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תקנות הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )תיקון(, התשפ"א-2021
התשל"ג-11973 )ימאים(,  הספנות  לחוק  ו–230)ג(   2 סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 

ולאחר  לחוק,   229)א(  סעיף  לפי  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  החוק(,   - )להלן 
והנמלים,  הספנות  רשות  לחוק   32 סעיף  לפי  והנמלים  הספנות  רשות  עם  התייעצות 

התשס"ד-22004, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים(, התשנ"ח-31998 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, במקום תקנה 15ג יבוא:

המבקש לקבל תעודת משיט לראשונה או תעודת משיט "בקשה וצילום  )א(  15ג. 
 - זה  )בפרק  שונה  מסוג  שיט  כלי  השטת  לצורך  נוספת 

המבקש( -

ממולא  הבקשה  טופס  את  הרישוי  לרשות  יגיש   )1(
לכל פרטיו;

יעמוד בבדיקות הרפואיות, בדרישות ובבחינות,   )2(
אם נדרש לעשות כן לפי תקנות אלה;

ישלם את האגרה בעד תעודת המשיט המבוקשת    )3(
כאמור בתקנה 29;

שרשות  מי  בידי  ממוחשב  פנים  בצילום  יצטלם   )4(
הרישוי הסמיכה לכך )להלן - תחנות צילום(, לאחר 
במפורט  ועמד  ו–)3(   )1( בפסקאות  כאמור  שפעל 
באתר  תפרסם  והנמלים  הספנות  רשות   ;)2( בפסקה 

האינטרנט שלה רשימה של תחנות צילום.

תעודת  כפל  לקבל  או  משיט  תעודת  לחדש  המבקש  )ב( 
משיט כמשמעותה בתקנה 17 -

הוא  אם  רפואי  אישור  הרישוי  לרשות  ימציא   )1(
נדרש לעשות כן לפי תקנות אלה;

ישלם את האגרה בעד תעודת המשיט המבוקשת    )2(
כאמור בתקנה 29;

צילום,  בתחנת  ממוחשב  פנים  צילום  יצטלם   )3(
לאחר שפעל כאמור בפסקאות )1( ו–)2(; רשות הספנות 
של  רשימה  שלה  האינטרנט  באתר  תפרסם  והנמלים 

תחנות צילום."

15)ג()1("  בתקנה  "כאמור  במקום  )א(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות  15ד  בתקנה   .2
במאגר  יישמרו  הצילומים  העניין;  לפי  )ב()3(,  או  15ג)א()4(  בתקנה  "כאמור  יבוא 

למשך 33 ימים מיום קבלתם, ובתום התקופה האמורה יימחקו".

בתקנה 15ה לתקנות העיקריות -  .3
בתקנת משנה )א(, בפסקה )1(, במקום "בתקנה 15ג" יבוא "בתקנה 15ג)א()1(";  )1(

תיקון תקנה 15ג  

תיקון תקנה 15ד 

תיקון תקנה 15ה 

ס"ח התשל"ג, עמ' 329.  1
ס"ח התשס"ד, עמ 456.  2
ק"ת התשנ"ח, עמ' 751.  3
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בתקנת משנה )ג(, אחרי "לא שולמה האגרה כאמור בתוספת הראשונה" יבוא "או   )2(
לא הצטלם המבקש בהתאם לאמור בתקנה 15ג)א()4( או )ב()3(, לפי העניין";

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:  )3(

פקיעת  מועד  עד  ואולם  הראשונה,  בתוספת  כאמור  האגרה  ")ג1( שולמה 
15ג)א()4( בתקנה  לאמור  בהתאם  המבקש  הצטלם  לא  הזמנית  המשיט   תעודת 

או )ב()3(, לפי העניין, רשאית רשות הרישוי לתת למבקש תעודת משיט זמנית 
נוספת לתקופה שלא תעלה על 180 ימים נוספים.";

יבוא  הראשונה"  בתוספת  כאמור  האגרה  "שולמה  אחרי  )ד(,  משנה  בתקנת   )4(
"והמבקש הצטלם בהתאם לאמור בתקנה 15ג)א()4( או )ב()3(, לפי העניין".

בתקנה 15ו לתקנות העיקריות -  .4
הצטלם  "והמבקש  יבוא  חידושה"  או  קבועה  משיט  תעודת  מתן  "בעבור  אחרי   )1(

בהתאם לאמור בתקנה 15ג)א()4(  או )ב()3(, לפי העניין";

)2(  במקום "מיום שנרשם התשלום במחשבי משרד התחבורה" יבוא "מיום שבוצע 
צילום פניו של המבקש".

בתקנה 17)ב(  לתקנות העיקריות יבוא:  .5
אחרי "תעודה אחרת במקומה" יבוא ")להלן - כפל תעודת משיט(";  )1(

במקום "לאחר תשלום אגרת תעודה כאמור בתקנה 29" יבוא "לאחר שהמבקש   )2(
הצטלם  בהתאם לאמור בתקנה 15ג)ב(".

משיט/ תעודת  לקבל/לחדש  "בקשה  בחלק  העיקריות,  לתקנות  השלישית  בתוספת   .6
מכונן/קברניט נוסעים בשכר" -

)1( הסימון                              - יימחק;

)2( במקום הקטע הפותח במילים "יובהר כי אם אינך בעל רישיון נהיגה" ומסתיים 
הסמיכה  הרישוי  שרשות  מי  בידי  ממוחשב  פנים  צילום  להצטלם  "ומעדיף  במילים 
משיט  תעודת  או  לראשונה  משיט  תעודת  קבלת  לצורך  כי  "יובהר  יבוא  זה"  לעניין 
פקע,  שתוקפה  משיט  תעודת  חידוש  לצורך  שונה,  מסוג  שיט  כלי  להשטת  נוספת 
כאמור בתקנה 15ג לתקנות הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים(, התשנ"ח-1998 
 17 בתקנה  כאמור  משיט  תעודת  כפל  קבלת  לצורך  או  המשיטים(,  תקנות   - )להלן 
בהתאם  צילום  בתחנות  ממוחשב  פנים  צילום  להצטלם  עליך  המשיטים,  לתקנות 
שעמדת  לאחר  העניין,  לפי  המשיטים,  לתקנות  15ג)ב()3(  או  15ג)א()4(  לתקנה 
כאמור  כן  לעשות  נדרשת  אם  ובבחינות,  בדרישות  הרפואיות,  בבדיקות   בהצלחה 
בתקנה 15ג)א()2( לתקנות המשיטים או לאחר שהמצאת אישור רפואי, אם נדרשת 
לעשות כן כאמור בתקנה 15ג)ב()1( לתקנות המשיטים ולאחר ששילמת את האגרה  

כאמור בתקנה 15ג)א()3( או )ב()2( לתקנות המשיטים".

י"ג בשבט התשפ"א )26 בינואר 2021(
)חמ 3-588-ת1(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 15ו  

תיקון תקנה 17 

תיקון התוספת 
השלישית 

תמונה
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תיקון טעות

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות 
 ,1740 עמ'  התש"ף,   ,8639 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התש"ף-2020,   ,)22 מס'  )תיקון  חיוני( 
בסעיף 2)6(, בסעיף )ג()2( המובא בו, במקום "בהתאם להוראות סעיף קטן )5(" צריך להיות 

"בהתאם להוראות סעיף קטן )4(".

)חמ 3-3178-ת2(

תיקוני טעויות

בתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות )תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות(, 
התשפ"א-2021, שפורסמו בקובץ תקנות 9117, התשפ"א, עמ' 1666 -

;"OECD" צריך להיות "Oecd" בתקנה 23)א(, במקום  )1(

בתוספת הראשונה, בטבלה, במקום "טוב ב'" צריך להיות "טור ב'";  )2(

בתוספת השנייה, המילים "תקנה 5" צריכות להיות מתחת למילים "תוספת שנייה";  )3(

בתוספת השלישית, במקום המילים "חוק הפיקוח על מעונות לפעוטות" צריך להיות   )4(
"חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות".

)חמ 3-6152(
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