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 תקנות מם הכנסה (דו״דוות שיגיש מוסד עיבורי)(תיקון), התשנ״ח-998 ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(2), (XK5131) ו־24$ לפקודת מס הכנסה', אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(בא1) לתקנות מם הכנסה (דו״חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ״ז-997ו2,
 במקום ״50,000ו שקלים חדשים״ יבוא ״500,000 שקלים חדשים״.

 תחולה 2. תקנות אלה יחולו לגבי דו״חות לשנת המם 1996 ואילך.

 ט״ז בכסלו התשנ״ח (25 בדצמבר 1997)
 >חמ2655-ג) יעקב נאמן
 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 0, עמי 120.
 1 ק״ת התשנ״ז, עמי 448.

 עו נכי המלחמה בנאעים (שינוי שיעורי התגמולים), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-954ו' (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ו. בסעיף ו לחוק, בהגדרה ״השכר הקובע״, במקום ״101.8%״ יבוא ״102.8%״.

 2. בסעיף 4ב(ג) לחוק, במקום ״40.4%״ יבוא ״40.8%״, במקום ״59%״ יבוא 59.6%״, במקום
 ״84%״ יבוא ״84.8%״ ובמקום ״108.8%״ יבוא ״110%״.

 3. בסעיף 4ג(א) לחוק, במקום ״120.5%״ יבוא ״121.7%״.

 4. בסעיף 4ד(א) לחוק, במקום ״79%״ יבוא 79.8%״, במקום ״81.3״ יבוא ״82.1%״ ובמקום
 ״89.9%״ יבוא ״90.8%״.

 5. התגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 3וא(ב) לחוק,
 כנוסחו לפני כניסתו לתוקף של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מם׳ וו), התשמ״ג-983ו2,

 יהיה:
 (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% - 79.8% מן המשכורת המשתלמת אותה

 שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המנהלי;
/90ו עד 39% - 82.1% מן המשכורת באמור:  (2) לנכה שדרגת נכותו מ־0
 (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 49% - 90.8% מן המשכורת כאמור.

 6. בסעיף 13א(ב) לחוק, במקום ״89.9%״ יבוא ״90.8%״.

 7. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(1 באפריל 1997).

 קביעת שיעור
 השכר הקובע
 קביעת שיעור

 תגמול למחוסר
 פרנסה

 קביעת שיעור
 תגמולים מיוחדים

 קביעת שיעור
 תגמול לנכה

 נזקק

 תגמול לבן זוג
 של נכה

 נזקק שנפטר

 תגמול לבן זוג
 של נכה

 נצרך שנפטר
 תחילה

 יעקב נאמן
 שר האוצר

 ט״ו בכסלו התשנ״ח (14 בדצמבר 1997)
 (חמ 8ו8-ג)

 סייח התשי״ד, עמי 70; התשמ״ג, עמי 65.
 ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 56.
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 צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורי התגמולים), התשנ״ח-1998

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-957וי
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 ו. בסעיף 1 לחוק, בהגדרה ״השכר הקובע״, במקום "125.9%״ יבוא ״127.2%״. קביעת שיעור
 השבר הקובע
 2. בסעיף 4א(א) לחוק, במקום ״120.5%״ יבוא ״121.7%״. קביעת שיע1ר
 התגמול לנכה

 נצרך

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר ב׳ התשג״ז(1 באפריל 1997). תחילה

 ט״ו בכסלו התשנ״ח (14 בדצמבר 1997)
 (חמ 1494-ג)

ן אמ  יעקב נ
 שר האוצר

 ם״ח התשי״ז, עמי 163: ק״ת התשנ״ז, עמי 243 ו.

 תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 24 ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954י,
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 4וא(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט״ו-955ו2, תיקון תקנה 14א
 בפסקה (ו), במקום ״123.2%״ יבוא ״24.4%ו״, ובמקום ״111.4%״ יבוא ״112.5%״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ג באדר ב׳ התשנ״ז(1 באפריל 1997). תחילה

 ט״ו בבטלו התשנ״ח (14 בדצמבר 997ו)
 (חמ 3-319)

ן אמ  יעקב נ
 שר האוצר

 ם״ח חתשי״ד, עמי 76; התשמ״ג, עמי 65.
 י ק״ת זזתשט״ו, עמי 785: התשנ״ז, עמי 1242.

 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 3), התשנ״ח-998ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, באישור שר האוצר על פי סעיף 39ב
 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21965, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב)

, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק יסוד: משק המדינה5

 1. בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ״א- 1961" - תיקון התוספת
 הראשונה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 סייח דתשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 124.
 ם״ח ד תשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמ׳ 224.
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 (ו) בחלק אי, בפרט 10, אחרי פסקה (5), יבוא:

 (6) בעד בדיקת מסמכים
 רפואיים בהעדר הנבדק 75״

 (2) בחלק ג; בפרט 15 -

 (א) בפסקה (3), אחרי ״לילדים נפגעים״ יבוא ״לרכב המשמש להסעת ילדים
 נפגעים״;

 (ב) בפסקה (4), אחרי ״לקימום מפגרים״ יבוא ״לרכב המשמש להסעת
 מפגרים״;

 (ג) אחרי פסקה 4 יבוא:

 ״(5) ״אגודת יד שרה״ - לרכב המשמש להובלת נכים - 19 שקלים
 חדשים״.

 תחילה 2. תחילתה של תקנה 1(2), 15 ימים מיום פרסומה.

 י״ז בכסלו התשנ״ח (16 בדצמבר 1997)
 (דומ 3-85)

י ו  יצחק ל
 שר התחבורה

 4 ק״ת התשב״א, עמי 1425: התשנ״ה, עמי 1622 ו־702ו; התשנ״ו עמי 652 ועמי 1470; התשנ״ז, עמי ג22ו.

 תקנות הנמלים (תיקון), התשנ״ח-998 ו

 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 60 ו־ 61 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971 י,
 וסעיף 20(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-961ו2, על פי הצעת רשות הנמלים

 והרכבות, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 64 1. במקום תקנה 64 לתקנות הנמלים, התשל״א- 1971ג, יבוא:
 ״עגינה יריתוק 64. (א) לשם הגברת התפוקה של הנמל בשינוע מטענים ובתנועת
 נוסעים רשאית הרשות לקבוע סדרי קדימויות בהקצאת רציפי הנמל לכלי
 שיט ובסדרי הכניסה למעגן הסגור והיציאה ממנו(להלן- התור התפעולי);
 התור התפעולי ייקבע בנוהל שיופקד לעיון הציבור במשרדי הנמל,
 שלושה חודשים לפחות לפני מועד תחילתו או תחילת שינויו או החלפתו:
 הודעה על הפקדתו תפורסם בשני עיתונים יומיים ובלוח המודעות

 בנמל.

 (ב) נוהל התור התפעולי ייקבע לפי סוגי כלי השיט, סוגי המטענים,
 רציפי הנמל ומשאביו, ואולם הרשות רשאית לקבוע בנוהל התור התפעולי
 מתן קדימות לאניית נוסעים נכנסת שהגעתה תואמה עם מנהל הנמל,

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 2 סייח התשכ״א, עמי 145.

 ג ק״ת התשל״א, עמי 306; התשנ״ז, עמי 446 ועמי 701.
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 לכלי שיט נכנס הנושא מטען חיוני לבטחון מדינת ישראל ושלפי אישור
 המנהל הכללי של משרד הבטחון פריקתו דחופה, ובן לכלי שיט במצוקה

 שעגינתו ליד רציף או הרחקתו ממנו נחוצה לדעת מנהל הנמל.

 (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) רשאי מנהל הנמל,
 בנסיבות מיוחדות או בלתי צפויות, לחרוג מהוראות נוהל התור התפעולי

 שנקבע; החריגה ונימוקיה יתועדו ברשומות הנמל.

 (ד) לא יעגון כלי שיט בנמל ולא ירותק לרציף או למקום אחר בנמל,
 אלא לפי היתר מוקדם לכך מאת מנהל הנמל ולתקופת ההיתר.״

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן, והוראות מנהל הנמל בדבר תחילה והוראות
ר ב ע מ

ם  ו ד י  תור תפ׳נולי שלפיהן נהגו בנמל עד יום תחילתן של תקנות אלה יעמדו בתוקף ע
 תחילתו של נוהל התור התפעולי או עד תום 6 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה, לפי

 המוקדם.

 כ״ה בכסלו התשנ״ח (24 בדצמבר 1997)
 (חמ 37ו-ל)

י ו  יצחק ל
 שר התחבורה

)(הוראת שעה),  תקנות הספנות (ימאים)(ציוות אוניות בצוות ישראלי
 התשנ״ח-998ו

 בת־קף סמכותי לפי סעיפים 34 ו־229(א) לחוק הספנות (ימאים), התשל״ג-1973י
 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה והועדה המייעצת, ובאישור

 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות אלה -

 ״אניה״ - בלי שיט שתפוםתו ברוטו למעלה מ־500 טון:

 ״ימאי ישראלי״ - איש צוות ישראלי בהגדרתו בחוק:

 ״מפקח״ - מפקח על הימאים שהמנהל מינה אותו לעניין תקנות אלה:

 ״צוות בטיחות״ - מספר מזערי של אנשי צוות בדרגות הסמבה שונות החייבים להיות באניה
 לשם הבטחת בטיחות השיט או בושר התפעול של האניה במצבי תפעול שונים.

 2. בכל אניה הפוקדת באופן סדיר נמל בישראל ישרתו קרבניט ישראלי ותשעה ימאים
 ישראלי• מתוך צוות הבטיחות בתפקידים ודרגות הסמכה כמפורט להלן:

 (1) קצין מכונות ראשי;

 (2ו חמישה קצינים שאחד מהם לפחות בדרגת חובל משמרת ואחד מהם לפחות
 בדרגת מכונאי משמרת;

 (3! שלושה ימאים דרוגיים מוסמכים.

 סייח התשל״ג, עמי 329.

 ציוות ישראלי
 באניה הפוקדת

 נמל בישראל
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 3. בבל אניה שאינה פוקדת באופן םדיר נמל בישראל ישרתו קברניט ישראלי וימאים
 ישראלים בצוות הבטיחות במספר המזערי כמפורט להלן:

 (ו) קצין מכונות ראשי אחד:

 (2) קצין סיפון אחד:

 (ג) קצין רדיו, רק באניה שאינה מצוידת בהתאם ל״שיטת המצוקה״ כהגדרתה
 בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-982ו2.

 4. נדרש שירותו של ימאי לצוות בטיחות באניה הנמצאת במהלך הפלגה מחוץ
 לישראל, רשאי בעל האניה, על אף האמור בתקנות 2 ו־3, לכלול בצוות הבטיחות מי שאינו

 ימאי ישראלי, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.

 5. (א) מפקח רשאי לתת פטור מהוראות תקנה 2 או 3, בהתקיים אחד מאלה:

 (ו) העדר איש צוות ישראלי בעל דרגת הסמבה כנדרש בתקנה 2 או 3;

 (2) נסיבות הקשורות באזור פעילותה של האניה או במצב הבטחוני והמדיני
 הקשור במסלול הפלגת האניה:

 (3) נסיבות הקשורות להחכרתה של האניה או נסיבות חריגות או ייחודיות
 הקשורות לתפעול טכני או לניהול של האניה:

 (4) נסיבות הקשורות ביכולת השליטה של בעל האניה בציוות האניה.

 (ב) הפטור יבול שיהיה מותנה בתנאים.

 (ג) תוקף הפטור יהיה לתקופה שיקבע המפקח, אך שלא תעלה על שנה.

 (ד) מפקח רשאי להאריך תוקף פטור שפקע או לתת פטור אחר במקומו בכפוף
 לתקנת משנה (ג).

 6. (א) סירב מפקח ליתן פטור או שנתן פטור בתנאים רשאי צד נוגע בדבר, הרואה
 עצמו נפגע מהחלטת המפקח, לערור עליה לפני המנהל תוך שלושים ימים מיום שניתנה

 החלטת המפקח.
 (ב) האריך מפקח פטור או נתן פטור אחר במקומו באמור בתקנה 5(ד), רשאי צד נוגע
 בדבר, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המפקח, לערור עליה לפני המנהל תוך שלושים ימים

 מיום שניתנה החלטת המפקח.
 (ג) בבואו להכריע בערר רשאי המנהל לאשר את ההחלטה שעוררין עליה,

 בשינויים או ללא שינויים, ולתת החלטה אחרת במקומה.
 (ד) החלטת המנהל בערר שהוגש לפי תקנת משנה (א) או (ב) תינתן תוך חמישה

 עשר ימים מיום שהוגש.

 7. (א) פטור לפי תקנה 5 ניתן לביטול.
 (ב) לא יבטל מפקח פטור אלא במקרים מיוחדים ואם שובנע שאין בביטול הפטור
 כדי לגרום נזק לבעל אניה עקב הוצאות שהוציא או התחייבויות שהתחייב בהן על פי

 הפטור.
 (ג) לא יבטל המפקח פטור אלא לאחר שנתן הזדמנות נאותה למי שניתן לו הפטור

 או נציגו להשמיע טענותיו.

 ציוות ישראלי
 באניה שאינה

 פוקדת נמל
 בישראל

 פטור זמני

 מתן פטור
 על ידי מפקח

 ביטול פטור

 2 ק״ת חתשמ״ג, עמי 387; התשנ״ז, עמ׳ ו50.
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 (ד) הוראות תקנה 6 יחולו על פטור שבוטל, בשינויים המחויבים.

 (ה) מפקח שביטל פטור או המנהל, לאחר שהוגש לו ערר על ביטול פטור או הודעה
 על כוונה להגיש ערר, רשאי לדחות את תחילת תוקף ביטול הפטור עד להחלטה בערר.

 8. (א) לא יעסיק בעל אניה ולא ירשה שיועסק בה אדם בבל תפקיד בניגוד לתקנות איסור העסקה
 אלה.

 (ב) המנהל רשאי להורות לבעל אניה או קברניטה שלא להשיט האניה מנמל עד
 שיתמלאו לגבי אנשי הצוות שבה הוראות תקנות אלה.

 (ג) אי־קיום הוראת תקנת משנה (א) או הוראת המנהל לפי תקנת משנה (ב) מהווה
 עבירה שדינה - מאסר שישה חודשים או קנם כקבוע בסעיף ו6(אץו) לחוק העונשין,

 התשל״ז-1977ג.

 9. תקנות הספנות (ציוות אניות בצוות ישראלי), התש״ם-980 ו" - בטלות. ביטול

 10. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן ותוקפן לשנתיים מיום תחילתן. תחילה ותוקף

 ט׳ בחשון התשנ״ח (9 בנובמבר 997ו)
 (חמ 5ו::3-1)

י ו  יצחק ל
 שר התחבורה

 סייד התשל״ז, עמי 226.
 ק״ח. התש״ם, עמי 1963.

 תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות) (תיקון),
 התשנ״ח-998ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו־39 לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ו' (להלן -
 החוק). אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), תיקון תקנה ו
(להלן - התקנות העיקריות), בהגדרה ״רשיון תקופתי״, אחרי ״אחת״ יבוא  התשל״ה-974וג

 ״לשלוש שנים או לחמש שנים, לפי העניין:״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״התשל״ג-ג97ו״ יבוא ״התשנ״ה-995ו״. תיקון תקנה 2

 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״לפי התקופה שנקבעה לצדו בטורים ג׳ עד תיקון תקנה 3
 ה׳ בתוספת״.

 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 4
 (ו) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) תוקף רשיון תקופתי לשנה אחת, יסתיים ב־ו3 בדצמבר של השנה
 שלאחר השנה שבה ניתן: תוקף רשיון תקופתי לשלוש שנים, יסתיים

 סייח התשב״ח, עמי 204; התשנ״ו, עמי 206.
 ק״ת התשל״ה, עמי ו 41; התש״ן, עמי 47.

 קובץ התקנות 5871, גי בטבת התשנ״ח, 1.1.1998 257



 ב־ 31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רשיון
 תקופתי לחמש שנים, יסתיים ב־ 31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה

 שבה ניתן.״

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) רשות הרישוי רשאית לקבוע סיום תקופת הרשיון במועד מוקדם מזה
 הקבוע בתקנת משנה(א), ובלבד שתקופת הרשיון לא תפחת מהתקופה הקבועה

 בתוספת.

 (ד) ניתן לעסק היתר לשימוש חורג כמשמעותו בחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-51965, לא תיתן רשות הרישוי רשיון לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו

 של ההיתר לשימוש חורג.״

 החלפת התוספת 4. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 א. ג. ד. ה.
 הפריט ב. שנה שלוש חמש
 בצו שם הפריט אחת שנים שנים

 1.1 בית מרקחת +
 1.2 חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים -

 א. ייצורם +
 ב. אחסונם שלא לצורך מבירה קמעונית במקום +

 1.3 חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם,
 אבזרים ומכשירים רפואיים וכל חומר או פריט

 הנלווה לשימוש בהם -
 א. ייצורם +
 ב. אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום +
 ג. מכירתם או חלוקתם +

 1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם -
 א. טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור +
 ב. מספרה +
 ג. כתובות קעקע - מקום לעשייתן +
 ד. סאונה +
 ה. מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים +

 1.5 א. מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות
 וביולוגיות, למעט בדיקות בדגימות שמקורן

 בבני אדם: בדיקות ללא הרם +
 ב. מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים

 מן החי +
 1.6 מעבדה רפואית - מעבדה לבדיקות בדגימות

 שמקורן בבני אדם +

 5 סייח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ו, עמי 110.
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 א. ג. ד. ה.
 הפו־יב ב. שנה שלוש חמש
 בצו שם הפריט אחת שנים שנים

 3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי -
 א. ייצורם +
 ב. אחסונם +
 ג. מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת) +

 ו.4 ביצים -
 א. ריכוזן-, מיונן ואחםונן +
 ב. עיבודן +

 4.2 בית אוכל - מקום להכנת מזון לצריכה במקום או
 מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 -

 א. מסעדה, בית קפה +
 ב. בית אוכל אחר +

 ג. הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום
 הבנתו, למעט הםעדה במשמעותה בפריט 4.6 +

 4.3 בית קירור -
 א. לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם +
 ב. למזון אחר ומרכיביו +

 4.4 בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם -
 א. איסופם +
 ב. פירוקם +
 ג. עיבודם +
 ד. אריזתם +
 ה. איחסונם י
 ו. גירומם +

 4.5 חלב גולמי -
 א. תחנת איסוף +
 ב. הובלתו +

 4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -
 ה. הסעדה (קיטרינג) - כהגדרתה בתקנות

 רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים
 לייצור מזון), התשל״ב-972ו4 +

 4.7 מזון - מכירתו -
 ג. אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים

 שאינם קפואים +

 4.8 משקאות משכרים -
 הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה +

 5.2 מי שתייה - מיתקן להפקתם וטיפול בהם +

 4 ק״ר. התשל״ב, עמ׳ 12 ו ו.
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 א. ג. ד. ה.
 הפריט ב. שנה שלוש חמש
 בצו שם הפריט אחת שנים שנים

 5.3 שפכים -
 א. אחסונם +
 ב. עיבודם, טיהורם +
 ג. הובלתם +

 6.8 קניון
 א. ניהולו +

 ב. עסק המצוי בקניון למעט עסק המצוי בקניון
 טעון רישוי לפי סעיף קטן א +

 6.9 רוכלות
 א. רוכלות מזון +

 ב. רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר
 בתוספת זו +
 ג. רוכלות אחרת +

 ו.7 אירוח ולינה -
 א. בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוצא באלה +

 ב. השכרת חדרים על בסים יומי או שבועי
 כשמספר החדרים עולה על שלושה +

 ג. בית אבות +
 ד. השכרת חדרים על בסיס חודשי המלווה

 במתן שירותים נילווים לשוכרים, כשמספר
 החדרים המיועדים להשכרה עולה

 על ארבעה +
 7.4 מים - נופש -

 א. בריבת שחיה +
 ב. פארק מים, מגלשות מים +
 ג. ג׳אקוזי י

 ד. מקווה י
 ה. בית מרחץ, מרחצאות +

 7.6 משחקים (בהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק) -
 מקום לעריכתם +

 7.7 עינוג ציבורי -
 א. מקום לעריכת מופעים וירידים +

 או. מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו
 בעלי חיים +
 ב. קולנוע, תאטרון +
 ג. קרקס +

 ד. אצטדיון, אולם ספורט למעט אולם במוסד
 חינוכי המשמש את המוסד בלבד +

 ה. אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי
 תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים ,
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 א. ג. ד. ה.
 הפריט ב. שנה שלוש חמש
 בצו שם הפריט אחת שנים שנים

 ו. דיסקוטק +
 ז. יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע +

 ח. כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי +
 7.8 קייטנה, מחנה נוער +

 7.9 שמחות ואירועים -
 א. אולם שמחות +
 ב. גני אירועים +

 ו.7.9 שעשועים -
 א. מיתקני שעשועים +
 ב. לונה פארק +

 8.3 הובלה
 א. כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך,

 ודברי ערך אחרים +
 ב. הובלה אחרת +

 8.6 כלי רכב -
 ב. חניון ששטחו מעל 500 מ״ר +

 ה. חניון ששטחו קטן מ־500 מ׳׳ר, אם הכניסה
 אליו מותנית בתשלום +

 9.1 כלי נשק ותחמושת -
 א. מכירתם, תיקונם, אחםנתם +
 ב. מטווח ירי +

 10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ
 התשי״ד-954ו5, מוצרים המכילים חומרי

 נפץ, זיקוקין די־נור -
 א. ייצורם +
 ב. מכירתם, אחסנתם +

 6. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן(להלן - יום התחילה). תחילה

 7. (א) מי שלפני יום התחילה היה לו רשיון תקופתי לעסק הטעון לפי תקנות אלה הוראת מעבר
 רשיון לצמיתות, יגיש בקשה לרשיון לצמיתות לפני פקיעת רשיונו התקופתי; לא הגיש

 בקשה כאמור, יפקע רשיונו במועד הנקוב בו.
 0:) מי שלפני יום התחילה היה לו רשיון לצמיתות לעסק הטעון לפי תקנות אלה
 רשיון תקופתי, תשלח לו רשות הרישוי הודעה על המועד שבו יפקע רשיונו ושלא יקדם

 לשנה מיום משלוח ההודעה.

 ט״ו בכסלו התשנ׳׳ח (14 בדצמבר 1997)
יסה ו סו ה י ל  >חמ 561-;:) א

 שר הפנים
 5 ס״ח ד תשי״ד, עמי 64.
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 תקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון)(תיקון), התשנ״ח-1998

, אני מתקינה תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק הבזק, התשמ״ב-982וי

 תיקון תקנה 8!א ו. בתקנה 8וא לתקנות הבזק (פרטי בקשה לרשיון), התשנ״ב-992ו2 -

 (ו) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא:

 ״(6) עובד בכיר שהמנהל הכללי קבע לבך;״

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) המנהל הכללי יקבע את יושב ראש הוועדה וסגנו מקרב חברי הוועדה,
 והיא תקבע את סדרי עבודתה: בהעדר היושב ראש, ימלא סגנו את מקומו.״

 כ״ד בכסלו התשנ״ח (23 בדצמבר 997ו)
 (חמ 1-2372)

ר לבנת מו י  ל
 שרת התקשורת

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ז, עמי 214.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 1322; התשנ״ו, עמי 940.

 אברזת העיריות (שינוי תחום עיריית שפרעם), התשנ״ח-998 ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריותי(להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר

 של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה ובמקום הפירוט  שינוי תחום ו. תחום עיריית שפרעם2
ם בתוספת האמורה יבוא: ע ר פ ת ש י י י י  ע

 הגושים: 10262, 10266 עד 10268, 10270 עד 10290, 10296, 10301 עד 10314 (מהווים את
 השטח הבנוי), 10318 עד 10320, 10322 עד 10324, 10329, 10331, 10333, 10374,

 10375, 10484 - בשלמותם.

 10265 פרט לחלק מחלקות 26, 27 כמסומן במפה של עיריית שפרעם הערובה
 בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ד בחשון התשנ׳׳ח
 (14 בנובמבר 1997) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים,
 במשרד הממונה על מחוז הצפון נצרת עילית ובמשרד עיריית שפרעם(להלן -

 המפה);

 החלקות: 47, 48, 50 עד 67,52, 68, 84,83, 86, 91 עד 101 וחלקי חלקות 39 עד 41, 46, 49,
 64, 66, 69, 82, 85, 87 עד 90 בגוש 10260 כמסומן במפה:

 1 עד 25,23,16,14 עד 42,40 עד 83,79 עד 125,124,91 וחלקי חלקות 18,17,15,
 20, 82,41, 120 עד 123 בגוש 10264 במםומן במפה:

 23, 29, 30, 32, 33 וחלקי חלקות 22, 24, 25, 27, 28, 34 בגוש 10294 כמםומן
 במפה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 507.
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 ו עד 3,8,6ו עד 7ו, 9ו עד 29 וחלקי חלקות 7, 9 עד 2ו, 8ו בגוש 10297 כמםומן
 במפה;

 8, וו, 15,12 עד 18, 28,25, 29, 31, 40,37,35,32, 43 וחלקי חלקות 0ו, 9ו, 38, 42
 בגוש 10300 במםומן במפה;

 ו, 4, 28 וחלק מחלקה 3 בגוש 10328 במסומן במפה;

 1 עד 4, 6, 22,7, 23, 27 ו־29 בגוש 10376.״

 י״ד בדושון התשנ״ח (14 בנובמבר 1997)
 (דומ 3-1926)

ו סויסה ה י ל  א
 שר הפנים

 הודעת פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק)
 (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3(א) ו־5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(תעריפי
(להלן - הצו), אנו מודיעים לאמור:  תשתית במשק הדלק), התשנ״ו-995וי

 1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך נוסח חלק א׳ בתוספת השניה לצו עדכון תעריפי
! תשתית א ן  ה

 חלק א׳

 הערות
 תעריף
 שירות יחידת חיוב בש״ח

 א. אחסון(מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 אחסון נפט גולמי ט.מ/חודש 6.12
 אחסון מוצרי נפט ק.ל/חודש 6.37
 אחסון מזוט ט.מ/ה.־דש 7.23
 אחסון שארית אטמוספרית ט.מ/חודש 6.49

 , ב. נינווק (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)
 ניפוק בחוט למבליות ט.מ 14.26 כולל אחסון תפעולי
 כביש ורכבות והזרמה עד המיתקן

 המנפק, לא כולל
 שאיבה

 ג. פעילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 פריקת/טעינת מזוט ט.מ 3.64

 ד. הזרמות/הולבות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 שאיבת מזוט ממיתקני אחסון ט.מ. 1.89

 1 ק״ת חתשנ״ו, עמי 220; התשנ״ז, עמי 218 ועמי 416.
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 הערות
 תעריף
 שירות יחידת חיוב בש״דו

 ה. הוצאות קבועות בקווים (מזוט)(מקדם הפחתה שנתי 0.8 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה קתודית ק״מ/שנה 13,842

 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק״מ/שנה 31,614

 תחילה 2. תחילתה של הודעה זו ביום ב׳ בכסלו התשנ״ח (1 בדצמבר 1997).

 כ״ו בחשון התשנ״ח (26 בנובמבר 1997)
 (חמ 3-2451)

ן מ א ב נ ק ע ן י ו ר ל ש א י ר  א
 שר התשתיות הלאומיות שר האוצר

 הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ״ח-998ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שבר שירותים), התשל״ט-978וי

 (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:

 שינוי סכומים ו. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה ו לתקנות, החל ביום י״ז בטבת
 התשי״ח ו5ו בינואר 1998). בך:

 ״שכר שירותים ו. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 :ן, אימות חתימה -

 (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון :411

 (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לבך,
(ב) 44  לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק
 של אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה(ג) או בלעדיו,

 לכל העתקן. כאמור ן44|
 (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום

 המסמך בידי הנוטריון - יווסף סכום של 50

 2. ׳.(א) אישור העתק צילומי של מסמך -
 לעמוד הראשון ׳4.4
 לכל עמוד נוסף 5׳

 1 ק״ת התשל״ט, עמי 196: התשנ״ז, עמי 897.
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 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השבר

 השירות בשקלים חדשים

 (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לבל אישור
 נוסף לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון 16
 לבל עמוד נוסף 5

 3 ׳,א) אישור נבונות של תרגום -

 (1) עד מאה המלים הראשונות שבנוסח המתורגם 2*¡)

 (2) לבל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מלים גן)

 (3) לבל מאה מלים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המלים
 הראשונות ץ 55

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל
 אישור נוסף לאישור הראשון *4׳

 4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשב״ה-

- *1965 

 (א) לחותם ראשון 166

 (ב) לכל חותם נוסף 84

 (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל
 אישור 50

 (ד) היה אישור הצוואה ברוך בתרגומה בידי הנוטריון, יווסף

 סבום של 50

 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 112

 6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

 (א) למצהיר הראשון 14 ון

 (ב) לכל מצהיר נוסף 45

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל

 אישור נוסף 44

 7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על

 52,500 שקלים חדשים 723
 (ב) עלה הסכום האמור על 52,500 שקלים חדשים

 הבל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום

550 

 ההערה וחזרה.

 2 סייח התשב״ה, עמי 63.
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 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר המינימלי של לשכת עורכי הדין,
 בתקנות אלה ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 83ו

 9. (א) עשיית פעולות שגוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא
 במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
 השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין
 לבצעה במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב בפרטים 1 עד 9, לפי
 הענין, ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום
 מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד

 אשר יהא:
 (ו) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון

 ממשרדו ועד שובו 367
 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 112

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה
 אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של בל מבקש שירות
 באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) בחלקו

 בסך בל מבקשי שירות באותו מעמד.

 (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם
 עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה
 מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט
 בפסקה (אץו) ו־(2) ובן להוצאות הנסיעה ממשרדו של

 הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה,
 למעט פעולה שבגדר פרט 9 - ייווסף לשכר שיעור של 50% מן

 השבר הקבוע בכל אחד מהפרטים ו עד 8.

 11. אימות הסבם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין 251
 בני זוג, התשל״ג-1973ג.

 ב״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ד ר י א ל י ) נ 3 - ו 2 ו 6 מ ו ד ) 

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 סייח התשל״ג, עמי 267: התשנ״ה, עמי 136.
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 הודעת הספנות (ימאים)(משיטי בלי שיט קטנים)(אגרות), התשנ״ח-998ו
 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הספנות(ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים), התשמ״ד-984וו

 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 997ו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי עדכון אגרות
 1997 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בינואר

 1998) הו;> כמפורט להלן:

 ״תוספת
 (תקנה 25)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בעד

 מוזן תעודת משיט קבועה או חידושה 48
 בחינה מעשית למשיט סירה וספינה 143
 בדוינה עיונית למשיט סירה 143
 בחינה עיונית למשיט ספינה בשיט חופי 193
 בדינה עיונית למשיט ספינה במסע בין־לאומי 303
 בדינה עיונית למשיט ספינה/גוררת נוסעים בשכר 143

 בדינה חלקית, בחינה חוזרת, לכל יחידת מכוון 97״.

 כ״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח ) נ 3 _ 5 8 מ 8 ח ) 

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשמ״ד, עמי 742; התשנ״ז, עמי 329 ועמי 903.

 הוי־עת הנמלים (אגרות שירותי ספנות)(אגרות), התשנ״ח-998ו

 בהתאם לתקנה ו לתקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התש״ך-960ו' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי עדכון אגרות
 1997, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות, ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח(ו בינואר

 1998) הוא כמפורט להלן:

 ״אגר1ת בעל 1. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 79
ם שקלים חדשים: י ת ו י י  ש

 (1) מתן יומן רדיו - טלפון-,
 (2) מתן יומן רדיו - טלגרף.״

 כ״ב בכסלו׳ התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  (חמ37ו-3) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת הת17״ך, עמי 1955; התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ז, עמי 330 ועמי 904.
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 הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט)(אגרות), התשנ״ח-998 ו

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הגמלים (יומן רשמי לבלי שיט), התשי״ז-957וי (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 1997, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) לתקנות, ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח

 (1 בינואר 1998) הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (ו) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה בסך 67 שקלים
 חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה בסך 67 שקלים
 חדשים.״

 כ״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 997ו)
ם ל נ ג נ ט ל ו ח  (חמ 3-2050) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשי״ז, עמי 1630; התשמ״ב, עמי 1351: התשנ״ז, עמי 330 ועמי 904.

 הודעת הספנות (ימאים)(אגרות), התשנ״ח-1998
(להלן - התקנות), נמסרת  בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-976וי

 בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 1997, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח

 (ו בינואר 1998) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 82)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 (ו) בחינות לרב חובל, רב חובל בכיר, קצין מכונות ראשי, קצין מכונות

 ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשון ומתן תעודת הסמכה 1,542

 (2) בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה 094,ו

 (3) בחינות לדרגת הסמבה של דירוגים ומתן תעודות הסמבה 387

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

 א. בחינות במצוין בפרט(ו) 777
 ב. בחינות כמצוין בפרט(2) 544
 ג. בחינות כמצוין בפרט(3) 193

 (5) בחינה לםיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך 208

 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1542; התשמ״ב, עמי 1331; התשנ״ז, עמי 330 ועמי 905.
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 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 (6) מוזן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 294

 (7) מוזן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 97

 (8) העברת פיקוד על אניה 97

 (9) ער עור לפני בית הדין המשמעתי 79

 (10) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 326״.

 ב״ב בבטלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  (חמ 3-726) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגרות), התשנ״דו-998 ו

 בהתאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-1982' (להלן -
 התקנוח), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי עדכון אגרות
 1997 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 4,2, 5 ו־7 עד 15 בתוספת החמש־עשרה לתקנות

 ונוסחם מיום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998) הוא כמפורט להלן:

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

 ״4. בעד בדיקה כללית של אגיה תשולם אגרה כדלקמן:
 תפוסת האניה האגרה

 (בטון ברוטו)

 עד 499 867
 מ־500 עד 1599 1,708
 מ־600ו ומעלה 5,406

 5. בעדי בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררות וארבה תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 (א) בדיקה כללית של סירה או ספינה -
 ו. אגרה בסיסית 177.00

 2. לבל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט, תוספת של 3.20
 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 3.20

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים,
 תוספת של 8.50

 ק״ת דתשמ״ג, עמי 387; התשנ״ז, עמי 331 ועמי 906.
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 האגרה בשקלים חדשים

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -
 ו. אגרה בסיסית 350.00

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 3.20
 (ג) בדיקה כללית של ארבה -

 ו. אגרה בסיסית 77.00ו
 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 8.50

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 39.00

 4. אם היא חפרת, תוספת של 39.00״

 ״ד. (א) בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:

 במחלקת סיפון 835
 במחלקת מבונה 835
 במחלקת רדיו 835
 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 835
 באוטומציה 835

 (ב) בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

 (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 50%
 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של
.50% 

 9. בעד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי בלי
 השיט בתוספת של 50%.

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

 רשיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 130
 רשיון שיט וחידוש רשיון 130
 הארכת רשיון שיט 130
 תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 130

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או
 בהתאם לאמנה לקווי טעינה 30 ו
 סימון תו קיבולת 30 ן

 (ב) פטורים מאגרה -
 (ו) רשיון שיט זמני:

 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית:
 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

 11. (א) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם
 אגרה של 294 שקלים חדשים.
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 (ב) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסובנים תשולם
 האגרה דלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 419
 מ־500 עד 1,499 578

 מ־0ס1,5 ומעלה 1,188

 12. .בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:

 מהות הבדיקה והאישור הסכום בשקלים חדשים

 מפרטים טכניים של אניה 2,317
 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אניה 1,420

 שרטוטים בודדים, לכל אחד 115
 ספר יציבות של אניה 2,317
 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה 1,420

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו 10% מאגרת הבדיקה
 ואישור ספר יציבות הראשונה

 בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו 100/0 מאגרת הבדיקה
 ואישורם הראשונה

 13. בעד קביעת קווי טעינה בבלי השיט שאינו אניה 777

 14. בעו־ בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה 612

 15. בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה,
 לבל 100 יחידות או חלק מהן 294״

 כ״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  (חמ 5-610) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

דת תפוסתם של כלי שיט)(אגרות), (מדי ט)  הודעת הספנות (כלי שי
 התשנ״ח-998 ו

 בהתאם לתקנה 17 לתקנות הספנות (בלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט),
 התשמ״ג-983וי(להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי עדכון אגרות
 1997, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות, ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח(1 בינואר

 1998) הוא כמפורט להלן:

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1046: התשנ״ז, עמי 4גג ועמי 908.
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 ״תוספת
 (תקנה 7ו)

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

 האגרה בשקלים חדשים

 כשתפוםת כלי השיט בטונות ברוטו:
 עד 99 150

 מ־00 ו עד 499 450
 מ־500 ומעלה 2,740

 2. בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו וםימונה
 תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף ו.

 3. בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 67 שקלים חדשים.

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

 כ״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ל ט נ ג נ ם ל ו ח  >חמ 5ו8-ג) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט)(בניה ומדידה של כלי שי0 ומשכנתאות עליהם)
 (אגרות), התשנ״ח-998 ו

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

 עדכון אגרות ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 1997 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח

 (1 בינואר 1998) 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 - 578 שקלים חדשים.
 (2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות
 או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 578 שקלים

 חדשים.
 (3) שטר העברת משכנתה או תסובתה - 578 שקלים חדשים.

 ק״ת התשכ״א, עמי 974; התשמ״ב, עמי 1334: התשנ״ז, עמי 334 ועמי 909.
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 (4;! שטר תיקון משכנתה - 578 שקלים חדשים.

 (5; שטר הגדלת משכנתה - 578 שקלים חדשים.

 2. (ו; בעד אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל
 שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 294 שקלים חדשים, אולם כל צד

 לשטר זכאי לקבל עותק אחד מאושר ממנו, ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף ו תשולם אגרה של 294
 שקלים חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 294 שקלים חדשים.״

 כ״ב בכנזלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ל ט ם ל נ ג נ ו ח  >חמ 3-815) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (בלי שיט)(רישום וסימון)(אגרות), התשנ״ח-998 ו

 בה-1אם לתקנה 38 לתקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ״ב-962ו'
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי עדכון אגרות
 1997, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השישית לתקנות ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח

 (ו בינואר 1998) הוא במפורט להלן:

 ״תוספת שישית
 (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 612

 תפוסתו מ־100 טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 995

 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 326
 שקלים חדשים.

 3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו בשיר להירשם בבעליו
 במרשם הישראלי תשולם אגרה בסך 326 שקלים חדשים: כלי שיט שתפוסתו פחות

 מ־00ו טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.

 4. בעד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 326 שקלים
 חדשיים.

 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום
 נעלמה, אבדה, הושמדה, או בלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 326 שקלים

 חדשים.

 1 ק״ת התשכ״ב, עמי 2455: התשמ״ב, עמי 1332: התשנ״ז, עמי 910.
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 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 326
 שקלים חדשים.

 ד. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תוכנם
 של רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט באמור, תשולם

 אגרה בסך 326 שקלים חדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 2.90
 שקלים חדשים לבל עמוד או חלק ממנו.״

 כ״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 1997)
ם ל נ ג נ ט ל ו ח  (יומ 3-816) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל)(אגרות), התשנ״דו~1998

 בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל), התשט״ז-1957' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1997 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 1997, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות, ונוסחה מיום ג׳ בטבת התשנ״ח(1 בינואר

 1998) הוא כמפורט להלן:

 7. בעד רשיון להכנסת רכב לנמל או בעד חידושו, לתקופה שצוינה להלן
 בטור אי, תשולם אגרה כמפורט לצדה בטור בי:

 ״אגרת רשיון
 לכניסת רכב

 טור ב׳

4.30 
8.70 

10.90 
10.90 
16.20 

703.00 
595.00 
"238.00 

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

 טור אי
 תקופת הרשיון

 יום או חלק ממנו
 לאופנוע-קטנוע

 לרכב פרטי
 לרכב פרטי + נגרר

 למשאית
 למשאית + נגרר

 שנה
 לרבב פרטי

 לבעל ספינה
 לדייג

 כ״ב בכסלו התשנ״ח (21 בדצמבר 997ו)
 (דומ 3-137)

 י ק״ת התשט״ז, עמי 1189: התשנ״ז, עמי 336, עמי 382 ועמי 911.
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