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 תקנות בתי המשפט (גישור)(תיקון מם׳ 2), התשס״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-
 1984'(להלן - החוק), וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-21995, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ״ג-1993ג (להלן - התקנות העיקריות), אחרי
 תקנה 9 יבוא:

 ״בקשה למתן 10. (א) בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח)
ר לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על ו ש
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 הסדר הגישור או מי מהם.

 (ב) בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור, ויצורפו
 לה הסדר גישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר

 ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה.
 (ג) בקשה לפי תקנה זו תוגש לבית המשפט שהוא בעל הסמכות

 הענינית והמקומית לרון בתובענה נושא הסכסוך.

 (ד) בתקנה זו, ״סכסוך״ - מצב שבו קיימת עילה לתביעת זכות.״

 כ״ח בניסן התשס״ב (10 באפריל 2002)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-2395) מ

 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשס״א, עמי 498.
 ם״ח התשנ״ה, עמי 393.

 ק״ת התשנ״ג, עמי 1042;.התשס״ב, עמי 50.

 הוספת תקנה 10

 תקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסובנים)(תיקון), התשם״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ב(א^)׳ (2) ו־(3) ו־27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית,
(להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לפי סעיף 48(א)  התשי״א- 1951י
, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מתקין חקנות  לחוק־יםוד: הממשלה2

 אלה:

 1. בתקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים), התשנ״ב-1991" (להלן - התקנות
 העיקריות), כל מקום שנאמר בו ״חמ״ם״ יבוא במקומו ״חומ״ס״.

 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה ״הרשות״ יבוא:

 ״״הרשות״ - ראש הג״א, מפקד הג״א מחוזי או ראש מרכז חומ״ם במפקדת ראש הג״א
 או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה;״.

 3. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, פסקה(3) - תימחק, ובפסקה(4), במקום ״לפי טופס 4״
 יבוא ״לפי טופס 3״.

 4. בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״מצב הכן״ יבוא ״או על מעב מיוחד בעורף
 כמשמעו בסעיף 9ג לחוק״.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 6

 החלפת התוספת 5. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא

 סייח התשי״א, עמי 78.
 סייח התעזנ״ב, עמי 214.

, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.  ס״ת התשל״ז
 ק״ת התשנ״ב, עמי 213.
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 ״תוספת
 טופסי 1

 (תקנות 2(א)>1) ו-3)
 פייטים על מחזימ ההומ״ס

 1. פרטים על המחזיק (ציין סוג המחזיק: מפעל/מיתקן /רשות מקומית או אחר):

 שם המחזיק וסוגו שם חברת האם

 מספר מחזיק של מרכז חומ״ס מסי תאגיד / מסי ת.ז.

 סוג המחזיק : אזרחי/ביטחוני/צבאי
 מפעל חיוני: כן / לא

 אם כן, סימוכין במשרד העבודה והרווחה"/•

 כתובת המפעל/מיתקן(רחוב ומספר) עיר/ישוב סמל ישוב מיקוד

 כתובת למכתבים / ת.ד. (א• שונה מכתובת המפעל) עיר/ישוב סמל ישוב מיקוד

 טלפון/נייד קידומת טלפון / נייד בחירום קידומת פקס קידומת

 2. פרטים על האתר גו נמצא החומ״ס:

 כתובת(רחוב ומספר) סמל ישוב מיקוד

 כתיבת למכתבים / ת.ד. (אם שונה מכתובת סמל ישוב מיקוד
 המפעל)

 טלפין קידומת
 מיקום האתר:

ט  נ.צ. אורן >

 מרחק האתר ממבנה מגורי קבע(קו אווירי מגדר המפעל): מטר.

677 15.5.2002 , ב ן התשס״ ו ת 6167, ד׳ בסי ו ץ התקנ ב ו  ק



 פקס קידומת

 3 א. פרטים על מנהל המפעל:

 שם משפחה שם פרטי טלפון/נייד קידומת

 כתובת פרטית(רחוב ומספר) עיר/ישוב סמל ישוב מיקוד

:"  ב. פרטים על מפלןד הג״א במפעל{

 שם משפחה שם פרטי טלפון/נייד קידומת פקס קידומת

ן ו - ן ן 1 ן -  ן ן ן ן

 כתובת פרטית(רחוב ומספר) עיר/ישוב סמל ישוב מיקוד

 ג. פרטים על ממונה הבטיחות:

 שם משפחה שם פרטי טלפון/נייד קידומת פקס קידומת

 כתובת פרטית(רחוב ומספר) עיר/ישוב סמל ישוב מיקוד

 4. הערות ייחודיות למחזיק:

 א. עיסוק המפעל: יצור / יבוא / אריזה / מסחר / ניפוק / אחסנה / אחזקה / שימוש / העברה

 פרט:

 תאריך: חתימת מנהל המפעל:

 (1) הקף ההגדרה׳.ות המתאימה/ות לך(אם אחר - פרט).
 (2) לסעיף יה יש לצרף תצלום אישור ממשרד העבודה והרווחה.

 (3) סעיף וה יש למלא בדיוק של 6 ספרות ברשת ישראל.
 (•4) מפקד הג״א במפעל-כמשמעותו בתקנה 13 לתקנות ההתגוננות האזרחית(ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם),

 התשל״ג - 1973 ; (ק״ת התשל״ג, עמי 1937.)
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 טופס 2
 (תקנות 2(א)(2) ו־ 3)

 טופס פרטים על אחסון וצריכת חומ״ס

 שם מחזיק: מס׳ מחזיק במרכז חומ״ס(פיקוד העורף-הג״א):

 צרינה שנתית
 ממוצעת

 נמות מיונית
 מאושרת

a m להחזקה 

 נמות מירגית
 מבוקשת
 להחזקה

 שיטת
m איחסון 

 משקל יה׳
' 5  קורי סוג אריזה'״ אריזה י

 חירום
 קגוצת
 מ; ו׳ מזהה שם החומר ורינוזו סיפון

CAS או״מ י 

( נ '  חומ״ס מכס

CAS או״מ 

0 , ס כ  חומ״ס ״

CAS או״מ 

" , ס כ  חומ״ס מ

CAS או״מ 

( 3 ,  חומ״ס מכס

CAS או״מ 
> נ  חומ״ס מכס׳

CAS או״מ 

"  חומ״ס מכסי

CAS או״מ 

> נ )  חומ״ס מכס

.(*ee (446 ק״ת התשס״א עמי) ; כהגדרתו בתקנות שירותי חובלה, התשס״א - 2001 - (U.N. NUMBER)מספר או״מ • 

 (1) חבית, פח, מכל וכד׳(אם מופיע במסי סוגי אריזה יש לציין בשורה נפרדת).

 (2) בתמיסה, בקירור, דחוס, בתנאים סטנדרטייס וכדי.

 (3) רק יבואנים ימלאו שדה זה.
 (4) למרכז חומ״ס(פיקוד העורף-הג״א) מעבר הטופס כששדה זה מלא ומאושר.

 (5) יש לציין את יחידות המשקל(ליטר, ק״ג וכוי).

 הצהרה: אני מצהיר שכל הפרטים בטופס זה מלאים, נכונים ומדויקים.

 תאריך שם פרטי ומשפחה חתימת מנהל המפעל מסי ת״ז



 טופס 3
 (תקנה 2(א)(4)

 אדגוו הבטיחות *מפעל

 1. מספר מחזיק שם.

. הערבות לטיפול באירוע חומ״ס 2 

 פרט ראשי צוותים, כמפורט להלן (ובעלי תפקידים נוספים אם יש):

 מועד תרגול
 תפקיד שם הכשרה / מקצוע(11 אחרון

 מפקד הג״א גמפעל

 ד׳ צוות חירום

 ו׳ צוות מעדנת סיכונים

 3. אמצעי בטיחות אישיים
 האם יש אמצעי בטיחות אישיים המתאימים לכל החומרים שברשותכם׳ כן / לא !2)

 פרט את אמצעי הבטיחות הקיימים במפעל:
 קבוצת אמצעים סוג האמצעי יצרן כמות

 חליפות מגן
 (לדוג,: חליפת מגן וייטון).

 יש לציין אם החליפה
 אטימה או לא.

 חליפות מגן
 (לדוג,: חליפת מגן וייטון).

 יש לציין אם החליפה
 אטימה או לא.

 חליפות מגן
 (לדוג,: חליפת מגן וייטון).

 יש לציין אם החליפה
 אטימה או לא.

 מסיכות גז
 (לדוג׳: מסיכת כיסוי
 פה-אף או פנורמית).

 מסיכות גז
 (לדוג׳: מסיכת כיסוי
 פה-אף או פנורמית).

 מסננים
 (לדוג׳: מסנן מסוג

 מסננים
 (לדוג׳: מסנן מסוג

 מסננים
 (לדוג׳: מסנן מסוג

 מערגת גשימה פתוחה
 כפפות

 (לדוג׳: ניאופוץ, pvc וכדי)

 מגפיים / עדדלייס
 (לדוג׳: גומי, pvc וכדי)
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 אמצעי בטיחות מערכתיים

 א. פרט מעדנות חירום/התראה והתרעה:

 קבוצת אמצעים סוג האמצעי נמות הערות

 מעיכת אזעקה
 (פנימית / חיצונית)

 אמצעי להעיבת סיכונים
 דפי מידע / בטיחות על

 חומדים מסוכנים
 שרוול ביוון דוה

 תחנה / ערבה מטאורולוגית
 גנרטור חירום

 קשר נייד
 קו נקודה לנקודה
 מקלחות חירום
 משספות עיניים

 אבטחת מפעל
 (לדוג׳! גדר היקפית, שמירה,

 גלאי נפח / פריצה)

 אבטחת מפעל
 (לדוג׳! גדר היקפית, שמירה,

 גלאי נפח / פריצה)

 אבטחת מפעל
 (לדוג׳! גדר היקפית, שמירה,

 גלאי נפח / פריצה)

 ב. אמצעי גילוי וזיהוי: אץ / יש(2). לפרט.
 קבוצת אמצעים סוג האמצעי יצרן נמות

 ערכת גילוי וזיהוי
 גלאים(חום, עשן, כלור, גו
 פחפימני מעובה, אחרים)

 ג. אמצעים לטיפול בדליפה / שפן: אץ / יש(2). לפרט.

 קבוצת אמצעים • סוג האמצעי נמות הערות

 ערכה לאטימת דליפות
ולי מתכת)  (פדים עם שרו

 כריות / שרוולי ספיגה
 חומרי ספיגה

ט וכדי) לי  (חול, ורמיקו

 חבית פלדה פתוחה עם מכסה

 כלי קיבול לאיסוף פסולת
 /שפן

 (יש לציין נפח / קיבולת)

 כלי קיבול לאיסוף פסולת חבית פוליאתילן עם מכסה
 /שפן

 חבית pvc עם מכסה (יש לציין נפח / קיבולת)

 כלי קיבול לאיסוף פסולת
 /שפן

 (יש לציין נפח / קיבולת)
 חבית קרטון עם מכסה

 כלי קיבול לאיסוף פסולת
 /שפן

 (יש לציין נפח / קיבולת)
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 ד. אמצעים לטיפול בדליקות: האם יש אישור שירותי כיבוי 3 אין / יש(12. לפרט.
 קבוצת אמצעים סוג האמצעי(3) יצרן כמות

 כבאיות
 תזמחי קצף

 מזנקי מים / קצף

 וזידינטים

 מערכת ספוינקלדים

 מטפים

 מרכיז קצף

 5. ה?טנת רמות מלאי חומרים מסוכנים בעת חירום

 קצב ירידה
 במלאי

 בק״ג/יממה

 סוג התהליך
 (לדוג׳: נטרול,
 מיהול וכד׳)

 כמות בק״ג
 מתוכננת לירידה

 במלאי
 סוג אריזה

 שם החומר
 המתוכנן לירידה

 במלאי

 6. ריכוז אמצעים לפינוי חומ״ס בעת חירום
 בעת חירום תדרש, לפי הצורך, לפנות החומרי• המסוכנים - ציין האמצעים בהתאם לפירוט בטבלה

 (חומרים מוגנים או מתוכננים לנטרול אינם לפינוי).
 במות אמצעים וכ״א קיימת
 במפעל ומרותקת לשע״ח

 כמות אמצעים נדרשת
 סוג אמצעי לביצוע הפינוי

 מלגזה

 מנוף

 משאית(10 טון)

 מכלית

 טנדי

 כח אדם

 תאריך חתימת מנהל המפעל ״

 (1) קורס הסמכה או בוגר מוסד לימודים.
 (2) מחק את המיותר.

 (3) יש לציין קוטר/משקל/נפח.

 תחילה 6. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ר ז ע י ל ן א ן ב י מ י נ  ב
ן ן ח ט י ב ך ה ס 2002) ש ר מ ב (21 ב ״ ס ש ת ן ה ס י נ  ח׳ ב

 (חמ 3-2290)
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 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(שיעורי פחת) (תיקון מם׳ 3),
 התשמ״ט-1989 (תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(K) לחוק מס הכנסה(תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-
 1985', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(שיעורי פחת)(תיקון מס׳ 3), תיקון תקנה 2
 התשמ״ט-21989, במקום ״ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)״ יבוא ״כ״ו בטבת התשם״ג

 (31 בדצמבר 2002).

 חחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002). תחילה

ם ו ל ב ן ש  ס י ל
 שר האוצר

 י״ט באייר התשס״ב (ו במאי 2002)
 (חמ 3-1446)

 ם״ח התשמ״ה, עמי 172.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 1097; התשס״א, עמי 501.

 תיקון תקנה ו

 תיקון תקנה 2

 תחילה

 תקנות.הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס׳ 3),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
 יעדי התקציב), התשנ״ג-1992', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג-21993
 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״מרשם אוכלוסין״ יבוא:

 ״״משפחת אומנה״ - משפחה שאישר משרד העבודה והרווחה, כמשפחת אומנה
 לצורך תקנות אלה״.

 2. בתקנה 2 -

 (1) אחרי פסקה (6א) יבוא:

 ״(6ב) איש צד״ל - הנחה שאינה עולה על 90 אחוז לגבי 100 מטרים רבועים
 למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל
 אחרי חודש מאי 2000; בפסקה זו, ״איש צד״ל - איש צבא דרום לבנון, מנגנון
 הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות
 הביטחון, ואשר הוכר כ״זכאי שיקום״ על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע

 (המנב״ם), ובן זוגו״;

ה (8DX, בהגדרה ״הכנסה״ אחרי ״הכנסה ברוטו של המחזיק בנכם ושל ק ס פ ב ( 2) 
 אלה המתגוררים אתו״ יבוא ״לרבות ילד במשפחת אומגה״;

 (3) בפסקה (וו), אחרי ״בן או בת״ יבוא ״לרבות ילד במשפחת אומנה״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002).

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 י״ט באייר התשס״ב (ו במאי 2002)
 (חמ 3-2278)
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 סייח התשנ״ג, עמי 10.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 419; התשס״ב, עמי 258 ועמי 247.

 קובץ התקנות 6167, ד׳ בםיון התשס״ב, 15.5.2002



 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחיר מרבי לשירותי אחזקה
 למונים במוניות), התשם״ב-2002

, 1 0 1 ק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים) 2 ו ח ל X  בתוקף סמכותנו, לפי סעיף 1
 התשנ״ו-996ו', ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים

 לאמור:

 מחיר מרבי 1. המחיר המרבי בעד שירותי אחזקה למונים במוניות הוא 544 שקלים חדשים כולל מס
ה ערך מוסף. ק ז ח י א ת ו י י ש  ל

ת 1 י ו י נ  דמונים במו

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ד׳ באייר התשס״ב (16 באפריל 2002).

 ב׳ באייר התשם״ב (14 באפריל 2002)
 (חמ 3-2722)

ם ו ל ש ן ב ל י ה ס נ ם ם י ר פ  א
 שר התחבורה שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח),
 התשם״ב-2002

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

 קביעת רמת 1. על אף האמור בפרט 32 בתוספת להודעה בדבר המערכים והשירותים שעליהם חל
ח פרק הי2, תהיה רמת הפיקוח על מחירי הובלת דלק במכליות, החל ביום י״ט בניסן התשם״ב ו ק י  פ

 (ו באפריל 2002) לפי פרק ו׳ לחוק.

 ב׳ באייר התשס״ב (14 באפריל 2002)
 (חמ 3-2272)

ם ו ל ש ן ב ל י ה ס נ ם ם י ר פ  א
 שר התחבורה שר האוער

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2706.

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה(גן לאומי
 אנדרטת חטיבת הנגב), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-998ו', ולאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מכריז לאמור:

 אכרזה על 1. השטח המתואר בתוספת הנמצא כקילומטר וחצי צפונית מזרחית לבאר שבע
, והמותחם בקו כחול בתשריט מס׳ ג/62/4 הערוך בקנה מידה 5,000: ו והחתום ביום ב׳ באייר " 1 ן ^  ג

 התשם״ב (4 ו באפריל 2002) בידי שר הפנים, הוא גן לאומי.

 סייח התשנ״ח, עמי 202.
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 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי הפקרת העתקי
׳ התשריט ע ב ר ש א ה ב י נ ב 1 7 ן ו ו נ כ ת  הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית ל

 באר שבע, ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 לקהל.

 תוספת
 (סעיף ו)

 השטח נמצא בתחום עיריית באר שבע שבו חלות תבניות מם׳ ד/599א ו־2/132/03/5 וניתן
 להן תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 1593, התש״ל, עמי 1057, מיום ח׳ בשבט
 התש׳יל (15 בינואר 1970) ובילקוט הפרסומים 4626, התשנ״ח, עמ׳ 2716, מיום י׳ באדר

 התשנ״ח (8 במרס 1998).

 ב׳ באייר התשם״ב (14 באפריל 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-650) א

 שר הפנים

 הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסובנים [נוסח חדש], התשל״ג-1973י
 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע

 לאמור:

י התוספת ו נ  ו. בחלק ב׳ לתוספת הראשונה לפקודה, בסימן א; בפרט 19, המילים ״למעט: תכשירים שי
נה ם הראשו י נ כ ו ס ם מ י מ ם ס נ י א % 0.1 קוקאין מעורב בחומרים פעילים אחרים ש  המכילים לא יותר מ־

 ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור ולהפיק את הקוקאין״ - יימחקו.

 2. תחילתה של הודעה זו שלושים ימים מיום פרסומה. תחילה

 י״ח באייר התשס״ב (30 באפריל 2002)
ן ה ם ד י ס  (תמ 3-661) נ
 שר הבריאות

ש 27, עמי 526; ק״ת התשנ״ח, עמי 901. ד נת ישראל, נוסח ח י  י דיני מד

 הודעת פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ״מ)(מס׳ 2),
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק
 גפ״מ), התשנ״ט-999ו' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

ן סכומים ו  1. מחירי שירות ניפוק התעדכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו, החל ביום י״ט בניסן עדכ
 התשס״ב (1 באפריל 2002) הוא כלהלן:

 ק״ת התשנ״ט, עמי 720; התשס״ב, עמי 463.
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 ״תוספת
 מחיר שירותי ניפוק מ!״מ

ם הערות וב בשקלים חרשי ת יחידת חי ו ר  השי

 המחיר כולל אחסון
 תפעולי ופעולות שאיבה

 ו. ניפוק גפ״מ למכליות טון 23.78

 והזרמה הכרוכות בשירות
 המחיר כולל אחסון

 תפעולי ופעילות שאיבה
 2. ניפוק גפ״מ בהזרמה טון 13.94

 והזרמה הכרוכות בשירות״

ן י י ע ר מ י א  י
 המנהל הכללי של משרד התשתיות

 ומנהל מינהל הדלק

 ה׳ בניסן התשם״ב (18 במרס 2002)
 (חמ 3-2722)

 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשס״ב-2002
 בהתאם לסעיף 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ״ד-1984' (להלן

 התקנות), אני מודיעה לאמור:

 ו. אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002):
 הסכום בשקלים חדשים

 (ו)

 86ו,5ו
5,982 

690 
1,381 

9,710 
3,635 

3,175 
690 

1,381 

162 
227 
256 

(3) 

ט מ י ס פ י  צ
 המפקחת עיל הביטוח

 אגרות רישיון של מבטח, לרבות מורשה לויידס, לכל
 ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 2( 1) לתקנות)
 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 2(2) לתקנות)

 (2) (א) אגרת רישיון לסוכן יחיד(חקנה 3(א) לתקנות)
 (ב) אגרת רישיון לסוכן תאגיד(תקנה 3(ב) לתקנות)

 אגרה שנתית של מבטח, למעט מורשה לויידס, לכל ענף
 ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(חקנה4(אץ1) לתקנות)
 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 4(אץ2) לתקנות)

 אגרה שנתיח של מורשה לויידם לכל ענף ביטוח שבו
 הוא עוסק באותה שנה(תקנה 4(ב) לתקנות)

 (א) אגרה שנתית של סוכן יחיד(תקנה 5(א) לתקנות)
 (ב) אגרה שנתית של סוכן תאגיד(תקנה 5(ב)(לתקנות)

 אגרה לבחינות לסוכן יחיד, לכל מקצוע -
) לתקנות) x 1(א) בחינה ביסודות(תקנה 7(א 

 (ב) בחינת גמר(תקנה 7(אץ2) לתקנות)
 (ג) ערר על בחינה(תקנה 7(ג) לתקנות)

 ג׳ באייר התשם״ב (15 באפריל 2002)
 (חמ 3-838)

(4) 

(5) 

(6) 

 ק״ת חתשמ״ד, עמי 1029; התשס״א, עמי 251.

15.5.2002 , ב ן התשס״ ו ת 6167, ד׳ בסי ו ץ התקנ ב ו  ק

ת רו ן אג  עדכו
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