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 תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין)(תיקון), התשם׳׳ב-2002

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש״ם-2000

, וסעיפים 16 2  (להלן - החוק), סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-964ו

, ובהתייעצות עם שר הביטחון ועם ג  ו־28 לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א-ו200

 השר לביטחון הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

ל תקנות בתי משפט לענינים מינהליים(סדרי דין), התשס״א-2000" (להלן -  תיקון הפתיח 1. בפתיח ש

28 ־  התקנות העיקריות), אחרי ״לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965״ יבוא ״וסעיפים 18 ו

תנאי ממאסר, התשס״א-2001, בהתייעצות עם שר הביטחון ועם השר  לחוק שחרור על־

 לביטחון הפנים״.

 הוספת פרק ביו 2. אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פרק ב׳1 - עתירה נגד החלטת ועדת שחרורים

 ו2א. בפרק זה -

 ״אסיר״ - לרבות אסיר ששוחרר על־תנאי;

 ״הועדה״ - ועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת, לפי הענין,

 כהגדרתן בחוק שחרור על־תנאי:

תנאי ממאסר, התשם״א-  ״חוק שחרור על־תנאי״ - חוק שחרור על־

:52001 

 ״מידע חסוי״ - כמשמעותו בסעיף דו לחוק שחרור על־תנאי;

, לרבות עתירה  ״עתירה״ - כמשמעותה בסעיף 25 לחוק שחרור על־תנאי

 לפי סעיף 26 לאותו חוק.

ל החלטה בעתירה יוגשו,  21ב. עתירה, בקשת רשות ערעור וערעור ע

 והדיון בהם יתנהל, לפי הוראות פרק זה, ופרק ז׳ בשינויים המחויבים,

.  ובכפוף להוראות חוק שחרור על־תנאי

 ו2ג. עתירה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו

 מוחזק האסיר, ואם שוחרר - בית הסוהר שבו הוחזק ערב שחרורו.

 21ד. (א) עתירה תוגש בתוך 30 ימים מיום שניתנה ההחלטה בפני

 העותר, או מיום שנמסרה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

 (ב) בית המשפט רשאי להאריך את המועד להגשת עתירה כאמור

 בתקנת משנה (א): בית המשפט ייתן למשיב הזדמנות להגיב לבקשת

 ההארכה לפני שיחליט בה, אם ראה הצדקה לכך.

 21ה. (א) עתירה תיפתח במסירת כתב עתירה לבית המשפט.

 (ב) בכתב עתירה ייכללו כל אלה:

 (ו) שם העותר, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי־דין,

 ואם הוא מיוצג - שם עורך דינו ומענו:

 י סייח התש״ס, עמי 02ו.

, עמי 198. ד ״ מ ש ת  2 נז״דו ה

 5 סייח התשם״א, עמי 410.

 4 ק״ת התשס״א, עמי 170.

 5 סייח התשס״א, עמי 410.

ת ו א ר ו ת ה ל ו ח  ת

 מקום שיפוט

ת ש ג ה ד ל ע ו מ  ה

 עתירה

ב עתירה ת  כ
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 (2) המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי־דין;

 (3) תיאור ההחלטה נושא העתירה והמועד שבו ניתנה בפני

 העותר, או המועד שבו נמסרה לו, אם ניתנה שלא בפניו:

 (4) הענין של העותר בנושא העתירה;

 (5) פירוט הנימוקים בעובדה ובחוק שעליהם מתבססת

 העתירה-,

 (6) פירוט הסעד שמבקש העותר.

 (ג) כתב עתירה יהא ערוך לפי טופס 1 שבתוספת ויצורף לו תצהיר

 לאימות העובדות המשמשות יסוד לעתירה.

 (ד) לכתב העתירה יצורפו, כבל שניתן, העתק צילומי של ההחלטה

 נושא העתירה, והעתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לענין, הכל

תנאי ותקנה 21י בענין מידע חסוי.  בכפוף להוראות חוק שחרור על־

 משיבים בעתירה ו2ו. המשיבים בעתירה יהיו הועדה שנגד החלטתה מכוונת העתירה

ו ניתנה ההחלטה או היועץ המשפטי לממשלה, לפי הענין, נ  והאסיר שבעני

 אולם לצורך טיעון ומתן תשובות בקשר לעתירה יהיו המשיבים האסיר או

ועץ המשפטי לממשלה, לפי הענין.  הי

 עיכוב שחרור 21ז. הגיש היועץ המשפטי לממשלה עתירה נגד החלטת הועדה לשחרר

, רשאי שופט בית המשפט או בית המשפט הדן בעתירה  אסיר על־תנאי

 להורות על עיכוב שחרורו של האסיר עד להחלטה בעתירה או עד

 להחלטה אחרת, וכן רשאי הוא לבטל או לשנות החלטת עיכוב כאמור, כפי

 שייראה לו בנסיבות הענין.

 דיון בעתירה ו2ח. העתירה תישמע במעמד העותר והמשיב או באי כוחם, בכפוף

תנאי ותקנה 21י בענין מידע חסוי, במועד שקבע  להוראות חוק שחרור על־

 בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב,

 בלוויית תצהיר או בלעדיו בתוך זמן שיורה בית המשפט.

 סדר הטיעון 21ט. (א) העותר יטען תחילה והמשיב יטען אחריו, אלא אם כן קבע

 בית המשפט סדר טיעון אחר-, היו במה עותרים או משיבים, יקבע בית

 המשפט את סדר הטיעון ביניהם.

 (ב) בית המשפט רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה

 לטענות בעל הדין שכנגד.

ל השלמת טיעונים בכתב בענינים  (ג) בית המשפט רשאי להורות ע

 שקבע, במקום טיעון בעל פה.

 מידע חסוי 21י. לענין הצגת מידע חסוי לפני בית המשפט או בית המשפט העליון

ל החלטה בעתירה,  בדונו בעתירה, בבקשת רשות ערעור או בערעור ע

, בשינויים  יחולו הוראות סעיפים 17 ו־26 לחוק שחרור על־תנאי

 המחויבים.

 פסק דין 21יא. בתום הדיון או סמוך לאחריו, כבל האפשר בנסיבות הענין, ייתן

 בית המשפטיפםק דין בעתירה; בפסק הדין מוסמך בית המשפט לדחות את

 העתירה או לקבלה ־ בולה, מקצתה או בשינויים או להחזירה עם הוראות

 לועדה.
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ר ו ע ר ת ע ו ש  ר

ר  וערעו

 ו2יב. (א) בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט (להלן -

 הבקשה) תוגש לבית המשפט העליון בכתב, בתוך חמישה עשר ימים מיום

 שניתנה ההחלטה בפני המבקש או המערער לפי הענין, או מיום שנמסרה

 לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו, ויפורטו בה הנימוקים שעליהם היא

 מתבססת.

 (ב) בית המשפט העליון רשאי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות

 והוגש הערעור.

ל פי סיכומים  (ג) בית המשפט העליון רשאי להחליט בערעור ע

ל פה. ע ב  בכתב, גם בלא טענות ש

ל החלטה  (ד) לצורך טיעון ומתן תשובות בקשר לבקשה ולערעור ע

 בעתירה יהיו המשיבים האסיר או היועץ המשפטי לממשלה, לפי הענין.

 ו2יג. בכל.ענין של סדר דין שלא נקבע בהוראות האמורות בתקנה 21ב,

 רשאים בית המשפט ובית המשפט העליון לנהוג בעתירה, בבקשת רשות

ל החלטה בעתירה לפי ההוראות האחרות שבתקנות  ערעור ובערעור ע

 אלה, בשינויים המחויבים לפי הענין, ובדרך הנראית להם מועילה ביותר

 להכרעה צודקת ומהירה.״

 3. בתוספת לתקנות העיקריות, בטופס ו, במקום ״(תקנה 5(ג))״ יבוא ״(תקנות 5(ג),

 ו2ה(ג))״, אחרי ״בתקנה 5(ב)״ יבוא ״או בתקנה ו2ה(ב), לפי העניך, ואחרי ״לפי תקנה 5(ד)״

 יבוא ״או ו2ה(ד) בצירוף תצהיר, לפי הענין״.

 4. תחילתן של תקנות אלה 4ז ימים מיום פרסומן.

 5. הוראות פרק ב׳ ו לתקנות העיקריות, בנוסחו בתקנה 2 לתקנות אלה, לא יחולו על

 עתירה, בקשת רשות ערעור וערעור על החלטה בעתירה, אשר הוגשו לפני תחילתו של חוק

, ויחולו על הליכים כאמור תקנות סדרי דין (עתירות אסירים),  שחרור על־תנאי

. 6  התש״ם-980ו

 סדר דין באין

ת ו א ר ו  ה

ת פ ס ו ת  תיקון ה

 תחילה

ר ב ע ת מ א ר ו  ה

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר המשפטים

 ד׳ בםיון התשם״ב (15 במאי 2002)

 (חמ 3-3079)

 ק״ת התש״ם, עמי 2322.

 עו חתימה אלקטרונית (קביעת תוספות לחוק), התשם״ב-2002

י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו־6(ב), לחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א-2001

 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ת 1. בתוספת הראשונה לחוק, אחרי כותרת המשנה יבוא: פ ס ו ת  הוספת ה

ה לחוק . , , נ ו ש א ר  ה
 ״1. חוק הירושה, התשכ״ה-1965 , לענין צוואה, זיכרון דברים על צוואה בעל פה,

 צו ירושה, צו קיום צוואה, צו ירושה וקיום צוואה:

, לענין כתבי הקדש: נ  2. חוק הנאמנות, התשל״ט-1979

 ס״ח התשס״א, עמי 210.

 סייח התשכ׳יה, עמי 63.

 סייח התשל״ס, עמי 128.
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, ותקנות הנוטריונים, התשל׳יז-51977, לענין 4  3. חוק הנוטריונים, התשל״ו-976ו

 חתימה בפני נוטריון וחתימה בידי נוטריון:

, לענין ייפוי כוח;  4. סעיף 91 לחוק לשבת עורכי הדין, התשב׳׳א-961 ו6

, לענין בקשות לרישום או ד  5. תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש״ל-1969

 לביטול רישום ושטרי עסקה;

 6. תקנות הסכמים לנשיאת עוברים(אישור הסכם ומעמד היילוד)(הודעות, בקשות

, לענין הודעות ובקשות; 8  וצווים), התשנ״ח-998ו

 7. חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981', ותקנה 272 לתקנות סדר הדין האזרחי,

, לענין הסכמת הורה לאימוץ; י 0  התשמ״ד-984ו

 8. כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת (לפי חוק אימוץ ילדים,

 התשמ׳׳א-1981"), לענין בקשות וחוות דעת:

, ' 2  9. כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב-992ו

 לענין הסכמים בין תאגיד בנקאי לבין הלקוח;

ל תצהיר.״  10. בל חיקוק שנדרשת לגביו חתימת אדם ע

 2. בתוספת השניה לחוק, אחרי כותרת המשנה יבוא: הוספת התוספת
 השניה לחוק

 ״ו. פסקי דין של בית משפט, בית דין או כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית

 שהוקמה על פי דין, אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין•,

;'  2. שטרות לפי פקודת השטרות3

 3. שטרי מניה למוכ״ז.״

ה ע ל צו זה ועד יום י״ב בשבט התשס״ג(15 בינואר 2003), יראו הוראת ש  3. בתקופה שמיום תחילתו ש

 כאילו בתוספת הראשונה לחוק, כנוסחה בסעיף 1 לצו זה, בסופה נאמר:

 ״11. חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-1986'", לענין חוזה כרטיס חיוב:״.

 ד׳ בסיון התשם״ב (15 במאי 2002)

ת י ר ט ר ש י א  נחמ 3-3128) מ

 שר המשפטים

 י ס״ח התשל״ו, עמי 196.

 5 ק״ת התשל״ז, עמי 1724.

ח התשכ״א, עמ׳ 178. ־  6 ס

 7 ק״ת התש״ל, עמ׳ 657.

 B ק״ת התשנ״ח, עמי 1036.

 י סייח התשמ״א, עמי 293.

י ק״ת התשמ״ד, עמי 2220. ° 

, עמי 1580. ח ־ נ ש ת  ״ י״פ ה

1 ק״ת התשנ׳׳ב, עמי 1512. 2 

ש 2, עמי 2. ד נת ישראל, נוסח ח 1 דיני מדי 5 

1 סייח התשמ״ו, עמ׳ 87 ו. 4 
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 עו איסור הלבנת הון(בגיסה לתוקף של פרקים ג׳ עד ה׳ לחוק),
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס- 2001' (להלן - החוק),

 בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, השר לביטחון הפנים, שר האוצר ושר התקשורת, ובאישור

ל הכנסת, אני מצווה לאמור:  ועדת החוקה חוק ומשפט ש

 תוקף פרקים 1. תוקף פרקים ג׳ עד ה׳ לחוק, החל ביום ה׳ באדר התשם׳׳ב (7 ו בפברואר 2002).
 ג׳ ער ה׳ לחוק

 ח׳ בםיון התשם״ב (19 במאי 2002)

ת י ר ט ר ש י א  >חמ 3-3165) מ

 שר המשפטים

 ם״ח התש״ס, עמי 293; התשס״ב, עמי 380.

 תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון מם׳ 2) (תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968', לפי הצעת

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

ת תקנה 4 1. במקום תקנה 4 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מם׳ 2), פ ל ח  ה

, יבוא: 2  התשס״ב-2002

ת 4. (א) תקנות אלה יחולו על דוחות הערוכים ליום ט״ז בטבת התשם״ב ו א ר ו ה  ״תחולה ו

ר (31 בדצמבר 2001) ואילך, המוגשים החל ביום פרסום תקנות אלה, למעט ב ע  מ

 כמפורט להלן:

 (1) בדוח הדירקטוריון לשנת 2001 ובדוחות הדירקטוריון

 לתקופות ביניים בשנת 2002, רשאי תאגיד שלא לכלול.נתונים

(4) ו־2(0 בתוספת השניה לתקנות  כנדרש בסעיף 2(הץ3) ו־

 העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה (להלן - התוספת השניה);

 (2) בדוח הדירקטוריון לשנת 2001, רשאי תאגיד שלא לכלול

 נתונים כנדרש בסעיף 2(ה) ו־(ז) בתוספת השניה:

 (3) בדוח הדירקטוריון לשנים 2002 ו־2003 ובדוחות

 הדירקטוריון לתקופות ביניים בשנים 2003 ו־2004, רשאי תאגיד,

 שהיה.תאגיד מדווח ביום תחילתן של תקנות אלה, שלא לכלול

 נתונים כאמור בסעיף 2(0 בתוספת השניה, אם סכום הכנסותיו

 בשנת 2000 היה פחות מחמישה מיליון שקלים חדשים:

 (4) בדוח הדירקטוריון הראשון שייכללו בו נתונים בדבר

 ההחזקה המרבית כאמור בסעיף 2(0 בתוספת השניה, רשאי

 התאגיד שלא לכלול נתונים בדבר ההחזקה המרבית לשנת

 הדיווח הקודמת.

 (ב) לא כלל תאגיד בדוח הדירקטוריון לשנת 2001 נתונים כנדרש

 בסעיף 2(ה) ו־(ז) בתוספת השניה, יובאו הפרטים לשנת 2001 לראשונה,

 1 סייח התשכ״ח, עמי 234; התש״ס, עמי 252.

 2 ק״ת התשם״ב, עמי 564.
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 במתכונת מלאה, בדוח הדירקטוריון לתקופת ביניים לרבעון הראשון של

 שנת 2002; כן יובאו פרטים באמור בפסקה (7) בתקנה 48(ג) לתקנות

 העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה.״

ל תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים תחילה  2. תחילתן ש

. 3  ומיידיים)(תיקון מס׳ 2), התשס״ב-2002

 ד׳ בםיון התשם״ב (15 במאי 2002)

ם ו ל  (חמ 3-982) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

 ק״ת התשס״ב, עמ׳ 564.

יקיז), התשס״ב-2002  עו המועצות המקומיות (א)(באר יעקב׳ ת

2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור: ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

ת פרט (נח) פ ל ח , במקום פרט (נת) ה 2  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950
 בתוספת הראשונה

 יבוא:

 ״(נח) המועצה המקומית באר יעקב.

(23 בנובמבר 1949).  תאריך הקמתה: ב׳ בכסלו התש״י

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל).

 הגושים: 3784, 3831 עד 3837,3835 עד 4220,4041,4040,3841 עד 4233,4223 עד 4235,

 4245 - בשלמותם.

 3785 פרט לחלקה 12;

 3836 פרט לחלקות 22,19 עד 27 וחלק מחלקות 16,14,13,2,1 עד 21,20,18 כמסומן

 במפת המועצה המקומית באר יעקב, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד

 שר הפנים ביום כ״ה באייר התשס״ב (7 במאי 2002) שהעתקים ממנה מופקדים

 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרד

 המועצה המקומית באר יעקב (להלן - המפה);

 4351 פרט לחלקות 19, 30 וחלק מחלקות 5, 16 עד 18, 20 כמםומן במפה.

ד 58, 59, 61 עד 71, 73 עד 76 וחלק מחלקות 15, 72 בגוש 3633 כמסומן  החלקות: 51 ע

 במפה:

 30, 35, 47, 49, 50, 54, 56 עד 58 וחלק מחלקה 29 בגוש 3634 כמסומן במפה:

 37, 38 וחלק מחלקה 25 בגוש 4227 כמסומן במפה;

 ,5 30 וחלק מחלקה 31 בגוש 4238 כמסומן במפה:

 I עד 5 בגוש 4349;

 II וחלק מחלקה 10 בגוש 4722 כמםומן במפה:

 ,6 7, 20 וחלק מחלקות 9,8, 11, 18,17 בגוש 4723 כמםומן במפה:

 חלק מחלקה 2 בגוש 4724 במםומן במפה.״

 ב״ה באייר התשס״ב (7 במאי 2002)

י ש ו י ה י ל  (חמ 3-269) א

 שר הפנים

ו 256. נ ש 9. ע ד  דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 ק״ת התשי״א, עמי 178; התשס״ב, עמי 10 ו.
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 אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה)(תיקון), התשס״ב-2002

ל ועדת החקירה , ולאחר עיון בתסקיר ש ,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות

 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

- 2  תיקון סעיף ו 1. בסעיף 1 לאכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה), התשם״ב-ו0ס2

 (1) במקום ״ביום ב״ח באלול התשם״א(16 בספטמבר 2001)״ יבוא ״ביום כ״ה באייר

 התשם״ב (7 במאי 2002)״:

 (2) ברשימת הגושים, במקום ״4349 פרט לחלק מחלקה 1 כמםומן במפה:״ יבוא ״4349

 פרט לחלקות ו עד 5 כמםומן במפה;״;

 (3) ברשימת החלקות, הקטע ״חלק מחלקות 18, 27, 28 בגוש 3837 כמסומן במפה:

 חלק מחלקות 4 עד 7 בגוש 3840 כמסומן במפה;״ - יימחק.

 כ״ה באייר התשם״ב (7 במאי 2002)

י ש ו י ה י ל  (חמ 0-1926 א

 שר הפנים

ש 8, עמי 197. ד  י דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 2 ק״ת התשס״ב, עמ׳ 111.

 עו המועעות המקומיות (מועעות אזוריות)(תיקון מם׳ 2), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, בסעיף קטן 2  ו. בסעיף 214 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו

 (ב), בסופו יבוא ״קיבלו שתי רשימות או יותר מספר קולות שווה והוא המספר הגדול ביותר

 של קולות כשרים, ייקבע נציג היישוב במועצה על פי תוצאות הגרלה שתערוך לאלתר ועדת

 הבחירות בין הרשימות האמורות, בפיקוחו של מנהל הבחירות.״

ל צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  2. תחילתו ש

 כ״ו באייר התשם״ב (8 במאי 2002)

י ש ו י ה י ל  (חמ 5-136) א

 שר הפנים

ש 9, עמי 256. ד נת ישראל, נוסח ח  1 דיני מדי

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1259; התשס״ב, עמי 353.

 תיקון סעיף 214

 תחילה

 עו התכנון והבניה (מגדל העמק), התשס״ב-2002

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'

 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 תיקון מרחב ו. מרחב י תכנון מקומי מגדל העמק (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון

, ישונה וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט 2  תכנון מקומי והבניה (מגדל העמק), התש״ן-989ו

 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ה׳ בניסן התשס״ב (18 במרס 2002).

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 5.
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ל התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי  2. עותקים ש

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מגדל העמק וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון או פעולה אתרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו הוראת מעבר

 זה בנוגע לשטח שהיתוםף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית

 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מוועדותיה.

 ה׳ בניסן התשס״ב (18 במרס 2002)

י ש ו י ה י ל  (חמ 0-1113 א

 שר הפנים

 הפקדת עותקים

ל התשריט  ש

 תחילה

 תקנות סימני המסחר (תיקון), התשם״ב-2002

, י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(3) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-972ו

 ובאישור שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 21940 - תיקון התוספת
 הרביעית

 (1) בסוג 4, במקום ״נרות-, פתיליות״ יבוא ״נרות ופתילות לתאורה״-,

 (2) בסוג 5, במקום ״תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים״ יבוא ״תכשירי

 רוקחות ווטרינריים-, תכשירים סניטריים לשימוש רפואי״:

 (3) בסוג 9, המילה ״בחשמל״ - תימחק, ואחרי ״ובהוראה״ יבוא ״התקנים ומכשירים

 להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל״;

 (4) בסוג 16, המילים ״קלפי משחק״ - יימחקו;

 (5) בסוג 29, במקום ״רטבי פירות״ יבוא ״לפתנים״.

ל תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה  2. תחילתן ש

 ג׳ בסיון התשס״ב (14 במאי 2002)

 (חמ 3-1129)

ג ר ב ד ל ו ה ג ש  מ

 נתאשר. רשם סימני המסחר

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר המשפטים

ש 26, עמי 511. ד  דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 ע״ר 1940, תום׳ 2, עמי 192; ק״ת התשנ״ב, עמי 689; התשס״א, עמי 931.
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 כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(שיבוץ תשדירי פרסומת
 בשידורי טלוויזיה)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 82 ו־88 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,

, ובידיעת הועדה המיוחדת לענין תיקוני חקיקה בתחום התקשורת, קובעת  התש״ן-990ו'

 מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

 1. בסעיף 1(א) לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי

ן - הכללים) - ל ה ל ) 2 ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ת  טלוויזיה), ה

(1) 

(2) 

(3) 

 אחרי ההגדרה ״המועצה״ יבוא:

 ״״זמן לא תבניתי״ - בל זמן שבו משודרים תשדירי פרסומת או קדימונים;״;

 בהגדרה ״ילד״, במקום ״מ־15 שנים״ יבוא ״מ־2ו שנים״-,

 במקום ההגדרה ״קדימון״ יבוא:

 ׳״יקדימוך (promo) - כל אחד מאלה:

 (ו) תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר

 שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או

ל בעל הזיכיון ובין של בעל זיכיון אחר באותו ערוץ  במועד אחר, בין ש

 (קדימון צולב);

 (2) תשדיר שנועד לקדם את שידורי בעל הזיכיון, או את שידורי בעל

 זיכיון אחר באותו ערוץ (קדימון צולב), לרבות תשדיר תדמיתי ותשדיר

 המזהה את בעל הזיכיון(ID) שאינו אות בעל הזיכיון:

 (3) כל תשדיר אחר שאינו אחד מאלה: תכנית, תשדיר פרסומת, ציון

 חסות, מילואה (Filler) או תשדיר לשירות הציבור:

 ״תכנית״ - כל מישדר למעט אלה: תשדיר פרסומת, קדימון ותשדיר לשירות

 הציבור:

 ״תשדיר לשירות הציבור״ - תשדיר או הודעה לשירות הציבור, שאינו מיועד

ל גוף כלשהו, המשודר בלא תמורה בין על ידי בעל  לקדם ענין מסחרי ש

ל ידי הרשות:״  זיכיון ובין ע

 (4) בהגדרה ״תשדיר פרסומת״, המילים ״כל תשדיר שירות או חסות, וכן״ -

 יימחקו.

 בסעיף 3 לכללים -

 (1) במקום סעיפים קטנים (א) עד (ד) יבוא:

 ״(א) זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת שרשאי בעל זיכיון להקצות בבל

ה משודרים גם ע ל שתים עשרה דקות, ובלבד שאם באותה ש ה לא יעלה ע ע  ש

ל שתים עשרה ה לא יעלה ע ע  קדימונים, סך כל הזמן הלא תבניתי באותה ש

 דקות.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי בעל זיכיון להקצות עד עשרים וארבע

ת שידור ביממה שתחילתן ו ע  דקות לתשדירי פרסומת ולקדימונים במשך שתי ש

 בתחילת שידור מהדורת החדשות המרכזית הרגילה: המנהל יקבע את מועד

ן של שתי השעות. מ ו י ס ן ו ת ל י ח  ת

.2 

 תיקון סעיף ו

 תיקון סעיף 3

 סייח התש״ן, עמי 58; התש״ס, עמי 140; התשס״ב, עמי ו20.

 ק״ת התשנ״ב, עמי 1235; התשנ״ד, עמי 283; התשנ״ז, עמי 1066; התשנ״ט, עמי 447.
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 (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים(א) ו־(ב), זמן השידור לתשדירי פרסומת לא

 יעלה על עשרה אחוזים מכלל זמן השידורים ביממה העומד לרשות בעל

 הזיכיון.

(ב) - ־  (ד) לא ייכללו במגבלת הזמן האמורה בסעיפים קטנים (א) ו

ל הרשות או שנועד לקדם את שידורי  (ו) תשדיר המודיע על תכנית ש

 הרשות, תשדיר של חברת החדשות, ותשדיר אחד של הטלוויזיה החינוכית

 שישודר בין השעות 9.00ו ו־23.00;

ל אות בעל הזיכיון.״;  (2) שישה שידורים ביממה ש

 (2) סעיף קטן(ה) - בטל;

 (3) בסעיף קטן(ז), במקום הםיפה המתחילה במילים ״מקבץ זה״ יבוא ״מקבץ זה לא

 ייכלל בזמן הלא תכניתי לענין סעיפים קטנים (א) ו־(ב).״

 3. בסעיף 4א לכללים - תיקון סעיף 4»

ו) בסעיף קטן(ח), במקום ״ייכללו״ יבוא ״לא ייכללו״; ) 

 (2) במקום סעיף קטן(ט) יבוא:

 ץט) על אף האמור בסעיפים קטנים (ו) ו־(ז) המנהל רשאי להתיר חריגה

 מהוראותיהם לגבי סדרה היסטורית שאותה מחויב בעל זיכיון בערוץ השלישי

ע כי יש הצדקה מיוחדת לכך.״ ל פי תנאי זיכיונו, אם השתכנ  להפיק ולשדר ע

 4. בסעיף 6 לכללים, הסיפה המתחילה במילים ״אולם המנהל״ - תימחק. תיקון סעיף 6

ף 9(א) לכללים - תיקון סעיף 9 י ע ס  5. ב

 (1) בפסקה (ו), בסופה יבוא ״החל בתחילת טקס פתיחת יום הזיכרון ועד סיום טקס

 פתיחת יום העצמאות״;

ה ע ש  (2) בפסקה (2), בסופה יבוא ״החל בתחילת טקס פתיחת יום הזיכרון ועד ל

 19.55 למחרת״;

ת סיום הצום ע ש  (3) בפסקה (3), בסופה יבוא ״החל בשעה 20:00 בערב ט׳ באב ועד ל

 למחרת״.

 6. בסעיף 10(ב) לכללים, אחרי ״פרסומת״ יבוא ״וקדימונים״. תיקון סעיף 10

 7. סעיף 11 לכללים - בטל. ביטול סעיף 11

 8. בסעיף 13 לכללים, אחרי ״פרסומת״ יבוא ״וקדימונים״. תיקון סעיף ג 1

 9. בסעיף 13א לכללים, במקום סעיף קטן(א) יבוא: תיקון סעיף 13א

 ״(א) בעת תחרות ספורט בשידור ישיר רשאי בעל זיכיון לשבץ תשדירי פרסומת

 וקדימונים בהפסקות המחצית, הרבעים ופסקי זמן בלבד.״

 10. בסעיף 14 לכללים - תיקון סעיף 14

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי ״פרסומת״ יבוא ״וקדימונים״ והמילים ״(בסעיף זה -

 יחידה)״ - יימחקו:

ג) - בטלים: ) ־  (2) סעיפים קטנים (ב) ו
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 (3) במקום סעיף קטן(ד) יבוא:

ל אף האמור בסעיף קטן(א), במהלך סרט עלילתי שבו משולבת מהדורת  ״(ד) ע

 חדשות קבועה, רשאי בעל זיכיון לשדר מקבץ פרסומת וקדימונים אחד צמוד

 למהדורה, לפניה או אחריה.״

ת סעיף 15 11. במקום סעיף 15 לכללים יבוא: פ ל ח  ה

ל 15. (א) במהלך שידור ישיר מדיוני הכנסת או ועדותיה, לא ישודרו  ״שידור ישיר ש
 דיוני הכנסת c ז

 תשדירי פרסומת, קדימונים, קדימונים לשידורי הרשות וקדימונים לחברת
 החדשות.

 (ב) תשדירי פרסומת לא יבללו קטעי קול או תמונה הלקוחים

 מדיוני הכנסת או ועדותיה.״

 תיקון סעיף 16 12. בסעיף 16 לכללים -

 (1) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

ל זיכיון רשאי לשבץ מקבץ פרסומת וקדימונים (בסעיף זה - מקבץ) ע  ״(ב) ב

 בתבנית חדשות, בהתאם למשך תכנית החדשות, כולל זמן המקבץ (להלן -

 משך התכנית) כלהלן:

 (ו) אם משך התכנית הוא עד 10 דקות - לא ישודר אף מקבץ;

40 דקות - מקבץ  (2) אם משך התכנית עולה על 10 דקות אך פחות מ־

 אחד;

 (3) אם משך התכנית הוא 40 דקות או יותר אך פחות מ־50 דקות - שני

 מקבצים:

 (4) אם משך התבנית הוא 50 דקות או יותר אך פחות מ־60 דקות -

 שלושה מקבצים:

 (5) אם משך התבנית הוא 60 רקות - ארבעה מקבצים-,

 (6) אם משך התכנית עולה על 60 דקות - לכל 15 דקות נוספות - מקבץ

 אחד נוסף.״;

 (2) במקום סעיף קטן(ד) יבוא:

ל 3 דקות. ל בל מקבץ כאמור בסעיף זה לא יעלה ע  ״(ד) משכו המרבי ש

(6) ו־(ד), אם משך התכנית הוא 60 ^ ו־ ב ) ם י נ ט ל אף האמור בסעיפים ק  (ד1) ע

ל הזיכיון לשדר מקבצים במספר הקטן מן האמור בסעיף ע  דקות או יותר רשאי ב

ל שלוש דקות, ובלבד שסך כל משכם לא יעלה  קטן(בץ5) ו־(6) שמשכם עולה ע

 על האמור בסעיף 3.״;

 (3) במקום סעיף קטן(ו) יבוא:

 ״(ו) בשעת דיווח חדשותי על פיגוע לא ישודרו תשדירי פרסומת.״;

 (4) סעיף קטן(ז) - בטל.

ת סעיף דו 13. במקום סעיף 17 לכללים יבוא: פ ל ח  ה

 ״מספר מקבצי ד1. לא ישודרו יותר מארבעה מקבצי פרסומת וקדימונים בכל שעה.״

 פרסומת
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ת סעיף 8 ו פ ל ח  14. במקום סעיף 8 ו לכללים יבוא: ה

ב) ו־16, הודיעה הרשות לבעל זיכיון ) ־ ל אף האמור בסעיפים 3(א) ו  ־זמן תשדירי 18. ע

ל כוונתה ליטול זמן שידור פרסומת בהתאם לסמכותה לפי סעיף 49 לחוק, " ע , ^ ^ 3 ] { ! ^ 

ה שבה יינטל זמן זה, יחולו הוראות אלה: ע ש  ועל ה

 (1) זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת שרשאי בעל הזיכיון

ל עשר דקות פחות זמן הנטילה, ואם ה לא יעלה ע ע  להקצות לאותה ש

ה משודרים גם קדימונים, סך כל הזמן הלא תבניתי ע  באותה ש

ל שתים עשרה דקות: ה לא יעלה ע ע  באותה ש

ת הנטילה היא במהלך שתי שעות השידור האמורות ע  (2) אם ש

 בסעיף 3(ב), רשאי בעל הזיכיון להקצות במהלכן עד עשרים דקות

 לתשדירי פרסומת ולקדימונים פחות זמן הנטילה, ואם משודרים

 במהלכן גם קדימונים, סך כל הזמן הלא תכניתי באותן שתי שעות לא

 יעלה על עשרים וארבע דקות:

ת הנטילה היא במהלך תבנית חדשות, משכו המרבי של ע  (3) אם ש

 מקבץ הפרסומת וקדימונים שבו תבוצע הנטילה לא יעלה על 3 דקות

 פחות זמן הנטילה.״

 15. בסעיף 19 לכללים, המילים ״בדבר אורך מקבצי פרסומת ומרווחים ביניהם ומכסת תיקון סעיף ?1

 קדימונים״ - יימחקו.

23 לכללים - בטלים. ביטול סעיפים ־  16. סעיפים 22 ו
 22 ו־23

 17. בסעיף 25 לכללים - תיקון סעיף 25

) ברישה, אחרי ״פרסומת״ יבוא ״וקדימונים״; ו ) 

) - יימחקו: 2ו ) ־  (2) פסקאות (7), (9) ו

 (3) במקום פסקה (14) יבוא:

 ״(14) כל תכנית שאורכה פחות מ־20 דקות.״

 18. בסעיף 27 לכללים בסופו יבוא: תיקון סעיף 27

 ״(ד) תשדיר פרסומת שבו נראה משקה אלכוהולי באופן שאינו מהווה פרסומת

 למוצר זה ושאין בו עידוד לשתיית משקאות אלכוהוליים, לא ייחשב לתשדיר

 פרסומת למשקאות כאמור.״

 19. בסעיף 28(א) לכללים, ברישה, אחרי ״לא ישודרו״ יבוא ״קדימונים שאינם מתאימים תיקון סעיף 28

 לצפיית ילדים או״.

 20. סעיף 36 לכללים - בטל. ביטול סעיף 36

 21. בסעיף 37 לכללים - תיקון סעיף 37

 (1) בסעיף קטן(א), אחרי ״תשדירי הפרסומת״ יבוא ״והקדימונים״ ואחרי ״תשדיר

 פרסומת״ יבוא ״או קדימון״;

 (2) בסעיף קטן (ב), אחרי ״תשדיר פרסומת״ יבוא ״וקדימונים״ ואחרי ״תשדיר

 הפרסומת״, פעמיים, יבוא ״או הקדימוך.
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 תיקון סעיף 38 22. בסעיף 38 לכללים, אחרי ״תשדירי פרסומת״ יבוא ״וקדימונים״, במקום ״במקבץ

 פרסומות״ יבוא ״או הקדימון במקבץ״ ובמקום ״לפרסומות מסוימות״ יבוא ״לפרסומות

 ולקדימונים מסוימים״.

 א׳ בסיון התשם״ב (2 ו במאי 2002)

ר א ל ק י ש כ ד ר  >תמ 3-2389) מ

 יושב ראש מועצת הרשות השניה

 לטלוויזיה ולרדיו

 בללי התקשורת (בזק ושידורים)(בעל רישיון לשידורים)(תיקון מם׳ 2),
 התשם״ב-2002

6נב לחוק התקשורת (בזק ושידורים), ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ה(5), 6בא(ג) ו

, קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שנתמנתה לפי החוק י  התשמ״ב-982ו

 (להלן - המועצה), כללים אלה:

 תיקון סעיף ו 1. בסעיף 1(א) לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ״ח-

ן - הכללים העיקריים) - ל ה ל ) 2 ו 9 8 7 

 (ו) אחרי ההגדרה ״מישדר רצף״ יבוא:

 ״״מקבץ פרסומת״ - פרסומת, תשדיר שירות או קדימון, אחד מהם או אתרים

 המשודרים ברצף•,״;

 (2) בהגדרה ״פרסומת״, במקום ״קיבל בעל הזיכיון או שהוא צפוי לקבל״ יבוא

 ״נתקבלה או צפויה להתקבל״;

 (3) אחרי ההגדרה ״שלישון״ יבוא:

 ״״שעות צפיית שיא״ - השעות שבין 18.00 ו־23.00, שעון ישראל, בכל יום, או

ת אחרות שתקבע המועצה לגבי ערוץ מסוים, לאחר ששוכנעה בי ו ע  ש

ל אותו ערוץ היא בשעות שונות:״.  צפיית השיא ש

 תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לכללים העיקריים -

 (1) בסעיף קטן(א) -

 (א) אחרי ההגדרה ״בעל זיכיון״ יבוא:

 ״״מישדר״ - לרבות מקבץ פרסומת הבא מיד לפניו או מיד לאחריו.״:

 (ב) אחרי ההגדרה ״קדימונים״ יבוא:

 ״״שידורים עצמיים״ - לרבות שידורים אשר אינם משודרים באפיקיו

 העצמיים של בעל זיכיון, המיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק

 ממנו.״•,

 (2) אחרי סעיף קטן(ו) יבוא:

 ״(ז) שידורים שמתקיים בהם אחד או יותר מהמאפיינים האלה, חזקה בי הם

 שידורים המיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו:

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשס״א, עמי 530.

, עמי 138; התשס״ב, עמי 340. ח ־ מ ש ת  2 ק״ת ה
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 (ו) מחציתם לפחות הם שידורים בשפה העברית, בדיבור, בדיבוב או

 ככתוביות (להלן - שידורים בשפה העברית);

ת צפיית שיא יש בהם, דרך בלל, שידורים בשפה העברית; ע ש  (2) ב

 (3) יש בהם, דרך כלל, פרסומות או מישדרים המציעים למכירה מוצרים

 או שירותים, המשודרים בשפה העברית, או המתייחסים למוצרים או

 לשירותים המשווקים בעיקרם בישראל, או הכוללים תנאי מבירה של

 מוצרים או שירותים המיוחדים לישראל; לענין פסקה זו, מישדר אשר 25%

 מן הפרסומות או מישדרי המכירה המשודרים בו הם פרסומות או מישדרי

 מכירה כאמור, חזקה שהוא שידור אשר יש בו, דרך כלל, פרסומות

 באמור;

 (4) מחציתם או יותר אינם שידורים בשפה העברית, אך המועצה

 שוכנעה כי הם מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו, בין

 השאר מבחינת מהותם, תוכנם, עריכתם, תרגומם או זמן שידורם;

 (5) הם משודרים מישראל או מופקים בישראל, במלואם או בחלקם, אלא

 אם כן הוכח להנחת דעת המועצה, כי על פי מהותם ותוכנם, אין

 השידורים מיועדים בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו;

 (0) הם אינם משודרים במדינות אחרות או משודרים בישראל במתכונת

 השונה מהמתכונת שבה הם משודרים במדינות אחרות, לאחר שעברו

 התאמה או שינוי כלשהם בעבור הציבור בישראל או בעבור חלק ממנו, בין

 השאר מבחינת תוכנם, עריכתם, תרגומם או זמן שידורם.

 (ח)6על אף האמור בסעיף קטן 0X), רשאית המועצה לקבוע בי אין בהתאמה

 או בשינוי אשר עברו שידורים מסוימים, כדי להפכם לשידורים המיועדים

 בעיקרם לציבור בישראל או לחלק ממנו.

 (ט) על אף האמור בסעיף קטן(ז), לענין שידורים הנקלטים ומשוררים בישראל

 ובמדינות אחרות באחד, אשר נצפים על ידי 8,000,000 בתי אב מחוץ לישראל

 לפתות, ואשר לא מתקיים בהם אחד או יותר מן המאפיינים המפורטים בסעיף

,(0X3 או (6) לעיל, אך מתקיים בהם האמור בסעיף קטן ( 0 x , )  קטן 5(,) 4) ,(2) 1

 רשאית המועצה לקבוע כי אינם שידורים המיוערים בעיקרם לציבור בישראל

 או לחלק ממנו או לקבוע שיעור שונה מזה הנקוב בסעיף קטן ז(3).״

 3. תחילתם של כללים אלה 90 ימים מיום פרסומם. תחילה

 כ״ז באייר התשם״ב (9 במאי 2002)

ר ב נ ת ע י ר ו  (חמ 3-2058) ד

 יושבת ראש המועצה לשידורי כבלים -

 ולשידורי לוויין

׳ב2002 - התשם׳ 2 A הודעת הנפט (אגרות)(מם׳ 

י (להלן - התקנות), אני מודיע ׳ג-1953  בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי׳

 לאמור:

 י ק״מ התשי״ג, עמי 622; התשמ״ה, עמי 1062 (1380); התשם״ב, עמי 55.
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 ״אגרת זכות

 קדימה

 ״אגרת רישיון

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מרס 2002 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר

ו באפריל 2002) סכומי האגרה שבתקנות ולפיכך נוסח  2001, ישתנו ביום י״ט בניסן התשס״ב(

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

 5ג. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זבות קדימה ישלם עם קבלת

 זכות הקדימה אגרה בסך 4.71 שקלים חדשים לחודש לכל 1,000 דונם

 שעליהם ניתנה לו זבות הקדימה: לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין

 חלק מ־1,000 דונם כדין 1,000 דונם.״

 11א. (א) בעל רישיון ישלם לגבי כל 1,000 דונם ביבשה אגרת רישיון

 כלהלן:

 (1) בעד השנה הראשונה והשניה - 85.72 שקלים חדשים לבל

 שנה:

 (2) בעד השנה השלישית - 142.67 שקלים חדשים:

 (3) בעד השנה הרביעית - 284.65 שקלים חדשים:

ה שלאחריה - 653.05 נ  (4) בעד השנה החמישית ובעד בל ש

 שקלים חדשים לכל שנה.

 (ב) בעל רישיון ישלם לגבי כל 1,000 דונם בים או בימה אגרת

ל 56.96 שקלים חדשים לבל שנה.״  רישיון ש

 37א. (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 855.31 שקלים

 חדשים לכל 1,000 דונם.״

ל טובת  69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות נפט, או ש

 הנאה בה, תהיה 85.96 שקלים חדשים.״

 שינוי סכומי

 אגרות

 ״אגרת חזקה

ת ר ב ע ה  ״אגרה ל

 זכויות

ן ו ק• מ ר ל ד א ק ז ח  י

 הממונה על עניני הנפט

 ד׳ בניסן התשס״ב (17 במרס 2002)

 (חמ 3-1370)

 הודעת רישום קבלגים לעבודות הגרסה בגאיות (אגרות רישום),
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(אגרות

(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור: י  רישום), התשמ״א-1980

ן סכומים 1. החל ביום י״ט בניסן התשס״ב (1 באפריל 2002) הסכומים הנקובים בתקנה ו לתקנות ו כ ד  ע

 הם:

 בשקלים חדשים

 א. בעד רישום ראשון בענף ראשי 3,286

 ב. בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי 1,640

 ג. בעד רישום ראשון בענף משנה 1,640

ל כל ענף משנה 822  ד. בעד רישום נוסף ש

 ו׳ באייר התשס״ב (18 באפריל 2002)

ל א ר ש י י ל  (חמ 3-925) מ

 רשם הקבלנים

 ק״ת התשמ״א, עמי 288; התשס״א, עמי 750.

ן התשס״ב, 22.5.2002 ת 6169, י״א בםיו ו נ ק ת ץ ה ב ו  766 ק
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