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תקנות סדרי דין )עתירות אסירים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, אני 
מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 7 לתקנות סדרי דין )עתירות אסירים(, התש"ם-21980, במקום "חמישה עשר"   .1
יבוא "שלושים". 

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .2
ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(

)חמ 3-1262(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ז-2017
התש"ס-12000 מינהליים,  לעניינים  משפט  בתי  לחוק   13 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   108 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן 
מתקינה תקנות אלה: 

בתקנה 21יב)א( לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, התשס"א-32000   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, במקום "חמישה עשר" יבוא "שלושים". 

בתקנה 33 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )א(, המילים "ובקשת רשות לערער" - יימחקו, ובמקום "שלושים"   )1(

יבוא "ארבעים וחמישה"; 

החלטה  ועל  דין  פסק  "על  יבוא  אחרת"  החלטה  "על  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
אחרת" ובמקום המילים "חמישה עשר" יבוא "שלושים";

בתקנת משנה )ג(, במקום "חמישה עשר" יבוא "שלושים".  )3(

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.  .3
ג' באדר התשע"ז )1 במרס 2017(

)חמ 3-3079(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת רישום ציוד הנדסי )אגרת רישום(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ג( לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-11959 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

תיקון תקנה 7

תחילה

תיקון תקנה 21יב

תיקון תקנה 33

תחילה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

2 ק"ת התש"ם, עמ' 2322; התשע"ו, עמ' 2306.

ס"ח התש"ס, עמ' 190.  1

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3 ק"ת התשס"א, עמ' 171; התשע"ה, עמ' 942.

ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשס"א, עמ' 997; התשע"ו, עמ' 898.  1
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עקב ירידת מדד חודש ינואר 2017 לעומת מדד חודש ינואר 2016 ישתנו סכומי אגרת   .1
לתקנות,  השנייה  שבתוספת  שנתית  בהודעה  פרטים  מסירת  בעד  והאגרה  הרישום 

מיום  ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017(, כמפורט להלן:

ציוד הנדסי

 אגרת רישום ואגרה
בעד מסירת פרטים 

 בהודעה שנתית
בשקלים חדשים

653טרקטור זחלי ואופני מ–100 כ"ס ומעלה

653מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 60 כ"ס ויותר

653מפלס ממונע

653מגרדה ממונעת

653מוביל עפר

653עגורן צריח

653מיתקן לערבול אספלט

653מפזר שלמק

653מכונה לקרצוף כבישים אופני או זחלי

451טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ"ס ועד בכלל

451מחפר/עגורן זחלי או אופני בעל 59 כ"ס

451מכבש כבישים ממונע

451עגלת שפיכה דמפר

451מחפרון

451מדחס אוויר נייד

451קודח סלע

451קודח אדמה

451חופר תעלות

451מכונה לטאטוא

451מכונה ליציקת אבני שפה

451מתיז ביטומן ממונע

451מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

451מעמיס טלסקופי

451במה הידראולית

252מגרדה נגררת

252מכבש כבישים נגרר

252מערבל בטון

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
ר ש ו א מ ה  א ל )חמ 3-213-ת2(  

רשמת ציוד הנדסי   

 שינוי סכומי
האגרה
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הודעת המהנדסים והאדריכלים )תנאים לרישוי(, התשע"ז-2017

לרישוי(,  )תנאים  והאדריכלים  המהנדסים  לתקנות  5)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ח-12007 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן עודכן סכום אגרת הבחינה כאמור בתקנה 5)ד(   .1
לתקנות והוא מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, 879 שקלים חדשים.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-2736-ת2(

ר ש י ב א ו  ה י ל א  
רשם המהנדסים והאדריכלים  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת 
לאמור:

התשס"א-22001  ותשלומים(,  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  להחלטת  ד'  פרק  בכותרת   .1
)להלן - ההחלטה העיקרית(, המילים "וקופת גמל" - יימחקו.

סעיפים 24 ו–25 להחלטה העיקרית - בטלים.  .2

תחילתה של החלטה זו ביום תחילתה של החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות   .3
השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ז-2017.

י"ז בשבט התשע"ז )13 בפברואר 2017(
)חמ 3-226-ת5(

ש י ק ב  א ו י  
יושב ראש ועדת הכנסת  

תיקון כותרת 
פרק ד'

 ביטול סעיפים
24 ו–25

תחילה

עדכון אגרת בחינה

ק"ת התשס"ח, עמ' 49; התשס"ט, עמ' 820.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.  1

2 ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"ו, עמ' 1482.




