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 תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה),
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12ד,(ד< ו־13 לפקודת המסים (גביר,)1 (להלן - הפקודה), ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 קביעת הוצאות 1. הוצאות שישא בהן הסרבן הן ההוצאות הנדרשות באופן סביר לנקיטת אמצעי אכיפה

 כמשמעותם בפקודה, לרבות הוצאות ששולמו לצד ג לשם ביצוע אמצעי אכיפה כאמור, ובהן:

 (1) הוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ובגבייתו;

 (2) הוצאות הכרוכות בביצוע העיקול, לרבות דמי עיקול, הוצאות פריצה לחצרים

 לצורך הוצאת המעוקלים, הוצאות אבטחת המעוקלים, גרירת המעוקלים והובלתם;

 (3) הוצאות הכרוכות באחסון המעוקלים, באבטחתם ובביטוחם;

 (4) הוצאות הכרוכות במכירת המעוקלים או בגסיון למכירתם, לרבות הוצאות פרסום

 קיומה של מכירה פומבית, הוצאות שמאות הנכסים המעוקלים והוצאות משפטיות

 הכרוכות בביצוע אמצעי אכיפה, שיקבעו בכללים, בהתייעצות עם מנהל בתי המשפט

 או מי שהוא הסמיכו לכך.

 2. הוכח להנחת דעתו של פקיד גביה או של ממונה על הגביה כי ננקטו אמצעי אכיפה בטעות,

 יוחזרו למי שננקטו כנגדו אמצעים כאמור כל ההוצאות כמפורט בתקנה 1 שנשא בהן בשל נקיטת

 הליכים אלה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א לפקודה (להלן - הפרשי

 הצמדה), החל מהיום שנשא בהן, ובלבד שסך ההוצאות המשפטיות שיוחזרו כאמור לא יעלה על

 הסכומים שייקבעו כאמור בתקנה 1(4).

 ג׳ באב התשנ״ג(21 ביולי 1993)

ט ח ו גה< ש י י ם >ב ה ר ב  >חמ 1759-» א
 שר האוצר

 י חא״י, כרך ב׳, עמי >ע< 1374; (א) 1399; ם״ח התשמ״א, עמי 157.
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 2014.

 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס׳ 2) (תיקון),
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה1, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 8 1. בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-21993

 (להלן ־ התקנות העיקריות), אחרי תקנה 7 יבוא:

 ״הוראת מעבי 8. קופת גמל אשר ביום תחילתן של תקנות אלה החזיקה תעודות השתתפות

 בשיעור העולה על 5% מסך כל נכסיה המשוערכים, תפדה תעודות השתתפות כך

 שעד יום י״ז בטבת התשנ׳׳ד (31 בדצמבר 1993) לא יעלה שיעור השקעותיה

 בתעודות השתתפות על השיעור האמור.״

 החזר הוצאות
 בגין נקיטת

 אמצעי אכיפה
 בטעות

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת התקנות העיקריות.

 כ׳׳ט בתמוז התשנ״ג(18 ביולי 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם > ה ר ב  א

 שר האוצר
 מזמ 3-129)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 910.

 תחילה

 1010 קובץ התקנות 5537, י״ד באב התשנ״ג, 1.8.1993



 תקנות מם הכנסה (כללים לאישור לניהול קופות גמל) (תיקון מס׳ 3),
 התשנ׳׳ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 33 לתקנות מס הכנסה גכללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד-21964 החלפת תקנה 33

 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״קבלת אשראי 33. (א) קופת גמל לא תהיה רשאית, במסגרת השקעותיה לפי תקנה 41ב או
 שעבוד נכסימ
ם לפי תקנה 41כ, לקבל אשראים מכל סוג שהוא, לשעבד נכס מנכסיה, לערוב ומתן ע־בויות י ס כ ד נ ו ב ע  ש

 להתחייבות מכל סוג שהוא.

 >ב< על אף האמור בתקנת משנה (א), קופת גמל תהיה רשאית לשעבד

 נכסים מנכסי הקופה לצורך יצירת אופציות למדד מניות, כאמור בפרק ששי!׳׳.

 2. בתקנה 41א לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 41א

 (1) אחרי הגדרת ״איגרת חוב של מדינת ישראל״ יבוא:

 ״״אופציה למדד מניות״ - אופציה הנוצרת במסגרת מיתאר שהוציאה מסלקת מעו״ף בע״מ

 והנסחרת בבורסה.״;

 (2) בהגדרת ״נייר ערך סחיר״, בסופה יבוא ״לרבות אופציות למדד מניות הנרכשות בידי

 קופת גמל;״.

 3. בתקנה 41ב לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 41ב

 (1) בתקנת משנה >א<(2<, אחרי ״ובלבד ששיעור ההשקעה בתעודות השתתפות״ יבוא

 ״ובאופציות למדד מניות״, ואחרי ״לא יעלה על 5%״ יבוא ״לגבי כל אחד מהם״;

 (2< בסופה יבוא:

 ״>ח) קופת תגמולים ופיצויים וקרן השתלמות, לרבות קרן השתלמות למורים

 במסלול הרגיל, רשאיות ליצור אופציות למדד מניות, ובלבד ששיעור הבטחונות

 שתפקיד קופת הגמל במסלקת מעו׳׳ף בע״מ, לא יעלו על 5% מנכסיה המשוערכים לפי

 הוראות תקנה 41ו.״

 4. האמור בתקנה 41ו לתקנות העיקריות, יסומן >א), בפסקה (3) שבה, במקום ״נייר ערך הנסחר תיקון תקנה 41ו

 בבורסה״ יבוא ״נייר ערך סחיר״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) ערכם של נכסי הקופה לענין תקנת משנה (א) יחושב בניכוי התחייבויות הקופה בשל

 אופציות למדד מניות שיצרה; ערכה של התחייבות כאמור ליום האחרון של כל חודש ייקבע

 לפי השער הקובע שנקבע לאופציה ביום המסחר האחרון שנתקיים בבורסה באותו חודש.״

 י״א באב התשנ״ג(29 ביולי 1993)

 >חמ 3-129< א ב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1302; התשנ״ג, עמ׳ 870, עמ׳ 910 ועמי 1010.

 קובץ התקנות 3537, י״ד באב התשנ״ג, 1.8.1993 1011



 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״דולו-מדד״)(תיקון), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5>ב< לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,

 התשט״ז-11956, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בסעיף 1ו>3< לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״דולר - מדד״),

 ד,תשמ״כ-21981 -

 >1< בפסקת משנה (א), במקום ״שיעור ריבית שלא יפחת מריבית פת״ם (פיצויים)״ יבוא

 ״שיעור ריבית בשיעור ריבית הליבור, בניכוי 1.25%״;

 (2) במקום פסקת משנה >ב< יבוא:

 ״>a ׳ לענין סעיף זה ־

(Libor) ״ריבית הליבור״ של יום קובע מםויים ־ ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור 

R של M E Y לפקדונות בדולרים לתקופה של ששה חודשים, כפי שהתפרסמה בדף 

 סוכנות הידיעות של רויטרס שני ימי עסקים לפני מועד תחילת תקופת ריבית של

 ששה חודשים, ושבנק ישראל הודיע עליה ב־ום הקובע;

 ״דולר״ ־ דולר של ארצות הברית של אמריקה;

 ״יום עסקים״ - יום שבו פתוחים הבנקים בלונדון לביצוע עסקאות בין בנקים לפקדונות

 בדולרים בשוק הבינבנקאי בלונדון.״

 כ״ט בתמוז התשנ״ג (18 ביולי 1993)

ט ח ו ו ש ה ג י י נ מ ( ה ו ב  >חמ 0-456 א

 שר האוצר

 י סייח התשט״ו, עמי 52.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 305.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״)(תיקון)(מס׳ 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979', ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 6 1. בתקנה 6 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א-21981(להלן - התקנות

 העיקריות), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) ריבית משתנה בשיעור ריבית הליבור, בתוספת או בניכוי שיעור שיפורסם ברשומות

 לגבי כל סדרה(להלן - שיעור הריבית); הריבית תשולם בשיעורים חצי־שנתיים בעד התקופה

 של ששה חודשים שקדמה למועד התשלום (להלן - תקופת הריבית<; התשלום הראשון יחול

 ששה חודשים לאחר יום הוצאת הסדרה; אם לא ניתן יהיה לקבוע שיעור ריבית כאמור בסעיף

 זה יקבע נגיד בנק ישראל את שיעור הריבית; בפסקה זו -

 ״ריבית הליבור״ - ריבית שנתית בשיעור משתנה בגובה ריבית הליבור (Libor) לפקדונות

R של סוכנות הידיעות M E Y בדולרים לתקופה של ששה חדשים, כפי שהתפרסמה בדף 

 של רויטרם שני ימיי עסקים לפני מועד תחילת תקופת ריבית;

 ״דולר״ - דולר של ארצות הברית של אמריקה;

 י סייח התשל״ט, עמי 112; התשנ״ג, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1271; התשמ״וו עמי 1094; התשנ״ג, עמי 996,

 1012 קובץ התקנות 5537, י״ד באב התשנ״ג, 1.8.1993



 ״יום עסקים״ - יום שבו פתוחים הבנקים בלונדון לביצוע עסקאות בין בנקים לפקדונות
 בדולרים בשוק הבינבנקאי בלונדון.״

 2. תחולתה של תקנה 1 על כל סדרות איגרות חוב שהוצאו לפי התקנות העיקריות לפני יום תחולה והוראת
י ב ע  תחילתן של תקנות אלה ושיוצאו לאחר יום תחילתן, ואולם לענין סדרות איגרות חוב שהוצאו לפני מ

 מועד תחילתן של תקנות אלה, שיעור הריבית ייקבע בגובה שיעור ריבית הליכוד בניכוי. 1.25%,

 ובתוספת השיעור שנקבע לגבי כל סדרה במועד הוצאתה, ובלבד שלגבי סדרות איגרות חוב שהוצאו

 לפני יום י״ג בניסן התשמ״ז(12 באפריל 1987) שיעור הריבית של איגרות החוב לא יפחת מ־7%

 לשנה.

 כ״ט בתמוז התשג״ג(18 ביולי 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  1חמ 50י!-3< א

 שר האוצר

 תקנות המכס (תיקון), התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68, 70 ו־232 לפקודת המכס1, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 21>ב< לתקנות המכס, התשכ״ו-21965, אחרי ״בעל מחסן רשוי׳׳ יבוא ״למעט מחסן תיקון תקנה 21
 לתצוגת רכב״, ובסופה יבוא ״בעל מחסן לתצוגת רכב ימציא אישור בהתאם לנדרש לגבי פרט 113>א)

 לתוספת האמורה״.

 ג׳ באב התשנ״ג(21 ביולי 1993)

ט ח ו < ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3--25< א

 ; , שר האוצר
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, מס׳ 3; התשי״ז, עמי 39.

 2 ק״ו. התשכ״ו, עמ׳ 274: התשנ״ב, ע«׳ 1470.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרות טלגרף אלחוטי)
 (מס׳ 2), התשנ״ג- 1993

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 (א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה<,
, אנו מצווים לאמור:  התשמ׳ו־11985

 1. האגרות לטלגרף אלחוטי יהיו כמפורט בתקנות הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות) אגרות טלגרף
י ט ו ח ל  (תיקון מס׳ 3<, התשנ״ג-21993. א

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (אגרות טלגרף אלחוטי), ביטול
 התשנ״ג-1992ג - בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993). תחילה

 י״א ברמוז התשנ״ג(30 ביוני 1993)

 >חמ 3-411)

י נ ו ל ת א י מ ל ו ט ש ח ו < ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר שרת התקשורת

 ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 218; התשמ׳׳ו, עמי 224.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 1014.
 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 152.
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 תקנות הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות) (תיקון מס׳ 3),
 התשנ״ג-1993

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

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(0 לחוק־יםוד: משק המדינה2, אני מתקינה תקנות

 אלה:

 1. בתוספת לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ו-31987 (להלן ־

 התקנות העיקריות), במקום חלקים ב׳, גי, ד׳ ו־ה׳ יבוא:

 ״חלק ב׳

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

 1. תחנה קבועה* תחנה לקיום קשר אלחוטי ממקום קבוע אל תחנה ניידת או
 נישאת או מיטלטלת 33

 2. תחנה מיטלטלת* תחנה הניתנת להעברה ממקום קבוע אחד למקום קבוע אחר
 בתחומי אזור מסויים 33

 3. תחנה ניידת* תחנה המותקנת בתוך רכב לשם קיום קשר אלחוטי בעת
 תנועה 33

 4. תחנה נישאת* תחנה הנישאת בידי אדם לשם קיום קשר אלחוטי בעת
 תנועה 33

 5. תחנת מנוי של (1) זימון באיתות בלבד 6
 בעל עסק שירות >2< זימון באיתות והודעה כתובה

 זימון על צג הקבוע במכשיר 10
 >3) זימון באיתות ודיבור 12

 6. תחנת חוף* תחנה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם כלי שיט 33

 7. תחנה אוירית* תחנה לקיום קשר אלחוטי עם תחנה בכלי טיס 33

 8. תחנה כלי דיג* תחנה בכלי דיג לקיום קשר אלחוטי 33

 9. תחנת חובבים* כמוגדר בתקנה 10 33

 10. זמני לסוגי הרשיונות רשיון לתקופה מוגבלת עד 3 חודשים מיום אישורו 33
 1 עד 8*

 11. רשיון אחזקה רשיון לאחזקת ציוד אלחוטי בלתי פעיל כאמור בתקנה 33
19 

 תיקון התוספת
 הראשונה

 חלק ג׳

335 

335 

335 

 כמוגדר בתקנה 1

 מתקן עזר לחיבור תחנת קשר לרשת הטלפון הציבורית
 באמצעות יד אדם

 תהגה להדגמת פעולתו הטכנית של ציוד קשר אלחוטי

 1. סחר

 2. מגשר ידני

 3. תחנת הדגמה*

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25; התשל״ב, עמי 506¡ ק״ת התשמ״ט, עמי 1235.
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 3 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 915; התשנ״ג, עמ׳ 152 ועמי 288.
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 שיעור האגדה
 בשקלים חדשים

 סוג הראיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

335 

335 

335 

335 

335 

335 

335 

 רשיון לקיום ניסוי קשר אלחוטי ופעולות ציוד קשר
 אלחוטי

 תחנה בכלי שיט, למעט בספינות דיג

 תחנה לקליטת שידורים מלווינים שלא למטרות עסק ־ לכל
 משושה

 4. ניסוי*

 5. תחנת כלי שיט*

 6. תחנה פרטית
 לקליטה מלווינים

 7. תחנה לקליטת
 ידיעות

 תחנה לקליטת ידיעות המשודרות מתחנות של סוכנויות
 ידיעות או בשמן

 8. ת תנת ממסר* תחנה קבועה, שלא למטרות עסק, שייעודה הרחבת טווחי
 הקשר של תחנות בעל רשיון

 9. תחנת מוקד לפיקוח תחנת קשר, שלא למטרה עסקית, המשמשת לשידור אותות
 ובקרה מוגדרים* פיקוד ובקרה מוגדרים בידי המנהל

 10. מערכת לפיקוד מערכת פיקוד הכוללת יחידת מקלט ומשדרים בהספק זעיר
 ובקרה* עד 100 מיליוופ

 חלק ד׳

 תחנת למתן שירות קשר אלחוטי באמצעות קבוצה של
 ממסרים שפעולתם מתואמת על ידי מערכת בקרה -

 לכל זוג תדרים כאשר כל תדר ברוחב פס מירבי
 של 25 קה״ץ 3,350

 תחנה למתן שירות קשר אלחוטי להרחבת טווחי הקשר
 של תחנות מנוי המוחזקות בידי לקוחותיו של בעל
 הרשיון - לכל זוג תדרים כאשר כל תדר ברוחב

 פס מירבי של 25 קה״ץ 3,350

 תחנת שירות לניהול עסק של מתן שירות קשר אלחוטי
 חד־כיווני לזימון לתחנות מנוי המוחזקות בידי לקוחות

 בעל הרשיון ־ לכל תדר 3,350

 תחנה למתן שירות קשר אלחוטי דו־כיווני לתחנות
 המוחזקות ע״י לקוחות של בעל הרשיון לכל זוג תדרים

 כאשר כל תדר ברוחב פס מירבי של 25 קה״ץ 3,350

 תחנה עיםקית להשכרת ציוד אלחוטי - לכל תדר 3,350

 תחנה למתן שירות מוקד מוגדר של אותות פיקוד
 ובקרה לתחנות מנוי המוחזקות בידי לקוחותיו של בעל

 הרשיון - לכל תדר 3,350

 תחנה למתן הדרכה בשטח מוגבל לרבות המקלטים
 המיועדים לקליטת תחנה זו 3,350

 תחנה לקליטת שידורים מלווינים למטרות עסק 3,350

 תחנת קשר המפיצה מוסיקה על ידי ריבוב גל נושא של
 תחנת שידור לציבור 3,350

 1. תוזנה עסק בלישה

 2. תזונת עסק ממסרים

 3. תהנת עסק שירותי
 זימון*

 4. תדנת עסק שירות

 5. תחנת עסק השכרה*

 6. תחנת עסק מוקד*

 7. מע־כת תדרוך*

 8. תח:ת עסק לקליטה
 מלויוינים

 9. תחנת מולטיפלקס
 לשידור
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 חלק ה׳

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הרשיון הגדרה ותיאור לשנה אחת

3,350 

10,000 
20,000 

40,200 

1,650 

5,000 
10,000 
18,400 

3,350 

10,000 
20,000 
40,200 

1,650 

5,000 
10,000 
20,000 

 קו אלחוטי פעיל בין שתי תחנות
 קבועות ־

 קו נל״ן
 (נקודה לנקודה)

 אלחוטי פעיל
 א, לכל תחנה בקו

 וכן, ב. לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ -
 (1) עד לאורך קו של 10 ק״מ

 >2< אורך קו העולה על 10 ק״מ
 עד לאורך קו של 60 ק״מ

 (3< אורך קו העולה על 60 ק״מ

 קו נל״ן קו אלחוטי בין שתי תחנות קבועות המשמש כעתודה
 (נקודה לנקודה) למקרה של תקלה בקו נל״ן של ״בזק״, החברה
 אלחוטי - גיבוי* הישראלית לתקשורת בע״מ הנמצא בשימושו של

 בעל הרשיון והמופעל רק בעת תקלה -

 א. לכל תחנה בקו
 וכן, ב, לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ -

 (1) עד לאורך קו של 10 ק״מ
 (2) אורך קו העולה על 10 ק״מ עד

 לאורך קו של 60 ק״מ
 (3< אורך קו העולה על 60 ק״מ

 רשת נל״נים רשת פעילה של קווים אלחוטיים בין 3 תחנות קבועות
 אלחוטיים פעילה* . או יותר; לענין הגדרה זו יראו את הרשת כפעילה אם

 יש בה לפחות קו נל״ן אלחוטי פעיל אחד ־

 א. לכל תחנה ברשת
 וכן, ב• לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ -

 (1) עד לאורך רשת של 10 ק״מ
 (2) אורך רשת עולה על 10 ק״מ עד

 לאורך רשת של 60 ק״מ
 >3< אורך רשת העולה על 60 ק״מ

 רשת נל״נים . רשת קווים אלחוטיים בין 3 תחנות קבועות או יותר
 אלחוטיים - גיבוי* המשמשת כעתודה למקרה של תקלה בקווי נל״ן של
 ״בזק״, החברה הישראלית לתקשורת בע״מ הנמצאים

 בשימושו של בעל הרשיון והמופעלת רק
 בעת תקלה.

 לכל תחנה ברשת
 לכל תדר ברוחב פס מרבי של 25 קה״ץ ־

 (1) עד לאורך רשת של 10 ק״מ
 (2) אורך רשת העולה על 10 ק״מ

 עד לאורך רשת של 50 ק״מ
 >3< אורך רשת העולה על 60 ק״מ

 א.

 וכן׳ ב.
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 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים

 סוג הר8י1ן הגדרה ותיאור לשנה אחת

 5. עורק מיקרוגל בליין המופעל בתחום תדרים מעל 1,000 מה׳׳ץ וברוחב
 פס ושיטת איפנון מוגדרים -

 א. לכל תחנה ־ 3,350
 וכן, ב. לכל אפיק ברוחב פס עד 8 מה״ץ

 (1) עד לאורך קו של 10 ק״מ 20,000
 (2) אורך קו העולה על 10 ק״מ

 עד לאורך קו של 60 ק״מ 40,200
 (3) אורך קו העולה על 60 ק״מ 80,500

 6. תחנת עסק תמסורת תחנה למתן שירותי תמסורת של מידע ברוחב פס
 ושיטת אפנון מוגדרים מתחנת טלויזיה קבועה
 באמצעות לווין לתחנות קליטה רבות - קבועות

 או מיטלטלות 3,350

 וכן לכל תחנת קליטה 33״

 2. תקנות אלה כוללות את השינוי בשיעורי האגרות שבתוספת שאמור להתבצע ביום י״ב בתמוז הוראות תקנה 21
 התשנ׳יג (1 ביולי 1993) בהתאם להוראות תקנה 21 לתקנות העיקריות.

 י׳׳א בתמוז התשנ״ג (30 ביוני 1993)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 3-411) ש

 שרת התקשורת

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותים
 בבנק הדואר)(מם׳ 3), התשנ״ג- 993 ו

 כתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ׳יו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר יהיו כמפורט בהודעת בנק הדואר (שירותים בבנק אגדית בנק
ר א ו ד י  הדואר), התשנ״ג-21993. י

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותים בבנק ביטול
 הדואר), התשנ״ג-1992ג - בטל.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ב בתמוז התשנ׳׳ג >1 ביולי 1993). תחילה

 י״א בתמוז התשנ״ג(30 ביוני 1993)

 >חמ 3-47)

י נ ו ל ת א י מ ל ו ט ש ח ו < ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר שרת התקשורת

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 1018.

 ק״ת התשנ׳׳ג, עמי 63 ועמי 738.
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 הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשנ״ג-993ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל׳׳ה־ 11974

 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד בשיעור של 7.903% ועקב הפעלת מקדם ההתייעלות בהתאם להוראות

 תקנה 44א(א< לתקנות העיקריות, יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר בשיעור של 6.459%

 ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה:

 "תוספת
 חלק א׳

 (תקנה 44(א»

 המשלם

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 התשלום
 נשקלים חדשים

 ללא תשלום

 עסקאות נחשבונות סילוקים

2.20 

4.41 

3.65 

2.20 

2.20 

1.51 

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל חשבון

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם אחר ־

 2.1 בטופס שאישר אותו המנהל

 2.2 בטופס שלא אישר אותו המנהל

 החזרה או העברה של סכום מחשבון התשלומים
 השמורים

 חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה משוכה על בנק הדואר,
 הניתנת לפרעון במזומן

 חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום במזומן לפי
 רשימת מוטבים או הודאת תשלום ממוגנטת

 חיוב חשבון סילוקים לפי הודאת תשלום מאושרת
 מראש

 תשלום בעד פדיון מילוות ומילווה מלחמה מרצון מכוח 1% מהסכום המשתלם מבקש הפדיון
 התקנות כלהלן: בעד פדיון התעודה

 (1< תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ב-
 1972 (תיקון), התשמ״ח-1988ג;

 ׳(2< תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ג־
 1973 (תיקון), התשמ״ח-31988;

 >3< תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ה-
 1975 !תיקון), התשמ״ח־1988י:

 >4< תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה< (מם׳ 2),
 התשל״ד,־5ז19 (תיקון), התשמ״ח-51988:

 (5) תקנות מילויה מלחמה ומימון רכש (תעודות
 מילווה<(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-61988;

 (6) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות
 מילווד,) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-71988;

 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 157! התשנ״ג, עמי 738.
 ק׳׳ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1026.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1026.
 ק׳׳ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1027.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1027.
 ק׳׳ת התשמ״ח, עמי 1031.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1032.

.1 

.2 

 החלפת התוספת
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 המשלם

 מבקש פדיון

 המדינה

 מבקש הפדיון

 ללא תשלום

 התשלום
 עםקאות בחשבונות סילוקים נשקלים חדשים

 (7) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון,
 סדרה אי<(תיקון מס׳ 2<, התשמ״ח־81988;

 (8) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון,
 סדרה בי) (תיקון מסי 2), ד,תשמ׳׳ח-1988';

 >9< תקנות מילויה מלחמה (תעודות הילווה מרצון,
 סדרה ג׳<(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-01988,;

 (10) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון,
 סדרה ד׳<(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח־1988";

 (11) תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין(תעודות
 מילווה<(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-1988״;

 >12) תשלום בעד פדיון מילווה שלום 1% מהסכום המשתלם בעד פדיון
 הגליל מכוח תקנות למימון מבצע התעודה ובלבד שסכום התשלום
 שלום הגליל (הוצאת תעודות בעד הפדיון לא יעלה על 20
 מילווה ודרכי פדיון), התשמ״ו־ שקלים חדשים, לא יפחת מ־2
 1986 ״ שקלים חדשים אם נפדית תעידה
 אחת, ילא יפחת מ־3 שקלים
 חדשים אם נפדית שתי תעידית

 או ייתר של אותי המילייה.

 1% מהסכום המשתלם בעד פדיין
 התעודה ובלבד שסכום התשלום
 בעד הפדיון לא יעלה על 20
 שקלים חדשים ולא יפחת מ־2
 שקלים חדשים אם נפדית תעודה
 אחת, ולא יפחת מ־3 שקלים
 חדשים אם נפדות שתי תעודות או

 יותר של אותו המילווה:

 לגבי תעודה שהסכום
 המשתלם בעדה אינו עולה

 על 150 שקלים חדשים

 לגבי תעודה שהסכום
 המשתלם בעדה עולה על

 150 שקלים

 א<

 ב)

 >13) תשלום בעד פדיון מוקדם של
 מילווה שלום הגליל מכוח תקנות
 למימון מבצע שלום הגליל (פדיון

 מוקדם), התשמ״ז-41986י

 העברת סכום מחשבון םילוקים לחשבון
 סילוקים אחר או לחשבון חסכון

 8 ק־׳ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1029.

 9 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1030.

1 ין״ת התשמ״ח, עמי 1030. 0 

 ״ >ן״ת התשמ״ח, עמי 1031.

1 ׳;״ת התשמ״ח, עמי 1028. 2 

1 ין״ת התשמ״ו, עמי 611. 3 

1 ין״ת התשמ׳׳ז, עמי 263. 4 
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 חלק ב׳
 (תקנה 44>ב»

 המשלם

 השולח

 השולח

 השולח

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש המסמך

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 ללא תשלום.״

 התשלום
 עסקאות בהמחאות כסף בשקלים חדשים

 1. העברת סכום בהמחאת כסף, החזרתו של הסכום או הארכת ללא תשלום
 תוקף המחאה שפקע תקפה

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח 1.01

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף 1.01

 4. מתן העתק של המחאת כסף שנטען שאבדה 1.01

 חלק ג׳
 (תקנה 44>ג»

 ללא תשלום

2.90 

4.41 

3.65 

4.15 

4.15 

3.65 

2.90 

2.90 

 ללא תשלום

 שונות

 1. פרסום ברשימת בעלי החשבונות

 2. טיפול בהמחאה שלא כובדה ־ לכל המחאה

 2.1 כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חשבון והבנק שעליו
 נמשכה לא כיבדה, למעט בשל פגם טכני שקבע

 המנהל

 2.2 כאשר ההמחאה משוכה על בנק הדואר, ובנק הדואר לא
 כיבדה

 3. חקירה אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין תאריכים
 מסויימים - לכל אחד מן הימים הכלולים בין שני תאריכים

 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

 5. חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש - לכל
 צילום

 7. התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון סילוקיט - לכל
 10 פעולות

 8. העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע ממוכן, לפי בקשת
 בעל החשבון ־ לכל 10 המחאות

 9. פנקס המחאות

 ט׳ בתמוז התשנ״ג(28 ביוני 1993)
 מ ש ה א ר ד 1חמ 3-47< .

 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 צו הדרבים ומסילות הברזל (המה ופיתוח)(דרך מם׳ 31: בית קמה - תל־שוקת,
 קטע תל־שוקת-ערד) (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 מטר, המתחיל בנקודת ציון

(להלן - הדרך) והמסתייס בנקודת ציון  145.455-75.257 בקירוב על דרך בית־קמה-תל־שוקת2

 145.957-75.048 בקירוב על הדרך.

 1 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.

 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 247,

 תחולת הפקודה
 על הדרך
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 >ב< גבולות קטע הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים, לשם

 זיהוי, כמפה מם׳ 1/115/כ/7425 הערוכה בקנה מידה 2,500:־•! והחתומה בידי שר הבינוי י והשיכון

 ביום כי׳ בתמוז התשנ״ג (28 ביוני 1993).

 2, העתק המפה האמורה בסעיף 1(0 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז דרום, רח׳ אצ״ג 3, רשות לעיין
ה פ מ  באר שבע, וכל המעוניין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 תוספת

 (סעיף 1>ב»

 גושים חלקות

2 ,1 100065/4 

1 100064/3 

 100064 בהסדר

1 100013/3 

 ט׳ בתמוז התשנ״ג(28 ביוני 1993)
ר ז ע י ל ן א ן >פואד< ב י מ י נ  >חמ 3-162< ב

 שר הבינוי והשיכון

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתות)(דדן מס׳ 854: מעלות כרמיאל קטע
 תפן מעלות; דוד גישה לג׳ת וגיתה; דוד הגישה לגיתה; דרך הגישה לינות ממערב;
 דוד הוישה לינות ממזרת; צומת הגישה ללפידות ממעוב; צומת הגישה לאזוו משקי
 לפידוו; ממזוח; צומת הגישה לבםוא; צומת הגישה לאזוו התעשיה תפן
 מצפון; צומת הגישה לג׳ת וגיתה; צומת הגישה לאזור התעשיה תפן מדוום; צומת

 הו;ישה לינות; צומת הגישה לבפר ורדים; צומת מעלות), התשג״ג-993ד

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

 1. !א) הפקודה תחול על קטעי הדרך והצמתים הבאים: תחולת הפקודה
 על הדרך

 (1< קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 175.480-261.373

 בקירוב, על דרך מס׳ 854: מעלות כרמיאל2 בסמוך לצומת תובל (להלן - דרך מס׳

 854), והמסתיים בנקודת ציון 267.846-176.880 בקירוב על דרך נהריה-מירון' בסמוך

 לצומת מעלות;

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 175,152-264.346 בקירוב
 על דרך מם׳ 854 ממזרח בסמוך לאזור התעשיה תפן והמסתיים בנקודת ציון

 172.510-264.390 בסמוך לג׳ת;

 (3) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 173.225-264,445 בקירוב

 על דרך הגישה לגיתה והמסתיים בנקודת ציון 173.718-263.715 בסמוך לגיתה;

 (4) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 172.840-264.600 בקירוב
 על דרך הגישה לג׳ת ולגיתה והמסתיים בנקודת ציון 265.223-173.215 בסמוך לינוח

 ממערב;

 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשכ״ו, עמי 4.
 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 720, 721 ו־722; התשמ״ב, עמ׳ 1236 ו־1237.

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1132.
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 (5) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 176.345-265.350 בקירוב

 על דרך מם׳ 854 בסמוך לצומת ינוח (מזרח) והמסתיים בנקודת ציון 174.138-265.218

 בקירוב על דרך הגישה לינוח בסמוך לינוח ממזרח;

 (6) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 854 עם דרך הגישה ללפידות ממערב בנקודת ציון

 175.203-262.567 בקירוב;

 (7) הצומת שבו מתחברת דרך מם׳ 854 עם דרך הגישה לאזור משקי לפידות ממזרח

 בנקודת ציון 175.220-262.685 בקירוב;

 (8) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 854 עם דרך הגישה לכסרא בנקודת ציון

;177.590-263.244 

 (9) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 854 עם דרך הגישה לאזור התעשיה תפן מצפון

 בנקודת ציון 264.000-176.510 בקירוב;

 (10) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 854 עם דרך הגישה לג׳ת ולגיתה בנקודת ציון

 175.152-264.346 בקירוב;

 (11) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 854 עם הדרך לאזור התעשיה תפן מדרום

 בנקודת ציון 176.135-265.250 בקירוב;

 (12) הצומת שבו מתחברת דרך מם׳ 854 עם דרך הגישה לינוח בנקודת ציון

 176.345-265.350 בקירוב;

 (13) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 854 עם דרך הגישה לכפר ורדים בנקודת ציון

 176.515-266.295 בקירוב;

 (14) הצומת בו מתחברת דרך מם׳ 854 עם דרך נהריה מירון' בנקודת ציון

 176.880-267.846 בקירוב.

 >ב< גבולות קטעי הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,

 לשם זיהוי, בצבע אדום במפה מס׳ כ/3000/6333 הערוכה בקנה מידה 1:10000 והחתומה בידי שר

 הבינוי והשיכון ביום ט׳ בתמוז התשג״ג >28 ביוני 1993).

 רשות לעיין 2, העתק המפה האמורה בסעיף 1>ב< נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, רח׳ בךגוריון

ה 1, חיפה, וכל המעוניין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. פ מ  ב

 תוספת

 (סעיף 1>ב»

 חלקות

14 ,13 

58 ,55 ,54 ,52 ,51 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,22 ,21 ,20 ,17 ,16 ,7 ,6 

29 ,28 ,26 ,22 ,17 ,16 ,13 ,12 

3 1, 

71 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,57 ,56 ,55 ,53 ,52 ,51 ,50 ,48 ,47 

,55 ,54 ,51 ,39 ,38 ,37 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,25 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,5 ,4 2, 

71 ,68 ,66 ,63 

 גושים

18820 

18807 

18915 

18936 

19218 

19217 
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 גושים חלקות

94 ,31 ,30 ,29 ,28 ,4 ,3 ,2 ,1 19227 

44 ,43 ,37 ,36 19216 

61 ,60 ,58 ,54 ,50 ,48 ,47 ,46 ,45 ,40 ,39 ,38 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 19215 

43 ,36 ,35 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,8 ,7 ,6 ,5 18723 

,89 ,88 ,87 ,86 ,80 ,79 ,78 ,77 ,92 ,67 ,76 ,75 ,74 ,72 ,70 ,69 ,68 ,50 ,48 18724 
71 ,34 ,33 ,91 

52 ,51 ,50 ,31 ,30 ,29 ,27 ,18 ,17 ,16 ,15 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 18722 

12 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1 18721 

,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,95 ,94 ,51 18720 

126 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,114 ,113 ,112 ,111 

,39 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,11 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 19196 

49 ,48 ,47 ,43 ,41 ,40 

71 ,70 ,64 18409 

5 ,4 ,1 19894 

39 ,33 ,32 ,28 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17 ,14 ,13 ,10 ,8 ,7 ,6 ,5 ;4 18408 

46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,39 ,37 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 18407 

5 ,29 ,43 18723 

35 ,48 ,67 ,86 ,87 ,88 ,89 ,91 ,92 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30 ,33 ,34 18724 

42 ,47 18725 

29 ,30 ,38 18740 

,126 ,128 ,23 ,24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,20 ,21 ,22 18741 

131 ,132 ,133 ,134 ,34 ,38 ,39 ,41 ,45 ,46 ,59 ,61 ,54 ,125 

1 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,30 ,18 18742 

62 18715 

27 ,31 ,54 ,56 18725 

66 ,68 ,69 ,70 ,72 ,53 ,54 ,55 ,57 ,62 ,64 ,65 18726 

1 ,5 18750 

1 18751 

27 ,32 ,55 18725 

1 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 ,18 ,19 18741 

33 ,71 ,73 ,74 ,77 18750 

,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,77 ,1 ,4 ,5 ,10 ,13 ,14 ,15 ,17 ,19 ,33 18751 

67 
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 גושים חלקות

,51 ,57 ,58 ,59 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,103 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,38 ,49 ,50 18719 

,160 ,199 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,121 ,122 ,124 ,125 ,128 ,129 ,130 

131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,151 ,152 ,154 

,65 ,66 ,70 ,71 ,72 ,73 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,50 ,51 ,52 18720 

,79 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,94 ,95 ,53 ,56 ,58 ,59 ,61 ,62 ,63 ,64 

,102 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,112 ,123 ,124 ,126 ,75 ,76 ,77 

98 ,99 ,100 ,101 

10 ,12 ,13 ,14 18722 

21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,33 ,34 ,36 18731 

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו ן >פ י מ י נ  ב

 שר הבינוי והשיכון

 ט׳ בתמוז התשנ״ג(28 ביוני 1993)

 >חמ 3-162<

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתות) (דרך נהריה-מעלות: קטע צומת
 כברי - מעליה (שינוי תוואי): צומת הגישה לאזור התעשיה מעליה; צומת

 הגישה למעליה), התשנ״ג-1993

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

 מצווה לאמור:

 1. >א< הפקודה תחול על הדרך והצמתים הבאים:

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 173.337-269.958 בקירוב

(להלן - הדרך) בסמוך לצומת כברי והמסתיים בנקודת ציון  על דרך נהריה מעלות2

 269.584-174.822 בקירוב על הדרך, בסמוך למעליה;

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאזור התעשיה במעליה בנקודת ציון

 269.980-173.978 בקירוב;

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למעליה בנקודת ציון

 174.093-269.945 בקירוב.

 >ב< גבולות קטע הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,

 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מספר כ/7290 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 החתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום כ״ז בסיון התשנ״ג (16 ביוני 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(0 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, רח׳ בן־גוריון

 1, חיפה וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 תוספת
 גושים חלקות

 18371 גוש בהסדר

1 ,97 18376 

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 992.
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 משים הלקות

 18437 גוש בהסדר

,72 ,58 ,1 ,2 ,3 ,4 ,45 ,46 ,67 ,66 ,65 ,60 ,61 ,59 ,55 18634 

54 ,53 ,48 ,47 ,71 ,74 ,64 

,48 ,47 ,46 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,20 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 ,29 18638 

,67 ,45 ,44 ,43 ,38 ,37 ,30 ,31 ,32 ,33 ,76 ,66 ,50 ,49 

36 ,77 ,35 ,34 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 

,80 ,161 ,57 ,58 ,59 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,69 ,70 ,71 18639 

,156 ,117 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,85 ,126 ,20 

,93 ,92 ,108 ,86 ,158 ,79 ,83 ,84 ,131 ,132 ,127 ,125 

,99 ,98 ,97 ,94 ,157 ,116 ,114 ,113 ,112 ,110 ,109 

105 ,101 ,102 

.94 ,129 ,123 ,124 ,132 ,126 ,21 18674 

ר ז ע י ל ן א ן >פואד< ב י מ י נ  כ״ז בסיון התשנ״ג(16 ביוני 1993) ב

 >חמ 0-162 שר הבינוי והשיכון

 צו הזרבים ומסילות הברזל (המה ופיתוח)(דרך מס׳ 85: עכו-צפת, קטע עוקף
 מגיד אל־כרום; דרך הגישה לשכונה דרומית מגיד אל־כוום; צומת הגישה למגיד
 אל־כוום (מערב); צומת הגישה לשכונה הדרומית מג׳ד אל־ברומ (צפון); צומת
 הגישו! לשכונה הדרומית מגיד אל־כרוס (דרום); צומת הגישה למגיד אל־כרום

 (מזרת)), התשנ״ג-993ו

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

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

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 257.986 ־ 172.544

 בקירוב על דרך מס׳ 85: עכו-צפת2 והמסתיים בנקודת ציון 258.360 - 175.684 בקירוב

 על דרך עכו-צפת האמורה (להלן - הדרך);

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 20 מטרים המתחיל בנקודת ציון 257.834 ־ 174.137
 בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון 174.090-257.700 בקירוב על דדך הגישה

 לשכונה הדרומית מגיד אל־כרום;

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למגיד אל־כרום ממערב;

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לשכונה הדרומית למגיד אל־כרום

 מצפון;

 (5) הצומת שבו מתחברת דרך הגישה לשכונה הדרומית מגיד אל־כרום עם דרך
 הגישה מג׳ד אל כרום דרום;

 (6) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למגיד אל־כרום ממזרח.

 >ב< גבולות קטעי הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7504 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתימה ביד שר הבינוי

 והשיכון ביום א׳ בתמוז התשנ״ג(20 ביוני 1993).

 1 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשכ״ו, עמ׳ 4.

 2 ק״ת ותשל״ו, עמי 51.
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 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1>ב< נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, שדרות

 בן־גוריון 1, חיפה, וכל המעוניין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 רשות לעיין

 במפר.

 תוספת
 (סעיף 1>ב»

 חלקות

164 ,165 ,174 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,207 

77 ,42 ,76 ,29 

,1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,24 ,25.,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 

36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,52 ,53 ,76 ,78 

,77 ,2 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,57 ,58 ,59 ,60 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,70 

72 ,73 ,74 ,75 ,76 

55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,86 

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,11 ,35 ,43 ,44 

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,16 ,20 ,21 ,22 ,23 ,26 ,28 ,29 ,81 

87 

39 ,41 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,61 ,69 

,7 ,8 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,22 ,23 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,39 ,40 ,41 
44 ,3 ,4 ,5 

34 ,39 

 גושים

19036 

19083 

19039 

19040 

19041 

19045 

19049 

19050 

19051 

19052 

19053 

ר ז ע י ל ן א ד ב א ו ן פ י מ י נ  ב

 שר הבינוי והשיכון

 הודעת התעבורה (אגרות) (מס׳ 2), התשנ״ג-993ד

 א׳ בתמוז התשנ״ג(20 ביוני 1993)

 >חמ 3-162)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א>ב< לתקנות התעבורה1 (להלן - התקנות), אני מודיע

 לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוגי 1993 לעומת המדד שפורסם לחודש דצמבר 1992,

 יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ט״ו באלול התשנ״ג(1 בספטמבר 1993) כמפורט

 להלן:
 ״תוספת ראשונה

 חלק א׳

 אגרות בעד רשיונות נהיגה, כתג הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה

 ובעד בדיקה רפואית לנהג

 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

 1. בעד בחינה ראשונה לפי תקנה 204, בעת הגשת הבקשה לבוןנה ובעת

 קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210 ״ 62

 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התש״ל, עמ׳ 699; התשנ״ג, עמי 338.

 התאמת שיעור
 האגרות

 1026 קובץ התקנות 5537, י״ד באב התשנ״ג, 1.8.1993



 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

 2. בדד כל בחינה נוספת על הבחינה הראשונה 62

 3. בדד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים 144

 4. בדד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים 117

 5. בדד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלש שנים 91

 6. בדד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים 62

 7. בדד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה 31

 8. האגרה בעד רשיון נהיגה לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12
 מן האגירה בעד רשיון לתקופה של שנה, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

 9. בז! ד כפל רשיון 17

 10. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשיון נהיגה או תעודה:

 (1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה

 לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳ 205

 (2) בעד בדיקה חוזרת 104

 (3) בעד ערר לועדת ערר 311

 (4) בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי 311

 11. בער מתן רשיון נהיגה בינלאומי ותעודה לפי תקנה 566:

 (1) בעד רשיון נהיגה בינלאומי לסוג רכב אחד או יותר 17

 (2) בעד תעודה או אישור 17

 12. (1) בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל־5 שנים 204

 (2) בעד כפל כתב הסמכה 17

 חלק ב׳

 אגרות בעד רשיונות לבתי ספד לנהיגה או בעד

 רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה

 1. >א< בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה,

 וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב אחד בלבד 188

 >ב< בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה,

 וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה יותר מרכב אחד 375

 2. >א< בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתד להוראה עיונית או בעד היתר

 לניהול מקצועי או בעד חידושם כשתקפם עד שנה 62

 >ב< בעד בחינה לקבלת רשיון להודאת נהיגה 62

 (0 בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי 62

 >ד< בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253 31

 3. בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה 17
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 חלק ג׳

 אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לבלי רבב

 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

 1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

 >א< קטנוע, אופנוע לרבות תלת־אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 29

 >ב< רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבות טרקטור המופעל במנוע

 דיזל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן(א) 86

 >ג< רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטור 146

 2. אגרה בעד רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, למעט

 אופנוע ואוטובוס פרטי, או בעד חידוש הרשיון היא:

 האגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 כשתפוסת גלילי ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המנוע בםמ״ק עד 3 שנים מ־4 עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 1,000 403 365 321

 מ־1,001 עד 1,750 583 519 511

 מ־1,751 עד 3,000 1113 1019 894

 מ־3,001 ומעלה 1353 1236 1043

 3. אגרה בעד רשיון לרכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס, המופעל על ידי מנוע דיזל, או אגרה

 בעד חידוש הרשיון, לתקופה של שנה אחת, תהיה בשיעור של 1,249 שקלים חדשים.

 4. אגרה בעד רשיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:

 בשקלים חדשים
 כשתפוסת גלילי המנוע בםמ״ק כשהרשיון ניתן לתקופה של שגה

 עד 50 20

 מ־51 עד 150 74

 מ־151 ומעלה 134

 5, (א) אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי שריפות ורכב חילוץ

 המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרשיון היא:

 אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד 3 שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 4,000 198 188 177

 מ־4,001 ומעלה 177 146 134

 >ב< אגרה בעד רשיון לרכב כאמור בפסקה (א) המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש

 הרשיון היא:
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 אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ״צורו
 עד 3 שנים

 כשמשקלו הכולל
 המותר בק״ג

831 

1,073 

1,497 

874 

1,073 

1,497 

 עז־ 16,000 894

 מ־16,001 עד 20,000 1113

 מ־ 20,001 ומעלה 1,497

 >ג< אגרה בעד רשיון לרכב חשמלי היא:

 אגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 ששנת ייצורו
 מ־9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 שנים עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 כשמשקלו הכולל

158 

119 

168 

130 

177 

158 

 עד 4,000

 מ־ 4,001 ומעלה

 6. אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש רשיון כאשר הרשיון ניתן לתקופה של שנה

 היא:

 טור ב׳
 בשקלים חדשים

248 

458 

 טור א׳

 כשהאוטובוס מופעל ־

 על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

 על ידי מנוע דיזל

 7. אגרה בעד רשיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רשיון לפי צו הפיקוח על

 מצ־כים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה-21985, או בעד

 חידושם היא:

 טור ב׳
 בשקלים חדשים כאשר

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה

62 

84 

 (א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

 כשמו!פר מקומות הישיבה
 לניסעים מלבד הנהג

 עד 4

 5 ומעלה

 טור ב׳
 בשקלים חדשים כאשר

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה

283 

468 

 >ב< כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

 טור א׳
 כשמספר מקומות הישיבה

 לנוסעים מלבד הנהג

 עד 4

 5 ומעלה

 ק״ת הרשמ״ה, עמי 164 ז.
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 8. אגרה בעד רשיון לטרקטור או בעד חידוש הרשיון היא:

 טור ב׳
 בשקלים חדשים

 כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 כשהטרקטור מופעל

 על ידי מנוע בנזין 104
3 0  על ידי מנוע דיזל או אחר 3

 9. אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון היא:

 טור א׳ טור ב׳
 כשמשקלו הכולל בשקלים חדשים כשהרשיון

 המותר בק״ג ניתן לתקופה של שנה

 עד 4,000 31

 מ־4,001 עד 74

166 8,000 

 מ־ 8,001 ומעלה

 10. אגרה שנתית בעד רשיון לנתמך או בעד חידוש רשיון היא 166 שקלים חדשים.

 10א, האגרה בעד רשיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה השנתית

 הקבועה בפרטים 2 עד 10, לפי העניין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

 11. אגרה שנתית בעד רשיון לרכב נוסעים פרטי, לרכב פרטי דו־שימושי, לרכב מסחרי ולאופנוע,

 הרשומים על שם הנכה בלבד או בעד חידושו היא 12 שקלים חדשים.

 12. אגרה בעד היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי, בין מנועי ובין שאינו מנועי -

 (א) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי וצויין כי מותר שההסעה תהיה בשכר, תיווסף

 לאגרת הרשיון תוספת בסכומים אלה:

 בשקלים חדשים

 כשההיתר ניתן -

 • ל־3 חודשים 62

 ל־6 חודשים 104

 לשנה 188

 >ב< ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי ולא צויין כי ההסעה תהיה בשכר או צויין שלא

 תהיה בשכר, תיווסף לאגרת הרשיון תוספת בסכומים אלה:

 בשקלים חדשים

 כשההיתר ניתן -

 ל־3 חודשים 31

 ל־6 חודשים 52

 לשנה 104

 13. אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה או בעד חידושו היא 645 שקלים

 חדשים.
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 14. אגרה בעז־ רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278 היא 17 שקלים

 חדשים,

 15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע

 טנ:גי או אגודה לעורה וצדקה -

 (11 מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שד התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים

 בתוספת זו - 12 שקלים חדשים.

 (2! אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו

 משמש אלא להובלת מתים - 12 שקלים חדשים.

 (3:׳ ״אילן״ ־ איגוד ישראלי לילדים נפגעים - 12 שקלים חדשים.

 >4: ״אקים״ ־ אגודה לקימום מפגרים - 12 שקלים חדשים.

 16. אגרה בעד כפל רשיון רכב, כפל אישור על תוקף רשיון רכב, כפל אישור רישום שינוי בעלות

 על רכב, או כפל רשיון סחר היא:

 בשקלים חדשים

 כפל רשיון רכב או כפל אישור 17

 כפל רשיון סחר 62

 כ£1ל רשיון רכב בו רשום שיעבוד 68

 17. אג־ה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית, ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, של רכב

 שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאות (2< ו־(3< של סעיף 17(א< לפקודה, היא 31 שקלים

 חדשים.

 18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה 380 היא 104

 שקלים חדשים.

 19. הא נרה בעד רשיון רכב מסוג נ״נ או חידושו היא 12 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב כל

 אל־,:

 (1) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;

 (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת םפגות משוריינות כנגד מיקוש;

 (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

 20. אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית היא 1,874 שקלים חדשים.

 21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא:

 טור ב׳
 טור אי בשקלים חדשים

 רכב פרטי 104

 רכב מסחרי או רכב עבודה 126

 אוטובוס 220

 22. אגרה בעד רשיון לאופניים או לתלת־אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר, שתיקבע בחוק

 עור שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט

 להלן:
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 לאופניים ־ 17 שקלים חדשים.

 לתלת־אופן - 17 שקלים חדשים.

 23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577, תהיה לגבי

 רכב כנקוב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצדו בטור ב׳ בדולרים של ארצות הברית של

 אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל

 ביום התשלום:

 טור א׳ טור ב׳

 האגרה
 ארץ מוצא סוג הרכב משקל כולל מותר בק״ג בדולרים של ארה״ב

 מצרים אוטובוס ציבורי פטור

 מצרים רכב מסחרי מ־10,000 עד 20,000 15

 מצרים רכב מסחרי מ־20,001 עד 40,000 30

 מצרים רכב מסחרי מ־40,001 עד 55,000 35

 חלק ד׳

 אגרות לרשיונות להפעלת מונית

 (תקנות 490(ד<, 526 ו־535 וסעיף 14ו לפקודה)

 בשקלים חדשים

 1. בעד מתן רשיון להפעלת מונית -

 (א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989 53,598

 >ב< מהמכםות שהוקצו לשנים 1990 ו־1992 54,658

 >ג< לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת מונית -
5 4 ׳ 6 5  הוראת שעה), התשנ״ב-1992ג 8

 2. אגרה בער מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית 867

 3. אגרה בעד רשיון הסעה 34״

 ז׳ באב התשנ״ג(25 ביולי 1993)
ן ב ב א ק ע  י

 >חמ 3-83) , , י ,
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ם״ח, התשנ״ב, עמי 138.

 קובץ התקנות 5537, י״ד באב התשנ״ג, 1.8.1993

 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 4.80 שקלים חדשים


