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 צו מילווה המדינה (הגדלת סכום המילווה) (מס׳ 2), התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט־1979' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדלת סכים 1. הסכום אשר הממשלה מורשית ללוות בשם המדינה על פי החוק מוגדל לסכום כולל של

 20,000 מיליון שקלים חדשים.

ם י ס ה נ ש  טי׳ז באייר התשמ׳׳ח (3 במאי 1988) מ
 >חמ 3-1332) שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳.112: התשמ׳׳ז, עמ׳ 30 ו־93; התשמ״ח, עמ׳ 319.

 תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון), התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) וי48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959
 [נוסח משולב]1, אני מתקין תקנות אלה:

, בסעיף 24, אחרי סעיף קטן  תיקו! התוספת 1 . בתקנות הנכים(מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש״ל-21969

 (7) יבוא:

 ״(8) אינאונות והפרעות בזיקפה על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה באברי המין ו/או
 רקמות סמוכות.

 א. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות
 לקיום יחסי מין מלאים (עם חדירה) - 0%

 ב. ישנם סימנים אובייקטיביים וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות
 לקיום יחסי מין מוגבלים (עם חדירה) - 0%

 ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה ולא קיימת אפשרות
 לקיום יחסי מין (עם חדירה) - 0%;

 (9) אינאונות על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה בכלי דם ו/או עצבים.

 נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל הפגיעה הנוירולוגית או הוםקולרית
 המהווה סיבה לאינאונות לא מגיעה ל־50%.

 א. כמו בסעיף (8)א לעיל - 0%
 ב. כמו בסעיף (8)ב לעיל - 10%

 ג. כמו בסעיף (8)ג לעיל - 30%!

 (10) אינאונות על רקע אורגני כתוצאה ממחלה סיסטמית כולל השפעה אטרוגנית של
 תרופות הקשורות לאותה המחלה.

 נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל המחלה הסיסטמית לא מגיעה ל־50%.

 א. כמו בסעיף (8)א לעיל - 0%
 ב. כמו בסעיף (8)ב לעיל - 10%

 1 סייח התשי״ט, עמ׳ 276; התשמ׳׳ד, עמ׳ 140.

 2 ־ ק״ת התש׳׳ל, עמ׳ 217; התשמ׳׳ד, עמ׳ 3¡ התשמ׳׳ו, עמ׳ 3.

 854 קובץ התקנות 5109, י׳ בסיון התשמ״ח, 26.5.1988



 ג. כמו בסעיף (8)ג לעיל - 30%.

 (11) אינאונות על רקע נפשי בחומרות המקבילות לסעיף (8) לעיל תיקבע לפי סעיפים
 33א, 33ב או 33ד בתוספת.

 (12) בהפרעות נפשיות רגשיות חמורות המגבילות בהסתגלות החברתית משפחתית
 באופן בולט על רקע אינאונות אורגנית תיקבע נכות לפי סעיף 33 שבתוספת(בנוסף לאחד

 מסעיפי 24 - (8), (9) או (10).

 הערה: הנכות בגלל אינאונות על רקע אורגני כלולה בסעיפים קטנים (4), (5) ו־(6) ואין לדון
 בנפרד.״

ן י ב ק ר ח צ  י
 שר הבטחון

 ז׳ בניסן התשמ׳׳ח (25 במרס 1988)
 (חמ 3-1144)

 צו רשות נחל הירקון, התשמ'׳וז-988ו

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 2, 3 ו־12 לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ׳׳ה-11965
 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אנו מצווים לאמור:

 פרק א׳: פרשנות

 1. בצו זה - הגדרות

 ״הנחל״ או ״נחל הירקון״ - כמסומן במפה בקנה מידה 1:50,000 המופקדת לעיון הציבור בנציבות
 המים במשרד החקלאות בתל־אביב, ובשירות לשמירת איכות הסביבה במשרד הפנים

 בירושלים (להלן - המפה):

 ״השרים״ - שר החקלאות ושר הפנים.

 פרק ב׳: הקמת דשות הנחל, תפקידיה וסמכויותיה

 2. מוקמת בזה רשות נחל הירקון (להלן - רשות הנחל). הקמת רשות הנחל

 3. תחומה של רשות הנחל הוא: תחום רשות הנחל

 (1) אפיק נחל הירקון וגדותיו שבתחום 20 מטרים מקצה דופן האפיק בכל צד!

 (2) איזור מעיינות הירקון המסומן בקו כחול במפה:

 (3) יובל נחל הירקון - נחל קנה - בקטע שבין החיבור עם נחל הדם לבין נחל הירקון,
 המסומן בקו כחול במפה.

 4. תפקידי רשות הנחל הם לתכנן ולבצע את הפעולות המפורטות בסעיף 3(א) לחוק, ובכלל תפקידי רשות הנחל
 זה לפעול למניעת זיהום הנחל, לשיקומו ולהכשרתו לצורכי קיט ונופש.

 5. לרשות הנחל מוענקות הסמכויות הדרושות לה לשם ביצוע תפקידיה, במסגרת תכנית־אב סמכויות רשות הנחל
 שתכין, ובכלל זה:

 (1) סמכויות של רשות ניקוז כאמור בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-
 21957 - בכל הנוגע לשטח רשות הנחל שמחוץ לתחום רשויות הניקוז הקיימות!

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 150.
 2 סייח התשי״ח, עמי 4.

 קובץ התקנות 5109, י׳ בסיון התשמ׳׳ח, 26.5.1988 855



 (2) סמכויות למניעת זיהום מים לרבות ציווי על תיקון מעוות כאמור בסימן א1 לחוק
 המים, התשי׳׳ט-31959, כפי שיקבע נציב המים בעת הענקת הסמכויות: רשות הנחל

 תעביר לנציב המים העתק מהצווים כאמור בפסקה זו:

 (3) סמכויות של רשות מקומית, בעניני תברואה וסילוק מפגעים, כמפורט בפקודת
 העיריות4 ובפקודת המועצות המקומיות5:

 (4) סמכות רשות רישוי להתנות רשיון בתנאים מיוחדים, כאמור בסעיף 7 לחוק רישוי
 עסקים, התשכ״ח-61968, בכל הנוגע לעסקים שיש להם או עשויה להיות להם השפעה

 ניכרת על זיהום הנחל או שיקומו;

 (5) להכין ולהציע למוסדות התכנון תכניות מפורטות, כאמור בסעיף 67 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-71965, ככל הדרוש לביצוע תפקידיה!

 (6) להתקין חוקי עזר, באישור השרים, בכל הנוגע לביצוע תפקידיה ולקבוע בהם
 הוראות שרשות מקומית מוסמכת לקבוע בחוקי עזר!

 (7) למנות מפקחים במסגרת הסמכויות המפורטות בסעיף זה בכל הנוגע לביצוע
 תפקידיה;

 (8) להטיל באישור השרים תשלומי כסף על הרשויות המקומיות שבתחומה ועל
 התאגידים שנציגיהם הם חבריה או כשירים להיות חבריה, לפי מיכסות שתקבע, למימון
 תקציבה, למעט הוצאות ניקוז: ובלבד שלא יוטלו על רשות מקומית תשלומי כסף לצורך
 פיתוח ואחזקה של אתרי קיט ונופש שאינם בתחומה, אלא בהסכמת אותה רשות מקומית.

 הרכב רשות הנחל 6. חברים ברשות הנחל הם: ^

 (1) נציגי הממשלה - נציגי משרדי הבריאות, החקלאות, הפנים והתיירות;

 (2) נציגי הרשויות המקומיות -

 (א) איגודי ערים - איגוד ערים גוש דן (ביוב):

 (ב) עיריות - בני־ברק, פתחיתקוה, רמת־גן ותל־אביב:

 (ג) מועצות אזוריות - דרום השרון:

 (ד) מועצות מקומיות - הוד השרון ורמת השרון!

 (3) נציגי תאגידים שהנחל משמש גורם במילוי תפקידיהם - הקרן הקיימת לישראל,
 חברת מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות ניקוז יובלי הירקון(מזרח) ורשות שמורות

 הטבע!

 (4) נציג בעלי מקרקעין גובלים בנחל - מינהל מקרקעי ישראל.

 7. הגופים החברים ברשות הנחל לא יעשו מעשה ולא ינקטו פעולה העשויים להשפיע על
 הנחל או על נושאים שבתחום תפקידיה וסמכויותיה של רשות הנחל, אלא בתיאום מראש עם

 רשות הנחל ועל דעתה.

 הייג לפעולות
 חברי דשות הנחל

 3 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 169; ס״ח התשל״ב, עמ׳ 8.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 6 ם״ח התשכ״ח, עמי 204.

 7 ם״ח התשכ״ח, עמי 307.
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 פדר, ג׳: סדרי עבודה ומינהל

 8. רשות הנחל תפעל באמצעות מועצה, הנהלה ועובדים. פעולת רשות הנחל

 9. מועצת רשות הנחל(להלן - המועצה) תהיה מורכבת מנציג אחד של כל חבר מחברי רשות מועצת רשות הנחל
 הנחל המפורטים בסעיף 6.

 10. הנהלת רשות הנחל תהיה בת שבעה חברים מבין חברי המועצה (להלן - ההנהלה) והם: הנהלת רשות הנחל
 נציגי שר החקלאות, שר הפנים, איגוד ערים גוש דן(ביוב), רשות ניקוז יובלי הירקון(מזרח),

 עירית פתח־תקוה, עירית תליאביב ורשות הגנים הלאומיים.

 11 . נציג שר החקלאות יכהן כיושב ראש המועצה ונציג שר הפנים יכהן כיושב ראש ההנהלה. יושב ראש המועצה
 וההנהלה

 12. (א) למועצה 'יהיו הסמכויות המוקנות לרשות הנחל לפי צו זה, והיא תפעל לביצוע תפקידי המועצה
־ וההנהלה וסמכויותיהן ל ח נ ת ה ו ש י ר ד י ק פ  ת

 (ב) ההנהלה תפעיל ותבצע את תפקידי המועצה וסמכויותיה, למעט:

 (1) קריעת מדיניות רשות הנחל;

 (2) אישור תכנית עבודה שנתית של רשות הנחל!

 (3) אישור התקציב השנתי של רשות הנחל:

 (4) הוצאת חוקי עזר של רשות הנחל:

 (5) הטלת מכסות לפי סעיף 18 (א) לחוק!

 (6) כל תפקיד או סמכות שהמועצה החליטה במפורש כי יהיו בידיה.

 (ג) החלטות המועצה בענינים המפורטים בסעיף קטן (ב) טעונות אישור השרים.

 13. (א) ההנהלה תמנה ותעסיק עובדים בתפקידי מנהל הרשות וחשב הרשות ובתפקידים עובדים
 נוספים שתקבע.

 (ב) ההנהלת תקבע את תנאי עבודתם של עובדי הרשות.

 14. ההנהלה תקבע את מורשי החתימה שלה, את אופן ניהול כספי רשות הנחל וביצוע ניהול כספי
מ י ח כ מ  ההתקשרויות החוזיות, ואת דרכי עריכת המכרזים, הכל בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק ו

 (התכ׳׳ם) החלות בשירות המדינה, בשינויים המחריבים.

 15. (א) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ושלא מבין חבריה ועדות קבועות או ארעיות ועדות
 לטיפול בענינים שתטיל עליהן, דרך קבע או במקרים מסויימים, ובלבד שמחצית לפחות מחברי

 ועדה כאמור יהיו חברי מועצה.

 (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף.קטן(א) תמנה המועצה ועדת ביקורת וועדת
 מכרזים.

 16. (א) המועצה תתכנס פעמיים בשנה לפחות. התכנסות וסדרי
 עבודה

 (ב) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ועבודת ההנהלה ככל שלא נקבעו בחוק ובצו זה.
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 הוראות נוספות 17. ההוראות בענינים המפורטים בסעיף 27 לחוק, ככל שאינן מפורטות בצו זה, תהיינה

 כמפורט בחוק איגודי ערים, התשט״ו-81955, ובצו איגודי ערים (הוראות אחידות), התשל׳׳ז-
 91977, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 דו״ח שנתי 18. (א) הנהלת הרשות תערוך ותגיש למועצה לא יאוחר משלושה חדשים מתום כל שנה דין

 וחשבון מפורט על פעולות רשות הנחל בשנה שחלפה.

 (ב) הסקירה התקציבית והמאזנים שייכללו בדין וחשבון כאמור ייבדקו בידי רואה
.1  חשבון, כמשמעותו בחוק רואי חשבון, התשט׳׳ו-01955

 (ג) המועצה תדון בדין וחשבון שהוגש לה כאמור, ותעבירנו לשרים תוך ששים ימים
 ממועד הגשתו.

 י״ד באייר התשמ״ח (1 במאי 1988)
 (חמ 3-2016)

ן י ק מ ח ה נ י ר ר א י מ ק ש ח צ  _ י
4 ראש הממשלה ושר הפנים שר החקלאות 8 , מ ׳ ע ו ״ ט ש ת ח ה ״  8 ס

 י ק״ת התשל״ז, עמי 2342.
1 סייח התשט״ו, עמי 26. 0 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק) (ביטול),
 התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח•-1957 י,
 אני מצווה לאמור:

 ביטול 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק), התשמ״ח-21988 - בטל.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ה׳ באייר התשמ״ח (22 באפריל 1988).

ל ח ה ש ש  ז׳ באייר התשמ״ח(24 באפריל1988) מ
 (חמ 3-2094) שר האנרגיה והתשתית

 י סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ו, עמי 241.
 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 734.

 צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט) (ביטול), התשמ׳׳ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה),
 התשכ״ד-1964', אני מצווה לאמור:

 ביטול 1. צו שעת חירום (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט), התשמ״ח-21988 - בטל.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ה׳ באייר התשמ׳׳ח (22 באפריל 1988).

ל ח ה ש ש  ז׳ באייר התשמ״ח(24 באפריל1988) מ
 (חמ 3-2094) שר האנרגיה והתשתית

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 175.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 737.
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 תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים), החשמ"ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ג) לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ׳׳ג-1983'
 (להלן - החוק), אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בעל או מחזיק למעשה של מקום המפורט בפסקאות 4,2,1 וי5 של התוספת לחוק(להלן - סייגים למיני סדר!
 הממנה), רשאי למנות אדם לסדרן אם התקיימו בו שניים אלה -

 (1) הוא אינו מעשן!

 (2) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 2. (א) הממנה יתן לסדרן תעודה שפרטיה מולאו בדייקנות ושדוגמתה מפורטת בתוספת. תעודת סדרו

 (ב) התעודה תשמש כתג לתליה על הבגד.

 (ג) התג ייתלה במקום בולט על חזה הסדרן.

 (ד) גודל התעודה לא יפחת כד9 סנטימטרים על 6 סנטימטרים.

 תוספת
 (תקנה 2)

 סדרן למניעת עישון ב־.

 השם: מס׳ת״ז.

 שם החותם

 תפקידו.
 חתימה

 תמונה

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  ש
 שרת הבריאות

 י״ד באייר התשמ״ח (22 במאי 1988)
 (חמ 3-1689)

 ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 148.

 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשמ'׳ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968', ובהתייעצות עם שר
 הבריאות ושר המשטרה אני מצווה לאמור:

2 _ תיקון התוספת 1 9 7 3 _ ג ״ ל ש ת  1. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), ה

 (1) במקום פריט 68 יבוא:

 1 ס״וז התשכ׳׳ח, עמ׳ 204! התשל׳׳ח, עמי 40.

 2 ק״ת התשל׳׳ג, עמ׳ 684! התשמ״ה, עמ׳ 1162.
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 ״68. מי פסולת או מי שופכין - הובלתם, מקום לטיהורם או סילוקם״.

 (2) במקום פריטים 90א, 90ב, 91 ו־91א יבוא:

 ״90א. פוספטים או מינרלים אחרים - מקום לכריה, שינוע, עיבוד או החסנה.

 90ב. פחחות.

 90ג. פחם עץ - מקום להכנתו או להחסנתו.

 90ד. פחם - מקום לגריסה, החסנה, מכירה או שינוע, למעט תחנת כח המופעלת
 בפחם.

 91. פלסטיקה או מוצרי פלסטיקה -

 (א) מפעל לייצורם.

 (ב) מקום להחסנתם או למכירתם בסיטונות.

 91א. פסולת מוצקה - מקום לאיסופה, להובלתה, לעיבודה, לניצולה או לסילוקה
 בכל דרך שהיא.

 91ב. פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם״.

 (3) במקום פריט 131 יבוא:

 ״131 רוכלות -

 (א) מכירה או הצעה למכירה, קניה או הצעה לקניה של טובין ברחוב, במקום
 ציבורי אחר או במגרש שהוא בבעלות פרטית, שלא כבנין של קבע.

 (ב) הליכה או הובלה ממקום למקום או חיזור על בתיהם של בני אדם תוך נשיאת
 טובין למכירה או תוך קניה או הצעה לקניה של טובין״.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ששים ימים מיום פרסומו.

ר י מ ק ש ח צ  ט״ו באייר התשמ״ח (2 במאי 1988) י
 >חמ 3-502) ראש הממשלה ושר הפנים

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכירת כרסיסי כניסה
 לבתי עינוג) (תיקון), החשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
 אני מצווה לאמור:

 תיקיו סעיף 7 1 . בסעיף 7 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לבתי עינוג)

, המלים ״בעל רשיון בר־תוקף״ - יימחקו.  (מס׳ 2), התשכ״ב-21962

ר י מ ק ש ח צ  ט״ו באייר התשמ׳׳ח (2 במאי 1988) י
 >חמ 3-530) ראש הממשלה ושר הפנים

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24! התשמ״ו, עמ׳ 241.

 2 ק״ת התשכ׳׳ב, עמ׳ 2687; התשל׳׳ח, עמ׳ 1843.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כתי מלון) (תיקון מס׳ 14),
 ן החשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 27 ו־43 לחוק 'הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-1957', אני מצווה לאמור:

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז-21967 (להלן - הצו העיקרי), תיקו! סעיף 1
 בסעיף 1, ההגדרה ״שירות נוסף״ - תימחק.

 2. בסעיף 12 לצו העיקרי, המלים ״ואם הוא שירות נוסף - במחיר הקבוע בתוספת״ - תיקון סעיף 12
 יימחקו.

 3. סעיף 12א לצו העיקרי - בטל. ביטול סעיף 12א

 4. בסעיף 13 לצו העיקרי, בסעיף קטן(א), המלים ״או את המחירים לשירות נוסף שנקבעו תיקון סעיף 13
 בתוספת, לפי הענין״ - יימחקו.

 5. התוספת הראשונה בצו העיקרי - בטלה. ביטול התוספת
 הראשונה

ר י ר ם ש ה ר ב  י״ז באייר התשמ״ח (4 במאי 1988) א
 >חמ 3-1620) שר התיירות

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת התשכ׳׳ז, עמי 1159: התשמ׳׳ח, עמי 584 ועמי 772.

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס׳ 793: מורשת - עכלין;
 צומת הכניסה לעבלין; צומת הכניסה למצפה אביב), התשמ"ח-988ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני
 מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך והצמחים הבאים: תחולת הפקודה
 על הדרך

 א. הדרך ברוחב עד 40 מטר, המתחילה בנקודת ציון 167.100-248.350 בקירוב בקרבת
 צומת הכניסה לעב. ין והמסתיימת בנקודת ציון 170.800-248.750 בקירוב, בקרבת צומת

 הכניסה למצפה אביב.
 ב. הצומת שבה מתחברים דרך מס׳ 793: מורשת - עבלין עם דרך הגישה לכפר עבלין.

 ג. הצומת שבה מתחברים דרך מס׳ 793 מורשת - עבלין עם דרך הגישה למצפה אביב.

 הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת וגבולותיהם מסומנים לשם
 זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ/7169 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון

 ביום כ״א באייר התשמ׳׳ח (8 במאי 1988).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, שד׳ רשות לעיין במפה
 בךגוריון 1, חיפה, וכל מעונין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 40! ס״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 144.
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 תוספת

 חלקות
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.10 18560 
י ו ד ל ו  ד

 שר הבינוי והשיכון
 כ׳יא באייר התשמ״ח (8 במאי 1988)

 (חמ 3-162)

 כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגודי יבוא ממסוף המטענים
 בנמל התעופה בן־גודיון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977' (להלן -- החוק)
 ובאישור שר התחבורה, קובעת רשות שדות התעופה כללים אלה:

 פרק א׳: כללי

 1. בכללים אלה -

 ״בן משפחה״ - כל אחד מאלה: בן הזוג, הורה, אח, אחות, ילדים ובני זוגם של כל אחד מאלה:

 ״בעלות״ - בעלות או שליטה לרבות מכוח הסכם של מקח אגב שכירות;

 ״הובלה״ - הובלת משגורים מהנמל (ברכב מסחרי), שאינה הובלה שאדם מבצע עבור עצמו או
 עבור בן משפחה:

 ״המוביל״ - הנוהג ברכב או מי שהשליטה ברכב בידו:

 ״המסוף״ - מסוף המטענים בנמל התעופה בן־גוריון שמפעיל ממ״ן:

 ״המכס״ - אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר:

 ״המנהל״ - מנהל הנמל או מי שהוא הסמיכו לצורך כללים אלה:

 ״הנמל״ - נמל התעופה בךגוריון:

 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 182.
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:  ״הצו״ - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל״ט-21978

 ״הרשות״ - רשות שדות התעופה;

 ״חניה תפעולית״ - מגרש שהועד לחניה תפעולית - לפריקה וטעינה של כלי רכב הממתין לכניסה
 לרחבה התפעולית!

 ״כללי השמירה על הסדר״ - כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה),
 התשמ״ד-31984;

;  ״מחסן ערובה״ - כמשמעותו בפקודת המכס4

 ״ממיץ״ - ממ״ן - מסופי מטען וניטול בע״מ!

 ״מנהל המסוף״ - מי שמכהן כמנהל ממ״ן:

 ״מסמכי" משגור יבוא״ - שטר מטען אוירי או טופס איתור טובין, שניהם בלווית רשימון יבוא
 טובין או רשימון טובין לצריכה בישראל(יבוא בלתי מסחרי), או כל מסמך אחר •הדרוש לפי
 כללים אלה, הכל לפי הענין, כשהוא נושא חותמת נציג המכס, המתירה שחרור הטובין.ואישור

 קופת המכס על תשלום המכס:

 ״מסמכי משגור יצוא״ - שטר מטען אווירי או טופס הוראות משלוח(Shipper instructions) וטופס
 אחסון טובין לייצוא בדרך האוויר:

 ״משאית״ - כמשמעותה בצו,־

 ״משגור״ - משגור יבוא או יצוא:

 ״משרד הובלה״ - כמשמעותו בצו;

:  ״רכב״ ו׳׳רכב מסחרי״ - כמשמעותם בפקודת התעבורה5

 ״רחבה תפעולית״ - רחבת הפריקה או רחבת הטעינה שבמסוף!

 ״רשות הרישוי״ - כמשמעותה בפקודת התעבורה:

י כמשמעותו בצו!  ״שטר מטען״ -

 ״תעודת משלוח״ - תעודת משלוח של משגור יבוא כשפרטיה ממולאים כדבעי והיא חתומה ביד מי
 שקבע המנהל;

 ״תקנות התעבורה״ - תקנות התעבורה, התשכ״א-61961.

 2. (א) לא יכנס אדם למסוף ברכב, לא ינוע בו, לא יחנהו בו ולא יצא מהמסוף ברכב אלא
 בדרכים ובנתיבים שקבע לכך המנהל.

 (ב) לא יכנס אדם ברכב למסוף לשם טעינת משגור יבוא ולא ירשה לאחר לעשות כן אלא
 אם כן המוביל מחזיק ברכב העתק היתר תקף שניתן לו לפי פרק ב׳ ואלא אם כן הוא רכב מסחרי

 הנושא סימן זיהוי שקבע המנהל.

 (ג) סעיף קטן (ב) לא יחול על -

 (1) אדם הנכנס למסוף לשם טעינת משגור יבוא ובידו מסמכי משגור היבוא, ברכב
 שבבעלותו או בבעלות בן משפחתו או בבעלות תאגיד או משרד ממשלתי או אחר

 2 ק״ת התשל׳׳ט, עמ׳ 66; התשמ״א, עמ׳ 327, עמ׳ 1468; התשמ׳׳כ, עמ׳ 1449; התשמ״ד, עמי 694.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1412.

 ״ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 6 ק״ת התשב״א, עמ׳ 1425; התשמ״ח, עמי 247.

 כניסת אדם
 ברכב למסוף
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 המעסיק אותו, ולהנחת דעת מנהל המסוף הוא, בן משפחתו או אחר המעסיק אותו,
 הכל לפי הענין, הם הנשגרים של אותו משגור יבוא.

 (2) אדם הנכנס למסוף ברכב שבבעלותו או בבעלות מעסיקו, לשם טעינת משגור
 יבוא אחד או מספר משגורי יבוא, ובידו מסמכי המשגורים האמורים ובלבד שכל
 המשגורים האמורים מיועדים לנשגר אחד, על פי הזמנה בכתב ומראש לביצוע
 הובלת משגור היבוא, המציינת את שם הנשגר, מענו, מספר הרכב, שם המוביל וסוג
 המשגור, בידו אישור לפי סעיף 14, ושילם את דמי האישור שקבע המנהל לענין זה.

 3. (א) לא יכנס אדם ברכב לחניה התפעולית אלא לשם פריקת משגור יצוא או טעינת
 משגור יבוא ואלא אם כן בידו מסמכי משגור היצוא או היבוא, לפי הענין.

 (ב). לא יכנס אדם ברכב לרחבה התפעולית אלא אם כן נקרא לבוא לרחבה התפעולית
 באמצעות מערכת פיקוד הקריאות במסוף או בכל שיטה אחרת שקבע מנהל המסוף ואלא אם כן

 הציג לפי דרישה, את מסמכי המשגור.

 4. (א) לא יוביל אדם משגורי יבוא מהנמל ברכב, לא יתן שירות של הובלת משגורי יבוא,
 לא יציע לתת שירות כאמור ולא ירשה לאחר לתיתם, אלא אם כן --

 (1) ההובלה מתבצעת ברכב מסחרי שניתן לגביו היתר למשרד הובלה על פי פרק
 ב׳ ובהתאם לתנאי ההיתר:

 (2) המוביל מועסק על ידי משרד הובלה כאמור ומבצע את ההובלה עבורו:

 (3) העתק ההיתר שניתן כאמור בפסקה (1) נמצא ברכב המסחרי;

 (4) הרכב המסחרי נושא סימן זיהוי שקבע המנהל:

 (5) המוביל ממלא לענין ההובלה אחר הוראת הצו:

 (6) טעינת המשגורים על הרכב המסחרי ותנועתם בתחומי המסוף מתבצעת על פי
 הוראת מנהל המסוף:

 (7) בעת ההובלה מחזיק המוביל ברכב המסחרי, לגבי אותו משגור, תעודת משלוח
 או מסמכי משגור יבוא. היה יעד המשגור מחסן ערובה - מחזיק המוביל ברכב

 המסחרי את מסמכי משגור היבוא המתייחסים לאותו משגור.

 (ב) סעיף קטן(א)(1) עד (5) לא יחול על מוביל המבצע את ההובלה ברכב לפי היראות
 סעיף 2(ג).

 (ג) לא יטעין אדם משגור יבוא על מונית ולא יוביל ולא ירשה לאחר להוביל מהנמל
 משגור יבוא במונית אלא אם כן ־-

 (1) נהג המונית מבצע את הנסיעה לפי היתר לנסיעות שירות או לנסיעות מיוחדות
 מהנמל, או אישור לביצוע נסיעה מיוחדת לפי הזמנה מראש, הכל כאמור בכללי
 רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן־גוריון), התשמ״ג-

.71983 

 (2) טעינת המשגורים על המונית ותנועתם בתחומי המסוף מתבצעת על פי הוראת
 המנהל.

 (3) בעת ההובלה יהיו במונית מסמכי המשגור או תעודת משלוח לגבי אותו
 משגור.

 כניסת אדם לחניה
 ולרחבה התפעולית

 הובלת משגורי
 יבוא מהמסוף

 ק״ת התשמ״ג, עמי 944.
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 איסור שידול

 סימן זיהוי

 תנאים למתן
 ההיתר

 תקופת ההיתר

 איסור העברת היתר

 הצגת העתק

 התליית היתר או
 ביטולו

 5. לא יציע אדם ולא ישדל במסוף או בקרבתו לתת שירות של הובלת משמרי יבוא ברכב
 מהמסוף בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה או סימן.

 6. (א) רכב מסחרי שניתן לגביו היתר לפי פרק ב׳ והמופעל בנמל דרך קבע בתקופת
 ההיתר, ישא סימן זיהוי שקבע המנהל ואשר התירה רשות הרישוי.

 (ב) המנהל רשאי לקבוע כי רכב מסחרי שניתן לגביו היתר, כאמור, שאינו מופעל בנמל
 דרך קבע, ישא סימן זיהוי בצורה, בגודל ובצבע שקבע המנהל, בין לאותה תקופה או עונה של

 השנה ובין לכל תקופת ההיתר.

 פרק ב׳: היתר להובלת משגורי יבוא מהנמל

 7. (א) מנהל המסוף יתן היתר להובלת משמרי יבוא מהנמל לתאגיד הרשום כחוק המחזיק
 ברשיון למשרד הובלה תקף שניתן לו על פי הצו אם נתקיימו, להנחת דעתו של מנהל המסוף, כל

 אלה:
 (1) הרשות נתנה לתאגיד הרשאה על פי סעיף 15 לכללי השמירה על הסדר:
 (2) לרשות התאגיד משרד מתאים במסוף המשמש באורח מלא וייחודי לניהול

 עסקי הובלה:

 (3) הומצאו למנהל המסוף אישורים ממשטרת ישראל על העדר הרשעות במרשם
 הפלילי לגבי כל אחד מהעובדים והנהגים שהתאגיד מעסיק, או אם הורשעו בעבירה
 מסוג העבירות המנויות בתוספת - חלפה תקופת׳ ההתישנות כמשמעותה בסעיף 14

 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-81981.

 הרשעה בעבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק לא תיחשב הרשעה לענין
 סעיף זה:

 הורשע עובד או נהג בעבירה על בטחון המדינה לפי פרק ז׳ של חלק ב׳ לחוק
 העונשין, התשל״ז-91977, לא יועסק בהובלת משגורי יצוא לנמל או בהובלת

 משגורי יבוא מהנמל. י

 (4) אין בביצוע ההובלה על ידי התאגיד המבקש כדי לפגוע כבטחון המדינה,
 בשלום הציבור, בבטחונו או בבטיחותו ובבטחון הנמל או מיתקן ממיתקניו או

 בבטיחותם.

 (ב) מנהל המסוף יעביר למנהל העתק מההיתר שנתן לפי סעיף קטן (א).

 8. תקפו של היתר לפי פרק זה יהיה לתקופה של שנה אחת, זולת אם נקבעה בו תקופה קצרה
 יותר.

 היתר שניתן לפי כללים אלה אינו ניתן להעברה לאחר. 9.

 10. המוביל רכב מסחרי על פי פרק זה, יציג בשער היציאה מהמסוף או מהנמל את העתק
 ההיתר לפי דרישתו של שוטר או של אדם אחר שמינה המנהל לענין זה.

 פרס ג׳: ביטול או התליית היתר

 11. (א) מנהל המסוף, לאחר התייעצות עם המנהל, רשאי להתלות היתר שנתן לפי פרק ב׳ או
 לבטלו אם ראה כי מי שקיבל את ההיתר אינו מקיים את התנאים שנקבעו בו או בכללים אלה:

 התלה מנהל המסוף היתר או ביטלו - יודיע על כך למנהל.
 (ב) . פעל מנהל המסוף כאמור בסעיף קטן(א), יעביר העתק מהודעת ההתליה או הביטול

 לידי המנהל.

 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 322: התשמ״ג, עמי 144.
 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 226.
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 (ג) הותלה או בונזל היתר שניתן לפי פרק בי, לא יהא רשאי מקבל ההיתר לפעול לפי
 ההרשאה שניתנה לו לענין זה, על פי סעיף 15 לכללי השמירה על הסדר.

 12. הותלה או בוטל היתר לפי פרק זה, יחזיר מקבל ההיתר את ההיתר למנהל המסוף תוך שבעה
 ימים מתאריך ההודעה על החלטת מנהל המסוף להתלות את הרשיון או לבטלו, יסיר כל סימן זיהוי

 שנקבע לפי כללים אלה ויחזירו למנהל המסוף.

 13. (א) מנהל המסוף רשאי לאסור על כניסתו למסוף של אדם המועסק אצל מי שקיבל היתר
 לפי פרק ב׳(להלן - מועסק) אם מצא שהמועםק הפר תנאי מתנאי ההיתר או שיש בהתנהגותו כדי

 להפר את שלום הציבור או בטחונו.

 (ב) מנהל המסוף רשאי לאסור על כניסתו למסוף של מועסק אם הגיע לידיעתו שהמועסק
 הורשע בעבירה מסוג העבירות המנויות בתוספת ולא חלפו מספר השנים כאמור בסעיף 7(א), או
 שהמועסק עבר עבירה של בטחון המדינה, כאמור באותו סעיף, או היה משפט פלילי תלוי ועומד

 נגדו בשל עבירה מהעבירות מהסוגים כאמור.

 (ג) אסר מנהל המסוף כניסה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) -

 (1) לא יכנס למסוף מי שכניסתו נאסרה.

 (2) מנהל המסוף יודיע למנהל על איסור כאמור.

 פרק ד׳: אישור חד־פעמי לביצוע הובלה

 14. (א) מנהל המסוף או מי שהוא מינה רשאי לתת לאדם הממלא אחר האמור בסעיף 2(ג)(2)
 אישור חד־פעמי לביצוע הובלה.

 (ב) אישור לביצוע הובלה כאמור בסעיף קטן(א) ישא תאריך ושעת הנסיעה, שם הנהג,
 מספר הרכב, יעד הנסיעה ושם הנשגר.

 פרק ה׳: הוראות שונות

 15. אין בכללים אלה כדי לפגוע בהוראות כל דין.

 16. (א) לצורך פיקוח על ביצוע כללים אלה רשאי המנהל למנות מפקחים לאחר שנועץ
 במנהל המסוף.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו.

 17. אי־קיום הוראה מהוראות סעיפים 2(א) ו־(ב), 3, 4, 6,5, 9, 10, 13(ג), 14 וי16(ב) לכללים
 אלה מהווה עבירה.

 18. תחילתם של כללים אלה - ששה חדשים מיום פרסומם.

 תוספת

 עבירות לפי חוק העונשין, התשל׳יז-1977, למעט סעיפים 163, 164, 174א עד 183, 195
 עד 197, 312 עד 321, 359 ו־489 עד 496.

 החזרת היתר

 אישור חד־פעמי

 שמירת דינים

 סמכויות מפקחים

 תחילה

ד ד ו ב ז ו ר ה ג י ר  א
 יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

 נתאשר.
 י״א באייר התשמ״ח (28 באפריל 1988)

 (חמ 3-1791)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה
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 כללי דשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה כן־גוויון)
 >': (תיקון), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977' (להלן - החוק),
 ובאישור שר התחבורה, קובעת רשות שדות התעופה כללים אלה:

 1. בסעיף 5 לכללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה כן־גוריון), תיקון סעיף 5
 התשמ״ג-21983 (להלן - הכללים), בסעיף קטן (א), במקום ״502״ יבוא ״507״.

 2. בסעיף 8 לכללים - תיקון סעיף 8

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״כאמור בסעיף קטן (א)״ יבוא ״המבצע נסיעת שירות,
 נסיעה מיוחדת או נסיעה מיוחדת המתבצעת לפי סעיף 7״.

 (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) הסדרן יתן אישור לנהג המבצע נסיעה מיוחדת לפי הזמנה מראש לאחר
 שקיבל מנהג המונית את דמי האישור שנקבעו לענין זה.״

 3. במקום סעיף 13 לכללים יבוא: החלפת סעיף 13

 ״עצירה והצגת 13. נוהג במונית היוצא מהנמל דרך הכביש שבין צומת 8 לצומת 5, יעצור

י בעמדת הביקורת למוניות המוצבת בצומת ויציג לפי דרישת שוטר אוי מי י ש י  א

 שהמנהל מינה לענין זה את האישור שניתן לו לפי סעיף 8.

 נתאשר.
ד ר ו ב ז ו ר ה ג י ר  ^|׳א באייר התשמ״ח (28 באפריל 1988) א

 (חמ 0-1518 יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה
ו פ ר ו ם ק י י  ח
 י ס״ח התשל׳׳ז, עמ׳ 182• שר התחבורה

 2 ק״ת התשמ׳׳ג, עמ׳ 944.

 כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם) (תיקון),
 התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל׳׳ז-1977' (להלן - החוק),
 ובאישור שר התחבורה, מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:

 1. בסעיף 21 לכללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), התשמ׳׳ח-21988, תיקון סעיף 21
 במקום ״ב׳ בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988)״ יבוא ״ט״ז בתמוז התשמ׳׳ח (1 ביולי 1988)׳׳.

 2. תחילתם של כללים אלה ביום י״ב בניסן התשמ׳׳ח (1 באפריל 1988). תחילה

 נתאשר.
ד ר ו ב ז ו ר ה ג י ר  י״א באייר התשמ׳׳ח (28 באפריל 1988) א

 >חמ 3-1962) יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 י סייח התשל׳׳ז, עמ׳ 182: התשמ״ד, עמ׳ 88.
 יי ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 482.
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 כללי שירות המדינה (גימלאות) (חישוב תקופת שירות שאינה וצופה)
 (תיקון), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 10 (4) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],
 \ז\ז^״^-0ר9\1, קובעת ועדת השירות כללים אלה:

 1. בסעיף 1 לכללי שירות המדינה (גימלאות) (חישוב תקופת שירות שאינה רצופה),
 התשכ״א-21961, בסעיף קטן(א)(1), במקום הרישה עד ״מחמת מותו״ יבוא: ״הגיש העובד בקשה
 על כך באמצעות הנהלת משרדו תוך שנים עשר חדשים מיום ששב לשירות או - אם לא השלים
 העובד 5 שנות שירות ופרש משירותו החוזר מחמת נכות או מחלה או 3 שנים במקרה שלמוות״.

י א ב ר ג י א  מ
 ,יושב ראש ועדת השירות

 כ״ז באייר התשמ״ז(26 במאי 1987)
 (חמ 3-373)

 ס״ח התש״ל, עמי 65; התשמ״ז, עמי 124.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1979; התשל״ב, עמי 1148.

 החלטת משכורת נושאי משדה שיפוטית (תיקון), החשמ"ח-988ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 17 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955/ מחליטה ועדת הכספים של
 הכנסת לאמור:

 1. בסעיף 4 להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א-21981, בסופו יבוא:
 ״ולעניו דיין - לרבות תפקיד של דיין מחוץ לישראל במקום שמחמת דיניו אין הוא יכול לקבל

 גמלה בשל התפקיד״.

 2. תחילתה של החלטה זו ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987).

א ר י פ ם י׳ ש ה ר ב  א
 יושב ראש ועדת הכספים

 כ״ו באדר התשמ״ח (15 במרס 1988)
 (ו1מ 3-516)

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 68.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1448.

 הודעת שכד חברי הכנסת, החשמ"ח-1988

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ״ז-1986י, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988) ישולם שכר יסוד -

 (1) ליושב־ראש הכנסת - 4,196 שקלים חדשים!

 (2) לסגני יושב־ראש הכנסת וליושבי־ראש ועדות הכנסת - 3,535 שקלים חדשים!

 (3) לחבר הכנסת - 3,306 שקלים חדשים.

ר ס י י ה ר כ י  מ
 יושביראש ועדת הכנסת

 ט״ו באייר התשמ״ח (2 במאי 1988)
 (חמ 3-226)

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 4

 תחילה

 1 ק״ת התשמ׳׳ז, עמ׳ 368.
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