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 תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשנ״ט-999 ו

, וסעיף 108 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-967וו
 בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות),  תיקון תקנה 22 ו. בתקנה 22(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-979וג
 בסופה יבוא ״בדואר רשום עם אישור מסירה״.

 החלפת תקנה 24 2. במקום תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״המצאת כתבי 24. (א) בכפוף לאמור בתקנות אלה, כתב בי־דין, למעט אזהרה (בתקנה
ו זו - כתב), יומצא או יימסר בדרך הקבועה בפרק ל״ב לתקנות סדר הדין, י ד " י  ב

 והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי
 ראש ההוצאה לפועל; ואולם כתב שניתן להמציאו בדואר יישלח בדואר
 שאינו רשום וללא אישור מסירה, אלא אם כן נאמר בתקנות אלה במפורש

 אחרת.

 (ב) נשלח כתב בדואר, בדואר רשום, או בדואר רשום עם אישור
 מסירה, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השישי שלאחר משלוחו, אף אם
 הנמען נמנע או סירב לקבלו, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר,

 בדבר ההימנעות או הסירוב, ישמשו ראיה לאמיתותם.

 (ג) בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), רשאי
 מנהל בתי המשפט להורות, כי יומצא כתב, דרך כלל או במקרים מיוחדים,
 בדרך שיורה, לרבות באמצעות מדיה מגנטית או תקשורת מחשבים (להלן
- דרך ממוחשבת), ומשהורה כך לא יומצא הכתב בדרך אחרת, אלא אם כן
 הורה ראש ההוצאה לפועל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה
 במסירה אישית אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה;
 הומצא צו לפי סעיף 43 לחוק בדרך ממוחשבת, יצוין בו, בין היתר, שם
 החייב ומספר תעודת הזהות שלו, כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין
 כמשמעו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה-41965; נשלח כתב בדרך
 ממוחשבת, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השלישי שלאחר שידור

 מהמערכת הממוכנת של הלשכה.

 (ד) אישור בדבר מסירתו של כתב, וכתב שהוחזר על ידי רשות
 הדואר מטעם כלשהו, יועברו לזוכה או לעורך דינו, ויישמרו בידו לשם

 הצגתם על פי דרישה.״

 תיקון תקנה 44א 3. בתקנה 44א(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״לזוכה או לבא כוחו״ יבוא ״בדואר רשום עם
 אישור מסירה״.

 תיקון תקנה 52 4. בתקנה 52(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״לאחר המצאת התראה״ יבוא ״בדואר רשום
 עם אישור מסירה״.

 ס״ת התשכ״ז, עמי 16 ו.
 2 ם״ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

 5 ק״ת התש״ם, עמי 386; התשנ״ח, עמי 32.

 4 סייח התשכי׳ה, עמ׳ 270.
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 5. בתקנה 62 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 62

 (ו) בתקנת משנה(א), אחרי ״והודעה על בך תישלח״ יבוא ״בדואר רשום עם אישור
 מסירה״;

 (2) בתקנת משנה (ג), אחרי ״תומצא על בך הודעה לחייב״ יבוא ״בדואר רשום עם
 אישור מסירה״.

 6 בתקנה 64 לתקנות העיקריות, אחרי ״והודעה על בך תומצא לחייב״ יבוא ״בדואר תיקון תקנה 64
 רשום עם אישור מסירה״.

 7.. בתקנה 68(א) לתקנות העיקריות, במקום ״תינתן לזוכה ולחייב״ יבוא ״תומצא לחייב תיקון תקנה 68
 ולזוכה בדואר רשום עם אישור מסירה״.

 8. בתקנה 90(ג) לתקנות העיקריות, המילים ״בדואר רשום״ - יימחקו. תיקון תקנה 90

 9. בתקנה 97(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״והודעה על כך תומצא לחייב״ יבוא ״בדואר תיקון תקנה 97
 רשום עם אישור מסירה״.

 10. בתקנה 110 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ותומצא לנמען בדואר רשום עם אישור תיקון תקנה 110
 מסירה״.

 ו ו. תחילתן של תקנות אלה בתוך 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 י״א בטבת התשנ״ט (30 בדצמבר 1998)
י ה נ ג ב י ח  1המ 3-63) צ
 שר המשפטים

 זנו הםניגוריה הציבורית (הקמת לשכות מחוזיות)(מם׳ 2), התשנ״ט-999ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב) ו־26(א) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ״ו-995וו
 אני מצווה לאמור:

 1, (א) מוקמת בזה לשכת סניגוריה ציבורית למחוז הצפון, שאזור פעולתה המחוז
 האמור ושמקום מושבה הוא רחוב המלאכה 6, בנין לב העסקים, נצרת עילית.

 (ב) הלשכה האמורה תתחיל לתת את שירותיה ביום כ״ד בטבת התשנ״ט (12
 בעואר 1999).

 י׳ בטבת התשנ״ט (29 בדצמבר 1998)
י ה נ ג ב י ח  (המ 3-2708) צ
 שר המשפטים

 סייח התשנ״ו, עמ׳ 8.

 הקמת לשכת
 סניגוריה ציבורית

 למחוז הצפון
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 תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה (פטור מתשלום מס רכוש)(תיקון),
 התשנ״ט-999 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(אץו) לחוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים
 ושיקום), התש״י-950וי לאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם שר העבודה והרווחה,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק־יסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מם רכוש),
, בסופה יבוא:  התשל״ד-974וג

 ״(10) לשנת המם 1999 - 600,ו שקלים חדשים״.

 ה׳ בטבת התשנ״ט (24 בדצמבר 1998)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-540) ב

 שר האוצר

 סייח התש•׳, עמי 162.
 2 סייח התשל״ה, עמ׳ 206.

 5 ק״ת התשל׳׳ד, עמי 845; התש״ן, עמי 534.

 תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל)(תיקון),
 התשנ״ט-1999

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31, 98, ו3(ד) ו־243 לפקודת מס הכנסה1, ולפי סעיף 33
, ובאישור ועדת הכספים של  לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-985וי

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ן! 1. בתקנה 11 לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התשץ-
 990ו2, במקום ״י״ב בטבת התשנ״ט(31 בדצמבר 1998)״ יבוא ״כ״ב בטבת התש״ם (31 בדצמבר

 1999)״.

 תהילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999).

 ה׳ בטבת התשנ״ט (24 בדצמבר 1998)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ 3-2225) ב

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התש״ן, עמי 172; התשנ״ח, עמי 378.

 תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות
 השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)(תיקון), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 31 ו־98 לפקודת מם הכנסה [נוסח חדש], התשכ״א-
 961 ו י, ולפי סעיף 33 לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-985ו2, ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 172.
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 וי. תקנה 8 לתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות תיקון תקנה 8
 דזשתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ״ט-989וג, במקום ״י״ב בטבת התשנ״ט (31

 בדצמבר 1998)״ יבוא ״כ״ב בטבת התש״ס (31 בדצמבר 999ו)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג בטבת התשנ״ט (ו בינואר 1999). תחילה

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 ו;׳ בטבת התשנ״ט (24 בדצמבר 1998)
 (חמ 3-2134)

 ק״ת התשמ״ט, עמי 290; התשנ״ח, עמי 430.

 תקנות הבזק(הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק)(תיקון)/
 התשנ״ט-999ו

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו(א) ו־59 לחוק הבזק, התשמ׳׳ב-982וי
 הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה 2(ג) לתקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק), תיקון תקנה 2
 התשמ״ה-21985, אחרי ״התשלום הקבוע״ יבוא ״זולת אם הודיע, יחד עם בקשת הניתוק,

 שהוא מוותר על מספר הטלפון הרשום על שמו.״

ת נ ב ר ל ו מ י  ל
 שרת התקשורת

 י׳ בטבת התשנ״ט (29 בדצמבר 1998)
 (דומ 3-1872)

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ח עמי 48.
 ק״ת התשמי׳ה, עמי 1022; התשנ״ח, עמי 434.

 תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)(תיקון), התשנ״ט-1999
, ולפי סעיפים 10  בתוקף םמכויותי לפי סעיף 0וא לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-968וי
 ו־2ו לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-993ו2, לאחר התייעצות עם שר הבריאות ובאישור
 ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד: הממשלה3 וסעיף 2(ב)

 לחוק העונשין, התשל״ז-ד97ו*, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה-1975־(להלן - התקנות תיקון תקנה 1
 העיקריות) -

 (ו) בהגדרה ״המנהל״, המילים ״של המשרד לאיכות הסביבה״ - יימחקו:

 (2) במקום ההגדרה ״צו תכשירי הדברה״ יבוא:

 ״״תקנות רישום תכשירים״ - תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים
6״;

 להדברת מזיקים לאדם), התשנ״ד-1994

 י ס׳ית התשכ״ת, עמי 204.
 2 ס׳׳ת התשנ״ג, עמי 28.

 ג סייח התשנ״ב, עמי 214.

 4 ס׳ית התשל״ז, עמי 226.

 5 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 1184; התשנ״ג, עמי 812.

 י ק״ת התשנ״ד, עמי 1285.
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 (3) במקום ההגדרה ״קוטל חרקים״ יבוא:

 ״״קוטל חרקים״ - תכשיר הרשום על פי תקנות רישום תכשירים, שמטרת
 השימוש בו היא הדברת חרקים, למעט תכשיר איוד;״;

 (4) במקום ההגדרה ״קוטל מכרסמים״ יבוא:

 ״״קוטל מכרסמים״ - תכשיר הרשום על פי תקנות רישום תכשירים, שמטרת
 השימוש בו היא הדברת מכרסמים, למעט תכשיר איוד;״•,

 (5) בהגדרה ״תכשיר איוד״ -

 (ו) בפסקה (ו), במקום ״תכשיר שניתן עליו רשיון לפי צו תכשירי הדברה״
 יבוא ״תכשיר הרשום על פי תקנות רישום תכשירים״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״בחלק ב׳ של התוספת״ יבוא ״בתוספת״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום ״פריט 62 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג-1973״ יבוא
 ״פרט 3.3 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה-995ו7״;

 (2) במקום ״אלא אם נתמלאו הוראות פרק זה להנחת דעתו של המנהל״ יבוא ״אלא
 אם כן נתקיימו הוראות תקנות אלה״.

 3. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) במקום גלוי לעין במתםן יימצא שלט בולט לעין האוסר עישון.״

 4. בתקנה 15 לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום ״הוראות פרק זה״ יבוא ״הוראות תקנות אלה״;

 (2) המילים ״ויודיע על בך למנהל״ - יימחקו.

 5. במקום תקנה 7 ו לתקנות העיקריות יבוא:

 ״חריגים 17. (א) הוראות תקנה 16 לא יחולו על הדברה בתכשיר רשום לפי
 תקנות רישום תכשירים, שאינו מיועד לשימוש בידי מדבירים או

 תברואנים מוסמכים בלבד על פי תנאי רישומו.

 (ב) על אף האמור בתקנות רישום תכשירים, קוטל מזיקים שהכין
 מדביר לעבודתו בלבד, מתכשיר הרשום מבוחן של התקנות האמורות, אינו

 חייב ברישומו לפי תקנה 2 לאותן תקנות.״

 6. (19בתקנה 2x01 לתקנות העיקריות, המילים ״והפסיק להיות עובד רשות מקומית או
 ממלכתית״ - יימחקו.

 7. בתקנה 28 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״באישורו״ יבוא ״באישור המנהל״-,

 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי ״המתאימים להם״ יבוא ״אשר הוא יערוך.״•,

 (3) בתקנת משנה (ג), במקום ״בשלושה״ יבוא ״בשני״.

 7 ק״ת התשנ״ה, עמי 1217.
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 תיקון תקנה 34

 תיקון תקנה 35

 תיקון תקנה 37

 תיקון תקנה 36

 תיקון תקנה 40

 החלפת תקנה 43

 תיקון תקנה 44

 תיקון התוספת
 הראשונה

 החלפת התוספת
 השישית

 8. בתקנה 34(א) לתקנות העיקריות, במקום ״הלשכה המחוזית של המשרד לאיכות
 הסביבה שבתחומה עסקו של המבקש או, אם אין הוא בעל עסק, מקום מגוריו״ יבוא ״האגף

 ללוחמה במזיקים במשרד לאיכות הסביבה״.

 9. בתקנה 35 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ג) - בטלה.

 10. בתקנה ד3(ג) לתקנות העיקריות, במקום ״המנהל הכללי״ יבוא ״המנהל״.

 11. בתקנה 38(א) לתקנות העיקריות, במקום ״בקוטל מכרסמים או בגז פוםפין״ יבוא ״או
 בקוטל מכרסמים״.

 12. בתקנה 40 לתקנות.העיקריות, במקום ״המנהל הכללי״ יבוא ״המנהל״.

 13. במקום תקנה 43 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הורא-ת תווית 43. בביצוע פעולות הדברה ינהג מדביר, נוסף על הוראות תקנות אלה,
ד גם בהתאם להוראות שבתווית התכשיר.״ י ש כ  ת

 14. בתקנה 44 לתקנות העיקריות, אחרי ״בקשר עם מזון״ יבוא ״ובאופן נגיש לילדים
 ולבעלי חיים.״

 15. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

 (ו) מתחת לכותרת התוספת, במקום ״(סעיפים 1 ו־43)״ יבוא ״(תקנה ו)״;

 (2) חלקים אץו) ו־א׳(2) לתוספת - יימחקו;

 (3) בחלק בי, המילים ״חלק ב״׳ ופרטים 3, 6 ו ־7 - יימחקו.

 16. במקום התוספת השישית לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת שישית
 (תקנה 42)

 חלק א׳

 טופס אזהרה ב&עולת הדברה באמצעות קוטל חרקים או קוטל מכרסמים

 אזהרה! (ציור גולגולת)

 במקום זה מתבצעת הדברה בועל מסוכן

 אסור לגעת ברעל המפוזר במקום !

 במקרה של חשד להרעלה >ש לקרוא מיד לתפא

 שם הרעל תאריך פיזור הרעל

 שם המדביר מם׳ היתר הדברה

 כתובת המדביר מם׳ טלפון .

 חתימת המדביר

 טלפון מרכז מידע למניעת הרעלות, חיפה - 8529205־04
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 חלק ב׳

 טופס אזהרה בפעולת הדברה בגזים באמצעות תכשיר איוד

 סכנה! (ציור גולגולת)

 במקום זה מתבצעת הדברה בגזים ברעל מסוכן

 הכניסה אסורה בהחלט !

 במקדה של חשד להרעלה יש לקרוא מיד לרופא

 שם תכשיר האיור(הגז)

 שם הרעל תאריך פיזור הרעל

 שם המדביר מס׳ היתר הדברה

 כתובת המדביר מס׳ טלפון

 חתימת המדביר
 טלפון מרכז מידע למניעת הרעלות, חיפה - 852920־04s״

 תחילה 17. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 998 ו)
ן ת י ל א א פ  (חמ 550ו-ג) ר

 השר לאיכות הסביבה

 צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם)(תיקון), התשנ׳׳ט-999 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-ו98ו',
 אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו הרעלים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל״ג-21972,
"Cortisonum et derivata הראשונה בחלק רעלים רפואיים - קבוצה 4, בפרט 8, אחרי ״קורטיזון ותולדותיו 

 יבוא:

Êxempta sunt: :למעט" 

(A, E) Prepárala pro usu externo (א, ה) מוצרים לשימוש חיצוני 

Hydrocortisonum% המכילים עד % ו הידרוקורטיזון."ad 1 

 תחילה 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

 י׳ בכסלו התשנ״ט (29 בנובמבר 998ו)
א צ ע מ ש ו ה  (חמ 3-1194) י

 שר הבריאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.
 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 272: התשנ״ת, עמי 900.
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 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מם׳ 2), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו' (להלן
- הח1ק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בפרט ו4 בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל הוראת שעה
 פרק ו,2״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי פוליאתילן מתוצרת כרמל חברת אולפינים בע״מ,
 בתקופה שמיום ב׳ בכסלו התשנ״ט(9 בדצמבר 1998) עד יום כ״ז בכסלו התשנ״ט(6ו בדצמבר

 1998), לפי פרק ה׳ לחוק.

 י״ח בכסלו התשג״ט (7 בדצמבר 1998)

י ק ס ג ר ש ן ת ן נ מ א ג ב ק ע  (חמ 22׳-2-ג< י
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 ם״ח התשנ״ו, עמ׳ 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירים
 מרביים ליצרני חשמל פרטיים)(מס׳ 2) (ביטול), התשג״ט-1999

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אxו) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשג״ו-
 1996', ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים, לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים

 לאמור:

 ו. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירים מרביים ביטול
 ליצרני חשמל פרטיים)(מס׳ 2), התשנ״ו-996ו2 - בטל.

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳׳ז בטבת התשנ׳׳ט (4 בינואר 1999). תהילה

 ח׳ בטבת התשנ״ט (27 בדצמבר 1998)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ן ב ו ר ל ש א י ר  (חמ 22ז2-ג) א

 שר התשתיות הלאומיות שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192; התשנ״ז, עמי 168.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 586.

(בחירת נציגי הלשכה בועדות בחירה ן  כללי לשכת עורכי הדי
 ובוערות מינויים)(תיקון), התשנ״ט-1999

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשב״א- 1961 י
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 סייח התשב״א, עמי 178.
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 תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין(בחירת נציגי הלשכה בועדות בחירה ובוערות
 מינויים), התשנ״ז-997ו2, במקום ״ששה״ יבוא ״שלושה״.

 י״א בטבת התשנ״ט (30 בדצמבר 1998)

 נתאשר. יושב ראש המועצה הארצית
ק י נ י ט ה ד י ה  (״מ 22ד־3) י

י ה נ ג ב י של לשכת עורכי הדין ח  צ
 שר המשפטים

 ק״ת התשנ״ז, עמ׳ 933.

רי תבניות טלוויזיה בידי דו (שי ו  כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדי
 בעל זיכיון)(תיקון), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 58, 60 ו־ 61 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,
(להלן - החוק), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת  התש״ן-990וי

 הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

 תיקון סעיף 10 1. בסעיף 10 לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל
 זיכיון), התשנ״ב-21992 (להלן - הכללים) -

 (ו) בסעיף קטן(ג), במקום ״משמונה אחוזים״ יבוא ״משמונה־עשר אחוזים״;

 (2) בסעיף קטן(ד), במקום ״12 שעות״ יבוא ״13 שעות״ ובסופו יבוא ״תכנית אחה
 לפחות בבל חג ומועד תהיה בהתאם לרשימה שתחליט עליה המועצה: היקף השעות
 האמור לא יחול על בעל זיכיון המשדר ביום וי, אם ישדר תבנית דת ומסורת בהיקף

 של 30 דקות בכל יום ו׳ בשבוע״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ד ו) בעל זיכיון ישדר תכניות תרבות בהיקף של 26 שעות לפחות בשנה, אשר
 יכללו תכניות העוסקות במגוון ענפי תרבות או בענף תרבותי מסוים מדי פעם
 או ביוצרים בתחום התרבות; מחצית מתכניות אלה לפחות תשודר לפני

 חצות.״;

 (4) בסעיף קטן(ה), במקום ״עד (ד)״ יבוא ״עד (דן)״.

 תיקון סעיף 12 2. בסעיף 12 לכללים -

 (1) בסעיף קטן(ג), בפסקה (ו), במקום ״8 שעות״ יבוא ״14 שעות״; ובסופה יבוא
 ״המנהל רשאי לאשר המרה של עד 6 שעות בסדרה דרמטית איכותית״;

 (2) בסעיף קטן(ה), המילה ״הראשונה״ - תימחק, ובמקום ״לתקופות הקצרות״ יבוא
 ״לתקופות ארוכות או קצרות״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ו) יבוא:

 ״(ז) בעל זיכיון ישדר פעם אחת במשך תקופת הזיכיון סדרה דרמטית או סדרה
 תיעודית, ייחודית יוקרתית ואיכותית, בהשקעה שלא תפחת מסכומים שתחליט

 י סייח התש״ן, עמי 59.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 1243.
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 עליהם המועצה: המנהל רשאי לאשר מראש ובכתב, השקעה ביותר מסדרה
 אחת כאמור. שידור לפי סעיף זה לא יבוא במנין המכסות השנתיות שבסעיף קטן

 (ג).״

 3. בסעיף 14(ו1), אחרי ״השונים״ יבוא ״לרבות סיקור בהיקף של 10% לפחות מאורך תיקון סעיף 14
 המ\.זין של אירועי ספורט שאינם משחקי כדורגל״.

 4. תחילתם של כללים אלה ביום כ״ב בחשון התש״ס (1 בנובמבר 1999). תחילה

 ב״*. בכסלו התשנ״ט (10 בדצמבר 1998)
ן ו ר ו ן ד ו ע ד  (חמ 3-2388) ג

 יושב ראש מועצת הרשות
 השניה לטלוויזיה ורדיו

 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקדב טמיק), התשנ״ט-999ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(בץ4) לתקנות הגנת הצומח(שימוש והחזקה של אלדיקרב
 טמיק), התשל״ח-978ו' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. בשל העלייה במדד יעלה החל ביום י״ג בטבת התשנ״ט(1 ביגואר 1999), סכום האגרה הגדלת האגרה
 הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות לסך 28.50 שקלים חדשים.

 כ״ז בכסלו התשנ״ט (6ו בדצמבר 1998)
י ק ר י צ ׳ מ ן נ  (חמ 3-139) ד

 המנהל הכללי של משרד החקלאות

 י ק״ת התשל״ח, עמי 674; התשג״ז, עמ׳ 1227.

 הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשנ״ט-1999
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 26(0 לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ״ב-982וי

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב העליה במדד יחול מיום י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999), שינוי בסכומי שינוי סכומים
 האודות שלפי תקנה 26 לתקנות ונוסחן של תקנות משנה (א), (ב) ו־(ג) בה יהיה:

 בשקלים חדשים

 ״(א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של 340

 (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או
 בשירות בצבא הגנה לישראל, למעט בשירות מילואים תשולם

 אגרה כדלהלן:

 (ו) אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו 340

 (2) אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו 486

 י ק ״ת התשמ״ב, עמי 1606; התשנ״ז, עמי 301.

 קובי׳ התקנות 5946, כ״ד בטבת התשנ״ט, 12.1.1999 275



 (3) אב! חודש במועד מאוחר יותר 658

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה לכל בחינה בסך 74

 כ׳ בכסלו התשנ״ט (9 בדצמבר 998ו)
ן ו  (חמ 3-640) א ב י א ל ר

 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 הודעת הנפט (אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ט-1999
 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי״ג-953וו (להלן - התקנות), אני מודיע

 לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 998ו לעומת המדד שפורסם בחודש
 ספטמבר 1998 ישתנו ביום י״ג בטבת התשנ״ט (1 בינואר 1999) סכומי האגרה שבתקנות

 ולפיכך נוסח תקנות 5ג, 1וא(א) ו־(ב), 37א(א) ו־69 לתקנות הוא, כמפורט להלן:

 ״אגרת זכות 5ג. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת
 קדימה זבות הקדימה אגרה בסך 4.50 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם
 שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין

 חלק מ־000ו דונם כדין 1000 דונם.״

 ״אגרת רשיון 11א. (א) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון
 כלהלן:

 (ו) בעד השנה הראשונה והשניה - 81.83 שקלים חדשים לכל
 שנה:

 (2) בעד השנה השלישית - 136.18 שקלים חדשים:

 (3) בעד השנה הרביעית - 271.73 שקלים חדשים:

 (4) בעד השנה החמישית - ובעד כל שנה שלאחריה 814.32
 שקלים חדשים לכל שנה.

 (ב) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם בים או בימה אגרת רשיון
 של 54.36 שקלים חדשים לכל שנה.״

 37א. (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 816.47 שקלים
 חדשים לכל 1000 דונם.״

 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות הנפט, או של טובת
 הנאה בה, תהיה 82.05 שקלים חדשים.״

 ״אגרת חזקה

 ״אגרה להעברת
 זכויות

ן מ ק ו ר ל ד א ק ז ח  י
 הממונה על עניני הנפט

 כ״ז בכסלו התשנ׳׳ט (17 בדצמבר 998ו)
 (תמ 3-1370)

 שינוי סכומי
 אגרות

 ק״ת התשי״ג, עמי 622; התשמ״ה, עמ׳ 1062 (1380); התשנ״ט, עמ׳ ו4.
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