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 תקנות הנמלים (בטיחות מכולות)(תיקון), התשמ״ה-985ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל׳׳א—1971 ן
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות), התשמ״ג—1982 2 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

 (1) במקום הגדרת ״המנהל״ יבוא:
 ׳״׳מנהל המינהל״ — מנהל מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה לרבות

 מי שהוא אצל לו סמכות דרך כלל, לסוג ענינים או לענין מסוים;״
 ״״המנהל׳׳ — סגן מנהל המינהל לענינים טכניים;״

 (2) בסופה יבוא:
 ״״משקל גרוטו מרבי שבשימוש״ (11) — המשקל המרבי המצורף המורשה

 של המכולה ומטענה;״.

 2. בתקנות 5(א), 7(ב), 8(ג), 9 ו־10(א) ו־(ב) לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום
 ״המנהל״ יבוא ״מנהל המינהל״.

 3. בתקנה 5(ב) לתקנות העיקריות —

 (1) בפסקה (4), במקום ״לאמנה לתקנות אלה״ יבוא ״לאמנה ולתקנות אלה״;

 (2) אחרי פסקה (5) יבוא:
 ״(6) כל פרט אחר שיבקש מנהל המינהל.״

 4. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) מנהל המינהל רשאי לאשר למבקש להיות רשות אישור אם הוכיח להנחת
 דעתו כי עמד בדרישות כאמור: סירב מנהל המינהל לאשר בקשה כאמור, יודיע

 על כך למבקש בהודעה מנומקת תוך חדשיים מיום הגשת הבקשה.״

 5. אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:

 14א. במכולה שבנייתה החלה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר
 1984) או לאחר מכן יהיו ציוני המשקל ברוטו המרבי שבשימוש תואמים

 את הנתונים שעל לוח אישור הבטיחות.״

 ״ציוני משקל
טו מרבי  ברו

 שבשימוש

 6. בתקנה 20(2) לתקנות העיקריות, אחרי ״וסוג המרים״ יבוא ״של מכולה״.

 7. במקום כותרת הפרק השביעי לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פרק שביעי: בדיקת מכולות״.

 8. במקום תקנה 34 לתקנות העיקריות יבוא:

ת 34. בעל מכולה מאושרת יבדוק את המכולה או ידאג לבדיקתה כמפורט י ת פ ו ק  ״בדיקה ת
ת , , , כ ש מ ת  ובדיקה מ

 בתקנות 36א או 37, אחת לשלושים חדשים לפחות; במכולה חדשה

ן תקנה 1  תיקו

 תיקון מונח

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 6

ה 14א נ ק ת ת פ ס ו  ה

ן תקנה 20 קו  תי

תרת ת הכו פ ל ח  ה
 לפרק השביעי

ה »3 נ ק ת ת פ ל ח  ה

ופח חדש 20, עמי 443. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
ת התשמ״ג, «מ׳ 44. ״  2 ק
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 שאושרה לא תעלה התקופה שבין תאריך ייצורה לבין הבדיקה הראשונה׳
 על חמש שנים.״

ה 36 נ ק ן ת קו  9. בתקנה 36 לתקנות העיקריות, במקום ״למשך שנתיים לפחות״ יבוא ״למשך תי
 שלושים חדשים לפחות״.

ה 36א נ ק ס0ת ת . הו א ו ב  10. אחרי תקנה 36 לתקנות העיקףוןןן י

ת 36א. (א) המנהל רשאי לאשר תכנית לבדיקה מתמשכת אם שוכנע כ ש מ ת  ״בדיקה מ

 כי תכנית כאמור עונה על הדרישות כמפורט בתקנה 37.
 (ב) במכולה המופעלת לפי תכנית מאושרת לבדיקה מתמשכת יוצג
 ציון המראה את האותיות על גבי לוח אישור הבטיחות או

 סמוך לו ככל האפשר.
 (ג) בדיקות המבוצעות לפי תכנית כאמור בתקנת משנה (א) יקבעו
 אם יש במכולה ליקויים העלולים לסכן חיי אדם; הבדיקות יבוצעו כל
 אימת שנעשה שינוי משמעותי במבנה המכולה, ובתחילתה של תקופת

 החכרה או בסיומה, ולא פחות מאחת לשלושים חדשים.״

ת _ תיקון תקנה 37 ו י י ק י ע  11. בתקנה 37 לתקנות ה

 (1) בכותרת השוליים, המלה ״תקופתית״ — תימחק; י,

 (2) ברישה, במקום ״36״ יבוא ״36א״ : ,

 (3) בפסקה (2), בסופה יבוא ״בדיקה זו תכלול את תחתית המכולה ובמידת
 האפשר את פנים המכולה.״

ה 38 נ ק ן ת  12. בתקנה 38 לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים, במקום ״רישוי״ יבוא ״רישומ״, תיקו

 13. בתקנה 49(ב) לתקנות העיקריות, המלים ״לענין מכולות קיימות״ — יימחקו. תיקון תקנה 49

ת פ ס ו ת ן ה  14. בתוספת לתקנות העיקריות, בחלק ב׳ _ תיקו
 (1) בהקדמה, תחת הכותרת ״בניה״, סעיף 3 — יימחק;

 (2) בפרק 1 — הרמה, בסימן (ב), במקום האמור תחת הכותרת ״טעינת פנים״
 יבוא ״מטען המחולק באורח אחיד כך שהמשקל המצורף של המכולה ושל מטען

 הניסוי •יהיה שווה ל־מ 1.25.״ ;
 (3) בפרק 2 — עירום, תחת הכותרת ״טעינת פנים״, בטור הימני, אחרי ״יהא

 שווה ל־1.811״ יבוא ״במכולות מכל ניתן לבצע ניסוי במצב הטרה״;
 (4) בפרק 5 — בלימה לאורך (ניסוי סטטי), תחת הכותרת ״טעינת פנים״, בטור
 הימני, אחרי ״שבשימוש 11״ יבוא ״במקרה של מכולת מכל, כאשר משקלו של
 מטען הפנים יחד עם הטרה פחות מן המשקל ברוטו שבשימוש 3 יש להפעיל

 מעמס נוסף על המכולה״.

לה  15. תחילתה של תקנה 36א(ב) לתקנות העיקריות, כפי שהוספה בתקנה 10, ביום ל׳ תחי
 בכסלו התשמ״ז (1 בינואר 1987).
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 16. במכולה שבנייתה החלה לפני יום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984), יש לדאוג
 לתיאום כאמור בתקנה 14א, כנוסחה בתקנה 5, של ציוני המשקל ברוטו המרבי שבשימוש
 שעל המכולה עם הנתונים שעל לוח אישור הבטיחות וזאת לא יאוחר מיום כ״ד בטבת

 התשמ״ט (1 בינואר 1989).

ר ב ע ראת מ  הו

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 כ׳ בטבת התשמ״ה (13 בינואר 1985)
 (חמ 1603—3)

 תקנות בנק הדואר (הצמדת תעריפים), התשמ״ה-1985

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א—1951 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 1. (א) התברר ביום פרסומו של מדד כלשהו (להלן — היום הקובע) כי המדד החדש
 עלה ב־10 אחוזים או יותר לעומת המדד היסודי יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי
 בנק הדואר החל מן המועד שקבע המנהל הכללי של משרד התקשורת בהודעה ברשומות,

 לפי שיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
 (ב) בתקנה זו —

 ״המדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
 ״המדד היסודי״ — לענין ההעלאה הראשונה של האגרות — המדד שפורסם
 בחודש ינואר 1985, ולענין כל העלאה שאחריה — המדד שפורסם לאחרונה

 לפני היום הקובע הקודם;
 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם ביום הקובע.

 2. סכומי האגרות שהועלו לפי האמור בתקנה 1, יעוגלו כך:
 (1) סכום שאינו עולה על 100 שקלים — לשקל הקרוב;

 (2) סכום העולה על 100 שקלים ואינו עולה על 250 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים;

 (3) סכום העולה על 250 שקלים ואינו עולה על 1,000 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים;

 (4) סכום העולה על 1,000 שקלים ואינו עולה על 2,500 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 50 שקלים;

 (5) סכום העולה על 2,500 שקלים — לסכום הקרוב שהוא מכפלה, של
 100 שקלים;

 סכום שניתן לעגלו על פי האמור בתקנת משנה זו כלפי מעלה או כלפי מטה —
 יעוגל כלפי מעלה.

 3. י המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות
 בעד השירותים המפורטים בתוספת כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות 1 ו־2.

 הצמדה למדד

ל סכומים ו ג  עי

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

 ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985)
(3̂  (חמ 47-

, עמי 21.  1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 1121; התשל״ו
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206.
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 תקנות הדואר (הצמדת תעריפי דואר), התשמ׳יה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62 ו־65 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—976! 1
, אני  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־ יסוד: משק המדינה2

 מתקין תקנות אלה:

ש הצמדה למדד ד ח ד ה ד מ , ה ) כ ע ב ו ק ם ה ו י לן _ ה  1. (א) התברר ביום פרסומו של מדד כלשהו (לה
 עלה ב־10 אחוזים או יותר לעומת המדד היסודי, יועלו שיעורי האגרות בעד השירותים
 המפורטים בתוספת, החל מן המועד שקבע המנהל הכללי של משרד התקשורת בהודעה

 ברשומות, לפי שיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו —
 ״המדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
 ״המדד היסודי״ — לענין ההעלאה הראשונה של האגרות — המדד שפורסם
 בחודש ינואר 1985, ולענין כל העלאה שאחריה — המדד שפורסם לאחרונה

 לפני היום הקובע הקודם;
 ״המדד החדש״ — המדד שפורסם ביום הקובע.

מ י מ ו כ יי פ 1  2. סכומי האגרות שהועלו לפי האמור בתקנה 1, יעוגלו כך: "'
 (1) סכום שאינו עולה,על 100 שקלים — לשקל הקרוב;

 (2) סכום העולה על 100 שקלים ואינו עולה על 250 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים;

 (3) סכום העולה על 250 שקלים ואינו עולה על 1,000 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים;

 (4) סכום העולה על 1,000 שקלים ואינו עולה על 2,500 שקלים — לסכום
 הקרוב שהוא מכפלה של 50 שקלים;

 (5) סכום העולה על 2,500 שקלים — לסכום הקרוב שהוא מכפלה של
 100 שקלים;

 סכום שניתן לעגליו על פי האמור בתקנת משנה זו כלפי מעלה או כלפי מטה —
 יעוגל כלפי מעלה.

 3. המנהל הכללי של משדד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות הויעי•
 בעד השירותים המפורטים בתוספת כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות 1 ו־2.

 תוספת

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

 1. שירותי דואר פנים.
 2. שירותי דואר לחוץ־לארץ.

 3. שירותי תא, טלקס.
 4. שירותי השירות הבולאי.

 ח׳ בשבט התשמ״ה (30 בינואר 1985)
 (חמ 47—3)

וסח חדש 29, עמ׳ 567. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206; י״פ התשל״יו, עמ׳ 574.
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 תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים)(תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו־160(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב],
 התשל״ב—1972 י, אני מתקין תקנות אלה:

ספת. 1. במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג—1973 ־, ת התו פ ל ח  ה

 יבוא:

 ״תוספת
 (תקנה 3)

 שיעורי התשלום בשקלים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק:

 בדירות, •לחדר, לחודש:
י .מאור הרקת בור שופכין יקו  נ

165.42 36.83 563.15 

 עסק, לחודש:
ר הרקת בור שופכין ו א י מ  שטח בית עסק במ״ר ניקו

 עד 16 839.01 57.15 231.71
 מעל 16 עד 24 1269.36 91.14 375.52
 מעל 24 עד 32 1700.25 114.09 474.85
 מעל 32 עד 40 2119.31 148.25 596.18
 מעל 40 עד 48 2539.14 182.56 717.57
 מעל 48 עד 56 2958.15 205.50 827.94
 מעל 56 עד 64 3388.87 239.76 960.32

 מעל 64 עד 88 4227.5.1 296.70 1225.38
 מעל 88 עד 112 5077.83 353.31 1446.04
 מעל 112 עד 136 5927.64 410.47 1678.11
 מעל 136 עד 160 6766.65 478.94 1931.96

 מעל 160 :
 בתוספת 839.01 57.15 231.71

 לכל 24 מטרים מרובעים או חלק מהם שמעל 160 מ״ר הראשונים.״

 2. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן.

ד ל ו י ו  ה׳ בשבט התשמ״ה (25 בינואר 1985) ד
 שר הבינוי והשיכון

 1 ם״ח התשמ״ב, עמי 267.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1475; התשמ״ד, עמי 2367.
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 תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים ברשויות מקומיות)(ביטול),
 התשמ״ ה-985 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948 !׳
 אני מתקין תקנות אלה —

ת ״ ק ל ת טו  1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים ברשויות מקומיות), י התשמ׳׳ה— בי
 21984 — בטלות,

 י׳ בשבט התשמ״ה (1 בפברואר 1985)
 (חנן 192—3)

ס׳ א', עמי 1.  1 ע״ר התש״ח, תו
 2 ק״ת התשמ״ה, עיפ׳ 214.

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 צו המיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים כגן ילדים) (מחיר מרבי)
 (תיקון), החשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ה—
 1957 אני מצווה לאמור:

! סעיף 2  1. בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (מחיר תיקו
, במקום הטבלה יבוא:  מרבי), התשמ״ד—1984 2

 הציוד בגן הילדים הציוד בגן הילדים הציוד נגן׳ הילדים
 הוא בשיעור של הוא בשיעור שבין הוא בשיעור שבין

 86% ומעלה 1%? ל־85% 55% ל־70%
ן מהתקן מהתקן • ק ת ה  מ

38,000 40,875 42,235 

34,270 

31,320 

לה  תחי

 גננת מוסמכת בעלת ותק של 13 שנים
 ומעלה

 גננת מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים
 ומטה או גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק
 של 12 שנים ומעלה או גננת הלו־
 מדת להסמכה במשך 5 שנות לימודיה

 הראשונות 38,130 36,115
ת בלתי מוסמכת בעלת ותק של 12 נ נ ג 1 

 שנים ומטה 35,185 33,195

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ט בשבט התשמ״ה (10 בפברואר 1985).

ן ו ב ק נ ח צ  י
 שר החינוך והתרבות

 ט״ז בשבט התשמ״ה (7 בפברואר 1985)

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמי 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2464.
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ות שעת חירום (שירות* עבודה חיוניים בעירית תל־אביב־יפו)  תקנ
 (ביטול), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח•—1948 י,
 אני מתקין תקנות אלה —

 ניטול תקנות 1. תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בעירית תל־אביב־יפו), התשמ׳׳ה—
 21984— בטלות.

 יי בשבט התשמ״ה (1 בפברואר 1985)
 (חמ 192—3)

ס׳ אי, עמ׳ 1.  1 ע״ר התש״ח, תו
 2 ק״ת התשמ״ה, יעמ׳ 210.

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 חוק עזר לרשות ניקוז גלבוע (שמירה על דשת ניקוז) (תיקון),
 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 להוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי׳׳ח—
, מתקינה רשות הניקוז גלבוע חוק עזר זה:  1957 ג

! סעיף 9 1. בסעיף 9 לחוק עזר לרשות ניקוז גלבוע (שמירה על רשות ניקוז), התשל״ט— קו  תי

 21979, במקום ״1,000 שקלים״ יבוא.״80,000 שקלים״ ובמקום ״40 שקלים״ יבוא
 ״3,200 שקלים״.

ע ו ב ל ן ג ו ר ה  נתאשר. א
 י׳ בטבת התשמ״ה (3 בינואר 1985) יושב ראש רשות ניקוז גלבוע

 ןחמ 836—3)

ן י ק מ ח ה נ י ר א • 
 שר החקלאות

 1 סייח התשי׳׳ח, עמ׳ 4.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1895; התשמ״ג, •עמ׳ 856.

 תיקון טעות דפוס

 בכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשמ״ה—1985, שפורסמו
 בקובץ התקנות 4749, התשמ״ה, עמ׳ 536, בסעיף 1, במקום ״55א. מי שנבחר לראש הלשכה יראוהו
 כמתפטר, ביום היבחרו, מכל״ צ״ל ״55(») התפטר ראש הלשכה או יושב ראש ועד מחוזי (להלן —

 בעל״.

 (וומ 1591—3)
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