רשומות

קובץ התקנות
י"ט בתמוז התשע"ב

7139

 9ביולי 2012
עמוד

תקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ) (תיקון) ,התשע"ב1388 ���2012-
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס  -פיקדון על מכלי משקה) (תיקון) ,התשע"ב1388 ��������������������������������������� 2012-
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לרמת גן) ,התשע"ב1388 ���������������������������������������������������������� 2012-
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לבני שמעון) ,התשע"ב1389 �����������������������������������������������������2012-
תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה) ,התשע"ב1389 ���������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)8התשע"ב1390 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1391 �������������������������������������������������������������� 2012-
הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון מס'  ,)3התשע"ב1398 �������������������������������������������������������������� 2012-
תיקון טעות

תקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או
שמאי מייעץ) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 202יג לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 17

.1

תחולה

.2

בתקנה  17לתקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע
ושמאי מייעץ) ,התשס"ט( 22008-להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1על אף האמור בתקנת משנה (א) ,השמאי המכריע לא יחייב את אחד
הצדדים בתשלום הוצאות הדיון לטובת צד אחר; אין בתקנת משנה זאת כדי לפגוע
בסמכות השמאי המכריע לפי תקנות  16ו– 19או בסמכותו לפי תקנה  5לתקנות
התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) ,התשס"ט;"32009-

( )2בתקנת משנה (ג) ,בסופה יבוא" :לעניין זה לא יראו מסמך ,נתון או החלטה הפתוחים
לעיון הציבור כידיעה או מסמך שלא היו ידועים לצדדים ,ושחלה לגביהם החובה
להעבירם לידיעת הצדדים".
תקנות אלה יחולו גם לגבי מחלוקת שערב תחילתן של תקנות אלה טרם התקבלה לגביה
החלטה לפי תקנה  20לתקנות העיקריות.

ל' בסיוון התשע"ב ( 20ביוני )2012
(חמ )3-3530

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .632
ק"ת התשס"ט ,עמ' .194
ק"ת התשס"ט ,עמ' .418

1
2
3

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס  -פיקדון על מכלי משקה) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  221לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,11982-
בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:
תיקון סעיפים
 1ו2-

.1

תחילה

 .2תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס  -פיקדון על מכלי משקה) ,התשס"ב ,22002-בסעיפים
 1ו– ,2המילים "למעט מכל משקה אלכוהולי"  -יימחקו.

א' בתמוז התשע"ב ( 21ביוני )2012
(חמ )3-104

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;429התשע"א ,עמ' .732

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לרמת גן) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
 ,11982ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

__________
1
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ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ן ,עמ' .110

קובץ התקנות  ,7139י"ט בתמוז התשע"ב9.7.2012 ,

.1

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק י"ח לתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס) ,קביעת עבירות
של ברירת משפט
2

התשל"א , 1971-נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.
 .2תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

א' בתמוז התשע"ב ( 21ביוני )2012
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1585

__________

ק"ת התשל"א ,עמ'  ;1184התשמ"ב ,עמ'  ;234התש"ס ,עמ' .42

2

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לבני שמעון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
 ,11982ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק צ"ז לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות קביעת עבירות
של ברירת משפט
(עבירות קנס) ,התשל"ג ,21973-נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.

 .2תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

תחילה

א' בתמוז התשע"ב ( 21ביוני )2012
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1585

__________

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ן ,עמ' .110
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1127ק"ת-חש"ם ,התשע"ב ,עמ' .247

1
2

תקנות התעבורה (שינוי התוספת השביעית לפקודה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  41לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

שינוי התוספת
השביעית

בתוספת השביעית לפקודה ,בחלק א' ,בפרט ( ,)17בסופו יבוא:
המכלול

סוג הרכב

מהות הליקוי

"(ז)

מנגנון צימוד
גרורים

סדק נראה לעין בתושבת מנגנון
החיבור

רכב מחובר

(ח)

מושב הנהג

מושב הנהג איננו מחובר למקומו,
באופן שהמושב האמור איננו יציב

כל הסוגים

(ט)

בלמים

דוושת הבלם יורדת לרצפת הרכב

כל הסוגים ,למעט רכב
עם בלמי אוויר

(י)

בלמים

תא בילום (בוסטר) באחד הגלגלים
איננו פועל  -מנותק או חסר

רכב עם בלמי אוויר

חסר גלגל אחד או יותר באחד
הסרנים

."N3

(יא) גלגלים

 .2תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ד בסיוון התשע"ב ( 14ביוני )2012
(חמ )3-83

__________
1

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

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשל"א ,עמ' .83

קובץ התקנות  ,7139י"ט בתמוז התשע"ב9.7.2012 ,
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תקנות התעבורה (תיקון מס'  ,)8התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה ,1אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 21961-להלן  -התקנות העיקריות) ,בהגדרה
"אזור מיתון תנועה" ,במקום "ג "52-יבוא " "222ובמקום "ג "53-יבוא " ."223

תיקון תקנה 18

 .2בתקנה  18לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום פסקאות ( )1עד ( )4יבוא:
()1

תמרורי אזהרה והתראה;

()2

תמרורי הוריה  220עד ;229

( )3תמרורי זכות קדימה  304ו–;305
( )4תמרורי איסורים והגבלות  435ו– 436שתוקפם רק בשעות הלילה ותמרור 439
לגבי הסדרי חניה לנכים;
()5

תמרור תחבורה ציבורית ;510

()6

תמרורי מודיעין והדרכה למעט תמרור ;618

()7

תמרורי סימון על פני הדרך ,למעט תמרורים  812 ,811ו–;818

()8

תמרורים באתר עבודה;

( )9סמלים כמפורט בנספח להודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) ,התשע"א-
;".32010
( )2בתקנת משנה (ב) ,במקום "ב ,35-ב 56-עד ב ,59-ד ,3-ד ,17-ד 18-ו–ד "21-יבוא
" 501עד  509ו– 511עד ;"513
( )3בתקנת משנה (ה) ,במקום "ב ,35-ב 56-עד ב ,59-ד ,3-ד ,17-ד 18-ו–ד "21-יבוא
" 501עד  509ו– 511עד ."513
תיקון תקנה 54

 .3בתקנה (54א) לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום "ב "20-יבוא " 426או 426פ" .

תיקון תקנה 72

 .4בתקנה (72א) לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ( )16יבוא:
"()16

תיקון תקנה 76

ליד תמרור  437המסמן מקום חניה לרכב של נכה בעל תווית כבתמרור".

 .5בתקנה (76ב) לתקנות העיקריות ,במקום "ב 29-או ד "15-יבוא " 433או  ."818
ז' בסיוון התשע"ב ( 28במאי )2012
ישראל כ"ץ
(חמ    )3-83
                                                 שר התחבורה התשתיות
    
                                                               הלאומיות והבטיחות בדרכים
__________
1
2
3
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשע"ב ,עמ'  ,200עמ'  ,528עמ'  ,529עמ'  ,687עמ'  ,999עמ'  1079ועמ' .1141
ק"ת התשע"א ,עמ'  )626(304ועמ'  ;1066התשע"ב ,עמ' .3

קובץ התקנות  ,7139י"ט בתמוז התשע"ב9.7.2012 ,

הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה  )1(16לתקנות התעבורה ,התשכ"א  ,11961-אני קובע לאמור:
 .1בסעיף  4בהודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) ,התשע"א( 22010-להלן  -ההודעה תיקון סעיף 4

העיקרית) -
()1

בסעיף קטן (ב) ,במקום הטבלה יבוא:
"טור א'
מספר התמרור

()2

תוספת

.2

טור ב'
אופן הצבת התמרור בדרך

( 201 )1עד  ,208אם הוא מתיר פנייה רק
לחלק מהכיוונים

מעל פנסי הרמזור

( 216 )2עד  420 ,310 ,309 ,219עד 425
ו–427

בשני צדי הדרך

()3

 723 ,616 ,615 ,607 ,603 ,602עד 726פ

מעל הנתיבים

()4

 307ו– 402 ,308ו–618

הצבה יחדיו בכל דרך

()5

 630 ,439ו–631

מתחת לתמרור שאליו מתייחסת
ההוריה

()6

 418ו– 424 ,419ו–425

הצבת שני תמרורים גב אל גב
ברחובות דו–סטריים

()7

 801עד 821

על פני הכביש ,המדרכה או
אבני השפה

()8

 426ו–426פ

בשני צדי הדרך או מעל
הנתיבים";



בסעיף קטן (ד) ,בפסקה ( ,)2במקום " "60יבוא "."50

בתוספתלהודעההעיקרית -

 .2בתוספת להודעה העיקרית -

תיקון התוספת

)
בחלק-1-
( (1)1בחלק 1
(  א) במקום תמרורים מס'  107ו– 108יבוא:

"


)א(במקוםתמרוריםמס'107ו108-יבוא:





  אזהרה והדרכה 
המשך
בעקומה חדה:
אזהרהוהדרכה בדרך

שלפניך.
 107בעקו

מהחדה
בכיוון :המסומן
הדרך
הדרך
  המשך
שעל התמרור,
בחצים
בכווןהמסומן
עבור לפני התמרור.
 בחציםשעל
 108התמרור,עבור
 לפניהתמרור.



בדרך שלפניך;".


)  ב( בתמרוריםמס'115ו,116-בטור,3במקום"הסתעפות"
יבוא"קמץ"; 
 __________1
119ו,120-בטור,3במקום"הסתעפות"
תמרוריםמס'
עמ'ג(ב
התשכ"א) ,
.1111
 ;1425התשמ"ט ,עמ'
ק"ת
ועמ'; 
קמץ"
בוא"
 2ק"ת התשע"א ,עמ' י
 ;1066התשע"ב ,עמ' .1390
)626
( 304עמ'
התשע"ב -128,
תמרורמס'
קובץ התקנות),7139 ד(
9.7.2012
י"טבבתמוז
(1)  בטור,1בסופויבוא:
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(ב)

בתמרורים מס'  115ו–  ,116בטור  ,3במקום "הסתעפות" יבוא "קמץ";

(ג) בתמרורים מס'  119ו– ,120בטור  ,3במקום "הסתעפות" יבוא "קמץ";
(ד)

בתמרור מס' - 128
()1

בטור  ,1בסופו יבוא:

"

"
()2

בטור  , 3במקום האמור בו יבוא:
“רכבת מקומית חוצה.
הוצב מתחתיו תמרור  629עם חצים ,תיתכן תנועת רכבות בשני
הכיוונים;".

(ה) בתמרור מס'  ,129בטור  ,3במקום “הוצב תמרור  629עם חצים מתחתיו" יבוא
“הוצב מתחתיו תמרור  629עם חצים";
(ו)

בתמרור מס'  ,130בטור  ,3בסופו יבוא:
“אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס'  630מתחתיו;".

(ז)

בתמרור מס'  ,131בטור  ,3בסופו יבוא:
“אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס'  630מתחתיו;".

(ח)

בתמרור מס'  ,132בטור  ,3בסופו יבוא:
“אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס'  630מתחתיו;".

()2
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בחלק - 2
(א)

בתמרור מס'  ,204בטור  ,3במקום “עבור" יבוא “פנה";

(ב)

בתמרור מס'  ,205בטור  ,3במקום “עבור" יבוא “פנה";

(ג)

בתמרור מס'   ,206בטור  ,3במקום “עבור" יבוא “פנה";

(ד)

בתמרור מס'  ,207בטור  ,3במקום “עבור" יבוא “פנה";

(ה)

בתמרור מס'  ,216בטור  ,3במקום “אין כניסה" יבוא “אסורה הכניסה";

()3

בחלק  ,3בתמרור מס'  ,301בטור  ,4במקום “שלצדם הוצב" יבוא “שבהם חל";

()4

בחלק - 4
(א)

בתמרור מס'  ,414בטור  ,3במקום “והולכי רגל" יבוא “ולהולכי רגל";

(ב)

בתמרור מס'  ,422בטור  ,3המילה “מסחרי"  -תימחק;

(ג)

בתמרור מס'  ,435בטור  ,3המילה “מסחרי"  -תימחק;

(ד)

בתמרור מס'  ,439בטור   ,3בסופו יבוא “ובצמוד לו";

קובץ התקנות  ,7139י"ט בתמוז התשע"ב9.7.2012 ,

()5

בחלק - 5
(א) בתמרור מס'  ,501בטור  ,3בסופו יבוא “עצירה או חניית כלי רכב בנתיב
אסורה ,אלא אם כן צוין אחרת;".
(ב)

בתמרור מס'  ,507בטור  ,1במקום צורת התמרור וצבעו יבוא:

"

";
(ג)

בתמרור מס'  ,508בטור  ,1במקום צורת התמרור וצבעו יבוא:

"
";
  
(ד)

";

בתמרור מס'  ,509בטור  ,1במקום צורת התמרור וצבעו יבוא:

"

"
()6

בחלק - 6
(א)

בתמרור מס'  ,602בטור  ,1במקום צורת התמרור העליון וצבעו יבוא:

"
";
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(ב)

וצבעו יבוא:
במקום
בטור ,1
במקום צורת התמר
העליון ,1
התמרורבטור 
צורת ,604
מס' 
תמרור
מס' ,604ב
) 
בתמרורב(
"
העליוןוצבעויבוא:

"; 

"

";



(ג)

)  ג(

בתמרור מס'  ,605בטור  , 1במקום צורת התמר

בתמרור מס'  ,605בטור  ,1במקום צורת התמרור העליון וצבעו יבוא:

העליוןוצבעויבוא:

"

"



(ד)

"; 

";
בתמרור מס'  ,608בטור  ,1במקום צורת התמר
)  ד(
בתמרור מס'  ,608בטור  ,1במקום צורת התמרור וצבעו יבוא:
וצבעויבוא:
"

"

"; 
";
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(ה)

בתמרור מס'  ,609בטור  ,1במקום צורת התמרורים וצבעם יבוא:

"

";   
(ו) בתמרור מס'  ,615בטור  ,3במקום "להן" יבוא "לה" ובמקום "בתחומן" יבוא
"בתחומה";
(ז)

בתמרור מס' - 616
(   )1בטור  ,1במקום צורת התמרור העליון וצבעו יבוא:

"

";
()2
(ח)

בטור  ,3במקום "להן" יבוא "לה" ובמקום "בתחומן" יבוא "בתחומה";

בתמרור מס'  ,626בטור  ,4אחרי "עד לצומת הקרוב" יבוא:
"אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור  ;"817

(ט)

בתמרור מס'  ,627בטור  ,4אחרי "עד לצומת הקרוב" יבוא:
"אלא אם כן סומנו אבני השפה בצומת ואחריו בתמרור  817או שסומנו
בצומת ואחריו מקומות חניה בתמרור ;"819

(י)

בתמרור מס'  ,629בטור  ,3בסופו יבוא "ובצמוד לו";
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)י( בתמרורמס',629בטור,3בסופויבוא"ובצמודלו"; 
)י( בתמרורמס',629בטור,3בסופויבוא"ובצמודלו"; 
)יא( בתמרור מס'  ,633בטור  ,1במקום צורת התמרור
צורת התמרור
)יא((יא) בתמרור מס'  ,633בטור  ,1במקום
בתמרור :מס'  ,633בטור  ,1במקום צורת התמרור וצבעו יבוא:
וצבעויבוא
וצבעויבוא:
"
"; 
"
"; 
"




בתמרור ";
מס'  ,634בטור  ,1במקום צורת התמרור
)יב( 
וצבעו יבוא:
התמרור
במקום
בטור ,1
מס' ,634
בתמרור
צורת התמרור
במקום
צורת ,1
טור 
 ,634ב
מס' 
תמרור
)יב(( יב) ב
וצבעויבוא:
"וצבעויבוא:

"
"
) (7
) (7

) (8
) (8

"; 
"; 

";
במקום
בטור,3
תמרורמס' מס'722
בחלק ,7ב
במרחקשלאפחותפס
"במרחק" שלא פחות מ– 4מ' לפני
במקום
 ,בטור ,3
,722
בחלק  ,7בתמרור
()7
במרחקשלאפחות
במקום"
לפחות,3
בטור
תמרורמס' 
בחלק ,7
הקרוב";
מפס המסילה
,4 722מ'
"במרחק
ב הקרוב" יבוא
המסילה
מ 4-מ'לפניפסהמסילההקרוב"יבוא "במרחק 4מ'לפחותמפס
לפחותמפס
מ 4-מ'לפניפסהמסילההקרוב"יבוא "במרחק 4מ'
( )8בחלק  ,8בתמרור מס'  ,808בטור  ,1במקום צורת הסימון וצבעו יבוא:
המסילההקרוב"; 
המסילההקרוב"; 
"
בחלק,8בתמרורמס',808בטור,1במקוםצורתהסימוןוצבעו
בחלק,8בתמרורמס',808בטור,1במקוםצורתהסימוןוצבעו
יבוא:
יבוא:
".

"
"

()9
()10

בטור ,3.בסופו יבוא "ובצמוד לו";
בחלק  ,9בתמרור מס' " ,915
בחלק - 10
(א)

" .

במקום סמל מס' ס 15-יבוא:

)  (9בחלק,9בתמרורמס',915בטור,3בסופויבוא"ובצמודלו"; 
תמרורמס',915בטור,3בסופויבוא"ובצמודלו"; 
)  (9בחלק,9ב "
) (10בחלק -10
) (10בחלק -10
)א(
)א(

 

""
 

(ב)

ס15-

יחידת משטרה";

במקוםסמלמס
15יבוא
במקוםסמלמס''סס15--
יבוא::

מס' ס16-יבוא:
במקום סמל



  15יחידתמשטרה
סס15--
יחידתמשטרה"";;
"

ס16-

מנהרה";
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)ג(



בסמלמס'ס,58-בטור,3בסופויבוא"ללאחדר

מיוןכללי";
בסמל מס' ס ,58-בטור  ,3בסופו יבוא "ללא חדר מיון כללי";
(ג)  
(ד)



(ה)



במקום סמל מס' ס 59-יבוא:

"

במקוםסמלמס'ס59-יבוא:

)ד(




59
ס-
ס59-



"

סמל מס' ס 60-יבוא:
במקום 

)ה(

במקוםסמלמס'ס60-יבוא:

  "


(ו)

"



ס60-


עזרהראשונה"; 

ס60-

עזרה ראשונה";


)ו(

במקוםסמלמס'ס65-יבוא:

במקום סמל מס' ס 65-יבוא:



ס  65-השכרתרכב"; 

"




כללי";"; 
עםחדרמיוןכללי
ביתחולים
חולים עם חדר מיון
בית

"



)ז(

ס65-

השכרת רכב";

בסמלמס'ס,101-בטור,3במקום"יעראוחורש"

יבוא"יער,חורשאופארק"; 
(ו) בסמל מס' ס ,101-בטור  ,3במקום "יער או חורש" יבוא "יער ,חורש או
אחריסמלמס'ס131-יבוא:
 פארק"; )ח(

אחרי סמל מס' ס 131-יבוא :
(ז) 
ס132-
"
ס132-


תחנתטעינהוהחלפתמצברלרכב
חשמלי ".

תחנת טעינה והחלפת מצבר לרכב חשמלי".
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