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 תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שתות), התשנ״ב-992ו

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־15 לחוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984'
ת אלה: ו  הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

 1. כל סדרה של איגרות חוב מסוג כלשהו המוצאת על פי החוק תסומן במספר בן ארבע
נות מציינות את החודש, השלישית את ת שיציינו את מועד הפדיון, ובהן השתיים הראשו  ספרו
 מספר השבוע בחודש והרביעית את השנה, ותכונה ״מילווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984״,

ספת ציון מספר הסדרה.  בתו

ב לא פחות מ־100  2. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת, ויימכרו ביחידות שערכן הנקו
 שקלים חדשים.

ק ישראל יהיה נמוך מסכום הפדיון שלהן, בשיעור  3. המחיר שבו יימכרו איגרות חוב לבנ
 הנובע משיעור הריבית האפקטיבית על המקדמה הארעית לפי סעיף 45 לחוק בנק ישראל,

, כפי שתהיה בתוקף ביום הוצאתן. 2  התשי״ד-1954

 4. (א) איגרות החוב ייפדו בתום תקופה שלא תפחת מארבעה עשר ימים ולא תעלה על
 שלוש מאות ששים וחמישה ימים מיום הוצאת הסדרה.

 (ב) איגרות החוב ייפדו במועד הפדיון שנקבע לגבי כל סדרה, בסכום שווין הנקוב,
ת אלה - סכום הפדיון). ו  ובתוספת הריבית עליהן, אם נקבעה ריבית (בתקנ

ת או הפרשי הצמדה. בי  (ג) ממועד הפדיון ואילך לא ישאו איגרות החוב רי

, ק נ  5. ההפרש שבין סכום הפדיון לבין מחיר המכירה הראשונה של אותה סדרה על ידי ב
 ישראל יהיה פטור ממס, ואולם אין בכך כדי לפגוע באמור בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים

. 3  בשל אינפלציה), התשמ״ה-1985

ק, כפי שיורה ו בבנ נ  6. סכום הפדיון של איגרות החוב ישולם לבעל הרשום על ידי זיכוי חשבו
 למינהלה.

גרות החוב ולא ר את הפנקס שלושה ימים לפני מועד פדיון אי ו  7. המינהלה רשאית לסג
 לרשום בו כל העברת איגרות חוב.

, יידחה המועד הנקוב ליום ת אלה ביום שאינו יום עסקים בנקאי ו  8. חל מועד הנקוב בתקנ
 העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו: לענין זה -

ו נוהגים  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שבו פועלים עיקר עסקי התאגידים הבנקאים ואשר לגבי
 בתאגידים הבנקאיים לקיים סליקה של הממסדים הבנקאיים:

. 4 ת (רישוי), התשמ״א-1981  ״תאגיד בנקאי״ - כמשמעותו בחוק הבנקאו

ת אלה: ו ת הבאות יתבטלו בתום שנה ממועד תחילתן של תקנ ו  9. . התקנ

; 5 ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג א׳), התשמ״ד-1984 ו  (1) תקנ

 1 ס״וז התשמ״ד, עמי 69! התשמ״ז, עמ׳ 138.

 2 סייח התשי״ד, עמי 192! התשמ״ח, עמי 239.

 3 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמי 172.

 4 ס״ח התשמ׳׳א, עמ׳ 232.

 5 ק״ת התשמ״ד, עמי 1248.
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; 6 ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג בי), התשמ״ד-1984 ו  (2) תקנ

; ד ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג ג׳), התשמ׳׳ד-1984 ו  (3) תקנ

:

8 ז-1987 ׳ ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג ד׳), התשמ׳ ו  (4) תקנ

; 9 ׳ז-1987 ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג הי), התשמ׳ ו  (5) תקנ

; 1 0 ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג ר), התשמ״ז-1987 ו  (6) תקנ

ג ז׳), התשמ׳׳ח-1988"; ת מילווה קצר מועד (סדרות מסו ו  (7) תקנ

. 1 2 ת מילווה קצר מועד (סדרות מסוג ח׳), התשמ״ח-1988 ו  (8) תקנ

 תוספת

 (תקנה 2)

 נוסח איגרות החוב

 מדינת ישראל

 מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984

 מס׳ סידורי סדרה

 הערך הנקוב [שיעור הריבית ]

 איגרת חוב רשומה על שם לתקופה של. ימים

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984, והתקנות
 שהותקנו על פיו.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. אינרת חוב זו תישא/לא תישא ריבית בשיעור של אחוזים לשנה.

 4. ככומי הפדיון של איגרת חוב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת החוב בבנק, כפי
 שיורה למינהלה.

 5. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הפדיון המפורטים בתקנות.

 תאריך ההוצאה;

 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

 י׳׳א בטבת התשנ׳׳ב (18 בדצמבר 1991)
 (חמ 90׳י3-1)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1249.

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1251.
 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1255.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1226.

 ק״ו, התשמ׳׳ז, עמי 1228.
 ק״ו. התשמ״ח, עמי 958.
 ק״ו, הוזשמ״ח, עמי 959.
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 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון),
 התשנ״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו־39 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ׳׳א-1981 י, אני
ת אלה: ו  מתקין תקנ

2 ת הפיקוח על עסקי ביטוח(תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ״ו-1986 ו ספת לתקנ  1 . בתו

ת העיקריות) - ו  (להלן - התקנ

 (1) בסעיף 19, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ה) המבוטח ימסור למבטח דו׳׳ח תביעות, כמשמעותו בסעיף 31א, לגבי שנת
 הביטוח הקודמת או האחרונה שבה היה מבוטח, לפי הענין.״!

 (2) אחרי סעיף 31 יבוא:

 דו״ח תביעות ״31א. (א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח - בביטוח לשנה
פת הביטוח - בביטוח לתקופה הקצר־ משנה, י׳ןילח  אחת, או בתום תקו
 המבטח למבוטח דו״ח תביעות שבו יצו־יין אם המבוטח הגיש, עד למועד
 האמור, תביעה או תביעות תוך פירוט כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה

 תביעה כאמור.

 (ב) הוגשה תביעה, ראשונה לאחר תום 11 חדשים מתחילת תקופת
 הביטוח, ישלח המבטח דו״ח מתקן מיד עם הגשת התביעה.

 (ג) בסעיף זה, ״תביעה״ - תביעה לתגמולי ביטוח לפי סעיף 27,
 בשיעור העולה על 35% מהיקף הפרמיה למלוא תקופת הביטוח.״

ות אלה ביום כ״ו באדר א׳ התשנ״ב (1 במרס 1992).  2. תחילתן של תקנ

 ט״ז בטבת התשנ״ב (23 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-1411)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 תיקון מעיף 11
 לתוספת

 תחילה

 סייח התשמ״א, עמי 208.
 ק״ת התשמ׳׳ו, עמי 1469.

 צו מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הארכת התקופה המזכה),
 התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) להגדרת ״עובד זכאי״, בסעיף 1 לחוק מם הכנסה (הטבות
(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של 1 (הוראת שעה), התשמ״א-1981 ם)  לחיילים משוחררי

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. הוראות החוק יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר בשנת המם 1992.

 ט״ו בטבת התשנ״ב (22 בדצמבר 1991)

 (חמ 3-1970)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 1 סייח התשמ׳׳א, עמ׳ 81. שר האוצר

 הארכת התקופה
 המזכה
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 היקף השקעה

 השכר הקובע

 תגמול לנכה,
 נצרך

 תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכנית זוטא),
 התשנ״ב-992ו

, ובאישור ו לפי סעיף 4 לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ״א-1980'  בתוקף סמכותנ
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנ

ת זוטא לא יעלה על סכום של מאה ושלושים אלף שקלים חדשים. י  1. היקף ההשקעה בתכנ

- ביטול ה ״ מ ש ת ת זוטא), ה י נ ת עידוד השקעות הון בחקלאות (שינוי סכום ההשקעה בתכ ו  2. תקנ
 21985 - בטלות.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
ר האוצר  ש

 ח׳ בטבת התשנ״ב (15 בדצמבר 1991)
(3-15D9 חמ) 

ן ת י ל א א פ  ר
 שר החקלאות

 1 ס״ו התשמ״א, עמי 56¡ התשנ״א, עמ׳ 16.

 2 ק״ו; התשמ״ה, עמ׳ 870.

 צו נכי דדיפות הנאצים (העלאת שיעוד התגמולים), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לחוק, במקום ״88.1%״ יבוא ״91.1%״.

 2. בסעיף 4א(א) לחוק, במקום ״104.3%״ יבוא ״107.9%״.

ל תחילה 1 באוקטובר 1991), והוא יחול על תגמו ) ב ״ נ ש ת  3. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בתשרי ה
 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1991 ואילך.

ת התשנ״ב (18 בדצמבר 1991) ב ס  א׳ ב
 (חמ 4י<3-14)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 י ס״יו התשי״ז, עמי 163¡ התשמ״ג, עמי 118! ק״ת התשנ״א, עמ׳ 1039.

 תקנות המכס (תיקון), התשנ״ב-1992

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס

4 ה 1 נ ק מ ת ק י ה 16(א)(2)״ ת , אחרי המלים ״האגרה שבתקנ 2 ת המכס, התשכ״ו-1966 ו ה 41(ב) לתקנ  1. בתקנ
ה 16(ב)(2)״. בתקנ  יבוא ״ו

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ח׳ בטבת התשנ״ב (15 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-25)

 דיו י מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
 ק״ת התשכ״ו, עמי 274: החשנ״א, עמ׳ 1234.
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 תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מם הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
ת אלה: ו  הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

2 (להלן - ות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ״ח-1988 ספת א׳ לתקנ  1. בתו
ת העיקריות), כסופה יבוא: ו  התקנ

 הסכום בשקלים וודשים

 240,000״

 הסכום בשקלים חדשים

 60,000״

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 שנת המס

 ״1991

ת העיקריות, בסופה יבוא: ו ספת ב׳ לתקנ  בתו

 שנת המס

.2 

 ״1991

 ט״ו בטבת התשנ״ב (22 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-720)

 י. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 580: התשנ״א, עמ׳ 406.

 תיקון תוספת א׳

 תיקון תוספת ב׳

 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעוד ההפרשה לקרן פיצויים) (תיקון),
 התשנ״ב-992ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו־65 לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961'
ת אלה: ו  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

- א ״ נ ש ת ת מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), ה ו ה 2 לתקנ  תיקון תקנה 2 1. בתקנ
ת המס 1991״ יבוא ״בשנות המם 1991 19921״.  1991, במקום ״בשנ

 ט״ו בטבת התשנ״ב (22 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-2266)

י ע ד ו ק מ ח צ  י

 י ס״ת התשכ״א, עמ׳ 100; התשמ״ט, עמ׳ 4. שר האוצר
 2 ק״ת התשנ״א, עמי 474.

 תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשנ״ג-992ו

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954'
ת אלה: ו  ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנ

, בפסקה 2 ת נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט״ו-1955 ו ה 14א(א), לתקנ  תיקון תקנה 14א 1. בתקנ
 (1), במקום ״ל־96.4%״ יבוא ״ל־99.7%״.

 י ס״ח התשי״ד, עמי 76¡ התשמ׳׳ג, עמ׳ 56.
 1 ק״ת התשט׳׳ו, עמי 785¡ התשנ״א, עמ׳ 1038.
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״ב (1 באוקטובר 1991), והן יחולו על תחילה ת אלו ביום כ״ג בתשרי התשנ ו  2. תחילתן של תקנ
 תגמולים המשתלמים בעד חודש אוקטובר 1991 ואילך.

 י״א בטבת התשנ׳׳ב (18 בדצמבר 1991)
 (חמ ?3-31)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 השכר הקובע

 תגמול לנכה
 נצרך

 תגמול למחוסר
 פרנסה

 תגמול לנכה
 נזקק

 תגמול לבן-זוג
 של נכה נזקק

 שנפטר

 תגמול לבן-זוג
 של נכה נצרך

 שנפטר

 צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעורים), התשנ״כ-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ד(א) ו־5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954' (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לחוק, בהגדרת ״השכר הקובע״, במקום ״80.1%״ יבוא ׳׳91.1%״.

 2. בסעיף 4ג(א) לחוק, במקום ״104.3%״ יבוא ״107.9%״.

ל למחוסר פרנסה כאמור בסעיף 4ב(ג) ו־(ד) לחוק יהיה:  3. התגמו

 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 32.9% כ(הדרגה הקובעת, ואם יש לנכה
 ילד - 48.8% מהדרגה הקובעת;

 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 48.8% מהדרגה הקובעת, ואם יש לנכה
 ילד - 68.1% מהדרגה הקובעת.•

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100% - 68.1% מהדרגה הקובעת, ואם יש
 לנכה ילד - 95.4% מהדרגה הקובעת.

ל לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד(א) לחוק יהיה:  4. התגמו

 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 70.7% מן המשכורת המשתלמת אותה
 שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד;

 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 72.8% מן המשכורת כאמור!

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 49% - 80.4% מן המשכורת כאמור.

ל לפי סעיף 13א(ב) לחוק, ל לבן זוג של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמו  5. התגמו
, יהיה: 2 יסתו לתוקף של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס׳ 11), התשמ״ג-1983  לפני כנ

 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 70.7% מן המשכורת המשתלמת אותה
 שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד:

 (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% - 72.8% מן המשכורת כאמור:

 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־ 40% עד 49% - 80.4% מן המשכורת כאמור.

 6. בסעיף 13א(ב) לחוק, במקום ״77.7%״ יבוא ״80.4%״.

 1 ס״וו התשי״ד, עמ׳ 76: התשמ״ג, עמ׳ 56; ק״ת התשנ״א, עמי 1038.

 2 ם״וו התשמ״ג, עמי 56.
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ל  7. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בתשרי התשנ׳׳ב (1 באוקטובר 1991), והוא יחול על תגמו
 המשתלם בעד חודש אוקטובר 1991.

 תחילה

׳ב (19 בדצמבר 1991)  י״ב בטבת התשנ׳
 (חמ 3-818)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות)(היוון קיצבאות ותביעות
 נגד צד שלישי) (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח
ת אלה: ו  משולב], התשמ״ה-1985', אני מתקין תקנ

ת שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ו  הוספת תקנה 6א 1. אחרי תקנה 6 לתקנ
, יבוא: 2  ותביעות נגד צד שלישי), התש׳יל-1970

, תחושב קיצבתו כאילו לא הוונה, אם  ״הפסקת ניכוי 6א. (א) זכאי שהיוון חלק מקיצבתו
 נתקיימו בו שני אלה:

 (1) מלאו לו שבעים שנים:

בל קיצבה במשך עשרים שנימ לפחות.  (2) הוא קי

ת משנה (א) יחל ביום ה־1 בחודש נ ק ת  (ב) חישוב קיצרה כאמור ב
 שלאחר החודש שבו מלאו לזכאי שבעים שנים.״

ת אלה ב־1 בחודש שלאחר חודש פרסומן, ואולם חישוב קיצבתו של ו  תחילה 2. תחילתן של תקנ
 זכאי, כאמור בסעיף 1, יהיה החל ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).

 י״ח בטבת התשנ״ב (25 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-2338)

ס נ ר ה א ש  מ
 שר הבטחון

 ס״ח התשמ׳׳ה, עמי 124¡ התשנ״א, עמי 157.
 ק״ת התש׳׳ל, עמ׳ 1970; התשל״א, עמ׳ 1250.

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח ממני מחלה), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ת אלה: ו  ושיקום), התש״י-1950' (להלן - החוק), אני מתקין תקנ

 סייח התש״י, עמ׳ 126.
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ל שיעור השתתפות ב ק  1. וזשתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15(ב) לחוק, של מ
ב לצדו של אותו סעיף המדינה קו ל ׳יפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א׳, תהיה בשיעור הנ  תגמו

 בטור בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

42.75 7 
51.74 8 
42.75 9 
 10 (א) 51.74
 10(ב) 42.75
 10 (ג) 51.74
 10 (ד) 51.74
42.75 (¡1)10 
 10א 51.74

 12 בין אם יש לו בן־זוג
 ובין אם אין לו 42.75
42.75 (1)13 
51.74 (2)13 

2 - ביטול ׳א-1991 ׳ ׳ 2), התשנ מס ) ח מפני מחלה) טו בי ת משפחות חיילים שנספו במערכה( ו  2. תקנ
 בטלות

״ב (1 באוקטובר 1991)• תחילה ת אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ ו ל תקנ  3. תחילתן ש

 י״א בטבת התשנ״ב (18 בדצמבר 1991)

ס נ ר ה א ש  >חמ 0-176 מ
ר הבטחון  ש

 2 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 252.

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן)
 (תיקון), התשנ״ב-992ו

- ל ״ ש ת נוסח חדש], ה קף סמכותי לפי סעיף 173 וי216 לפקודת הבטיחות בעבודה [  בתו
ת אלה: ו  1970', אני מתקין תקנ

, י ת ובריאות העובדים בבנזן), ת קתי ת הבטיחות בעבודה (גיהות תעסו ו  1. בתקנה 1 לתקנ
ת העיקריות), במקום הגדרת ״רופא מורשה״ יבוא: ו 2 (להלן - התקנ  התשמ״ד-1984

ת וכן רופא של שירות רפואי מוסמך קתי  ״״רופא מורשה״ - רופא מומחה לרפואה תעסו
ת אלה!״ ו  ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנ

, י ת משנה (א) יבוא: ת נ ק ת העיקריות, במקום ת ו ה 3 לתקנ  2. בתקנ

תרת קללת המו  ״(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשו
ת  תהיה 0.6 חלקים למיליון או 1.9 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבי

ל אויר.״  המותרת תהיה 2 חלקים למיליון או 6.4 מיליגרם בנזן למטר מעוקב ש

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.
 2 ק׳׳ת התשמ״ד, עמ׳ 572! התש׳׳ן, עמ׳ 16.
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ת העיקריות יבוא: ו  הוספת תקנה 8!א 3. אחרי תקנה 18 לתקנ

ות אלה לא יחולו על תחנות למכירה או חלוקה של דלק להתנעת  ״סייג לתחילה 18 א. תקנ
 כלי רכב.״ *

 כ״ז בכסלו התשנ״ב (4 בדצמבר 1991)
ר י מ ק ש ח צ  1חמ 3-1667) י

 שר העבודה והרווחה

 צו הגז (בטיחות ורישוי)(בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן
 גפ׳׳מ ובמחסן עזר), החשנ״ב-1992

- ן ל ה ל ת ורישוי), התשמ״ט-1989' ( חו (בטי ז  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29,2 ו־30 לחוק הג
 החוק), בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר המשטרה ובאישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

ת ו ק אי: פרשנ ר  פ

ות אלה -  הגדרות 1. בתקנ

תו  ״אש גלויה״ - להבה, גץ, ניצוץ חשמלי או מקור כלשהו בעל אנרגיה מספקת לגרום להתלקחו

 של גפ״מ!

 ״גפ״מ״ ־ גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק:

 ״המנהל״ - מנהל עניני בטיחות הגז במשרד האנרגיה והתשתית;

 ״מכלים״ - מכלים וגלילים אשר תקן ישראלי ת״י 70 - מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימנים
2 (להלן - ת״י 70) חל עליהם, למעט מכלי מחנאות:  מעובים (גפ״מ)

נ חל עליהם:  ״מכלי מחנאות״ - גפ״מ בקיבולת נקובה של עד 12 ליטר, אשר ת״י 70 ו־844

 ״ערום״ - ערמת מכלים או מכלי מחנאות:

 ״מחסן עזר״ - אתר שבו מאחסנים, למטרות מסחריות, גפ״מ במכלים ובמכלי מחנאות שסך כל
 קיבולם אינו עולה על 1,000 ליטר (500 ק״ג גפ״מ);

, מחנאות שסך כל ל י ל בג ות במכלים ו  ״מחסן גפ״מ״ -- אתר שבו מאחסנים גפ״מ למטרות מסחרי
 קיבולם עולה על 1,000 ליטר (500 ק״ג גפ״מ):

 ״רשות כבאות״ - כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי״ט-1959'•:

 ״מחזיק״ - בעל או שוכר של מחסן גפ׳׳מ או מחסן עזר:

 ״מוגן מפני התפוצצות״ - ציוד ומיתקנים מסוג Group D1 Div כמשמעותו בספר 500 בפרק 70
;(NFPA להלן - תקנה) ת ות האגודה הלאומית להגנה מפני אש של ארצות הברי  של תקנ

 פרי, ב׳: אישור אחסנה

 אישור מחסן גפ״מ 2 (א) לא יחסין אדם ולא ירשה לאחר להחסין גפ״מ במחסן ובמחסן עזר ולא יפעיל מחסן
י גפ״מ ומחסן עזר, אלא אם כן המנהל אישר את מחסן הגפ״מ אי את מחסן העזר. ז ז ע ס ח מ  י

 ם״ח התשמ״ט, עמי 108.
 י״פ התשמ״ה, עמי 102.
 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 723.

 ס״ח התשי״ט, עמי 199: התשל״ו, עמי !׳17.
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 (ב) המבקש לאשר מחסן גפ״מ או מחסן עזר יגיש בקשה, ב־4 עותקים, למנהל בצירוף
 תכניות, בקנה מידה 1:100 של מחסן הגפ״מ ומחסן העזר וכן יגיש, פרטים ומסמכים נוספים, לפי

 1 דרישת המנהל.

 (ג) המנהל יודיע על החלטתו בבקשה בתוך 60 ימים ממועד הגשתה, ואולם לא יסרב
 המנהל לאשר מחסן גפ׳׳מ או מחסן עזר אלא אם כן נתן למבקש תחילה הזדמנות נאותה להשמיע

 לפניו את טענותיו.

 פרק נ׳: מחסן גש״מ

 3. לא יקים אדם מחסן גפי׳מ ולא יפעילו באזור מגורים.

 4. לא יחסין אדם ולא ירשה לאחר להחסין גפ״מ במחסן גפ״מ בכמות העולה על 25 טון.

 5. (א) מכלים יוחסנו במקומות פתוחים ובערומים נפרדים, לפי גודלם.

 (ב) מכלים מלאים בגפ״מ יוחסנו בערום נפרד ממכלים ריקים, ויוצב שילוט מתאים.

 (ג) מכלי מחנאות יוחסנו בכלובי מגן.

 (ד) מכלים, למעט מכלים ריקים יוחסנו במצב מאונך בקומה אחת כשהשםתום למעלה,
 אלא אם כן אישר המנהל אחרת לגבי אותו מיתקן.

 (ה) לכל מכל תוצמד מדבקה כמפורט בת״י 1134 חלק 52.

 ג (ו) ההוראות בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) אינן חלות על הובלת מכלים במשאיות חלוקה

 ; וטרילרים.

 6. (א) המרחקים בין ערום מכלים אחד למשנהו או שיטת העמדת משאיות בשעת צורך יהין מרחקי בטיחות
ת הכבאות.  בהתאם לכללים של רשו

 (ב) המרחק בין ערום מכלים למבנה, שכרגיל נעשה בו שימוש באש גלויה, לא יפחת
 מ־7.5 מטרים.

 7. (א) לא יותקנו מיתקנים וציוד חשמלי בשטח מחסן גפ״מ אלא אם כן יותקן בהתאם חשמל
ת NFPA שבתוקף. יי ו  לתקנ

 (ב) המרחק בין מיתקן חשמל לא מוגן מפני התפוצצות לבין ערום מכלים לא יפחת מ־5
 מטרים.

 8. דרך הגישה למחסן גפ׳׳מ תהא - דרכי גישה

 (1) ברוחב שלא יקטן מ־4 מטרים:

 (2) בחוזק המתאים בכל עונות השנה למעבר לרכב בעל הנעה ב־4 גלגלים במשקל
 של 12 טון לפחות:

 (3) . נקיה ממכשולים עד לגובה 4.2 מטרים לפחות.

 9. (א) לא תבוצע בשטח מחסן גפ״מ עבודה באש גלויה או עבודת ריתוך, אלא באישור מניעת דליקה
בכתב של האדם האחראי על המחסן לאחר שננקטו אמצעי בטיחות נאותים למניעת דליקה.  מוקדם ו

 (ב) לא יעשן אדם בשטח מחסן גפ״מ ולא יכניס לתוכו גפרורים ומציתים.

 י י״פ התשנ״א, עמ׳ 3574.

 אזור אסור

 כמות גפ״מ
 אסורה בהחסנה

 החסנת מכלים
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 (ג) שטח מחסן גפ׳׳מ וקרבתו הצמודה יהיו נקיים תמיד מעשבים וצמחי בר.

 (ד) במחסן גפ׳ימ יותקנו קולטי ברק לפי דרישות תקן ישראלי ת״י 1173 (מערכות הגנה
. 6  מפני פגיעות ברק למבנים ומיתקנים)

 10. (א) במחסן גפ׳׳מ יותקנו אמצעי גילוי ואזעקה, ציוד, מכשירים, אבזרים וחומרים
 מתאימים לכיבוי בהתאם לכללים של רשות הכבאות.

ת משנה (א) יוחזקו במצב תקין וראוי נ ק ת  (ב) הציוד, המכשירים והאבזרים האמורים ב
 לשימוש בכל עת.

 (ג) עובדי המחסן יודרכו בידי המחזיק במחסן בהפעלת אמצעי כיבוי אש.

ת מתכת צפופה או ש  11. (א) מחסן גפ״מ יגודר, בגובה 2.5 מטרים לפחות, בגדר עשויה ר
ת הגדר.  בנויה עם פתחי ניקוז בתחתי

 (ב) לאורך גדר המחסן תותקן תאורת בטחון בגובה של 3 מטרים לפחות מהקרקע! גופי
 התאורה יהיו מסוג המותאם להתקנה חיצונית ומוגנים מפני מים.

 (ג) לא יכנס אדם למחסן גפ׳׳מ ולא ירשה לאחר להיכנס אליו אלא דרך השער הראשי
 ולאחר בדיקה בטחונית של קצין הבטחון או מי שהוא ימנה לכך.

ו בור ת ב ר ק ב  (ד) בסמוך לכניסה למחסן גפ״מ יוקצה שטח לטיפול בחפצים חשודים ו
 בטחון; השטח יואר ויסומן היטב ודרך הגישה אליו תהיה פנויה בכל עת.

 (ה) בשעות שאין פעילות במחסן גפ׳׳מ, יקיים המחזיק שמירה או יפעיל מערכת התראה
ברת למוקד שמירה או לקצין הבטחון של המחסן ולשני עובדים אחרים.  המחו

 12. (א) מחזיק של מחסן גפ׳׳מ ימנה קצין בטחון אשר יהיה אחראי לבטחון של מחסן הגפ״מ
 ולביצוע כל הפעולות הדרושות לשם מניעת פעולות איבה, בהתאם להוראות משטרת ישראל.

 (ב) קצין הבטחון יודרך בידי משטרת ישראל ויפעל בהתאם להוראותיה.

 (ג) קצין הבטחון ינהל יומן שבו יצויינו אירועים שהתרחשו ופעולות שנקט.

 13. מחזיק של מחסן גפ״מ ימנה אדם אחראי להפעלתו! שמו, מענו ומס־ טלפון של אותו אדם
 יצויינו על שלט שיוצב במקום בולט לעין, בכניסה למחסן.

 14. מחסן גפ׳׳מ ישמש לאחסון מכלים בלבד ואסורה בו כל פעילות הנוגעת לעיסוק או לשימוש
ת היתר מאת המנהל. ל ב  אחר, ללא ק

 פדר, ד׳: מחסן עזר

 15. לא יוחסנו במחסן עזר אלא מכלים בעלי שסתום או מכלי מחנאות.

 16. במחסן עזר לא יוחםנו מכלים אלא כשהם במצב מאונך שהשסתום למעלה ומובטחים בפני
 נפילה.

ללת שלא תעלה בולת כו  17. (א) לא יוחסנו מכלי מחנאות במחסן עזר, אלא בערום נפרד ובקי
 על 450 ליטרים מים.

 (ב) לכל מכל תוצמד מדבקה כמפורט בת׳׳י 1134 חלק 2.

 אמצעי כיבוי אש

 אמצעי בטחון

 קצין בטחון

 מינוי אחראי

 איסור שימוש
 אחר

 איסור אחסון

 אחסון מכלים

 אחסון מכלי
 מחנאות

 6 י״פ התשמ״ג, עמ׳ 169.
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 18. !:מחסן עזר שבבנין מגורים יחולו ההוראות הבאות: הוראות בעניו
 מחסן עזר בבנין

ן - חדר ההחסנה), אשר ישמש מגורים ל ה ל ) ע ק ר ק  (1) מחסן עזר יהיה בחדר נפרד מקומת ה
וגעת לעיסוק או שימוש  להחסנת מכלים ומכלי מחנאות בלבד, ואסורה בו פעילות הנ

 אחר!
ל הבנין!  (2) קיר אחד לפחות של חדר ההחסנה יהא קיר חיצוני ש

! גודלו ר ת ו ו י  (3) בחלק העליון ובחלק התחתון של הקיר החיצוני ייקבעו פתחי א
 של כל פיתח איוורור לא יפחת מ־1,200 סמ׳׳ר! סך כל שטחי פתחי האיוורור יהיה

 25% לפחות משטח הקירות, או יאפשר 16 החלפות אוויר בשעה!

 (4) קירות חדר ההחסנה יהיו בעלי עמידות אש של 3 שעות לפחות.

 (5) רצפת חדר ההחסנה תהא בשיפוע יורד של 2% לפחות אל הקיר החיצוני!

ת ל מרושתו  (6) מכלי מחנאות. ייחסנו בארון מיוחד, עשוי מתכת, בעל דפנות ברז
 ותחתיתו מוגבהת מרצפות החדר! בארון לא יורכבו צינורות או ציוד חשמלי.

 אחסון מכלי
 מחנאות בבית

 מסחר

 הוראות בעניו
 מחסן עזר בחצר

 19. (א) בבית מסחר הנמצא בבנין, ניתן לאחסן מכלי מחנאות אם נתקיימו כל אלה:

 (1) סך כל קיבול מכלי המחנאות אינו עולה על 150 ליטרים מים!

 (2) המכלים יוחסנו בכלובי מגן!

ר המכלים!  (3) תותקן מערכת התזת מים אוטומטית לקירו

 (4) כלוב מגן יותקן בפינת החדר!

 (5) החדר יהיה מאוורר היטב.

ב ג מחוץ לכלו , ניתן להחזיק מכל מחנאות אחד מכל סו  (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א)
 מגן למטרת תצוגה.

 20. במחסן עזר שאינו בבנין, יחולו ההוראות הבאות:

ת מתכת ש ר  (1) מחסן •העזר יגודר בגדר, בגובה של 2.5 מטרים לפחות, עשויה מ
ת הגדר!  צפופה או בנויה עם פתחי ניקוז בתחתי

 (2) לאורך גדר המחסן תותקן תאורת בטחון בגובה של 3 מטרים לפחות׳ מהקרקע!
 גופי התאורה יהיו מסוג המותאם להתקנה חיצונית ומוגנים מפני מים!

 (3) מכלי מחנאות יוחסנו בכלובי מגן!

ו ת ב ר ק ב  (4) בסמוך לכניסה למחסן העזר יהא שטח פתוח לטיפול בחפצים חשודים, ו
 בור בטחון!

 (5) בשעות שאין פעילות במחסן העזר יהא שער המחסן נעול.

ת חשמל ו נ  1 י1. א) לא יותקנו מיתקנים וציוד חשמלי בשטח מחסן עזר אלא אם כן יותקן בהתאם לתק
. ף ק ו ת : , 

 (ב) המרחב בין מיתקן חשמל לא עמיד בפני התפוצצות לבין מכל לא יפחת מ־5 מטרים.

 22. (א) בפתח מחסן עזר יוצב שלט בנוסח ״סכנה גז מתלקח, אסור לעשן״. שילוט

ת במחסן ואיסור ו הג  (ב) בשטח מחסן עזר יוצב שלט במקום בולט לעין ובו הנחיות התנ
 שימוש באש גלויה.
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 אמצעי כיבוי 23. (א) במחסן עזר יותקנו אמצעי גילוי ואזעקה, ציוד, מכשירים, אבזרים ותמרים מתאימים
 לכיבוי אש, בהתאם לכללים של רשות כבאות.

א) יוחזקו במצב תקין )  (ב) הציוד, המכשירים, האבזרים והחמרים האמורים בסעיף קטן
 וראוי לשימוש בכל עת. *

 (ג) עובדי מחסן עזר יודרכו בהפעלת אמצעי כיבוי האש.

 מרחקי בטיחות 24. (א) במחסן עזר המצוי בחצר, לא יפחת המרחק בין המכלים לגדר מ־1.5 מטרים.

 (ב) המרחק בין מחסן עזר לבין המקום שבו מתבצעת פעילות באש גלויה, מקור אפשרי
, ומי3.5 מטרים במחסן ן  לניצוץ, דרך ציבורית, או מרתף, לא יפחת מ־5 מטרים במחסן המצוי בבני

 המצוי בחצר.

, מקום שבו קיר העמיד בפני אש למשך 3 שעות לפחות,  (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב)
 חוצץ בין מחסן העזר לבין אחד המקומות האמורים, יכול שהמרחק שבין מחסן העזר למקומות

 האמורים לא יפחת מ־1.5 מטרים.

ק ה׳: שונות ר  פ

בות הענין ננקטו אמצעי בטיחות מתאימים אחרים, דשאי הוא לפטור  פטור 25. ראה המנהל כי בנסי
 מהוראות צו זה, כולן או מקצתן.

 חחילה 26. תחילתו של צו זה 60 יום מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).

 הוראות מעבר 27. (א) בעל של מחסן עזר או מחזיק בו שערב תחילתו של צו זה שימש מחסן עזר, יהא רשאי
1̂  להמשיך ולהשתמש במחסן כאמור, ובלבד שתוך ששה חדשים מיום התחילה יתאים את המחסן 

 לדרישות הצו.

ת בו , אם ראה שיש סי א) )  (ב) המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן
 מיוחדות המצדיקות זאת.

ן מ א ל נ ב ו  י
ת  שר האנרגיה והתשתי

 י״ב בטבת התשנ״ב (19 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-2205)

 תקנות בחידות דנני עיר (תיקון), התשג״ב-992ו

, 1 ^ ? ! - א ״ ל ש ת קף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], ה  בתו
ת אלה: ו  אני מתקין תקנ

ת ו 2 (להלן - התקנ י עיר, התשל״ה-1974 ת בחירות רבנ ו  1. האמור בתקנה 5 לתקנ
 העיקריות), יסומן (א) ואחריו יבוא:

״ ר בועדת הבחירות. ב ח ת משנה (א), רב עיר לא ייבחר ל  ״(ב) על אף האמור בתקנ

ת העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא: ו  2. האמור בתקנה 10 לתקנ

ת לא יהיה מועמד רו ר בועדת הבחי ב ח בחר ל , מי שנ ת משנה(א) נ ק ת  ״(ב) על אף האמור ב
ת לפני מועד הבחירות.״ רו תו בועדת הבחי  לרב עיר באותן בחירות, אף אם התפטר מחברו

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 10

 סייח התשל׳׳א, עמי 130¡ התשל׳׳ח, עמי 104¡ התש״ן, עמי 120.
 ק״ת התשל״ה, עמי 532¡ התשמ״ח, עמי 496.
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ות משנה (ג) ו־(ד) יבוא: ת העיקריות, במקום תקנ ו ה 14 לתקנ  3. בתקנ

) לא נבחרו או נתמנו חברי ועדת הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות או חברי ג ) י  ׳

 ד אספה הבוחרת, תוך 15 ימים מהיום שהשר לעניני דתות הודיע על כך בכתב למי שחייב
 ל בחרם או למנותם, רשאי השר לעניני דתות למנות את בעלי התפקידים.

ים הבוחנת כאמור בתקנה 3(ב)(2), תוך 30 ימים מהיום  (׳־) לא נתמנתה ועדת הרבנ

 שהשר לעניני דתות הודיע על כך בכתב למי שחייב למנותה, רשאי השר לעניני דתות

י עיר המכהנים בפועל.״  למנותה מבין רבנ

 ט׳ בטבת התשנ״ב (16 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-44)

י ק א י ש ר ח נ ב  א
 השר לעניני דתות

 תקנות העמותות (אגדות), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א)(1) לחוק העמותות, התש״ם-1980' (להלן - החוק), באישור
, ובאישור ועדת החוקה חוק 2  שר האוצ־ לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

ת אלה: ו  ומשפט עילי הכנסת, אני מתקין תקנ

 1. בעד פעולות הרשם לפי החוק ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת לצד הפעולה המבוקשת. אגרות

ד ד מ ה ל ד מ צ ם ההעלאה), ה ו י ן - להל ה(  2. (א) סכומי האגרה הנקובים בתוספת יעלו ב־1 בינואר של כל שנ
 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

ת משנה (א) תיעשה על בסים הסכומים שנקבעו ליום  (בו העלאת סכומים כאמור בתקנ
ת משנה (ג).  ההעלאה זקודם, לפני שעוגלו לפי תקנ

ת משנה (א) יעוגל, לצורך התשלום, לשקל החדש הקרוב,  (ג) סכום מוגדל כאמור בתקנ
 וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

ה זו ־  (ד) בתקנ

 ״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.

 (ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי
ה זו.  שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנ

3 - בטלות. ביטול  3. ת העמותות (אגרות), התשמ״א-1981

ת אלה יהיה המדד היסודי, על אף הוראות מעבר ו  4. לע! ין יום ההעלאה הראשון שלאחר תחילתן של תקנ
ובמבר 1990. ה 2(ד), המדד שפורסם בחודש נ  האמור בתקנ

 1 ם״ח התשים, עמי 210.

 2 ס״ת התשמ״ה, עמי 60! התשנ״א, עמי 130.

 3 ק״ת התשג״א, עמי 945; התשמ״ט, עמי 541.
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 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בעד בקשה לרישום - האגרה בשקלים חדשים

 (1) עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל
 דמי פרסום ברשומות 115

 (2) אגודה קיימת כעמותה לפי סעיף 60 לחוק,
 לא כולל דמי פרסום ברשומות 115

 2. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

 (1) עיון בתיק עמותה או בתיק בקשה לרישום עמותה,
 במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39(ב) לחוק,

 לגבי כל עמותה 10

 (2) קבלת מידע באמצעות המחשב:
 עד 2 עמודים, לכל עמוד 5
 לכל עמוד נוסף 3

 (3) מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיקי העמותות,
 לגבי כל עמוד 3

 ג׳ בטבת התשנ״ב (10 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-1389)

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשנ״ב-1992

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ר־62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדשן, התשמ״א-1981'
 מצווה לאמור:

, 2  תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו הרעלים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל״ג-1972
 הראשונה בחלק רעלים רפואיים - קבוצה 1, בפרט 49, ניקוטין ומלחיו, בסופו יבוא:

Exempta Sunt: :״למעט 

A) Preaparata ad Recedendam) 1 .1(א) תכשירים המשמשים לגמילה מעישון 
Consuetudinem Fumandi.י י 

 י״ב בטבת התשנ״ב (19 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-1194)

ד אול&!ד9ז• ו ה  א
ת או  שר הברי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 35, עמי 694.

 2 ק׳׳,ת התשל״ג, עמ׳ 272¡ התשמ״ח, עמ׳ 1043.

 650 קובץ וזחקנות 5413, ד׳ בשבט התשנ״ב, 9.1.1992

 המחיר 2.80 שקלים חדשיס 0334-2883 א188 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




