
 רשומות

 קובץ התקנות
 כ׳׳ג׳ באלול התשנ״ח 5928 20 בספטמבר 1998

 עמוד

 תקנות העבירות המינהליות(קנם מינהלי-שעות עבודה ומנוחה), התשנ״ח-998 ז 1352

 תקנות שירותי הדת היהודיים(מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-998ו 1352

 תקנות רשות שדות התעופה(אגרות במסופי המעבר היבשתיים)(תיקון), התשנ״ח-1998 1354

 תקנות מם ערך מוסף(קקיעת פרטים שיש לבלול בחשבונית מם שהוציא עוסק תושב

 האזור או תושב שטדזיעזה ויריחו או שהוצאה לו)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ח-998ו 1355

 אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוצר תעבורה משומש), התשנ״ח-1998 1355

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות
 הפלסטינית)(הוראת שעה), התשנ״ח-1998 1356

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הורדת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים),
 התשנ״ח-1998 1357
 הודעת ההגבלים העסקיים(אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ח-1998 1358



 תקנות העבירות המינהליות (קנם מינהלי - שעות עבודה ומנוחה),
 התשנ״ח-998ו

2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-985ו', ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

 בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 עבירות מינהליות ו. עבירה על הוראה מהוראות סעיפים 9 ו־9א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-

 21951, היא עבירה מינהלית.

 קנם מינהלי 2. (א) לעבירה מינהלית באמור בתקנה ו יהיה קנם מינהלי קצוב של 5,000 שקלים

ב חדשים. ו צ  ק

 (ב) הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת

 משנה (א).

 (ג) בתקנה זו, ״עבירה מינהלית חוזרת״ - כקבוע בתקנה ו(אץ2) לתקנות העבירות

 המינהליות, התשמ״ו-986ו.

 י״ז באלול התשנ״ח (8 באוגוסט 1998)
 (חמ 3-1922)

י ב ג נ י ה  צח
 שר המשפטים

 סייח התשמ״ו, עמי 31.
 ם״ח התשי״א, עמי 204.

 תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(אץ4) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

 התשל׳׳א-1971 י (להלן - חוק שירותי הדת), אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״בתי עלמין״ - בתי העלמין היהודיים בתל רגב:

 ״המועצה״ - מועצת בתי העלמין בתל רגב:

 ״השר״ - השר לעניני דתות:

 ״חברה״ - חברה לעניני קבורה לרבות מועצה דתית ורשות מקומית:

 ״רשיון״ - רשיון לפי סעיף 15(אץ3) לחוק שירותי הדת או לפי סעיף 6 לחוק הזכות לקבורה

:  אזרחית חלופית, התשנ״ו-1996ג

 ״רשויות מקומיות חברות במועצה״ - חיפה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית מוצקין,

 קרית־ים, קרית טבעון ורכסים:

 ״תל רגב״ - אתר לבתי עלמין לחיפה ולרשויות המקומיות החברות במועצה.

 י ם״ח התשל״א, עמי 130.
 2 ם״ח התשנ״ו, עמי 249.
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 הקמת המועצה
 ותפקידיה

 חברי המועצה

 בהוגת היושב
 ראש ותנאי

 העסקתו

 תפקידי יושב
 ראש המועצה

 ניהול המועצה

 2. (א) מוקמת בזה המועצה ותפקידיה הם:

 (ו) לתכנן, להקים, להחזיק, לנהל ולפתח בתי עלמין ודרכי גישה אליהם וכן

 לפקח על בתי עלמין:

 (2) להסדיר בבתי עלמין את עניני הקבורה מבחינה טכנית:

 (3) להקים, להחזיק ולנהל מבנים הדרושים לקיום שירותי קבורה:

 (4) לפקח על הסידורים הכספיים והמינהליים של החברות שיפעלו בבתי

 העלמין:

 (5) להקצות בבתי העלמין חלקות לחברות, ולקבוע את דרכי השימוש בהן:

 (6) לדווח לשר אם ובאיזו מידה ממלאות החברות את תפקידן, וכן להמליץ

 בפני השר על ביטול רשיון של חבר1ז שאינה ממלאת את תפקידיה כראוי:

 (7) להחזיק ולטפח בתי עלמין שאינם פעילים ושאין חברה אחרת מטפלת

 בהם:

 (8) לארגן השתלמויות והדרכות לעובדי החברות לשיפור השירות ותדמיתו:

 (ב) המועצה תהיה כשרה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.

 3. השר ימנה את חברי המועצה שמספרם לא יעלה על 31, וביניהם אנשי ציבור וכן נציג

 אחד של כל אחת מן הרשויות המקומיות החברות במועצה, נציג אחד של כל אחת מן

 המועצות הדתיות החברות במועצה, ונציג אחד לכל חברה שלה רשיון לעסוק בעניני קבורה

 תקף בתל רגב בעת המינוי.

 4. (א) השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חבריה ורשאי הוא למנות סגן ליושב
 ר^ש.

 (ב) תקופת כהונתו של היושב ראש חמש שנים: היושב ראש יחדל לכהן לפני תום
 תקופת כהונתו באחת מאלה:

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לחברי המועצה:

 (2) השר וחברי ההנהלה, באישור המועצה, קבעו כי נבצר מהיושב ראש,

 למלא את תפקידו.

 (ג) השר יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של היושב ראש.

 5. יושב ראש המועצה -

 (ו) ירכז את פעולות המועצה וידאג לביצוען התקין:

 (2) ידאג לכך שהחלטות המועצה יבוצעו במלואן ובלוח הזמנים שקבעה:

 (3) ייצג את המועצה בבל הענינים שבתחום סמכותה:

 (4) יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה:

 (5) יזמן וינהל את ישיבות המועצה.

 6. (א) עניני המועצה יתנהלו על ידי הנהלה של שבעה אנשים שמינה השר מבין

 חבריה, ובה היושב ראש.

 (ב) ההנהלה תמסור למועצה דין וחשבון שנתי על פעולותיה.
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 (ג) חבר ההנהלה וחבר המועצה זולת היושב ראש, לא יקבל מהמועצה שבר בעד

 שירותיו.

 7. (א) כל הכספים המתקבלים בידי המועצה או בשמה, מהווים קופת המועצה.

 (ב) קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית להוציא כדין

 לביצוע תפקידיה, כאמור בתקנה 2.

 (ג) יושב ראש המועצה וגזבר שההנהלה תבחר מבין חבריה אחראים על קופת

 המועצה, ובאין גזבר - חבר הנהלה אחר שההנהלה מינתה לכך.

 (ד) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו בידי יושב ראש

 המועצה ובידי הגזבר ובאין גזבר - בידי חבר ההנהלה שההנהלה מינתה לכך.

 8. המועצה תגיש לשר דינים וחשבונות על פעולותיה באופן ובמועדים שיקבע השר,

 אם דרך כלל ואם לנושא מסוים.

 9. הודעה על הרכב המועצה וההנהלה תפורסם ברשומות.

 י״א באלול התשנ״ח (2 בספטמבר 1998)
 (דומ 3-2873)

י ו צחק ל  י
 השר לעניני דתות

 קופת המועצה

 הגשת דינים
 וחשבונות

 פרסום ברשומות

 תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים)(תיקון),
 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-977וי, ולפי סעיף

, באישור הממשלה  2(דץ1) לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש״ם-21980

 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים),

ג -  התשנ״ה-994ו

 (1) בתקנת משנה (ב), אחרי פסקה (8) יבוא:

 ״(9) שהוא פקיד של סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו״ם, העובר

 במסוף ערבה, במסוף נהר הירדן או במסוף אלנבי, ושנכלל ברשימה שאישר

 לענין זה משרד החוץ:

 (2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) הוראת תקנת משנה (אץ3) לא תחול על נוסע היוצא ממסוף המעבר

 היבשתי בטאבה אל אזור טאבה בלבד, ואשר אינו ממשיך מאזור טאבה לאזור

 אחר במצרים: המשיך נוסע כאמור לאזור אחר במצרים - ישלם את אגרת

 הנוסע בעת כניסתו' לישראל במסוף טאבה.״

 י ם״ח התשל״ז, עמי 182: התשג״א, עמ׳ 30.
 2 ם״ת התש״ם, עמי 104: התשנ״ה, עמ׳ 20.

 ב ק־ת התשנ״ה, עמי 399: התשנ״ו, עמי 942.
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 (3) בתקנת משנה (ד) -

 (א) ברישה, במקום ״תקנת משנה (אץ2)״ יבוא ״תקנת משנה (אץ3)״:

 (ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) נוסע היוצא מישראל דרך מסוף ערבה והמחזיק בתעודת מסע של

 אח״מ שהונפקה בהתאם לרשימה שהגישה ממשלת ירדן ואישר משרד

 החוץ, ישלם אגרה מופחתת של 15 שקלים חדשים.״

־ ו בחודש שלאחר פרסומן. תחילה  2. תחילתן של תקנות אלה ב

 י״א באלול התשנ״ח (2 בספטמבר 1998)
 (חמ 3-128)

ם ו ל ה ל י  שאו
 שר התחבורה

 תקנות מס ערך מוסף(קביעת פרטים שיש לבלול בחשבונית מס שהוציא עוסק
 תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו) (תיקון מס׳ 2),

 התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(ג), 47(בץ2) ו־129 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-976ו',
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מם ערך מוסף(קביעת פרטים שיש לכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב תיקון השם

 אזור או תושב שטחי עזה ויריחו או שהוצאה לו ופרטים שיש לכלול בתעודת משלוח

, בשם התקנות, במקום ״בתעודת משלוח שהוצאה לו״ יבוא  שהוצאה לו), התשנ״ו-996ו2

 ״בתעודת משלוח שהוציא״.

 2. תחילתה של תקנה זו ביום ג׳ בטבת התשג״ח (ו בינואר 1998). תחילה

 ז׳ באדר התשנ״ח (5 במרס 1998)
 (חמ ?3-263)

ן ו ל י י טי א  מו
 מנהל אגף המכס

 י ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.
ת התשנ״ו, עמ׳ 597: התשנ״ח, עמ׳ 75.  2 ק-

 אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצר תעבורה משומש),
 התשנ״ח-998ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1958י

 ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

 סייח התשי״ח, עמי 24: התשמ״ח, עמי 28.
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 הגדרות 1. באכרזה זו -

 ״מוצר תעבורה״ - מכלל, מכשיר, חלק חילוף, וכל אבזר המשמש או המורכב ברכב, ולרבות

 כל מוצר שהוא חלק מציוד רבב על פי דין;
 ״מוצר תעבורה משומש״ - מוצר תעבורה שפורק מרכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה2

 שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב.

 אבחה על מצרך 2. מוצר תעבורה משומש מוכרז בזה מצרך בר־פיקוח.
 בר־פיקוח

 י״ז באלול התשנ״ח (8 בספטמבר 1998)
 (חמ 2862- 3)

םקי תן שרנ  נ
 שר התעשיה והמסחר

 ־ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 171.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות
 הפלסטינית)(הוראת שעה), התשנ״ח-1998

5ו לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו
, , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה2  התשי״ח-1957י

, אני מצווה לאמור:  וסעיף 2(ב) לחוק העה.שין, התשל״ז-1977ג

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״מוצר תעבורה״ - מכלל, מכשיר, חלק חילוף, וכל אבזר המשמש או המורכב ברכב, ולרבות

 כל מוצר שהוא חלק מציוד רכב על פי דין:

 ״מוצר תעבורה משומש״ - מוצר תעבורה שפורק מרכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה"

 שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב:

 ״ההסכם״ - הסכם הביניים הישראלי־פלםטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם

 בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד׳ בתשרי התשנ״ו

 (28 בספטמבר 1995), לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו:

 ״שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית״ - יהודה ושומרון וחבל עזה, למעט הישובים

 כהגדרתם בסעיף XII להסבם ולמעט האתרים הצבאיים כמשמעותם בהסכם, שבהם

 בלול אזור המיתקנים הצבאיים כמשמעותו בסעיף XVII להסכם.

 איסור 2. לא יחזיק אדם, לא יעביר, לא ימכור ולא יקנה מוצרי תעבורה משומשים משטחי

 האחריות האזרחית הפלסטינית: אולם תהיה זו הגנה טובה למחזיק אם יוכיח כי רכש את

 מוצרי התעבורה המשומשים -

 (ו) כדין לפני תחילתו של צו זה: או

 ם״ח התשי״ח, עמ׳ 24.
 2 ם״ח התשג״ב, עמי 214.

 ג סייח התשל״ז, עמי 226.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 171.
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 (2) בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתם, והמכירה היתה במהלך עסקיו
 הרגיל.

 3. אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. שמירת דינים

 4. תוקפו של צו זה שישה חודשים מיום פרסומו. תוקף

 י״ט באלול התשנ״ח (10 בספטמבר 1998)

 (חמ :;3-286)
סקי תן שרנ  נ

 שר התעשיה והמסחר

 ע ו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (הורדת מחירי אשפוז ושירותים
 אמבולטוריים), התשנ״ח-998ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץ3) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 996וי(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים

 לאמ־ר:

 (א) אשפוז ושירותים אמבולטוריים על ידי קופות החולים בבתי חולים כלליים;

 (ב) השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחירים מרביים

(להלן - שירותים דיפרנציאליים);  לשירותים רפואיים), התשנ״ג-1993ג

 (ג) אשפוז יולדות ואשפוז על ידי משרד הבטחון בבתי חולים כלליים;

 (ד) אשפוז, שירותים דיפרנציאליים ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים כלליים

 שלא על ידי קופות החולים, למעט בדיקת מי שפיר-,

 (ה) אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים שאינם כלליים;

 (ו) שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי

 חולים:

 (ז) בדיקת מי שפיר;

 (ח) שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפורטים

 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לשירותי

: הורדת מחירים  ו. מחירי השירותים המפורטים להלן ירדו בשיעור 5.85% ממחירם הקובע2

.  מרפאה), התשנ׳׳ו-41996

 2. תחילתו של צו זה ביום ה׳ בניסן התשנ״ח (ו בספטמבר 1998). תחילה

 ט׳ ב<,לול התשנ״ח (31 באוגוסט 1998)

 (חמ 2!:3-27)
ע מצא ש ו ה ן י אמ עקב נ  י

 שר הבריאות שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת התשנ״ח, עמי 651.

 ק״ת התשנ״ג, עמי 875: התשנ״ח, עמי 708.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 796.
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 הודעת ההגבלים העסקיים (אגדות)(מם׳ 2), התשנ״ח-1998
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ״ט-1989י

 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1998 לעומת המדד שפורסם בחודש

 פברואר 1998 ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום י״א בתשרי התשנ״ט (ו

 באוקטובר 1998) כדלקמן:

 (א) בתקנה 2(א) יהיה הסכום - 1,632 שקלים חדשים:

 (ב) בתקנה 2(ב) יהיה הסכום - 649 שקלים חדשים.

 ב״ב באלול התשנ״ח (13 בספטמבר 1998)

 (חמ 3-2125)

 דן ארבל,שופט

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 473 ועמי 598: התשנ״ח, עמי 29.
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