
 רשומות

 קובץ התקנות
 ג׳ בתשרי התשס״א 6060 2 באוקטובר 2000

 עמוד

 צו בתי הסוהר(שחרור מינהלי)(קביעת תקן כליאה), התשם״א-2000 2

 תקנות הבזק(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיקון), התשם״א-2000 2

 תקנות הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות)(תיקון), התשם״א-2000 2

 צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשרה התעופה דב הוז(תל אביב))(תיקון),

 התשס״א-2000 3

 צו רשות שדות התעופה(מתן שירותים בשדה התעופה עובדה)(תיקון), התשס״א-2000 3

 הודעת החומרים המסוכנים(אגרת היתר רעלים ואגדת בדיקה), התשם״א-2000 4

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים(שמאי רבב), התשס״א-2000 4

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים(גרירת רכב ותילוצו), התשם״א-סס20 5

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייצור רכב והרכבתו), התשם״א-2000 5

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התשס״א-2000 6

 הודעת הפיקות על מצרכים ושירותים(ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשס״א-2000 6

 הודעת רישוי עסקים(הדברת מזיקים), התשם״א-2000 7

 היתר הפיקוח על המטבע(תיקון), התשס״א-2000 ד



 צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי)(קביעת תקן כליאה), התשם״א-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971 י,

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 קביעת תקן 1. תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 7500 מקומות כליאה.
 כליאה

 תוקף 2. תוקפו של צו זה שנה מיום פרסומו.

 ז׳ באלול התש״ס (7 בספטמבר 2000)
י מ ן ע ה ב מ ל  >חמ 3-2239) ש

 השר לביטחון הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459; סייח התשג״ג, עמי 103.

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיקון),
 התשם״א-2000 ^

, בהסכמת שר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(א^) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982י

 האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בסעיף 6 לתוספת הראשונה של תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים
 הראשונה בתוספת לחוק), התש״ם-22000 -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום הטיפה המתחילה במילים ״בעד זמן אוויר״ יבוא ״בעד

 התשלום אשר משולם לבעל רישיון לשירות רט״ן בעד קישור גומלין כקבוע בתקנה

״.  3ג(אץ1) לתקנות הבזק (תשלומים בעד קישור־גומלין), התש״ס-2000ג

 (2) סעיף קטן(ב) - יימחק.

 תחילה ותוקף 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בתשרי התשם״א (2 באוקטובר 2000), ותוקפן עד יום

 ז׳ בניסן התשס״א (31 במרס 2001).

 ב״ח באלול התש״ס (28 בספטמבר 2000)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 3-2726) ב

 שר התקשורת

 סייח התשמ״ב, עמי 182; התש״ס, עמי 218.
 ק״ת התש״ס, עמי 481.

 ק״ת התש״ם, עמי 472; התש״ס, עמי 911.

 תקנות הטלגרף האלחוטי(רשיונות, תעודות ואגרות)(תיקון),
 התשס״א-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-1972',

 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 14 1. בתקנה 14(1^ לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ״ז-

, אחרי פרט 8, יבוא:  987 ו2

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמי 506.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 915; התש״ם, עמי 674.
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 ״9. כשירות, דרגה מוגבלת;

 10. כשירות ברדיו־טלפון, דרגה מוגבלת למשתמש בתחומי תדרים גבוהים מאד

.".(GMDSS) Global Maritime Distress and Safety System^ (תג״מ), בזיקה 

 ב׳ באלול התש״ם (20 בספטמבר 2000)

) ב ן א ל י ע ז ר  (חמ ו 3-41) ב ג י מ י ן ( פ ו א ד

 שר התקשורת

 צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז(תל אביב))
 (תיקון), התשם״א-2000

, לאחר ק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977י ו ח ל X (4^)5 בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 שהתייעצתי עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת,

 ^אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה(מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז(תל אביב», תיקון סעיף 3

, במקום ״עד יום כ״ז בסיון התש״ם (30 ביוני 2000)״ יבוא ״עד יום כ׳ בתמוז  התש״ן-21989

 התשם״ב (30 ביוני 2002)״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ב״ז בסיון התש״ס (30 ביוני 2000). תחילה

 י׳ באלול התש״ם (10 בספטמבר 2000)
ק ח ש ־ ן י ק פ י ן ל ו נ מ  (חמ 3-1797) א

 שר התחבורה

 י ם״ח התשל״ז, עמי 182; התשמ״ד, עמי ו

 2 ק״ת התש״ן, עמי 89; התש״ס, עמי 159.

 צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון),
 התשם״א-2000

, לאחר ^ לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-977וי א )  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5

 שהתייעצתי עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת,

י מצווה לאמור: נ א ^ | 

 1. בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש״ן- תיקון סעיף 3

, במקום ״עד יום כ״ז בםיון התש״ם(30 ביוני 2000)״ יבוא ״עד יום כ׳ בתמוז התשס״ב(30  989ו2

 ביוני 2002)״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בםיון התש״ס (20 ביוני 2000). תחילה

 י׳ באלול התש״ס (10 בספטמבר 2000)
ק ח ש ־ ן י ק פ י ן ל ו נ מ  (חמ 3-1797) א

 שר התחבורה

 י סייח התשל״ז, עמי 182; התשמ״ד, עמי 88.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 88; התש״ס, עמי 158.
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 הודעת החומרים המסובנים (אגרת היתד רעלים ואגרת בדיקה),
 התשם״א-2000

 בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה),

 התשנ״ז-ד99וי (להלן - הצו), אני מודיעה לאמור:

 שינוי אגרות ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2000 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר

 999ו השתנו ביום כ״ח בםיון התש״ס (ו ביולי 2000) האגרות שבצו כמפורט להלן.•

 (1) בסעיף 2 לצו, במקום ״291 שקלים חדשים״ יבוא ״295 שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף 3 לצו, במקום ״580 שקלים חדשים״ יבוא ״589 שקלים חדשים״.

 ג׳ באלול התש״ס (3 בספטמבר 2000)
ה א י צ י ק י ל  (חמ 3-2536) ד

 השרה לאיכות הסביבה

 ק״ח התשנ״ז, עמ׳ 583; התשנ״ט, עמי 531.

 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (שמאי רבב),
 ׳1׳

 התשס״א-2000
 בהתאם לסעיף 15(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם-1980י

 (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 •ץ התאמת שיעור 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 2000 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר
 2000 יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום ב׳ בתשרי התשם״א (ו באוקטובר 2000), כמפורט

 להלן:

 ״תוספת

 (סעיף 15)

 בשקלים חדשים

 (1) אגרה בעד רישום בפנקס השמאים 207

 (2) אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי 724

 (3) אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס 207 ^

 (4) אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית 103

 (5) כפל מסמך מחצית האגרה

 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 כ׳ באלול התש״ס (20 בספטמבר 2000)

ן ן ס ל מ ו י ן צ  >חמ 3-1871) ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 אגרות

 ק״ת התש״ם, עמי 2182; התשמ״ג, עמי 1783; התש״ס, עמ׳ 601.
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 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (גרירת דבב וחילועו),
 התשם״א-2000

 בהתאם לסעיף 19(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),

 התשל״ד-1974' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 2000 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
ת ו י ג  2000 יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום ב׳ בתשרי התשס״א (1 באוקטובר 2000), א

 כמפורט להלן:

 ״תוספת שניה
 (סעיף 09

 בשקלים חדשים

 1. רשיון לעסק של -

 ץ (1) גרירה וחילוץ 121

 (2) גרירה או חילוץ 52

 2. אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית 176

 3. כפל כתב הסמכה 36

 4. כפל מסמך מחצית האגרה

 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 כ׳ באלול התש״ם (20 בספטמבר 2000)

ן סל מ ן ו י ן צ  >חמ 1ו3-7) ב
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת התשל״ד, עמי 972; התש״ן, עמי 538; התש״ס, עמי 604.

 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים (ייעור רבב והרכבתו),
 התשס״א-2000

 4 בהתאם לסעיף 7(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו),

 ל!תשב״ז-967וי (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 2000 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
ת י י ג  2000 יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום ב׳ בתשרי התשס״א (ו באוקטובר 2000), א

 כמפורט להלן:

 ״תוספת שניה
 (סעיף 7)

 אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה

 בשיעור המפורט ליד סוג הרבב או המרכב כאמור להלן:

5 

 ק״ת התשכ״ז, עמי 1616; התשמ״ג, עמי 231; התש״ס, עמי 603.
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 בשקלים חדשים

 (1) בעד כל רבב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע 141

 (2) בעד כל מרכב אוטובוס 141״

 כ׳ באלול התש״ס (20 בספטמבר 2000)

ן ן ס ל מ ו י ן צ  >חמ 3-1186) ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (מוסבים ומפעלים לבלי רבב),
 התשס״א-2000

 בהתאם לסעיף 25(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוסכים ומפעלים לכלי רכב),

 התש״ל-1970י (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 2000 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר

 2000 יהיה נוסח סעיף 25(א) לצו, החל ביום ב׳ בתשרי התשס״א (ו באוקטובר 2000), במפורט

 להלן:

 ״(א) בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) (א) רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד 241

 (ב) לכל מקצוע נוסף 141

 (2) אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית 176

36 

 מחצית האגרה

 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

ן ס ל מ ן ו י ן צ  ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 (3) כפל מסמך המפורט בסימן(2)

 (4) כפל מסמך אחר

 כ׳ באלול התש״ס (20 בספטמבר 2000)

 (חמ 3-291)

 התאמת שיעור
 אגרות

 י ק״ת התש״ל, עמי 2186; התש״ן, עמי 537; התש״ם, עמי 602.

 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (ייעור מועדי תעבורה והסחר בהם),
 התשם״א-2000

 בהתאם לסעיף 9(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר

 בהם), התשמ״ג-1983י (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 2000 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר

 2000 יהיה נוסח התוספת הראשונה לצו, החל ביום ב׳ בתשרי התשם״א(1 באוקטובר 2000),

 כמפורט להלן:

 התאמת שיעור
 אגרות

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1090; התש״ס, עמי 602.
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 ״תוספת ראשונה
 (סעיף 9)

 בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי), רישיון

 סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם, תשולם אגרה בשיעור של 277 שקלים חדשים.״

 כ׳ באלול התש״ס (20 בספטמבר 2000)

ן ס ל מ ן ו י ן צ  (דומ 3-202) ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשס״א-2000

 בתוקף סמכותי לפי תקנה ו3א(ד) לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה-

 1975י (להלן - התקנות), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום א׳ באלול התש״ם (1 בספטמבר 2000) - שינוי אגרות

 (ו) נוסח תקנה 29(ב) לתקנות הוא:

 ״(ב) בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך 52 שקלים חדשים.״-,

 (2) נוסח תקנה 31 לתקנות הוא:

 ״אגרת היתר 31. בעד כל היתר תשולם אגרה בסך 52 שקלים חדשים לכל שנת
 תוקפו.״

 י״ז באלול התש״ס (17 בספטמבר 2000)

ם ו ל י ש ר ו  (חמ 3-1550) א

 המנהל

 י ק״ת התשל״ה, עמי 1184; התשנ״א, עמי 268; התש״ס, עמי 24.

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון), התשס״א-2000

, אני קובע  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978וי
 לאמור:

 ו. בסעיף 1 להיתר הפיקוח על המטבע, התשנ״ח-21998 (להלן - ההיתר הכללי), אחרי תיקון סעיף ו

ה ״תאגיד בנקאי״ יבוא: ר ד ג ה ^ | 

 ״״תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח״ - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין

 וחשבון), התשנ״ח-998 ו5.״

 2. במקום סעיף 3 להיתר הכללי יבוא: תיקון סעיף 3

 ״קופת גמל 3. (א) אסור לקופת גמל ולמבטה להחזיק מטבע חוץ ונייר ערך חוץ

ח בישראל ומחוץ לישראל וכן נכסים אחרים מחוץ לישראל, אלא אם כן סך ט ב מ  ו

 בל החזקותיהם בכל הנכסים כאמור לא יעלה, בכל עת, על 5 אחוזים מסך

 כל נכסיהם.

 י סייח התשל״דו, עמי 108 ועמי 206; התשנ״ט, עמי 23.
 1 ק״ת התשנ״ח, עמי 722; התש״ס, עמי 604.

 ג ק״ת התשנ״דו, עמ׳ 438.
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 (ב) נכסי קופת גמל ומבטח ישוערכו לפי תקנות קופות הגמל ולפי

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, לפי הענין.״

5 להיתר הכללי - בטלים. ־  סעיפים 4 ו

 בסעיף 6(ב) להיתר הכללי, אחרי ״מתווך פיננסי וכן״ יבוא ״מבטח״.

 טופס 10 שבתוספת להיתר הכללי - בטל.

 תחילתו של היתר זה ביום י״א בתשרי התשס״א (10 באוקטובר 2000).

 כ״ה באלול התש״ם (25 בספטמבר 2000)

ר ז ו  >חמ 3-419) ב ל פ ו ר ע
 סגן המפקח על מטבע חוץ

 ביטול סעיפים 3.
 4 ו־5

 תיקון סעיף 6 4.

 תיקון התוספת 5.

 תחילה 6.
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