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 תקנות שירות בטחון (סוגים של יוצאי צבא שלא ישרתו במילואים גהג״א),
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30 ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986'
ת אלה: ו  (להלן - החוק), אני מתקין תקנ

 יוצאי צבא 1. יוצא צבא גבר, שגילו ארבעים וחמש ומעלה, לא יחולו עליו הוראות סעיף 30 לחוק אם הוא
ם קצין או - י ש י י  נ

 (1) עיסוקו הצבאי הוא אחד מהמפורטים להלן:

 (א) לוחמה;

 >ב< נהיגה;

 >ג< מודיעין;

 >o הפעלת מערכות לרבות מערכות קשר, תעופה, מודיעין צילום ודפוס;

 (ה) אחזקה;

 (ו< שירותים ומינהלה לרבות עיבוד נתונים;

 (2) הוא מיועד לשירות עבודה כמגויס פנים לפי פרק ד׳ לחוק שירות עבודה בשעת חירום,
; 2  התשכ״ז-1967

 (3< הוא מתגורר ומוצב במערך ההגנה המרחבית.

ג - ות שירות בטחון(סוגים של יוצאי צבא שלא ישרתו במילואים בהג״א), התש״ן-1989  ביטול 2. תקנ
 בטלות.

 כ״ד בםיון התשנ״ג (13 ביוני 1993)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 2196-» י

 : ראש הממשלה ושר הבטחון
 ס״ח התשמ״א, עמי 107.

 2 ס״דו התשכ״ז, עמי 86.

 3 ק״ת התש״ן, עמ׳ 106,

 תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס)(קיצבה חודשית), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו־10 לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס),
 התשנ״ג־־1992' (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

ות אלה -  הגדרות 1, בתקנ

 ״השכר הממוצע״ - השכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 1א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
2 (להלן - חוק הביטוח);  התשכ״ח-1968

 ״ועדת מומחים״ - כמשמעותה בסעיף 3 לחוק;

 ״ילד״ - כמשמעותו בסעיף 5 לחוק הביטוח בשינויים המחוייבים למעט ילד חורג ונכד;

 ״קיצבה״ - תשלום חודשי בשיעור שנקבע בתקנות אלה.

 י ס״ח התשג״ג, עמי 7.
 2 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשנ״ג, עמי 10.
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 2. >א) קבעה ועדת המומחים כי נתקיימו בחולה או בתלויים של חולה שנפטר, התנאים הגשת תביעה
׳ לקיצבה ן ם ב י י ן 1 , ת ן ה ה א 1 , ו | ך ם ה י א ש ׳ ף ( י מ ע ך פ ( , ך ן ג ן י ק _ פ ו ח ^ ף 6 , , ע , ס מ ע ך פ ן י ן ן צ י ; פ ו ל ב ק «  ק

 לפי הענין (להלן - התובע), להגיש תביעה לקבלת קיצבה.

 >ב< תביעה לקיצבה תוגש לועדה של שלושה שמינה השר, ובהם חבר משפטן אחד לפחות
 (להלן - ועדת התביעות), באמצעות רופא המחוז או הנפה של משרד הבריאות שבאזור מגוריו של

 התוב;:.

 3. התביעה תכלול פרטים אלה: 3רטי התביעה

 (1) שם החולה התובע, מספר הזהות ומענו;

 היו לתובע תלויים ״ פרטי התלויים בצירוף תעודות רשמיות המעידות על יחס הקירבה

 לחולה ותאריכי נישואין ולידה, לפי הענין;

 (2) נפטר החולה - שם החולה, מספר הזהות שלו, יחס הקירבה של התובע לחולה, תעודה
 רשמית להוכחת קירבתו לחולה ותעודת פטירה של החולה; בן זוג שהתאלמן יגיש תעודה

 רשמית המעידה על נישואיו לחולה;

 (3) אישור ־ועדת המומחים על זכאות החולה לפיצוי החד־פעמי, גם אם החולה נפטר לפני
 הגשת התביעה לקיצבה.

ת אלה, החלטה בתביעה ו  4. (א) הוכיח תובע, להנחת דעתה של ועדת התביעות, כי הוא זכאי לקיצבה לפי תקנ
 תורה הועדה על תשלום הקיצבה.

 >ב< תובע הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת התביעות, רשאי, תוך 30 ימים מיום שקיבל
 הודעו על החלטתה בתביעה, להשיג עליה לפני השר; החלטת השר בענין תהא סופית.

 5. (א) חולה זכאי לקיצבה חודשית בשיעור 50% מהשכר הממוצע; קיצבה חודשית
 לחולד,

 (ב< בנוסף לקיצבה האמורה בתקנת משנה (א) תשולם לחולה תוספת לקיצבה כמפורט
 להלן;

 >1) בעד בן זוג הגר עמו - 12.5% מהשכר הממוצע;

 (2) בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים בכל עת - 5%
 מהשכר הממוצע;

 (3) בעד הורה אחד או שני הורים שפרנסתם עליו ־־ 12.5% מהשכר הממוצע.

 6. נפטר חולה, תשולם לתלויים בו קיצבה חודשית כדלהלן; קיצבה חודשית
 לתלויים

י הפטירה -  (1) למי שהיה בן זוגו של החולה וגר עמו במשך שנה אחת לפחות בתכוף לפנ
 35% מהשכר הממוצע; ואם יש עמו ילדים - תוספת לקיצבה בשיעור 5% מהשכר הממוצע

 בעד כל ילד, ולא יותר מאשר בעד שלושה ילדים ראשונים בכל עת;

 (2) לילדים, כשאין בן זוג המקבל קיצבה לפי פסקה (1) - 5% מהשכר הממוצע בעד כל
 ילד, ולילד יתום משני הוריו, שטרם מלאו לו 18 שנים - 40% מהשכר הממוצע;

 (3) לשני הוריו, בחלקים שווים, ואם יש הורה אחד בלבד, לאותו הורה - 12.5% מהשכר
 הממוצע.

 7. (א) קיצבה לפי תקנות אלה תשולם בעד תקופה המתחילה באחד בחודש שבו הוגשה תקופת התשלום
 התבידה לקיצבה.
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 >ב< קיצבה לפי תקנה 6(1) תשולם לתקופה של 36 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה
 ואם יש עם בן הזוג ילד - כל עוד הילד עמו אף אם תקופה זו עולה על 36 חודשים כאמור.

 >ג< קיצבה לפי תקנה 6(3) תשולם לתקופה של 24 חודשים מהחודש שבו הוגשה התביעה
 לקיצבה.

 >ד< זכאי לקיצבה לפי תקנה 6>1) שנישא, תפקע זכותו לקיצבד. ב־1 בחודש שלאחר החודש
 שבו נישא.

 >ה< זכאי לקיצבה לפי תקנה 6, שיצא את ישראל לתקופה העולה על 6 חודשים רצופים, לא
 יהיה זכאי לקיצבה בעד התקופה ששהה מחוץ לישראל לאחר תום ששת החודשים האמורים.

 8. (א) לא תשולם תוספת לקיצבה לפי תקנה 5 בעד תלוי -

ות אלה;  (1) המקבל קיצבה לפי תקנ

 (2< שחולה אחר מקבל תוספת לקיצבה בעדו.

 >ב< הזכאי לקיצבה לפי תקנה 5 ולקיצבה לפי תקנה 6, תשולם לו אחת מהקיצבאות, לפי
 בחירתו.

 (0 הזכאי לקיצבה לפי תקנה 6 מכוחם של שני חולים שנפטרו או יותר, תשולם לו קיצבה
 אחת בלבד לפי בחירתו.

ות אלה יודיע לועדה בכתב, תוך 30 ימים, על כל שינוי שחל במצבו  9. מקבל קיצבה לפי תקנ
 המשפחתי ועל כל שינוי אחר שעשוי להשפיע על זכותו לקיצבה או על שיעורה.

ן ו מ ם ר י י  ח
 שר הבריאות

 ב׳ בתמוז התשנ׳׳ג(21 ביוני 1993)
 (חמ 3-2429)

 מניעת כפל
 תשלומים

 הודעה על
 שינויים

: ת ל י א - ה ב צ ח - ם ו ד  צו הדרכים ומסילות הברזל (המה ופיתוח) (דרך מם׳ 90: ס
 קטע נחל פארן) (שינוי תוואי), התשנ״ג-1993

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

 1, (א) הפקודה תחול על קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים, המתחיל בנקודת ציון
ן - הדרך) והמסתיים בנקודת ל ה ל ) 2 ת ל י א - ה ב צ ח - ם ו ד  164.476-979.315 בקירוב על דרך מס׳ 90: ס

 ציון 164.861-977.825 בקירוב על הדרך.

 (ב) גבולות קטע הדרך עוברים בגוש 39082 חלקות 3,1, 4 ומסומנים, לשם זיהוי, בצבע
 אדום, במפה מס׳ כ/7463 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה בידי שר הבינוי והשיכון ביום

 כ״ז בסיון התשנ״ג (16 ביוני 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1>ב< נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז דרום רח׳ אצ״ג 3,
 באר שבע, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ר ז ע י ל ן א < ב ד א ו פ ן > י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 כ״ז בםיון התשנ״ג(16 ביוני 1993)
 >חמ 3-162)

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 817 ועמי 818,

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיי
 במפה
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 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך הגישה לבית חולים
 ״העמק״, עפולה), התשנ״ג-993ו

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

 1. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצמתים הבאים: תחולת הפקודה
 על הדרך

 (1) קטע הדרך ברוחב של 30 עד 40 מטרים, המתחיל בנקודת ציון 179.566-224.898
2 והמסתיים בנקודת ציון 179.948-224.848 ר  בקירוב על דרך מס׳ 65: עפולה־כפר תבו

 בקירוב, בכניסה לבית חולים ״העמק״ בעפולה (להלן - הדרך);

; 2  (2) הצומת בו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 65: עפולה-כפר תבור

 >3< הצומת בו מתחברת הדרך עם הדרך הפנימית של בית חולים ״העמק״,
 בעפולה.

 >ב< גבולות קטע הדרך והצמתים עוברים בגוש מם׳ 16786 חלקה מס׳ 1, ומסומנים, לשם
 זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7483, הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר הבינוי

 והשיכון ביום י״ב בםיון התשנ״ג (31 במאי 1993).

^ לע״ו ש ׳ דרך ר ח  2, העתק המפה האמורה בסעיף 1>ב< נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחת הצפון, ר
 החטיבות נצרת עילית, וכל המעוניין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ב בסיון התשנ״ג(31 במאי 1993)
ר ז ע י ל ן א < ב ד א ו פ ן > י מ י נ  >חמ 162- 3< ב

 שר הבינוי והשיכון

 במפה

 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 40: סייח התשב״ו, עמי 4.
 ק׳׳ת התשכ״ד, עמי. 513, ועמ׳ 514.

 כללי רשות השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), התשנ״ג-993 ד

,  בתוקף סמכותו לפי סעיפים 25א>ב<(2< ו־(ה< ו־33 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965'
 בהתייעצות עם המנהל הכללי, באישור השר ולאחר הודעה לועדת החינוך והתרבות של הכנסת לענין

 פרקים ב׳ ו־ג׳, קובע הועד המנהל של רשות השידור כללים אלה:

 י פרק א׳: כללי

 1. בכללים אלה - הגדרות

 ״הרשות״ - רשות השידור;

 ״המנהל הכללי״ - המנהל הכללי של הרשות או מי שהוא הסמיכו;

 ״חברת השירותים״ - החברה הנותנת לרשות, על־פי הסכם, שירותים בקשר להזמנה, הכנה או הפקה
 של פרסומת;

 ״פרסומת״ - תשדיר פרסומת, תשדיר חסות או הודעה, המשודרים ברדיו תמורת תשלוט
 לרשות;

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 106; התשנ״ג, עמי 89.
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 ״מפרסם״ - אדם היוזם פרסומת לעצמו, למוצר שהוא מספק או לשירות שהוא נותן;

 ״פרסומאי״ - אדם המפיק בשכר פרסומת עבור מפרסם ומייצג אותו בפני חברת השירותים
 והרשות;

 ״תשדיר חסות״ - תשדיר המייחס הסות של מפרסם על שידור או על תכנית;

 ״הודעה״ - מסירת ידיעה לציבור.

 שידור פרסומת 2. פרסומת שהוזמנה, הוכנה או הופקה בידי הדשות או באמצעות חברת השירותים תשודר
 בכפוף לקבוע בכללים אלה ובתנאים הקבועים בהם.

 פרק ב׳: אישור פרסומת לשידור

 3. שידור פרסומת טעון אישור המנהל הכללי.

 4. המנהל הכללי לא יאשר שידור פרסומת האסורה לפי פרק גי; בנוסף על האמור בפרק ג׳ רשאי
 הוא שלא לאשר שידור פרסומת שיש בה, לדעתו, טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבורית, פגיעה

 בטעם הטוב או בסדר הציבורי או שהיא מזיקה לציבור.

 5. המנהל הכללי רשאי לבטל אישור לשידור פרסומת, או להפסיק שידור פרסומת, אם נוכח
 לדעת כי אין מתקיימים בה הוראות כללים אלה.

 6. על החלטת המנהל הכללי שלא לאשך שידור פרסומת או לבטל אישור שניתן, רשאי מפרסם
 לערוד בפני ועדת ערר שמינה הועד המנהל של הרשות מבין חבריו וחברי המליאה.

 פרק ג׳: איסורים ומגבלות על פרסומת

 פרסומת אסורה 7. פרסומת אסורה לשידור אם, לדעת המנהל הכללי, היא כוללת אחד מאלה:

 (1) דבר הנוגד את חוקי המדינה;

 >2< תעמולה מפלגתית, או תשדיר בענין השנוי במחלוקת פוליטית או אידיאולוגית
 בציבור, לרבות בדרך של קריאה לשינוי חקיקה בנושאים אלה.

 (3) פגיעה בדת, בלאום, בעדה, או במין, לרבות פגיעה ברגשות הדתיים של חלק זה
 או אחר מאוכלוסיית המדינה, או כוללת דברים העלולים לפגוע ברגשותיהם של

 מיעוטים היושבים בישראל;

 (4) שמות של בני אדם או תאגידים בלי שניטלה רשותם לכך בכתב ומראש;

 (5) קללות, דברי תועבה או אלימות מילולית, במפורש או במשתמע;

 >6< דברי לעז, דיבה או השמצה.

, והתקנות שעל פיו; ובמיוחד 2  >7< דבר הנוגד את חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981
 פרסומת שיש בה כדי להטעות כמפורט להלן:

 (א) הגזמה לגבי איכות המוצר או השירות או ייחוס למצרך או לשירות מעלות
נות שלא ניתן להוכיחן;  או תכו

 >ב< השוואה מטעה של מחיר עם מחירי מצרכים או שירותים אחרים, או השוואה
 בלתי הוגנת עם מוצריו או שירותיו של המתחרה או המבזה את המתחרה או פוגעת

_ בו; _ _ _ _ _ 
 2 ס״ח התשמ״א, עמי 1023! התשמ״ח, עמי 82.

 אישור שידור
 פרסומת

 טירוב אישור
 פרסומת

 ביטול אישור
 לשידור
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 >8< דברים העלולים לזרוע בהלה או פחד בציבור, בין היתר לענין סכנת מחלה, או
 המנצלים אמונות תפלות.

 (9) פרסומת לגורמים מסיונריים וכתות.

 (10) חוות דעה של רופא, מרפא או אחות, המובאת במישרין או בעקיפין, לגבי טיב
 מוצר או שירות וסגולותיו ואין נפקה מינה אם דמויותיהם ושמותיהם של אלה אינם

 קיימים במציאות;

 (11) פרסומת לתכשירים או לתרופות המתיימרים לרפא מחלות, מומים ופגמים
 פיסיולוגיים למיניהם, אלא אם כן הוכחה יעילותם ובטיחות השימוש בהם לפי אישור
 מראש מאת משרד הבריאות, למעט תרופות המיוצרות בידי מפעל מוכר, להקלת

 כאב־ראש, מכאוב שיניים, הצטננות וכדומה;

 (12) שימוש בסטריאוטיפים המציגים בני אדם, בין היתר, כאובייקטים מיניים,
 כחפצים, כחסרי אונים, או כילדותיים, או הפוגעים בשוויון בין המינים;

 (13) סיגריות ומוצרי טבק אחרים.

 (14) פרסומת הנוגעת לשירותים כמפורט להלן:

 (א) בעלי מקצוע שאין לפרסמם, כגון רופאים, רופאי שיניים ועורכי דין;

 (ב) מגידי עתידות, יועצים לענינים שבנפש, אסטרולוגים וכיוצא באלה;

 (0 בנושאי שידוכין, התכתבות והיכרות למיניהם, תקשורת בעניני מין, נערות
 ליווי, עיסוי, זנות, מכירת אבזרי מין, למעט אמצעי מניעה.

 8. (א) תשדיר חסות אסור אם לדעת המנהל הכללי נתקיים בו אחד מאלה: תשדירי חסות
 אםוריס

״ פוליטי בתוכן השידור תי  (1) למפרסם או לפרסומאי יש ענין אישי, מסחרי, או מפלג
 או התוכנית או בחלקם, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בהם;

 (2) עלול להיווצר רושם בציבור, כי למפרסם יש ענין אישי, מסחרי או
טי בתוכן השידור או התוכנית, כולם או חלקם; לי פו - תי  מפלג

, בין במישרין ובין בעקיפין; טי לי פו -  (3) תשדיר החסות הוא של גוף מפלגתי

 (4) פרסומו כרוך בהקניית זכויות כלשהן בתכנית או בשידור למפרסם או
 לאחרים;

 (5) פרסומו מותנה, בין במפורש ובין מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות השפעה על
 תהליך ההפקה והעריכה, או זכות בקורת מראש על התוכנית.

 >:< על אף האמור בסעיף קטן (א), בתכנית שיש בה חידונים, שעשועונים ומשחקי רדיו
טי או גוף שיש לו ענין לי פו - תי  שבשלהם מוענקים פרסים לזוכים מטעם מפרסם שאיננו גוף מפלג
טי בתוכן התכנית, יכול שהרשות תשתף אותו בייעוץ לפעולות הקשורות בנושאים לי פו -  מפלגתי
 הנוגעים לחידונים, שעשועונים ומשחקי רדיו כאמור, ויהיה מותר לשדר תשדיר חסות מטעמו לאותה

 תכנית.

 9, פרסומת הפותחת באחד הביטויים שלהלן או בדומה להם או הכוללת אותם, אסורה:

 (1< ״הנה הודעה חשובה״;

 (2) ״אנו מפסיקים את שידורינו״;

 נוסח אסור
 לפרסומת
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 (3) ״הצילו״ לרבות קריאה, איתות או אמצעי קולי אחר המזוהים עם בקשת עזרה או
 התראה על סכנה;

 (4) צליל חיוג או צליל הצלצול של טלפון.

 פרק ד׳: הכנת פרסומת לשידור

 10. פרסומת לא תהווה חלק בלתי נפרד מתכנית משודרת אלא תשודר במשבצות במסגרת לוח
נות  השידורים שנקבעו מראש, בפערים שבין התכניות, לפניהן, אחריהן או בהפסקות סבירות מתוכנ

 מראש בתוכן.

 11. המשבצות המיועדות לפרסומת כאמור בסעיף 10 ייקבעו בהתאם למדיניות התכנון הכללית
 של רשות השידור ובהתייעצות עם חברת השירותים.

 12. פרסומת יכול שתוגש מהקלטה, בהגשה חיה או בשילוב של שניהם.

 13. פרסומת בהגשה חיה יכול שתוגש במדור פרסומי, בפינת הודעות או במדורים המיועדים
 לדיווח בקשר למוסדות לימוד, מופעי בידור, אירועי שעשועים, תערוכות, מסעדות, חדרי אוכל ובתי
 עסק או במקרים אחרים בנסיבות שהזמן גרמן; לענין זה, ״פינת הודעות״ - קובץ הודעות המשודרות

 על רקע מוסיקלי או בלעדיו בפרקי זמן או במשבצות שנקבעו לפי סעיף 10.

 14. (א< המנהל הכללי רשאי לקבוע כי בסמוך לתכנית המוקדשת לנושא יחודי, ישודר, באותו
, נציג מטעם מפרסם.  נושא, מדור פרסומי שלא יעלה על חמש דקות, שבו משתתף, דרך כלל

 >ב< המדור הפרסומי ישודר לאחר סיום מלא של התכנית המוקדשת לאותו נושא יחודי תוך
 שמירת פערים בינו ובין התכנית שלפניו ואחריו, בדרך שיקבע המנהל הכללי.

, ואולם מי שנתן  >ג< ניתן לשדר תשדיר חסות בקשר למדור פרסומי כאמור בסעיף קטן(א)
 חסותו למדור הפרסומי לא יוכל לתת חסותו לתכנית שהוקדשה לאותו נושא יחודי.

 15. לא תשודר פרסומת אלא אם כן נתקיימו בה תנאים נוספים אלה:

 (1) הפרסומת אושרה מראש להקלטה מבחינת המבנה, האיכות הטכנית
 והאומנותית;

 (2< הפרסומת אושרה לשידור לאחר הקלטתה;

 (3) בפרסומת מתקיים הנהוג ברשות לגבי דיוק הלשון והמבטא;

 (4) הקלטת הפרסומת הורכבה והוכנה לשידור בידי חברת השירותים על פי המפרטים
 הטכניים של רשות השידור;

 (5) לשילוב של מנגינה או שיר ומנגינה וביצועם בפרסומת הוגשה הסכמתם בכתב
 של כל בעלי הזכויות בהם מכוח חוק זכויות יוצרים, 31911, או חוק זכויות מבצעים,

. 4  התשמ״ד-1984

 16. המנהל הכללי יקבע, בהתייעצות עם חברת השירותים, את משך הזמן לשידור של פרסומת
 והוא רשאי לקבוע משך זמן שונה לסוגי פרסומת שונים בהתחשב באופיים, מועד שידורמ וגורמים

 אחרים.

 שילוב פרסומת
 בשידורים

 קביעת משבצות
 לפרסומת

 צורת הגשת
 פרסומת

 פרסומת בהגשה
 חיה

 מדור פרסומי

 תנאים נוספים
 לשידור פרסומת

 מראש

 משך שידוד
 פרסומת

 3 חא״י ברד גי, עמי 2633; ם״ח התשי״ג, עמי 38.

 4 ם״ח התשמ״ד, עמי 157 ועמי 194.
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 פרק ה׳: הזמנת פרסומת ושידו־רה

 הגשת הזמנות
 לפרסומת

 הגשת נוסח
 הפרסומת

 אישור הזמנות

 תיקון פרסומת
 ע״י הרשות

 אחריות לתוכן
 פרסומת

 שינויים בפרסומת

 בקשה לדחיית
 שידור פרסומת

 ביטול הזמנת
 פרסומת

 הפסקת שידור
 פירסומת שאישורי,

 בוטל

י חברת השירותים בקשר יצג מפרסם בפנ  17. בפרק זה ובפרק ו׳, ״המזמין״ - פרסומאי המי
 לפרסומת, ובאין כזה ־ המפרסם.

ת לפני מועד תחילת ים לפחו  18. הזמנה לפרסומת תוגש בידי המזמין לחברת השירותים שבועי
.  שידורה; ההזמנה תהיה חתומה בידי המפרסם והפרםומאי

 19. >א) נוסח הפרסומת המיועד להקלטה יוגש לא יאוחר משמונה ימים לפני המועד שנועד
ועד להגשה חיה יוגש לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד האמור.  לתחילת שידורה ונוסח המי

 >ב< נוסח הפרסומת יוגש כשהוא מנוקד.

 >ג< שמות וכינויים לועזיים ומלים לועזיות הנכללים בפרסומת ייכתבו בהזמנה גם באותיות
 לטיניות.

י לשדרה  20. קבלת הזמנה לפרסומת תאושר בידי חברת השירותים אלא אם כן סירב המנהל הכלל
 לפי סעיף 4; הודעה על אישורה או דחייתה של פרסומת תימסר בידי חברת השירותים למזמין; היה

 המזמין המפרסם - יצורף לאישור הנמסר העתק מכללים אלה.

נה, התאמתה לתנאי השידור או  21. הרשות רשאית לתקן או ללטש נוסח פרסומת מבחינת לשו
 סבירות ההפקה לשידור.

 22. המפרסם יהא אחראי כלפי הרשות וכלפי כל אדם אחר לתוכן הפרסומת שתשודר.

 23. (א) מזמין רשאי, בכתב, לבקש הכנסת שינויים בפרסומת שאת שידורה הזמין, לרבות -
 בהסכמת חב׳ השירותים - החלפת המוצר או השירות נושא הפרסומת למוצר או לשירות אחר
 שהמפרסם עוסק בו וכן לתת הוראות או הודעות בקשר לכך, ויראו אותם כחלק מההזמנה מעת

 שאושרה קבלתם בידי חברת השירותים.

 >ב< ביקש מזמין להכניס שינויים בפרסומת אחרי שאושרה לשידור, היא תשודר בנוסח
 שאושר עד שתתוקן כמבוקש, זולת אם ביקש המפרסם שלא לשדרה במתכונתה המקורית.

 24. מזמין רשאי לבקש לדחות מועד תחילת שידור פרסומת עז־ תום ששה שבועות מיום שהוזמנה
 לפי סעיף 18, ומועד השידור יידחה אם נמצאו מקומות פנויים מתאימים לשידור.

 25. מזמין רשאי בכל עת לבטל את הזמנתו, בהודעה לחברת השירותים.

 26. בוטל אישור שידור פרסומת לפי סעיף 5, יופסקו לאלתר שידורי אותה פרסומת.

 מועד שידור
 פרסומת

 ביטול שידור

עד ובמשבצת שנקבעו לכך.  27. (א) פרסומת תשודר במו

 (ב< לא שודרה פרסומת במועדה או במשבצת שנקבעה לכך בשל תקלה במהלך השידור,
 תשודר הפרסומת, במידת האפשר, במסגרת אותו שידור במשבצת אחרת.

 >ג< לא שודרה פרסומת במועדה שלא בשל תקלה במהלך השידור או ששובש שידור
 הפרסומת באופן שלא ניתן להבינה, תשודר הפרסומת במועד מתאים אחר.

 28. בוטל שידור או הלק ממנו, לרבות הודעות הפרסומת ששובצו בו כדי לשדר במקומו שידור
 אתר שהוא, לדעת המנהל הכללי, בעל ערך מיוחד ולא נכללים בו שידורי פרסומת, תמסור הברת

 השירותים הודעה על כך למזמין והפרסומת תשודר במועד מתאים אחר.
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 29. מזמין שפרסומת שהזמין לא שודרה במועדה כאמור בסעיפים 27>ג< או 28, רשאי לבקש כי
 הפרסומת שהזמין לא תשודר אם עבר זמנה.

 30, זמן שידור שהוקצב למפרסם לביצוע פרסומות מטעמו ישמש לביצוע הזמנות של אותו מפרסם
 בלבד, ואין המפרסם רשאי להעבירו לשידור פרסומת של אחר, אלא בהסכמת חברת השירותים,

 ביטול הזמנות
 לאחר ביטול

 שידור

 העברת זמן
 שידור

 פרק ר: המפרסם והפרסומאי

 31, כל קשר, בקשה או הודעה של מזמין בענין הזמנה, הפקה, עריכה ושידור של פרסומת יופנו
 לחברת השירותים בלבד.

 32, (א) המפרסם והפרסומאי שהזמינו פרסומת לא יתערבו ברשות השידור בתהליך ההפקה,
 העריכה והשידור של התכנית או המישדר שאליהם קשורה אותה פרסומת ולא יבקשו לעצמם השפעה

 על תהליכים אלה, במישרין או בעקיפין.

 (ב< על אף האמור בסעיף קטן >א<, בתכנית שסעיף 8(0 חל עליה תהיה הרשות רשאית
 לבקש את המפרסם או הפרסומאי לייעץ בפעולות הקשורות בנושאים הנוגעים לחידונים,

 שעשועונים, משחקי רדיו וכיוצא באלה הכלולים באותה תכנית.

 33, לא יתקשרו המפרסם או הפרסומאי, במישרין או בעקיפין, לצורך קידום עסקיהם בדרך
 כלשהי, עם מי שמשתתף, בין כקריין ובין כעורך, כמפיק ובין בדרך אחרת, במישדר שבו או בקשר

 אליו הם הזמינו שידור פרסומת.

 34, נתקבלה פרסומת מוקלטת לשידור, לא ישתמש המזמין באותה הקלטה להזמנה או לשידור של
 פרסומת אחרת או לשימוש בערוץ שידור אחר או באמצעי פרסומת קולי אחר ללא היתר מאת חברת

 השירותים.

 35, עובדי המפרסם והפרסומאי וכן בני משפחותיהם לא ישתתפו בכל חידון, שעשועון ומשחק
 רדיו (להלן - תחרות) שבשידור שלגביו משודרת הפרסומת שהוזמנה על ידם או מטעמם, והם לא

 יהיו זכאים לכל פרס הניתן במסגרת תחרות כזו.

 קשר עם
 הברת השירותים

 איסור קשר עם
 עובדי הרשות
 בעגין תכנית

 איסור התקשרות
 עם עובדי הרשות

 איסור שימוש
 בהקלטות פרסומת

 איסור השתתפות
 בתחרויות

 פרק ד: תשלומים

 36. בתמורה לשידור פרסומת ישולם לרשות, באמצעות חברת השירותים המחיר שנקבע במחירון
 שפרסמה חברת השירותים.

 38. מפרסם ישא בתשלום עבור שכתוב, עריכה או הקלטה מחדש של פרסומת מוקלטת שלא
 אושרה לשידור, או תיקונים שנעשו כאמור בסעיף 21 או לפי בקשתו כאמור בסעיף 23, כאילו היתה

 זו הזמנה חדשה לביצוע אותן פעולות.

 38. מפרסם שביטל הזמנתו כאמור בסעיף 25, או שביקש לדחות שידורה כאמור בסעיף 24, יהא
 חייב בתשלום כאילו שודרה זולת אם נתקיימו שני אלה:

 >1< הבקשה הוגשה מטעמים שלדעת חברת השירותים אין למפרסם שליטה עליהם;

 (2) הבקשה הוגשה חודשיים מראש לגבי הזמנה לשידור פרסומת במשך ששה חודשים
 או יותר, או חודש מראש לגבי הזמנה לשידור פרסומת במשך חודשיים עד ששה

 חודשים.

 מחיר פרסומת

 תשלום בעד
 תיקונים בפרסומת

 תשלום בעד
 הזמנות שבוטלו

 954 קובץ התקנות !553, י״ז בתמוז התשנ״ג, 6.7.1993



ר החזרת תשלומים מ  9¡:. (א) מפרסם יהא זכאי להשבה, בדרך של זיכוי חשבונו, של כל סמים שחוייב בו ע
׳ בגין אי שידור ר ן ד י ל ש ו ט , ו ב , א ד ת ב ש ם שאין לרשות שליטה עליהם לרבות שביתה, ה  פרסומת שלא שודרה מטעמי

 אך לא יהא זכאי לפיצוי אחר כלשהו.

 >ב< הופסקו שידורי פרסומת לפי סעיף 26, 27(0 או 28, יזוכה חשבון המפרסם בכל סכום
 שהוייב בו בעד הפרסומת שעדיין לא שודרה ולא יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו.

 40. מפרסם ישא בכל הוצאה בקשר לפרס שנתן במסגרת שידור פרסומת או בתכנית שלגביה אחייות לפרסים
 שורר תשדיר חסות מטעמו, והוא ישא באחריות בלעדית להענקתו לזוכה במועד שנקבע בעת הזמנת

 הפרסומת.

 11. (א) מפרסם ישא בכל תשלום שיש לשלמו לבעל זכות יוצרים לפי חוק זכויות יוצרים, אחריות המפרסם
 ותשלום בעד

ו ותשלום בעד זכויות יוצרים ה א ר י צ י  11<1ג, או לבעל זכות מבצעים לפי חוק זכויות מבצעים, ד,תשמ״ד-41984 בעד השימוש ב

 ביצועה בפרסומת שהזמין.

 (ב) המפרסם יהיה אחראי לכל תביעה שתוגש נגד הרשות או חברת השירותים או עובדיהם,
ל הפרת זכויות כאמור. ע  ב

. הפרסומאי ישא באחריות כלפי הרשות וחברת השירותים לכל תשלום המגיע בקשר לשידור אחריות הפרסומאי 42 
ומת שהוזמנה באמצעותו או שהוא יצג את המפרסם לענינה כלפי חברת השירותים או  פר:

 הרשות,

ן ו נ ה י כ י  ד׳ בתמוז התשנ׳׳ג (23 ביוני 1993) מ

< יושב ראש רשות השידור 3 ־ 2 4 3 מ 6 ח < 

 נתאשר.

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש
 שרת התקשורת

 כללי לשכת עורכי הדין(רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) (תיקון),
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32 ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 י, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. בסעיף 4>ב< לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), תיקון סעיף 4
, אחרי פסקה (2) יבוא:  התי!זכ״ב-21962

 ״(3) בעל ותק כחבר הלשכה או כחבר הלשכה ובשופט יחד, של לפחות עשר ־?נים ובלבד
 שחמש שנים מתוכן אימן בפיעל מתמחים.״

ק נ ג ד ח צ  י
 יושב ראש המועצה הארצית של

 לשבת עורכי הדין

 ח׳ .:סיון התשנ״ג (28 במאי 1993)
 >חמ 3-1568)

 נתאשר.
י א נ י  ד ו ד ל
 שר המשפטים

 י ו!״ח התשר •א, עמי 178.
 2 ק״ת התשכ־׳ב, עמי 1956: התשמ״ח, עמי 916•
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«דת«0 חדוזז«ימ (אגןןונ) (8©׳׳ 2)9 המממ״׳ג-1993  תודעה 13ו»־־הד«ן ו

ן זמ־תיימ הדרוזיים (אגדות), ־הדי ת גתי ו נ י ל8י תקו:ד, 2א>ג< לתק ת ם מ  בתוקף 0

, אגי מודיע לאמת״:  ו»של״ג-1973* (להלן ״• התקוות)

ז התשנ״ג ש י״ג: בתמו ת הוא ההל בי ו טי 0מסי0 נ. עקב העלייה במדד ד&חירי• למ״כן, גופה וזתוממת לתקנ  שי
:  (1 ביולי 1995) כדלקמן

 (תקנה 2)

 האגרה גשקלימ חדשיט

וגות, אפומרופםות,  1. בעד תובעגה בענייני גישואין, גירושין, שלום בית, מז

ת 105.03 או ו  החזקת ילדים, אימוץ, ירושות עוגוגות תו

. בעד חידוש דיון בתובעגמ וי&מוח; בסעיף 1, שהדיון בה מופסק 73.72 2 

תן במעמד צד אחד 84.28 י ת לפסק־דין שנ גדו  3. בעד ערעור, ערעור שכנגד והתנ

ת 52.66  4. בעד הלין׳ ביגייגז ו0עדי עוד, שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרי

 5. .כעד רישומ גישואץ, למעמ שמר לזרוות מסדר הנישואין 105.03

 6. בעד אישור מחממים, לכל עמתי 2.09

ת 3.72;  7. בעד כל ענץ, מעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על נוי תו30;ת מ

 8. בעד מסירה אישית של מסמכיה למען גקוב os.21״

 (:״ט מזיון התשנ׳׳ג(18 גיוגי!•:199)
ק ר ב יי ן ח צ י ) ׳ m « 3-1691 

ת  ראש הממשלה והשר לעגיני דתו
 1 ק״ת התשל״ג, ;?מ׳ 1280; התשמ״ח, ?!מ׳ 342; התשג״ג, עמ׳ 188,

, ו״משנ״ג״ 93§1 ( ׳ 2 ס מ ) מ * י נ ח ו ה $ מ גמי״הדין ו מי ז  הו

ן ל ה ל ) ג 1 % 8 - ח ״ כ ש ת ת בתייהדין משרעיימ(אגרות), ה ו נ  בתוקף סמכותי לפי תקגה 2א>ג< לתק
ע לאמור: די י מו  ־• התקנות), אנ

ג ״ נ בתמח׳ התשג ״ ות הוא הרול ב׳יוט י  שינוי מכומימ 1 . עקב העליה במדד המחיריוו לזיףק, גוםה התו50ת לתקנ
 (1 ביולי 1.993) כדלקמן:

מ ו נ ס ו ת  ״

 (תקו::ה ,?)

 האגרה גשקלינו וודשימ

 1. בעד תובעגה בעגיגי נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, אפומרופםות,
ות, ןיוואות והקדשות 105.03 נ  החזקת ילדיט, אימוץ, ירושות, עזבו

 2. בעד חידוש דיון בתובעגה האמורה בסעיף 1, שהדיון בה הופסק 73.72

 1 ק״ת התשכ״ה, ׳עמי 1955: התשמ״ז!, זגמ׳ 541; התשנ״ג, ׳$«׳ 2/8.

ת 5531, ׳״׳ז גח&ח מממ״ג, 6.7,1999 ו  956 קובץ התקנ



 האגרד, בשקלים חדשים

 בעד ערעור, ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן במעמד צד אחד 84,28

 בעד הליך ביניים וםעדי עזר, שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית 52,66

 בעד רשיון שנתי של טוען שרעי 210.66

 בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין ׳ 105.03

 בעד אישור מסמכים, לכל עמוד 2.09

 בעד כל ענין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זאת 73.72

 בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב 21.05"

ק ר ב י ן ח צ  ט בסיר התשנ״ג(18 ביוני 1993) י
 >חמ 1690-» ראש הממשלה והשר לעניני דתות

 הודעת הנוטריונים (אגדות נוטריון)(מס׳ 2), התשנ״ג-1993

ת הנוטריונים(אגדת נוטריון), התשל״ז-1977' (להלן ־ ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3>ד< לתקנ
 התקנות), אני מודיע לאמור:

־ב בתמוז התשנ׳׳ג הגדלת סכומים ות, מיום י ות 1 ו־2 לתקנ  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנ

 (1 ביולי 1993), כך:

 ״אגרת רשיון 1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 לחוק, היא
 456 שקלים חדשים.

 אגרה שנתית 2. האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם בחודש תשרי של כל שנה, כאמור
 בסעיף 6 לחוק, היא 456 שקלים חדשים.״

8 ביוני 1993) ח י י ם ק ל ו ג מ ן ) ״ג  י״ט בםיון׳ התשנ
 >חמ 0-662 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1 ק״ת התשל״ז, עמי 1724; התשמ״ז, עמ׳ 1278; התשג״ג, עמי 170.

׳ 2), התשנ׳׳ג-1993 ם מ ) ( ת ו ר ג א ) ן מ ש  הודעת רואי ת

, אני מודיע לאמור: , ת רואי חשבון, התשט״ז-1955 ו  בת־קף סמכותי לפי תקנה 47(0 לתקנ

ת, מיום י״ב בתמוז התשנ״ג הגדלת סכומים ו  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 47>א< לתקנ
 (1 ביולי 1993), כדלקמן:

 ״(א< ואלה האגרות שיש לשלם:

 (1) בחינות - בשקלים חדשים

 (א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחינות ביניים חלק אי,
 ביניים חלק ב׳ ובחינה סופית חלק אי, וכן בקשה לגשת
 לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחינות השלמה או

 שנכשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 184

 1 ק״ת הזשט״ז, עמי 34; התשמ״ז, עמ׳ 1239; התשנ״ג, עמ׳ 169.
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 בשקלים חדשים

 >ב< בקשה לגשת לבחינות בכל נושא בבחינה סופית חלק ב׳
 וכן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת

 לבחינות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שגית
 במועד אחר 340

 (0 בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת ביניים או
 בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳ 57

 על בקשה לפטור משבעה נושאים או יותר לא תעלה

 האגרה על פי שבעד. מן האגרה האמורה;

 >ד< ערר על בחינה 340

 (2) התמחות -

 (א< בקשה להירשם כמתמחה 57

 אולם אם היד, הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל רואה
 חשבון אחר, מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט את
 הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות שלדעת היושב ראש
 אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל רואה
 החשבון הקודם, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה

 כאמור בדבר התמחות אצל רואה החשבון האחר,

 >ב< בקשה לשחרור מחובת התמחות 57

 (3) בקשה לרשיון רואה חשבון 456

 (4) אגרה שנתית -

 (א) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון עד שנתיים 456

 >ב< לרואה חשבון שהוא בעל רשיון משנתיים עד 5 שנים 914

 (ג) לרואה חשבון שהוא בעל רשיון מעל 5 שנים 1,367

 >ד< לרואה חשבון שכיר - מחצית האגרה השנתית המוטלת על רואה חשבון בעל ותק
 זהה;

 >ה< לרואה חשבון בגיל שבעים או יותר - חמישית האגרה השנתית המוטלת על רואה
 חשבון בעל ותק זהה;

 >ו< רואה חשבון, שהצהיר בהצהרה שמסר למועצה תוך חודש אלול, שאינו רוצה לשמש
 רואה חשבון בשנה המתחילה בחודש תשרי שלאחריו, יהא פטור מתשלום אגרה
 שנתית החל מחודש תשרי האמור ועד אשר יצהיר בהצהרה שתימסר למועצה שהוא

 רוצה להמשיך לשמש רואה חשבון.״

 י״ט בםיון התשנ״ג (8 ביוני 1993)
ם ק ל ו ג מ ן י י  >חמ 13-665 ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים
 יושב ראש מועצת רואי חשבון

 958 קובץ התקנות 5531, י״ז בתמוז התשנ״ג, 6.7.1993



 הודעת המדגמים (מס׳ 2), התשנ״ג-1993

ות המדגמים' (להלן - התוספת  בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן >ה< של התוספת הראשונה לתקנ
 הראש־נמ, אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח סעיף קטן (א) בתוספת הראשונה, מיום הגדלת סכומים
 י״ב ב •!מוז התשנ״ג (1 ביולי 1993), כך:

 בשקלים חדשים
 ״>א< 1. (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג

 אחד לפי סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים2
 (להלן - הפקודה) 69

 >ב< עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג
 אחד לפי תקנה 5 131

 2. עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם, או
ות  להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנ

 31(2) ו־33(2< - לכל חודש או חלק ממנו 19

 2. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס, לתיקון טופס
 הבקשה, לרישום שם בעל חדש, לשינוי שם בעל, לשינוי מען ולשינוי
 מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 43 ו־44

 לפקודה ותקנות 41 עד 46 19

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים

 36 ו־42(ב) לפקודה 229

 >ב< עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג< 229

פת ההגנה -  בעד הארכת תקו

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה י 137

 >ב< על פי סעיף 33(3) לפקודה 274
 !<. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצרכי בירור משפטי או נסח

 מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 לפקודה ותקנה 55 14

 7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2)

 לפקודה, לכל עמוד 1

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64(3), בעד כל ענין 69

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 45

 <.׳, אגדת פרסום

 דמי הפרסום שהודעה
 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת ברשומות״

 כ׳ בםייון התשנ״ג (9 ביוני 1993)
 >חמ 75:-3< מ י כ א ל א ו פ י ר

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 חוקי א״י, כרך גי, עמי 1957; ק״ת התשמ״ז, עמי 1273: התשנ״ג, עמי 171.
 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1053; סייח התשכ״א, עמי 16.
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 הודעת סימני המסחר (מם׳ 2), התשנ״ג-1993

ות םימגי המסחר, 1940'  כתוקף סמכותי לפי סעיף קטן >ה< של התוספת הראשונה לתקנ
 (להלן - התוספת הראשונה), אני מודיע לאמור:

א) של התוספת הראשונה, החל )  1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן
 ביום י״ב בתמוז התשנ״ג (1 ביולי 1993), כך:

 בשקלים חדשים

426 

214 

106 

852 

21 

320 

43 

214 

13 

1 

214 

 עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי
 סעיף 7 לפקודה

 (א< עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או
 בקשה לביטול רישום סימן מסהר לפי סעיפים 24(א),

 38 או 41 לפקודה

 >ב< עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(0 לפקודה

 (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי
 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש

 >ב< אגרת פיגור לפי תקנה 52(2)

 >ג< אגרת ההחזרה לתוקף לפי תקנה 53(1)

 עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום
 רשות או ביטולה לפי סעיפים 36(א), 37, 49(א), 51 או 52

 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא
 נקבעה אגרה אחרת

 בער חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78

 בעד אישור כל רישום (תעודה או נסח) לפי סעיף 6>ב< לפקודה

 בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

 עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(0

 ״(א) 1.

.2 

.6 

.7 

.8 

 דמי הפרסום
 שהודעה עליהם

 מתפרסמת מעת לעת״

ר י פ ו ל א א כ י  מ
 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 9. אגרת פרסום

 כ׳ בפיון התשנ״א (9 ביוני 1993)
 >חמ 3-1129)

 הגדלת סכומים

 עייר 1940, תום׳ 2, עמי 192; ק״ת התשמ״ז, עמי!;127; התשנ״ג, עמי 186,

׳ג-1993 גור)(מס׳ 4), התשנ׳ י לי(התאמת שבר טרחת סנ  הודעת סדר הדין הפלי

ות סדר הדין הפלילי, התשל״ד־ 1974' (להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4>ו<(4< לתקנ
 התקנות), אני מודיע לאמור:

ת יהיו החל ביום י״ב בתמוז התשנ״ג ו  1, שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4>א< לתקנ
 (1 ביולי 1993) כדלקמן:

 י ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עפ׳ 710; התשנ׳׳ג, עמי 733.

 העלאת שיעורי
 שכר מרחת

 סניגורים
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 בשקלים חדשים

 1. בבית משפט שלום -

 >:» לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 353

 (2) מעצר עד תום ההליכים 437

 >3< אישום בעבירה שהיא חטא 500

 >4< אישום בעבירה אחרת 666

 >5< אישום בעבירה של גרימת מוות 1,518

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,124

 >;:< לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
ל ישיבה 170  לכ

 2. בבית משפט מחוזי -

 >:א< לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 417

 (2) מעצר עד תום ההליכים 749

 (3) משפט פלילי 1,518

 (4) ערעור פלילי -

 >אא< על פסק הדין 749

 >בב< על גזר הדין בלבד 437

וספת בכל אחד מהענעים כאמור בפסקת משגה (א),  (a לישיבה נ
 לכל ישיבה 353

 3. ג:בית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 749

 (2) ערעור פלילי ־

 (אא) על פסק הדין 1,361

 >בב< על גזר הדין בלבד 749

 >ב< לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה >א),
 לכל ישיבה 604

, שופט ״ י ׳ ק ד מ י 9 9 י 3 נ ו י 2 ב י 1 ג ׳ ׳ נ ש ת ז ה ו מ ח ׳ ב  ב

) נשיא בית משפט מחוזי 3 " 2 * מ 5 ח < 

 מנהל בתי המשפט

 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגרות), התשנ״ג-1993

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

 ק״ת התשמ״ג, עמי 387; התשנ״ג, עמי 300,
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 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1992
ת ונוסחם מיום ו  השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 5,4 ו־7 עד 15 בתוספת החמש־עשרה לתקנ

׳ג(1 ביולי 1993) הוא כמפורט להלן:  י״ב בתמוז התשנ׳

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

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

 תפוסת האניה האגרה
 (בטון ברוטו) בשקלים חדשים

 עד 499 561
 מ־500 עד 1599 1,104
 מ־1600 ומעלה 3,494

 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 114

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט, תוספת של 2.10

 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 2.10

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

 תוספת של 5.40

 (ב< בדיקה כללית של גוררת -

 1. אגרה בסיסית 227

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 2.10

 יג< בדיקה כללית של ארבה ־

 1. אגרה בסיסית 114

 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 5.40

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 26

 4. אם היא חפרת, תוספת של 26״

 ׳7. (א) בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:
 האגרה בשקלים חדשים

 במחלקת סיפון 540

 במחלקת מכונה 540

 במחלקת רדיו 540

 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 540

 באוטומציה 540

 >ב< בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

 >ג< בעז־ בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 50%. מהאגרה
 לבדיקה כללית לפי התפוסה.
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 8. בעד 1:דיקה מיוהדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של 50%.

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

 10. (א< בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים׳ חדשים

 רשיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 83

 רשיון שיט וחידוש רשיון 83

 הארכת רשיון שיט 83

 תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 83

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או בהתאם

 לאמנה לקווי טעינה 83

 סימון תו קיבולת 83

 >מ פטורים מאגרה -

 (1) . רשיון שיט זמני;
 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית;

 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

ת אלה, תשולם אגרה של ו  11. >א< בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנ
 188 שקלים חדשים.

 >ב< בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים תשולם האגרה
 דלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 271

 מ־500 עד 1,499 373

 מ־1,500 ומעלה 768

ות אלה תשולם אגדה •זו:  12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27>ד< לתקנ

 מהות הבדיקה והאישור הסכום בשקלים חדשים

 מפרטים טכניים של אניה 1,497

 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אניה 917

 שרטוטים בודדים, לכל אחד 75

 ספר יציבות של אניה 1,497

 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה 917

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו 10% מאגרת הבדיקה

 •אישור ספר יציבות ,הראשונה

 :עד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו 10% מאגרת הבדיקה

 •אישורם הראשונה

 12. בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אניה 503

 14. בעד 1:דיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה 397
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 האגרה נשקלים חדשים

 15. בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה, לכל 100 יחידות או
 חלק מהן. 188״.

 ד׳ בתמוז התשג״ג (23 ביוני 1993)
ן ב ב א ק ע  י

, ,  (חמ 3-610) , ,
 המנהל הכללי של משדד התחבורה

׳ג-1993 (מס׳ 2), התשנ׳ ת) רו אג ) ט)  הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שי

ות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז־־11957 (להלן -  בהתאם לתקנה 25 לתקנ
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1992,
ת, ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993) ו  השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א< לתקנ

 הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (1) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניד, תשולם אגרה של 43 שקלים חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 43 שקלים חדשים.״

 ד׳ בתמוז התשנ״ג (23 ביוני 1993)
ן ב ב א ק ע  >חמ 2050-» י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשי״ז, עמי 1630; התשמ״ב, עמ׳ 1351; התשנ״ג, עמי 302,

 הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות) (מס׳ 2),
 התשנ״ג-993 ו

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

 עדכון אגרות 1, עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1992

ות ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ״ג (1 ביולי 1993) הוא  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנ

 כמפורט להלן:

 ״תוספת
 (תקנה 25)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בעד -

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 31

 בחינה מעשית לשיט סירה וספינה 93

 בחינה עיונית למשיט סירה 93

 בחינה עיונית למשיט ספינה בשיט חופי 125

 ק״ת התשמ״ד, עמי 742; התשנ׳׳ג, עמ׳ 302.
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 האגרה בשקלים חדשים

 בחינה עיונית למשיט ספינה במסע ביךלאומי 196

גוררת נוסעים בשכר 93 נה/  בחינה עיונית למשיט ספי

 בחינה חלקית, בחינה חוזרת, לכל יחידת מכוון 63״

ן ב ב א ק ע  י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ד׳ בתמוז התשנ״ג(23 ביוני 1993)

 ;חמ 3-588)

 הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ״ג--1993

(להלן ־ התקנות), נמסרת בזה 1 ו-1976 ׳ ות הספנות (ימאים), התשל׳  בהתאם לתקנה 82 לתקנ
 הודעה ׳לאמור:

 1, עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 992!, עדכון אגרות
ות, ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ״ג (1 ביולי  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנ

 1993) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 82)

 טור א׳ טור ב׳
 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 998

 (2) בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה 707

 (3) בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה 250

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

 א. בחינות כמצויין בפרט(1) 503

 ב. בחינות כמצויין בפרט(2) 352

 ג. בחינות כמצויין בפרט(3) 125

 (5) בווינה לםיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך 134

 (6) מונן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 188

 (7) מוזן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 63

 (8) העברת פיקוד על אניה 63

 (9) ערעור לפני בית הדין המשמעתי 52

י ועדת ערעור רפואית 209״  (10) ערעור לפנ

 ד׳ בתמה התשנ״ג (23 ביוני 1993)

ן ב ב א ק ע  >חמ 3-726< י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 1 ק״ת ;;תשל״ו, עמ׳ 1542; התשמ״ב, עמ׳ 1331; התשנ״ג, עמי 303.

 קובץ התדנות 5531, י״ז בתמוז התשנ״ג, 6.7,1993 965



״ג-993 ו  הודעת הספנות (כלי שיט) (דישום וסימון)(אגדות) (מס׳ 2), התשנ

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

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1992,
ת ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993) ו  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השישית לתקנ

 הוא כמפורט להלן:

 "תוספת ששית

 (תקנה 38)

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

 תיאור כלי השיט האגרה בשקלים חדשים

 תפוסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים 397

 תפוסתו מ־100 טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 644

 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 209 שקלים
 חדשים.

 3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו במרשם
 הישראלי תשולם אגרה של 209 שקלים חדשים; כלי שיט שתפוםתו פחות מ־100 טונות ברוטו

 יהיה פטור מאגרה זו.

 4. בעד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 209 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 209 שקלים חדשים.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 209 שקלים
 חדשים.

ם של  7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תכנ
 רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם אגרה בסך 209

 שקלים חדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה. בסך 1.80 שקל חדש
 לכל עמוד או חלק ממנו.״

 ד׳ בתמוז התשנ״ג(23 ביוני 1993)
ן ב ב א ק ע  >חמ3-816< י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשכ״ב, עמי 2455; התשמ״ב, עמי 1332; התשנ״ג, עמי 305.

 966 קובץ התקנות 5531, י״ז בתמוז התשנ״ג, 6.7.1993



 הודעת הספנות (כלי שיט)(בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם)
״ג-993ו  (אגדות)(מם׳ 2), התשנ

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

 1. ?יקב עליית המדד שפורסם בחודש יוגי 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1992 עדכון אגרות
1 ביולי ) ״ג ת, ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ ו  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנ

 1993) הוא כמפורט להלן:

 ׳׳תוספת חמישית
 (תקנה 53)

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

 1, אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

 (1) שטר משכנתה - 373 שקלים חדשים.

 (2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר
 הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 373 שקלים חדשים.

 (3) שטר העברת משכנתה או תסובתה - 373 שקלים חדשים.

 (4) שטר תיקון משכנתה - 373 שקלים חדשים.

 (5) שטר הגדלת משכנתה - 373 שקלים חדשים.

 2. >1< בעד אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 שנחתם בפני
 רשם או הנציג תשולם אגרה של 188 שקלים חדשים, אולם כל צד לשטר זכאי לקבל

 עותק אחד מאושר ממנו, ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 2 תשולם אגרה של 188 שקלים
 חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 188 שקלים חדשים.״

 ד׳ בתמוז התשנ״ג (23 ביוני 1993)

ן ב ב א ק ע » י  >חמ 815-
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 1 ק״ת דתשכ״א, עמ׳ 974; התשמ״ב, עמ׳ 1334; התשנ״ג, עמי 305.

 הודעת הספנות (כלי שיט)(מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות) (מס׳ 2),
1993 - ״ג  התשנ

ות הספנות (כלי שיט< (מדידת תפוסתם של כלי שיט),  בהתאם לתקנה 17 לתקנ
 התשמ״ג־1983' (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. ;:קב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 992!, עדכון אגרות
ת, ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993) הוא ו  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנ

 כמפורט להלן:

 1 ק״ת התשמ״ג, עמי 1046; התשנ״ג, עמ׳ 305.
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 ״תוספת
 (תקנה 17)

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

 האגרה בשקלים חדשים

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו:

 עד 99 83
 מ־100 עד 499 292

 מ־500 ומעלה 1,771

 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 43 שקלים חדשים.

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

 ד׳ בתמוז התשג״ג (23 ביוני 1993)
ן ב ב א ק ע  >חמ 815--״ י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

מם׳ 2), התשנ״ג-993 ו ) ת) רו אג ) ת) ו נ  הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספ

1 (להלן - התקנות), ר־1960 ות הגמלים(אגרות שירותי ספנות), התש״  בהתאם לתקנה 1 לתקנ
 נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1992
ת ונוסחה מיום י״ב בתמוז התשנ״ג (1 ביולי 1993) הוא ו  השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנ

 כמפורט להלן:

 ״אגרות בעד 1. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 52 שקלים
ם חדשים: י ת י י '  ש

 >1< מתן יומן רדיו־טלפון;

 (2) מתן יומן רדיו־טלגרף.״

 ד׳ בתמוז התשנ״ג(23 ביוני 1993)
ן ב ב א ק ע  >חמ137־3< י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התש״ך, עט׳ 1955; התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ג, עמ׳ 306,

 968 קובץ התקנות 5531, י״ז בתמוז התשג״ג, 6.7.1993
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