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 תקגות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים) (תיקון), התשנ״ב-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 66 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות מם ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), התשל״ט-21979 (להלן -

 התקנות העיקריות), בכותרת השוליים ובגוף התקנה, במקום ״1000 לירות״ יבוא ״200 שקלים
 חדשים״.

 2. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הצמדה למדד 6א. (א) הסכום הנקוב בתקנה 6 יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה•(להלן - יום

 העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת,המדד היסודי:

 לענין זה -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״המדד החדש״ ״ המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון:

 ״המדד היסודי״ - לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתה של תקנה זו -
 המדד שפורסם בחודש יולי 1991 ולענין כל יום עדכון שאחריו - המדד

 שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

 (ב) סכום שעודכן על פי תקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה
 של עשרה שקלים חדשים, סכום שיל חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

 (ג) הסכום המעוגל כאמור בתקנת משנה (ב) יפורסם בהודעה ברשומות בידי
 המנהל.״

 תיקון תקנה 6

 הוספת תקנה 6א

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 י״ג בחשון התשנ״ב (21 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-988)

 סייח התשל׳׳ו, עמי 52: התשנ״א, עמי 28.
 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1649.

 תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (פטור חלקי - רומניה) (ביטול),
 התשנ״ב-1991

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1(ב) ו־4(ג) לחוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ״ג-1983'
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, - בטלות.  1. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (פטור חלקי - רומניה), התשמ״ז-21987

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר 1991).

 י״ט בחשון התשנ״ב (27 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-1824)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ביטול פטזר
 חלקי לרומניה

 תחילה

 1 ס״ח התשמ״ג, עמי 60: התשמ״ד, עמי 92.

- ק״ת התשמ״ז, עמי 912.
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 תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) (תיקון), התשנ״ב-ז99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-11959 [נוסח
 משול ב ן, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2(א) לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-21964 (להלן.- התקנות תיקון תקנה 2
 העיקריות), במקום ״14״ יבוא ״45״ ובסופה יבוא: ״אולם הממונה על הועדה הרפואית העליונה
; מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד האמור לבקשתו המפורטת בכתב, של א ש  ר

 הנכה או בא־כוחו״.

 ו׳ בוזשון התשנ״ב (14 באוקטובר 1991)
ס נ ר ה א ש  >חמ 13-183 מ

 שר הבטחון

 י ס״ ת התשי״ט, עמי 276.
 •י ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 870, התש״ן, עמי 535.

 תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) (תיקון), התשנ׳׳ב-ז99ו

, , וסעיף 35 לפקודת המועצות המקומיות2  כתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות'
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות 11 עד 13 לתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), התשל״א־31971 _ ביטול תקנות
 , 11 עד 13

 בטלות.

 י״ב בתשרי התשנ״ב (20 בספטמבר 1991)
 (חמ 3)3-19)

י ע ר ה ד י ר  א
 . . שר הפנים

 1 די1י מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיוי מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 נ ק״ת התשל׳׳א, עמ׳ 290: התשמ״ז, עמ׳ 119.

 תקנות כלי הידיה (אגרות רשיון) (תיקון), התשנ״כ-ז199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק כלי היריה, התש״ט-1949', לאחר התייעצות עם שר
, ובאישור ועדת  האוצר ובאישורו על פי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

 הכסגוים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1(4)(א) לתקנות כלי היריה (אגרות רשיון), התשכ״ב־1962', פסקת משנה (1) - תיקו! תקנה 1
 תימרוק, ופסקאות (2) ו־(3) - יסומנו (1) ו־(2) כסדרן.

 י״ג בחשון התשנ״ב (21 באוקטובר 1991)
 >חמ 3-497) א ר י ה ד ר ע י

 שר הפנים

 סייח התש״ט, עמ׳ 143: התשנ״א, עמי 177.

 סייח התשמ״ה, עמ׳ 60: התשנ״א, עמ׳ 130.
 ס׳ ח התשל״ה, עמ׳ 206.

ת התשכ׳׳ב, עמ׳ 2556: התשנ׳׳א, עמ׳ 795.  ק׳
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 תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשנ״991-3ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א• 1971', אני מתקין
 תקנות אלה:

(להלן - התקנות העיקריות),  1 . בתקנה 1 לתקנות הנמלים(בטיחות השיט), התשמ״ג-21982
 בהגדרת ״מפקח כלי שיט״, אחרי ״סירות, ספינות וארבות״ יבוא ״או לגבי סניטציה וציוד

 רפואי״.

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות -

 (1) בפסקה (8), בסופה יבוא ״ולגבי אניה שאינה נקובה בטבלאות שבתוספת
 השניה - כפי שיקבע המנהל״.

 (2) אחרי פסקה (12) יבוא:

 "(13) אם תפוסתה פחות מי500 ברוטו - יש בה חדר חולים או ארון תרופות
 שתכולתו נקבעה בהתאם לתקנה 24, ואם תפוסתה עולה על 500 - יש בה חדר
 חולים וארון תרופות מצויידים בהתאם לקודקס של אימ״ו וכפי שיקבע המנהל

 כהודעות לימאים״.

 3. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום ״בפסקאות(6) ו־(8) שבה״ יבוא ״בפסקאות(6), (8)

 ו־(13) שבה״.

 4. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ציית בטיחות 9א. כלי שיט אשר אינו כלול בסוגים המתוארים בתוספת השניה, רשאי

 המנהל לקבוע לגביו, דרך כלל או לתקופה מוגבלת, תקן צוות בטיחות.״

 5. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״היתר להפלגה 13. (א) לא יפליג כלי שיט ישראלי למסע בינלאומי מישראל, ולא תפליג

 בין־לאומית אניה למסע לאומי בישראל, אלא אם כן יש בידי הקברניט היתר להפלגה

 בינלאומית חתום ביד מפקח, לפי הטופס המתאים שבתוספת השלישית.

 (ב) לא יתן מפקח היתר הפלגה כאמור, אם יש לו יסוד סביר להאמין
 שכלי השיט אינו כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.״

 6. בתקנה 14 (א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ולגבי כלי שיט שאינו מנוי בתוספת
 השניה - כפי שיקבע המנהל״.

 7. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (ד) ו־(ה) יסומנו (ה) ו־(ו) כסדרן ולפניהן
 יבוא:

 ״(ד) לא תיעשה המכלה, לא תוצא תעודת המכלה ולא תוגש תעודת המכלה למפקח
 כלי שיט, אלא אם כן המכולה כשירה לתובלה בינלאומית בהתאם לתקנות הנמלים

 (בטיחות מכולות), התשמ״ג--1982י.״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443.

 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 389-, התשמ״ד״ עמ׳ 1689•. התשמ״ח עמ׳ 179; התש״ן, עמ׳ 59.

 1 ק׳׳ת התשמ״ג, עמ׳ 44! התשמ״ט, עמ׳ 554.
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 הוספת תקנה 20ב

 תיקון תקנה 29

 תיקון תקנה 67

 תיקון התוספת
 השניה

 8. אחרי תקנה 20א לתקנות העיקריות יבוא:

 20ב. לא תוטען מכולה על אניה בישראל באם סומנה המכולה בסימן האמור
 בתקנה 42 לתקנות הנמלים(בטיחות מכולות), התשמ״ג-1982, שלפיו המכולה

 אינה כשירה לתובלה בינלאומית.׳

 ״סימון מכולה
 בלתי :שירה

 להובלז בינלאומית

 9. בתקנה 29 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ד) בדיקה חלקית כאמור בתקנת משנה (ב) אשר נערכה במעבדה או במיתקנים
 של מומחים שלא מקרב עובדי המדינה, הוצאותיה ישולמו בידי הבעלים, וזאת בנוסף

 לאגרה הקבועה בתקנה 103.״

 10. בתקנה 67 לתקנות העיקריות, אחרי ״כלי שיט ישראלי״ יבוא ״שהוא אניה״.

 11. בתקנה 71 לתקנות העיקריות, בכותרת התקנה ובתקנות משנה (א) ו־(ב), במקום תיקון תקנה 71
 ״צוללנים״ יבוא ״צוללים״.

 12. בתקנה 73 לתקנות העיקריות ובכותרת התקנה, במקום ״צוללנים״ יבוא ״צוללים״. תיקון תקנה 73

 13. בתקנה 74 לתקנות העיקריות, ברישה ובפסקה (3), במקום ״צוללנים״ יבוא ״צוללים״. תיקון תקנה 74

 14. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) במבוא לתוספת -

 (א) בהגדרת ״הפלגה חופית״, במקום ״7 מילין״ יבוא ״12 מילין״,-

 (ב) בהגדרת ״הפלגה לא חופית״, במקום ״7 מילין״ יבוא ״12 מילין״,•

 (2) במקום טבלה מס׳ 1 יבוא.•

׳ ו ס ה מ ל ב  ט

 תקן צוות בפיחות - מחלקת סיפון

 לעמודה א ב ג ד ה ו

 סודר / אניה במסע בינלאומי רב חובל חובל ראשון חובל «ני חובל שלישי מלח כשיר

 1 עד 499 ת״ב (12)

 2 500 עד 1599 ת״ב 1 1 1 2

 3 1600 עד 2999 ת׳׳ב 1 1 1(1) 3(2)

 4 3000 עד 7499 ת״ב 1 1 1 1 4(2)

 7500 ת״ב ומעלה 1 1 1 1 5(2)

 אניה במסע לאומי ובנמל

5 

6 

 אניה עד 499 ת״ב בהפלגה חופית
 בים התיכון (12)

 ד

(5) 1 1 1 
 500 ת״ב ומעלה בהפלגה חופית

 בים התיכון
8 
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 לעמודה א ב ג ד ה ו

 סודר / אניה במסע בינלאומי רב חובל חובל ראשון חובל שני חובל שלישי מלח כשיד

(5) 

(5) 

 מלח כשיר
 גוררת

1 
1 
2 

 דייג

 חובל
 גוררת

1 
2 
1 

 דייג ראשי

 רב חובל
 גוררת

1 

1 

 רב ספן ספן

 9 אניה עד 499 ת״ב בהפלגה לא
 חופית בים התיכון (12)

 10 500 ת״ב ומעלה בהפלגה לא
 חופית בים התיכון

 11 אניה עד 499 תי׳ב, עוגנת בבטחה
 בנמל (3! 4: 12)

 12 אניה 500 ת״ב ומעלה עוגנת
 בבטחה בנמל (3! 4)

 13 אניה עד 499 ת״ב רתוקה בבטחה
 במים מוגנים (12)

 14 אניה 500 ת״ב ומעלה רתוקה
 בבטחה במים מוגנים

 15 אניה עד 499 ת׳׳ב בתנועה בנמל
 שאינה לאורך רציף (12)

 16 אניה 500 ת״ב ומעלה בתנועה
 בנמל שאינה לאורך רציף

 17 גוררת, כהגדרתה בתקנה 1

 18 בהפלגה בתחום נמל

 19 בהפלגה חופית
 20 בהפלגה לא חופית

 21 בעת פעולת הצלה או גרירה
 במסע בינלאומי

 22 םפינת דיג או אניית דיג

 23 אורכה 7 עד 14 מטר - בהפלגה
 חופית

 24 אורכה מעל 14 מטר ועד 24 מטר
- במסע לאומי

 25 אורכה מעל 24 מטר - במסע שלא
 לפי הערה (6)

 26 במסע בינלאומי (6)

 הערה: הספרות בסוגריים מתייחסות להערות שבסוף התוספת.
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 (3) במקום טבלה מס׳ 2• יבוא:

׳ 2 ס ה מ ל ב  ט

 תקן צוות בטיחות - מחלקת מבונה

 עמוד; א ב ג ד ה ו ז
 סודר / ללא אוטומציה ראשי ראשון שני רביעי חשמל קיטור / אניה במסע בין־לאומי מכונות מכונות מכונות שלישי או קצין מנוע / קצין קצין קצין מכונות עובד / קציו

 1 מנוע דיזל עד 499 קילווט (12)

 2 מנוע דיזל 500 עד 999 קילווט 1 1 1 1

 3 מנוע דיזל 1000 עד 1499 קילווט 1 1 1 1(7) 3

 4 מנוע דיזל 1500 עד 3999 קילווט 1 1 1 1 1(7) 3

 5 מנוע דיזל 4000 ומעלה 1 1 1 1 1 3

 6 מנוע קיטור עד 999 קילווט (12)

 7 מנוע קיטור 1000 עד 4999 קילווט 1 1 1 1 1(7) 3

 8 מנוע קיטור 5000 קילווט ומעלה 1 1 1 1 1 3

 9 אניה במשע בינלאומי באוטומציה חלקית

 10 מנוע דיזל עד 499 קילווט (12)

 11 מנוע דיזל 500 עד 999 קילווט 1 1 1 1

 12 מנוע דיזל 1000 עד 3999 קילווט 1 1 1 1(7) 1

 13 מנוע דיזל 4000 קילווט ומעלה 1 1 1 1 1 1

 14 מנוע קיטור עד 999 קילווט (12)

 15 מנוע קיטור 1000 עד 4999 קילווט •1 1 1 1 1 1

 16 מנוע קיטור 5000 קילווט ומעלה 1 1 1 1 1 1

 17 אניה במשע בינלאומי באוטומציה מלאה

 18 מנוע דיזל עד 499 קילווט (12)

 19 מנוע דיזל 500 עד 999 קילווט 1 1 1

 20 מנוע דיזל 1000 עד 3999 קילווט 1 1 1 1(7) 1

 21 מנוע דיזל 4000 קילווט ומעלה 1 1 1 1 1

 22 מנוע קיטור עד 4999 קילווט (12)

 23 מנוע קיטור 5000 קילווט ומעלה 1 1 1 1 1

 24 אניה במסע לאומי

 25 בים התיכון עד 499 קילווט (12)

 26 בים התיכון 500 עד 999 קילווט 1 1 (5) 2(9)

 27 בים התיכון 1000 קילווט.ומעלה 1 1 (5) 2(9)
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 ה ו ז
 קצץ

 עמוד א ב ג ד

 קצין קצין קצין מכונות עובד
 אניד, י:מםע בין־לאומי מכונות מכונות מכונות שלישי או קצין מנוע

 סודר / ללא אוטומציה ראשי ראשון שני רביעי חשמל קיסור

 28 אניה במסע במימי חופין של ישראל
 במפרץ אילת

 29 מנוע עד 499 קילווט (12)

 30 מנוע 500 עד 999 קילווט

 31 מנוע 1000 קילווט ומעלה

 32 אניה כנמל'(3)

 33 מנוע עד 999 קילווט (12) עוגנת
 בבטחה (4)

 34 מנוע 1000 קילווט ומעלה עוגנת
 בבטחה (4)

 35 רתוקה בבטחה במים מוגנים

 הערה: הספרות בסוגריים מתייחסות להערות שבסוף התוספת.

 (4) במקום טבלה מס׳ 4 יבוא:

׳ 4 ס ה מ ל ב  ט

 תקן צוות בטיחות לתפעול תחנת אלחוט ככלי שיט

 ככלי שיט המצו״ד ב:

 מתקן רדיו־טלגרף מתקן רדיו־טלפון

 ג
 בעל תעודת רדיו־טלפון

 ב
 בעל תעודת רדיו־טלגרף

 א

 / סוג כלי השיט

 עמודה

 דרגה ב׳ מיוחדת כללית או מוגבלת סודר

 א

 / סוג כלי השיט

 עמודה

 סודר

(11X13) (13X11) 1 כל כלי שיט עד 299 ת׳׳ב 

 2 300 עד 1599 ת״ב (13) (13)

 3 1600 ת״ב ומעלה 1

 4 300 ת״ב ומעלה

 4.1 בהפלגה חופית בין נמלי ישראל בים התיכון (13)

(10X13) 4.2 אניה העוגנת בבטחה 

 (5) בטבלה מם׳ 5 -

 (א) במקום כותרת עמודה ד יבוא:

 ״רשיון משיט ספינה גוררת או ספינת נוסעים בשכר״!

 (ב) בסודר 7, תחת עמודה ג תבוא הספרה ״1״;
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 תיקון התוספת
 השלישית

 (ג) בסודר 8, תחת עמודה ד תבוא הספרה ״1״;

 (ד) בתחתית הטבלה, במקום הגדרת הקיצור מג״נ יבוא:

 ״רשיון משיט ספינה גוררת או ספינת נוסעים בשכר״.

 (6) בחלק ההערות בסוף התוספת השניה -

 (א) בהערה (11), במקום ״7 מילין״ יבוא ״12 מילין״:

 (ב) אחרי הערה (12) יבוא:

 ״(13) כל איש צוות שבידו הסמכה כנדרש.״

 15. הטופס בתוספת השלישית לתקנות יסומן ״טופס 1״ ואחריו יבוא:

 ״טופס 2

 כלי שיט קטנים

 היתר להפלגה בינלאומית (צוות בטיחות ונוסעים)״

 1. נ:לי שיט: מספר שם נמל תאריך

 2. מםלולהפלגה: תאריךיציאה חזרה(משוער)...

 3. תחזית מזג אויר תדרוך כללי

 4. רשיון שיט עד יעודכ׳׳ש אסדתהצלהעד ...

 שם פרטי ומשפחה דרכון/פנקס ימאי רשיון משיט ת. מפעיל רדיו הערות

 הרשימה הנ״ל נבדקה ונמצאה מתאימה להוראות טבלה מס׳ 5 לתוספת השניה(רשיון השיט) וכלי השיט רשאי
 להפליג.

 שם:מפקח חתימה תאריך האישור

 •למלא בשני עותקים
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ה ר ו ב ח ת ד ה ר ש  מ

 מינהל הספנות והנמלים - המח׳ לכלי שיט קטנים

ך הפלגה  כלי שיט מס׳ שם תארי

 למשטרת ישראל, נמל

ת השיט), התשמ״ג-1982, בלי השיט רשאי להפליג אל מחוץ למימי התופין חו בטי ם( מלי ת הנ ו נ ק ת  בהתאם ל

. ותר מ מפליגים (צוות+נוסעים)  •אם אין עליו י

 חתימה וחותמת מפקח כלי שיט״

 תיקון התוספת 16. בתוספת השבע עשרה לתקנות העיקריות -
 השבע־עשרה

; "MFAG code" יבוא "IMGS code" (1) בפרט 11, בטור ג׳, במקום 

 (2) בסופה יבוא:

 ג
 הערות

 ב
 בתוקף

 א
 מס׳ סידורי שם הקודקס

WHO/ILO/1MO/IMGS 8.10.1987 ״13. מדריך בינלאומי רפואי לאניות 

WHO/ILO/IMO 8.10.1987 14. רשימת התרופות החיוניות 

IMO A.80 (IV) 1.1.1988 1985 15. קוד הסימנים הבינלאומי 

"IMO A.287 (VIII) 1.2.1979 
 הקודקס לשיטה בטוחה לאניות
 הנושאות מטעני עץ על סיפונן

.16 

ב צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה

 כ״ה בתשרי התשנ״ב (6 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-610)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 ק״ת החשמ״ג, עמ׳ 389: התשמ״ה, עמי 1689: התשמ״ח עמי 179; התש״ן, עמי 59.

 ק׳׳ת התשמ״ג, עמי 44: התשמ׳׳ט, עמי 554.

 צו המים (קביעת המפלס המותר) (תיקון), התשנ״ב-ו199

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), התשכ״ח-1967', אני
 מצווה לאמור:

 1. בצו המים (קביעת המפלס המותר), התשכ״ח 21968, במקום סעיף 1 יבוא:

 ״דום מינימלי 1. (א) הרום המינימלי של הכנרת יהיה 213 מטרים מתחת לפני הים.

 החלפת סעיף 1

 ק״ת התשכ״ח, עמי 355.
 ק״ת התשכ״ח, עמי 883: התשכ״ט, עמי 1290; התשמ״א, עמי 946.
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 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), בתקופה שבין כ״ד בחשון התשנ״ב
 (1 בנובמבר 1991) לבין כ״ו בשבט התשנ״ב (31 בינואר 1992) יכול שהרום

 המינימלי יהיה עד 213.25 מטרים מתחת לפני הים.״

י ק ס ב ל ס ן ז  ד
 נציב המים

 כ׳ בחשון התשנ״ב (28 באוקטובר 1991)
 (וזמ 81;3-1)

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)( חובת הודעה),
 התשנ״ב-ו99ו

 !:תוקף סמכותנו לפי סעיף 7א(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשנדו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה -

 ״המחיר הקובע״ - המחיר ביום תחילתו של צו זה:

 ״מוסך בדיקה״ - מפעל, כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי
, שהוא מוסך בדיקה לרישוי וקניה של רכב.  רכב), התש״ל-21970

 2. לא יתן מוסך בדיקה שירות במחיר העולה על המחיר הקובע אלא אם כן מסר למפקח הודעה חובת הודעה
 על העלאת מחיר על העלאת מחירו כאמור בסעיף 7א לחוק.

ב צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה

 י״ד !:תשרי התשנ״ב (22 בספטמבר 1991)
 (חמ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 1 ס״וז התשמ״ו, עמי 2; התשמ״ט, עמ׳ 28.

 2 ק״ת התש״ל, עמי 2186¡ התשנ״א, עמי 548.

 תיקון התוספת

 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשנ״ב-991ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968', ולאחר התייעצות עם שר
 הבריאות ועם שר החקלאות אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),,התשל״ג-21973 -

 (1) במקום פריט 178א יבוא:

 ״178א. תכשירים לשימוש ברפואה וטרינרית - כמשמעותם בהגדרת
 ״תכשיר וטרינרי מיוחד״ בתקנות הרוקחים(ניפוקם של תכשירים וטרינריים),

 התשמ״ט-31988 - מקום להחסנתם או למכירתם.״

 (2) י בפריט 188, במקום ״מקום למכירתם״ יבוא ״מקום להחסנתם או למכירתם״.

 (3) אחרי פריט 188 ׳יבוא:

 ״189. תרכיבים לבעלי חיים כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים
 (מיקרואורגניםמים, תרכיבים ומעבירים), התשל׳׳ה-41975 - מקום להחסנתם

 או למכירתם.״

 סייח התשכ׳׳ח, עמי 204.
 ק״ת התשל״ג, עמי 684: התשמ״ט, עמי 662.

 ק״ת התשמ״ט, עמי 91 ועמי 1102.
 ק״ת התשל״ה, עמי 1338: התשל״ט, עמי 722.
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 תחילתו של צו זה ששים ימים מיום פרסומו.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

ן התשנ״ב (16 באוקטובר 1991)  ח׳ נחשו
 (חמ 3-502)

 הודעת סרטי ראינוע (אגרות), התשנ״ב-1991

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות סרטי ראינוע (אגרות), התשמ״ד-1984' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 1991 לעומת המדד לחודש ינואר 1991 יהיה
 נוסח תקנה 1(1:) לתקנות, החל ביום כ״ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר 1991) כלהלן:

 ״(ב) הוגשה בקשה למתן שירות כמפורט להלן, ישלם המבקש אגרות אלה:

 האגרה
 בשקלים חדשים

105 

105 

425 

55 

 105״

י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  ע
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 השירות המבוקש

 1. היתר להצגת סרט חדשות

 2. היתר להצגת סרט קצר שאינו
 עולה על 4 סלילים

 3. היתר להצגת סרט העולה על 4
 סלילים עם או בלי הספיח שלו

 4. עותק של היתר להצגת סרט

 5. היתר להצגת ספיח (כאשר הבקשה
 מוגשת בנפרד מהבקשה למתן היתר

 להצגת סרט)

 א׳ בחשון התשנ״ב (9 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-1040)

 ק״ת התשמ״ד, עמי 887; התש״ן, עמי 467: התשנ״א, עמ׳ 794.

 הודעת כלי יריה (אגדות רשיון), התשנ״ב-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א(ד) לתקנות כלי יריה(אגרות רשיון), התשכ״ב-1962' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 1991 לעומת המדד לחודש ינואר 1991 יהיה
 נוסח תקנה 1 לתקנות החל ביום כ״ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר 1991) כלהלן:

 ״אגרת רשיון 1. בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם המבקש, לפני נתינתו,

 אגרה בשיעור המפורט לצידו של סוג הרשיון:

 ק״ת התשכ״ב, עמי 2556: התשמ״ב, עמי 217; התש״ן, עמי 468; התשנ״ב, עמי 401.
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 האגרה

 סוג הרשיון בשקלים חדשים

 (1) לעשיית כלי ידיה(סעיף 2(א) לחוק) . 105

 (2) ליבוא או ליצוא של כלי יריה (סעיף 2(ג) לחוק):

 (א) (1) ,,לבעל רשיון לעשיית כלי יריה, לפי סעיף 2(א) לחוק 20
 (2) לבעל רשיון לעשיית עסק בכל יריה, לפי סעיף 3(א) לחוק -

 שני אחוזים מערך כלי היריה.
 (ב) במקרים אחרים -

 (1) לרובה אויר, לאקדח אויר למכל גז מדמיע, לכל כלי 20
 (2) לכלי יריה אחרים, לכל כלי 20

 (3) לעשיית עסק בכלי יריה(סעיף 3 לחוק) 1,060

 (4) , (א) לנשיאת כלי יריה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי יריה
 (סעיפים 5, 10 או 10ג לחוק), לכל כלי, לכל שנה או חלק ממנה:

 (1) אקדח אויר, רובה אויר 20

 (2) כלי יריה אחרים 20

 (ו:) בעד עותק רשיון - מחצית האגרה לאותה שנה.

 (,:) בעד כל הרשאה המוצאת בידי בעל רשיון מיוחד, לפי סעיפים 10 או 10 ג לחוק 20

 (5) להקמתו או לניהולו של מטווח קליעה(סעיף ד לחוק) 210

 (6) למפקח על מטווח(סעיף 7ג לחוק) 20״

 י״ג בוזשון התשנ״ב (21 באוקטובר 1991)
ם ק ל ע ג י י ר מ ) ע m 3-197 

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשג״ב-ו199

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשמ״ט-
 1988' (להלן - התקנות העיקריות), ועקב השינוי במדד שפורסם לחודש ספטמבר 1991 לעומת
 המדד שפורסם לחודש מרס 1991, יהיה נוסח תקנות 2 עד 6, 8 עד 20, 21(א), 23 עד 30 ו־32

 לתקנזת העיקריות, החל ביום כ״ד בכסלו התשנ״ב (1 בדצמבר 1991), כמפורט להלן:

 פרס שני: אגרות לפי תקנות הרישום

 2. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום כלי טיס אגרה לפי סוג או ״אגרת תעודת
ם ו ש י  משקל כלי הטיס כמפורט להלן: י

 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה כשקלים חדשים

 עד 5,700 288
 מ־5701 עד 45,000 789

 למעלה מ־ 45,001 1,578

 ק״ו, התשמ״ט, עמי 234: התש״ן, עמי 502, עמי 596 ועמי 621: התשנ״א, עמי 221 ועמי 860.
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 3. סחרן או יצרן של כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן אגרה של
 15,778 שקלים חדשים.

 4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או תסיבתו, או
 המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 34 שקלים חדשים.

 5. בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודות רישום לסחרן, המבקש
 להקצות לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 48 שקלים חדשים.

 פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

 6. (א) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו בתקנה
 68(1) לתקנות התיעוד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:

 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 עד 1,500 561
 מ־1501 עד 3,600 775

 מ־3,601 עד 5,700 1,270
 מ־5,701 עד 20,000 2,381
 מ־20,001 עד 45,000 4,734
 מ־ 45,001 עד 100,000 7,903

 מ־100,001 עד 300,000 19,805
 למעלה מי300,000 27,680

 (ב) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם אחת לשנה עד
 31 בדצמבר, אגרה כאמור בסעיף קטן(א), אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל,

 אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

 (ג) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר טיסה לכלי טיסה אגרה
 של 48 שקלים חדשים.״

 8. (א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג, תוספת או תעודת אישור
 פריט אווירונאוטי של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות המינהל ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 307 שקלים חדשים;

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה או אישור השינויים בה - את מלוא ההוצאות
 הממשיות שהוציא המינהל; דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לשישה

 חודשים; התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

 (ב) היתה הבקשה למתן תעודה לאווירון זעיר או לשינוי בה, תהיה האגרה בשיעור
 מחצית האגרה הקבועה בסעיף קטן (א).

 9. (א) המבקש מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים או תעודת אישור ייצור פריט
 אווירונאוטי, ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 307 שקלים חדשים.

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה - את מלוא ההוצאות הממשיות שהוציא המינהל:
 דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לשלושה חודשים: התשלום יבוצע בתוך

 30 ימים מיום קבלת הדרישה.
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 (!:) המחזיק בתעודה כמפורט בסעיף קטן(א) ישלם אחת לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה של
 307 שקלים חדשים.

 אגרת תעודת
 כושר טיסה

 מיוחדת

 אגרת אישור
 כושר אווירי

 ליצוא

 10. (:*) המבקש מתן תעודת כושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 228
 שקלים חדשים.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ישלם בעל כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית
 בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור, בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה או לחידושה,

 אגרה של 175 שקלים חדשים.

 (נ) ניתנה התעודה או חודשה לתקופה העולה על שנה, ישלם אגרה כאמור בסעיף 6(ב).

 11. ( א) המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה לפי
 משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

401 
775 

1,592 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 5,700
 מ־ 5,701 עד 45,000

 מעל 45,000

 אגרת תג כושר
 אווירי ליצוא

 (ב) המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא פרופלר או מנוע כלי טיס, ישלם בעד מתן
 האישור אגרה של 121 שקלים חדשים.

 12. (א) המבקש מתן תג כושר אווירי ליצוא או מספר תגים ביום אחד, ישלם בעת הגשת
 הבקשה למתן התג או התגים אגרה של 333 שקלים חדשים.

/ כמשמעותו בתקנה 106  ו ב) המבקש מתן אישור אווירי ליצוא של מוצר מקבוצה א
 לתקנות התיעוד, למעט כלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 333 שקלים חדשים.

 פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים

 אגרת רשיון
 למכון בדק

 13. !:מבקש מתן רשיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
 של 482 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של 401 שקלים

 חדשים.

 אגרת רשיון
 מכון הסמכה

 אגרת רשיון
 אחזקה עצמית

 אגרה שנתית

 14. המבקש מתן רשיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 333
 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של 362 שקלים חדשים.

 15. (א) המבקש מתן רשיון אחזקה עצמית ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרשיון אגרה של 333 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה

 של 401 שקלים חדשים.

 (ב) היתה בקשה למתן רשיון אחזקה עצמית לאווירון זעיר, ישלם המבקש בעת הגשת
 הבקשו למתן הרשיון אגרה של 147 שקלים חדשים.

 16. המחזיק ברשיון מכון בדק או ברשיון אחזקה עצמית ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר,
 אגרה 17ל 333 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברשיונו; המחזיק ברשיון אחזקה עצמית לאווירון
 זעיר ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של 101 שקלים חדשים, והמחזיק ברשיון מכון הסמכה ישלם
 אחת לשנה כאמור אגרה של 333 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברשיונו, אלא אם כן שילם

 באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בתקנות 13, 14 ו־15.
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 17. מחזיק ברשיון מכון בדק, המבקש מתן אישור לעובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור
 בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 48 שקלים

 חדשים.

 אגרת אישור
 הותם מו0מך

 פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרשיונות

 18. (א) המבקש רשיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רשיון טייס
 מתלמד, רשיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 201

 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש מתן תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 26 שקלים חדשים.

 (ג) המחזיק ברשיון עובד טיס למעט רשיון הדרכה, החייב בבדיקה רפואית תקופתית
 ישלם בעת קבלת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של 93 שקלים חדשים: עובד טיס אשר לפי
 תקנות הרשיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לששה חדשים, ישלם בעת מתן התעודה אגרה
 של 60 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף

 קטן (א).

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג),' המחזיק ברשיון טיס פרטי והוא מעל גיל 40, ישלם
 בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של 74 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה,

 שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

 (ה) המבקש רשיון טיס מתלמד, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 67 שקלים חדשים.

 (ו) (1) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת
 הבקשה אגרה של 93 שקלים חדשים.

 (2) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס, מוגבל, חידושו או אישורו, ישלם
 בעת הגשת הבקשה אגרה של 48 שקלים חדשים.

 (ז) המחזיק ברשיון תדריכן טיס או קצין מבצעי אוויר ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר,
 אגרה של 40 שקלים חדשים.

 (ח) המחזיק ברשיון מקפל מצנחים ישלם אחת לשנה, עד 31. בדצמבר, אגרה של 67
 שקלים חדשים.

 (ט) המבקש חידושו של רשיון מדריך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 87
 שקלים חדשים.

 19. עובד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברשיונו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 87
 שקלים חדשים.

 20. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רשיון או אישורו ישלם בעת הגשת הבקשה
 אגרת בחינה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 אגרת רשיון
 עובד טיס

 ותעודה רפואית

 אגרת הגדר
 נוסף

 אגרת בחינות
 למתן רשיון

 עובד טיס

 בחינה בחינה
 בחינה מעשית בחינה עיונית
 סוג הרשיון מעשית חלקית עיונית חלקית

 (1) טייס פרטי או טייס אווירון זעיר 175 101 87 48

 (2) טייס מסחרי 333 240 161 60
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 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 הרשיון מעשית

 טייס לתובלה בנתיבי אוויר 762 535 161 60

 כייס דאון 79 — 60 —

 נווט טיס 333 240 161 60

 טכנאי טיס 333 240 161 60

 אלחוטן טיס לרדיו טלפון 101 — 87 —

 קצין מבצעי אוויר — — 161 87

 מפקח תנועה אווירית — — 161 —

 ו טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 או 1 60 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו

 ו טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או

 סוג 1 מוגבל 53 בעד בל שלב בבחינה או חלק ממנו

 ו מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם
 הגדר אחד — — 87 —

 ו תדריכן מודיעין טיס . — — 161 —

-  ו מדריך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד 121 — 87

(א) ישא הנבחן בהוצאות הכרוכות  (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי סעיף קטן
 בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

 21. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשד למתן הגדר מההגדרים המפורטים להלן או חידוש אגרת בחינה
 הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים כמפורט למתן הגדר

 בחינה עיונית
 סוג ההגדר בחינה מעשית בחינה עיונית חלקית

 (1) הגדר אווירון (קבוצות א׳ בי, ג׳ ו־די),
 ־וטורקרפט ואווירון זעיר 121 87 48

 (2) הגדר מכשירים 161 161 60

 (3) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ 161 87 —

 (4) הגדר חקלאי 240 87 —

 (5) הגדר מאמן טיס נוסף 121 87 —

 (6) הגדר פיקוח על תנועה אווירית נוסף 161 161 —

 (7) הגדר מקפל מצנחים נוסף — 87 —

 (8) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 87 161 —

 (9) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 87 87 —

 (10) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 60 בעד כל שלב או חלק ממנו

 (11) ערר על מבחן עיוני 87"
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 23. המבקש מתן תעודת צוות אוויר, חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרד, של
 48 שקלים חדשים.

 ״אגרת תעודת
 צוות אוויר

 24. הנבדק בדיקת עוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות בזמן טיסה, ישלם עבור הבדיקה
 אגרה של 93 שקלים חדשים.

 פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי

 אגרת בדיקת
 עוורון צבעים

 או כשירות
 בזמן טיסה

 25. (א) המבקש מתן רשיון הפעלה מסחרי והמבקש מתן רשיון הפעלה מבצעי ישלם בעת
 הגשת הבקשה אגרה בשיעורים המפורטים להלן:

 אגרת רשיון
 הפעלה

 האגרה בשקלים חדשים
 סוג מפעיל כלי הטיס רשיון הפעלה מסחרי] [ רשיון הפעלה מבצעי

- ה 2,861 אלי ל ו א ר ש י ת מ ו ר י ד ת ס ו ס י ט ס ב י טי ל כל י ע פ  (1) מ

 (2) מפעיל בלי טיס בטיסות סדירות בישראל 428 428

ל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל 288 288  (3) מפעי

ות ובהוראת טיס 288 288  (4) מפעיל כל־ טיס בטיסות חקלאי

 (5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 147 147

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה 2,861 —

ל אווירונים זעירים 74 74  (7) מפעי

ת 1 עד 7 אינן חלות עליו 428 428  (8) מפעיל כלי טיס שפסקאו

 היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה עבור כל אחד
 מהסוגים המבוקשים.

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה:

 סוג מפעיל כלי הטיס האגרה בשקלים חדשים

 (1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מהמדינה ואליה 2,861

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 856

 (3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל 561

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 561

 (5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 288

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מהמדינה ואליה 2,861

 (7) מפעיל אווירונים זעירים 147

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אינן חלות עליו 561

 (ג) אגרה כאמור בסעיף קטן(ב) תשולם בכל שנה עד ה־31 בדצמבר אלא אם כן שולמה
 באותה שגה אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

 26. (א) המבקש רשיון להשכרת כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 48 שקלים
 חדשים. /

 אגרת רשיון
 השכרה
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 (ב) המחזיק ברשיון להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד ה־31 בדצמבר, אגרה של 48
 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם אותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן

 (א).

 27. (א) המבקש אישור טיסות שכר בינלאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי אגרה לאישור
ט טיסות שבר ר ו פ מ  תקנוה טיסות השכר, ישלם בעתי הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות, כ

 להלן:
 מספר הטיסות האגרה בשקלים חדשים

 1 עד 5 575
 מ־6 עד 10 1,151
 מ־ 11 עד 30 2,340
 למעלה מ־30 4,106

 (ב) המבקש אישור טיסות שכר פנים ארציות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי
 תקנוה טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות כמפורט להלן:

 מספר הטיסות האגרה בשקלים חדשים

 1 עד 5 87
 מ־6 עד 10 175
 מ־11 עד 30 347
 מעל 30 602

 (ג) האגרה לפי סעיף זה תשולם במועדים אלה:

 (1) עם הגשת הבקשה - 10% מסכום האגרה:

 (2) לפני תחילת ביצוע הטיסה הראשונה או במהלך חמש הטיסות הראשונות -
 90% מסכום האגרה.

 28. (א) המבקש רשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של אגרת רשיון
ו ג י א  1,216 שקלים חדשים. מ

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט
 בסעיף קטן(א) עד ה־31 בדצמבר אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה

 כאמור בסעיף קטן (א).

 פרק שביעי: אגרות שונות

 29. (א) המבקש כפל תעודה או רשיון מאלו המפורטים בתקנות אלה או תעודה רפואית בשפה אגרת כפל
 האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 48 שקלים חדשים. תעודה רפואית

 באנגלית או

י אגרת עיון 1 ? ם כ ו ש י ר  (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מ
 טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 14 שקלים חדשים.

 30. בעד רשיונות מנחתים כאמור בתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה-1975, ישלם המבקש אגרת רשיון
ת ח נ  אגרות כמפורט להלן: מ

 (1) המבקש מתן רשיון מנחת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה
 של 240 שקלים חדשים:
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 (2) המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי קבוע ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון
 אגרה של 134 שקלים חדשים:

 (3) המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי עונתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרשיון אגרה של 74 שקלים חדשים:

 (4) המבקש רשיון מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה של
 74 שקלים חדשים:

 (5) המחזיק רשיון מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתית בשיעורים
 המפורטים בפסקאות (1) ו־(2):

 (6) המחזיק רשיון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט בפסקה (4):
 האגרה כאמור תשולם בכל שנה עד ה־ 31 בדצמבר, אלא אם כן שולמה האגרה באותה

 שנה שתחילתה ב־1 באפריל.״

 32. (א) המבקש מתן תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס),
 התשל״ז-1977, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 401 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ כאמור בתקנה 5 לתקנות
 האמורות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 79 שקלים חדשים.״

ן ב ב א ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ג בחשון התשנ״ב (21 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-520)

 "אגרת תעודת
 רעש

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
 התשנ״ב-ו99ו

 בהתאם לסעיף 25(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
 החשייל-^ך^1 (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1991 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1991
 יהיה נוסח סעיף 25(א) לצו, החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991) כמפורט להלן:

 ״(א) בעד מתן רשיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) (א) רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד 117

 (ב) לכל מקצוע נוסף 67
 (2) אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב

 84 או בחינה מעשית

17 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

ן ב ב א ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 (3) כפל מסמך המפורט בסימן(2)

 (4) _פל מסמך אחר

 ל׳ בתשרי התשנ״ב (8 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-291)

 התאמת שיעור
 אגרות

 ק״ת התש׳׳ל, עמ׳ 2186: התש״ן, עמ׳ 43.
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 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ״ב-ו99ו

 התאמת שיעור
 האגרה

 התאמת שיעור
 אגרות

 בהתאם לסעיף 19 (ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),
 התשל״ד-1974 י, אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1991 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1991
 יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום כ״ג בתשרי התשנ׳יב (1 באוקטובר 1991) כמפורט להלן:

 "תוספת שניה

 (סעיף 19)
 • בשקלים חדשים

59 

26 

84 

17 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 1. רשיון לעסק של -

 (1) גרירה וחילוץ

 (2) גרירה או חילוץ

 2. אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית

 3. כפל כתב הסמכה

 4. כפל מסמך

ן ב ב א ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ל׳ בתשרי התשנ״ב (8 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-711)

 י ק״ת התשל״ד, עמי 972¡ התש״ן, עמ׳ 538.

 ה ודע ח הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשג״ב-ז 199

-  בהתאם לסעיף 7(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ״ז
 1967', אני מודיע לאמור

. ?!קב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר ! 
 1991 יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב(1 באוקטובר 1991) כמפורט להלן:

 "תוספת

 (סעיף 7)

 אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור
 המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

 (11 בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע
 וקטנוע ואופניים עם מנוע עזר 67

 (2) בעד כל מרכב אוטובוס 67"

ן ב ב א ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ל׳ בתשרי התשנ״ב (8 באוקטובר 1991)
 (חמ 186 :-3)

 ק״ת התשכ״ז, עמי 1616¡ התשמ״ג, עמי 231¡ התש״ן, עמי 41.
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 הודעת מס ערך מוסף (תיאום סכומים), התשנ״ב-ז99ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, התשל״ו-1975' (להלן - התקנות
 העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב תיאום סכומים נוסח תקנה 20(ג)(1) לתקנות העיקריות הוא החל ביום כ״ ב באלול

 התשנ״א (1 בספטמבר 1991) כדלקמן:

 ״(ג) (1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תהא תקופת הדו״ח של עוסק בת חדשיים אם
 מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 305,000 שקלים חדשים: תחילתה של
 כל תקופה בת חדשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחדשים ינואר, מרס, מאי,

 יולי, ספטמבר ונובמבר.״

 תיאום סכומים

י ע ד י ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 י״ט בחשון התשנ״ב (27 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-518)

 ק״ת התשל״ו, עמי 1590: התשנ״א, עמי 212.

 הודעת משכורת נשיא המדינה, התשנ׳׳ב-ו 199

, ולסעיף 10 לחוק  בהתאם לסעיף 3(ד) להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב-11982
 שכר מינימום, התשמ״ז-1987 ־, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991) תשולם לנשיא המדינה משכורת של
 13,488 שקלים חדשים.

ן מ ד ל ב פ א ה ז ש  מ
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ז׳ בחשון התשנ״ב (15 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-362)

 י ק״ת התשמ״ב, עמי 1248! התשמ״ז, עמי 369 ועמי 699; התשמ״ח, עמי 754; התשנ״א, עמי 809.
 י סייח התשמ״ז, עמי 68.

 הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשנ״ב-1991

; התשמ״ב-1982', ולסעיף 10 לחוק שכר  בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים
, אני מודיע לאמור:  מינימום, התשמ״ז-21987

 1. החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991) ישולם שכר יסוד לחודש -

 (1) לראש הממשלה - 6,980 שקלים חדשים:

 (2) לשר - 6,007 שקלים חדשים:

 (3) לסגן שר ־ 5,520 שקלים חדשים.

 שינוי משכורת
 הנשיא

ן מ ד ל ב פ א ה ז ש  מ
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ד בחשון התשנ״ב (15 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-518)

 ק״ת התשמ״ב, עמי 508: התשמ״ג, עמי 724; התשמי-׳ז, עמי 369 ועמי 699; התשנ״א, עמי 809.
 סייח התשמ״ן, עמי 68: י״פ התשמ״ט, עמי 130.
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 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשנ״ב-991ו

 משכורת יסוד
 ותוספת ותק

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א-1981', לסעיף 8א
, ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום,  לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-21985

 התשמ׳יז~31987, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״ג בתשרי התשני׳ב (1 באוקטובר 1991) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת
 הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

 תוספת ותק שיפוטי
 משכורת יסוד (בעד כל שנת ותק)

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב

74.31 
72.25 
67.43 
59.54 
57.46 
52.61 
50.06 
48.32 
44.28 

65.17 
62.67 
56.81 
50.06 
48.32 
44.28 

44.28 

67.43 
59.54 

52.61 

52.61 
50.06 
44.28 

52.61 
50.06 
44.28 

11630.09 
11262.46 
10404.72 
8322.18 
8090.43 
7549.72 
7341.41 
7014.19 
6250.69 

10208.33 
9589.37 
8145.12 
7341.41 
7014.19 
6250.69 

6250.69 

10404.72 
9135.84 

8322.18 

7549.72 
7341.41 
6250.69 

7549.72 
7341.41 
6250.69 

 א. שיפטים
 נשיא בית המשפט העליון

 הנ?שנה לנשיא בית המשפט העליון
 ש יפט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 סגן נשיא בית משפט מחוזי

 שופט בית משפט מחוזי י
 נשיא בית משפט שלום

 סגן נשיא בית משפט שלום
 שופט בית משפט שלום

 ב. שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי

 סגן נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שן פט ראשי של בית דין אזורי
 סגן שופט ראשי של בית דין אזורי

 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 ד. די׳ינים
 רב ראשי לישראל

 חבר בית הדין הרבני הגדול
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 חבר בית דין אזורי

 ה. קאדים
 ראש בית הדין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ק״ת הושמ״א, עמי 1448! התשמ״ג, עמי 1291; התשמ״ד, עמי 2392: התשנ״א, עמי 809 ועמי 991.
 סייח החשמ״ו, עמי 15 ועמי 145.

 ם״ח החשמ״ז, עמי 68.
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תק שיפוטי ת ו פ ס ו  ת
ת ותק) רת יסוד (בעד כל שנ ו  משכ

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב

52.61 7549.72 
50.06 7431.41 
44.28 6250.69 

ן מ ד ל ב פ א ה ז ש  מ
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ו. נאדים מד׳הב

 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

 ז׳ בחשון התשנ״ב (15 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-628)

 הודעת המיישם הפלילי ותקנת השבים, התשנ״ב-ו99ו

׳

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה)(3) לתקנות המירשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״ו-11986
 אני מודיע לאמור:

ה 1. סכום האגרה שישלם המבקש לעיין במידע שבמירשם הפלילי הנוגע לו, לפי תקנה 5(ד) ר ג  שינוי א

 לתקנות האמורות, הוא החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר1991) 11 שקלים חדשים.

 י״ג בחשון התשנ״ב (21 באוקטובר 1991)
, רב־ניצב ר נ ר ב ט ק ע  (חמ 3-1664) י

 המפקח הכללי של המשטרה

, עמי 498: התשמ״ח, עמי 954; התשנ״א, עמי 624. ת התשמ״ו ״  י ק
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