
 רשומות

 קובץ התקנות

 עמוד

 צו הביטוח הלאומי(החלפת לוח י׳), התשם״ב-2002 1258

 תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(הוראות שעה להפעלת הערוץ השלישי), התשס״ב-2002 1259

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא)(בינון מועצה למוצרי פרי הדר)(תיקון), התשס״ב-2002... 1259

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא)(כינון מועצה למוצרי תירס)(תיקון), התשם״ב-2002 ... 1260

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור וייצוא)(בינון מועצה למוצרי עגבניות)(תיקון), התשס״ב-2002... 1260

 צו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 5), התשם״ב-2002 1260

 תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות)
 (הוראת שעה), התשס״ב-2002 1261

 אברזה גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הר מירון)(תיקון),
 התשס״ב-2002 1261

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע הים הדרומי באילת),

 התשס״ב-2002 1262

 רישיון יבוא כללי(תיקון), התשס״ב-2002 1263

 הודעת שירותי הובלה(אגרות), התשם״ב-2002 1263



 עו הביטוח הלאומי(החלפת לוח יי), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 337 ו־ס40 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-

ו (להלן - החוק), באישור ועדת הכספים של הכנסת ולאחר התייעצות עם מועצת  995ו

 המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 2ו לחוק, אני מצווה לאמור:

 החלפת לוח י• 1. במקום לוח י׳ לחוק יבוא:

 ״לוח י׳
 (סעיפים 28, 32 ו־337 עד 342)

 שיעורי דמי ביטוח

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳

 הניכוי משכר
 העובד לענין
 אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) סעיף 342(ג)
 ו־340(א) באחוזים

 על חלק
 ההכנסה
 על החלק שאינו
 העולה עולה
 על על חלק על

 מחצית על חלק ההכנסה מחצית
 השכר השכר שאינו השכר על חלק
 הממוצע שאינו עולה הממוצע על חלק השכר

 על החלק למבוטח עולה על למבוטח השכר שאינו הקצבת
 העולה שאינו על מחצית שאינו העולה עולה אוצר

 על עובד מחצית השכר עובד על על המדינה
 מחצית ואינו השכר הממוצע ואינו מחצית מחצית לפי

 השכר עובד הממוצע לעובד עובד השכר השכר סעיף 2ג
 פרט ענף ביטוח הממוצע עצמאי לעובד עצמאי עצמאי הממוצע הממוצע (גו)

 אימהות - עובד ועובד 0.78 0.51 0.56 0.60 0.33 0.04
 עצמאי

.1 

- ־ - 0.11 -  אימהות - מבוטח שאינו 0.25" 0.25 ־
 עובד ואינו עובד עצמאי

.2 

0.10 -  3. ילדים 2.27 2.48 2.27 1.39 1.10 ־

0.03 -  4. נפגעי עבודה 0.64 ־ 0.64 0.39 _ ־

 5. נפגעי תאונות 0.07 0.10 0.05 0.06 0.04 0.05 0.03 0.02

- 0.12 ־ ־ 0.15 0.08 0.06  6. אבטלה׳ 0.19

- 0.02 ־ ־ ־ ־ 0.02  זכויות עובדים בפשיטת 0.02
 רגל ובפירוק תאגיד•

.7 

 8. נכות 1.76 1.95 1.17 1.11 0.87 1.30 0.71 0.10

 9. סיעוד 0.17 0.20 0.12 0.12 0.09 0.10 0.05 0.02

0.2S 1.46 2.70 2.40 3.09 3.69 5.42 4.93 10 זקנה ושאירים 

 סך הבל 10.83 10.40 8.59 6.72 4.61 4.90 2.66 0.64"

 לעובד בלבד.
 לא כלול בסך הכל.

• 

ם כ״א בתמוז התשס״ב (1 ביולי 2002) (להלן - יום התח ו לתו של צו זה בי  תחילה ותחולה 2. תחי

 והוא יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

 ל׳ באב התשס״ב (8 באוגוסט 2002)

י ר ז י נ ה ב מ ל  >חמ וו3-9) ש

 שר העבודה והרווחה

 י ם״ח התשנ״ה, עמי 207; התשם״ב, עמי 430.

 258 ו קובץ התקנות 6192, י״ד באלול התשם״ב, 22.8.2002



 תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו(הוראות שעה להפעלת הערוץ
 השלישי), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 54(או) ו־39ו לחוק: הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,

(להלן - החוק), לאחר שנוכחתי בי הדבר נדרש, בין השאר, להבטחת רעף  התשץ-1990ו

 בשידורים בערוץ השלישי, ובאישור מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (להלן -

 המועצה) והועדה המיוחדת לענין תיקוני חקיקה בתחום התקשורת כמשמעותה בסעיף

 141(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״בעל הזיכיון״ - מי שהוענק לו זיכיון בערוץ השלישי לפני תחילתן של תקנות אלה:

 ״יחידת השידור״ - שידור בבל ימי השבוע, בשעות שידור שקבעה המועצה.

 2. על אף האמור בתוספת לחוק ובכללים לפיו, ישדר בעל זיכיון ביחידת השידור

 שידורים במתכונת המצומצמת שהוא קיים ערב תחילתן של תקנות אלה.

 3. אין בתקנות אלה בדי לגרוע מסמכויות המועצה לפי החוק.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ באייר התשם״ב (2 במאי 2002) ותוקפן עד יום

 י׳ באלול התשס״ב (20 באוגוסט 2002).

 ד׳ באלול התשם״ב (2 ו באוגוסט 2002)

ן ר י ב ל י ן ב ו א  (חמ 3-3082) ר

 שר התקשורת

 י ם״ח התש״ן, עמי 58; התשס״ב, עמי ו20.

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)(כינון מועצה למוצרי
 פרי הדר)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו־55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור

 וייצוא), התשל״ג-973ו', ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 4 לצו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה החלפת סעיף 4

, יבוא: 2  למוצרי פרי הדר), התשמ״ד-984ו

 ״תוקף 4. תוקפו של צו זה עד יום י״ב בטבת התשם״ג(17 בדצמבר 2002).״

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד בתשרי התשס״ב (ו באוקטובר 2001). החילה

 ח׳ באב התשס״ב (17 ביולי 2002)

ה א י צ י ק י ל  (חמ 3-1666) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 י ס״ח התשל״ג, עמי 292.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1918; התשמ״ז, עמי 1032; התשנ״א, עמי 506; התשנ״ד, עמי 209; התשנ״ז, עמי 142.

 הגדרות

 שידורי בעל
 זיכיון

 שמירת סמכויות

 תחילה ותוקף
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 צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)(כינון מועצה למוצרי תירס)
 (תיקון), התשם״ב-002ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו־55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור

, ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:  וייצוא), התשל״ג-973וי

 החלפת סעיף 4 1. במקום סעיף 4 לצו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)(כינון מועצה

, יבוא:  למוצרי תירס), התשמ״ר-21984

 ״תוקף 4. תוקפו של צו זה עד יום י״ב בטבת התשס״ג(7 ו בדצמבר 2002).״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בתמוז התשס״א (4 ביולי 2001).

 ח׳ באב התשם״ב (17 ביולי 2002)
י ק י צ ה א י ל  (חמ 666 ו-ג) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 י ם״ח התשל״ג, עמי 292.

 1 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1918; התשמ״ז, עמי 1052; התשנ״א, עמי 506; התשנ״ד, עמ׳ 209; התשנ״ז, עמי 141.

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי
 עגבניות)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו־55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור

, ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אגי מצווה לאמור:  וייצוא), התשל״ג-1973י

 החלפת סעיף 4 1. במקום סעיף 4 לצו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)(כינון מועצה

, יבוא:  למוצרי עגבניות), התשמ׳יד-984ו2

 ״תוקף 4. תוקפו של צו זה עד יום י״ב בטבת התשס״ג(17 בדצמבר 2002).״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בתמוז התשס״א (4 ביולי 2001).

 ח׳ באב התשם״ב (17 ביולי 2002)
ה א י צ י ק י ל  (חמ 3-1666) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 י סייח התשל״ג, עמי 292.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1918; התשמ״ז, עמי 1032; התשנ״א, עמי 506; התשנ״ד, עמי 209; התשנ״ז, עמי 141.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 5),
 התשס״ב-2002

, אני מצווה לאמור: י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(אץ1) לחוק התקנים, התשי״ג-953ו

 פטור מדרישזת 1. הדרישה: ״האבזר יתאים לדרישות התקן הישראלי ת״י 4573, ל^חר פרסומו. אין חובה

ז להתקין אבזר זה עד לפרסום התקן״, בהערה (ב) לטבלה מם׳ 1 בתקן ישראלי 158 חלק 1, ק ת  ה

 סייח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.
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 מנובמבר 1999 וגליון תיקון מס׳ 1 מיולי 2001, שהוכרז כתקן רשמי2 המתייחסת לאבזר מס׳ 4

 בטבלה: ״אבזר או מערכת למניעת מילוי יתר״ ולסעיף 2.3.1 לתקן, לא תחייב במשך תשעה

 חודשים מיום פרסומו של צו זה.

 ב״ו באב התשס״ב (4 באוגוסט 2002)

י ק ה א י צ י ל  >חמ 3-95) ד

 שרת התעשיה והמסחר

 י״פ התש״ם, עמי 1518.

 תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות
 כניסה לגנים ולשמורות)(הוראת שעה), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־66 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

, לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לאחר  ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998י

,  התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקופה שעד יום י׳׳ד בסיון התשם״ד (31 במאי 2004) יראו, על אף האמור בתקנה 2 הוראת שעה

 לתקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים

, כאילו נוסף שקל חדש אחד לכל אגרת כניסה כמפורט בתוספת ג  ולשמורות), התשנ״ח-998ו

 הראשונה לתקנות האמורות.

 2. תחילתן של תקנות אלה 10 ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ח באב התשס׳׳ב (6 באוגוסט 2002)

י ה נ ג ב י ח  (חמ 3-2430) צ

 השר לאיכות הסביבה

 ס־ח התשנ׳׳ח, עמי 202.
 ם״ח התשמ״ה, עמי 60.

 ק״ת התשנ״ח, עמי 1343; התשנ־ט, עמי 483; התש״ס, עמ׳ 806.

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (שמורת טבע הר מירון)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

, בהסכמת השר לאיכות הסביבה, המועצה לגנים  לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998י

 לאומיים, שמורדת טבע ואתרים לאומיים, המועצה המקומית בית ג׳אן, ובאישור ועדת

 הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

 1. האמור בסעיף ו לאכרזה על שמורת טבע (הר מירון), התשכ״ו-21965 (להלן - תיקון סעיף 1

 האכרזה), יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ם״ח התשנ״ח, עמי 202.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 408.
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 ״(ב) הוראות סעיף קטן(א).לא יחולו על השטחים המותחמים בקו כחול ובקו כחול

 מרוסק ומקווקווים בקווים שחורים אלכסוניים בתשריט מס׳ ג/685 הערוך בקנה מידה

 1:2,500, ובקו כחול ומקווקו בקווים שחורים אלכסוניים בתשריט מס׳ ג/682ד הערוך

 בקנה מידה 1:1,250 והחתומים בידי שר הפנים ביום כ״ז בתמוז התשס״ב (ד ביולי

 2002).״

 תיקון סעיף 2 2. האמור בסעיף 2 לאכרזה יסומן ״(א)״, ובו, במקום ״בסעיף 1״ יבוא ״בסעיף 1(א)״,

 ואחריו יבוא:

 ץב) העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1(ב) מופקדים במשרד הפנים,

 בירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, בנצרת עילית ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.״

 ב״ז בתמוז התשם״ב (7 ביולי 2002)

י ש ו י ה י ל  (חמ 3-650) א

 שר הפנים

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (שמורת טבע הים הדרומי באילת), התשם״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:

 1. השטח המתואר בתוספת הנמצא באילת והמותחם בקו ירוק בתשריט מס׳ ש/62/76

 הערוך בקנה מידה 1:2,500 והחתום ביום ט״ז באב התשס״ב (25 ביולי 2002) ביד שר הפנים

 הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי

 הממונה על מחוז הדרום, בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באילת,

 אילת, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 אברזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקי
 התשריט

 תוספת

 (סעיף 1)

 שטח שמורת הטבע המותחם בקו ירוק נמצא בתחום העיר אילת שבו חלה תכנית מם׳

 56/101/02/2 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 4277, התשנה, עמי

 1633, מיום י״ח בשבט התשנ״ה (19 בינואר 1995).

י ש ו י ה י ל  א

 שר הפנים

 ט״ז באב התשם״ב (25 ביולי 2002)

 (ח מ 3-650)

 ס״ח התשנ״ח, עמ׳ 202.
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 רישיון יבוא כללי(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רישיונות יבוא, 1939', אני קובע לאמור:

. סעיף 2א לרישיון יבוא כללי, התשל״ח-21978 (להלן - הרישיון) - בסל. ביטול סעיף 2א  ו

 2. בסעיף 4 לרישיון - תיקון ס;ןיף 4

 (1) בסעיף קטןX3(2), המילים ״התשל״ח-1978״ - יימחקו;

 (2) אחרי סעיף קטן(גץאץ1), בסופו יבוא:

 ״ואולם תייר רשאי לייבא רבב נוסף כאמור אף בלא שישהה שלושה חודשים

 בחוץ לארץ, מיום ייצוא הרבב הקודם או מכירתו, לפי הענין, אם התקיים בו

 תנאי מאלה:

 (1) הוא תייר בעל אשרה ורישיון מסוג א3/(איש דת) לפי תקנות הכניסה

, ובלבד שהרכב הקודם היה בשימושו העצמי  לישראל, התשל״ד-974ו1

 לתקופה של שלוש שנים לפחות, או לתקופה קצרה מזו שאישר המנהל

 מטעמים מיוחדים שיירשמו:

 (2) הוא תייר המחזיק בתעודת עיתונאי, עיתונאי חוץ או צלם חוץ מאת

 לשבת העיתונות הממשלתית ובלבד שהרכב הקודם היה בשימושו

 העצמי של התייר לתקופה של שנה לפחות.״-,

 (3) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) בסעיף זה, ״תייר״ - לרבות תושב חוץ כמשמעותו בפרט 7 לחעריף

 המכס.״

^ לרישיון, בסופו יבוא ״, או לתקופה קצרה מזו שאישר המנהל מטעמים תיקון סעיף 5 א )  3. בסעיף 5

 מיוחדים שיירשמו•,״.

 4. בסעיף 5א לרישיון, במקום ״שבגדר פרט המכס 732״ יבוא ״המיובא ביבוא אישי תיקון סעיף 5א

 כמשמעותו בסעיף 2(ג) לצו יבוא חופשי״.

 5. בסעיף 5ב לרישיון, אחרי ״שייבא״ יבוא ״לשימושו העצמי,״. תיקון סעיף 5ב

 כ״ז באב התשם״ב (5 באוגוסט 2002)

ב ו ן ר ת י  >חמ 3-116) א

 מנהל המכס ומע״מ

 ע־ר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201.
 2 ק־ת התשל״ח, עמי 680; ק״ת-מק־ח התשס״א, עמי 44.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 1517; התשנ״ט, עמי 65.

 הודעת שירותי הובלה (אגרות), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 27(ג) לתקנות שירותי הובלה, התשם״א-2001י (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני שינוי האגרות

 2002, יהיה נוסח התוספת השישית לתקנות, החל ביום כ״ד באלול התשס״ב (1 בספטמבר

 2002), במפורט להלן:

 י ק״ת התשם״א. עמי 6088.

 קובץ התקנות 6192, י״ד באלול התשס״ב, 22.8.2002 1265



 ״תוספת שישית

 (תקנה 26)

 אגרות

 בשקלים חדשים

 בעד -

 1. רישיון מוביל 63

 2. רישיון מיוחד לרכב(תקנה 5(ג» 31

 3. היתר לנהג להוביל חומר מסובן 63

 4. הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן 63

 5. הסמכת אחראי על הניהול המקצועי 63

 6. בעד כפל רישיון או כתב הסמבה 31״

 ב״ו באב התשס״ב (4 באוגוסט 2002)

 (חמ 3-2840)

־ צ י ו ן ן ב ן ל מ  ס

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
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