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תקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת זהות( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25)א(, 27 ו–47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-11965, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 ,)10(3 בתקנה  התש"ן-21990,  זהות(,  בתעודת  )רישומים  האוכלוסין  מרשם  בתקנות   .1
בכל מקום, במקום "נספה בפעולות איבה" יבוא "חלל פעולות איבה" ובמקום "נספה 

פעולות איבה" יבוא "חלל פעולות איבה".

כ"ה בכסלו התשפ"ב )29 בנובמבר 2021(
)חמ 3-482-ת3(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2021

של  הכלכלה  ועדת  באישור  התעבורה1,  לפקודת  69א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 549, במקום   .1
תקנת משנה )ג( יבוא:

")ג( נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה 
פסול  שבה   התקופה  בתום  רישיונו  את  תחדש  הרישוי  ורשות  חודשים,   3 למשך 

רישיונו לפי תקנת משנה זו."

בתקנה 551 לתקנות העיקריות -    .2
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

לפי הרישוי  רשות  עליהם  שהחליטה  התיקון  אמצעי  את  יבצע   ")א( נהג 
תיקון  אמצעי  550)א(;  תקנה  לפי  בהודעה  שמסרה  הפרטים  פי  על   ,549 תקנה 
שההודעה  מיום  חודשים  שישה  בתוך  יבוצעו  )ב(  או  549)א(  בתקנה  כאמור 
אחרת נקבע  כן  אם  אלא   ,550 בתקנה  כאמור  לנהג  נמסרה  התיקון  אמצעי   על 

בתקנה זו.";

אחרי תקנת משנה )א1( יבוא:  )2(

")א2( נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549)א( או )ב( רשאי, בתוך שישה 
לפנות   ,550 תקנה  לפי  התיקון  אמצעי  על  ההודעה  לו  שנמסרה  מיום  חודשים 
 - כאמור  בבקשה  נהג  פנה  ביצועו;  מועד  את  לדחות  הרישוי  לרשות  בבקשה 
תיעשה  כאמור  דחייה  התיקון;  אמצעי  ביצוע  מועד  את  הרישוי  רשות  תדחה 
פעם אחת בלבד ולתקופה של שישה חודשים מיום שקיבלה רשות הרישוי את 
הבקשה; בפסקה זו, "בקשה" - לרבות בקשה המוגשת באמצעי דיגיטלי המפורט 

באתר האינטרנט של משרד התחבורה.";

תיקון תקנה 3 

תיקון תקנה 549 

תיקון תקנה 551 

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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התש"ע, עמ' 269.  1

ק"ת התש"ן, עמ' 282; התשפ"א, עמ' 1516.  2
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בתקנת משנה )ג( -   )3(

אחרי "טענותיו" יבוא "כאמור בתקנת משנה )ב("; )א( 

בסופה יבוא "החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה אמצעי תיקון לפי  )ב( 
תקנה 549)א( או )ב(, תודיע לנהג על כך ותציין בהודעה את התקופה לביצועו, 

שתתחיל ביום מסירת ההודעה כאמור";

לפי לנהג  שהודע  מיום  חודשים  שישה  "חלפו  במקום  )ה(,  משנה  בתקנת   )4( 
תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי 
תקנת משנה )ד(, לפי המאוחר" יבוא "חלף המועד, לפי תקנה זו, לביצוע של אמצעי 

התיקון שהוטלו לפי תקנה 549)א( או )ב(".

תחילתה של תקנה 1 ביום י"ב בניסן התש"ף )6 באפריל 2020(.  .3
כ"ח בכסלו התשפ"ב )2 בדצמבר 2021(

)חמ 3-83-ת1(

י ל א כ י מ רב  מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל 
לשיווק בשנת 2021( )תיקון(, התשפ"ב-2021 

ושיווק(,  )ייצור  הלול  לענף  המועצה  לחוק  ו–53   31 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ד-11963, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת   .1
2021(, התשפ"א-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, ההגדרות "אזור עדיפות 
לאומית", "יישוב חדש", "יישוב סמוך גבול", "יישוב צמוד גדר", "בעל משק לול לייצור 

פטמים" ו"חוק ההתייעלות הכלכלית" - יימחקו.

תקנה 5 לתקנות העיקריות - בטלה.  .2
בתקנה 9)ב( לתקנות העיקריות -   .3

במקום פסקה )3( יבוא:   )1(

")3( הוא מגדל פטם שנקבעה לו מכסה לפי תקנה 5)א()1( לכללי 2018 שניתן לו 
היתר לפי תקנה 9)ב()3( לכללים האמורים, עד תום מחזור הגידול, ובלבד שהוא 
ייצר את המכסה בלול שמצוי בתחום המועצה האזורית שבו מצוי משקו, או 
בלול כאמור ביישוב אחר שאינו מצוי באותה מועצה אזורית, אם המרחק בין 
מרכז היישוב שבו מצוי הלול למרכז היישוב שבו מצויה הקרקע האמורה אינו 

עולה על 30 קילומטרים, ושמתקיימות לגביו הוראות פסקה )4()א( ו–)ב(;";

בפסקה )4()ד()2(, במקום "לול חדש כהגדרתו בתקנה 5)ג()4()ו(" יבוא "לול שאוכלס   )2(
לראשונה בשנה שבה נבחנת העמידה בתנאי זה ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים 
לא  בתא  מטילה  תרנגולת  כל  לרשות  שיעמוד  ושהשטח  ו–)ב(  )א(  משנה  בפסקאות 

יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר";

תחילה  

תיקון תקנה 1 

ביטול תקנה 5 

תיקון תקנה 9 

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455.

2  ק"ת התשפ"א, עמ' 1250.
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במקום פסקה )5( יבוא:  )3(

")5( הוא מגדל שנקבעה לו מכסה לראשונה בשנים 2015 עד 2019 וטרם ייצר 
את מכסתו, ומתקיימים לגביו כל אלה: 

בסיסה  שעל  החקלאית  לקרקע  בסמוך  קבע  מגורי  מתגורר  הוא  )א( 
נקבעה לו המכסה לראשונה כאמור ואם הוא מחזיק  כמשמעותו בסעיף 2 
ובמים(,  חקלאית  בקרקע  לשימוש  )סייגים  החקלאית  ההתיישבות  לחוק 

התשכ"ז-31967 - הוא מתגורר בנחלתו;

הוא ייצר את מלוא מכסתו בלול שמתקיים לגביו אחד מאלה: )ב( 

)1( בלול חדש המצוי ביישוב שבו מצויה הקרקע החקלאית הנזכרת 
בפסקת משנה )א(, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, ובלבד 
שמספר המגדלים שייצרו בלול זה לא יעלה על 10, והכול אם שיעור 
החדשים  המגדלים  מבין  הלול  באותו  שייצרו  החדשים  המגדלים 
המגדלים  כל  של  היא  בלול  והבעלות  מ־50%  יפחת  לא  מהיישוב 

שמייצרים בו;

)2( אם מספר בעלי המכסה ביישוב שבו מצויה הקרקע החקלאית 
הנזכרת בפסקת משנה )א( נמוך מ־10 - גם בלול חדש ביישוב אחר 
שאינו  אחר  ביישוב  כאמור  בלול  או  אזורית  מועצה  באותה  המצוי 
מצוי באותה מועצה אזורית אם המרחק בין מרכז היישוב שבו מצוי 
הלול למרכז היישוב שבו מצויה הקרקע האמורה אינו עולה על 30 
קילומטרים, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, ובלבד שאם 
היישוב  עזה,  עוטף  באזור  ביישובים  חדש  כמגדל  נקבעה  מכסתו 
מצוי באזור עוטף עזה, והכול אם שיעור המגדלים החדשים שייצרו 
באותו הלול לא יפחת מ־50% והבעלות בלול היא של כל המגדלים 

המייצרים בו;

התכנון  שנת  במהלך  ואוכלס  שהוקם  לול   - חדש"  "לול  זה,  לעניין 
ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בפסקה )4()א( ו–)ב(, ובלבד שהשטח 
שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה בתא לא יפחת משבע מאות וחמישים 

סמ"ר."

התוספת הראשונה לתקנות העיקריות - בטלה.  .4
ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(

)חמ 3-6055(

ר ר ו פ ד  ד ו ע  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ביטול התוספת 
הראשונה 

3  ס"ח התשכ"ז, עמ' 108.
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