
 רשומות

 קובץ התקנות
5 31 ביולי 997 ו 8 4  כ״ו בתמוז התשנ״ז 4

 עמוד

 תקנות ניירות ערך(אגרה שנתית)(תיקון), התשנ״ז-997 ו 980

 תקנות מם קניה(טובין)(תיקון), התשנ״ז-997 ו 981

 תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן(ערובה לתשלום קנט והוצאות ניקוי), התשנ״ז-997ו 982

 צו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(מסילת ברזל מבקיעים-ארז), התשנ״ז-997 ו 983

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי הדרכה בנהיגה נבונה והשתלמות בנהיגה),

 התשג״ז-997 ו 984

 הודעת המים(עדכון תעריפים למים)(מם׳ 5), התשנ״ז-997 ו 983

 הודעת החברות(שינויים בשבר כונסי נכסים ומפרקים)(מם׳ 2), התשנ״ז-997ו 985

 תיקון טעויות



 תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(תיקון), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשב״ח-1968 י, בהתייעצות עם

 הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ט-989ו2 (להלן - התקנות

 העיקריות) -

 (ו) בהגדרה ״דרגה״, אחרי ״של תאגיד״ יבוא ״או של קרן״, ואחרי ״בתוספת״ יבוא

 ״הראשונה ובתוספת השניה״;

 (2) במקום ההגדרה ״קרן״ ו״מנהל קרן״ יבוא:

 ״״קרן״, ״מנהל קרן״, ״שווי נקי של נכסי קרן״, ו״יום מסחר״ -־ במשמעותם בחוק

 להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-1994ג״.

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה(א), המילים ״למעט קרן״ - יימחקו, ואחרי ״הקבוע בתוספת״ יבוא

 ״הראשונה״•,

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) מנהל קרן ישלם לרשות במועד התשלום, בשל כל קרן שבניהולו אגרה

 שנתית בסכום הקבוע בתוספת השניה, לפי הדרגה שבה הקרן מסווגת.״

 תיקון תקנה ג 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

 (1) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(או) דרגתה של קרן תיקבע ב־ו ביולי של כל שנה לפי השווי הנקי הממוצע

וני של אותה שנה; לענין תקנה זו, ״שווי נקי  של נכסיה בחודשים מאי עד י

 ממוצע של נבםיה־ - ממוצע השווי הנקי של נכסי הקרן בימי המסחר בחודשים

 האמורים״;

 (2) בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא ״ומנהל קרן יודיע לרשות את דרגת הקרן לא

 יאוחר מה־5ו בחודש יולי של בל שנה״;

 (3) בתקנת משנה (ג), אחרי •עד ה־ ו ביולי״ יבוא ״או לא הודיע מנהל קרן לרשות

 את דרגת הקרן עד ה־5ו ביולי״, ובמקום ״את דרגתו״ יבוא ״את הדרגה״.

 תיקון תקנה 4 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א) -

 (א) בפסקה (1), אחרי ״המפורטים בתוספת״ יבוא ״הראשונה״;

 (ב) בפסקה (2), אחרי ״המפורטים בתוספת״ יבוא ״הראשונה״, והמילים

 ״ובתקנה 2(ב)״ - יימחקו;

 (ג) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ס״דו התשב״ח, עמ׳ 234; התשמ״ד, עמ׳ 65 ו.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 782; התשג״ה, עמי 0ו4ו.

 3 סייח התשנ״ד, עמי 308.
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 ״(3) ב־ו ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) ישתנו סכומי השווי

 הנקי הממוצע של נכסי קרן וסכומי האגרות, המפורטים בתוספת השניה,

 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש מאי 1997 עד המדד

 שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי״:

 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי ״סכומי ההון העצמי הקבועים בתוספת״ יבוא

 ׳הראשונה, וסכומי השווי הנקי הממוצע של נכסי קרן הקבועים בתוספת השניה״,

 ויאחרי ״סכומי האגרות הקבועים בתוספת״ יבוא ״הראשונה ובתוספת השניה״,

 והמילים ״הסכום הנקוב בתקנה 2(ב)״ - יימחקו.

 5. וזקנות אלה יחולו על האגרה השנתית שעל מנהל קרן לשלם לרשות החל ביום כ״ז תחולה
 בתמוז תתשנ״ז(1 באוגוסט 1997); שילם מנהל קרן במועד האמור את סכום האגרה הנקוב

, יהיה חייב לשלם את ההפרש או יהיה  בהודעת ניירות ערך(אגרה שנתית), התשנ״ז-997ו4

 זכאי להחזר, לפי הענין על פי התוספת השניה, לא יאוחר מיום י״ב באב התשנ״ז

 (15 באוגוסט 1997).

 תיקון התוספת

 הוספת תוספת
 שניה

 אגרה שנתית
 בשקלים חדשים

 6. התוספת לתקנות העיקריות תסומן ״תוספת ראשונה״

 7. אחרי התוספת הראשונה יבוא:

 ״תוספת שניה

 (תקנות ו, 2(ב) ו־4)

 שווי נקי ממוצע
 של נכסי קרן

 בשקלים חדשים דרגה

12,000 

16,000 

21,000 

"28,000 

 א׳

 ד׳

 ג׳

 ד׳

 עד 5 מיליון

 מעל 5 מיליון עד 20 מיליון

 מעל 20 מיליון עד 80 מיליון

 מעל 80 מיליון

ן מ א ב נ ק ע  י
 שר האוצר

 כ״ד בתמוז התשנ״ז(29 ביולי 1997)
 (חמ 3-926)

 ק״ת חתשנ״ז, עמי 890.

 תקנות מם קניה (טובין)(תיקון), התשנ״ז-997 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־ 31 לחוק מם קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-1952י,

 אני מתקין תקנות אלה: י

, במקום תקנת משנה (ב) יבוא: תיקון תקנה 23  1. בתקנה 23 לתקנות מם קניה (טובין), התשי״ג-953ו2

 ס״ח התשי״ב, עמי 344.
 ק״ת התשי״ג, עמי 385.
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 ״(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על תעודות הבאות לאשר שיבוא טובין

 טעוני מם או מכירתם פטורים מתשלום המס, על תעודות עוסק רשום ועל תעודות

 הניתנות לצורך תקנה 22.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ז בתמוז התשנ־ז(1 באוגוסט 1997).

 ט״ו בתמוז התשנ״ז(20 ביולי 1997)
ן מ א ב נ ק ע  (חמ 3-1341) י

 שר האוצר

 תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי),
-997ו ז  התשנ״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש״ם-

 1980' (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 1. סכום הערובה לפי סעיף 28 לפקודה לגבי עבירה לפי סעיף 18 לפקודה יהיה עד גובה

 הקנס המרבי הקבוע בסעיף 18, בתוספת הסכום בהודעת החיוב בהוצאות בהתאם לסעיף 30

 לפקודה (להלן - הוצאות הניקוי).

 2. ההודעה למתן ערובה תינתן על ידי מנהל הנמל ותהיה על פי הטופס שבתוספת

 לתקנות אלה.

 3. (א) הערובה תינתן לידי מנהל הנמל על ידי מי שנמסרה לו הזמנה למשפט על פי

 סעיף 24 לפקודה או על ידי מי שפתחו נגדו בהליכים משפטיים על פי הפקודה, ונמסרה לו

 הודעה למתן ערובה.

 (ב) הערובה תהיה במזומנים, בערבות בנקאית או בכל צורה אחרת שתאושר בידי

 מנהל הנמל.

 4. (א) ניתנה ברירת קנס, תהיה תקופת הערובה עד תשלום הקנס והוצאות הניקוי

 בפועל על פי סעיף 26 לפקודה.

 (ב) לא ניתנה ברירת קנם, או לא שילם הנאשם את הקנס והוצאות הניקוי לפי

 ברירה שניתנה לו, תהיה תקופה הערובה עד למתן פסק דין וביצועו המלא.

 5. לא שולמו הקנס והוצאות הניקוי עד תום תקופת הערובה, יחלט מנהל הנמל את
 הערובה ויקיים מתוכה את גזר הדין בשמו של הנאשם ובמקומו.

 6. שולמו הקנס והוצאות הניקוי תוך תקופת הערובה, בטלה הערובה.

 7. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 8. תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (ערובה לתשלום קנם והוצאות ניקוי),

 התשל״ז-977ו2 - בטלות.

 ערובה לתשלום

 הודעה למתן
 ערובה

 צורת הערובה

 תקופת הערובה

 תנאי הערובה
 ודרבי גבייתה

 ביטול הערובה

 תחילה

 ביטול

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, התשים, עבר 630.
 2 ק־ת התשל״ז, עמי 2456.
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 תוספת

 (תקנה 2)

 הודעה למתן ערובה

 לכבוד

 א.נ.

 הנדון: שם כלי השיט

 ו. בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לפקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש״ם-980ו,

 הריני להודיעך כי לא ארשה לכלי השיט לצאת מתחום הנמל כל עוד לא נמסרה לידי

 ערובה לתשלום הקנס והוצאות ניקוי במקרה של הרשעה בעבירה של זיהום הים בשמן,

 שבה מואשם בעל/קברניט כלי השיט הנ״ל.

 2. לפי הוראות תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנם והוצאות ניקוי),

 התשנ״ז-1997, יש למסור לידי ערובה בסך ש״ח ןבמילים
 שקלים חדשים) במזומן/בערבות בנקאית.

 3. בהתאם לתקנות האמורות, תהיה תקופת הערבות עד לתשלום הקנס בפועל בהליך של

 ברירת קנם או עד לתאריך גזר הדין וביצועו המלא.

 4. אם לא ישולם הקנס עד תום תקופת הערובה ויינתן גזר דין נגד בלי השיט, אחלט את

 הערובה ואקיים מתוכה את גזר הדין.

 מנהל הנמל

 חותמת מנהל הנמל

 י״ז בתמוז התשנ׳׳ז(22 ביולי 997ו)
 (חמ 3-2773) ר פ א ל א י ת ן

 השר לאיכות הסביבה

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילת ברזל מבקיעים-ארז),
 התשנ״ז-ד199

 בת־קף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י
 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על קרקע המהווה חלקי חלקות רישום מקרקעין המפורטים בתוספת תחולת הפקודה

ר על מסילת ברזל ד ש י  המסומנים לשם זיהוי בצבע אדום בתשריט, הערוך בקנה מידה 1:2,500 והחתום ב

 התשתיו ז הלאומיות ביום ט׳ בתמוז התשנ״ז(14 ביולי 1997).

 2. העתקי התשריט האמור בסעיף 1 נמצאים בכל אחד מהמשרדים המפורטים להלן, ובל רשות לעיין
ט י ר ש ת  המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות: ב

 (1) אגף רישום והסדר מקרקעין, רחוב בן יהודה 34, ירושלים;

 (2) הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, באר שבע:

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 40; סייח התשכיו, עמי 4.
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 מינהל מקרקעי ישראל, מחוז הדרום, באר שבע•,

 המהנדס הראשי - רכבת ישראל, תחנת בת גלים, חיפה.

(3) 

(4) 

 תוספת

 גוש חלקי חלקות

17 ,14 ,10 ,8 ,6 ,5 2833 
18 ,12 ,11 ,9 2841 

21,20 ,14 ,13 2846 

39 ,38 ,33 ,32 ,21 2850 
29 ,27 ,25 ,22 ,20 ,18 ,16 ,15 ,14 ,12 ,10 ,9 2851 

3,1 1770 

 ט׳ בתמוז התשנ״ז(14 ביולי 1997)
ן ו ר ל ש א י ר  א
 (חמ 3-162) י

 שר התשתיות הלאומיות

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחירי הדרכה בנהיגה נבונה
 והשתלמות בנהיגה), התשנ״ז-1997

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץו) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-

 996 ו י(להלן - החוק), ולאחר קבלת המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו קובעים

 לאמור:

 ו. בצו זה

 ״הדרכה בנהיגה נכונה״ - הדרכה הניתנת מטעם רשות הרישוי מכוח סמכותה הקבועה

(להלן - התקנות);  בתקנה 549 לתקנות התעבורה, התשכ״א-961ו2

 ״השתלמות בנהיגה״ - השתלמות הניתנת מטעם רשות הרישוי מכוח סמכותה הקבועה

 בתקנה 213 לתקנות.

 2. המחיר המרבי להדרכה בנהיגה נבונה יהיה 111 שקלים חדשים.

 3. המחיר המרבי להשתלמות בנהיגה יהיה 101 שקלים חדשים.

 4. צו יציבות במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נכונה),

 התשמ״ז-1987*, וכן צו יציבות במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי להשתלמות

 בנהיגה), התשנ״ה-1995" - בטלים.

 5. תחילתו של צו זה ביום ב״ח באייר התשנ״ז(4 ביוני 1997).

 מחיר מרבי
 להדרכה בנהיגה

 נכונה
 מחיר מירבי

 להשתלמות בנהיגה
 ביטול

 תחילה

ד ו ד י ר  דן מ
 שר האוצר

י ו ק ל ח צ  י
 שר התחבורה

 ב״ו באייר התשנ״ז(2 ביוני 1997)
 (חמ 3-2722)

 ם״ח התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת התשב״א, עמי 1423.

 ק״ת התשמ״ז, עמי 769; התשנ״ה, עמי 745.
 ק״ת התשניה, עמי 744; התשני׳ו, עמי 1517.

 984 קובץ התקנות 5844, ב״ו בתמוז התשנ״ז, 31.7.1997



 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מם׳ 5), ד;תש3״ז-997 ו

, אני מודיע בזה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו1א(ב), לחוק המים, התשי״ט-959וי
 לאמור:

 1. עקב שינויים שחלו במדד הכללי, במדד השבר ובתעריפי החשמל ביום י״א בתמוז עדכון תעריפי
י מים לצריכה ו נ ד ש ו ל מ ר ר ג  התשנ״ז(16 ביולי 1997), לעומת ט׳ באדר א׳ התשנ׳׳ז(16 בפברואר 1997), אש

 ביתית
 של הסל הקובע בשיעור של 3.9% לגבי מים לצריכה ביתית, השתנו תעריפי המים

 המסופקים מאת חברת מקורות ולפיכך, נוסח פסקה (3) של תקנה 7 לתקנות המים(תעריפי

 מים המשופקים מאת מקורות), התשמ״ז-21987, הוא מיום י״א בתמוז התשנ״ז(16 ביולי 1997)

 כדלקמן:
 ״3. מים לעריבה ביתית

 בכל מפעלי מקורות 1.26״

 ט״ו בתמוז התשנ״ז(20 ביולי 1997)
ר י א ר ב ן מ י א  (חמ 807-ג) מ

 נציב המים

 ם״ח דתשי״ט, עמ׳ 169; התשנ״ג, עמי 16.
 2 ק״ת דתשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ז, עמי 476 ועמי 926.

 הודעת החברות (שינויים בשבר כונסי גכםים ומפרקים)(מם׳ 2),
 התשני׳ז-1997

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5מד) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים

 ומפרקי• ושכרם), התשמ״א-1981 י(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו־9(א) לתקנות, החל העלאת סכומי
 מיום ב״ז בתמוז התשג״ז(ו באוגוסט 1997) כדלקמן: בסים לחישוב

 •שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים שכר

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה

 הוא נקבע כמפורט להלן:

 (ו) לגבי 256,062 השקלים החדשים הראשונים - 5%

 (2) לגבי 640,155 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (3) לגבי 768,186 שקלים חדשים נוספים - 3%

2% -  (4) לגבי é60,620,שקלים חדשים נוספים 2

1% -  (5) לגבי 2,560,620 שקלים חדשים נוספים

0.5% -  (6) לגבי 2,560,620 שקלים חדשים נוספים

 (7) לגבי בל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 ק״ת התשמ״א, עמי 646; התשמ״ב, עמי 327; התשמ״ד, עמי 852 ועמי 2375; התשמ״ז, עמי 1147; התשנ״ז,
 עמי 293.
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 ״שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש,

 במפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום

 תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל

 התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:

 (1) לגבי 12,803 השקלים החדשים הראשונים - 1280 או חלק

 מהם.

 (2) לגבי 12,803 שקלים חדשים נוספים - 10%

 (3) לגבי 25,606 שקלים חדשים נוספים - 8%

 (4) לגבי 102,424 שקלים חדשים נוספים - 5%

 (5) לגבי 256,062 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (6) לגבי 768,186 שקלים חדשים נוספים - 3%

2% -  (7) לגבי 1,536,372 שקלים חדשים נוספים

1% -  (8) לגבי 2,560,620 שקלים חדשים נוספים

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%״

 ״שכר חלוקה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שבר באחוזים מהסכום שחולק בדיבידנד

 לנושי החברה כמפורט להלן:

 (1) לגבי 102,424 השקלים החדשים הראשונים - 4%

 (2) לגבי 28,030 ו שקלים חדשים נוספים - 3%

 (3) לגבי 128,030 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (4) לגבי 2,560,620 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (5) לגבי 2,560,620 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 י״ז בתמוז התשנ״ז(22 ביולי 1997)
ר ו ל צ א ו מ  (חמ 3-1496) ש
 הכונס הרשמי

 תיקון טעויות

 בפסקה(4) שבתקנה ו לתקנות המכס(תיקון מם׳ 2), התשנ״ז-1997, שפורסמו בקובץ התקנות

 5835, התשנ״ז, עמ׳ 860 -

 (1) ברישה, במקום ״אף הנמצא״ צריך להיות ״אף הנמצאים״;

 (2) בפסקת משנה (ג), במקום ״בית המכס לנמל התעופה״ צריך להיות ״בית המבם בנמל

 התעופה״.

 (חמ 3-25)
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