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 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון),
 התש׳׳ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א)(1) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), התש׳׳י-1950', ולאחר התייעצות עם שר הבטחון ושר העבודה והרוותה, ובאישור ועדת

, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים של הכנסת לפי חוק־יסוד: משק המדינה2

 תיקון תקנה 2 1 . בתקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש),

, בסופה יבוא:  התשל״ד-31974

 ״(9) לשנת המם 1990 - 550 שקלים חדשים״.

 ז׳ בטבת התש״ן (4 בינואר 1990) ־"
 (חמ 3-540) ש מ ע ו ן פ ר ס

 שר האוצר

 סייח התש׳״, עמי 162.
 ס׳׳וז התשל״ה, עמי 206.

 ק״ת התשל״ד, עמי 845: היזשמ״ט, עמי 799.

 תקנות הנכים (ועדות רפואיות) (תיקון), התש״ן-990ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959
/ אני מתקין תקנות אלה:  ן נוסח משולב ן

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-21965 (להלן - התקנות העיקריות),

 תקנת.משנה (ב) תסומן (ג) ולפניה יבוא:

 ״(ב) אחד היושבים ראש ימלא תפקיד של ממונה על ועדות רפואיות ויפקח על
 ביצוע תקנות אלה.״

 תיקון תקנה 12 2. בתקנה 12 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת •משנה (א), המלה ״סופר״ - תימחק!

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן טעות סופר בתנאי שהתיקון
 תואם את החלטת הועדה וכוונתה: יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור

 וירשום את תאריך התיקון וסיבת התיקון.

 (ד) הממונה על ועדות רפואיות יהיה רשאי לבקש מועדה רפואית דיון חוזר
 לצורך תיקון טעות והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 11.״

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990).

 י״ח באדר התש״ן (15 במרס 1990)
ו י ב ק ר ח צ  >חמ 183-» י
 שר הבטחון

 י ס׳׳ח התשי״ט, עמי 276.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 204: התשל״ה, עמ׳ 616: התשמ״ז, עמי 1183.



 תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) (תיקון), התש׳'ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט-1959
 ן נוסח משולב ן', אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 נ ק  1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-21964 (להלן - התקנות תיקיו ת
 .העיקריות), בתקנת משנה (ג), בסופה יבוא: ״אחד היושבים ראש ימלא תפקיד של ממונה על
 הועדה הרפואית העליונה ויפקח על ביצוע תקנות אלה! פירוט תפקיד הממונה יוגדר בידי ראש

 אגף השיקום.״

ה 7 נ ק ת . ן ו ק י  2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: ת

 ״(ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן בהחלטה טעות סופר בתנאי שהתיקון
 תואם את החלטת הועדה וכוונתה: יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור וירשום

 את תאריך התיקון וסיבת התיקון.

 (ד)' הממונה על הועדה הרפואית העליונה רשאי לבקש מהועדה דיון חוזר לצורך
 תיקון טעות שאינה טעות סופר והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 5(ט).׳׳

לה  3. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990). תחי

 י״ח באדר התש״ן (15 במרס 1990)
ב י ן ק ר ח צ  >חמ 3-183) י

 שר הבטחון

 1 סייח התשי״ט, עמי 276.

, עמי 1198. ז, עמי 1170: התשמ״ז ׳ ת התשכ״ד, עמי 870: התשכ׳ ״  2 ק

 תקנות הרשות לשיקום האסיר (פיקוח על יחידים וגופים מתנדבים העוסקים
 בשיקום אסירים), התש״ן-990ו

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(א) לחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג-1983'
 תקנות אלה:

ב ד נ ת ת מ ד ו ע  1. (א) הרוצה לעסוק, בהתנדבות, בשיקום אסירים, במסגרת הרשות, יגיש בקשה על כך ת
 לרשות (להלן - המבקש), לשם קבלת תעודת מתנדב לתקופה שהיא תקבע.

 (ב) הרשות רשאית לתת לפונה תעודה וכן רשאית היא לחדשה מדי פעם.

ת פרטים ר י ס  2. הפונה ימסור לרשות את הפרטים שתדרוש הרשות ויופיע לראיון אצל מי שתקבע לכך מ
ו י י א י  הרשות. י

פ לתעודה י א נ  3. הרשות רשאית לסרב מתן תעודת מתנדב וכן להתנות מתן תעודת מתנדב או חידושה ת
 בתנאים, לרבות קבלת הדרכה והשתלמות מקצועית, הכל בהתאם להנחיות הרשות.

ל תעודה טו  4. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל תעודת מתנדב, אם נראה לה שראוי לעשות כן בי
 בנסיבות הענין. י

, עמי 49.  ס״וז התשמ״ג
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 5. על פי פניית הרשות ינפיק שירות בתי הסוהר למתנדב אישור כניסה לבית הסוהר שבו
 יפעל המתנדב בכפוף לכללי שירות בתי הסוהר.

ר כניטה  אישו
הר י הסו ת ב  ל

 6. גוף של מתנדבים שמטרתו שיקום האסיר (להלן - גוף) יהיה בפיקוח הרשות: היה שיקום
 האסיר חלק ממטרותיו של הגוף, תפקח הרשות על הגוף לגבי אותו חלק מפעילותו הקשור

 בשיקום האסיר.

 7. לא יעסיק גוף עובד במקצועות עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך, קרימינולוגיה,

 סוציולוגיה או פסיכיאטריה בשיקום האסיר, אלא אם כן קיבל לכך אישור מאת הרשות: הרשות
 רשאית לדרוש, כתנאי לאישורה, שעובד כאמור יעבור השתלמות והדרכה מקצועית בתחום

 שיקום אסירים, בין לפני מתן האישור ובין לאחריו, הכל לפי הנחיות הרשות.

 8. הרשות רשאית לבטל אישור שנתנה בהתאם לתקנה 7, אם נראה לה כי מן הראוי לעשות
 כן בנסיבות הענין.

 9. (א) גוף יעביר לרשות אחת לשנה הצעת תקציב, מאזן וחשבון על פעולותיו וכן את
 שמותיהם, מספרי זהותם ומענם של בעלי זכות החתימה המוסמכים לחייב אותו.

 (ב) גוף כאמור יעמיד לעיון הרשות, עם דרישתה, את כל המסמכים וספרי החשבונות
 שלו.

 (ג) גוף ימסור לעובד הרשות שהסמיכו לכך מנהל הרשות (להלן - מפקח), את כל
 הפרטים והמסמכים שידרוש המפקח, לשם פיקוח על קיומן של הוראות תקנות אלה.

 10. לפני תכנון וביצוע פעולה שנועדה לטיפול בקבוצת אסירים העולה על חמישה, יודיע על
 כך הגוף לרשות, והתכנון והביצוע של הפעולה ייעשה תוך תיאום עם הרשות וקבלת ייעוץ

 והדרכה ממנה.

 11 . גוף המפעיל קרן להלוואות או למענקים לאסיר משוחרר או ׳ייילשפחתו ינהל את הקרן, בין
 השאר, לפי הנחיות שקבעה הרשות.

 י׳ באדר התש״ן (7 במרס 1990)
 (חמ 3-1750)

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה

ת ו ש ר  פיקוח ה

ס בדי ת עו ק ס ע  ה

ר  ביטול אישו
ר  כאמו

 פיקוח ודיווח

ת מיוחדות לו  פעו

ואות  הלו

 תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום) (תיקון), התש"ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ׳׳ה-1965', ובאישור ועדת
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 5א לתקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), התשל״ג-21972 (להלן -
 'התקנות העיקריות), יבוא:

 5א. (א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת יעלו ב־1 בינואר של כל שנה
 (להלן - יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 ״הצמדה למדד

ה 5א נ ק ת ת פ ל ח  ה

, עמי 20.  י סייח התשכ״ה, עמי 270; התשמ״ג
, עמי 56: התשמ״ט, עמ׳ 1447.  2 ק״ת התשל״ג



 (ב) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש הקרוב
 וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

 (ג) בתקנה זו -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה!

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה!

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

 (ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח
 התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.״

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: ה

ם חדשים י ל ק ש  האגרה ב

20 

 5 לכל אדם שלגביו
 ניתן מידע״

 "תוספת

 (תקנה 5)

ת המבוקש ו ר י ש  ה

 1 . תעודת זהות או חלק ממנה שאבדו, שנגנבו או שהושחתו

 2. מתן מידע מקבצי מרשם האוכלוסין

ר ב ע ת מ א ר ו  3. לענין יום ההעלאה הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה המדד היסודי המדד ה
 שפורסם בחודש פברואר 1990.

ה ל י ח  4. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990). ת

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ד׳ באדר התש״ן (1 במרס 1990)
 (חמ 3-482)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעליה לכלי וככ) (תיקון),
 התש״ן-990ו

, 1 ^ צ ד - ח ״ י ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ה
, אני מצווה לאמור:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לוווק־יסוד: משק המדינה2

ן סעיף 10 קו  1. בסעיף 10 (א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תי
 התש״ל-31970 (להלן - הצו) -

 (1) בפסקה (7), אחרי ״תיקון חלפים״ יבוא ״מכללי בלמים״!

 (2) בפסקה (9), המלה ״ומצמדים״ - תימחק.

״ח, עמ׳ 24: התשמ״ח, עמי 52. ח התשי ״  ס
, עמי 206. ה ״ ל ש ת ח ה ״  ס

, עמי 281: התשמ״ט, עמי 243. , עמי 1463: התשמ״ב ח ״ ל ש ת , עמי 2186: ה ת התש״ל ״  ק

537 31;.3.1990 , סן התש״ן י נ ת 5260, די ב ו נ ק ת בץ ה  קו



 במקום סעיף 17 לצו יבוא:

 17. (א) עבודה במפעל תיעשה במיומנות מקצועית ובאחריות המנהל
 המקצועי; לגבי מכללים בטיחותיים ברכב תיעשה העבודה, ככל האפשר,

 בהתאם להוראות יצרן הרכב.

 (ב) נמצא במכלל בטיחותי ליקוי חמור המסכן את הבטיחות, יודיע על
 כך המנהל המקצועי לבעל הרכב, ואם סירב בעל הרכב לתקן כנדרש,יודיע על

 כך המנהל המקצועי לרשות הרישוי.

ף 17 ת סעי פ ל ח  ה

 ״ביצוע עבודה
 במפעל

ת סעיף 17א 3. אחרי סעיף 17 לצו יבוא: פ ס ו  ה

ת ו הג  ״ועדה להתנ
 מקצועית

 17א. (א) הרשות תמנה ועדה שיהיו חברים בה נציגי משרד התחבורה
 ואיגוד המוסכים. תפקיד הוועדה יהיה לקבוע כללים להתנהגות מקצועית של

 המנהל המקצועי במפעל.

 (ב) הרשות רשאית להביא בפני הוועדה ענינים הנוגעים למיומנות,
 אחריות והתנהגות מקצועית בענף.

 בסעיף 25 לצו, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) סכומי האגרה כאמור יותאמו פעמיים בשנה לעליה במדד המחירים לצרכן
 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), ויעוגלו לשקל החדש

 השלם הקרוב, כמפורט להלן:

 (1) ב־1 באפריל - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש ינואר שקדם לו
 לעומת המדד שפורסם לחודש יולי בשנה הקודמת:

 (2) ב־1 באוקטובר - לפי עליית המדד שפורסם לחודש יולי שקדם לו לעומת
 המדד שפורסם לחודש ינואר אותה שנה.״

.4 

ב צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה

 י״ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
 (חמ 3-291)

ן סעיף 25  תיקו

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו)(תיקון), החש״ן-990ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 וי15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957'
, אני מצווה לאמור:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחו־ק־יסוד: משק המדינה2

ף 19 1. האמור בסעיף 19 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשל״ד- ן סעי  תיקו

 31974, יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) סכומי האגרה כאמור יותאמו פעמיים בשנה לעליה במדד המחירים לצרכן
 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(להלן - המדד) ויעוגלו לשקל החדש השלם

 הקרוב, כמפורט להלן:

 י ס״ח התשי״ח, עמי 24: התשמ״ה, עמי 52.
׳ה, עמ׳ 206. - ס״ח התשל׳

ת התשל״ד, עמי 972: התשמ״ח, עמ׳ 421. ״  3 ק
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 (1) ב־1 באפריל - לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש ינואר שקדם לו
 לעומת המדד שפורסם לחודש יולי בשנה הקודמת:

 (2) ב־ 1 באוקטובר - לפי עליית המדד שפורסם לחודש יולי שקדם לו לעומת
 המדד שפורסם לחודש ינואר אותה שנה.״

 כ״א באדרי התש״ן (18 במרס 1990)
ב צ ה ק ש  מ

 שר התחבורה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(שינוי התוספת השלישית
 לחוק) (מס׳ 6), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 דתשמ״ו-1985' (להלן- - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. י בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (226)2 יבוא: תיקון התוספת
 השניה

 ״(227) טופסי צמר המסווג בפרט מכס 51.05.2100 בתוספת הראשונה לצו תעריף
 המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התש״ן-1989*.״

לה  2־ תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התש״ן (4 באפריל 1990). תחי

 י׳׳ז באדר התש״ן (14 במרס 1990)
מ 3-1976) ו ) 

ם ר ן פ ו ע מ ם ש י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

, עמ׳ 2.  י ס״ח התשמ״ו
ת התש״ן,׳ עמי 504. ״  2 ק

רי מק״ח 749, התש״ן, עמי 33. ת - שיעו ״  י ק

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מס׳ 72), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985 י, אנו מצווים לאמור:

ת פ ס ו ת ן ה  1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים תיקו
 למצרכים), התשמ״ט-1989/ בחלק שנים־־עשר, במקום מחיריהם של גפרורים כמפורט להלן

 יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳ להלן:

, עמי 2.  י סייח התשמ״ו
ת התשמ״ט, ע.־׳ 421 ועמי 52(1. ״  י־ ק
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 טור א׳
 המחיר ביג״־ח ״ טור ב•

ר בש״ח  במכירה המחיר בש״ח המחי
רה לצרכן רה לצרכן במכי נאי במכי  לקמעו

לת ר אי ו לל מע״מ באז  המצרף האריזה ללא מע״מ י כו

ת »0.9 1.25 1.10״ ו א ס פ ו ם חבילה של 12 ק י ר ו ר פ ג  ״

לה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ט באדר התש״ן (26 במרס 1990).  תחי

 כ״ה באדר התש׳׳ן (22 במרס 1990)
(¡-! ׳  (חמ 78(

ק שימיר ח צ י ם , י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עמק הירדן, תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

ט >מב< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958/ בפרט ר ן פ קו  תי

ה (מב) נ י ש א ר ת ה פ ס ו ת  ב

׳ז(30  (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי המלים ״וכפי שתוקנה ביום כ״ז בתשרי התשמ׳
 באוקטובר 1986)״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000

 והחתומה ביד שר הפנים ביום ו׳ בטבת התש״ן (3 בינואר 1990)!״

 (2) במקום השטח המתואר לצד הישוב ״כנרת״ יבוא:

 ״הגושים: 15160 עד 15163, בשלמותם.

 החלקות: 44, חלק מחלקות 24, 43, 103, 105 (דרך) ו־106(דרך) בגוש 15308,
 כמםומן במפה.״

 . ו׳ בטבת התש׳׳ן (3 בינואר 1990)
י ע ר ה ד י ר  1חמ 3-136< א

 שר הפנים

וסח חדש 9, עמי 256.  י דיני מדינת ישראל, נ
, עמי 212. ת התשי״ח, עמ׳ 1256: התשכ״ו, עמי 523, עמי 2046: התשמ״ז ״  2 ק

 צו המועצות המקומיות (ב) (כנרת, תיקון), התש״ן-1990

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, בפרט (לד), במקום ט (לח־ , 1. בתוספת הראשונה לצה המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953 ר ן פ קו  תי

ה תיאור השטח המתחיל במלים.״תחום המועצה״ והמסתיים במלים ״בגוש 15346״ יבוא: נ ו ש א ר ת ה £ < ס ו 1 י  ב

 ״תחום המועצה: גושים וחלקי גושים (ועד בכלל) -

וסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדינת ישראל, נ

, עמי 1174: התש״ר, עמי 402, עמי 778. ״ג ת התשי ״  2 ק
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 הגושים: 15307 - בשלמותו:

 15308 פרט לחלקה 44 וחלק מחלקות 24, 43, 103, 105(דרך) וי106 (דרך), כמסומן במפת
 תחום המועצה המקומית כנרת הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים
 ביום ו׳ בטבת התש׳ץ(3 בינואר 1990), ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,
 במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד המועצה המקומית כנרת (להלן -

 המפה):

 חלקי גושים: 15306 ו־15346, כמםומן במפה״.

 ר בטבת התש״ן (3 בינואר 1990)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

 כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות),
 I התש״ן-990ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 135 (ד) ו־139 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו,
 התש״ן-1990' (להלן - החוק), ובאישורה של הועדה המיוחדת של הכנסת לפי סעיף 141 לחוק,

 אני. קובע כללים אלה:

v פרה א׳: כללי 

 1. בכללים אלה -

 ״מישדר״ - יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור:

 ״מינהלת ההקמה״ - מינהלת ההקמה של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו במשרד התקשורת:

 ״מממן״ או ״מציע״ - לרבות כל גוף הנתון לשליטתו או להשפעתו של המממן או המציע:

 ״שידור חסות״ - ציון השתתפותו של גורם חוץ במימון מישדר:

 ״חשדיר שירות״ - תשדיר שעיקרו ומגמתו הדרכה לציבור על ידי מתן מידע לציבור על התועלת
 שבשירות ועל הדרך להשגתו, והכוונת הציבור על ידי הסברה וייעוץ בנושאים שבטובת

 הציבור.

 , 2. (א) תוקם במשרד התקשורת ועדה קבועה לענין תשדירי שירות ושידורי חסות שתכלול
 אה אלה:

 (1) מנהל השידורים:
 (2) היועץ המשפטי של משרד התקשורת;

 (3) חשב משרד התקשורת:
 (4) מנהל מחלקת התכניות במינהלת ההקמה:

 (5) מנהל מחלקת כלכלה ושיווק במינהלת ההקמה:

 (6) היועץ לענייני תכניות של מינהלת ההקמה:

 (7) נציג שר המשפטים.

, עמי 59.  ס״ח התש״ן

ת ועדה מ ק  ה
ה ע ו ב  ק
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 (ב) השר ימנה את יושב ראש הועדה.
 (ג) המנץ החוקי לישיבת הועדה הוא ארבעה מחבריה.

 (ד) הועדה תנהל פרוטוקול על ישיבותיה והחלטותיה.

 (ה) הועדה, בכפוף לאמור בכללים אלה, תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ונהליה.

 (ו) נבצר מיושב ראש הועדה להשתתף בישיבתה, ימנה לו המנהל הכללי של משרד
 התקשורת ממלא מקום מבין חברי הועדה.

 3. תפקידי הועדה וסמכויותיה הם אישור שידורי חסות לפי הנוהל שבפרק ב׳ ואישור תשדירי
 שירות לפי הנוהל שבפרק ג׳.

 תפקידי הועדה
ה תי ו י  וסמכו

 פרי, ב׳: שידורי חשות

 4. (א) מימון תכניות שידורים של מינהלת ההקמה באמצעות שידורי חסות ייעשה בדרך של
 הזמנה לקבלת הצעות למימון מישדרים: המימון יכול שיהיה להפקתם של מישדרים כאמור או
 לרכישתם, לפי הענין: לא ימומנו באמצעות שידורי חסות מישדרים בענייני היום ובענייני צרכנות

 ושידורים ממליאת הכנסת.

 (ב) ההכנסות משידורי החסות יהיו סעיף בתקציב מינהלת ההקמה.

 5. (א) מנהל השידורים יביא.בפני הועדה הקבועה את רשימת המישדרים המיועדים למימון
 באמצעות• שידורי חסות (להלן - הרשימה).

 (ב) הרשימה תכלול בין היתר את אלה:

 (1) שם המישדר או סיווגו ודבר היותו מישדר יחיד או חלק מסידרת מישדרים:

 (2) הסכום המבוקש לכל מישדר:

 (3) האם ההצעה תהיה למימון שלם או חלקי של המישדר.

 6. (א) אישרה הועדה את הרשימה,.יפרסם מנהל השידורים ברבים את ההזמנה לקבלת
 הצעות, דרכי ההגשה ומועדיה, הכל בכפיפות לכללים אלה.

 (ב) מצאה הועדה לנכון, רשאית היא לאשר קבלת הצעות כאמור שלא בדרך פרסום
 ברבים אלא על־ידי פניה טלפונית למספר מציעים.

ת ו ס  שידורי ח

ת המישדרים מ י ש  ר

ר הועדה  אישו
ם ההזמנה פרסו  ו

 7. (א) ביום שנקבע לקבלת הצעות, תתכנס הועדה הקבועה, שעה אחת, לכל היותר, לאחר
 השעה האחרונה שנקבעה בפרסום כשעה אחרונה לקבלת ההצעות.

 (ב) הועדה תדון ותחליט אם לאשר או לדחות הצעות מימון, לבחור ביניהן או להתנות
 תנאים לאישורן או לבחירתן.

 (ג) הוגשה הצעת מימון בידי מציע המייצג מספר מממנים, תביא הועדה בחשבון
 שיקוליה אם לאשר את ההצעה, גם את השיקול שאותו מציע מייצג מספר של מממנים שלדעתה
 גדול מדי או שבידי אותו מציע ירוכז אחוז כספי שהוא לדעתה גבוה מדי מכלל היקף מימון

 המישדרים באותה עת.

 (ד) לא אושרו כל ההצעות לכל המישדרים שברשימה שפורסמה, רשאית הועדה להורות
 על פניה במישרין למציעים שלא באמצעות פרסום ברבים, ולבקש הצעות מימון למישדרים שלא
 נתקבלה הצעה למימונם, ובלבד של$ יתקבלו הצעות שלא בהתאם למסגרת הסכומים שנקבעה

 ברשימה שפורסמה כאמור.

ת ו ע צ  בדיקת ה
 ואישורן .
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ר גים לאישו י  8. לא תאושר הצעת מימון במקרים אלה: סי

 (1) למציע יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי־פוליטי בתכנו של המישיר, כולו או
 חלקו, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בו:

 (2) לדעת הועדה עלול להיווצר רושם בציבור כי למציע יש ענין אישי, מסחרי או
 מפלגתי־פוליטי בתכנו של המישדר, כולו או חלקו:

 (3) הצעת המימון היא של גוף מפלגתי־פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;

 (4) לדעת הועדה יש בהצעה טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת!

 (5) הצעת המציע היא למימון מספר מישדרים, בתקופה מםויימת, העולה על סך 40
 אחוזים מסך כל המישדרים המשודרים שבעדם מבקשת מינהלת ההקמה מימון באותה

 • תקופה, בין אם התקבל בעדם מימון ובין אם לאו:

 (6) הצעת המימון היא ליותר ממישדר אחד במשך יום שידורים אחד, למעט סדרה:

 (7) הצעת המימון היא למספר מישדרים שונים שאינם מהווים סדרה אחת, אך
 משודרים בימים רצופים בשעות זהות:

 (8) "ההצעה כרוכה בהקניית זכויות כלשהן במישדר למציע או לאחרים.

ת מממן בו  9. (א) לא יתקבלו הצעות מימון אם המציע מתנה את המימון, בין במפורש ובין מכללא, חו
 בתנ*;י כלשהו, לרבות מועד השידור, השפעה או הבטחה להשפעה כלשהי על תהליך ההפקה
 והעריכה או הרכישה, נוכחות בשלב כלשהו משלבי ההפקה, הקרנה קודמת לשידור, זכות להעיר
 הערות על התסריט וכדומה: המציע יובל להתנות את המימון בהתחייבות שלא לשדר את המישדר
 בשבתות ובמועדי ישראל, או בכך שיצויין שהצילומים נעשו בימי חול; במקרים חריגים רשאית

 הועדה להיעתר למממן המבקש, מטעמים מיוחדים, שלא יוזכר שמו כמממן השידור.

 (ב) אושרה הצעת מימון, לא יתערב המממן בתהליך הרכישה, ההפקה, העריכה והשידור
 בדרך׳ כלשהי ולא יבקש לעצמו השפעה על תהליכים אלה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 (ג) אושרה הצעת מימון, לא יתקשר המממן, בין במישרין ובין בעקיפין, עם אדם
 שהונ!יע במישדר שהוא מימן, לצרכי קידום עסקיו של המממן, בדרך של שימוש בדמות שהציג

 אותו אדם במישדר הממומן.

ר מממנים פ ס  10. (א) הועדה רשאית לאשר הצעות של מספר מציעים למישדר אחד או לסדרת מישדרים מ
 ובלבד שמנהל השידורים קבע לגביהם כי עלותם גבוהה במיוחד.

 י (ב) אישרה הועדה, כאמור, מספר הצעות למישדר אחד, לא יעלה זמן השידור של שמות
 כל המממנים על ארבע שניות לכל מממן.

סח הודעה ו  11. (א) שם המממן, לרבות פרטי התאגדותו, יוקרנו או ייקראו בידי קריין, או שניהם כאחד, נ
 בתחיילת המישדר ובסיומו, בנוסח: ״המישדר שודר.הופק/נרכש בעזרת/בםיוע/במימון של

 חברה או ״;

 היה המימון למישדר מקורי, רשאית הועדה לאשר את השימוש בהודעה במלה ״חסות״.

 (ב) הועדה רשאית לאשר כיתוב של המממן גם באמצעות השרטוט של האותיות
 (LOGO) המקובל עליו, ובלבד שלא יאושר ציון הסימן המסחרי של המממן או מוצריו בנוסף

 לכיחוב האותיות כאמור.

 (ג) הועדה רשאית לאשר ציון אפיונו המסחרי של המממן לרבות ציון מוצריו, ובלבד
 שלא יאושר תיאור איכותי או השוואתי שמטרתו קידום מכירותיו של המממן.
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 (ד) שם המממן יירשם באותיות שגודלן לא יעלה על 2.7 מילימטרים: איפיונו של המממן,
 ציון מוצריו ויתר האותיות המופיעות בהודעה יירשמו באותיות קטנות מהן.

 (ה) רקע שקופית ההודעה יהיה בצבע אחיד.

 (ו) לא תאושר שקופית אשר שם המוצר בה הוא דמות טלויזיונית.

 12. (א) נתקבל מימון ונרכש או הופק מישדר בסיועו, רשאית הרשות לשדרו או שלא לשדרו
 לפי שיקול דעתה הענייני: החליטה הרשות שלא לשדר מישדר כאמור: תחזיר למממן את כספו,
 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת המימון עד המדד

 שפורסם לאחרונה לפני החזרתו.

 (ב) נתקבל מימון ולא נסתיימה ההפקה, או שלא נרכש מישדר במועד שקבעה לכך
 הרשות, רשאית הועדה להאריך את המועד לתקופה סבירה נוספת: לא נסתיימה ההפקה או שלא
 נרכש המישדר גם כעבור התקופה הנוספת, תשיב הרשות למממן את כספו כשהוא צמוד למדד

 המחירים לצרכן, כאמור בתקנת משנה (א).

 פדר, ג׳: תשדירי שירות

 13. יזם המעונין לשדר תשדיר שירות יפנה בכתב אל מנהל השידורים: בפנייתו יציין היזם את
 נושא המישדר, מטרתו ותוכנו בקווים כלליים.

 .14. (א) מישדר שירות לא יכלול:
 (1) פרסומת:

 (2) כל דבר שיש בו משום פולמוס או פגיעה בגופים אחרים:

 (3) כל דבר שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב או הנוגד את הסדר הציבורי או
 המזיק לציבור:

 (4) כל דבר הסותר את חוקי המדינה:

 (5) כל פגיעה בדת או בלאום או בעדה או במין:

 (6) . אישי ציבור, זולת נשיא המדינה:

 (7) אמנים, ספורטאים וכדומה בלי לקבל את רשותם, בכתב ומראש:

 (8) דברי תועבה הסותרים את המוסר:

 (9) דברי לעז, דיבה או השמצה:

 (10) הגזמה לגבי איכות מוצר או שירות או ייחוס מעלות וסגולות למוצרים אז
 לשירותים שאין להוכיחם:

 (11) דברים העלולים לזרוע בהלה ופחד בציבור:

 (12) ניסוח, צליל או תמונה שיש בהם התחזות למישדר אחר של מינהלת ההקמה.

 (ב) ניתן יהיה לקרוא לציבור לתרום כספים למטרה ציבורית או להשתתף בהגרלות
 מותרות כחוק: כל קריאה לציבור כאמור טעונה אישור נפרד של הועדה.

 15. (א) הועדה תדון בבקשות שהוגשו בכתב או בתמונה בלבד: הועדה רשאית לדרוש מיזם
 להגיש לה תסריט מפורט בטרם תדון בבקשתו.

 (ב) הועדה רשאית לאשר את תוכן התשדיר לפי בקשת היזם, להורות על שינויים בתוכן
 או בהיקף, או שלא לאשרו כלל.

 שידור שמומן
ל ע ו פ  ולא יצא ל
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 (ג) הועדה רשאית לקבוע סייגים בדבר תכיפות השידורים של תשדיר שירות, לרבות
 שידורים חוזרים.

ת התשדיר נ כ  16. (א) אישרה הועדה את הצעת היזם, יגיש היזם לפני תחילת הצילומים או ההקלטות, ה
דור  הצעת תסריט מפורטת אליה תצורף רשימת שמות היוצרים והמבצעים של התשדיר. לשי

 (ב) מנהל השידורים רשאי לדרוש מיזם שינויים או תיקונים בתסריט, לרבות שינויים
 לשוניים או החלפתו של יוצר או מבצע: אישר מנהל השידורים את התסריט, רשאי היזם להתחיל

 בהפקה.

 (ג) מנהל השידורים או מי שהסמיך לכך, יצפה בהעתק העבודה של התשדיר והוא יהיה
 רשאי לאשרו, לפסלו או לדרוש תיקונים בתשדיר.

 (ד) כל שינוי או תיקון כאמור בסעיף זה ייעשו בידי היזם ועל חשבונו.

 (ה) אישר מנהל השידורים את התשדיר לשידור, ייקבע מועד השידורים וייחתם הסכם
 לשידור התשדיר.

1, 

ר ת תשדי ל י ס  17. הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסול לשידור תשדיר גם לאחר הפקתו. פ

ת תשדיר ק פ  18. הפקת תשדיר שירות תיעשה בידי היזם ועל חשבונו. ה

רות רי שי  19. (א) תשדיר שירות מוכן שאושר בידי רשות השידור או בידי הטלויזיה הלימודית, יראו תשדי
ם ' נ כ י  אותו כמאושר על פי כללים אלה. מ

 (ב) תשדיר שירות מוכן שטרם אושר בידי הועדה הקבועה או רשות השידור או הטלויזיה
 הלימודית, יהא התשדיר טעון אישור הועדה ומנהל השידורים לפי כללים אלה.

ר רד תשדי  20. אורכו של תשדיר שירות לא יעלה על דקת שידור! במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים או
ת י י י  שיירשמו, רשאית הועדה לאשר תשדיר שאורכו עולה על דקת שידור ובמחיר מיוחד. ש

ם הנדרש ו ל ש ת  21. (א) הועדה תקבע את גובה התשלומים בעד תשדירי שירות. ה

 (ב) גובה התשלומים יהיה בעד 20 שניות שידור או חלק מהן, בעד 21 עד 30 שניות .
 שידור, בעד 31 עד 45 שניות שידור ובעד 45 שניות עד דקת שידור.

 (ג) לא יינתנו הנחות אלא באישור הועדה ומטעמים שיווקיים מיוחדים שיירשמו.

קף תו לה ו  ׳.2. (א) תחילתם של כללים אלה ביום ט״ו באדר התש״ן (12 במרס 1990). תחי

 (ב) תוקפם של כללים אלה עד ליום.כ״ב באלול התש׳׳ן (12 בספטמבר 1990).

י ב ק ע ד י ) ג 1 9 9 ס 0 ר מ 1 ב 1  י״ד באדר התש״ו י
 1חמ 3-2215) שר התקשורת

 הודעת הנוטריונים (שכד שירותים) (מס׳ 3), התש״ן-990ו

(להלן ׳ט-1978|  1:תוקף סמכותי לפי תקנה 4>ד) לתקנות הנוטריונים(שכר שירותים), התשל׳
- התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום כ׳ בניסן שינוי סכומים
 התש״ן (15 באפריל 1990) כך:

, עמי 238. , עמי 478: התש״ן  ק״ו; התשל״ט, עמי 196: התשמ״ז



 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

תים רו ר שי כ ש  ״

ר ב• י  טו
ר כ ש ר ה  שיעו

ם חדשים  בשקלי

46 

17 

ר אי'  טו
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17 

17 

17 
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 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

 אימות חתימה -

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
 לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
 אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו,

 לכל העתק כאמור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף
 לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד בבד עם
 המקור באמצעות נייר פחם

 (א) אישור נכונות של תרגום -
 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום 60

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן • 46

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור
 נוסף: לאישור הראשון 17

 (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור
 בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה בדבר צוואה

 הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה,
 התשכ״ה-1965 , הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 72
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 . (ב) ביצוע כל פעולה כאמור ,בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך הסכום שנקבע לביצוע הפעולה

 לפי פסקה (א) בתוספת השכר
 שנקבע לענין פריט 1

 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות (א) או(ב) במסמך
 פלוני ובעותק נוסף ממנו, לכל עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה 17

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים 46

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון 46

 י (ב) לכל מצהיר נוסף 18
 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור

 נוסף 17

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה

 על 23,000 שקלים-חדשים 298
 (ב) עלה הסכום האמור על 23,000 שקלים חדשים 641

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
 ההעדה וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 76

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא
 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
 השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה
 במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי הענין,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות

 וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון
 ממשרדו ועד שובו 152

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 46

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת,
 על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
 מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה(א) כחלקו בסך כל מבקשי

 שירות באותו מעמד״.

ן ג מ ו ם ק ל י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ב׳ בניסן התש״ן (28 במרס 1990)
 (חמ 3-1216)



 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק) (מס׳ 2),
 התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב<(4) לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב
 טמיק), התשל״ח-1978' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

ן(1 באפריל 1990), סכום האגרה ׳  1. בשל העליה במדד יועלה החל ביום ו׳ בניסן התש׳
 הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העיקריות לסך 10.50 שקלים חדשים.

 כ׳׳א באדר התש״ן (18 במרס 1990)
י א כ ל ז א ק ז ח  1חמ 3-139) י

 המנהל הכללי של משרד החקלאות

ת התשל״ח, עמי 674: התש״ן, עמי 304. ״  ק

 תיקון טעות

 •י בצו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעורים), התש״ן-1990, שפורסם בקובץ התקנות 5246,
 התש״ן, עמ׳ 338, בסעיף 5, ברישה, במקום ״התגמול לבן זוג של נכה שנפטר״ צריך להיות ״התגמול

 לבן זוג של נכה נזקק שנפטר״.
 (חמ 3-818)

ת 5260, ד׳ בניסן התש״ן, 30.3.1990 ו  קובץ התקנ




