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 צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(צרפת), התשנ״ז-996ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מם הכנסה1, אני מודיע ומצווה לאמור:

 מתן תוקף ו. מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום 31 ביולי 1995 בין ממשלת מדינת
ם ישראל לממשלת צרפת בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה כ ס ה  ל

 ועל הון(להלן - ההסכם).

 תחולה 2. להסכם יהיה תוקף בישראל לבל שנת מם, החל בשנת המס המתחילה ביום כ״ב
 בטבת התשנ״ז(ו בינואר 1997).

 ב׳ באלול התשנ״ו(4 בספטמבר 1996)
 (חמ 1ג4ו-3)

ד ו ד י ר ן מ  ד

ן שר האוצר 2 0 , מ ׳ ע ש 6 ד  י דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 אכרזת המסים (גביה)(גביית סכומי יתד לפי חוק פיצוי נפגעי אסון• טבע),
 התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה)' (להלן - הפקודה), אני מכריז
 לאמור:

 תחולת הפקודה 1. על גביית סכומים המג יעים למדינה בשל החובה להחזיר סכומי יתר לפי חוק פיצוי
 נפגעי אסון טבע, התשמ״ט-989ו2, יחולו הוראות הפקודה: הסכומים האמורים יהיו מם

 כמשמעותו בפקודה.

 י״ד באלול התשנ״ו(29 באוגוסט 1996)

ד ו ד י ר  (חמ 3-1147) דן מ

 שר האוצר

 י חוקי א״י, פרק בי, עמי 1374: סייח התשל״ג, עמי 46; התשמ״א, עמ• 157; התשץ, עמ׳ 127.
 2 ס״ח התשמ״ס, עמי 20; התשנ״ב, עמי 147.

 תקנות שירות בטחון(יציאת אנשי מילואים לחוץ לארץ)(תיקון),
 התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43, 43ב ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב],
(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר החוץ, אני מתקין תקנות אלה:  התשמ״ו-1986י

 החלפת תקנה ג ו. במקום תקנה 3 לתקנות שירות בטחון (יציאת אנשי מילואים לחוץ לארץ),
 התשנ״ב-992ז2(להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״הגבלת יציאה 3. לא יצא איש מילואים לארצות המפורטות בחלק א׳ בתוספת ולא
ת ייכנס אליהן בכל דרך שהיא, אלא אם כן בנוסף לרישום בדרכונו יהיה ו מ י ו ס  לארצות מ

 בידו היתר יציאה מטעם השר.״

 ם״ח התשמ״ו, עמי 107.

 ק״ת התשנ״ב, עמי 748.
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 החלפת תקנה 4

 החלפת התוספת

 2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הגבלת אנשי 4. איש מילואים המוצב ביחידה שקבע השר ושצוינה בפקודות הצבא,
ם או הממלא בה תפקיד שנקבע וצוין באמור, המבקש לצאת לארצות י מ י ו ס  מילואים מ
 המפורטות בחלק ב׳ בתוספת, יהיה חייב להתייצב ביחידתו לשם קבלת
 תדריך והיתר לפי סעיף 43א(א) לחוק: החובה לפי תקנה זו תחול על מי

 שקיבל לענינה הודעה בכתב מיחידתו.״

 3. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת
 (תקנות 3 ו־4)

 חלק א׳

 אוקראינה, איחוד האמירויות הערביות, אירן, אלג׳יריה, אפגניסטן, בחריין, בלרום, דובאי,
 כווית, לבנון, לוב, מאוריטניה, סודאן, סומאלי, סוריה, עירק, ערב הסעודית, פקיסטן, קוריאה

 הצפונית, קטאר, רוסיה, תוניס, תימן.

 חלק ב׳

 אוגנדה, ויאטנם, ירדן, לאום, מצרים(לרבות סיני), מרוקו, קובה, קוריאה הצפונית, קמבודיה,
 רומניה.״

י כ ד ר ק מ ח צ  י
 שר הבטחון

 ד׳ באלול התשנ״ו(9 ו באוגוסט 1996)
 (חמ 3-1094)

 תקנות הנמלים (בטיחות השיט)(תיקון), התשנ״ז-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971 י, אני מתקין
 תקנ־ת אלה:

 ו. אחרי תקנה 6 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-982ו2(להלן - התקנות הוספת תקנה 6א
 העיקריות), יבוא:

 ״כשירות ספינות 6א. תנאי הכשירות לגבי ספינת נוסעים בשכר הם:
 נוסעים בשבר

 (ו) התנאים המפורטים בתקנה 5, בשינויים המחויבים, כפי
 שיקבע המנהל בהודעות לימאים:

 (2) משרתים בה קברניט וימאים בתפקיד בדרגה ובמספר כפי
 שנקבע בתוספת השניה: ולגבי אותם סוגים של ספינות נוסעים
 בשכר שאינם נקובים בתוספת השניה - מפעיליה ממלאים
 אחר הוראת בל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרישוי

 הנדרשים מהם:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 ק״ת התשמ״ג, עמי 387: התשג״ו, עמ׳ 431.
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 (3) לספינה המובילה נוסעים בשכר בחופי ישראל, בתחום
 השיט של המים הפנימיים של ישראל, בים התיכון עד 7 מיל
 מהחוף ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות ו־27 דקות צפון -
 היא מצוידת באבזרים ובאמצעי הצלה, כמפורט בתוספת

 השמונה־עשרה.״

 תיקון התוספת 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בטבלה 5, סודר 6:
 השניה

 (ו) במקום האמור בעמודה א׳ יבוא ״ספינה המובילה עד 2ו נוסעים בשכר בהפלגה
 בין־לאומית״;

 (2) במקום האמור בעמודה ו׳ יבוא ״2 (5ו, 6 ו ו־8ו)״.

 הוספת התוספת 3. אחרי תוספת שבע־עשרה לתקנות העיקריות יבוא:

 השמינה־עשרה

 ״תום&ת שמונה־עשרה

 (תקנה 6א)

 אבזרים ואמצעי העלה לספינות נוסעים בשכר בחופי ישראל

 ו. ציוד הצלה

 1.1 רפסודות הצלה
 רפסודות הצלה המסוגלות לשאת את בל האנשים שמותר להסיע בהתאם

 לרשיון השיט ובחלוקה במפורט להלן:

 1.1.1 א. רפסודות נפח תקניות לשליש מהאנשים שמותר לספינה להסיע:

 ב. רפסודות הנפח תהיינה מצוידות במיתקן שחרור הידרוסטטי;

 ג. רפסודות הנפח חייבות בבדיקה על־ידי מיתקן שאישרו היצרן והמנהל,
 בהפרשי זמן שלא יעלו על 15 חודשים בין בדיקה לבדיקה.

 1.1.2 א. רפסודות קשיחות לכל האנשים שאין עבורם רפסודות נפח.

 ב. הרפסודות הקשיחות חייבות להיות מסוג שאישר המנהל או בהתאם לתקן
 שיקבע מבון התקנים הישראלי.

דות הצלה  1.2 אפו

 1.2.1 מספר אפודות ההצלה יהיה כמספר האנשים שהספינה רשאית להסיע,
 בתוספת של 10% אפודות המותאמות במיוחד לילדים.

 1.2.2 האפורות תהיינה מסוג שאישר המנהל או מכון התקנים הישראלי.

ריהם  1.3 גלגלי הצלה ואבז

 1.3.1 גלגלי ההצלה ואבזריהם חייבים להיות תקניים כפי שאישר המנהל או מכון
 התקנים הישראלי.

 1.3.2 מספר גלגלי ההצלה ואבזריהם יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:
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 מספר אנשים מספר כולל של גלגלים עם גלגלים עם
 מותר גלגלי הצלה אור חבל

 8ו 2 ו ו

 33 3 2 ו

2 2 4 58 

2 3 5 84 

 4וו 6 4 2

 54 ו 7 4 2

 85 ו 8 4 2

 225 0ו 5 2

 מעל 225 לפי קב עת המנהל

ד פירוטבני ו  1.4 צי

 ציוד פירוטכני תקני שאישר המנהל או מבון התקנים הישראלי כדלקמן:

 1.4.1 4 רקטות מצנח;

 1.4.2 6 לפידי יד אדומים!

 1.4.3 2 מצופי עשן או לפידים המייצרים עשן כתום.

 1.5 דרכי מילוט

 1.5.1 פתחי נטישה וסולמות נטישה במיקום ובמספר בהתאם לצורך, לפי הוראות
 המנהל.

 1.5.2 פתחי מילוט מכל מדור לפי הוראות המנהל.

 1.5.3 פתחי נטישה ומילוט חייבים להיות מסומנים בהתאם לסימון תקני שהורה
 המנהל.

 2. מערכות וציוד כיבוי אש

 2.1 מערבת כיבוי אש מופעלת מחוץ למדור עבור מדור מכונות.

 2.2 מערכות הדממת מאווררים והפסקת אספקת דלק מחוץ למדור המכונות.

 2.3 לפחות מטפה כיבוי אחד מסוג ומידה שאישר המנהל לבל מדור.

 2.4 ציוד ואבזרים נוספים, בהתאם לדרישת המנהל, בהתחשב בגודל ובמבנה
 הספינה.

 3. ציוד קשר

 מכשיך קשר אלחוטי על אבזריו שאישר המנהל, המאפשר קיום קשר תקין ורצוף עם
 תחנות חוף או עם מרכז בקרה באזור ההפלגה ועם כלי השיט האחרים באזור.

 4. ציוד ניווט

 מצפן.
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 5. ציוד עזרה ראשונה

 5.1 ערכת עזרה ראשונה לפי רשימה שאישר המנהל, והתואמת את מספר האנשים
 שהספינה רשאית להסיע.

 5.2 הרשימה שתאושר כאמור תכלול בין היתר: אמצעי חבישה; תרופות׳, ואמצעי עזר
 להנשמה.

 5.3 הערכה תיבדק ותאושר פעם בשנה בידי רוקח מורשה כמשמעותו בפקודת
 הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-51981.

 6. אמצעי שאיבה

 6.1 מערכת שאיבה ראשית שתאפשר שאיבת שיפוליים מכל המדורים וכיבוי אש.

 6.2 מערכת חלופית לשאיבת מדור מוצף וכיבוי אש במקרה של שיתוק המערכת
 הראשית: הספק המערכת החלופית יהיה לפי קביעת המנהל על סמך גודל

 הספיגה.

 7. אבזרים שונים

 7.1 מערכת אורות ניווט, אותות יום וצופר כנדרש בתקנות הנמלים (מניעת
 התנגשויות בים), התשל״ז-977ו4.

 7.2 עוגנים הכוללים אבזרים מסוג ומידה כפי שאישר המנהל.

 8. תכנית בטיחות

 הצגה במקום בולט לעין של תכנית בטיחות, הכוללת מיקום, אבזרי הצלה וכיבוי
 אש.״

 י״ח באלול התשג״ו(2 בספטמבר 1996)
י ו ק ל צח  >חמ 3-610) י

 שר התחבורה

. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 694.  נ

 4 ק״ת חתשל׳׳ז, עמי 2180.

 תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה)(תיקון), התשנ״ז-1996

, ובידיעתה המוקדמת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-982וי
 של ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

ה , 1. בתקנה ו לתקנות הבזק(התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ״ה-985ו2(להלן - התקנות  תיקון תקנ
 העיקריות), במקום ההגדרה ״טצ״ג״ יבוא:

 ״״טצ״ג״ - טלפון ציבורי גובה של החברה הממוקם ברשות הרבים במשמעותו בחוק
 שמירת הנקיון, התשמ״ד-984וג, והמופעל באמצעות כרטיס שיחות(טלכרט) או

 כרטיס אשראי כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-41986:״

 ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ו, עמ׳ 309.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1006; התשנ״ה, עמי 1629.

 נ סייח התשמ״ד, עמי 142; התשנ״ג, עמ׳ 118.

 4 ם״ח התשמ״ו, עמי 287; התשנ״ד, עמי 264.
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 2. בתקנה 28 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 28

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) בהגדרה ״מוסד חינוכי״, אחרי ״וישיבה״ יבוא ״ולמעט מוסד מוכר״-,

 (ב) במקום להגדרה ״מקום כינוס המוני קבוע״ יבוא:

 ״״מקום כינוס המוני קבוע״ - מקום שאליו מוזמן הציבור הרחב או מורשה
 להיכנס אליו ולשהות בו, ומבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, ייראו

 כמקום כינוס המוני קבוע כל אחד מאלה:

 (ו) אכסניית נוער - שמספר החדרים בה הוא לפחות 25:

 (2) בית־חולים - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם,
;  940 ו5

 (3) בית מלון - מלון רשום במשמעותו בתקנות שירותי תיירות(בתי
 מלון), התשנ׳׳ב-61992;

 (4) בית עינוג ציבורי - מבנה או כל סוג אחר של חצרים המשמש
 למטרה של עינוג ציבורי כמשמעותו בסעיף 3(ב) לחוק רישוי עסקים,

 התשב״ח-968וד, ואשר נועד לאכלס לפחות 250 בני אדם•,

 (5) מוסד מוכר - מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף
 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-958ו8, או מוסד שניתן לו

 היתר לפי סעיף ו2א לחוק האמור:

 (6) מסוף מעבר - כמשמעותו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת
 שעה), התש״ם-1980';

 (7) נמל ים - כל אחד מהגמלים המפורטים בתוספת לחוק־רשות
; י  הנמלים והרכבות, התשכ״א-ו96ו0

 (8) נמל תעופה - כל אחד משדות התעופה המפורטים בתוספת
; י  לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-977וי

 (9) קניון - מבנה מקורה שבו מרוכזים 30 בתי עסק לפחות:

 (10) תחנת אוטובוסים מרכזית - תחנת אוטובוסים המשמשת
 כתחנת מוצא ותחנת יעד ל־15 קווי אוטובוס לפחות, הכל

; י  כמשמעותם בתקנות התעבורה , התשב״א- 961ו2

 (11) תחנת דלק - עסק לפי פרט 2.2א׳ בצו רישוי עסקים (עסקים
נ י-,  טעוני רישוי), התשנ״ה-995 ו

 (12) תחנת רכבת - תחנת רכבת המשמשת כתחנת מוצא ובתחנת
 יעד לרכבת.״

 5 עיר 1940, תוס׳ 1, עמי(ע) 191, (א)239; סייח התשנ״ג, עמי 145.

 י ק״ת התשנ״ב, עמי 954; התשנ״ה, עמי 1263.
 7 ם״ח התשב״ח, עמי 204; התשנ״ה, עמי 206.

 8 ם״ח התשי״ח, עמי 191; התשנ״ב, עמי 203.

 י סייח התש״ם, עמי 104; התשנ״ה, עמי 20:
1 ס־ח התשכ״א, עמי 145; התשנ״ב, עמי 42. 0 

 ״ ם״ת התשל״ז, עמי 182; התשנ״א, עמי 30.
1 ק ית התשכ״א, עמי 1425; תתשנ״ה, עמי 1702. 2 

1 קית התשנ״ה, עמי 1217. 3 
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 (2) בתקנת משנה (ב) -

 (א) בפסקה 4, אחרי ״כינוס המוני קבוע״ יבוא ״למעט המקומות המפורטים
 בפסקאות (1) עד (12) בהגדרה ״מקום כינוס המוני קבוע״ שבתקנת משנה

 (א) .״

 (ב) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) בכל אכסניית נוער - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בה - שמספר
 החדרים בה -

 (א) עד 25 - טצ״ג אחד:

 (ב) עולה על 25 - באמור בפסקת משנה(א) בתוספת טצ״ג אחד לכל
 25 חדרים נוספים:

 (7) בבל בית חולים, בכל שטח ציבורי בו - טצ״ג אחד: לענין זה, ״שטח
 ציבורי״ - כל אחד מאלה: אזור חדר מיון וקבלת חולים: אזור מרפאות חוץ:
 אזור חדרי לידה: האכסדרה של כל קומה שמעל לקומת הקרקע בבנין
 רב־קומות, מחוץ למחלקות האשפוז: האכסדרה של מחלקת אשפוז

 המצויה בבנין מבודד:

 (8) בבל בית מלון - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - שמספר
 החדרים בו -

 (א) עולה על 15 עד 100 - 2 טצ״גים:

 (ב) עולה על 100 - כאמור בפסקת משנה (א) בתוספת טצ״ג אחד
 לכל 100 חדרים נוספים ולא יותר מששה טצ״גים:

 (9) בכל בית עינוג ציבורי - באכסדרה או בשטח ציבורי אחר בו - טצ״ג
 אחד לבל 250 בני אדם שבית העינוג מכיל:

 (10) בכל מוסד מוכר - טצ״ג אחד לכל 50 תלמידים, באכסדראות
 המוסד:

 (11) בכל נמל ים - טצ״ג אחד לכל 250 מטר של רציף, ובלבד שמיקומו
 של טצ״ג יהיה בשטח שבו מתקיימת קבלת קהל;

 (12) בכל נמל תעופה - 2 טצ״גים לכל 10 מטרים אורך באולמות
 הציבוריים של הנמל;

 (13) בכל קניון - טצ״ג אחד לכל 5 בתי עסק:

 (14) בכל תחנת אוטובוסים מרכזית - טצ״ג אחד לכל רציף:

 (15) בכל תחנת דלק - טצ״ג אחד:

 (16) בכל תחנת רכבת - 4 טצ״גים.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז(1 בנובמבר 1996).

 כ׳ באלול התשג״ו(4 בספטמבר 1996)
ת נ ב ר ל ו מ י  >חמ 2-1872) ל

 שרת התקשורת
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רבב)(תיקון), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־5ו לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-957ו', אני
 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 4(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם-980ו2 - תיקון סעיף 4

 (ו) בפסקה (2), אחרי המילה ״מדרגה״ יבוא ״02״:
 (2) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) הוא בעל השכלה של שתים־עשרה שנות לימוד לפחות במוסד שהכיר בו
 משרד החינוך והתרבות או בוגר בית ספר מקצועי תלת שנתי מוכר במגמת
 מכונאות רכב, או בעל אחת־עשרה שנות לימוד ותעודת הסמכה במכונאות רבב

 או של קצין בטיחות:״

 (3) במקום פסקה (5) יבוא: תחילה

 ״(5) הוא בעל תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה או
 בעל הדירוג הגבוה ביותר במקצוע פחחות רבב:״

 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

 י״ג באלול התשנ׳יו(28 באוגוסט 996 ו) י צ ח ק ל ו י
 (חמ 3-1871) שר התחבורה

 סייח התשי״ת, עמי 24.
 1 ק״ת התש״ם, עמי 2182; התשנ״ה, עמי 380.

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץו) ו־3ו לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-1996 י, ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13(א) לחוק האמור, אנו

 מצווים לאמור:

 ו. בתוספת לצו יציבות מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחירים מרביים למצרכים), תיקון התוספת
 התשנ״ו-21996, בחלק שני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים בו, יבואו המחירים

 הנקובים להלן:

 המחיר בש״ח בחבילות במשקל של ו ק־ג
 לחבילה במכירה

 לקמעונאי לצרכן
 מחיר המכירה

 מהמחסן בש״ח טור א׳ ט1ר ב׳ טור א׳ טור ב׳
 לטונה נטו לסיטונאי כולל באזור כולל באזור
 שם המצרך ללא מע״מ ללא מע״מ מע״מ אילת מע״מ אילת

1.55 1.70 1.44 1.61 1.35 953 
 ״קמח חיטה
 בהה (אחיד)

1.70 1.95 1.58 1.85 1.47 1056 
 קמח חיטה לבן,
 קמח חיטה רך

"1.70 2.05 1.62 1.89 1.52 1097 

 קמח חיטה לבן
 בהיר או סולת

 חיטה

 ם״ח התשנ״ו, עמי 92 ו.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 1507.
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 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ בתשרי התשנ״ז(16 בספטמבר 996ו).

 ב״ה באלול התשנ׳׳ו(9 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-2722)

י ק ס נ ר ן ש ת ד נ ו ד י ר ן מ  ד
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה)(תיקון),
 התשנ״ז-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-956ו', ובאישור ועדת
 הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977ו2, אני מצווה לאמור:

 החלפתס,עיף5 ו. במקום סעיף 5 לצו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה),

 התשנ״ד-1994ג יבוא:

 ״תוקף 5. תוקפו של צו זה עד יום י׳ בתשרי התשנ״ט (30 בספטמבר 1998).״

 כ״א באלול התשנ״ו(5 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-632)

ן ת י ל א פא  ר
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 י סייח התשט״ז, עמי 79: התש״ל, עמי 36: חתשמ״ב, עמי 204.
 2 סייח התשל״ז, עמי 322: התשנ״ד, עמי 348: התשנ״ה, עמי 390.

 1 ק״ת התשנ״ד, עמי ו 71.

 כללי המועצה לייצור ושיווק של צמחי נוי(ייצוא ושיווק)(הרשאת יצואנים)
 (תיקון), התשנ״ז-996ד

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק המועצה לצמחי נוי(ייצוא ושיווק), התשל״ו-1976',
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי (להלן -

 המועצה) כללים אלה:

 תיקון סעיף 3 ו. בסעיף 3 לכללי המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי(ייצור ושיווק)(הרשאת יצואנים),

 התשנ״ב-992ו2(להלן - הכללים) -

 (ו) במקום פסקה (ו) יבוא:

 ״(1) המין או הזן של צמחי הנוי שאותו ביקש לייצא אינו מיוצא בידי המועצה
 ואין המועצה עומדת לייצאו באותה עונת יצוא למדינה שלגביה הוגשה
 הבקשה, זולת אם היא מדינה מן המפורטות בתוספת, והמבקש הוכיח להנחת
 דעתה של המועצה, כי לא יהיה בו כדי לפגוע באופן משמעותי, ביצוא אחר של

 צמחי נוי מישראל;

 (וא) המבקש הוכיח להנחת דעתה של המועצה, כי מדינה כאמור תהיה יעד
 שיווק בלעדי וסופי של צמחי הנוי:״

 (2) בפסקה (3), במקום ״בסעיף קטן(ב)״ יבוא ״בפסקה (2)״.

 י סייח התשל״ו, עמי 277.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 356 ו.
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 2. אחרי סעיף 1 ו לכללים יבוא: הוספת תוספת

 ״תוס&ת

 סעיף 3(ו)

 אוזבקיסטן גרוזיה סלובקיה
 אוקראינה הונגריה סרביה
 אזרביגץ טורקמניסטן פולין
 אלבניה טדג׳יקיםטן צ׳כיה

 אסטוניה לטוויה קזחסטן
 ארמניה ליטא קירגיסטן
 בולגריה מולדובה קרואטיה

 בוסניה מקדוניה רומניה
 בילורום סלובניה רוסיה״

 3. כללים אלה יחולו לגבי עונת היצוא 1996/97 ואילך. תחולה

 4. בקשה להרשאת יצואן לפי סעיף 1 לכללים אלה תוגש, לגבי עונת היצוא 1996/97, הוראת שעה
 תוך 30 ימים מיום פרסומם.

ן ו ל י א ב  צ

 יושב ראש המועצה
 לייצור ושיווק צמחי נוי

 ו.תאשר.

 כ״ז באלול התשנ״ו(11 בספטמבר 1996)
 (חמ 90,:3-2)

י ק ס נ ר ן ש ת  נ
 שר התעשיה והמסחר

ן ת י ל א פא  ר
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 תקנות הגנת הדייר (דמי שבירות יסודיים ודמי שבירות בדירות),
 התשנ״ז-1996

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 45 ו־47 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-972ו',
 מתקינה הממשלה תקנות אלה:

 1. דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של שימי דמי
 , השכירות
• היסודיים ה ל ת א ו נ ק  ת

 2. לדמי השכירות היסודיים של דירה יווםפו: 12.9%. דמי שכירות

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בחשון התשנ״ז(1 בנובמבר 1996). תחילה

 כ״ב באלול התשנ״ו(6 בספטמבר 1996)
 (חמ 7>!3-7) ד ן נ ו ה

 מזכיר הממשלה

 י ס״־1 התשל״ב, עמ׳ 176; התש״מ, עמ׳ 65 ו.
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 הודעת בלי היריה (אגרות רשיון), התשנ״ז-996ד

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א(ד) לתקנות כלי היריה (אגרות רשיון), התשכ״ב-962ו'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומי 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 1996 לעומת המדד לחודש ינואר 996ו

ת יהיה נוסח תקנה ו לתקנות, החל ביום י״ט בחשון התשנ״ז(ו בנובמבר 1996), כלהלן: ו ר ג  א

 ״אגרת רשיון ו. (א) בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם המבקש, לפני

 נתינתו, אגרה בשיעור המפורט לצדו של הרשיון:

 סוג הרשיון בשקלים חדשים

 (1) לעשיית כלי יריח(סעיף 2(א) לחוק), לכל שנה או חלק ממנה 790, ו

 (2) ליבוא או ליצוא של כלי יריח (סעיף 2(0 לחוק):

 (א) לבעל רשיון לעשיית כלי יריה, לפי סעיף 2(א) לחוק 55

 (ב) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריה, לפי סעיף 3(א) לחוק -
 שני אחוזים מערך כלי היריה.

 (ג) במקרים אחרים - לבל כלי 35

 (3) לעשיית עסק בכלי יריה(סעיף 3 לחוק), לכל שנה או חלק ממנה 1,790

 (4) (א) לנשיאת כלי יריה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי יריה
 (סעיפים 5 או 10 או 10ב לחוק), לכל כלי, לכל שנה או חלק ממנה 35

 (ב) להחזקת כלי יריה (סעיף 10ג לחוק), לכל כלי, לבל שנה

 או חלק ממנה 110

 (5) להקמת מטווח קליעה(סעיף 7 לחוק) 355

 (6) (א) לניהול מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק), לכל שנה או

 חלק ממנה 355

 (ב) למפקח על מטווח(סעיף 7ג לחוק), לכל שנה או חלק ממנה 35

 (7) בעד עותק רשיון - מחצית האגרה לאותה שנה
 (ב) בעד רשיון לפי סעיפים 2(א), 3, 4, 5, 7ג, לחוק שניתן לראשונה
 אחרי 30 ביוני או בעד רשיון לפי סעיפים 10,7, 0וג לחוק שניתן לראשונה
 אחרי 30 בספטמבר, תשולם מחצית האגרה הקבועה לגביו בתקנת משנה

 (א), בעד יתרת השנה הראשונה.״

 י״ד באלול התשנ״ו(29 באוגוסט 1996)

ם קלע ג ׳י ר מ  (חמ 3-497) ע

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ק״ת התשכ״ד, עמי 2556: התשנ״ו, עמי 807.

 2ו קובץ התקנות 5784, ו׳ בתשרי התשנ״ז, 19.9.1996



 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים (שמאי רכב), התשנ״ז-996ו
 בהתאם לסעיף 5ו(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם-980וי

 (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 996 ו לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
ת ו י ג  1996 יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום י״ח בתשרי התשנ״ז(1 באוקטובר 1996), כמפורט א

 להלן:

 ״תוספת
 (סעיף 15)

 שקלים חדשים

170 

593 

170 

82 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד
 המסמך המקורי״

 (ו) <נגרה בעד רישום בפנקס השמאים

 (2) אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

 (3) אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

 (4) אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל־פה או בכתב, או
 בחינה מעשית

 (5) נ:פל מסמך

ל ט נ ג נ ם ל ו ח  נ
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח באלול התשנ״ו(2 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-11171)

 ק״ת התש״ס, עמי 2182: התשמ״ג, עמי 1783: התשנ״ו, עמ׳ 29.

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ״ז-1996

 בהתאם לסעיף 9ו(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),
(להלן - הצו), אני מודיע לאמור:  התשל״ד-974וי

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1996, לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
ת ו י ג  1996 יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום י״ח בתשרי התשנ״ז(ו באוקטובר 1996), א

 כמפורט להלן:

 ״תוספת שניה
 (סעיף 19)

 שקלים חדשים

 ו. רשיון לעסק של -

 וו) גרירה וחילוץ 100

 ק״ת התשל״ד, עמי 972; התש״ן, עמי 538; התשנ״ו, עמי 30 ועמי 742.
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 שקלים חדשים

43 

143 

30 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד
 המסמך המקורי״

 (2) גרירה או חילוץ

 אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל־פה או בכתב, או
 בחינה מעשית

 בפל כתב הסמבה

 כפל מסמך

.3 

.4 

ם ל נ ג נ ט ל ו ח  נ
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח באלול התשנ״ו(2 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-711)

 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (ייעור רכב והרכבתו), התשנ״ז-996 ו

 בהתאם לסעיף ד(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו),
 התשכ״ז-1967' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 התאמת שיעור ו. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1996 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר
ת 1996 יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום י״ח בתשרי התשנ״ז(1 באוקטובר 1996), ו ר ג  א

 כמפורט להלן:

 ״תוספת שניה
 (סעיף 7)

 אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור
 המפורט ליד סוג הרכב או המרכב באמור להלן:

 שקלים חדשים

 (1) בעד בל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 114

 (2) בעד כל מרכב אוטובוס 14 ו״

 י״ח באלול התשנ״ו(2 בספטמבר 1996)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  >חמ86״-3) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשכ״ז, עמי 1616; התשמ״ג, עמי 231: התשנ״ו, עמי 30 ועמי 743.

 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים (ייעור מוצרי תעבורה והסחר בהם),
 התשנ״ז-996ו

 בהתאם לסעיף 9(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר
 בהם), התשמ״ג-983ו' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1090; התשנ״ו, עמי 31 ועמי 744.

 4ו קובץ התקנות 5784, ו׳ בתשרי התשנ״ז, 19.9.1996



 1. עקב עליית המדד 7ספורםם לחודש יולי 1996 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
ט אגרות ר ו פ מ )׳ כ ן 9  1996 יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום י״ח בתשרי התשנ״ז(ו באוקטובר 96

 להלן:

 ״תוספת ראשונה
 (סעיף 9)

 .:עד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רבב שאינו מנועי), רשיון
 סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 227 שקלים חדשים.״

 י״ח באלול התשנ״ו(2 בספטמבר 1996)
ם ל נ ג נ ט ל ו ח  נחמ 02נ-ג) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים (מוסבים ומפעלים לכלי רכב),
 התשנ״ז-996ו

 בהתאם לסעיף 25(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
(להלן - הצו), אני מודיע לאמור:  התשיל-970וי

 ו. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1996 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
ת ת ג  1996 יהיה נוסח סעיף 25(א) לצו, החל ביום י״ח בתשרי התשנ״ז(ו באוקטובר 1996), כמפורט א

 להלן:

 ץא) בעד מתן רשיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

 שקלים חדשים

197 

114 

143 

28 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד
 המסמך המקורי״

 (ו) ;א) רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד

 ;ב) לבל מקצוע נוסף

 (2) אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל־פה או בכתב, או
 בחינה מעשית

 (3) כפל מסמך המפורט בסימן(2)

 (4) כפל מסמך אחר

ם ל נ ג נ ט ל ו ח  נ
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח באלול התשנ״ו(2 בספטמבר 1996)
 (המ ו> 3-2)

 י ק״ת התש״ל, עמי 86ו2: התש״ן, עמי 537: התשנ״ו, עמי 29 ועמי 742.
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 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שבירות
 לבתי עסק), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-972ו'
 (להלן - החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע

 לאמור:

 העלאת השיעור 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י״ח בתשרי התשנ״ז (ו

י באוקטובר 996ו) הוא: 1.38%. ב ר מ  ה

 ג׳ בתשרי התשנ״ז(16 בספטמבר 1996)
ג ר ב נ י ר ר ג י א מה מ  (חמ707-ג) של

 המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון

 י סייח התשל״ב, עמי 176: התשמ״ג, עמי 21.

 16 קובץ התקנות 5784, ו׳ בתשרי התשנ״ז, 19.9.1996
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