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 תקנות בית הדין לעבודה (פגרות)(תיקון), התשם״ב-2001

, ובהתייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הרין לעבודה, התשב״ט~969וי

 עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

, פסקאות(ו),(2) יסומנו  תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ״ד-21984

 (2), (3) בהתאמה, ולפניהן יבוא:

 ״(1) פגרת סוכות - מיום י״ר בתשרי עד יום כ״א בתשרי;״

 כ״ח באלול התשס״א (16 בספטמבר 2001)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-579) מ

 שר המשפטים

 סייח התשכ״ט, עמי 70.
 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1963; התש״ן, עמי 591.

 צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי)(קביעת תקן כליאה), התשס״ב- 2001

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 68ב 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 7,500 מקומות כליאה.

 כליאה

 תחילה ותוקף 2. תחילתו של צו זה ביום ט״ו בתשרי התשס״ב(2 באוקטובר 2001) והוא יהיה בתוקף עד

 יום י״ז באדר התשם״ב (ו במרס 2002).

 ז׳ בתשרי התשס״ב (24 בספטמבר 2001)

ו א ד נ י ל ז ו  (חמ 3-2239) ע

 השר לביטחון הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459;

 תקנות ניירות ערך(אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו
 שלא לציבור)(תיקון), התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשב״ח-1968',
 בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה

 שהוצעו שלא לציבור), התשנ״ט-21998 (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 ״״דוח ההצעה״ - כמשמעותו בתקנה 3(אץ1) לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של

(להלן - תקנות הצעה פרטית);  ניירות ערך בחברה רשומה), התש״ס-2000ג

 ״דוח הצעה מקדמי״ - כמשמעותו בתקנה 19 לתקנות הצעה פרטית.״

 סייח התשכ־ח, עמי 234.
 ק״ת התשנ״ט, עמי 226.
 ק״ת התש־ם, עמי 834.
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 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 2

 (ו) בתקנת משנה(א), במקום ״ביומ הגשת דו״ח מיידי על הקצאת ניירות ערך על פי

 תקנות ניירות ערך (הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לעיבור),

 התשנ״ב-992ו״ יבוא ״ביום הגשת דוח ההצעה או ביום הגשת דוח ההצעה המקדמי,

 לפי הענין״.

 (2) בתקנת משנה (ב) -

 (א) בפסקה (ו), במקום ״ליום הגשת הדוח המיידי״ יבוא ״ליום הגשת דוח

 ההצעה או ביום הגשת דוח ההצעה המקדמי, לפי הענין״.

 (ב) בפסקה (2), במקום ״שווי המניות המתקבלות בעת המימוש או ההמרה״

 יבוא ״במות המניות המרבית המתקבלת בעת המימוש או ההמרה, מוכפלת

 בשער הבסיס של המניה ביום המסחר שקדם ליום הגשת דוח ההצעה או דוח

 ההצעה המקדמי, לפי הענין״.

 (3) בסופה יבוא:

 ״(ג) שולמה אגרה בגין רוח ההצעה המקדמי, לא תשולם אגרה בגין דוח

 ההצעה שהוגש בעקבותיו.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשס״ב (1 באוקטובר 2001). החילה

 ו׳ בתשרי התשס״ב (23 בספטמבר 2001)

ם ו ל  (חמ 3-2360) ם י ל ב ן ש

 שר האוצר

 תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)(תיקון),
 התשם״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-968ו', ולפי סעיף

, בהתייעצות עם הרשות ובאישור  130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-994ו2

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בפתיח לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ״ה- תיקון הפתיח

(להלן - התקנות העיקריות), אחרי ״חוק ניירות ערך, התשכ״ח-968ו״ יבוא ״ולפי סעיף ג  995ו

 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-1994,״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 4

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״ובהתאם לתמורה שהשתלמה בעד היחידות
 שנמכרו״ יבוא ״מסך העודף החודשי של התקבולים: בתקנה זו, ״עודף חודשי של
 תקבולים״ - הסכום במזומנים שהועבר לחשבון הקרן בשל מכירת יחידות במשך
 חורש כלשהו, בניכוי הסכום במזומנים שהועבר מחשבון הקרן בשל פדיון יחידות

 במשך אותו חודש, ובלבד שהסכום המתקבל בחישוב כאמור איננו שלילי.״;

 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 234; התש״ס, עמי 252.
 ם״ח התשנ־ד, עמי 308; התשנ״ט, עמי 151; התשם״א, עמי 398.

 ק״ת התשנ״ה, עמי 702.
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 (2) במקום תקנת משנה (ב), יבוא:

4ו בבל חודש לגבי העורף החודשי של  ״(ב) תוספת האגרה תשולם ער ל־

 התקבולים בחודש הקורם; המציע ידווח לרשות, עם ביצוע התשלום, על סך כל

 הסכומים שהועברו לחשבון הקרן בחורש הקודם בשל מכירת יחידות, סך כל

 הסכומים שהועברו מחשבון הקרן בחודש הקודם בשל פדיון יחידות והעודף

 החודשי של התקבולים בחורש הקודם.״

 הוספת תקנה 1א 3. אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הצעת ניירות 4א. (א) המציע ישלם לרשות, עם הגשת הבקשה להתיר פרסומו של

 ערך מסחריים תשקיף של ניירות ערך מסחריים, אגרה בסכום הקבוע, וכן תוספת אגרה,

 בשיעור כאמור בתקנה 2(א), מהסכום הכולל של התמורה שתשולם בעד

 חלק הסדרה שיוצע ביום חתימת התשקיף-, במועד הקצאת כל חלק נוסף

 מהסדרה ישלם המציע תוספת אגרה בשיעור כאמור בתקנה 2(א) מהסכום

 הכולל של התמורה שתשולם בעד חלק הסדרה שיוצע באותו מועד:

 הסכום הכולל של תוספת האגרה שתשולם בקשר עם תשקיף של ניירות

 ערך מסחריים לא יעלה על 3/100 אחת מן השווי המרבי של ניירות הערך

י הציבור במועד כלשהו. ד  המסחריים על פי התשקיף, שיהיו ב

 (ב) תוספת האגרה בשל הקצאת כל חלק נוסף מהסדרה תשולם מדי

4ו בו, לגבי ניירות הערך המסחריים שהוקצו במשך  חודש, עד ליום ה־

 החודש הקודם: המציע ידווח לרשות עם ביצוע התשלום על כמות ניירות

 הערך המסחריים שהוקצו כאמור והתמורה שנתקבלה בעדם (להלן -

 התמורה).

 (ג) הוקצה חלק נוסף של הסדרה ולא שולמה תוספת האגרה במועד

 האמור בתקנת משנה (ב), היא תשתנה בשיעור השינוי שחל בין המדד

 שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדד שפורסם לאחרונה

 לפני מועד תשלום תוספת האגרה.״

 הוספת תקנה 1:7 4. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״איחור בתשלום 7א. לא שולמה אגרה או תוספת האגרה במועד שנקבע בתקנות אלה

 ייתוסף עליה, לבל יום איחור החל ביום השישה עשר, סכום בשיעור של

 1/3000 האחוז.״

 אגרה

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשכ״ב (ו באוקטובר 2001).

 ר בתשרי התשס״ב (23 בספטמבר 2001)

ם ו ל  (חמ 3-926) ם י ל ב ן ש

 שר האוצר

 תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(תיקון), התשס״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968', ולפי סעיף
, בהתייעצות עם הרשות ובאישור  0נ1א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-21994

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 סייח התשב״ח, עמי 234; התש״ס, עמי 252.
 ס״ח התשג״ד, עמי 308; התשנ״ט, עמי 151; התשם״א, עמי 398.
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 1. בפתיח לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ט-989ו5 (להלן - התקנות תיקון הפתיח

 העיקריות), אחרי המילים ״(להלן ־ החוק״) יבוא ״ולפי סעיף 30וא לחוק השקעות משותפות

 בנאמנות, התשנ״ד-994ו,״.

 2. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום ״תאגיד שהוראות פרק ו׳ לחוק חלות עליו״ תיקון תקנה 2

 יבוא ״תאגיד שחלות עליו הוראות פרק ה׳3 או פרק ו׳ לחרק״.

 3. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 3*

-אגרת מסחר 3א. (א) בורסה תשלם לרשות בעד בל שנה אגרה שנתית בםבום של
 שנתית שמונה מיליון שקלים חרשים, במפורט להלן בתקנה זו.

 (ב) האגרה לבל שנה תשולם בארבעה תשלומים של שני מיליון

 שקלים חרשים כל אחד, שמועדם לא יאוחר מהיום האחרון של כל אחד מן

 החודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של אותה שנה: סכום כל תשלום

 ישתנה בשיעור השינוי שחל בין המדד שפורסם לחודש דצמבר 2000 לבין

 המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האחרון של מועד התשלום.

 (ג) סכום כל תשלום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים.״

 4. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות, יבוא: החלפת התוספת
 השניה

 ״תוס&ת שניה
 (תקנות ו, 2(ב) ו־4)

 שווי נקי ממוצע של נכסי קרן אגרה שנתית
 (בשקלים חדשים) דרגה (בשקלים חדשים)

 עד 5,717,000 א 14,405

 מעל 5,717,000 עד 22,868,000 ב 20,675

 מעל 22,868,000 עד 91,468,000 ג 31,685

 מעל 91,468,000 ד 46,100״

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בתשרי התשס״ב (ו באוקטובר 2001). תחילה

 6. (א) על אף האמור בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות אלה, תאגיד הוראות מעבר

 שביום 1 באוגוסט 2001 פרק הי3 לחוק חל עליו ישלם את האגרה לשנת 2001 ביום י״ר בתשרי

 התשם״ב (ו באוקטובר 2001).

 (ב) על אף האמור בתקנה 3א לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות אלה, תשלם

 הבורסה לשנת 2001 אגרה בסכום של שני מיליון ושלושים אלף שקלים חרשים: האגרה

 תשולם בתשלום אחד, לא יאוחר מיום י״ד בחשון התשם״ב (31 באוקטובר 2001).

 (ג) על אף האמור בתוספת השניה לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות אלה, מנהל
 קרן שביום ו באוגוסט 2001 היה חייב בתשלום אגרה שנתית, ישלם לשנת 2001 תוספת
 לאגרה השנתית בשיעור של רבע מן ההפרש שבין האגרה שהיתה משתלמת על פי התוספת
 כנוסחה כאמור לבין הסכום ששילם כאגרה שנתית לשנת 2001 על פי התקנות העיקריות:

 התוספת תשולם לא יאוחר מיום י״ד בחשון התשס״ב (31 באוקטובר 2001).

 ו׳ בתשרי התשס״ב (23 בספטמבר 2001)
ם ו ל  (חמ 3-926) ם י ל ב ן ש

 שר האוצר

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 782; התשנ״ז, עמי 980.
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 תקנות התעבורה (תיקון), התש0״ב-2001

וד לפקודת התעבורה', באישור ועדת הכלכלה של ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו

, , וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-51977  הכנסת לפי סעיף 46(א) לחוק־יםוד: הממשלה2

 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בהגדרה ״אוטובוס זעיר״ שבתקנה ו לתקנות התעבורה, התשב״א-ו4196 (להלן -

 התקנות העיקריות) -

 (ו) בפסקה (3), בסופה יבוא ״ואם הוא מוגן נגר ירי - משקלו הכולל המותר לפני

 המיגון לא עלה על 4,000 ק״ג״;

 (2) בפסקה (4), בסופה יבוא ״או באוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין״.

 תיקון תקנה 6דו 2. בתקנה 78ו(2א) לתקנות העיקריות, אחרי "אינו עולה על 8״ יבוא ״ומשקלו הכולל

 המותר אינו עולה על 4,000 ק״ג״.

 תיקון תקנה 79ו 3. בתקנה 179(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) באוטובוס שמוגן נגד ירי, ובלבד שמספר הנוסעים אינו עולה על 15 מלבד

 הנהג, וניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190(1).״

179(א^ ו־(6)״. ־ 79ו(א^״ יבוא ״ו ־  תיקון תקנה ש19 4. בתקנה 190(1) לתקנות העיקריות, במקום ״ו

ה נ ם ס י ר פ  א

 שר התחבורה

 ד׳ בתשרי התשס״ב (21 בספטמבר 2001)
 (חמ 3-83)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי ג17.
 סייח התשנ״ב, עמי 214.

 סייח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 358.
 ק״ת התשב״א, עמי 1423; התש״ס, עמי 698: התשס״א, עמי 814.

 תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשם״ב- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', באישור ועדת הכלכלה של הכנסת

, אני , וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977ו5  לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד: הממשלה2

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה .<8א ו. בתקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961", אחרי פסקה (3) יבוא:

 הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או
 מהאזור לישראל; בפסקה זו, ״אזור״ - יהודה

 והשומרון וחבל עזה.״

 ״(4) רכב מסחרי אחור ורכב מסחרי בלתי
 אחוד שמוגן נגד ירי

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 ס״ת התשנ״ב, עמי 214.

 ם״ח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 358.
 ק״ת התשב״א, עמי 1425; התש״ס, עמי 409.
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 תוקף

ה נ ם ס י ר פ  א

 שר התחבורה

 2. תוקפן של תקנות אלה לשנתיים מיום פרסומן.

 ד׳ בתשרי התשס״ב (ו2 בספטמבר 2001)

 (חמ 3-83)

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיה (שבר לימוד מרבי בגני
 ילדים ציבוריים), התשם״ב-ו200

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-

 1996', ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

 ו. שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים, יהיה החל ביום א׳ באלול התשס״א שכר לימוד
י ב ר  (2 בספטמבר 2001), כמפורט להלן: מ

 (1) לשבוע לימודים, למעט יום שישי - 515 שקלים חדשים לחודש:

 (2) בעד ימי שישי - 129 שקלים חדשים לחודש.

ם ו ל  ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

 ט״ו באלול התשס״א (3 בספטמבר 2001)

 (חמ 3-2722)

ת נ ב ר ל ו מ י  ל

 שרת החינוך

 ס־ח התשנ״ו, עמי 192.

 שכר לימוד
 מרבי

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(שבר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים),
 התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-

 1996', ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

 ו. (א) שכר לימור מרבי בגני ילדים פרטיים יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:

 בשקלים חדשים

 הציוד בגן
 הילדים הוא
 בשיעור שבין
 55% ל־70%

 הציוד בגן
 הילדימ הוא
 בשיעור שבין
 71% ל־85%

 הציוד בגן
 הילדים הוא
 בשיעור של
 86% ומעלה

 גננת מוסמכת בעלת ותק של ל1 שנים רמה 1 רמה 2 רמה ג

 ומעלה 847 824 760

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים או רמה 4 רמה 5 רמה 6

671 728 764 
 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים
 ומעלה או גננת הלומדת להסמכה במשך 5

 שנות לימודיה הראשונות

 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק עד 12 רמה 7 רמה 8 רמה 9

 שנים 697 671 629
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 ס״ח התשנ״ו, עמי 192.
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 (ב) בצו זה, ״רמה״ - במצוין באישור שניתן לגננת על ידי משרד החינוך ובאין

 אישור - רמה 9.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ באלול התשם״א (2 בספטמבר 2001).

 ט״ו באלול התשס״א (3 בספטמבר 2001)

 (חמ 3-2722)

ם ו ל ש ן ב ל י ת ס נ ב ל ר ו מ י  ל

 שרת החינוך שר האוצר

 הודעת המדידות (אגרות), התשס״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז-ד197י (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרון־ 1. עקב עליה במדד יחול מיום י״ד בתשרי התשס״ב (ו באוקטובר 2001), שינוי בסכומי

 האגרות שלפי תקנות 2 ו־3 לתקנות כלהלן:

 (ו) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך

 79.99 שקלים חדשים, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק

 משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

 ״אגרות בעד 3. בעד העתקת פריט מחומו־ מדירה כמפורט להלן, שהועתק בידי

י מבקש השירות או בידי עובד המרכז למיפוי ישראל, ישלם המבקש מ ו ח ק מ ת ע  ה

 מדידה 1 1
 נוסף על בל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב

 להלן:

 בשקלים חדשים

 (ו) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים,

 ופרטים כיוצא באלה, לבל קו או נקודה 1.58

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 2.38

 (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 2.38

 (4) פרטי משיחה, לבל חלקה בגוש רישום 2.38״

 ל׳ פאב התשס״א (19 באוגוסט 2001)
ן ו  (חמ 3-334) א ב י א ל ר

 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 י ק״ת התשל״ז, עמי 1163: התש״ם, עמי 915.
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