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 צו סדר הדין הפלילי(עבירות קנם - הגנת חיית הבר)(תיקון),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדרי הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982י,
 בהסמכת השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 החלפת סעיף ו 1. במקום סעיף ו לצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנם - הגנת חיית הבר),
 התשמ״ו-986ר/ יבוא:

 ״קביעת עבירת ו. עבירה על הוראות סעיפים 4(א) ו־(ב) ו־8(אץ2) ו־(3) לחוק הגנת חיית
ס הבר, התשט״ו-955ונ, ועבירה על הוראות תקנות 4, 5, 6(ב), (ג), (ד) ו־(ה),  קנ
 6א, 0ו(ב) ו־(ג) ו־סוא לתקנות הגנת חיית הבר, התשל״ו-976ו4, היא עבירת

 קנס.״

 ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998)
י ב ג  (חמ0-104 צחי הנ

 אני מסבים. שר המשפטים

תן ל אי א פ  ר
 השר לאיכות הסביבה

 סייח התשמ״ב, עמי 43.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 553.

 5 סייח התשט״ו, עמי 10.

 4 ק״ת התשל״ו, עמי 1250.

 תקנות מם הכנסה ומם מעסיקים (ניבוי ממשכורת ומשבר עבודה ותשלום
 מם מעסיקים)(תיקון), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 66ו ו־243 לפקודת מס הכנסהי, אני מתקין תקנות
 אלה:

ו 1. בתקנה 12 לתקנות מם הכנסה ומס מעסיקים(ניכוי ממשכורת ומשבר עבודה ותשלום  תיקון תקנה 2
 מם מעסיקים), התשנ״ג-993ו2 (להלן - התקנות העיקריות), תקנת משנה (ג) תסומן (ד)

 ולפניה, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) מעביד חייב להגיש לפקיד השומה, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, דוח
 בטופס 0126 לגבי העובדים שהעסיק או ששילם להם משבורת בשנת המס הקודמת,
 לגבי העובדים היומיים ששילם להם שכר עבודה בשנת המם הקודמת, וכן לגבי
 העובדים ששילם להם קצבה בשנת המם הקודמת-, בדוח יפורטו כל הפרטים
 הכלולים בטופס, לרבות המשכורת או השבר ששילם לעובדים, המס שניבה מהם ומם
 המעסיקים ששילם, ואולם משכורת, שכר עבודה או קצבה ששולמו בין ו בינואר
 ל־3ו בינואר של שנת המס בשל שנות מם קודמות ייכללו בדוח 0126 כתשלומים

 ששולמו בשנת המס הקודמת.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 203; התשנ״ה, עמי 408.
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 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(ב), מעביד שחדל להעסיק עובדים במהלך שנת מם
 יגיש דוח לגבי עובדים באמור בטופס 0126 לגבי אותה שנת מס, תוך 4 ו ימים מיום

 הפסקת העסקתם.״

 2. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 13

 ״(ג) על אף האמור בתקנות משנה(א) ו ־(ב), משבורת או שבר עבודה ששולמו בין 1
 בינואר ל־3ו בינואר של שנת המם בשל שנות מם קודמות, ייכללו בטופס 0106

 כתשלומים ששולמו בשנת המם הקודמת.״

 כ״ב באייר התשנ״ח {18 במאי 1998)
ן מ א ב נ ק ע  >ח« 3-444) י

 שר האוצר

 תקנות הםטנות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים), התשנ״ח-1998
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225(א) ומבץו) 218(טז) ו־230(א) לחוק הספנות (ימאים),
(להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 229 לחוק,  התשל״ג-973וי
 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת
 הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה1, סעיף 48(א) לחוק־יסוד:
 הממשלה4, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין התשל״ז-977ו5 (להלן - חוק העונשין), אני מתקין

 ומצווה לאמור:

 פרק אי: פרשנות

 1. בתקנות אלה - הגדרות
 ״אופנוע ים״ - בלי שיט ממונע על ידי מנוע שאיבת מים(סילון), המסוגל להשיט עד שלושה

 אנשים אשר הפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה וניהוגו באמצעות מוט רוחבי;

 ״כלי שיט קטן״ - אופנוע ים, סירה, מפרשית או ספינה:

 ״מפרשית״ - כלי שיט שאורכו עד 2 ו מטרים, המונע באמצעות חתירה או מפרשים, שאינו
 נושא עליו מנוע ואינו מיועד לשאת מנוע להנעתו-,

 ״סירה״ - כלי שיט שאינו מפרשית או אופנוע ים ואשר אורכו המרבי אינו עולה על
 7 מטרים-,

 ״סירת מנוע עוצמה א׳״ - סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו עולה על
 4.4 קילוואט וקטן מ־10ו קילוואט-,

 ״סירת מנוע עוצמה ב׳״ - סירה המונעת בכוח מנוע חיצוני או פנימי שכוחו עולה על
 110 קילוואט;

 ״סירת נוסעים בשבר״ - סירה המסיעה או המיועדת להסיע, בשבר, עד 12 נוסעים;

 1 :י״דו התשל״ג, עמי 329.

 2 סיידו התשמ״ה, עכר 60; התשנ״ב, עמי 40.

 5 ׳:״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ם״דו התשנ״ב, עמי 214.

 5 סיידו דזתשל״ז, עמי 326.
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 ״ספינה״ - כלי שיט העשוי לשוט אשר תפוסתו ברוטו אינה עולה על 00 ו טון או שאורכו
 המרבי אינו עולה על 24 מטרים ואינו קטן מ־7 מטרים, למעט סירה ואופנוע ים;

 ״ספינה גוררת״ - ספינה שנתמלאו בה שני אלה:

 (ו) רשות הרישוי אישרה אותה כבשירה לשמש ספינה גוררת-,

 (2) עוצמת המנועים המשמשים להנעתה אינה עולה על 370 קילוואט;

 ״ספינת נוסעים בשכר״ - ספיגה המסיעה או המיועדת להסיע בשכר מעל 12 נוסעים:

 ״מסע בין־לאומי׳׳ - מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת, לרבות מסע מכל מקום
 בישראל למרחק העולה על חמישה עשר מיל ימי מחוץ למימי החופין שלה:

 ״מפקח כלי שיט״ - כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-61982 (להלן -
 תקנות הבטיחות);

 ״רשות הרישוי״ - מי שמנהל מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה מינהו להיות רשות
 לרישוי משיטי כלי שיט קטנים, במינוי כללי או מסויג;

 ״שיט חופי״ - שיט בתחום מימי החופין של ישראל או במים פנימיים שלה:

 ״תעודת משיט״ - תעודה שנתנה רשות הרישוי לפי תקנות אלה.

 פרק בי: החלת החוק

 2. סעיפי החוק כמפורט להלן יחולו על כלי שיט קטן:
 (ו) סעיף ו, ההגדרות ״בעל״, ״המנהל״, ״מפקח״, ״נציג״, ״צוות״ ״קברניט״ ו״השר״;

 (2) סעיפים 2, 3, 14, 15, 36, עד 41, 48 עד 54, 57, 61, 62, 64;
 (3) סעיפים 116 ו־117; לעגין זה, ״ימאי״ - לרבות מי שבידו תעודת משיט;

 (4) סעיף 118(3) עד (18);
 (5) סעיף 118(19) - לענין איש צוות ספינה גוררת ואדם המשרת בספינת נוסעים:

 (6) סעיפים 126 עד 191;
 (7) םעיף8ו2(טז);

 (8) סעיפים 221 עד 224;
 (9) סעיפים 226, 227, 230(א) ו־ 231.

 תחולה על
 כלי שיט קטנים

 פרק גי: רישוי משיטים

 3. (א) לא ישיט אדם כלי שיט קטן בשיט חופי או במסע בין־לאומי אלא אם בן בידו
 תעודת משיט וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות שבתעודה.

 (ב) לא ירשה אדם לאחר להשיט כלי שיט קטן אלא אם כן לאותו אדם תעודת משיט
 תקפה המתאימה להשטת אותו בלי שיט.

 (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) רשאי אדם שהוא בן שש עשרה שנים
 ומעלה להשיט בלי שיט באמור, למעט אופנוע ים, בתנאי שנמצא בו אדם נוסף בעל תעודת
 משיט תקפה המתאימה להשיטו, יש לאותו אדם שליטה מלאה בהשטת בלי השיט וההשטה

 היא במסגרת הוראת השיט באותו בלי שיט.

 חובת תעודת
 משיט

 ק״ת התשמ״ג, עמי 387.
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 תעודת משיט
 לאופנוע ים

 תעודת משיט
 לסירת מנוע

 עוצמה א׳

 תעודת משיט
 לסירת מנוע

 עוצמה ב׳

 תעודת משיט
 לסירת נוסעים

 בשכר

 4. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת אופנוע ים במימי חופין, שתיקרא
 תעודת משיט וו, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן שש עשרה שנים לפחות:

 (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד בי הוא בשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט אופנוע ים;

 (3) עמד בבחינות להשטת אופנוע ים מטעם רשות הרישוי;

 (4) לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.

 5. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה א/ שתיקרא
 תעודת משיט 12, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן שבע עשרה שנים לפחות;

 (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד בי הוא בשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת מנוע עוצמה א׳;

 (3) עמד בבחינה להשטת סירת מנוע עוצמה א׳ מטעם רשות הרישוי;

 (4) אינו מצוי בתקופת פסילה, השעיה או התליה לפי תקנות אלה.

 6. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה בי, שתיקרא
 תעודת משיט 3ו, למבקש אשר נתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;

 (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת מנוע;

 (3) הוא בעל תעודת משיט להשטת סירת מנוע עוצמה א׳ במשך שנה לפחות;

 (4) עמד בבחינה להשטת סירת מנוע עוצמה ב׳ מטעם רשות הרישוי;

 (5) אינו מצוי בתקופת פסילה, השעיה או התליה לפי תקנות אלה.

 7. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת סירת נוסעים בשכר, שתיקרא
 תעודת משיט 20, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן תשע עשרה שנים לפחות;

 (2) הוא בעל תעודת משיט לסירת מנוע עוצמה ב׳ במשך שנה לפחות;

 (3) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת נוסעים;

 (4) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום לפיו סיים בהצלחה קורס
 לעזרה ראשונה והחייאה-,

 (5) שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים או בספינת נוסעים והמציא על כך
 אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה האמורה-,

 (6) עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים בשבר•,

 (7) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה בדי לפגוע בכשירותו להפעיל
 סירת נוסעים, ואם הורשע, חלפו חמש שנים לפחות מסיום ריצוי העונש עליה.

 קובץ זזתקנות 5901, ג׳ בםיון התשנ״ח, 28.5.1998 753



 8. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת מפרשית שתיקרא, תעודת משיט
 21, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן שש עשרה שנים לפחות;

 (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד על בושר הראיה שלו ומצב
 בריאותו הבללי להשיט מפרשית-,

 (3) עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת מפרשית.

 9. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה, שתיקרא תעודת משיט 30,
 למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (1) הוא בן שמונה עשרה שנים לפחות;

 (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד בי הוא בשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה-,

 (3) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום לפיו סיים בהצלחה קורם
 לעזרה ראשונה והחייאה;

 (4) עמד בבחינות בשיט חופי מטעם רשות הרישוי;

 (5) לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.

 10. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינת נוסעים בשבר, שתיקרא
 תעודת משיט 40, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן עשרים שנים לפחות;

 (2) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה;

 (3) בעל הסמכה להשטת ספינה במשך שנתיים לפחות:

 (4) שירת במשך שנה לפחות בסירת נוסעים, בספינת נוסעים או בספינה גוררת
 והמציא על כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הסירה או הספינה

 האמורה:

 (5) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום כי סיים בהצלחה קורם לעזרה
 ראשונה והחייאה-,

 (6) עמד בבחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים, ספינת נוסעים או
 ספינה גוררת-,

 (7) לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה;

 (8) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל
 סירת נוסעים או ספינת נוסעים, ואם הורשע - חלפו חמש שנים מסיום ריצוי העונש

 עליה;

 (9) הציג בפני רשות הרישוי אישור לפיו סיים בהצלחה קורם בהנצלה וכיבוי אש
 שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לכך.

 11. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה גוררת, שתיקרא תעודת
 משיט 50, למבקש אשר נתקיימו בו תנאים אלה:

 תעודת משיט
 למפרשית

 תעודת משיט
 לספיגה

 תעודת משיט
 ספיגת נוסעים

 בשכר

 תעודת משיט
 ספינה גוררת
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 תעודת משיט
 בין־לאומי

 הגבלות

 תבנית בחינות

 פרטי תעודת
 משיט

 (ו) הוא בן עשרים שנים לפחות;

 (2) בעל תעודת משיט לספינה שנתיים לפחות:

 (3) המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד בי הוא בשיר מבחינת מצב
 בריאותו וכושר ראייתו להשיט ספינה גוררת:

 (4) שירת במשך שנה לפחות כאיש צוות ספינה גוררת-,

 (5) הציג בפני רשות הרישוי אישור ממגן דוד אדום כי סיים בהצלחה קורם עזרה
 ראשונה והחייאה:

 (6) עמד בבחינות מטעם רשות הרישוי להשטת ספינה גוררת-,

 (7) לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה:

 (8) לא הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי לפגוע בכשירותו להפעיל
 ספינה גוררת, ואם הורשע - חלפו חמש שנים מסיום ריצוי העונש עליה:

 (9) הציג בפני רשות הרישוי אישור בי סיים בהצלחה קורס בהנצלה וכיבוי אש
 שנערך מטעם מי שרשות הרישוי הסמיכה אותו לבך.

 12. רשות הרישוי רשאית לתת תעודת משיט להשטת ספינה במסע בין־לאומי, שתיקרא
 תעודת משיט 60, למבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:

 (ו) הוא בן תשע עשרה שנים לפחות-,

 (2) בעל רשיון משיט לספינה במשך שנה לפחות׳,

 (3) הפליג כאיש צוות בספינה במשך 8 ימים לפחות במסע בין־לאומי והמציא על
 כך אישור בכתב מאת הקברניט או מאת בעל הספינה האמורה.

 15. (א) רשות הרישוי רשאית לקבוע בתעודת המשיט תנאים והגבלות מטעמים
 שבונטיחות.

 (ב) רשות הרישוי רשאית להגביל לשעות היום את השיט החופי באופנוע ים.

 14. רשות הרישוי תקבע תבנית למקצועות למידה ונושאים לבחינה לקבלת תעודת
 מש׳יט לכלי שיט קטן: התכנית תימסר לכל מבקש.

 15. (א) משיט יציג תעודת משיט לפי דרישת שוטר, מפקח או מפקח כלי שיט.

 (ב) בתעודת משיט יצוינו שם בעל התעודה, מענו, מספר הזהות שלו וסוג כלי
 השיט שאותו הוא רשאי להשיט.

 תוקף תעודת
 משיט

 אובדן תעודת
 משיט או

 אי־חידוש תעודת
 משיט

 16. (א) תוקפה של תעודת משיט הוא לחמש שנים.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע
 מועד מוקדם יותר לפקיעת תוקף תעודת משיט, ובלבד שנתן למבקש הזדמנות להשמיע את

 טענותיו.

 17. (א) אבדה תעודת משיט, ימסור בעל התעודה הודעה על בך לרשות הרישוי תוך
 חמישה עשר ימים מהיום שבו נודע לו על האובדן.

 (ב) שוכנעה רשות הרישוי בי אבדה לאדם תעודת משיט, תיתן לו, לפי בקשתו,
 תעודה אחרת במקומה, לאחר תשלום אגרת תעודה כאמור בתקנה 29.
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 פרק די: התליית תעודת משיט

 18. (א) בעל תעודת משיט שנתגלו בו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או
 השמיעה, או שנפגמה בריאותו בדרך אחרת, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות

 הרישוי.

 (ב) הובא לידיעת רשות הרישוי כי נתגלו מגבלות או נפגמה בריאותו של משיט
 כאמור בתקנת משנה (א), רשאית היא לדרוש ממנו להמציא לה, תוך פרק זמן קצוב, אישור
 רפואי כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו להשיט את כלי השיט שלגביו ניתנה לו תעודת

 משיט.

 (ג) לא המציא משיט אישור רפואי כאמור או שהאישור הרפואי קבע בי אינו בשיר
 מבחינת מצב בריאותו להשיט את בלי השיט שלגביו ניתנה לו תעודת משיט, רשאית רשות

 הרישוי להתלות או לבטל, לפי הענין, את תעודת המשיט שלו.

 19. הוגש אישום פלילי נגד אדם על עבירה הנובעת מהשטת כלי שיט, רשאית רשות
 הרישוי, אם ראתה צורך בכך מטעמים שבהגנה על בטיחות העיבור והשיט, להתלות את
 תעודת המשיט, ואם אין לו תעודה כאמור - לסרב לתיתה לו, עד למתן פסק דין סופי בתיק

 הפלילי.

 20. קיבל אדם תעודת משיט על סמך פרטים כוזבים או מטעים, רשאית רשות הרישוי, על
 פי שיקול דעתה, להתלות את תעודת המשיט, לבטלה או לסרב לחדשה, לפי הענין.

 21. הורשע אדם בעבירה לפי תקנות הבטיחות או בעבירה הנובעת מהשטת בלי השיט,
 והעבירה נוגעת לכשירותו של האדם כמשיט, רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה -

 (ו) להתלות את תעודת המשיט;

 (2) לבטל את תעודת המשיט:

 (3) לדחות, לתקופה שתורה, מתן תעודת משיט.

 22. ראתה רשות הרישוי, על פי ראיות שהובאו בפניה, בי התנהגות משיט נוגדת את
 כללי הימאות הטובה ויש בה משום סכנה לחיי אדם, לבטיחות השיט או לאיכות הסביבה
 הימית, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שנתנה למשיט הזדמנות להביא טענותיו
 לפניה, להתלות את תעודת המשיט לצורך השתלמות ועמידה בדרישות עיוניות ומעשיות
 להסמכה לתקופה שלא תעלה על 20 ו ימים. לא הוגשה קובלנה לפי החוק תוך המועד
 האמור, תבוטל ההתליה: הוגשה קובלנה תוך המועד האמור, רשאית הרשות להאריך את

 תקופת ההתליה, ובלבד שלא תעלה על 180 ימים.

 23. הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי לפי תקנות 18 עד 22, רשאי לערור עליה
 לפני ועדת ערר תוך שלושים ימים מיום קבלת ההחלטה.

 24. (א) השר ימנה ועדת ערר בת שלושה חברים והם: נציג ציבור או עובד המדינה בעל
 השכלה משפטית, נציג משטרת ישראל ונציג אגודת ספורט ימי או ארגון בעל כלי שיט.

 (ב) הודעה על מינוי ועדת ערר ועל מענה תפורסם ברשומות.

 (ג) ועדת הערר רשאית לבטל את החלטת רשות הרישוי, לשנותה או להחזיר את
 הענין לדיון נוסף לרשות הרישוי.

 פגם שנתגלה
 בבריאות של

 משיט

 אישום פלילי

 תעודה שהושגה
 על סמך פרטים

 כוזבים

 הרשעה בעבירה
 הפוגעת בכשירות

 משיט

 התליית תעודה
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 (ד) כל עוד לא החליטה ועדת הערר אחרת תעמוד החלטת רשות הרישוי
 בתוקפה.

: פטורים  פרק הי

 פטור לבעלי
 הכשרה

 מתן פטור לבעלי
 הכשרה ימית

 תעודה ממדינת
 תוץ

 מעבר כלי שיט
 שאינו ישראלי
 במימי התופין

 של ישראל

 25. בעלי תעודות הסמכה לפי החוק, קציני חיל הים(סיפון), בוגרי קורם חובלים במגמת
 םיפץ ובוגרי בתי ספר ימיים שבפיקוח משרד החינוך והתרבות, יהיו פטורים מן הבחינות לפי

 תקנות 4 עד 12 לפי הענין, כולן או מקצתן, כפי שתקבע רשות הרישוי.

 26. רשות הרישוי רשאית לפטור בעל הכשרה ימית מיוחדת מחובת בחינה לפי תקנות
 אלה, אם הוכח להנחת דעתה כי הכשרתו הקנתה לו ידיעות מספיקות להשטת כלי שיט קטן

 ברמה שאינה פחותה מזו הנדרשת בבחינה כאמור.

 27. (א) רשות הרישוי רשאית להכיר בתעודה שנתנה רשות מוסמכת י במדינת חוץ
 להשטת כלי שיט קטן, ולתת תעודת משיט לפי תקנות אלה, בתנאים ובמגבלות שתקבע.

 (ב) רשות הרישוי רשאית לבטל את הברתה בתעודה באמור באותם המקרים שהיא
 רשאית לבטל או להתלות תעודת משיט לפי תקנות אלה.

 28. (א) הוראות תקנות אלה לא יחולו על השטת כלי שיט שאיננו כלי שיט ישראלי
 ושהוא במעבר במימי התופין של ישראל.

 (ב) לענין תקנת משנה(א), ״בלי שיט ישראלי״ - בלי שיט הרשום בישראל לפי חוק
 הסנונות(כלי שיט), התש״ך-71960, לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור ובן כלי
 שיט אחר שהוא בבעלות של תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק האמור או בבעלות אזרח

 ישראלי או תושב קבוע בישראל.

 אגרות והצמדה
 למדד

 שמירת דינים

 עונשין

 פרק וי: הוראות בלליות

 29. (א) בעד הבחינות והתעודות המפורטות בתקנות אלה ישלם משיט את האגרות
 שנקבעו לכך בתוספת הראשונה.

 (ב) סכומי האגרות ישתנו ב־ ו בינואר ו־1 ביולי של בל שנה (להלן - יום השינוי)
 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

 (ד) בתקנה זו -

 ״מדר״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולגבי השינוי ב־ 1 ביולי
 !1991 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1997.

 30. תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.

 31. אי קיומה של תקנה 2 עד 15,12 ו־17 הוא עבירה ודין העובר אותה - מאסר שישה
 חודשים, או קנם כאמור בסעיף 61(אץ1) לחוק העונשין.

 סייח התש״ך, עמי 70.
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 ביטול 32. תקנות הספנות(ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים), התשמ״ד-81984 (להלן - התקנות
 הקודמות) - בטלות.

 תחילה והוראות 33. (א) תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן(להלן - יום התחילה).
 מעבר

 (ב) תעודות משיט שניתנו לפני יום התחילה יעמדו בתוקפן עד יום כ״ב באדר א׳
 התש״ם (28 בפברואר 2000).

 (ג) הוראות התוספת השניה יחולו על מי שהחל בהליכים לקראת הסמכתו כמשיט
 כמפורט בתוספת השניה לפני תחילתן של תקנות אלה.

 תוספת ראשונה
 (תקנה 29)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בעד

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 72

 בחינה עיונית למשיט אופנוע ים 125

 בחינה מעשית למשיט אופנוע ים 210

 בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א׳ או ב׳ 125

 בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א׳ 0ו2

 בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב׳ 210

 בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר 125

 בחינה עיונית למשיט ספינה 200

 בחינה מעשית למשיט ספינה 350

 בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר 25 ו

 בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת 125

 בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת 350

 בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה ואופנוע ים(לכל יחידת מבחן) 125

 בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה(לכל יחידת מבחן) 200

 הגשת ערר על בחינה עיונית 60

 תוספת שניה
 (תקנה 33(»)

 משיט שביום תחילתן של תקנות אלה טרם השלים את חובותיו לקבלת תעודת משיט
 כמפורט בטור א׳ שלהלן, ונמצא באחד השלבים בטור ב׳ שלצדו, יעמוד גם בתנאים

 המפורטים בטור גי, ויוםמך בתחום השיט כמפורט בטור די.

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 742.
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 תעודת משיט מבוקשת השלב תנאים נוספים תחום הסמכה

 משיט סירה עבר מבחן עיוני יעמוד במבחן מעשי משיט סירה
 בלבד בהשטת סירה

 משיט סירה עבר מבחן עיוני יעמוד במבחן מעשי משיט אופנוע ים
 בלבד בהשטת אופנוע ים

 משיט ספינה עמד במבחן עיוני (ו) יעמוד במבחן עיוני משיט ספינה
 למימי חופין בלבד; נווט ב׳ במימי דוופין

 טרם עמד במבחן (2) יציג תעודת מגיש
 מעשי עזרה ראשונה

 (3) יעמוד במבחן מעשי

 משיט ספינה עמד במבחן עיוני, (ו) יעמוד במבחן משיט ספינה
 למימי חופין למעט בניווט חופי בניווט א׳ במימי חופין

 (חופי) וניווט ב׳
 (2) יציג תעודת מגיש

 עזרה ראשונה
 (3) יעמוד במבחן מעשי

 משיט ספינה עמד במבחן עיוני (1) יעמוד במבחן עיוני משיט ספינה
 למימי חופין בלבד; נווט ב׳ במימי חופין

 טרם עמד במבחן (2) יציג תעודת מגיש
 מעשי עזרה ראשונה

 (3) יעמוד במבחן מעשי

 משיט ספינה עמד במבחנים (1) יעמוד במבחן עיוני משיט ספינה
 במסע בין־לאומי העיוניים בניווט ב׳(כללי ורדיו) במסע בין־לאומי

 (2) יציג תעודת מגיש
 עזרה ראשונה

 (3) יהיה בעל הסמבה
 להשטת ספינה במשך

 שנה לפחות
 (4) יציג אישור השתתפות

 של 8 ימים לפחות,
 כאיש צוות, בהפלגה

 בין־לאומית

 ב״ד באייר התשנ׳׳ח (20 במאי 998ו)
ם ו ל ה ל י ו א  (חמ!)3-58) ש

 שר התחבורה
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 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מם׳ 2) (תיקון מסי 2),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(אץ1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף ו 1. בסעיף ו לצו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 2), התשנ״ז-21997,
 במקום ״360״ יבוא ״540״.

 י״ח באייר התשנ״ח (14 במאי 1998)
 (תמ 3-95)

י ק ם נ ר ן ש ת  נ
 שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמ׳ 34; התשנ״ח, עמי 152.
 ק״ת התשנ״ז, עמי 476; התשנ״ח, עמי 26.

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 412: בית דגון - יהוד;
 קטע שבין אור יהודה לנוה אפרים; צומת אור יהודה; צומת נוה אפרים;

 צומת אזור תעשיה יהוד)(שינוי תוואי), התשנ״ח-1998
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני

 מצווה לאמור:

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

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המחחיל בנקודת ציון 158.766 - 137.780
(להלן - הדרך) בסמוך  בקירוב על דרך מם׳ 412: בילו - עקיר - מזכרת בתיה2
 לאור יהודה והמסתיים בנקודת ציון 159.201 - 138.652 בקירוב על הדרך בסמוך

 לצומת יהוד;

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאור יהודה בנקודת ציון
 158.877 - 138.013 בקירוב בסמוך לאור יהודה•,

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לנוה אפרים בנקודת ציון
 159.066 - 138.384 בקירוב בסמוך לנוה אפרים;

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאזור התעשיה ביהוד
 בנקודת ציון 159.134 - 138.518 בקירוב בסמוך לאזור התעשיה ביהוד.

 (ב) גבולות קטע הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7725 הערוכה בקנה מידה 1:2500

 והחתומה בידי שר התשתיות הלאומיות ביום ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180 תל־אביב, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 40; ם״ח התש״ז, עמי 4.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 154.
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 תוספת
 (סעיף ו(ב»
 חלקות

 ו, 4, 5
,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 

65 ,63 ,62 ,48 ,42 ,41 ,40 
33 ,29 

15 ,14 ,6 ,5 4, 
41 ,8 ,6 5, 

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התשתיות הלאומיות

 גושים

6479 
6503 

6509 
6510 
6697 

 ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998)
 (חמ 3-102)

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 70: קטע אבלים -
 צומת יבור; צומת מצפה אביב; צומת אזור התעשיה גני תמרה;

 צומת תמרה), התשנ״ח-1998
, אני  כתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 י

 מצווה לאמור:

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

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 247787 - 164573
(להלן - הדרך) בסמוך לצומת  בקירוב על דרך מס׳ 70: קטע כפר אתא - אחיהוד2
 אבלים והמסתיים בנקודת ציון 252058 - 166396 בקירוב על הדרך בסמוך

 לצומת יבור!
 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למצפה אביב בנקודת ציון

 249535 - 165586 בקירוב בסמוך למצפה אביב;
 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאזור התעשיה גני תמרה

 בנקודת ציון 250470 - 165905 בקירוב בסמוך לאזור התעשיה תמרה;
 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לתמרה בנקודת ציון 251529 -

 166159 בקירוב בסמוך לתמרה.

 (ב) הדרך והצמתים עוברים את החלקות בגושים במפורט בתוספת וגבולותיהם
 מםומוים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7732 הערוכה בקנה מידה 1:5000

 והחתימה בידי שר התשתיות הלאומיות ביום ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, רשות לעיין
ה פ מ  שדרות בן גוריון ו חיפה, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 6.
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 תיקון 5. צו זה מתקן את תחולת הפקודה על דרך מס׳ 70 בקטע המקביל כפי שפורסמה בצו
 הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש 241 בפר חסידים לכביש עכו - צפת)(קטע
 כפר אתא - אחיהוד); שינוי התוואי, התשב״ו-21966, ובפי שפורסם בצו הדרכים ומסילות
 הברזל (הגנה ופיתוח) כביש 241: כפר חסידים - לכביש עכו - צפת)(קטע בפר אתא -

 אחיהוד)(שינוי התוואי)(תיקון), התשב״ח-1968ג.

 תוםננת

 (סעיף מב))

 גושים חלקות

10,11,12,13,14,15,16,17,20 10264 

1 10246 
41 ,44 ,45 ,46 ,47 ,94 ,,95 12197 

102 ,101 ,99 ,98 ,97 ,96 

1 ,2 ,3 12199 

16 ,17,18,19,21,22,23,75 12196 

1 ,19 12198 

1 ,2 ,4 ,6 ,16 ,17 ,18 ,108 ,109 ,110 18577 
111 ,112 ,113 ,114 ,116 ,117 ,118 

1 ,5 ,16 ,18 ,19 ,31 ,35 ,36 ,104 ,106 18579 

26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,,70 18576 
71 ,72 ,82 ,88 ,85 

13 ,14 ,47 ,48 ,49 ,50 ,86 ,87 18567 

1 ,8 ,19 ,20 ,21 ,22 ,82 ,84 18578 

1 ,2 ,24 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,169 18566 
170 ,172 ,173 

2 ,6 18552 

 ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998)
 (חמ 162-ג)

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התשתיות הלאומיות

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 1992.

 נ ק״ת התשכ׳׳ת, עמי 912.
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 תחולת הפקודה
 על הדרך

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דדך מם׳ 444: קטע חדיד -
 בית נחמיה; עומת למחעבות; עומת בית נחמיה; עומת נבלט; דרך מס׳ 453:

 קטע עומת אל־ על - בית נחמיה), התשנ״ח-1998
, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 י

 מצווה לאמור:

 ו. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצמתים הבאים:
 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 153249 - 145035
(להלן -  בקירוב על דרך מם׳ 444: קטע לוד - נבלט - ראש העין - פתח תקוה2
 הדרך) בסמוך למושב חדיד והמסתיים בנקודת ציון 155013 - 145489 בקירוב על

 הדרך בסמוך לבית נחמיה;

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למחנה קבע בנקודת ציון
 153598 - 145206 בקירוב על הדרך:

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למחצבות בנקודת ציון 153685
- 145249 בקירוב על הדרך;

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לבית נחמיה בנקודת ציון
 154486 - 145620 בקירוב על הדרך בסמוך לבית נחמיה;

 (5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מסי 453: קטע צומת אל־על - צומת
 נבלט - בית נחמיהג בנקודת ציון 154624 - 145530 בקירוב על הדרך.

 (ב) גבולות קטע הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7746 הערובה בקנה מידה 1:2500

 והחתומה בידי שר התשתיות הלאומיות ביום ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב, רשות לעיין
ה פ מ  רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 חלקות סופיות

 תוספת
 (סעיף ו(ב»

 !:ושים חלקות ארעיות

2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,46 
2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,62 ,63 

16 ,21 ,22 ,23 ,25 ,26 ,27 ,29 
29 ,27 ,26 ,25 ,23 ,22 ,21 ,16 

6 ,8 ,9 
54 

18 ,21 

4962 
4963 
4964 

4965 
4137 
5722 

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התשתיות הלאומיות

 ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998)
 (חמ 3-162)

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 40; ם״ח התשכ״ו, עמי 6.
 ק״ת התשי׳׳ד, עמ׳ 1148.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 248.
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 צו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 722: קטע התשבי-עומת
 השומרים; עומת בפר יהושע - קרית חרושת; צומת שדה יעקב; עומת בית

 שערים; עומת בית עלמין טבעון), התשנ״ח-998ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני

 מצווה לאמור:

 הפקודה תחול על קטע הדרך והצמחים כדלקמן: ו. (א)
 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 231857 - 161535
(להלן - הדרך)  בקירוב על דרך מס׳ 722: קטע צומת התשבי - צומת השומרים2
 בסמוך לצומת התשבי והמסתיים בנקודת ציון 234941 - 163073 בקירוב על

 הדרך בסמוך לצומת השומרים.
 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לכפר יהושע ולקרית חרושת

 בנקודת ציון 161764 - 232073 בקירוב על הדרך;
 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לשדה יעקב בנקודת ציון

 234034 - 162984 בקירוב על הדרך בסמוך למושב שדה יעקב;
 (4) הצומת שבו מחחברת הדרך עם הגישה לבית שערים בנקודת ציון 234139

- 162992 בקירוב על הדרך בסמוך לעתיקות בית שערים!
 (5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לבית עלמין טבעון בנקודת

 ציון 234695 - 163033 בקירוב על הדרך בסמוך לבית עלמין טבעון.
 (ב) גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת והמםומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7627 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר

 התשתיות הלאומיות ביום ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה,
 שדרות בן גוריון ו חיפה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 זולת הפקודה
 דרך

 1ות לעיין
 «פה

 תוספת
 (סעיף 1(ב»
 חלקות

18 ,16 ,10 
5 ,4 ,1 
78 ,77 

 ו, 2, 3, 4
9 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1 

5 ,4 ,3 
1 

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התשתיות הלאומיות

 גושים
10600 
10606 
11403 
11404 
11407 
11408 
11409 

 ח׳ באייר התשג״ח (4 במאי 1998)
 (חט 3-162)

 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; ם״ת התשכ״ו, עמ׳ 6.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 1744.
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 צו זזמועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(ברבר, תיקון), התשב״ח-1998
, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות,

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, החלפת פרט(ז)
 בפרט (ז) - בתוספת הראשונה

 (ו) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״ביום כ״ג באדר א׳ התשנ״ז(2 במרס 997ו)״ יבוא ״וכפי
 שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של 0,000 ו: ו והחתום ביד שר הפנים ביום י׳

 באייר התשנ״ח (6 במאי 1998)״;

 (2) במקום השטח המתואר לצד הישוב ״בניה״ יבוא:

 ״הגושים: 4989 - בשלמותו:

 4993 פרט לחלק מחלקות 67, 68, 70, 71, 77 עד 79, 83 כמםומן
 במפה;

 5020 פרט לחלקות 45, 46 וחלק מחלקות 2, 13 עד 15, 44 כמםומן
 במפה:

 5021 פרט לחלקה 15 וחלק מחלקות 13, 14, 16 עד 18 כמסומן
 במפה:

 5022 פרט לחלק מחלקה 2 כמסומן במפה.

 החלקות: 16 בגוש 3523;

 71 בגוש 3531.״

 י׳ באיי י התשנ״ח (6 במאי 1998)
 (חמ 3-136)

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256 ועמי 1898; התשב״ב, עמי 255; התשנ״ז, עמ׳ 492.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודן!)(תיקון),
 התשנ״ח-1998

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957י,
 ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ״ז-21987, אני

 מצווה לאמור:

 ו. !:מקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שבר בעד שימוש ברכב עודף), החלפת התוספת
 התשל״ו-31975, יבוא:

 סייח ׳זתשי״ח, עמי 24.

 2 סייח ־;תשמ״ז, עמי 56.

 ג ק״ת התשל״ו, עמי 61; התשנ״ז, עמי 684.
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 ״תוספת
 חלק א׳

 (סעיף 2)

 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 א. גרור משטח או נתמך שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 ו. עד 25,000 83.08
 2. מ־ 25,001 ומעלה וו.99

 ב. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 ו. עד 25,000 95.19

 2. מ־ 25,001 ומעלה 111.42

 ג. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 128.58
 2. מ־ 25,001 ומעלה 146.15

 ד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 1. עד 22,000 188.09
 2. מ־ 22,001 ומעלה 217.78

 ה. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו המורשה
 בליטרים או שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. עד 22,000 130.81
 2. מ־ 22,001 ומעלה 197.41

 ו. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 258.71

 ז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 294.92

 ח. רבב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2,000 139.29
 2. מ־ 2,001 עד 5,000 223.55
 3. מ־ 5,001 ומעלה 374.28

 ט. רכב אחר -
 1. רכב פרטי 113.89
 2. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 167.19
 3. אוטובוס מ־ 21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה 429.85
 4. רכב לכיבוי שריפות 361.11

 י. מיתקן קירור, בתוספת לרכב מפריט ג׳ 740.03
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 תוספת
 חלק ב׳

 (סעיף 3)
 טור א׳ טור ב׳

 שבר ליום שיעור התמורה
 פריטינז סוג הרבב בשקלים חדשים באחוזים

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר
 ריי״ג -

 1. עד 2,000 68.36 35
 2. מ־ 2,001 עד 3,000 78.99 35
 3. ו3,00 ומעלה 117.26 35

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הבולל
 המותר בק״ג -

 1. עד 6,000 103.91 33
 2. מ־ 6,001 עד 2,000 ו 132.50 33
5  3. מ־ 12,001 עד 14,000 146.12 5
 4. מ־ 14,001 עד 16,000 199.43 35
 5. מ־ 16,001 עד 22,000 247.25 35
 6. מ־ 22,001 ומעלה 406.35 35

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה
 בליטרים - 255.62 33
 1. מ־8,000 עד 12,000 341.66 33
 2. מ־ 12,001 עד 16,000 503.37 35

 3. מ־ 16,001 ומעלה
 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה המורשה
 בליטרים או רבב משא להובלת תערוכת או תפזורת

 שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. מ־8,000 עד 12,000 247.49 33
 2. מ־ 12,001 עד 16,000 347.00 33
 3. מ־ 16,001 ומעלה 527.18 35

 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 14,000 149.25 33
 2. מ־ו14,00 עד 6,000ו 3ו.וו2 35
 3. מ־ 16,001 עד 22,000 246.36 35
 4. מ־ 22,001 ומעלה 438.80 35
 ו. מכלית להובלת כימיקלים, קמח או מלט 377.16 35

 ז. מכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 398.09 35
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 טור א׳ טור ב׳
 שכר ליום שיעור התמורה

 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים באחוזים

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל
 המותר בק״ג -

 1. עד 19,000 244.59 35
 2. מ־ 19,001 ומעלה 441.32 35

 ט. גורר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל
 המותר בק״ג -

 1. עד 25,000 259.39 40
 2. מ־ 25,001 עד 35,000 347.28 40
 3. מ־ ו35,00 ומעלה 406.99 40

 י. רכב משא רם־סע שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 12,000 186.19 35
 2. מ־ 12,001 עד 16,000 309.40 35
 3. מ־ 6,001 ו ומעלה 494.07 35

 יא. שונות -
 ו. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים אי, בי, ח׳ או 98.99 35
 ט׳ 739.23 35"

 2. מיתקן קירור בתוספת לרכב מפריט ה׳

 א׳ באייר התשנ״ח (26 באפריל 1998)
ם ו ל ה ל י ו א  (חמ 3-1478) ש

 שר התחבורה

 עו ה&יקוח על מערבים ושירותים (שבר בעד שימוש ברכב)(תיקון),
 התשנ׳׳ח-998ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-957וי
 ובהתאם לסעיף 18 לחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ״ז-21987, אני

 מצווה לאמור:

 זחלפת התוספת ו. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב),
, יבוא:  התשמ״א-981 ו3

 סייח התשי״ח, עמי 24.

 2 סייח חתשמ״ז, עמי 56.

 ג ק״ת התשמ״א, עמי 1490; התשנ״ז, עמי 681.
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 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שכר ליום
 בשקלים חדשים

 א. רכב משא המופעל במנוע בנזין שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 2,000 129.23
 2. מ־ 2,001 עד 3,000 148.58
 3. מ־ 3,001 ומעלה 220.99

 ב. רכב משא רגיל המופעל במנוע דיזל שמשקלו הבולל המותר בק״ג -
 ו. עד 6,000 250.32
 2. מ־ 6,001 עד 12,000 293.49
 3. מ־ 12,001 עד 14,000 320.60
 4. מ־ 14,001 עד 16,000 453.09
 5. מ־ 16,001 עד 22,000 568.75
 .6 22,001 ומעלה 949.43

 ג. מכלית להובלת דלק לבן או גז שקיבולה המורשה בליטרים -
 ו. מ־8,000 עד 12,000 465.40
 2. מ־ 12,001 עד 16,000 676.23

 3. מ־ 16,001 ומעלה 1,059.92
 ד. מכלית להובלת דלק שחור או זפת שקיבולה המורשה בליטרים או רבב

 משא להובלת תערובת או תפזורת שמשקלו הבולל המותר בק״ג -
 1. מ־8,000 עד 12,000 456.14
 2. מ־ 12,001 עד 16,000 663.38

 3. מ־ 16,001 ומעלה 1,086.99
 ה. רכב משא בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 1. עד 14,000 318.53
 2. מ־ 14,001 עד 16,000 466.33
 3. מ־ 16,001 עד 22,000 587.10
 4. מ־ 22,001 ומעלה 986.28
 ו. מכלית להובלת כימיקלים, קמח או מלט 745.90
 ז. מכלית להובלת מים, חלב, ביוב או הובלה אחרת 679.32

 ח. רכב משא רכין המופעל במנוע דיזל שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 19,000 534.97
 2. מ־ 9,001 ו ומעלה 989.19

 ט. גורר או תומך המופעל במנוע דיזל שמשקלו הבולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 635.22
 2. מ־ 25,001 עד 35,000 857.34

 3. מ־ 35,001 ומעלה 1,008.39
 י. גרור משטח שמשקלו הכולל המותר בק״ג -

 ו. עד 25,000 94.21
 2. מ־ 25,001 ומעלה 112.65
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 יא. גרור או נתמך ארגז שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 ו. עד 25,000 108.25
 2. מ־ 25,001 ומעלה 126.80

 יב. גרור או נתמך בידוד שמשקלו הכולל המותר בק״ג -
 1. עד 25,000 146.23
 2. מ־ 25,001 ומעלה 166.25

 יג. גרור או נתמך להובלת ציוד בבד 354.62

 יד. גרור או נתמך להובלת דלק לבן או גז שקיבולו המורשה בליטרים -
 ו. עד 22,000 214.00
 2. מ־ 22,001 ומעלה 247.88

 טו. גרור או נתמך להובלת דלק שחור, זפת או תפזורת שקיבולו המורשה
 בליטרים או שמשקלו הבולל המותר בק״ג -

 ו. עד 22,000 148.08
 2. מ־ 22,001 ומעלה 224.62

 טז. גרור או נתמך להובלת כימיקלים או מלט 294.58

 יז. גרור או נתמך להובלת מים או חלב 317.87

 יח. עגלה רכינה 187.35

 יט. גרור או נתמך אחר 117.34

 ב. טרקטור אופני שמשקלו העצמי בק״ג -
 1. עד 1,300 167.94
 2. מ־ 1,301 עד 2,300 253.46
 3. מ־ 2,301 עד 3,200 403.98
 4. מ־ 3,201 ומעלה 495.40
 5. טרקטורון חקלאי 286.29

 בא. רכב עגורן שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 15,000 227.20
 2. מ־ 15,001 עד 25,000 307.49
 3. מ־ 25,001 עד 40,000 383.67
 4. מ־ 40,001 עד 75,000 679.82

 5. מ־ 75,001 ומעלה 3,387.39

 כב. רבב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בק״ג -
 1. עד 2,000 332.91
 2. מ־ 2,001 עד 5,000 541.67
 3. מ־ 5,001 ומעלה 912.73
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרבב בשקלים חדשים

 בג. רבב אחר -
 1. אופנוע 139.65
י 252.87 ט ר ב פ כ  2 ר

פ 166.62 , ׳  3. ג
 4. אמבולנס 299.32
4 י 6 • 3  5. אוטובוס עד 20 מקומות ישיבה לנוסעים 5

י ׳ 0 8 0 •  6. אוטובוס מ־ 21 מקומות ישיבה לנוסעים ומעלה י 1
 7. טיולית 587.73
 8. רכב לכיבוי שריפות 899.46

י 024.93׳ ו נ כ א מ ט א ט  9. רבב מ
9 5 7 • 2  0 ו. משאית דחם לאשפה ג
י 7 0 • 7  1 ו. מונית בעלת 4 מקומות ישיבה לנוסעים 9
2 ג 4 • 2  2 ו. מונית בעלת 7 מקומות ישיבה לנוסעים 6
7 י 9 • 0  13. מערבל בטון 4

 כד. רבב משא רם־םע שכושר הרמתו בק״ג -
 ו. עד 12,000 386.42
 2. מ־ 12,001 עד 16,000 639,56

 3. מ־ 6,001 ו ומעלה 1,049.39
 כה. שונות -

 ו. מנוף הידראולי בתוספת לרכב מפריטים א׳, ב׳, ח׳ או ט׳ 111.79
 2. משאית עם מיתקן הרמה לתאורה 809.66
 3. סולם הידראולי בתוספת למשאית לכיבוי שריפות 68.61 י
 4. כננת מותקנת בתוספת למשאית מפריטים א׳ או ט׳ 93.95
 5. מלגזה או יעה 48.77

 6. מיתקן קירור 831.58
 כו. מלגזות חשמליות שכושר הרמתן בק״ג -

 1. עד 1,000 169.00
 2. מ־ 1,001 עד 2,000 244.14
 3. מ־ 2,001 עד 3,000 352.45
 4. מ־ 3,001 ומעלה 389.11

 כז. מלגזות דיזל שכושר הרמתן בק״ג -
 1. עד 1,000 191.05
 2. מ־ 1,001 עד 2,000 209.90
 3. מ־ 2,001 עד 3,000 263.98
 4. מ־ 3,001 עד 5,000 358.30
 5. מ־ 5,001 ומעלה 529.60
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 שכר ליום
 פריטים סוג הרכב בשקלים חדשים

 כח. מכולה -
 ו. רגילה שאורכה 20 רגל 36.50
 2. רגילה שאורכה 40 רגל 65.08

 3. מבודדת שאורכה 20 רגל 154.66
 4. מבודדת שאורכה 40 רגל 261.05
 5. עם מיתקן קירור שאורכה 20 רגל 290.48

 6. עם מיתקן קירור שאורכה 40 רגל 390.81"

 א׳ באייר התשנ״ח (26 באפריל 1998)
ם ו ל ה ל י ו א  (חמ 3-1478) ש

 שר התחבורה
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