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 תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך)(תיקון)/

9 ו 9 8 - ח ״ נ ש ת  ה

, שהועברה י 8ו לחוק הארכיונים, התשט״ו-955ו ־  בתוקף הסמכות לפי סעיפים 10 ו

, ולאחר התייעצות עם מועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:  אלי2

 תיקון התוספת ו. בתוספת לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התשכ״ז-

- 5  966 ו

 (ו) בכותרת טור בי, במקום ״טור ב׳״ יבוא ״טור ב׳ - שנים״-,

 (2) אחרי פרט 2 יבוא:

 ״2א. סטנוגרמות של ישיבות ממשלת ישראל

 כשזו אינה יושבת כועדה לעניני בטחון 40״

 כ״ב בשבט התשנ׳׳ח (18 בפברואר 1998)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  גחמ 3-832) ב

 ראש הממשלה

 סייח התשט״ו, עמי 4ו; התשמ״א, עמי 152.
 י״פ התשט״ו, עמי 639.

 ק״ת התשכ״ז, עמי 468; התשנ״ז, עמי 886.

 תקנות בחירות רבני עיר (תיקון), התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירותי הרח היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-

 1971', אני מתקין תקנות אלה:

2 ( להלן - התקנות ו 1. בתקנה 12(4) לתקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה-1974  תיקון תקנה 2

 העיקריות), הםיפה החל במילים ״או התמנה לחבר״ - תימחק.

 הוספת תקנה 2וא 2. אחרי תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״רב עיר חבו 12א. לא יכהן רב עיר כחבר מועצה דתית זולת אם אישר השר, בבתב,

ת לבקשת הרב, כהונה כאמור מטעמים מיוחדים הנובעים מצורכי הישוב י ת ה י צ ע ו  מ

 שבו מכהן אותו רב עיר, שפורטו בכתב האישור.״

 כ״ב בשבט התשנ״ח (18 בפברואר 1998)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  1חמ3-44) ב

 ראש הממשלה והשר לעניני דתות

 סייח התשל״א, עמי 130; התשנ״ה, עמי 57 ו.
 ק״ת התשל״ה, עמי 532; התשנ״ז, עמי 14 ו ו.

 תקנות הבזק(הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק)(תיקון),

ו 9 9 8 - ח ״ נ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו(א) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982', ובאישור ועדת

 הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ח, עמי 73.
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 ״הפסקה ניתוק או
 הגבלת שירות
 באישיר השר

 ו. אחרי תקנה 9 לתקנות הבזק(הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק/ הוספת תקנה 9א

, יבוא:  התעימ״ה-21985

ל רשיון רשאי, באישור השר, להפסיק, לנתק או להגביל מתן ע  9א. (א) ב

 שירות בזק בשל אחד מאלה:

ו) השירות התיישן מטעמים טכנולוגיים; ) 

 (2) נעשה שימוש לרעה בשירות אשר יש בו בדי לגרום נזק

 כספי ממשי לציבור או לחלק ממנו או לבעל הרשיון.

 (ב) במתן אישור לפי תקנת משנה (א), ישקול השר מתן הוראה

 לבעל הרשיון לתת שירות חלופי לשירות שהופסק או נותק או הוגבל

 באמור, ובלבד שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

 (ג) הודעה בדבר הפסקה, ניתוק או הגבלת שירות בזק לפי תקנה זו

 תפורסם ברשומות ובעיתון נפוץ אחד.

 (ד) בתקנה זו -

 ״בעל רשיון״ - החברה או מי שקיבל מאת השר רשיון כללי למתן שירותי

 בזק ביךלאומיים:

 ״עיתון נפוץ״ - במשמעותו בסעיף וא(ב) לחוק התכנון והבניה,

; ג  התשכ״ה-965ו

 ״שירות בזק״ - שירות בזק שנותן בעל רשיון.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ באדר התשנ״ח (ו במרס 998ו). תחילה

ת נ ב ר ל ו מ י  ל

 שרת התקשורת

 כ״א בשבט התשנ״ח (דו בפברואר 998ו)

 (חמ 872ו-3)

 ק״ת התשמ״ה, עמי 1022; התשנ״ה, עמי ו50.
 סייח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמ׳ 450.

 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)

ו 9 9 8 - ח ״ נ ש ת  (מס׳ 2), ה

י  בתוקף סמכותנו לפי סעיף ד לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו

- החוק), אנו מצווים לאמור:  (להלן

 1. על אף האמור בפרט 9 בתוספת להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל הוראת שעה

ל מחירי סיד שרוף וסיד מימת מתוצרת חברת אבן וסיד בע״מ, , תהיה רמת הפיקוח ע  פרק ו׳2

 בתקופה שמיום כ״ב בשבט התשנ׳׳ח (18 בפברואר 1998) עד יום ל׳ בשבט התשנ״ח

 (26 בפברואר 1998), לפי פרק ה׳ לחוק.

י ק ס נ ר ן ש ת  נ

 שר התעשיה והמסחר

 כ״א בשבט התשנ״ח (17 בפברואר 1998)

 (המ 3-2722)

י נ ל ה ר ק ו ד ג י ב  א

 השר לבטחון פנים

 ממלא מקום שר האוצר

 ם״ח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.
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 תיקון טעות דהום

 בתקנה 1(2) לתקנות התעבורה (תיקון מס׳ 4), התשנ״ח~1998, שפורסמו בקובץ התקנות

 5872, התשנ־ח, עמ׳ 278. בנספח גי, אחרי רשימת מכוניות ניסן נשמט הקטע במפורט

 להלן:

 טוו- א׳ שוד ב׳

 סאנג>1ע קוראנדו כל סוג עד 2350 כל השנים 3

 קוראנדו כל סוג 2351וסעלה כל השנים 4

 מוסו כל סוג כל המשקלים כל השנים 5

 שאר הדגמים כל סוג עד 2350 כל השנים 3

 סאנגיונג שאר הדגמים i כל סוג 2351 עד 2515 כל השנים 4

 UÍ'llNV שאר הדגמים כל סוג 2516 ומעלה כל השנים 5

 סןבארו כל הדגמים כל סוג עד 1450 כל השנים 1

 סןבארו כל הדגמים כל סוג 1451 ומעלה כל השניס 2
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 ס>א0 כל הדגמים כל סוג עד 1450 כל השנים 1

 סיאט כל הדגמים כל סוג 1451 ומעלה כל השנים 2

 סיטרןאן C15 בנזין כל המשקלים כל השנים 1

 סיטךןאן C15 דיזל כל המשקלים כל השנים 2

 סיטרואן ברלינגו כל סוג i כל המשקלים כל השנים 2

 סיטךןאן גימפר כל סוג | כל המשקלים 1996 ומעלה 3

 סיטךןא! שאר הדגמים | כל סוג עד 1500 כל השנים 1

 סיטרואן שאר הדגמים כל סוג 1501 עד 2000 כל השנים 2

 סיטרואן שאר הדגמים כל סוג 2001 ומעלה כל השנים 3

n כל הדגמים כל סוג כל המשקלים כל השנים 1 p a > v 

n כל הדגמים כל סוג כל המשקלים כל השנים 1 v p a 

 ttÚíS כל הדגמים כל סוג כל המשקלים כל השנים 1

 !j)1up>1£! קאדי כל סוג כל המשקלים כל השנים 2

 פולקסווגן טרנספורטר כל סוג כל המשקלים כל השנים 4

 jj1!rp>20 שאראן כל סוג כל המשקלים כל השנים 5

! שאר הדגמים כל סוג עד 2000 כל השנים 2 j ! ! a p > a 

 פ1לקס11גן שאר הדגמים כל סוג 2001 ומעלה כל השנים 4

 פונטיאק מיני ואן(טרנס ספורט) כל סוג כל המשקלים כל השנים 5
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