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 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבי תשלום דמי ביטוח)(תיקון),
 התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

, אני מתקין תקנות אלה:  התשכ״ח-1968,

 תיקון תקנה 11א 1. בתקנה 11א לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),

, אחרי ״התשי״ט-1959 [נוסח משולב]״ יבוא ״או שירות לאומי בהתנדבות  התשל״א-21971
״.  כאמור בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל״ח-31978

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).

 כ״ח בכסלו התשנ״ג (23 בדצמבר 1992)

ן י ב ק ר ח צ  (חמ 3-912) י

 שר העבודה והרווחה
 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108¡ ס״ח התשנ״א, עמי 168.

 2 ק״ת הוזשל״א, עמ׳ 1458¡ התשנ״ב, עמ׳ 1410.

 3 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1629.

 תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון),
 התשג״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  משולב],

 תיקון תקגה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים),

, במקום פסקה 7 בטבלה יבוא:  התשל״ז-21977

 דרגת הגגות והמצ3 המשפחתי התוספת בשקלים חדשים

 ״7. 100% + נכות מיוחדת

 (א) בשל קטיעת שתי רגליים מתחת לברך פגיעת רגל ויד

 (כאשר לנכה דרגת נכות של 50% לפחות על כל איבר,

 בגין אבדן תפקיד מוחלט של כל איבר)

 רווק, גרוש או אלמן

 נשוי

 (ב) פרפלגיה, פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים,קטוע שתי

 רגליים אחת לפחות מעל הברך, קוודרופלג שאינו

 מעסיק מלווים:

 רווק, גרוש או אלמן

 נשוי

 (ג) המיפלגיה, פגוע ראש שולט על הסוגרים, קטוע שתי

 ידיים:

 רווק, גרוש או אלמן

 נשוי

1486.21 

1209.12 

2569.38 

2267.10 

2267.10 

1864.06 

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 276: התש׳ץ, עמ׳ 20.

 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 861! התשנ׳׳ב, עמי 686.
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 דרגת הנכות והמצב המשפחתי התוספת בשקלים חדשים

 (ד) קוודרופלג שמעסיק מלווים:

 רווק, גרוש או אלמן 1763.30

 נשוי 1486.21

 (ה) בשל עיוורון מלא:

 רווק, גרוש או אלמן 3325.08

 נשוי 2569:38״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באייר התשנ״ב (1 ביוני 1992). תחילה

 ב׳ בכסלו התשנ״ג (27 בנובמבר 1992)

ן י ב ק ר ח צ  (חמי«3-70) י
 שר הבטחון

 תקו:ות משפחות חיילים שנספו במערכה (מטור מתשלום מס רכוש) (תיקון),
 התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א)(1) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

 ושילום), התש״י-1950', ולאחר התייעצות עם שר הבסחון ושר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת

, אני מתקין תקנות אלה:  הכסודם של הכנסת לפי חוקייסוד: משק המדינה2

 1. בתקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש), תיקון תקנה 2
, בסופה יבוא:  התשל״ד-31974

 ״(12) לשנת המס 1993 - 850 שקלים חדשים.״

 כ״א בכסלו התשנ״ג (16 בדצמבר 1992)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-540) א

 שר האוצר

 1 ס׳׳ח התש״י, עמ׳ 162.

 2 סייח התשל׳׳ה, עמי 206.

 3 ק׳׳וז התשל״ד, עמ׳ 845: ק״ת התש׳׳ן, עמ׳ 534.

 וזקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשנ'׳ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מם הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת

 הכסנוים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תוספת א׳
 1. בתוספת א׳ לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ״ח-21988 

 (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 שנת המם הסכום בשקלים חדשים

 ״1992 260,000״

 דיו:י מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 ק״ ת החשמ״ח, עמי 580: התשנ״ב, עמ׳ 640.
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 תיקון תוספת ב׳ 2. בתוספת ב׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 הסכום בשקלים חדשים

 65,000״

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 שנת המס

 ״1992

 כ״א בכסלו התשנ״ג (16 בדצמבר 1992)

 (חמ 3-720)

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

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) להגדרת ״עובד זכאי״ בסעיף 1 לחוק מס הכנסה (הטבות

 לחיילים משוחררים)(הוראת שעה), התשמ״א-1981' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הארכת התקופה 1. הוראות החוק יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר בשנת המס 1993.
 המזכה

 כ״א בכסלו התשנ״ג (16 בדצמבר 1992)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1970) א

 שר האוצר

 1 ם״ח התשמ״א, עפ׳ 81.

 תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגדות) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב~1972',

, אני מתקין תקנות  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 אלה:

 1. בתקנה 21 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז-1987!

 (להלן - התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל -

 (1) אם הוא אינו עולה על 100 שקלים חדשים - לשקל החדש הקרוב!

 (2) אם הוא עולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 500 שקלים חדשים -

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים:

 (3) אם הוא עולה על 500 שקלים חדשים ואינו עולה על 1000 שקלים חדשים -

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים:

 (4) אם הוא עולה על 1000 שקלים חדשים ואינו עולה על 5000 שקלים חדשים -

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 50 שקלים חדשים:

 תיקון תקנה 21

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, התשל״ב, עמ׳ 5006: ק״ת הומשמ״ט, עמ׳ 1235.

 2 ס׳׳ח התשל׳׳ה, עפ׳ 207: התשנ״ב, עמי 224.

 3 ק׳׳ת התשמ״ז, עפ׳ 915: התשנ׳׳ג, עמ׳ 152.
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 (5) אם הוא עולה על 5000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100

 שקלים חדשים.

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

 כלפי השקל החדש הזוגי הקרוב ביותר או כלפי המכפלה הזוגית הקרובה ביותר של

 שקלים חדשים, לפי הפסקה השייכת לענין.

 2. על אף האמור בתקנה 21 לתקנות העיקריות, לא יראו את יום ח׳ בטבת התשנ״ג הודאת שעה

 (1 בינואר 1993) כיום עדכון לסכומי האגרה שבתוספת לתקנות העיקריות.

ל ח ה ש ש  ה׳ בגבת התשנ״ג (29 בדצמבר 1992) מ

מ ״H(3 שר התקשורת ח ) 

 תקנות הנמלים (תיקון), התשנ״ג-1992

, ולפי 1  בתוקף סמכויות, לפי סעיפים 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-!?^

, על פי הצעת רשות  סעיפינ! 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-21961

 הנמלי!: והרכבות, באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 . בתקנה 240 לתקנות הנמלים, התשל״א-31971 (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרת ״ימי תיקון תקנה 240
 פטור״ בפסקה (2), במקום ״שלושה״ יבוא ״ארבעה״.

 2. בתקנה 283(א) לתקנות העיקריות, בפרט(3) בטור א/ במקום ״ועד ליום 31 בחודש מרס תיקון תקנה 283
 הקרוב׳׳ יבוא ״עד יום 31 בחודש דצמבר הקרוב״.

 3. בתקנה 284 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 284

, ובתקנת משנה(ג), בכל מקום שנאמר בו ״עד  (1) בתקנת משנה(ב), בפרט(3) בטור א
 ליום 31 במרס הקרוב״ יבוא ״עד יום 31 בדצמבר הקרוב״-,

 (2) במקום תקנת משנה (ד) יבוא:

 ״(ד) הוצא רשיון מיום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992) עד יום ז׳ בטבת

 התשנ״ג(31 בדצמבר 1992), לתקופה העולה על חודש אחד, ישתלמו האגרות על פי

 תקנות 283(א)(3) ו־284(ב)(3) ו־(ג) בשיעור 75% מן הנקוב בהן.״

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)

ר ס י ל ק א ר ש  (חמ 3-137) י

 1 דיני נדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443. שר התחבורה

 2 סייח התשנ״א, עמ׳ 145! התשמ״ח, עמי 156.

 a ק׳׳ת התשל״א, עמי 306; ק״ת התשנ״ב, עמי 458 ועמ׳ 560.

 תקנוח הנמלים (הפחתת אגדות כלי שיט בנמל אילת)(הודאת שעה)(תיקון),
 התשג״ג-992ן

 בחוקף סמכויותי לפי סעיפים 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971 י, ולפי

, על פי הצעת רשות  סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-21961

 הנמלים והרכבות, באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 2 סייח ה־1שכ״א, עמי 145¡ התשמ״ח, עמי 156.
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,  תיקון תקנה 1 1. בתקנות הנמלים (הפחתת אגרות כלי שיט בנמל אילת)(הוראת שעה), התש״ן-31990

 בתקנה 1, בהגדרת ״תקופה קובעת״ במקום ״עד יום ב׳ באלול התשנ״ב (31 באוגוסט 1992)״
 יבוא ״עד יום ט׳ בניסן התשנ״ג (31 במרס 1993)״.

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)

ר ס י ל ק א ר ש מ 0-137 י « 

 — שר התחבורה
 3 ק״ת התש״ן, עמי 1246; החשנ״ב, עמי 560.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שכד סוואוות בגמל אילת)
 (הוראת שעה) (תיקון), התשג״ג-1992

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957

 לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שכר םווארות בנמל אילת)(הוראת שעה),

,' בסעיף 1, בהגדרת ״תקופה קובעת״, במקום ״עד יום ב׳ באלול התשנ״ב  התש״ן-21990
 (31 באוגוסט 1992)״ יבוא ״עד יום ט׳ בניסן התשנ״ג (31 במרס 1993)״.

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)

ר ס י ל ק א ר ש  (חמ 3-103) י

 שר התחבורה

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 1256; התשנ״ב, עמי 561.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחיר מדבי
 להשתלמות בנהיגה), החשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 (הוראת שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 מחיר מרבי 1. המחיר המרבי בעד קבלת השתלמות בנהיגה הניתנת מטעם רשות הרישוי לפי תקנה 213

, הוא 68 שקלים חדשים.  לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961

 ביטול 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מתיר מרבי להשתלמות בנהיגה),

 התשנ״ב-31992 - בטל.

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)

 (חמ 3-1978)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ר א ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה שר האוצר

 1 ם״ח החשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשכ׳׳א, עמ׳ 1425! החשנ״א, עמ׳ 352.

 3 ק׳׳ת התשנ״ב, עמ׳ 1536.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מדכי להדרכה
 בנהיגה נכונה)(תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי להדרכה תיקון סעיף 2
, במקום ״68 שקלים חדשים״ יבוא ״75 שקלים חדשים״.  בנהיגה נכונה), התשמ״ז-21987

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)

 (חמ 3-1978)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב . א ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה שר האוצר

 י ס״ח ותשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק׳׳ת ותשמ״ז, עמ׳ 769! התשנ״ב, עמ׳ 1536.

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשג״ג-992ו

 בוזדקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)(תיקון)
, אני מודיע לאמור  התשמ״א-11980

 !• ׳נקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 3 לתקנות המהנדסים והאדריכלים שינוי אגרת
ם ו ש ' , מיום ח׳ בסבת התשנ״ג (1 בינואר 1993) כך: י  (רישום בפנקס), התשכ״א-21960

 ״אגרה 3. אגרת רישום היא 38 שקלים חדשים.״

 ט״ו בכסלו התשנ״ג (10 בדצמבר 1992)
ן י ב ק ר ח צ  (חמ 3-1305) י

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת ה־ושמ׳׳א, עמ׳ 171.

 2 ק״ת הזשכ״א, עמי 284! התשמ״א, עמ׳ 171! התשנ״ב, עמ׳ 593.

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגדה שנתית), התשג״ג-992ו

 בתויקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית),
 התשמ״*!-11980 (להלן - התקנות העיקריות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע

 לאמור:

 1. מיום ח׳ בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993) יהא נוסח תקנה 1 לתקנות העיקריות כך: העלאת אגרה

 ״גובה אגרה 1. האגרה השנתית לפי סעיף 13 היא 81 שקלים חדשים.״

 ט״ו בכסלו התשנ״ג (10 בדצמבר 1992)

ן י ב ק ר ח צ  (חמ 3-1304) י

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת החשמ״א, עמ׳ 271! התשנ״ב, עמ׳ 593.
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 הודעת ניידות עדך (אגדת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ״ג-992ו

 בהתאם לתקנה 1(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),

 התש״ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות, והוא יהיה מיום ח׳ בטבת

 התשנ״ג (1 בינואר 1993) 1760 שקלים חדשים.
 עדכון הסכום

 הקבוע של
 האגרה

 כ״ז בכסלו התשנ״ג (22 בדצמבר 1992)

ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  א

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 (חמ 3-926)

 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1446; התשמ׳׳ד, עמ׳ 672! התשנ״ב, עמ׳ 1228.

 תיקון טעות דפוס

 בכללי הבנקאות(הביקורת הפנימית), התשנ״ג-1992, שפורסמו בקובץ התקנות 5477, התשנ״ג,

 עמי 27, בסעיף 1, נשמט סעיף קטן (ב) שלשונו:

 ״(ב) המבקר הפנימי יהיה מורשה לחתום כשם התאגיד הבנקאי רק על מסמכים הקשורים

 בעבודת הביקורת."

 (חמ 3-2406)
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 המחיר 1.60 שקלים חדשים 0334-2883 א185 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




