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 תקנות ההוצאה לפועל (אגדות, שבד והוצאות)(תיקון), התש0״ב-2002
 (תיקון), התש0״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 49א ו־88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967', ובאישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

,  תיקון תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות ההוצאה לפועל(אגרות, שכר והוצאות)(תיקון/ התשם״ב-22002
 במקום ״שנה״ יבוא ״חמישה עשר חודשים״ ובמקום ״השנה״ יבוא ״פרק הזמן האמור־.

(s200 ו ביולי )ט־ו בתמוז החשס״ג5 
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (חמ3-88) י

 שר המשפטים

 ס״ח התשכ־ז, ענו 116; התשים, ענד 282.
 ק־ת התשם־ב, עמי 946.

 צו איסור הלבנת הון(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר)
 (תיקון), התשס״ג-ג200

 בתוקף סמכוחי לפי סעיפים 7(ב) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ם-2000י
 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר),
 התשם״ב-2002* -

 (1) בהגדרה ״חשבון״, בסופה יבוא ״למעט חשבון קצבאות המדינה:״:

 (2) אחרי ההגדרה ״חשבון״ יבוא:

 ״״חשבון קצבאות המדינה״ - חשבp של יחיד שנפתח טרם תחילתו של החוק,
 ואשר הוגבל על ידי בנק הדואר לשמש אך ורק לצורכי הפקדה ומשיכה של

 קצבאות מטעם המדינה:״.

 ט׳ בתמוז התשם״ג(9 ביולי 2003)
ן ו ר ל ש א י ר  >חמ 19וג-3) א

 ראש הממשלה ושר התקשורת

 ס־דו התש־ם, עמ׳ 293.
 ק־ת התשס״ב, ענו 483.

 תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח)(תיקון והוראת שעה),
 התשס״ג-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 353, 360,355 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-1995י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון הפתיח 1. בפתיח לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח), התשי״ד-954ו2(להלן - התקנות
 העיקריות), אחרי ״353״ יבוא ״355״.

 ס־ח התשנ״ה, עמי 207.
 1 ק״ת התשי־ד, עמי 649.
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 2. על אף האמור בתקנות העיקריות, יראו כאילו - הוראת שעה

 (ו) אחרי תקנה 2א לתקנות העיקריות בא:

 •מועד תשלום 2ב. (א) בתקנה זו -
,  באמצעות חיוב , ,

 על פי הרשאה ״חיוב על פי הרשאה״ - חיוב על פי'הרשאה כמשמעו בכללי
 הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים),

 התשג״ב-1992ג;
» 

 י ״מסר אלקטרוני״ - כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשם״א-
:*2001 

-סכום מעוגל״ - סכום מעוגל כלפי מעלה למכפלה הקרובה של
 1,000 שקלים חדשים.

 (ב) מעביד, המגיש בעד עובדיו דין וחשבון באמצעות מסר
 אלקטרוני ומשלם דמי ביטוח בעד עובדיו באמצעות חיוב על פי

 הרשאה, יחולו לגביו הוראות אלה:

 (1) מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום מעוגל
 שאינו עולה על 7 פעמים השכר הממוצע, יהיה המועד
 לתשלום דמי ביטוח לגביו, ה־22 בחודש לאחר תקופת
 התשלום, ובלבד שהמסר האלקטרוני הועבר עד השעה

 12.00 של ה ־18 בחודש שלאחר תקופת התשלום-,

 (2) מעביד החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום מעוגל
 העולה על האמור בפסקה(1/ יהיה המועד לתשלום דמי
 הביטוח לגביו, כל אחד מאלה, ובלבד שהמסר
 האלקטרוני, לגבי סכום החיוב בדמי ביטוח, הועבר עד
 השעה 12.00 של ה־12 בחודש שלאחר תקופת

 התשלום:

 (א) ה־5ו בחודש שלאחר תקופת התשלום, לגבי
 חלק התשלום העולה על הסכום האמור בתקנת

 משנה (ב^);

 (ב) ה־22 בחודש שלאחר תקופח התשלום, לגבי
 חלק התשלום שאינו עולה על הסכום האמור

 בתקנת משנה (בץ1).

 (ג) מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו
 עובד עצמאי, החייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם ומשלמים
 את דמי הביטוח האמורים באמצעות חיוב על פי הרשאה, יהיה
 המועד לתשלום דמי ביטוח לגביהם, המועדים האמורים בתקנת

י הענין.״ פ ל  משנה (בx2) או בתקנה 2(אץ/ 3

 (2) בתקנה 8(א< לתקנות העיקריות, בסופה בא:

 ״דין וחשבון שהגשתו נדרשת לפי תקנת משנה זו, ניתן להגישו גם באמצעות
 מסר אלקטרוני ויחולו לענין זה ההוראות האמורות בתקנה 2ב.״

 * ק״ת התשגיב, ענד 1512.
 * ס־ח התשם״א, ענד 210.
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 תוקף 3. תוקפה של תקנה 2 יהיה ל־24 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

 כ״ו בסיון התשס״ג (26 ביוני 2003)
ב ר ל ו ן א ו ל ו ב  (חמ י3-29) ז

 שר הרווחה

 תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון זנרכים מיוחדים),
 התשם״ג-ג200

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7ב ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום/ התשי״ט-1959
(להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני  [נוסח משולב]1

 מתקין תקנות אלה:

 תשלום למימון 1. לנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־40% תשולם תוספת לתגמולו החודשי למימון
ם צרכים מיוחדים הנובעים מנכותו, לפי דרגת נכותו המוכרת, גילו ומצבו המשפחתי(להלן - י ד ח י י ם מ י כ י  צ

 התוספת); לענין זה, ״נכות מוכרת׳ - נכות כהגדרתה בחוק, שהוכרה על יד קצין
 תגמולים.

 שיעור התוספת 2. (א) התוספת תהיה בשיעור מכפלת ערך משקולת במספר המשקולות ההולם את
 מצבו של הנכה לפי הענין, כמפורט להלן; לענין זה, ״משקולת״ - יחידה להערכת מידת
 הסיוע שזקוק לה הנכה בביצוע פעילויות יומיומיות, ושערכה 60.78 שקלים חדשים, כשהוא

 צמוד לשינויים בתגמול.

 (ב) הזכאות הבסיסית לתוספת לפי דרגת נכות ומצב משפחתי(להלן - התוספת

 מספר משקולות

 הבסיסית), תהיה כמפורט להלן:

 דרגת הנבות והמצב המשפחתי

 1. מ־40% עד 49% 4
 2. מ־50% עד 59% 6
 3. מ־60% עד 69% 8

 4. מ־70% עד 79% 10
 5. מ־80% עד 100% 12

- 100% .6 

 (א) בשל שיתוק בגפיים תחתונות (פרפלגיה) או
 בשל שיתוק ארבע גפיים (קוודרופלגיה):

 (1) רווק, גרוש או אלמן 32
 (2) נשוי 22

 (ב) בשל שיתוק חצי גוף (המיפלגיה):
 (ו) רווק, גרוש או אלמן 24
 (2) נשוי 12

 (ג) בשל עיוורון:
 (1) רווק, גרוש או אלמן 60
 (2) נשוי 32

 ם״ח התשי־ט, עמ׳ 276; התשנ״ט, עמ׳ 18 ו.
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 דרגת הנכות והמצב המשפחתי מספר משקולות

 (ד) קטוע יד אחת ופגוע יד שניה:
 (ו) רווק, גרוש או אלמן 26
 (2) נשוי 18

 (ה) קטוע רגל אחת ופגוע רגל שניה:

 (ו) רווק, גרוש או אלמן 25
 (2) נשוי 15

 ד. 100% נכות מיוחדת -
 (א) בשל קטיעת שתי רגליים מתחת לברך, פגיעת רגל ויד

 (כאשר לנכה דרגת נכות של 50% לפחות על כל איבר,
 בגין אבדן תפקוד מוחלט של כל איבר)•. •

 (1) רווק, גרוש או אלמן 59
 (2) נשוי 48

 (ב) פרפלגיה, פגוע ראש שאינו שולט על הסוגרים
 קטוע שתי רגליים, אחת לפחות מעל הברך, קוודרופלג

 שאינו מעסיק מלווים:
 (1) רווק, גרוש או אלמן 102
 (2) נשוי 90

 (ג) המיפלגיה, פגוע ראש שולט על הסוגרים, קטוע שתי
 ידיים:

 (1) רווק, גרוש או אלמן 90
 (2) נשוי 74

 (ד) משותק בארבע גפיו(קוודרופלג) המעסיק מלווים
 (!) רווק, גרוש או אלמן 68
 (2) נשוי 60

 (ה) בשל עיוורון מלא:
 (1) רווק, גרוש או אלמן 132
 (2) נשוי 102

 (ו) מספר נכויות של 100% כל אחת - התוספת הבסיסית הגבוהה ביוחר שמזכה בה
 נכות מבין הנכויות המוכרות בצירוף 50% מהתוספת הבסיסית השניה בגובהה
 מבין הנכויות המוכרות, וזאת כל עוד אין הנכה מקבל ליווי או תוספת משקולות
 לפי החלטת הרופא המוסמך הראשי כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות הנכים(טיפול
 רפואי), התשי״ד-954ו*(להלן - תקנות טיפול רפואי); לענין זה, ״ליווי׳ - בין
 שהוא ניתן באמצעות חברת כוח אדם ובין באמצעות תשלום חודשי בעד

 ליווי.

 3. על אף האמור בתקנה 2, תהיה התוספת לנכה בעל מצב משפחתי מיוחד כמפורט מצב משפחתי
י ח י י  להלן: מ

 2 ק־ת התשי־ד, ענד 5$: התשם־א, עמי 788.



 (1) נכה בדרגת נכות 50% עד 00% ו, שהתאלמן, כל עוד הוא אלמן - כפל התוספת
 הבסיסית:

 (2) נכה בדרגת נכות 66% עד 100%, רווק, גרוש או אלמן ואב לילד שטרם מלאו לו
3 משקולות: 6 - 1 5 

 (3) נכה בדרגת נכות 40% עד 65%, רווק, גרוש או אלמן ואב לילד שטרם מלאו לו 15
- 28 משקולות-,

 (4) נכה רווק, גרוש או אלמן ואב לילד שמלאו לו 15 וטרם מלאו לו 18:

 (א) לגבי שנת 2002 - 40% מההפרש שבין התוספת הבסיסית לפי תקנה 2(ב)
) 2או(3X לפי דרגת הנכות:  והזכאות לפי פסקאות (

 (ב) מיום כ׳׳ז בטבת התשם׳׳ג(ו בינואר 2003) - 80% מההפרש שבין התוספת
 הבסיסית לפי תקנה 2(ב) והזכאות לפי פסקאות (2) או(3), לפי דרגת הנכות:

 (5) אישה נכה בדרגת נכות 25% עד 49%, המנהלת משק בית עצמאי - 6
 משקולות:

 (6) לנכה בדרגת נכות מיוחדת כמשמעה בסעיף 7(ד) בחוק ובתקנות הנכים(כללים
(להלן - נכות מיוחדת/ שהוא נשוי  לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ״ו-1965ג

 ומלאו לרעייתו 40 שנה - התוספת הבסיסית של נכה רווק לפי סוג הפגיעה:
 (7) נכה בדרגת נכוח מיוחדת גרוש ואב לילד שטרם מלאו לו 15 שנים התוספת
 הבסיסית בצירוף 30 משקולות נוספות אם הילד בחזקת הנכה או 15 משקולות נוספות

 אם הילד אינו בחזקת הנכה:

 (8) לנכה בדרגת נכות מיוחדת שהוא אב לתאומים או יותר ילדים שנולדו בלידה
 רב ־עוברית, תשולם התוספת הבסיסית וכן 30 משקולות נוספות עד מלאת לילדים

 שנתיים.

 הריון ולידה 4. (א) לאישה נבה שהיא הרה תשולם תוספת כמפורט להלן:
 (ו) בדרגת נכות 10% עד 19% - בגין פגיעה לוקומוטורית - בשלושת חודשי

 ההריון האחרונים ועד שישה חודשים אחרי הלידה - 12 משקולות:

 (2) בדרגת נכות 20% עד 49% - בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד
 שישה חודשים אחרי הלידה - 24 משקולות:

 (3) בדרגת נכות 50% עד 99%, בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד שישה
 חודשים אחרי הלידה - 68 משקולות:

 (4) בדרגת נכות 100%, בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד שישה חודשים
 אחרו לידה - 102 משקולות;

 (5) בדרגת נכות מיוחדת בשלושת חודשי ההריון האחרונים ועד מלאת לילד
 15 שנים - כפל התוספת הבסיסית לנכה נשוי לפי סוג הפגיעה.

 (ב) לנכה נשוי בדרגת נכות 100% ובדרגת נכות מיוחדת שאישתו מאושפזת או
 בשמירת הריון עד שלושה חודשים אחרי לידה - התוספת הבסיסית כלנכה רווק לפי סוג

 הפגיעה.

 תוספת גיל 5. (א) לנכה בדרגת נכות 50% עד 100%, שהגיע לגיל 65 בגבר או 60 באישה, ישולם
 כפל התוספת הבסיסית, ובהגיעו לגיל 70, בין גבר ובין אישה, ישולמו לו:

 ק־ת התשכ״ו, עמי 296; התשמ־ז, עמי 1198.
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 (ו) לגבי שנת 2002 שתי משקולות נוספות;

 (2) מיום ב״ז בטבת התשס״ג(1 בינואר 2003) ארבע משקולות נוספות.

 fio קיבל נכה תוספת לאלמן לפי תקנה 5( ו) עד (4), לא יהיה זכאי לכפל התוספת
 הבסיסית לפי תקנת משנה (א/ ואולם הוא יהיה זכאי לשתי משקולות נוספות עם הגיעו

 לגיל.70.

 6. (א) נבזז בדרגת נכות עד 100%, המאושפז אף שלא בגין נכותו המוכרת, יהיה זכאי נכה מאושפז
 לתוספת הבסיסית בלבד.

 (ב) נכה בדרגת נכות מיוחדת המאושפז בגין נכותו המוכרת, יהיה זכאי לתוספת
 הבסיסית, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, והחל בחודש הרביעי לאשפוזו -

 לתוספת של 2 ו משקולות בלבד.

 (ג) נכה בדרגת נכות מיוחדת המאושפז שלא בגין נכותו המוכרת, יהיה זכאי, החל
 בחודש האישפוז הראשון לתוספת של 12 משקולות בלבד.

 7. התוספת לנכה המקבל ליווי בהתאם להחלטת הרופא המוסמך הראשי כמשמעותו
 בתקנה 2 לתקנות טיפול רפואי, תהיה התוספת הבסיסית, בהפחתה של 7.5% לכל משמרת
3 ל־24 שעות ליווי. 3  ליווי בת ארבע שעות, ואולם ההפחתה לקוודרופלג לא תעלה על %

 8. נכה פגוע לב שרק חלק מנכותו היא נכות מוכרת, יהיה זכאי, על אף האמור בתקנה 1,
 לתוספת בהתאם לנכותו הכוללת.

 9. נכה שאינו זכאי לתוספת בשל מצב משפחתי מיוחד לפי תקנה 3(1) עד (3) או שיש
 הברח בהמשך תשלום התוספת אף שהמצב המשפחתי המיוחד פג, ניתן יהיה לשלם תוספת
ד (3X אם ימצא קצין תגמולים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי נסיבות ע 1 (  לפי תקנה 3(

 המקרה הן קיצוניות וייחודיות ומצדיקות תשלום תוספת כאמור.

 10. נפטר נכה שהיה זכאי לתוספת לפי תקנות אלה ואשת הנכה מקבלת תגמול לפי סעיף נכה שנפטר
 20א(א) לחוק, ישולמו לה התוספת הבסיסית וכן תוטפת גיל, אם היה הנכה זכאי לה עובר

 לפטירתו, לתקופה של 36 חודשים מיום פטירת הנכה.

 11. חל בהרכב משפחתו של נכה שינוי המזכהו בהגדלת התוספת, חייב הוא להודיע על חובת דיווח
 השינוי לקצין תגמולים בתוך שנתיים מיום השינוי; הודיע לאחר עבור שנתיים מיום השינוי,

 יהיה זכאי להגדלת התוספת רק מתאריך מסירת ההודעה.

 2 ו. הזכאות לתוספת תהיה במשקולות שלמות; התקבלו בחישוב הזכאות חלקי משקולת, משקולת שלמה
 יראו חלק משקולת הגדול ממחצית או שווה לה כמשקולת שלמה, וחלק המשקולת הקטן

 ממחצית המשקולת לא יבוא במנין.

 13 . תקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים/ התשם׳׳ג-42002 - ביטול
 בטלות.

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

 תוספת לנכה
 המקבל ליווי

 פגוע לב

 הגדלת התוספת

ז פ ו ל מ ו א  ש
 שר הביטחון

 כ״ט בםיון התשס״ג(29 ביוני 2003)
 (חמ 3-700)

 ק־ת התשםיג, עמי 101.



 תקנות הבזק (זיכיונות), חתשס״ג-2003
 בתוקף סמננותי לפי סעיפים 6למא) ו־59 לחוק התקשורת(בזק ושידורים/ התשמ״ב-
(להלן - החוק/ בהתאם לסעיף 6יב5 לחוק, לאחר התייעצות עם המועצה״לשידורי  1982י
 כבלים ולשידורי לוויין, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמיח-

, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 6לח לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1  985 ו

 החלפת תקנה 42 1. במקום תקנה 42 לתקנות הבזק (זיכיונות/ התשמ*ח-1987ג (להלן - התקנות
 העיקריות/ יבוא:

 ׳תמלוגים 42. (א) בתקנה זו ובתקנה 49, ״רבעון״ - תקופה של שלושה חודשים
 שתחילתם באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי ובאחד באוקטובר,
 לפי הענין, ולגבי התקופה שמיום מתן הרישיון עד תחילת הרבעון הבא

 אחריו, אם היא קצרה מרבעון - יראו אותה כחלק מהרבעון הבא.

 (ב) בעל רישיון לשידורי כבלים ישלם תמלוגים מהכנסותיו ברומו,
 לא כולל מם ערך מוסף, ממתן שירותי שידור כמפורט בתוספת השניה,
 ובניכוי חובות רעים המיוחסים להכנסות ממתן השירותים אשד בעדם
 משולמים תמלוגים: לענין זה, ׳חובות רעים״ - כמשמעותם בסעיף 17(4)

 לפקודת מם הכנסה*.

 (ג) שיעור התמלוגים לשנה, מסך כל הכנסות בעל רישיון לשידורי
 כבלים יהיה -

 (1) לגבי השנים 2002 ו־2003 - 4%-,

 (2) החל ביום ז׳ בטבת התשם״ד (1 בינואר 2004) - «יי5.ג.

 (ד) בעל רישיון לשידורי כבלים ישלם את התמלוגים אחת לכל
 רבעון, בתוך 45 ימים מתום הרבעון(להלן - מועד התשלום)•, התמלוגים
 יחושבו לפי הכנסות בעל רישיון לשידורי כבלים במהלך אותו רבעון:
 התיר השר שידורי פרסומת לפי סעיף 6כד(ב) לחוק, יראו כהכנסות בעל
 רישיון לשידורי כבלים לענין תקנת משגה זו, את הכנסותיו של בעל רישיון

 לשידורי כבלים מפרסומת.

 (ה) בעל רישיון לשידורי כבלים ימציא למנהל במועד התשלום,
 דוח הכנסות ממתן שירותי שידור על גבי טופס שקבע המנהל.

 (ו) בתקנה זו -

 ״בעל רישיון לשידורי כבלים״ - מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים
 לפי פרק בו לחוק:

 ״רישיון כללי לשידורי כבלים״ - כהגדרתו בסעיף 6א לחוק.״

 החלפת תקנה 44 2. במקום תקנה 44 לתקנות העיקריות יבוא:

 •פיגור בתשלום 44. (א) על סכום תמלוגים שלא שולם במועד התשלום, ייווספו -
 התמלוגים

 (1) הפרשי הצמדה וריבית לפי מספר הימים שחלפו ממועד
 התשלום עד התשלום בפועל;

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218: התשם״ג, ענו 407.
 ם״ח התשמ־ה, ענד 60: התשנ״א, ענד 130.

 ק־ת התשמ״ח, ענד 113; התשם״ב, ענד 21».
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 120.
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 (2) הוצאות גביה בשיעור של 5% מסכום התמלוגים שלא
 שולם במועד התשלום, ובלבד שחלפו שבעה ימים לפחות
 ממועד התשלום; ואולם הוצאות הגביה לא יעלו על סכום של

 חמישים אלף שקלים חדשים.

 (ב) בתקנה זו -

 ׳הפרשי הצמדה״ - תוספת לסכום התמלוגים לפי שיעור העליה של
 המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום כאמור בתקנה 42(ד), עד

 למדד שהורםם לאחרונה לפני מועד תשלום התמלוגים בפועל;

 ״מדרי - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה;

 ׳ריבית״ - ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת ״הפרשי הצמדה וריבית׳
 בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-1961', וכל עוד לא נקבע

 שיעור כאמור - בשיעור של 4% לשנה.״

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

 ט׳ בתמוז התשס״ג(9 ביולי 2003)
ן ו ר ל ש א י ר  (חם3-2017) א

 ראש הממשלה ושר התקשורת

 ״ ס״ח התשכ־א, ענד 192; התשסיא, עני »20.

 תקנות רשות השידוד (שימוש בתדרי רדיו)(תיקון), התש0״ג-2003

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 44א(ב) לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965 י(להלן - החוק/
 .אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. במקום התוספת לתקנות רשות השידור (שימוש בתדרי רדיו/ התשנ״ו-21996, החלפת התוספת
 יבוא:

 ״תוםפת
 (תקנה ו)

 תרדים לשימוש רשות השידור - רשתות שידורי הרדיו
 א. את״ד 0*03 במגהרץ

 רדיו
 לימודי/חינוכי

 רשת
 ח׳

 קליטת מורשת
 עליה

 ןרק״ע)

 קיל
 המוסיקה

 קול
 חדרך

 רשת
 ד׳

 רשת רשת ג׳
 ב׳

 רשת
 א׳

 שם
 חרשת/

 אתר
 המשדר

 מנרה 102.8 100.5 97.7 88.8 95.7 94.4 106 כל הארץ
 צפת 100.7 92 88.1 99.3 87.6 98.5 88.5

 כוכב 102- 88.9 95.2
 88 100.2 93.7 88.5 הירדן

+ 
89.5 

92.4 105.5 95.5 
+ 

103.3 

 חיפה 97.2

 י טיח התשכ־ה, ענד »10: התש־ן, עם׳ 85.
 1 ק־ת התשנ־ו, עני »38



ו  רדי
 לימודי/חינוכי

 רשת
 ה׳

 קליטת מורשת
 עליה

 (רק״ע)

ל  קי
 המוסיקה

 קול
ן ר ד  ה

 רשת
 ד׳

 רשת רשת ג׳
 ב׳

 רשת
 א׳

 שם
 הרשת/

 אתר
 המשדר

 נצרת 88.8
אדי 101.8 106.9 88.8 88 94.4  ו

 ערה
 תל 100.7 95 89.7 90.3 88 94.4 101.3 88.5

 אביב
88.2 104.8 101.3 98.5 88 88.8 97.8 95 

+ 
95.5 

 ירושלים 97.2

 מעלה 103.3 89.7 88
 אדומים

 שער 100.7 93.3
 העב

 באר 100.7 103.3 106.9 94.4 88 90.2 107.3 88.5
 שבע

 יס 95.5 97.8 90.2 105
 המלח

 ערד 105 95 89.7 92.4 101.3
 סדום

 מצפה 105 95 104.3 87.6
 רמון

 ערבה 100.7 95.5 97.8 105.5
 גרופית 95.5 98.9 92.4

 אילת 97.2 90.7 100.5 99.3 88 97 107.3

 ב. את״ן בקילוהרץ
 רשת ה׳

 לחו״ל גלים
 קצרים תכנון
 תדרים עונתי

 שם הרשת/ רשת א׳ רשת ב׳ רשת ג׳ רשת ד׳ קליטת עליה
 אתר המשדר

 אצבע הגליל 1458 882
 צפת 846

 עכו 927 1206 1575
 ירושלים 1458 1080

 נתניה 576 738
 יבנה 657 531 1026 954

 אילת 1458 927

 ט׳ בתמוז התשם״ג(9 ביולי 2003)
 (חמ 3-2695)

ן ו ר ל ש א י ר ת א נ ב ר ל ו מ י ט ל ר מ ל ו א ד ו ה  א
 שר התעשיה המסחר שרת החינוך התרבות ראש הממשלה
 והתעסוקה והממונה על והספורט ושר התקשורת

 ביצוע חוק רשות השידור



 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט
 בשער בז״ן)(תיקון מ0׳ 2), התשס״ג-2003

 בתוקף םמכותגו לפי סעיף 2ו לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ז-996ו'
 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 15 לחוק, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחירים מרביים למוצרי נפט בשער תיקון התוספת
 בזין/ התשנ״ג-992ו2, בטור א׳ -

 (ו) במקום ׳סולר לתחבורה שתכולת הגופרית בו אינה עולה על 50 מיג לק׳׳ג
 (להלן - ״סולר 50׳) במכלית - ק״ל׳ יבוא ״סולר לתחבורה במכלית - ק״לי;

 (2) במקום ׳סולר 50 בהזרמה - ק״ל״ יבוא ״סולר לתחבורה בהזרמה - ק״ל״;
 (3) המילים ״סולר לתחבורה שאינו סולר 50 במכלית - ק״ל״ ו״סולר לתחבורה

 שאינו סולר 50 בהזרמה - ק״ל״, והאמור לצדן בטור ב׳ - יימחקו.

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בתמוז התשס״ג (ו ביולי 2003). תחילה

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 ביט בסיון התשם״ג (29 ביוני 2003)
 (חמ 3-2152)

י ק צ י ר ף פ ס ו  י
 שר התשתיות הלאומיות

i* .192 ם״ח התשנ״ו, עני 
 ק״ת התשנ״ג, ענד 2*2; התשנ״ה, ענד 1310; התשס־א, ענד 204 וענו 901; התשם״ג, ענו 751.

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת
 טבע הד מירון)(תיקון מס׳ 2), התשם״ג-ב200

 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-998וי
 לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה המקומית חורפיש, ובאישור ועדת הפנים

 ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

 1. בסעיף 1 לאכרזה על שמורת טבע(הר מירון), התשב״ו-21965(להלן - האכרזה), אחרי תיקון סעיף ו
 סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על השטחים המקווקווים בקווים אלכסוניים
 בצבע ירוק בתשריט מ6׳ ג/7880 ובתשריט מם׳ ג/1613 ו בקנה מידה 1:1,250 והחתומים

 בידי שר הפנים ביום ח׳ בתמוז התשס״ג (8 ביולי 003?).״

 2. בסעיף 2 לאכרזה, אחרי סעיף קטן(ג) יבוא: תיקון סעיף 2

 ״(ד) העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו(ד) 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.״

 ח׳ בתמוז התשס״ג (8 ביולי 2003)
ז ר ו ם פ ה ר ב  >חמ3-650) א

 שר הפנים

 י ס־ח התשנ״ח, ענד 202.
 1 ק־ת התשכ־ו, עמי 408; התשם״ב, ענד 1261; התשס־ג, עמי 553.



 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנעזוה(ממורת
 טבע פארק ירדן לפי תבנית ג/5729), התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-1998', ולאחר התייעצות עם השרה לאיכות הסביבה, אני מכריז

 לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא ב־2 קילומטרים מזרחית לאלמגור המתוחם בקו
 ירוק, צבוע בצבע ירוק ומקווקוו בקווים שחורים אלכסוניים בתשריט מם׳ ש/21/39 הערוך׳
 בקנה מידה 1:2,500 והחתום ביום ב׳ בתמוז התשם׳׳ג(2 ביולי 2003) בידי שר הפנים הוא

 שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, בנצרת עילית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן,
 בקצרין, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקי
 התשריט

 תוספת
 (סעיף 1)

 שטח שמורת הטבע האמור בסעיף 1 נמצא בתחום המועצה האזורית גולן שבו חלה תכנית
 מס׳ ג/5729 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 4867, התש״ס, עמ׳ 3081,

 מיום 30 במרס 2000.

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

 ב׳ בתמוז התשם׳׳ג (2 ביולי 2003)
 (דומ 3-450)

 ס״ח התשניח, עמ׳ 202.

 הודעת הירושה (אגדות הרשם לעניני ירושה)(מסי 2), התשס״ג-2003
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה/

 התשנ׳׳ח-998ו' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי סכומים 1. עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי 2003 לעומת המדד שפורסם
 בחודש נובמבר 2002 נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום א׳ בתמוז התשם׳׳ג (1 ביולי

 2003), כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה 1(א»

 בשקלים חדשים

 ו. בקשה למתן ירושה או צו קיום 411
 2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום 411
 3. בקשה למינוי מנהל עיזבון ו 41
 4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 93 ו

 ק־ת התשנ־ח, עמי 1291; התשס״ג, עמ׳ 72ג.



 בשקלים חדשים

 5 הפקדה או החזרה של צוואה 87
 6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניגי ירושה שהוגשה בתוך

 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

 7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעגיני ירושה 23

 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.23 לכל עמוד

 9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 93 ו״

 י׳ בתמוז התשס״ג (10 ביולי 2003)
ר ח ה ש מ ל  >חמ 3-2872) ש

 האפוטרופוס הכללי
 הממונה הארצי לעניני ירושה

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעדיפי תשתית במשק הדלק)
 (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(תעריפי תשתית
(להלן - הצו/ אני מודיע:  במשק הדלק/ התשנ״ו-995וי

 ו. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך נוסח התוספת לצו החל ביום א׳ בתמוז עדכון תעריפי
ת י ת ש  התשס״ג (1 ביולי 2003/ הוא כלהלן: ת

 טור ד׳
 תעריף

 טור ג׳ בשקלים
 יחידת חיוב חדשים

 ״תוספת
 (סעיפים 1 ו־2)

 טור ב׳
 הערות

 טור א׳
 שירות תשתית

 ק״ל/חודש 6.61

 ט׳׳מ/חודש 3.95

 ט״מ/חודש 7.06

 ו. אחסון מוצרי נפט
 2. אחסון מזוט

 3. אחסון נפט גולמי במסוף
 הנפט בקרית־חיים

 4. (נמחק)

 י ק״ת התשניו, ענד 220 ועמי 564; התשנ״ז, עמי 218, עמי 416 ועמי 704; התשנ״ח, ענו 316, עכר 1043 ועמי
 1044; התשס־־א, ענד 330; התשס״ב, ענד «132 וענד 1336; התשם״ג, ענד 391.
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 טור ד׳
 תעריף

 בשקלים
 חדשים

 טור ג׳
 יחידת חיוב

 טור ב׳
 הערות

 טור א׳
 שירות תשתית

6.33 

4.22 

 כולל הולכה עד ט״מ 13.73
 המיתקן המנפק ואחסון

 תפעולי לפני הניפוק,
 לא בולל שאיבה

 למיתקן המגפק
 לצרכנים סופיים ק״ל

 המחוברים בצנרת
 למסוף, כולל אחסון

 תפעולי לפני הניפוק

 לצרכנים סופיים ט״מ
 המחוברים בצנרת

 למסוף, כולל אחסון
 תפעולי לפני הניפוק

 לצרכנים סופיים ק״מ/שנה 46,014
 המחוברים בצנרת
 למסוף, כולל החזר
 הון, אחזקת קווים

 והגנה קטודית
 הזרמה, למעט בקווים שאורכם

 אינו עולה על 2 קילומטרים,
 מנקודת המוצא אל היעד הסופי

 שהורה עליו הצרכן, כולל כל
 השאיבה והשימוש בצנרת
 הנדרשים לביצוע ההזרמה

 (לא כולל ניפוק והולכה
 בקווים יעודיים);

 המחיר מורכב מרכיב קבוע
 לקילו ליטר (להלן הרכיב

 הקבוע/ אשר ישולם פעם
 אחת עבור כל קילו ליטר,

 ורכיב משתנה המשולם לפי
 אורך ההזרמה בקילומטרים;

 הרכיב הקבוע ישולם לחברת
 תשתיות נפט ואנרגיה, למעט

 מקרים שבהם כל תהליך
 ההזרמה (שאיבה ושימוש

 בצנרת) מבוצע על ידי
 בתי זיקוק לנפט בע׳מ

 (להלן בז״ן) ובהם ישולם
 התשלום הקבוע לבז־ן

 5. ניפוק מזוט למכליות
 כביש ולרכבות

 6. ניפוק מוצרי נפט
 לקווים ייעודיים

 7. ניפוק מזוט לקווים
 ייעודיים

 8. הולכת מוצרי דלק
 ומזוט בקווים ייעודיים,

 כשהצנרת איננה בבעלות
 הצרכן

 9. הזרמת מוצרי נפט
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 טור ד׳
 תעריף

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ בשקלים
 שירות תשתית הערות יחי דת חיוב חדשים

ל 1.24  (א) מבתי הזיקוק רביב קבוע ד

 ק״ל/ק׳׳מ בחיפה או מנמל רביב משתנה ק״ל/ק׳׳מ 0.08
 הדלק בחיפה

 למיתקני הניפוק
ל חברות  ש
 שיווק דלק

ן  בצפו

 (ב) הזרמה בכל רכיב קבוע ק׳ל 2.07
 שאר הקווים רכיב משתנה ק״ל/ק״מ 0.07

A*4.321 10. הזרמת מוצרי בסכום המחושב יעוגל ט׳־מ 
ץ כלפי מעלה כל סכום באשר - פ ז י ל ש ש  דלק בקו א

 שמעל למחצית האגורה, A = הערך
 וכל סכום שעד למחצית היציג של

 האגורה יעוגל כלפי מטה! דולר ארה־ב
 פרט זה לא יעודכן ביום ביצוע

 כאמור בסעיף 2 לצו, התשלום
 על אף האמור בסעיף זה

 הזרמת מוצרי נפט, כולל ק־ל 0.51
ש בצנרת שאורכה מו  שי

 אינו עולה על 2
רות  קילומטרים וכן שי
ת  הניתן לחברת תשתי

 המזרימה מוצרי נפט
ת די חברת תשתי  על י

 אחרת

בת מוצרי נפט  11. שאי

 לא כולל אחסון תפעולי ט׳׳מ 2.12
 לפני השאיבה

בת מזוט  12. שאי

רות הניתן לחברת תשתית ק־לאק״מ 0.08  שי
י ד  המזרימה מוצרי נפט על י

 חברת תשתית אחרת

ש בצנרת מו  15. שי

 14. הזרמת נפט גולמי בין ט׳־מ 1.47
 מסוף הנפט בקרית חיים
ן בית הזיקוק בחיפה  לבי

 15. פריקה או טעינה של לא כולל אחסון ט׳׳מ 4.66
 מוצרי נפט

 16. פריקה או טעינה לא כולל אחסון ט׳׳מ 4.06
ל מזוט  ש
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 טור ד׳
 תעריף

 טור ג׳ בשקלים
 יחידת חיוב חדשים

 טור ב׳
 הערות

 טור א׳
 שירות תשתית

2.85 

4.63 

"4.15 

 ט״מ

 ט״מ

 ט״מ

ד י ח י א ל י ו ה  א
 מנהל מינהל הדלק

 לא כולל אחסון

 כולל אחסון תפעולי לפני
 מילוי כלי השיט

 דו. פריקה של נפט גולמי
 במסוף הנפט בקרית חיים

 18. הזרמה ומילוי כלי שיט
 במוצרי נפט או במזוט

 19. פריקת מי נטל
 ממכליות ים

 ל׳ בםיון התשס״ג(30 ביוני 2003)
 (חמ 3-2651)
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