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 תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 123 ו־168 לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969', אני מתקין תקנות
 אלה:

 תיקון תקנה 16 1. בתקנה 16 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש״ל-21969 -

 (1) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(א1) לצד חתימת האימות האמורה בתקנת משנה (א) יאשר עורך־הדין,
 בכתב, כי בדק את הפרטים המופיעים בשטר העסקה והמסמכים שצורפו לה
 כאמור בתקנה 9 (בתקנה זו - המסמכים) ומצאם מתאימים וראויים לעסקה

 המבוקשת.״

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״בתקנת משנה (א)״ יבוא ״בתקנות משנה (א) ו־(א1),
 המלים ״כאמור בתקנה 9״ - יימחקו, ובסופה יבוא ״סמוך לאחד מועד האימות״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה בתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

 כ״א בסיון התשנ״ב (22 ביוני 1992)
ד ו ד י ר ) דן מ m 3-207 

 שר המשפטים
 י ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 258.

 2 ק״ת התש״ל, עמי 657: התשמ״ד, עמי 2066.

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 3),
 התשנ״ב-1992

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

 שיעור השתתפות 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של מקבל

י תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א׳ תהיה בשיעור הנקוב לצידו של אותו סעיף ד נ י י מ  ה

 בטור בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:
 טור א׳ טור ב׳

 הסעיף בשקלים חדשים

48.52 7 
58.73 8 
48.52 9 
 10(א) 58.73
 10(ב) 48.52
 10(ג) 58.73
 10(ד) 58.73
 10(ה) 48.52
 10א 58.73

 12 בין אם יש לו בן זוג
 ובין אם אין לו 48.52
48.52 (1)13 
58.73 (2)13 

 סייח התש״י, עמי 126.
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 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפנחי מחלה)(מס׳ 2), התשנ״ב-21992 - ביטול
 בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳׳ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992). תחילה

 ט״ז בסידן התשנ״ב (17 ביוני 1992)
ס נ ר  >חמ 176-!;) משה א

 שר הבטחון
 1 ק״ת הזשנ״ב, עמי 901.

 תקנות הבזק (זכיונות) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בת:יקף סמכותי לפי סעיפים 6ט(א), 6לו, 6לח(א) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982' (להלן-
 החוק), 7 אחר התייעצות במועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי החוק(להלן - המועצה) ובאישור

 ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1,. בתקנה 1 לתקנות הבזק (זכיונות), התשמ׳׳ח-21987 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תיקון תקנה 1
 הגדרת ״מבקש״ יבוא:

 ״״מיתחם״ - כל חלק מאזור שבתכנית ההנדסית נקבע שתוגש לגביו תכנית מפורטת:׳׳.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת הראשונה״ תיקון תקנה 3

 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום ״לגבי כל חלקי האזור כפי שצויינו בתכנית תיקון תקנה 5
 ההנדסית״ יבוא ״לגבי כל מיתחם״.

 הוספת תקנה
 6א ו־6ב

 אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

 6א. (א) קיבל בעל זכיון לשידורי כבלים הסכמת רוב בעלי הדירות בבית
 משותף כאמור בסעיף 6כט(ב) לחוק, במישרין או באמצעות נציגות הבית
 המשותף (להלן בתקנה זו - הנציגות), יגיש בעל הזכיון לנציגות תיאור תוואי
 של הנחת הרשת בבית (להלן - תיאור תוואי) שיבוםס על שימוש בצנרת
 הקיימת בבית או על הנחת צנרת חדשה בפנים הבית אם קיים בו פיר מתאים או
 בחדר המדרגות: הנציגות תאשר בחתימת ידה את הסכמתה לתיאור התוואי
 בטופס שיקבע המנהל ואליו יצורף תיאור התוואי שאף עליו חתמה הנציגות

 כאמור.

 (ב) אם לא קיימת צנרת מתאימה בבית או שלא קיים פיר או חדר
 מדרגות מתאים, כאמור בתקנת משנה (א), או אם ביקשה הנציגות שההתקנה
 תהיה שלא כאמור בתקנת משנה(א), רשאי בעל הזכיון להגיש לנציגות תיאור
 תוואי שיבוסס על התקנת רשת הכבלים בצמוד לקירות החיצוניים של הבית.

 (ג) אישרה הנציגות את תיאור התוואי, כאמור בתקנת משנה (א) או
 (ב), רשאי בעל הזכיון לחבר את הבית לרשת הכבלים בכפוף לתקנות הבזק

 (תקנים ומפרטים של רשתות כבלים), התשמ״ח-31987.

 ״התקנת ריצת
 כבלים בבית

 משותף

 י ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 218: התש״ן, עמי 142.
 2 ק׳׳ת התשמ׳׳ב, עמ׳ 113.

 נ ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 134.
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 ניתוק מבקש 6ב. (א) בתקנה זו, ״תורן מרכזי״ - כמשמעותו של ״תורך׳ בתקנה 4

י לתקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו), התשכ״ז- ז כ ר ו מ י ו ת  פ

 41967, ובתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תגאיו
 ואגרות), התש״ל-1970, חלק י׳ סעיף 510.04.

 (ב) בעל זכיון לשידורי כבלים יחבר את המבקש לרשת הכבלים בלי
 לנתק את חצריו מהתורן המרכזי, אלא אם כן ניתנה הסכמתו של המבקש

 לניתוק, בכתב ומראש, בטופס שקבע המנהל.

 (ג) בעל הזכירן יתחייב בפני המבקש לחברו מחדש לתורן המרכזי כאשר
 חצרי המבקש ינותקו מרשת הכבלים, למעט אם הניתוק בוצע בעקבות הפרת
 הסכם ההתקשרות בידי המנוי ובלבד שאין מניעה טכנית לחברו מחדש לתורן
 המרכזי; חיבר בעל הזכיון את המנוי לשעבר לתורן המרכזי, לא יהא בעל
 הזכיון אחראי לטיב האות שיתקבל במקלט הטלויזיה כתוצאה מתפקוד לקוי׳ של

 התורן.״

 תיקון תקנה 9 5. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א1) פריסת רשת הכבלים במיתחם או בחלק ממנו, אשר לגביו.התקבל אישור הפעלה
 מהמנהל כאמור בתקנה 11, תבוצע באופן שיבטיח כי כל מבקש יחובר לרשת, על אף

 האמור בתקנת משנה (א), תוך 120 ימים מיום שהגיש את בקשתו לבעל הזכיון.״

 הוספת תקנה 10א 6. אחרי תקנה 10 יבוא:

 ״בדיקות עצמיות 10א. (א) סיים בעל זכיון הנחת רשת הכבלים במיתחם או בחלקו של

ב מיתחם, יבצע בו בעל זכיון בדיקות הנדסיות במתכונת ובתנאים הקבועים ק ע ת מ י ק י ד ב  י
 בזכיון (להלן - בדיקות עצמיות).

 (ב) בעל הזכירן יודיע למנהל, חמישה עשר ימים מראש, על מועד קיומן
 של בדיקות עצמיות! המנהל רשאי להודיע לבעל הזכיון כי בדיקות כאמור

 יבוצעו בנוכחותו או בנוכחותו של אדם אחר שמינה המנהל לשם כך.

 (ג) בעל זכיון יאשר בחתימת ידו שתוצאות הבדיקות העצמיות מוכיחות
 כי מוקדי התפעול ורשת הכבלים המחוברים אליהם הוקמו בהתאם לתכנית
 ההנדסית, התכניות המפורטות ויתר הדרישות והתנאים הטכניים שנקבעו

 בזכיון.

 (ד) המנהל רשאי לבצע, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, בדיקות
 במיתחם או בחלק ממיתחם (להלן - בדיקות מעקב) כדי לאמת תוצאותיהן של
 הבדיקות העצמיות שביצע בעל זכיון! המנהל רשאי לבצע בדיקות מעקב גם

 לאחר שנתן אישור הפעלה לפי תקנה 11.״

 החלפת תקנה 11 7. במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״אישור הפעלה 11. (א) בעל זכיון לשידורי כבלים יתחיל בשידוריו במיתחם או בכל חלק

 של מיתחם שבו נפרשה רשת הכבלים לאחר שקיבל מהמנהל אישור הפעלה
 לגבי המיתחם או חלקו של המיתחם בו ביצע בעל הזכיון בדיקות עצמיות.

 4 ק״ת התשכ׳׳ז, עמ׳ 1174: התשמ״ט, עמ׳ 915.

 5 ק׳׳ת התש״ל, עמ׳ 1841! התשנ״א, עמ׳ 877.
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 (ב) המנהל יחליט בדבר מתן אישור הפעלה תוך ארבעה עשר ימים מיום
 שהגיש לו בעל הזכיין את תוצאותיהן של הבדיקות העצמיות! נוכח המנהל כי
 הבדיקית העצמיית, כילן אי חלקן, מעידות על אי י עמידתם של מיקדי התפעיל
 ורשת הכבלים המחיברים אליהם בדרישית התכנית ההנדסית, התכניית
 המפירטית, יכן יתר הדרישית יהתנאים הטכנים שנקבעי בזכיין, כילם אי
 חלקם, רשאי היא להתנית מתן אישיר הפעלה בתנאים שיש לקיימם לאחר
 האישיר! לא הידיע המנהל דבר לבעל הזכיין תיך ארבעה עשר הימים האמידים,
 יראי את הבקשה לאישור כאילו התקבלה! החליט המנהל שלא לתת אישיר
 הפעלה רשאי בעל הזכיין לעריר על כך, בכתב, לפני השר, תיך שבעה ימים
 מיים שהידע לי על ההחלטה, החלטת השר תינתן תוך 14 ימים מיים הגשת
 הערר! לא ניתנה החלטה תיך פרק הזמן האמיר - יראי את הערר כאילי התקבל.

 8. בתקנה 17 לתקנות העיקריית - תיקון תקנה 17

v.c.R. - Video) (1) בתקנת משנה (ג), אחרי ״ורדיו״ יבוא ״ומכשיר הקלטה ביתי 
 Cassette Recorder) (להלן - צייד ביתי)״, יאחרי ״ציוד כאמיר״ יביא ״למעט בורר

 די־מצבי שנקבעי לגביו היראית בזכיין״!

 (2) אחרי תקנת משנה (ג) יביא:
 ״(ד) ביקש המניי התקנת בתי תקע ניםפים מלבד בית התקע הראשין (להלן -
 שלוחות נוספות), יתקין בעל הזכיון את השלוחות הנוספות, לרבית צייד מישק אי כל
 ציוד אחר הנדרש לשם כך, ויספק באמצעותן שירותי שידור למנוי באופן המאפשר
 למנוי, אם ביקש זאת, לצפות בו־זמנית בכל שלוחה באופן בלתי תלוי בשידורים

 המועברים בשלוחה אחרת.

 (ה) לבקשת מנוי, יספק בעל זכיון למנוי ויתקין בחצריו בורר דו־מצבי המיועד
 לאפשר את אלה:

 (1) ברירת אפיקים בפריטי הציוד הביתי השונים!

 (2) ברירת אפיקים בין רשת הכבלים לבין התקן קליטה אחר!

- הכל לפי הוראות הזכירן.״

 9. בתקנה 19(1) לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 19

 (1) בפסקת משנה (א)(2), אחרי ״ממיר אפיקים״ יבוא ״מגבר ביתי, בורר דו־מצבי״!

 (2) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) תשלום בעד אספקת מגבר ביתי או בורר דו־מצבי״.

 10. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה 20

 ״(ב) שונה תעריף לפי הוראת תקנה 21(ב) או(ג), יפרסם בעל זכיון בשני עתונים
 מקומיים, לפחות, המופצים בתחום האזור, ובמסגרת פרסומים מטעמו שהוא מפיץ בקרב

 מנוייו בדבר שירותיו, את לוח התעריפים של שירותי השידור העיקריים.״

 11. בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (ב) ו־(ג) יבוא: תיקון תקנה 21

 ״(ב) בעל הזכירן רשאי להצמיד תשלומים למדד לפי פרק זה, למעט סכום הפקדון לפי
 תקנה 26(ב), אם עלה המדד החדש בעשרה אחוזים או יותר לעומת המדד היסודי! אולם אם
 היתה עליית המדד בשיעור נמוך מעשרה אך לא פחות מארבעה אחוזים, רשאי הוא להצמיד
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 תשלומים כאמור, אחת לשלושה חודשים בלבד: החליט בעל הזכירן להצמיד תשלומים
 כאמור, כולם אר חלקם, יודיע בעל הזכירן למנהל על החלטתו, לפני שיגור הודעות

 למנויים, בציררף לרח התשלומים המערדכן.

 (ג) לענין תקנה זו -

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

 ״מדד יסודי״ - לגבי ההעלאה הראשונה של תשלומים - המדד שנקבע בזכיון כמדד יסודי
 או המדד שפורסם לאחרונה לפני קביעתו לראשונה של תשלום, שנקבע לאחר מתן
 הזכיון, לפי הענין, ולגבי כל העלאה שלאחר הראשונה - המדד שפורסם לאחרונה לפני

 מועד ההעלאה הקודמת, או המדד הנקוב בתקנת משנה (ה), לפי הענין:

 ״מדד חדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העלאה כלשהו.

 (ד) אם במועד העלאת תשלומים כלשהו לא הצמיד בעל זכיון תשלומים למדד במלוא
 עליית שיעורו לעומת המדד היסודי, רשאי הוא, באישור המנהל ובתנאים שקבע, להעלות
 את התשלומים האמורים בשיעור העליה במדד שלא נוצל כאמור, כולו או חלקו(להלן -
 הצמדה מיוחדת), ובלבד שלא יצמיד בעל זכיון תשלומים בהצמדה מיוחדת אלא במועדים
 בהם רשאי בעל זכיון להצמיד תשלומים לפי תקנת משנה(ב), ובכל מקרה לא יעלה שיערר

 ההצמדה המיוחדת על עשרה אחוזים במועד אחד.

 (ה) (1) על אף האמרר בתקנה זר לעיל, רשאי בעל זכיון להודיע למנהל כי המדד היסודי
 לגבי העלאת התשלומים הראשונה לאחר מועד ההודעה יהיה המדד שיפורסם לגבי

 חרדש ארגוםט 1992 (להלן - המדד המיוחד);

 (2) הרדיע בעל זכירן למנהל כאמרר בפסקה (1), רשאי הרא להצמיד למדד המיוחד
 את התשלרמים שגבה ממנרייר ערב מרעד פרסרם המדד המירחד, רבלבד שבעל זכירן לא
 יהיה רשאי להעלרת תשלרמים בגין הצמדה מידחדת המתייחסת לתקרפה המסתיימת
 ערב פרסומו של המדד המירחד: בעל זכירן רשאי להצמיד תשלרמים בהצמדה מירחדת

 לאחר מועד פרסום המדד המיוחד:

 (3) הרדיע בעל זכירן למנהל כאמור בתקנת משנה זו, לא יחולו לגביו, לענין
 ההצמדה הראשרגה של התשלרמים לאחר מועד פרםרם המדד המירחד, הגבלרת בדבר
 עיתוי הצמדת תשלומים ביחס לשיערר עליית המדד, כמפררט בתקנת משנה (ב),

 רלגבי כל הצמדה שלאחר מכן, יחרלו הוראות תקנת משנה (ב):

 (4) על אף האמור בתקנת משנה זו לעיל, אם נקבע בזכיון כי בעל זכירן יתן למנוייו
 הנחה בדמי מנוי לפרק זמן מינימלי (להלן - תקופת ההנחה), רשאי בעל הזכירן,
 בחלרף תקרפת ההנחה, להעלות, במועד שיקבע, בבת אחת או לשיעורין, את דמי
 המנרי לפי הקבוע בזכירן, בתרספת הפרשי הצמדה למדד, לפי שיערר עלייתו מן המדד

 שנקבע כמדד יסודי בזכיון ועד למדד החדש.

 (ו) ביקש בעל זכיון לקבוע הסדר אשראי למנוייו, יגיש בעל זכיון למנהל בקשה בכתב
 לאישור ההסדר ויפרט בה את גובה הריבית החדשית המחושבת לבסיס ההסדר: המנהל
 רשאי לאשר את הבקשה, לדחותה או לאשרה בתנאים: ביקש בעל זכיון לקבוע הסדר
 אשראי שאין בו חיוב בריבית, יודיע על כך למנהל, מראש ובכתב ובהיעדר תגובה
 מהמנהל תוך שבעה ימים מיום ההודעה, רשאי בעל הזכיון לקיים את הסדר האשראי.

 (ז) בעל זכיון המעוניין להעלות שיעורו של תשלום שנקבע בזכיון, יגיש לשר באמצעות
 המנהל, בקשה בכתב ריפרט בה את תחשיב העלרירת לביסרם בקשתו, ואולם בשום מקרה
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 הוספת תקנה 26א

 תיקון

 החלפת תקנה 43

 הוספת תקנה 45א

 הוספת תוספת
 שניה

 לא יועלה שיעורו של תשלום שנקבע בזכיון בטרם חלפו שלוש שנים לפחות משעה
 שנקבע.״

 12. אחרי תקנה 26 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הפחתת תשלומים 26א. בעל זכיון המבקש להפחית שיעורו של תשלום הקבוע בזכיון, בין דרך

 קבע ובין לתקופה קצובה, יודיע על כך למנהל שבעה ימים מראש: נוכח המנהל
 כי ההפחתה אינה מתיישבת עם תקנות אלה יורה לבעל הזכיון להימנע מקיום
 ההפחתה! לענין זה יראו הפחתה זמנית של תעריף לשם עידוד הצטרפותם של

 מנויים לרשת כבלים, כהפחתה כדין.״

 בתקנה 42 לתקנות העיקריות -

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) בעל זכיון ישלם תמלוגים מהכנסותיו ברוטו, לא כולל מם ערך מוסף, ממתן
 שירותי שידור הכל כמפורט בתוספת השניה.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ה) בעל זכיון ימציא למנהל במועד שבו שילם את התמלוגים כאמור בתקנת
 משנה (ד), דו״וו הכנסות ממתן שירותי שידור על גבי טופס שקבע המנהל.״
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 במקום תקנה 43 לתקנות העיקריות יבוא: 14.
 ״תשלומים אחרים 43. (א) בעל זכיון שלא עמד בתנאי הזכיון באחד מהנושאים המנויים

 בתוספת השלישית, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לתקן את הליקוי או
 הפגם, ישלם למנהל, לפי דרישה בכתב, את התשלום הנקוב בתוספת השלישית
 בצד כל סוג של אי־עמידה כאמור! לא שילם בעל זכיון את התשלום שנדרש תוך
 פרק הזמן שקבע המנהל בהודעתו, רשאי המנהל לחלט את הסכום האמור
 מהערבות שהפקיד בעל הזכירן לשם הבטחת תנאי הזכיון! חולטה הערבות ובעל
 הזכירן לא תיקן את הפגם אר הליקרי אשר בגינם ברצע החילוט, רשאי המנהל
 לשוב ולחלט את הערבות והורארת תקנת משנה(ב) יחרלר גם על החלטת המנהל

 כאמור.

 (ב) בעל הזכירן שמנהל הורה לו לשלם כאמור בתקנת משנה(א), רשאי
 לעררר בפני השר על החלטת המנהל, תרך ארבעה עשר ימים מירם שהרדע לר על

 ההחלטה.״

 15. אחרי תקנה 45 לתקנרת העיקרירת יברא:

 ״העברת כספים 45א. דמי זכירן, תמלרגים רתשלרמים אחרים לפי סימן זה ירעברר לידי
 המנהל.״

 16. התרספת לתקנרת העיקרירת תסומן ״תוספת ראשונה״ ראחריה יברא:

 ״תוספת שניה

 (תקנה 42)

 הכנסות משירותי שידור

 1. הכנסות מדמי התקנה -
 1.1. דמי התקנה חד פעמיים לפי תקנה 19!
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 1.2 דמי התקנה בעד חידוש שירות לפי תקנה 30:

 1.3 דמי התקנה למנוי של תורן אזורי לפי תקנה 10 לתקנות הבזק (שילוב תחנת שידור
 ומערכת תורן אזורי), התשמ״ח-1987", ולרבות דמי התקנה מיוחדים שאישר השר

 לבעל הזכיון בזכיון שניתן לו.

 2. הכנסות מדמי מנוי -

 2.1 דמי מנוי לפי תקנה 19;

 2.2 דמי מנוי בעד שידורים מוספים לפי צפייה באפיק אחד או יותר או לפי צפייה במישדר
 בודד! לענין זה, הכנסותיו של בעל זכיון החייבות בתמלוגים יחושבו בניכוי תשלו־מינ!
 בהם חייב בעל הזכיון על פי חוזה לבעל הזכויות במישדרים המועברים בשידורים

 מוספים כאמור.

 3. הכנסות מפרסומת והכנסות בעלות אופי דומה -

 3.1 הכנסות מתשדירי שירות, שידורי חסות או מכל צורת חסות אחרת, אם וכאשר יאושרו
 אלה בידי המועצה.

 3.2 הכנסות מפרסומת אם וכאשר יותר שידורה לפי סעיף 6כד(ב) לחוק: לענין זה,
 הכנסותיו של בעל זכיון החייבות בתמלוגים יחושבו בניכוי הכנסות ישירות הנובעות

 ממתן שירותי הפקה של תשדירי פרסומת.

 4. הכנסות משירותי תחזוקה -

 4.1 הכנסות תמורת שירותי תחזוקה בחצרי המנוי, בכפוף להוראות הזכיון.

 5. הכנסות שנגבו בידי אחר -

 5.1 הכנסות שנגבו בידי גובה שאיננו בעל הזכיון, וניתנה לו זכות לגבייתם, בכפוף
 להרראות הזכירן:

 5.2 הכנסרת שהגיער לידיר של אחר תמררת שיררתים אר אספקת מרצדים הקשררים במתן
 שידרתי שידרר בידי בעל הזכירן.

 6. מימרש טרברת הגאה -

 6.1 מימרש טרברת הנאה שקיבל בעל הזכירן, במישרין אר בעקיפין, בעד מתן שידרתי שידרר
 בלבד, בכסף או בשווה כסף.

 ד. הכנסות משידורים מיוחדים -

 7.1 דמי מנרי שגרבה בעל זכיון בעד שידורים מיוחדים שנותן בעל זכות שימוש לפי תקנה
.28 

 7.2 נתן בעל זכרת שימרש שידרת שאין משרלם בעדר דמי מנרי, ישרלמר התמלרגים מתרך
 הסכרמים שיקבל בעל הזכירן מבעל זכרת השימרש, במישרין אר בעקיפין, בגין מתן

 זכרת השימרש.״

 הוספת תוספת 17. אחרי התוספת השניה לתקנות העיקריות יברא:
 שלישית

 6 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 132.
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 ״תוספת שלישית

 (תקנה 43)

 םוגי תשלומים

 הםכומימ הנקובים להלן, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויועלו בשיעור עליית המדד מן המדד
 שפורסם לאחרונה לפני תחילתה של התוספת השלישית עד המדד שפורסם לאחרונה לפני

 תשלומים בפועל בידי בעל זכיון.

 סוג ליקוי או פגם התשלום בשקלים חדשים

 תחילה

 1. המנהל קבע כי בעל זכיון לא עמד בלוח זמנים שנקבע בזכיונו או
 שאושר לו בידי ועדת החריגים לענין תחילת ביצוע השידורים,
 וב שידורי כבלים - גם לענין תחילת ביצוע שידורים במיתתם או
 בכל חלק של מיתחם שהושלמה בו פריסת רשת הכבלים וכן לענין
 גמר פריסת רשת הכבלים באזור כולו, לכל חודש איחור או חלק

 ממנו בביצוע לפי לוח הזמנים - 32,000

 חובת התשלום לא תחול על בעל זכיון אם אישרה לו ועדת
 החריגים הארכת מועד.

 2. המנהל קבע כי מוקדי התפעול של בעל זכיון או רשת הכבלים
 המחוברים אליהם אינם עומדים בדרישות התכנית ההנדסית,
 הרבניות המפורטות וכן יתר הדרישות והתנאים הטכניים שנקבעו
 בזכיון, כולם או חלקם, אף אם אישר בעל זכיון כאמור בתקנת
 משנה 10א(ג) את תוצאות הבדיקות העצמיות, לכל חודש איחור
 בהיקון הפגמים והליקויים שמצא המנהל והעומדים בבסיס

 קביעתו כאמור - 30,000״

 18. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי 1992).

 כ״ג בםיון התשנ״ב (24 ביוני 1992)
י ס ח נ  >חמ 0-2017 רפאל פ

 שר התקשורת

 הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות) (תיקון), התשנ״ב-1992

 בהתאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-1982' (להלן - התקנות),
 נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. /יקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 עדכון אגרות
 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 4,2, 5 ו־7 עד 15 בתוספת החמש־עשרה לתקנות ונוסחם מיום

 ל׳ בסיר התשנ״ב (1 ביולי 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״2. מיד בדיקה חוזרת לסירה, ספינה גוררת או ארבה תשולם מחצית האגרה הכוללת של
 הבדיקה הכללית.״

 ״4. מיד בדיקה כללית של אניה תשולם אגרה כדלקמן:

 1 ק״ת התשמ״ג, עמי 387! התשנ״ב, עמי 676.
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 תפוסת האניה האגרה
 (בטון ברוטו) בשקלים חדשים

 עד 499 505
 מ־500 עד 1599 994

 מ־1600 ומעלו: 3,145

 5. בעד בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררת וארבה תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 (א) בדיקה כללית של סירה או ספינה -
 1. אגרה בסיסית 103

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט תוספת של 1.90
 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 1.90

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים,
 תוספת של 4.90

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -
 1. אגרה בסיסית 205

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 1.90
 (ג) בדיקה כללית של ארבה -

 1. אגרה בסיסית 103
 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 4.90

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 23
 4. אם היא חפרת, תוספת של 23״

 ״ך. (א) בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:
 האגרה בשקלים חדשים

 במחלקת סיפון 486
 במחלקת מכונה 486
 במחלקת רדיו 486
 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 486
 באוטומציה 486

 (ב) בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

 (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 50%
 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של 50%.

 9. בעד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי כלי
 השיט בתוספת של 50%.

 10. (א) בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן:
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 האגרה נשקלים חדשים

 רשיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 75
 רשיון שיט וחידוש רשיון 75
 הארכת רשיון שיט 75
 תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 75

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או
 בהתאם לאמנה לקווי טעינה 75
 םימון תו קיבולת 75

 (ב) פטורים מאגרה -
 (1) רשיון שיט זמני:

 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית!
 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

 11. (א) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם אגרה
 של 169 שקלים חדשים.

 !:ב) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים תשולם האגרה
 דלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

244 
336 
692 

 עד 499
 מ־500 עד 1,499
 מ־1,500 ומעלה

 12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:

 הסכום בשקלים חדשים

1,348 
825 
67 

1,348 
825 

 10% מאגרת הבדיקה
 הראשונה

 10% מאגרת הבדיקה
 הראשונה

 מהות הבדיקה והאישור

 מפרטים טכניים של אניה
 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אניה

 שרטוטים בודדים, לכל אחד
 ספר יציבות של אניה

 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה
 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו

 ואישור ספר יציבות
 בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים

 שתוקנו ואישורם

 13. ו:עד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אניה 452

 .14 1:עד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה 357

 15. !:עד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה, לכל 100
 יחידות או חלק מהן 169.״

ן ב אב ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 כ״ז בסיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
 (חמ 3-610)
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 הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות) (מס׳ 2), התשנ׳׳ב-1992

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז-1957' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדנת אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991,

 השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) לתקנות, ונוסחה מיום ל׳ בםיון התשנ׳׳ב (1 ביולי 1992)
 הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (1) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה של 38 שקלים חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 38 שקלים חדשים.״

 כ״ז בםיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
ן ב אב ק ע  (חמ 3-2050) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת החשי״ז, עמי 1630: התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ב, עמי 678.

 הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגדות) (מסי 2),
 התשנ״ב-992ן

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשמ״ד-1984'
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסים בחודש דצמבר 1991,

 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום ל׳ בסיון התשנ״ב(1 ביולי 1992), יהיה
 כמפורט להלן:

 "תוספת
 (תקנה 25)

 בעד

 טור א' סור ב׳
 השירית האגרה בשקלים חדשים

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 28
 בחינה מעשית לכ> סוגי תעודות למשיט סירה וספינה 84
 בחינה עיונית למשיט סירה 84

 בחינה עיונית למשיט ספינה בשיט חופי 112
 בחינה עיונית למשיט ספינה במסע בין־לאומי 177
 בחינה עיונית למשיט ספינה/גוררת נוסעים בשכר 84

 בחינה חלקית, בחינה חוזרת, לכל יחידת מכוון 57״

 כ״ז בםיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
ב אבן ק ע  (חמ 3-588) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשמ״ד, עמי 742: התשנ״כ, עמי 678.
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 הודעת הספנות (ימאים) (אגרות) (מסי 2), התשנ"ב-992ו

 בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-1976' (להלן - התקנות), נמ0רת בזה
 הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם חודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 עדכון אגרות
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ל׳ בסיון התשנ״ב(1 ביולי

 1992) הוא כמפורט להלן:

 "תוספת חמישית
 (תקנה 82)

׳ טור ב׳ ר א ו  ט

 השירות האגרה בשקלים חדשים

 (1) בחינות לרב חובל, רב חובל בכיר, קצין מכונות ראשי,
 קצין מכונות ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה

 ראשון ומתן תעודת הסמכה 898

 (2) בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה 637

 (3) בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה 225

 (4) בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל־פה:

 א. בחינות כמצויין בפרט(1) 425
 ב. בחינות כמצויין בפרט(2) 317
 ג. בחינות כמצויין בפרט(3) 112

 (5) בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך 121

 (6) מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 169

 (7) מתן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 57

 (8) העברת פיקוד על אניה 57

 (9) ערעור לפני בית הדין המשמעתי 47

 (10) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 188״

 כ״ז בסיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
ן ב אב ק ע  (חמ ><3-72< י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
ת התשל״ו, עמי 1542: התשמ״ב, עמי 1331¡ התשנ״ב, עמי 679. ׳  1 ק

 הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון)(אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

 בהתאם לתקנה 38 לתקנות הספנות (כלי שיט)(רישום וסימון), התשכ״ב־1962' (להלן -
 התקמת), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991, עדכון אגרות
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השישית לתקנות ונוסחה מיום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי

 1992) הוא כמפורט להלן:

 1 ק׳ית התשכ״ב, עמי 2455: התשמ״ב, עמ׳ 1332! התשנ״ב, עמ׳ 680.
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 ״תוספת ששיח

 (תקנה 38)

 1. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן:

 תיאור בלי השיט האגרה בשקלים חדשים

 תפוסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים 357

 תפוסתו מ־100 טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 580
 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 188 שקלים

 חדשים.
 3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו
 במרשם הישראלי תשולם אגרה של 188 שקלים חדשים: כלי שיט שתפוסתו פחות מי־100

 טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.

 4. בעד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 188 שקלים חדשים.

 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום נעלמה,
 אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 188 שקלים חדשים.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 188 שקלים
 חדשים.

 7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תכנם של
 רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם אגרה בסך

 188 שקלים חדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 1.60 שקל חדש
 לכל עמוד או חלק ממנו.״

 כ״ז בסיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
ן ב אב ק ע  (חמ 0-816 י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם)
 (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ב-992ז

 בהתאם לתקנה 56א לתקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות
 עליהם), התשכ״א-1961' (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991,

 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ל׳ בםיון התשנ׳׳ב (1 ביולי
 1992) הוא כמפורט להלן:

 י ק״ת התשכ״א, עמי 974: התשמ״ב, עמי 1334; התשנ״ב, עמי 681.
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 ,י מסולקות של שתי משכנתאות או
 צעמד פדיונן - 336 שקלים חדשים.

 ״תוספת חמישית

 (תקנה 53)

 בתוספת זו, ״משכנתה״ - משכנתה על כלי שיט.

 1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הריזצום:
 (1) שטר משכנתה - 336 שקלים חדשים.

 (2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלה
 יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה וב

 (3) שטר העברת משכנתה או תסובתה - 336 של|לים חדשים.

 (4) שטר תיקון משכנתה - 336 שקלים חדשים.

 (5) שטר הגדלת משכנתה - 336 שקלים חדשים.

 2. (1) בעד אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 שנחתם
 בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 169 שקקים חדשים, אולם כל צד לשטר זכאי

 לקבל עותק אחד מאושר ממנו, ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורנ|ים בסעיף 2 תשולם אגרה של 169
 שקלים חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 1619 שקלים חדשים

ב אבן ק ע  י
 ובמנהל הכללי של משרד התחבורה

 כ״ז בםיוין התשנ״ב (28 ביוני 1992)
 (חמ 3-815)

 הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתגז ש? בלי שיט)(אגרות) (מס׳ 2),
 התשנ״ב־992ן

 (מדידת תפוסתם של כלי שיט),
 לאמור:

 המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991, עדכון אגרות
 בםיון התשנ״ב (1 ביולי 1992) הוא

 בהחאם לתקנה 17 לתקנות הספנות (כלי שיט)
 התשמ״ג-1983, (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1992 לעומת
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום ל׳

 כמפורט להלן:

 ״תוספת
 (תקנה 17)

 1. בעד מדידת כלי שיט לצרכי קביעת תפוסתו, חישוב ה|תפוסה, סימונה וכל שירותי מדידה
 אחרים תשולם האגרה כדלקמן:

 1 ק״ת התשמ״ג, עמי 1046: התשנ׳׳ב, עמ׳ 665.
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 האגרה בשקלים חדשים

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו:

 עד 99 75
 מ־100 עד 499 263

 מי500 ומעלה 1,594

 2. בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו וסימונה תשולם
 מחצית האגרה שלפי סעיף 1.

 3. בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 38 שקלים חדשים.

 4. אגרה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד מספר שירותים תשולם גם אם ניתן אחד השירותים
 האמורים.״

 כ״ז בסיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
ן ב אב ק ע  (חמ 3-815) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התש״ך-1960' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמוד:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם חודש יוני 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991

 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי
 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״אגרות בעד 1. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 47 שקלים

ם חדשים: " ת ו ר י  ש

 (1) מתן יומן רדיו־טלפון:

 (2) מתן יומן רדיויטלגרף.׳

 כ״ז בסיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
ב אבן ק ע  >חמ 3-137) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התש״ך, עמי 1955¡ התשמ״ב, עמ׳ 1351¡ התשנ״ב, עמ׳ 666.
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