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 תקנות מס קניה (ערך טובין שייבא יבואן בהסדר) (תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(א)(2) ו־31 לחוק מס קניה(טובין ושירותים), התשי׳׳ב-11952,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1 בתקנה 1 לתקנות מם קניה (ערך טובין שייבא יבואן בהסדר), התשנ״א-21990, במקום

 ״400,000״ יבוא ״300,000״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).

 ד בשבט התשנ״ב (12 בינואר 1992)
 (וזמ 3-20)

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 י סייח התשי״ב, עמ׳ 344.
 2 ק״ת התשנ׳׳א, עמי 349.

 תקנות כלי הידיה (הכשרה למתן רשיון ולחידושו), התשנ״ב-992ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ב ו־21(ב) לחוק כלי היריה, התש״ט-1949' (להלן - החוק),
 לאחר התייעצות עם שר הבטחון ועם שר המשטרה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״מדריך ירי״ - אדם שהמנהל הסמיכו לעסוק בהכשרה של המבקשים רשיון לכלי יריה או חידושו!

 ״המועד הכללי לחידוש״ - 1 בינואר 1992, וה־1 בינואר של כל שנה חמישית שלאחריו!

 ״מטווח קליעה״ - כהגדרתו בחוק, שניתן רשיון להפעלתו לפי סעיף 7 לחוק!

 ״המנהל״ - מנהל המחלקה לרישוי ולפיקוח במשרד הפנים!

 ״מנהל מטווח״ - אדם שקיבל רשיון לנהל מיטווח קליעה לפי סעיף 7 לחוק.

 חובת הכשרה 2. (א) אדם המבקש לקבל רשיון לנשיאה או להחזקה של כלי יריה יעבור הכשרה מתאימה

 כמפורט להלן כתנאי לקבלת הרשיון.

 (ב) אדם המבקש לחךןז רשיון כאמור בתקנת משנה (א), יהא חייב לעבור הכשרה
 מתאימה, תוך שנתיים מהמועד הכללי לחידוש הרשיון או בשנה שקדמה למועד זה.

 (ג) אדם אשר לא עבר הכשרה במועד ובתנאים הקבועים בתקנות אלה, יפוג תוקף
 רשיונו בתום השנתיים האמורות בתקנת משנה(ב), והוא יחודש רק לאחר שהמציא לפקיד הרישוי

 אישור כאמור בתקנה 5.

 (ד) הכשרה תתנהל אך ורק במטווח קליעה ובידי מדריך ירי.

 ס״ת התש״ט, עמי 143! התשנ׳׳א, עמי 177.
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 3. (א) מדריך ירי יוודא שכלי היריה שבו משתמש מי שעובר הכשרה(להלן - המתאמן) הנו אחריותו של
י י ר י י י ד  תקין וניתן לירות בו. מ

 1. (ב) מדריך ירי ידווח, בכתב, לפקיד הרישוי על כלי יריה שלא ניתן לירות בו, המהווה
 סכנה למשתמש בו.

 ו ג) מדריך ירי יבדוק, שהמחזיק בכלי יריה, אשר בא לעבור הכשרה לצורך חידוש
 רשיון, במטווח קליעה, הינו בעל הרשיון לאותו כלי היריה, ושהרשיון תקף.

 4. ו א) תכנית ההכשרה לירי באקדח תהיה כמפורט בתוספת הראשונה. תכנית הכשרה

 ו,ב) תכנית ההכשרה לשימוש ברובה ציד תהיה כמפורט בתוספת השניה.

 (ג) תכנית ההכשרה לירי באקדח אויר, ברובה אויר וברובה זעיר תהיה כמפורט בתוספת
 השלישית.

 (ד) תכניות ההכשרה המפורטות בתקנות משנה (א) עד (ג) יחייבו אדם המגיש בקשה
 לרשיון או לחידושו, לפי הענץ.

 5. ׳;?1) אישור על ביצוע הכשרה לקראת קבלת רשיון חדש יינתן בידי מדריך ירי לפי הטופס אישור
 שבתוספת הרביעית.

 ;ב) אישור על ביצוע אימון לחידוש רשיון יינתן בידי מדריך ירי על ידי החתמת הרשיון
 וטופס אישור הדרכה ואימון בירי הנלווה לרשיון(להלן - טופס האישור), בחתימתו ובחותמת:
 החותמת תכלול שם, מספר זיהוי של המדריך ומספר תעודת מדריך: המדריך ירשום על גבי טופס

 < האישור את תאריך מתן ההכשרה ומקום הינתנה.

 (ג) מנהל מטווח יעביר את טפסי האישור למנהל אחת לתקופה שיקבע, או לפי דרישתו.

 (ד) מנהל מטווחיינהל רישום של כל המתאמנים במטווח הקליעה: הרישום יכלול את
 פרטי המתאמן, סוג ההכשרה, שם המדריך ומועד מתן ההכשרה: הרישום יהיה פתוח.לעיונו של

 המנהל, בכל עת.

 6. (א) תחמושת להכשרה למי שטרם קיבל רשיון תסופק בידי מנהל מטווח הקליעה, על תחמושת
 חשבון המתאמן.

 (ב) מי שברשותו כלי יריה ברשיון רשאי לעבור את ההכשרה בתחמושת שהוקצבה לו
 עם רשיונו, או בתחמושת שסיפק מנהל מטווח הקליעה כאמור בתקנת משנה (א).

 7. אלה פטורים מחובת הכשרה - פטורים מחובת
 ההכשרה

 (1) אדם שהמציא לפקיד הרישוי אישור מאחד מהגופים המפורטים להלן על שעבר
 הכשרה בכלי ידיה:

 (א) מנהל יחידת אימוני לחימה ונשק של משרד ראש הממשלה:

 (ב) ראש הענף ללוחמה בטרור בצבאיהגנה לישראל;

 (ג) קצין קליעה ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל:

 (ד) ראש היחידה לאבטחה פיזית באגף הממונה על הבטחון במערכת הבטחון.

 (2) אדם המשתייך לאחת המסגרות המפורטות להלן, שהמנהל הכיר בה לענין זה:

 (א) מדריך ירי:
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 (ב) קלעי הנבחרת הלאומית לקליעה למסרה:

 (ג) קלעי החבר במועדון קליעה במסגרת איגוד הקליעה של ההתאחדות לספורט:

 (ד) בוגר קורס לירי מעשי, החבר במועדון קליעה במסגרת איגוד הקליעה של
 ההתאחדות לספורט:

 (ה) חברי עמותת צלפי המשמר האזרחי.

 (3) מי שיש בידו רשיון ציד בר תוקף - בעת חידוש הרשיון לנשיאה או החזקה של רובה
 ציד.

 מחזיק במספר 8. (א) מי שמחזיק בכלי יריה מסוגים שוגים, כגון אקדח ורובה, חייב יהיה לעבור הכשרה

ה בכל אחד מהם. י ר י י ל  כ

 (ב) מי שמחזיק במספר כלי ידיה מאותו סוג יעבור הכשרה רק באחד מהם, שהוא בעל
 הקוטר הגדול ביניהם.

 הסמכת מדריד ירי 9. (א) רשאי להגיש בקשה להסמכה למדריך ירי מי שעובד בתנאים אלה:

 (1) בוגר קורס מדריכי ירי במשטרת ישראל, צבא־הגנה לישראל, יחידת אימוני
 לחימה ונשק במשרד ראש הממשלה, או היחידה לאבטחה פיזית במערכת הבטחון:

 (2) בוגר קורס מאמנים, המכשיר מדריכי ירי, בבית הספר למאמנים ולמדריכים
 במכון וינגיט:

 (3) בוגר קורס מדריכי ירי שהכיר בו המנהל:

 (4) מפקח מטווח קליעה שהוא בעל נסיון בהדרכה בכלי ידיה במשך שנה רצופה
 לפחות ובתנאי שהדרכה זו נעשתה תוך חמש השנים שלפני הגשת הבקשה להסמכה.

 (ב) על המבקש הסמכה למדריך ירי(להלן - מועמד), להגיש בקשה למנהל לפי הטופס
 שבתוספת החמישית.

 (ג) הסמכה למדריך ירי יתן המנהל, לאחר ששוכנע בכישוריו המקצועיים של המועמד,
 ויכולתו להדריך אזרחים בכלי יריה.

 (ד) הסמכה למדריך ירי תינתן לתקופה של 5 שניכו, בתעודה לפי התוספת הששית.

 (ה) חידוש הסמכה למדריך ירי מותנה בהוכחת פעילות בהדרכת ירי של שנה לפחות מאז
 הונפקה התעודה או מאז חודשה לאחרונה.

 תוקף רשיון 10 . בכפוף לאמור בכל דין, לרבות תקנות אלה, רשיון לנשיאה ולהחזקה של כלי יריה לא יהיה

 בר תוקף אלא כשהוא מוחתם בחותמת מדריך ירי כאמור בתקנה 5(ב).

 תחולה 11. (א) תקנות אלה יחולו על -

 (1) מקבל רשיון חדש, מיום פרסומן:

 (2) מי שיחודש רשיונו החל ביום כ״ה בטבת התשנ׳׳ב (1 בינואר 1992), בכפוף
 להוראות תקנה 2(ב).

 (ב) אדם שקיבל רשיון לנשיאה או החזקה של כלי יריה בשנת 1991 יראוהו, לענין
 חידוש רשיונו ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992), כמי שעבר הכשרה כנדרש בחידוש

 רשיון.
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ספת ראשונה  תו

 (תקנה 4(א))

 תכנית הכשרה לירי באקדח

 1. א. נושאים: הכרת הכלי, פירוק והרכבה, טעינה ופריקה, ניקוי, מצבי נשיאה, מצבי ירי, אימון מכין
 מעצורים ובטיחות.

 ב. משך האימון - שעה וחצי.

 2. א. תרגילים ־ ירי באקדח
 , , חצי אוטומטי

 (1) ירי אטי: 5 כדורים א 5 תרגילים, בסך הכל 25 כדורים!

 (2) ירי מהיר: 5 כדורים x 5 תרגילים, בסך הכל 25 כדורים.

- גודל המטרה 60x40 ס״מ. .  ב

 ג. טווח ירי -

 (1) ירי אטי - 8 מטרים:

 (2) ירי מהיר - 2 תרגילים ראשונים לטווח 6 מטרים, ו־3 תרגילים לטווח 8 מטרים.

 ד. הישג נדרש - על המתאמן להגיע להישגים כמפורט להלן:

 (1) ירי אטי לפגיעה במטרה: 3 מתוך 5 כדורים:

 (2) ירי מהיר לפגיעה במטרה: 2 מתוך 5 כדורים.

 תחמושת - על המתאמן לירות 50 כדורים לפחות.

 משך האימון בירי - חצי שעה.

 3. המתאמן יבצע תרגילים כאמור בסעיף 2 בשינויים אלה: ירי באקדח תופי

 (1) ירי אטי יבוצע בפעולה יחידה:

 (2) ירי מהיר יבוצע בפעולה יחידה ובפעולה כפולה.

ספת שניה  תו
 (תקנה 4(ב»

 תכנית הכשרה לירי ברוכה ציד

, טעינה ופריקה, מצבי ירי, מעצורים ובטיחות. אימון מביו י ל כ  1. א. נושאים: הכרת ה

 ב. משך האימון - שעה וחצי.

ל המתאמן לבצע את האימון כמפורט להלן: י פרטי האימון  2. ע
 (1) ירי במצבי יריה שונים למטרות קרקע:

 (2) טווח - 15 - 25 מטרים!

 (3) תחמושת - 15 כדורים:

 (4) משך האימון בירי -- חצי שעה.
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 תוספת שלישית

 (תקנה 4(ג))

 תכנית הכשרה לירי באקדח אויר, ברוכה אויר וברוכה זעיר

 אימון מכין 1. א. נושאים: הכרת הכלי, פירוק והרכבה, טעינה ופריקה, מצבי ירי מעצורים ובטיחות.

 ב. משך האימון - שעה וחצי.
 תרגילי ירי 2. א. באקדח אויר וברובה אויר -

 (1) ירי מטווח - 10 מטרים:

 (2) תחמושת - 20 כדורים.

 ב. ברובה זעיר -

 (1) הירי יבוצע בשכיבה, כריעה ועמידה:

 (2) ירי מטווח - 15 מטרים, 10 כדורים, בכל אחד מהמצבים, ובסך הכל 30 כדורים.

 (3) משך האימון בירי - חצי שעה.

 תוספת רביעית

 (תקנה 5(א))

 אישור הדרכה ואימון כירי למבקש רשיון חדש

 לכבוד

 פקיד הרישוי לכלי יריה

 משרד הפנים

 1. אני מאשר כי מר/גב׳

 ת״ז

 שמענו/ה

 הודרך/ה והתאמן/ה בירי בכלי הנשק: אקדח מחסנית •

 אקדח תופי •

 רובה ציד •

 רובה זעיר •

 רובה אויר •

 אקדח אויר •

 לפי תכנית ההכשרה ועמד/ה בהישגים הנדרשים.

 2. האימון התקיים ב
 שם מטווח הקליעה והמקום

 3. פרטי המדריך:
 השם ת״ז תעודת מדריך ירי

 תאריך חתימה וחותמת מדריך ירי
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 תוספת חמישית

 (תקנה 9(ב))
 משרד הפנים

 המינהל לשירותי חירום ולתפקידים מיוחדים
 חוק כלי היריה, התש״ט-1949

 בקשה לתעודת הםמבה למדריך ירי

 פרטים אישיים

 שם משפחה שם פרטי שם האב תאריד לידה מספר זהות

 המען מיקוד מספר טלפון

ל הכשרה להדרכת ירי  פרטי:! ע

ו התקיים הקורס  שם וקורס המועד נ

 מיום ועד ליום

 שם וקורס

 הגוף האחראי לקורס יש לצרף תעודת סיום

 נםיון יקודם בהדרכת ירי, במשך 12 חדשים רצופים לפחות, בתוך 5 השנים מסיום הקורס(או ללא סיום
 קורס):

 המקונו/הגוף מיום עד יום
 המקום/הגוף מיום עד יום

 (יש לצרף אישורים מתאימים)

 תאריך חתימת המבקש

 לשימוש המשרד

 • התעודה המצורפת לבקשה מתאימה לדרישות שנקבעו.

 • האישורים על נםיון קודם בהדרכת ירי מתאימים לדרישות.

 • המועמד יוזמן למבחן בכתב.

 • המועמד יעבור גם מבחן מעשי, בעת הדרכת ירי.

 • המועמד אינו מתאים לדרישות ובקשתו נדחית.
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 תוספת ששית

 (תקנה 9 (ד))
 משרד הפנים

 המינהל לשירותי חירום ולתפקידים מיוחדים
 חוק כלי היריה, התש״ט-1949

י -  תעודת הפמבה למדריד י

 תעודה מס׳ :

 מר/גב׳ ת״ז

 רשאי/ת להדריר בכלי יריה: אקדח, רובה זעיר, רובה ציד, אקדח אויר, רובה אויר (מחק את המיותר).

 תוקף התעודה מיום עד יום

 תאריך שם המשפחה תפקיד

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-1071)

׳ ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 תקנות התעבורה (שינוי התוספות לפקודה), החשנ׳׳ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 4 בתוספת הראשונה לפקודה, במקום ״26(2)״ יבוא ״26(2), 144״.

 2. בתוספת השניה לפקודה -

 (א) כסעיף 4, המספרים ״144(א)(3), 144(א)(4)״ - יימחקו:

 (ב) אחרי סעיף 5 יבוא:

 ״(6) עבירה לפי תקנה 54(א)(4) לגבי מהירות העולה ביותר מ־20 קמ״ש מעל
 למהירות המרבית המצוינת בתמרור ב־20 שהוצב בדרך עירונית״. ;

 3. אחרי פסקה (6) בתוספת הרביעית לפקודה יבוא:

 ״(6א) עבירה לפי תקנה 54(א)(4) לתקנות לגבי מהי־ות העולה ביותר מ־20 קמ״ש מעל
 למהירות המרבית המצוינת בתמרור ב־20 שהוצב בדרף עירונית״.

 ט״ו בטבת התשנ״ב (22 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-83)

ב צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 תיקון התוספת
 הרביעית

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; ם״ח התשמ״ד, עמי 30; התשנ״א, עמי 214; ק״ת התש׳ץ, עמ׳ 712.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ושירותים (הוראת שעה)(תיקון התוספת השניה)
 (מס׳ 3), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 117ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ושירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1986' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השניה לחוק, פסקה (412)״ - תימחק. תחילה

י ע ד ו צחק מ ר י צחק שמי  י
 ראש הממשלה שר האוצר

 וממלא מקום שר החקלאות

 י׳ בשבט התשנ״ב (15 בינואר 1992)
 (חמ 3-1976)

 1 סייח התשמ״א, עמי 2; התשנ״ב, עמי 40.

. ק״ת התשמ״ז, עמי 1154. 2 

 תיקון התוספת

 תיקון התוספת
 השניה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים) (תיקון מסי 5), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985/ אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכיים), התשמ״ט-21989, בחלק שני, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן, יבואו

 המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:
 טור ב׳

 המחיר בש״ח
 במכירה לצרכן

 באזור אילת

 ..טור א׳
 המחיר .בש״ח

 במכירה לצרכן
 שם המצרך התכולה האריזה כולל מע״מ

 48 ס״ל בקבוק חוזר 1.15 0.85

 תחילתו של צו זה ביום כ״ו בטבת התשנ״ב (2 בינואר 1992).

 בירה ״::שר״ או
 ״נשר פלוס״

.2 

 כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992)
דעי ק מו ח צ ם י סי  >חמ 3-1978) משה נ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר
 סייח וזתשמ״ו, עמי 2.

 ,ק״ת :תשמ׳׳ט, עמי 421; התשנ״ב, עמי 660,

 שינוי התוספת

 הודעת מועצת הפידות (ייצור ושיווק) (שינוי התוספת), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 62 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג-1973', לאחר
 התייעצות במועצה ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מודיעים לאמור:

 1. :תוספת לחוק2, פרט (47), ״פפינו״ - יימחק.

סים  משה נ
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ט באלול התשנ״א (8 בספטמבר 1991)
 (חמ 3-788)

ן ת י ל א א פ  .״.״ ר
 1 סייח התשל״ג, עמי 310• שר החקלאות

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 587.
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 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגדות), התשג״ב-992ו

 בהתאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-1982' (להלן - התקנות),
 נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991

 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 5,4,2 ויד עד 15 בתוספת החמש־עשרה לתקנות ונוסחם מיום
 כ׳׳ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״2. בעד בדיקה חוזרת לסירה, ספינה גוררת או ארבה תשולם מחצית האגרה הכוללת של
 הבדיקה הכללית.״

 ״4. בעד בדיקה כללית של אניה תשולם אגרה כדלקמן:

 תפוסת האניה האגרה
 (בטון ברוטו) בשקלים חדשים

 עד 499 484
 מ־500 עד 1599 953

 מ־1600 ומעלה 3,016

 בעד בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררת וארבה תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 (א) בדיקה כללית של סירה או ספינה -
 1. אגרה בסיסית 99.00
 2. לכל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט תוספת של 1.80
 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 1.80

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל ד מטרים,
 תוספת של 4.70

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -
 1. אגרה בסיסית 00.ד19

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 1.80
 (ג) בדיקה כללית של ארבה -

 1. אגרה בסיסית 99.00
 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 4.70

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 22.00
 4. אם היא חפרת, תוספת של 22.00״

 ״7. (א) בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:
 האגרה בשקלים חדשים

 במחלקת סיפון 466
 במחלקת מכונה 466
 במחלקת רדיו 466

 ק״ת התשמ׳׳ג, עמ׳ 387; התשנ״א, עמ׳ 1030; התשנ׳׳ב, עמי 000.
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 האגרה בשקלים חדשים

 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 466
 באוטומציה 466

 (ו:) בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

 (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 50%
 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. מיד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של 50%.

 9. מיד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי כלי
 השיט בתוספת של 50%.

 .10 0«) בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 רשיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 72
 רשיון שיט וחידוש רשיון 72
 הארכת רשיון שיט 72
 תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 72

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, אוי
 בהתאם לאמנה לקווי טעינה 72
 סימון תו קיבולת 72

 (1:) פטורים מאגרה -
 (1) רשיון שיט זמני.

 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית.
 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

 11. (ן!) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם אגרה
 של 162 שקלים חדשים.

 (נ:) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים תשולם האגרה
 דלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 234
 מ־500 עד 1,499 322
 מ־1,500 ומעלה 664

 12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:

 מהות הבדיקה והאישור הסכום בשקלים חדשים

 מפרטים טכניים של אניה 1,293
 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אניה 791
 שרטוטים בודדים, לכל אחד 64
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 הסכום בשקלים חדשים

1,293 
791 

 10% מאגרת הבדיקה
 הראשונה

 10% מאגרת הבדיקה
 הראשונה

433 

342 

 162״.

 מהות הבדיקה והאישור

 ספר יציבות של אניה
 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו
 ואישור ספר יציבות

 בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו
 ואישורם

 13. בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אניה

 14. בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה

 15. בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה, לכל 100
 יחידות או חלק מהן

ן ב אב ק ע  י
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-610)

 הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשנ״ב-992ו

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז-1957' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991,

 השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) לתקנות, ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר
 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (1) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה של 36 שקלים חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 36 שקלים חדשים.״

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ב אבן ק ע  >חמ 3-2050) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת התשי״ז, עמי 1630: התשנ׳׳א, עמי 1032.

 הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגדות), התשנ׳׳ב-1992

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשמ׳־ד-11984
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991

 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992),
 כמפורט להלן:

 ק״ת התשמ״ד, עמי 742: התשנ״א, עמי 1033.
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 ״תוספת
 (תקנה 25)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בעד -
 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 1 27
 בחינה מעשית למשיט סירה וספינה• 81
 בחינה עיונית למשיט סירה 81

 בחינה עיונית למשיט ספינה בשיט חופי 107
 בחינה עיונית למשיט.ספינה במסע בין־לאומי 170
• בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת נוסעים בשכר 81  י

 בחינה חלקית, בחינה חוזרת, לכל יחידת מכוון 55״

 כ״ד בשבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ב אבן ק ע י  >חמ 13-588 '

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשנ׳׳ב-992ו

 בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-11976(להלן - התקנות), נמסרת בזה
 הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר׳ 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991, עדכון אגרית
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב

 (1 בינואר 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 82)

 טוראי טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 (1) בחינות לרב חובל, רב חובל בכיר, קצין מכונות ראשי,
 ק:>יין׳מכונות ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין׳ מכונה

 ראשון ומתן תעודת הסמכה 861
 (2) מזינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה 611

 (3) •בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה 216

 (4) בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל־פה:

 א. בחינות כמצויין בפרט(1) 433
 ב. בחינות כמצויין בפרט(2) 304
 ג. בחינות כמצויין בפרט(3) 107

 (5) בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך 116

 ק״ת •;תשל״ו, עמי 1542; התשמ״ב, עמי 1331: התשנ״א, עמי 1033.
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 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 (6) מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 162

 (7) מתן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 55

 (8) העברת פיקוד על אניה 55

 (9) ערעור לפני בית הדין המשמעתי 45

 (10) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 180״

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ב אבן ק ע  >חמ 3-726) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגדות), התשנ״כ-992ו

 בהתאם לתקנה 38 לתקנות הספנות (כלי שיט)(רישום וסימון), התשכ״ב-1962' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991,

 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השישית לתקנות ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב(1 בינואר
 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת ששית

 (תקנה 38)

 1. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן:

 תיאור כלי השיט האגרה בשקלים חדשים

 תפוסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים 342

 תפוסתו מ־100 טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 556
 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 180 שקלים

 חדשים.
 3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיו־ להירשם כבעליו
 במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 180 שקלים חדשים! כלי שיט שתפוסתו פחות מ־100

 טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.

 4. בעד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 180 שקלים חדשים.

 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום נעלמה,
 אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 180 שקלים חדשים.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 180 שקלים
 חדשים.

 7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תכנם של
 רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם אגרה בסך

 180 שקלים חדשים.

 ק׳׳ת התשכ״ב, עמי 2455! התשמ״ב, עמי 1332! התשנ׳׳א, עמי 1034; התשנ״ב, עמי 658.
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 8. מיד מתן העתק צילומי מתכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 1.50 שקל חדש
 לטל עמוד או חלק ממנו.״

 $ כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ב אבן ק ע  1חמ»1»־*< י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעח: הספנות (כלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם)
 (אגרות), התשנ״ב-992ו

 בהתאם לתקנה 56א לתקנות הספנות (כלי שיט)(בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות
 עליהם) התשכ״א-1961' (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991 עדכץ אגרות
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב

 (1 בינואר 1992) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת חמישית

 (תקנה 53)

 i בתוםפה זו, ״משכנתה״ - משכנתה על כלי שיט.

 1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

 (1) שטר משכנתה - 322 שקלים חדשים.
 (2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או
 יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 322 שקלים חדשים.

 (3) שטר העברת משכנתה או תסובתה - 322 שקלים חדשים.

 (4) שטר תיקון משכנתה - 322 שקלים חדשים.

 (5) שטר הגדלת משכנתה - 322 שקלים חדשים.

 2. (1) בעד אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 שנחתם
 בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 162 שקלים חדשים, אולם כל צד לשטר זכאי

 לקבל עותק אחד מאושר ממנו, ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 2 תשולם אגרה של 162
 שקלים חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 162 שקלים חדשים.״

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
ב אבן ק ע  (חמ 0-815 י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 974; התשמ״ב, עמי 1334; התשנ״א, עמ׳ 1035.
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 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשג'׳ב-992ן

 בהתאם לסעיף 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), ה תשפ״ד״ 1984' (להלן
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת אגרות 1. סכומי האגרות שבתוקף ליום ט׳׳ו בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992):

 האגרה הסכום בשקלים חדשים

 (1) אגרות רשיון של מבטח, לרבות מורשה לויידים, לכל ענף
י  ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 2(1) לתקנות) 7,560

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 2(2) לתקנות) 2,978

 (2) (א) אגרת רשיון לסוכן יחיד(תקנה 3(א) לתקנות) 344

 (ב) אגרת רשיון לסוכן תאגיד(תקנה 3(ב) לתקנות) 688

 (3) אגרה שנתית של מבטח, למעט מורשה לוייד׳ס, לכל
 ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 4(א)(1) לתקנות) 4,834

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 4(א)(2) לתקנות) 1,810

 (4) אגרה שנתית של מורשה ליייד׳ס לכל ענף ביטוח שבו
 הוא עוסק באותה שנה(תקנה 4(ב) לתקנות) 1,581

 (5) (א) אגרה שנתית של סוכן יחיד(תקנה 5(א) לתקנות) 344

 (ב) אגרה שנתית של סוכן תאגיד(תקנה 5(ב) לתקנות) 688

 (6) אגרה לבחינות לסוכן יחיד, לכל מקצוע:

 (א) בחינה ביסודות(תקנה 7(א)(1) לתקנות) 57

 (ב) בחינות גמר(תקנה 7(א)(2) לתקנות) 80

 כ״ד בטבת התשנ״ב (31 בדצמבר 1991)
 (חמ 3-838)

ל ב ר  גד א
 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1029; התשמ״ז, עמי 998; התשנ״א, עמי 385. המפקח על הביטוח

 תיקון טעות

 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירות־ם (הוראת שעה)(מחירים מרבים למצרכים)(תיקון
 מסי 34), התשנ״ב-1991, שפורסם בקובץ התקנות 5398, התשנ״ב, עמ׳ 450, בכותרת הצו,

 במקום' ״(תיקון מס׳ 34)״ צ״ל ״(תיקון)״.

 (חמ 3-1978)
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