה נגררת

מכבש כבישים נגרר
מברב׳ י בטון

קובץ התקנות  ,6120ב״ה באב התשם״א14.8.2001 ,

189

189
189
999

הוספת תוספת
שלישית

אחרי התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

.12

״תוספת ש ל י ש י ת
)תקנות 6א)א( ו־6ב)ב«
מדינת ישראל

מ ש ר ד התחבורה/אגף הרכב
גף צ י ו ד מ כ נ י ה נ ד ס י

ה ו ד ע ה על גניבה  /ה ו צ א ה מ ה א ר ץ  /ג ר ו ט ה  /ה ש ב ת ה

אל  :רשם הציוד ההנדסי ,משרד התחבורה
א.

אני/אנו החתומים מטה ,מודיעים בזה על שינוי במעמד הציוד המכני ההנדסי
.
מסי רישום :
הוצאה מהארץ

גניבה

גרוטה

השבתה

)סמן את המעמד המתאים(

ב.

מצורף רשיון מקורי של הציוד המכני ההנדסי.

ג.

פרטי הבעלים הרשומים של הציוד המכני ההנדסי:

שם משפחה ופרטי/שם חברה

מס׳ זהות/חברה )ח.פ(.

כתובת

רח׳:
בית:
עיר/ישוב:

ד.

אם הציוד הושבת יש לציין את סיבת ההשבתה ומקום הימצאו של הציוד:

ה.

אני/אנו מתחייבים בזאת להסיר את לוח הרישום של הציוד ההנדסי ולהחזירו למשרדכם.

ו.

ידוע לי/לנו שציוד מכני הנדסי הנרשם ״כגרוטה״ ,לא ניתן יהיה בעתיד להחזירו לשימוש.

ז.

אני/אני מתחייבים להודיע בכתב לרשם הצייד ההנדסי על החזרתו לפעילות של ציוד מכני
הנדסי הרשום במעמד של ,״השבתה ״.

תאריך

חתימה/ות של הבעל/ים הרשומים
)חותמת החברה( .״

3xכ׳ 4
1000
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תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיונז פרסומן.

.13

תחילה

ט׳ בא :1התשם״א ) 29ביולי ו(200
א פ ר י ם סנה

)חמ (3- .12

שר התחבורה

תקנות ה ר ש ו ת לשיקום האסיר )דרבי תיאום בין רשויות( ,ה ת ש ס ״ א 2 0 0 1 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשות לשיקום האסיר ,התשמ״ג) 1983-להלן -
י

החוק( .בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם המועצה ובאישור ועדת הפנים ואיכות
הסביב ה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו.

הגדרות

בתקנות אלה -

״המוז׳ יקה לשירותים חברתיים״  -לשכת הסעד של רשות מקומית כמשמעותה בחוק
שי־ותי הסעד ,התשי״ח958-ו ;
2

״הרשות״  -כמשמעותה בחוק:
״ועדת שחרורים״  -כמשמעותה בסעיף  50לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו ;
5

״ועדת שיקום״  -וערה כמשמעותה בתקנה  1לתקנות הרשות לשיקום האסיר )ועדה להכנת
תכניות שיקום( ,התשמ״ז) 1987-להלן  -תקנות תכניות שיקום(;
4

״תכני  1שיקום״  -כמשמעותה בתקנה  11לתקנות תכניות שיקום.
הוגשה לרשות בקשה לטיפול במשפחתו של אסיר תעביר הרשות את הבקשה
.2
^  ^ ,ך .
למחליןה לשירותים חברתיים
ש

)א(

.3

ב

ת

ח

ו

מ

ה

מ

ת

ג

ך

ך

ר

ת

ה

מ

ש

פ

ח

ה

תכנית שיקום שהועברה לועדת השחרורים לפי תקנה  12לתקנות תכניות

השיקום ושאישרה ועדת השחרורים ,הובא בידי הרשות לידיעת הגופים הנוגעים בתכנית
השיקו

בקשה לטיפול
במשפחה
הפעלת תבנית
ש י ק ו ם

ם ,אשר יפעלו על פיה.
)ב(

נתגלה קושי בביצוע תכנית השיקום ,לאחר שחרורו של האסיר מבית הסוהר,

תחזיר הרשות את התכנית לדיון חוזר בוערת השחרורים.
.4

נקבע

בתכנית השיקום כי יתקיים קשר טיפולי בין האסיר לבין גוף שאינו מהלקה

ת י א ו ם בין ג ו פ י ס

לשירו זים חברתיים ,תתאם הרשות את המשך הטיפול בין אותו גוף לבין המחלקה
לשירותים חברתיים.
.5

נכלל שיקום תעסוקתי בתכנית השיקום תהיה הרשות אחראית לתאם בין האסיר

שיקום תעסוקתי

לבין דיירות התעסוקה והאגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה כדי לסייע בידי
האסיר למציאת פתרון תעסוקתי.
.6

תקנות אלה יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי סיוע שמעניקה הרשות לאסיר שלא

על פ י תכנית שיקום.
.7

הרשות רשאית לפנות לועדה המוסמכת לדון במקרים חריגים במשרד הבינוי

שיקום ש ל א לפי
ת כ נ י ת

ש י

קי

ט

דיור

והשיג:ון ,לצורך מציאת פתרון דיור לאסיר ובני משפחתו.
ס״ו התשמ״ג ,עמי .49
ס״ו התשי״ח ,עמי ג.10
ם״ 1התשל״ז ,ענד  ;226התשנ״ו ,עמי .241
ק״ו התשמ״ז ,עמי .738
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מדריך שירותים

.8

הרשות תפרסם ,אחת לשנתיים ,מדריך שירותים מפורט לאסיר המשתחרר ,אשר

נוסחו יאושר בידי הגופים המיוצגים ברשות ובוערת השיקום ,ואשר יובא לידיעת כל
הגורמים האמורים להיכלל בו.
.9

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ב״ה בתמוז התשס״א )6ו ביולי ו(200׳
שלמה בני זר י

<חמ (3-2896

שר העבודה והרווחה

א כ ר ז ת ח ד ר ה ) ש י נ ו י תחום ה ע י ר י ה ! )תיקון( ,ה ת ש ם ״ א  -ו 2 0 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות )להלן  -הפקודה( ,ולאחר עיון בתסקיר
,

של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מבריז לאמור:
ש י נ ו י תחום
ע

'י

י י ת

ח ד י ה

.1

תחום עיריית חדרה כמפורט בסעיף 1

לאכרזת חדרה )שינוי תחום העיריה(,

התשב״ד , 1963-ישונה ,ובמקום הפירוט האמור יבוא:
2

״הגושים:

 7729עד  10001 ,7731עד  10020 ,10016עד  10025 ,10022עד  10030 ,10027עד
 10041 ,10038עד  10402,10054 ,10053 ,10051עד  10407,10405עד 10570 ,10410

עד  10580 ,10578 ,10577 ,10575עד 0649 ,10585ו-- 10654 ,10652 ,10651 ,
בשלמותם.
 7722פרט לחלקי חלקות  ,50 ,46 ,28 ,27 ,22 ,21 ,16ו - 73 ,71 ,66 ,5כמסומן
במפה של תחום עיריית .חדרה ,הערובה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה
ביר שר הפנים ביום ט״ז בתמוז התשנ״ו ) 3ביולי  (1996שהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז ,חיפה ,ובמשרד
עיריית חדרה )להלן בפרט זה  -המפה(;
 7723פרט לחלקות  37עד  51 ,39בשלמותן וחלקי חלקות  6עד 40 ,35 ,34 ,24 ,8
ער  52 ,50 ,47ער  56 ,.54כמסומן במפה׳,

 7726פרט לחלק מחלקה  4במסומן במפה באות ״א״;
 7727פרט לחלק מחלקה  153במסומן במפה באות ״א״:
 7728פרט לחלקה  70בשלמותה וחלקי חלקות  46 ,16עד ) 89 ,77 ,57 ,48דרכים(
במםומן במפה:

0017ו פרט לחלקות  18עד  33בשלמותן:
 10018פרט לחלקות  14 ,13 ,9 ,8וחלקי חלקות  - 12 ,11 ,7 ,6 ,1כמסומן
במפה:
 10019פרט לחלקות ו עד ;4
 10024פרט לחלקות  6עד  7 ,13ו 18 ,בשלמותן;
 10040פרט לחלקות  33עד  37וחלקי חלקות  29 ,27 ,25עד  32כמסומן
במפה:
ד י נ י מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נוסח ח ד ש  ,8עמי .197
ק״ת ה ת ש כ ״ ד  ,עמי  ;96ה ת ש מ ״ א  ,עמי  ;338התשנ״ב ,עמי  :1171התשנ״ו ,עמי .1461
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 10406פרט לחלקי חלקות  9 ,4עד ו ו כמסומן במפה,-
 10576פרט לחלק מחלקה  7במםומן במפה;
 10643פרט לחלק מחלקות ו) 2 ,דרך(  -במסומן במפה;
 10653פרט לחלק מחלקה ו  -במםומן במפה;
חלק גוש  10039במסומן במפה;
החלקות

) 101 ,61 ,56 ,55דרך( וחלקי חלקות ) 102 ,63 ,62 ,60 ,59 ,57דרך( ,בגוש 7889
במסומן במפה,-
 115עד  117בשלמותן וחלקי חלקות  118עד  123 ,120עד  125בגוש - 7890
כמסומן במפה,-
 31 ,22 ,11עד  38 ,33עד  41וחלקי חלקות ) 16דרך( בגוש  10023כמסומן
במפה,-
 3עד  17 ,5בשלמותן וחלק מחלקה ) 1דרך( בגוש  10028כמסומן במפה•,
 19 ,17 ,8עד  21ורצועה ברוחב של  10מ׳ בחלקן הצפוני של החלקות 14 ,3 ,2
בגוש  10052במסומן במפה;
חלק מחלקה  1בגוש  10644במםומן במפה;
חלק מחלקה  1בגוש  10647במסומן במפה;
חלק מחלקה ו בגוש  10648במםומן במפה;״.

י״ב בתם ־ז התשס״א ) 3ביולי (2001
אליה ו י שי

)חמ  •1926ג(

שר הפנים

כללי ל,צבת עורבי ה ר י ן ) ש ב ר בטלה לעדים בבית ה ד י ן ה מ ש מ ע ת י ( ) ב י ט ו ל ( ,
התשם״א2001-
בתיקף סמכותה לפי סעיפים  65ו־09ו לחוק לשכת עורכי הדין ,התשב״א-ו, 196
י

מתקינה המועצה הארצית של לשבת עורכי הדין כללים אלה:
.1 .

ב ' ל י לשבת עורכי הדין)שבר בטלה לעדים בבית הדין המשמעתי( ,התשכ״ה1964-

2

ביטול

י  -בטליב.
ב״ה בתמוז התשם״א ) 16ביולי (2001
)חמ (:•-657
ח׳אלד
נתאשר.
מאיר שטרי ת

אחמד

זועבי

יושב ראש המועצה הארצית
׳של לשכת עורכי הדין

שר המשפטים
סייח ה ־!שב״א ,עמי .178
ק״ת ה זשכ״ה ,עמי .620

קובץ התקנות  ,6120כ״ה באב התשם״א14.8.2001 ,

1003

ה ו ד ע ת ה ת ע ב ו ר ה ) א ג ר ו ת (  ,ה ת ש ם ״ א 2001 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5וא)ב( לתקנות התעבורה' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
התאמת שיעור

.1

האגרות

 ,2000יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,למעט הנספחים ,החל ביום י״ג באלול

עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני ו 200לעומת המדד שפורסם לחודש יוני

התשס״א )ו בספטמבר  ,(2001כמפורט להלן:
״תוספת ר א ש ו נ ה
חלק א׳
אגרות בעד רישיונות נהיגה ,כתב הסמבה לקצין בטיחות ,בחינות נהיגה
ובעד בדיקה רפואית לנהג
טור ב׳

עור אי

ו.

בשקלים ח ד ש י מ

^

בעד בחינה ראשונה לפי תקנה  ,204בעת הגשת הבקשה לבחינה
ובעת קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210

106

.2

בעד כל בחינה נוספת על הבחינה הראשונה

106

2א.

בעד בל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217

52

.3

בעד רישיון נהיגה או בער חידושו לתקופה של חמש שנים

246

.4

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים

201

.5

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

156

.6

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

106

.7

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

52

.8

האגרה בער רישיון נהיגה לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של

״

 1/12מן האגרה בעד רישיון לתקופה של שנה ,בעד בל חודש מלא
או חלק ממנו.
.9

בעד כפל רישיון

30

9א.

בעד הנפקה ראשונה של רישיון כאמור בפרטים  3עד  9תוספת של

23

9ב.

בער הנפקה חוזרת של רישיון באמור בפרטים  3עד  9תוספת של

7ו

.10

בדיקה רפואית לנהג ,למבקש רישיון נהיגה או תעודה:
)(1
)(2

.11

^

בער בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון
נהיגה לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳

455

בעד בדיקה חוזרת

234

)(3

בעד ערר לועדת ערר

775

)(4

בעד בריקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי

713

)(5

בער בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל
המותר עולה על  14,999ק״ג

713

)(6

בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

85

)א(

בער מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל־ 5שנים

350

)ב(

בעד כפל כתב הסמכה

30

ק״ת ה ת ש כ ״ א  ,עמי  ;1425ה ת ש מ ״ ד  ,עמי  ;951התש״ס ,עמי  666ועמי .813

 004ו
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חלק ב׳
אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד
רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה
טור ב׳

טור א•

.1

)>(

בשקלים ח ד ש י ם

בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד

שנה ,כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רבב אחד
בי'בד
)נ(

323
בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד

שנה ,כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב
641

א חד
2.

(0

בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו -
)(1

לתקופה של חמש שנים

488

)(2

לתקופה של ארבע שנים

400

)(3

לתקיפה של שלוש שנים

309

)(4

לתקופה של שנתיים

213

)(5

לתקופה של שנה

106

)(6

לתקופה של פחות משנה  2ו /ו מן האגרה בעד תקופה של
שנה אחת לכל חודש או חלק ממנו.

.3

)נ(

בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה

106

»(

בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

106

)ו(

בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

52
30

ב 1ד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה
חלק ג׳
אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לבלי רבב ובעד בדיקתם

ו.

*גרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
);נ(

קטנוע ,אופנוע לרבות תלת־אופנוע ואופנוע עם רבב צדי

(:0

רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין ,לרבות טרקטור המופעל

במנוע דיזל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן)א(

.2

56
155

(0

רבב מבל סוג המופעל במנוע שאיננו בנזין למעט טרקטור

257

)ו י(

רכב לא מנועי מכל סוג

56

)(1:

אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי

נ נוע דיזל  -למעט אופנוע ואוטובוס פרטי  -שנרשם לראשונה ביום י״ב בניסן התשנ״ו
)

באפריל ) (1996להלן  -היום הקובע( או לאחריו ,מקבוצת מחיר מן המפורטות

בטבלאות שבנספח א׳ ,לפי הענין )להלן  -קבוצת מחיר( ,במצוין בטור אי בטבלה
 7׳להלן ,או בעד חידוש רישיון באמור ,תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב׳ ער הי,
ק פי הענין:

קובץ ד תקנות  ,6120כ״ה באב התשס״א14.8.2001 ,

1005

K

ג

ב

ה

ד

האגרה בשקלים חדשים כ ש ה ר י ש י ו ן ניתן לתקופה ש ל שנה
ש ש נ ת ייצורו
ע ד  sשנים

קבוצת
מחיר

ש ש נ ת ייצורו
 4עד  6שנים

ש ש נ ת ייצורו
 7ע ד  10שנים

ש ש נ ת ייצורו מעל
 10שני•

820

717

629

549

2

1,040

908

796

696

3

1,254

1,098

961

840

4

1,714

1,414

1,166

963

5

2,435

1,826

1,369

,025ו

6

3,471

2,429

1,700

,190ו

1

)או(

אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד  3,500ק״ג

ושנרשם לראשונה ביום ה׳ בשבט התשנ״ח ) 1בפברואר  (1998או לאחריו ,מקבוצת
מחיר מן המפורטות בטבלה וא שבנספח א ; כמצוין בטור א׳ בטבלה שבפרט משנה )א(^ ,
או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב׳ עד ה׳ באותה
טבלה ,לפי הענין.
אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה)א( וכמפורט בטור א׳ בטבלה שבנספח

)ב(

בי ,שנרשם לראשונה לפגי היום הקובע או בעד חידוש רישיון באמור ,תהיה לפי קבוצת
המחיר המצוינת לצדו בטור ב; כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה )א(
בטורים ב׳ עד ה׳ ,לפי הענין.
)בו(

אגרה בעד רישיון לרכב באמור בפרט משנה )א (1או שנרשם לראשונה לפני ה׳

בשבט התשנ״ח ) 1בפברואר  (1998או בעד חידוש רישיון כאמור ,היא כמפורט בטור א׳
בטבלה שבנספח ג׳ לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור בי ,כקבוע לצד כל קבוצה
בטבלה שבפרט משנה )א( בטורים ב׳ עד הי ,לפי הענין.
אגרה בעד רישיון לרכב באמור בפרט משנה )א( ו־)ב( המופעל על ידי מנוע דיזל

)ג(

או בער חידוש רישיון כאמור ,תהיה כמצוין בטבלה שבפרט )א( לפי קבוצת מחיר
ובתוספת של  2,636שקלים חדשים.
)ד(

אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט )או( ,ו־)בו( המופעל על ידי מנוע דיזל או

בעד חידוש רישיון באמור ,תהיה במצוין בטבלה שבפרט משנה )א( לפי קבוצת המחיר,
בתוספת של  1,192שקלים חדשים.
.3

)א(

^

אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר  3,501ק״ג או יותר ,רכב מ ד ב ר י " ,

רכב עבודה ,אמבולנס ,רכב חשמלי ,רכב לכיבוי שריפות ,רכב חילוץ ,המופעלים על ידי
מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה  292שקלים חדשים.
)ב(

אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה )א( ,המופעל על ידי מנוע דיזל

או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:
כ ש מ ש ק ל ו ה כ ו ל ל ה מ ו ת ר בקי־ג

1006

האגרה בשקלים חדשים
ב ש ה ר י ש י ו ן ניתן ל ת ק ו פ ה ש ל ש נ ה

עד 16,000

,483ו

מ־  16,001עד 20,000

1,860

מ־  20,001ומעלה

564׳2

קובץ התקנות  ,6120כ״ה באב התשסי׳א14.8.2001 ,

.4

>11רה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון ,לתקופה של שנה אחת
תהיה בשיעור של  171שקלים חרשים.

.5

)או

אגרה בעד רישיון לאופנוע ,לתלת אופנוע ,ואופנוע עם רבב עדי היא:
בשקלים ח ד ש י ם

כ ש ה ר י ש י ו ן ניתן לתקופה ש ל שנה

נ ש ת פ ו ס ת ג ל י ל י ה מ נ ו ע בסמ״ק

עד 50

)ב!
.6

34

מ־  51עד 150

126

מ־  151ומעלה

231
34

אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי

א 1רה בעד רישיון לטיולית לאוטובוס או בעד חידוש רישיון באשר הרישיון ניתן
לו)קופה של שנה היא:
טור ב׳

בשקלים חדשים

טור א׳

נ:׳!הטיולית או האוטובוס מופעלים -

.7

על ירי מנוע שאינו מנוע דיזל

424

על ידי מנוע דיזל

785

א. .רה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח
עי' מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רבב( ,התשמ״ר , 1985-או
2

ב׳ נר חידושם היא:
)>(

כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מ ל ב ד הנהג

)ב(

טור ב׳
בשקלים ח ד ש י ם כ א ש ר
ה ר י ש י ו ן ניתן ל ת ק ו פ ה ש ל ש נ ה

עד 4

106

 5ומעלה

145

כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מ ל ב ד הנהג

טור ב׳
בשקלים ח ד ש י ם באשר
ה ר י ש י ו ן ניתן ל ת ק ו פ ה ש ל ש נ ה

עד 4

499

 5ומעלה

813

א נרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:
טור ב׳

בשקלים ח ד ש י ם ב ש ה ר י ש י ו ן ניתן לתקופה ש ל -
שנה

.

כ והטרקטור מופעל -
ע

ל

ו ך י

מ

נ

ן

ע

ב נ ן ו

ן

על ידי מנוע דיזל או אחר

177
5 1 9

שנתיים

355
0 3 7

׳י

ק״ת ה ת ש מ ״ ה  ,עמי  ;1164התשנ״ב ,עמי .1160
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6120כ ״ ה ב א ב ה ת ש ם ״ א 14.8.2001 ,

1007

.9

אגרה בעד רישיון לגרור המיוער לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:
טור ב׳
בשקלים חדשים
כשהרישיון ניתן לתקופה ש ל שנה

טור א'
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 4,000

52

מ־ו 4,00עד 8,000

 26ו

מ־  8,001ומעלה

284

 .10אגרה שנתית בעד רישיון לגתמך או בעד חידוש הרישיון היא  284שקלים חדשים.
10א .האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של  /12ו מן האגרה
השנתית הקבוע בפרטים  2עד  ,10לפי העגין ,בער בל חודש מלא או חלק ממנו.
.11

אגרה שנתית בעד רישיון לרבב נוסעים פרטי ,לרכב פרטי דו־שימושי ,לרכב מסחרי
ולאופנוע ,הרשומים על שם נכה ובן זוגו או בעד חידושו היא  20שקלים חדשים.
^

.12

בטל.

.13

אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לפי סעיף  9לפקודה או בעד חידושו היא 1,103

.14

אגרה בעד רישיון רבב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חר פעמית לפי תקנה  278היא 30

.15

על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד

שקלים חדשים.

שקלים חדשים.

לסיוע טכני או אגורה לעזרה וצדקה -
)ו(

מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחר מכלי הרכב

)(2

אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בירי שר התחבורה והניתן לרכב

המפורטים בתוספת זו  20 -שקלים חדשים.

שאינו משמש אלא להובלת מתים  20 -שקלים חדשים.
)(3

״אילן״  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים -

 20שקלים חדשים.
)(4

״אקים״  -אגורה לקימום מפגרים לרכב המשמש להסעת מפגרים  20 -שקלים

חדשים.
)(5
.16

״אגודת יד שרה״  -לרכב המשמש להובלת נכים  20 -שקלים חדשים.

אגרה בעד כפל רישיון רבב ,כפל אישור על תוקף רישיון רבב ,כפל אישור רישום שינוי

בעלות על רכב ,או כפל רישיון סחר היא:

בשקלים חדשים

כפל רישיון רכב או כפל אישור

30

כפלרישיוןסחר

106

כפל רישיון רכב בו רשום שיעבוד

116

 .17אגרה בעד בדיקה נוספת ,בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית,
של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות ) (2ו־) (3לסעיף 7ו)א( לפקודה ,היא 52
שקלים חרשים.
 008ו

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,6120כ״ה ב א ב ה ת ש ס ״ א 14.8.2001 ,

^

.18

אג־ה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה  380היא
 177שקלים חדשים.

 .19ה; נגרה בעד רישיון רכב מסוג נ״נ או חידושו היא  20שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו
ברכב בל אלה:
):1

הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור:

)2

הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת םפגות משוריינות בנגד מיקוש:

)3

הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

 .20בניל.
.21

א .רה בעד בדיקת אב טיפוס של רבב באמור בתקנה  282היא:
טור ב׳
בשקלים חדשים

טור א׳

.22

רכב פרטי

177

רכב מסחרי או רבב עבודה

215

אוטובוס

377

א .רה בעד רישיון לאופניים או לתלת־אופן ,לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע
בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית ,תהיה בסכום שלא יעלה על
ה;?פורט להלן:
לאופניים  30 -שקלים חדשים
לתלת־אופן  30 -שקלים חרשים

.23

א:רה בעד בניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577
ת זיה לגבי רבב כנקוב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצדו בטור ב׳ בדולרים של ארצות
הברית של אמריקה ,או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי
שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

א ר ץ מוז א

משקל בולל מותר בק״ג

סוג הרבב

מצרים

אוטובוס ציבורי

האגרה
ב ד ו ל ר י ם ש ל ארה״ב

פטור

מצרים

רבב מסחרי

מ־0,000ו ער 20,000

5ו

מצרים

רכב מסחרי

מ־  20,001ער 40,000

30

נץצרים

רבב מסחרי

מ־  40,001עד 55,000

35

חלק ד׳
אגרות לרישיונות להפעלת מונית
)תקנות )490א( 526 ,ו־ 535וסעיפים 4וג)ד( ו־14ו לפקודה(
בשקלים חדשים

ו.

ב ג ד מתן רישיון להפעלת מונית -
) •ג(
)(:

מהמכסה שנקבעה לשנת  989ו

91,789

מהמכסות שהוקצו לשנים  1990ו־992ו

93,604

קובץ ד תקנות  ,6120כ״ה באב התשס״א14.8.2001 ,

 009ו

בשקלים ח ד ש י •

)ג(

לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה )רישיונות להפעלת מונית -
הוראת שעה( ,התשנ״ב1992-

93,604

ג

.2

אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית

,484ו

.3

אגרה בעד מתן רישיון הסעה

58

.4

אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית

567״

ב׳ באב התשם״א ) 22ביולי (2001
בן

<חמ (3-83

י

צי ון ס למן

המנהל הכללי של משרד התחבורה
ם״ח התשנ״ב ,ע מ .138

י

החלטת ג מ ל א ו ת לנושאי מ ש ר ה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(
)תיקון מ ס ׳  ,(2ה ת ש ס ״ א 2 0 0 1 -

בתוקף הסמכות לפי סעיף ו לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון ,התשכ״ט-

969ו  ,מחליטה ועדת הכנסת לאמור:
י

תיקון סעיף 2

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם(,

.1

התש״ל /1969-בסעיף )2א( ,בפסקה ) ,(1בסופה יבוא ״או כיהן כחבר הכנסת מלוא תקופת
כהונתה ש ל כנסת אחת לפחות ,בין אס השלימה את התקופה הקבועה בחוק ובין אם
נתפזרה לפני כן ,וכן אם החל בכהונתו בתוך תקופה של ארבעה חודשים מיום תחילת
כהונתה של הכנסת וכיהן ער תום תקופת הכהונה של אותה כנסת״.
תחולה

הוראות החלטה זו יחולו על מי שחדל לכהן כחבר הכנסת לאחר פרסומה.

,2

י״ח בתמוז התשס״א ) 9ביולי (2001
י ו ם י

)חמ (3-193

כ ץ

יושב ראש ועדת הכנסת
ם״ח ה ת ש ר י ט  ,עמי .98
1

ק״ת התש״ל ,עמי  ;33התשס״א ,עמי .280
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