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

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ו, עמ' 514, עמ' 732, עמ' 776 ועמ' 1050   2

צו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין הגבלים עסקיים( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג1( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, 
אני מצווה לאמור:

עסקיים(,  הגבלים  לעניין  משפט  בית  )קביעת  הפלילי  הדין  סדר  לצו   1 בסעיף    1
חוק  לפי  בעבירה  נאשם  יידון  שבו  המחוזי  המשפט  "בית  אחרי  התשנ"ד-21994, 
ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988" יבוא "או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 

לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-32014" 

ז' בתמוז התשע"ו )13 ביולי 2016(
)חמ 3-2502(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(,  אני מתקין תקנות 
אלה:

בתקנה 97)ג( לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי    1
"פנסי החזית" יבוא "או פנס תאורת יום"   

בתקנה 313 לתקנות העיקריות -    2
)1( בתקנת משנה )א()1(, במקום פסקת משנה )א( יבוא: 

מטרים

55 2"")א( רכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה )ב( - 

הכולל  שמשקלם  נוסעים  להסעת  וברכב  מסחרי,  שברכב  ובלבד 
המותר עולה על 3,500 ק"ג, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של 
הארגז  של  המרבי  רוחבו  על  הכנפיים,  למעט  המרכב,  או  הארגז 
הדירקטיבה  לפי  הרכב  של  בדיקה  בתעודת  שנקבע  המרכב  או 
האירופית EC/2007/46, ובהעדר תעודת בדיקה כאמור, על רוחבו 

המרבי של הארגז או המרכב שנקבע בידי היצרן;

של  המרבי  שרוחבו  כאמור  נוסעים  להסעת  וברכב  מסחרי  ברכב 
לפי  בדיקה  בתעודת  כאמור  נקבע  לא  שלו  המרכב  או  הארגז 
הדירקטיבה האירופית EC/2007/46, וגם לא בידי היצרן, לא יעלה 
הכנפיים,  למעט  המרכב,  או  הארגז  של  הכולל  החיצוני  הרוחב 
ביותר מ–5 אחוזים מכל צד על המרחק הנמדד בין שתי הנקודות 

הקיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי;

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ו, עמ' 358   1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 502   2
ס"ח התשע"ד, עמ' 438   3

תיקון תקנה 97

תיקון תקנה 313



1695 קובץ התקנות 7694, כ"ב בתמוז התשע"ו, 2016 7 28 

ברישיונו  שנרשם   ,O2–ו  O1 "מסוג  יבוא  "ברכב"  אחרי  )א()2()ב(,  משנה  )2( בתקנת 
כגרור לינה למגורים וברכב"  

בתקנה 314 לתקנות העיקריות -    3
)1( בתקנת משנה )א()4(, אחרי פסקת משנה )ד( יבוא: 

קילוגרמים

להובלת  המיועד  גרור  למעט  מרכזיים  סרנים   3 ")ה( בעל 
חומרים מסוכנים )להלן - גרור חומ"ס( 

;"24,000

)2( בתקנת משנה )ב( -

)א( בפסקה )7(, אחרי "שלישיית סרנים בנתמך" יבוא "ובגרור למעט גרור חומ"ס";

)ב( בפסקה )8(, אחרי "עם היגוי בנתמך" יבוא "ובגרור למעט גרור חומ"ס"  

בתקנה 351א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:    4
")ב1( על אף האמור בתקנת משנה )א(, לגבי רכב דיפלומט זר, תורשה כניסתו לישראל 
של רכב עם פנסי חזית שהותקנו על פי תקן F M V S S 108 ובלבד שיירשם לתקופת 

שירותו של הדיפלומט בישראל בלבד, ובתום התקופה יוצא הרכב מישראל " 

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -   5
בחלק א', בפרט א', אחרי ההגדרה "תקן J I S" יבוא:   )1(

""תקן EN" - תקן טכני, שפורסם על ידי אחד מהמוסדות האירופיים האלה: 

;CEN- European Committee for Standardization  )1(

 Cenelec - European Committeefor Electro technical  )2(
;Standardization

;"ETSI - European Telecommunications Standards Institute  )3(

בחלק ג' -   )2(

)א( במקום פרט 6 יבוא: 

"6  התקני חיבור סובב

)תקנה 85א)ב((

התקני חיבור סובב המתאימים לאחד מהתקנים האלה:

למפמ"כ 120;  )1(

;I S O לתקן  )2(

;EN לתקן  )3(

;"DIN לתקן  )4(

)ב( בפרט 27, במקום פרט משנה )1( יבוא:

")1( חיבורי חשמל - 

תיקון תקנה 351א

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון תקנה 314
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 ;)12V 13 פינים( ISO 11446  לפי תקן - M1 ,M2 ,N1 ,O1 ,O2 לרכב מסוג )א(

  ;)24V 15 פינים( ISO 12098 לפי תקן - N2 ,N3 ,O3, O4   לרכב מסוג )ב(

פינים  7(  ISO 1724 תקן  לפי   -  M2 ,N2 ,N3 ,O3 ,O4 מסוג   )ג( לרכב 
 ;)Type 12N

)ד( לכלי  רכב המובילים חומרים מסוכנים - לפי אחד מתקנים אלה: 

ISO 7638:2003

ISO 12098:2004

ISO 25981:2008

  "EN 15207:2015 

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -    6
)1( בסוגריים שבראשה, תקנה "294" - תימחק;

)2( בפרט 1 -  

)א(   במקום פרט משנה )א( יבוא:

")א( לוחיות הזיהוי יהיו על פי תקן ישראלי ת"י 5327 של מכון התקנים 
ושירותי  הרכב  באגף  מופקד  ממנו  שעותק   ,)5327 תקן   - )להלן  הישראלי 

תחזוקה של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו ";

)ב(    במקום פרט משנה )ב( יבוא:

")ב( לוחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בפרק ג' של תקן 5327: 
"הלוחית המוגמרת - דרישות ובדיקות"";

בפרט משנה )ג( - )ג( 

בפרט משנה )1(, במקום "במפרט, בהתאם לגיליון תיקון מס' 4 מחודש   )1(
יולי 1997" יבוא "בתקן 5327";

תיקון בגיליון  כתיקונו  למפרט,   3 6 "בסעיף  במקום   ,)2( משנה  בפרט   )2( 
מס' 5 מחודש ינואר 1998" יבוא "בתקן 5327";

)3( בפרט משנה )4(, בסופו יבוא "ומתקיימות בה הדרישות המפורטות להלן:

להחזר  מומלצים  מינימליים  החזרים  ספי  )א( להלן 
מעלות   5 של   )Entrance angle( כניסה  לזווית   )Retreflectivityu(

ו–"333 0, לפי תקן אירופי 

ביותר  הרחב  יום(  )בדיקת  הצבע  קואורדינטות  תחום  )ב( להלן 
המומלץ:

ירוק

נקודה 4נקודה 3נקודה 2נקודה 1קואורדינטה

x0 1800 1400 1200 350

y0 3450 3800 7500 600

תיקון התוספת 
השלישית
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)ג( לוחית זיהוי לטרקטורון, רכב שטח:

המידות: אורך - 225 מ"מ, גובה - 215 מ"מ

הערה: הלוחית המוגמרת תיוצר בלא סימון ההשגחה של מכון התקנים וכן סימני המים על 
גבי רקע הלוחית )IL( ובלא סמל המדינה 

)ד( גודל הספרות והאותיות - בעבור לוחית זיהוי ירוקה לטרקטורון ורכב שטח

  "                                                                                                                              

 5 

 ()ג

 לוחית זיהוי לטרקטורון, רכב שטח :

 מ"מ 215 –, גובה  מ"מ 225 -המידות: אורך

 

 
: הלוחית המוגמרת תיוצר ללא סימון ההשגחה של מכון התקנים וכן סימני הערה

 ( וללא סמל המדינה.ILרקע הלוחית ) על גביהמים 
 

 )ד(

 שטחעבור לוחית זיהוי ירוקה לטרקטורון ורכב  -גודל הספרות והאותיות

 

" 

 

 

 5 

 ()ג

 לוחית זיהוי לטרקטורון, רכב שטח :

 מ"מ 215 –, גובה  מ"מ 225 -המידות: אורך

 

 
: הלוחית המוגמרת תיוצר ללא סימון ההשגחה של מכון התקנים וכן סימני הערה

 ( וללא סמל המדינה.ILרקע הלוחית ) על גביהמים 
 

 )ד(

 שטחעבור לוחית זיהוי ירוקה לטרקטורון ורכב  -גודל הספרות והאותיות

 

" 
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)א( תחילתה של תקנה 6, למעט האמור בתקנת משנה )ב(, תהיה כלהלן:    7
)1( לגבי רכב שבמועד פרסום תקנות אלה טרם נרשם - עם פרסום תקנות אלה;

)2( לגבי רכב שנרשם קודם לפרסום תקנות אלה - במועד חידוש הרישיון 

)ב( תחילתה של תקנה 6)2()ג()3( - 60 ימים ממועד פרסום תקנות אלה, ולגבי רכב 
חידוש  במועד  או  כאמור  הפרסום  ממועד  ימים   60  - )א()2(  משנה  בתקנת  כאמור 

הרישיון, לפי המאוחר 

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-83-ת1(

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

         

תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון מס' 5(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו–16 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-11955, אני מתקין 
תקנות אלה:

ברישה,  התשע"א-22010,  שעה(,  )הוראת  הבר  חיית  להגנת  לתקנות  1)א(  בתקנה    1
במקום "כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2016(" יבוא "כ"ז באלול התשע"ו )30 בספטמבר 

 ")2016

ח' בתמוז התשע"ו )14 ביולי 2016(
)חמ 3-524-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
        ממלא מקום השר להגנת הסביבה      

צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת השנייה לפקודה( )מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

בתוספת השנייה לפקודה -   1
)1( בסעיף 7, במקום "סינדרום הכיבים המגפתי Epizootic ulcerative syndrome" יבוא:

"נגיעות באפנומיצס אינוודנס 
)תסמונת הכיבים המגפתית(

  "Infection with Aphanomyces invadans
  )epizootic ulcerative syndrome(

ובמקום "שלבקת עונתית בקרפיונים Koi herpes virus" יבוא:  

 Koi herpesvirus disease";"מחלת נגיף הרפס של קוי

בסעיף 10, אחרי "לישמניאוזיס )בכלבים( )Leishmaniosis )in dogs", יימחקו המילים    )2(

"נגיעות בפטריית באטראכוכיטריום 
דנדרובטידיס

 Infection with Batrachochytrium
dendrobatidis

Infection with ranavirus"נגיעות בראנה וירוס  
                                                                                                             

תיקון התוספת 
השנייה

__________
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשע"ו, עמ' 15   1

תחילה

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשס"ט, עמ' 2   1

ק"ת התשע"א, עמ' 35; התשע"ו, עמ' 1160   2

תיקון תקנה 1
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ואחריו יבוא:

"11  מחלות דו–חיים 

נגיעות בפטריית באטראכוכיטריום 
דנדרובטידיס

 Infection with Batrachochytrium
dendrobatidis

Infection with ranavirusנגיעות בראנה וירוס

12  מחלות רכיכות

Infection with abalone herpesvirusנגיעות בנגיף הרפס של אבלון  

Infection with Bonamia exitiosaנגיעות בבונאמיה אקסיטיוזה   

Infection with Bonamia ostreaeנגיעות בבונאמיה אוסטריאה  

Infection with Marteilia refringensנגיעות במארטיילה רפרינג'נס     

Infection with Perkinsus marinusנגיעות בפרקינסוס מארינוס  

Infection with Perkinsus olseniנגיעות בפרקינסוס אולסני 

Infection with Xenohaliotis נגיעות בקסנוהליוטיס קליפורנינסיס
californiensis

13  מחלות סרטנאים

Acute hepatopancreatic necrosis diseaseמחלת נמק חריף של כבד-לבלב     

Crayfish plague (Aphanomyces astaci)ֶדבֶר סרטן הנהרות )אפנומיצס אסטצי(    

Infection with Yellowhead virusנגיעות בנגיף הראש הצהוב     

 נמק מדבק תת–עורי ובמערכת
ייצור הדם

 Infectious hypodermal and
haematopoietic necrosis

Infectious myonecrosisנמק שריר מדבק  

Necrotising hepatopancreatitisדלקת כבד-לבלב נמקית   

Taura syndromeתסמונת טאורה 

White spot diseaseמחלת הנקודות הלבנות 

White tail disease"מחלת הזנב הלבן 

כ"ב בסיוון התשע"ו )28 ביוני 2016(
)חמ 3-767-ת2(

ל א י ר א י  ר ו א  
                שר החקלאות ופיתוח הכפר    
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי הר שוקף, לפי תכנית ג/1209(, התשע"ו-2016

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי¹,  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה 

ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4(, )5( לחוק, אני מכריז לאמור:

אל– דלית  ליישוב  ממערב  הכרמל  במרכז  הנמצאים  בתוספת  המתוארים  השטחים    1
כרמל, צבועים בירוק ומקווקווים בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקפים בקו 
ירוק, בתשריט מס' ג/חפ/ג/1209 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום א' באייר 

התשע"ו )9 במאי 2016( ביד שר האוצר, הוא גן לאומי 

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במינהל התכנון בירושלים, ובמשרדי    2
הממונה על מחוז חיפה בחיפה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

רשות  של  שיפוט  בשטח  ואינו  חיפה  מחוז  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן  ג/1209  מס'  תכנית  חלה  ובו  מקומית, 
והוא   ,2433 עמ'   ,)2008 במרס   20( התשס"ח  ב'  באדר  י"ג  מיום   ,5787 מס'  הפרסומים 

כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

חלקות במלואן 15, 16, 26-21, 48, 58-50, 69-65, 99, 103, 106; גוש 11515 - 
חלקי חלקות  49, 72, 85, 95, 97;

חלקות במלואן 15-1, 100-17, 108-102, 116-109;   חלקי חלקות 16, 101;גוש 11516 -

חלקות במלואן 37, 41-39, 49, 54, 57;  חלקי חלקות 16, 33-31, 36, 38, גוש 11517 -
 ;65, 59 ,51

חלקות במלואן 37-20, 103-68, 151-109, 154, 157;  חלקי חלקות 17, 61, גוש 11518 -
;160 ,159 ,153 ,65 ,64

חלקות במלואן 1, 3, 9, 20-19, 23, 27-26, 33, 38-36, 51, 54; חלקי חלקות גוש 11525 - 
;49 ,47 ,42-39 ,35 ,25 ,21 ,18-17 ,6 ,4 ,2

חלקות במלואן 23-1, 55-31, 62, 64;  חלקי חלקות 56, 60, 61;גוש 17137 -

חלקות במלואן 43-33, 54-45, 67, 72-70, 76;  חלקי חלקות  32, 75-73;גוש 17138 -

חלקות במלואן 14, 29-16, 52-31, 55, 76-59;  חלקי חלקות 14, 15, 56, 58 גוש 17140 -
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