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 תיקון טעויות



ל איננולציה) (שיעורי נחת) (תיקון), ש  תקנות מס הכנסה (תיאומים נ
 התשנ"ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה),
 התשמ״ה-11985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(ג) לתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת),

 התשמ״ו-21986 -

 (1) בפסקה (1), במקום ״בו בידו״ יבוא ״בו״, אחרי ״בשיעור שנתי של 100%״ יבוא
 ״ואם השימוש כאמור החל בתקופה הנוספת, כי שיעור הפחת יהיה בשיעור שנתי של
 150% משיעור הפחת שהוא זכאי לו לפי תקנות הפחת או לפי תקנות אלה (להלן -
 הפחת המוגדל), ובלבד שסך כל הפחת שניתן לציוד, לפי כל דין, לא יעלה על המחיר
 המקורי שלו!״, אחרי הגדרת ״התקופה הקובעת״ יבוא: ״״תקופה נוספת״ - שנות

 המס 1993 ו־1994:״ ובהגדרת ״פעילות מזכה״, בסופה יבוא ״ובניה״!

 (2) בפסקה (3), אחרי ״בפסקה (1)״ יבוא ״לענין קבלת פחת בשיעור שנתי של 100%״,
 ואחרי ״או יותר״ יבוא ״ולעניו הפחת המוגדל לא יחול על נישום שפעילותו היא
 בתחום שלגביו קיבל זכיון או זכיון משנה מטעם המדינה, או זכיון על פי חוק, וכן לא
 יחול על נישום שהמדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין; בתקציבו לשנות המס

 1993 או 1994, בשיעור של 30% או יותר״.

 (3) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) בחר הנישום בקבלת פחת מוגדל בשל ציוד מסוים, לא יוכל עוד לבחור
 בתקופה הנוספת בפחת לפי תקנות הפחת או בפחת רגיל לפי תקנות אלה, לפי
 הענין(להלן - הפחת הרגיל), בשל אותו הציוד! בחר הנישום בפחת הרגיל
 בשל ציוד מסוים, לא יוכל עוד לבחור בשלו בתקופה הנוספת בפחת המוגדל.״

 תחולה 2. תחולת תקנות אלה החל בשנת המם 1993.

 כ״א בחשון התשנ״ג (17 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-1446)

 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 172.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 1423¡ התשנ״ב, עמי 824.

 צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון),

 התשג״ג~992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני
 מצווה לאמור:

 תיקון תוס«ת א׳ 1. בתוספת א׳ לצו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),

 התשל״ז-21977 (להלן - הצו העיקרי), בסופה יבוא:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשל״ז, עם.׳ 1384! ק״ת התשנ״ב, עמי 633.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר
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 השנה המחזור בשקלים חדשים

 ״1991 2,700,000״

 2. בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא: תיקון תוספת ב׳

 השנה המחזור בשקלים חדשים

 ״1991 540,000״

 3. תחילתו של צו זה החל ביום ח׳ בסבת התשנ״ג (1 בינואר 1993). תחילה

 כ״א בכסלו התשנ״ג (16 בדצמבר 1992)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-468) א

 שר האוצר

ל יחידות  תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס כשל החזקה ומכירה ש

 השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31,20 ו־98 לפקודת מס הכנסה', ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה
 (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנה 8 לתקנות למס הכנסה (כללים לחישוב המם בשל החזקה ומכירה של יחידות תיקון תקנה 8
 השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ״ט-31988, במקום ״ז׳ בטבת התשנ״ג(31 בדצמבר

 1992:״ יבוא ״ח׳ בטבת התשנ״ו (31 בדצמבר 1995)״.

 כ״ו בכסלו התשנ״ג (21 בדצמבר 1992)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-2134) א

 שר האוצר
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ס״וו התשמ״ה, עמ׳ 172.

 3 ק׳׳ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 291! התשנ׳׳א, עמ׳ 253.

 צו מס הכנסה (הקלה ממסי בפל) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-992ו

 1:תוקף סמכותי לפי סעיף 214 לפקודת מס הכנסה', אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ״ד-1964', במקום הסיפה המתחילה תיקון סעיף 1
 במלים ״ביחד עם״ יבוא ״על אותה הכנסה בשיעור שלא יעלה על 25%, ובלבד שסך כל המס אותו
 ישלם בישראל על הכנסה כאמור ביחד עם סכום המס ששולם עליה מחוץ לישראל לא יעלה על

 שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה, או על שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 126 .
 לפקודה, לפי הענין, ובלבד שההכנסה האמורה תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו

 החייבת.״

 2. תחילתו של צו זה ביום ר בכסלו התשנ״ג (1 בדצמבר 1992). תחילה

 כ״ו בכסלו התשנ״ג (21 בדצמבר 1992)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1017) א

 שר האוצר

 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 152¡ התשנ״ג, עמי 110.
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 צו מס עדך מוסף (שיעוד המס על מלכ״דים ומוסדות כספיים), התשנ״ג-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-1975', ובאישור הכנסת אני
 מצווה לאמור:

 שינוי שיעור 1. שיעורו של מס שבר שישולם על פעילות בישראל של מלכ׳׳ר יהיה 8.5%.
 המס על מלכ״ר

 שיעור המס 2. השיעור של מס שכר וריווח שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי יהיה 17%

י מהשכר ששילם והריווח שהפיק. פ ס ד כ ס י ל מ  ע

 תחילה 3. תחילתם של סעיפים 1 ו־2 לענין מס שכר ולעניו מס שכר וריווח - מן השכר המשתלם בעד

 עבודה בחודש ינואר 1993.

 ביטול 4. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ׳׳רים ומוסדות כספיים), התשנ׳׳א-21991 ־ בטל.

 כ״ז בכסלו התשנ״ג (22 בדצמבר 1992)
וט ו ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 0-889 א

 — שר האוצר
 1 ס׳׳ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 2 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 474.

 צו מס עדך מוסף (שיעוד המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975', ולאחר התייעצות עם
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 שיעור המס 1. שיעור המם על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993).

 ביטול 3. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין), התשנ״א-21991 - בטל.

 י״ז בכסלו התשנ׳יג (22 בדצמבר 1992)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 0-1600 א

ר צ ו א ה ר . ש 5 2 ׳ מ ע , ו ״ ^ ״ 7 ^  י
 2 ק״ת התשנ״א, עמי 389.

 תקנות הדשויות המקומיות (הבנת תקציבים) (תיקון), התשנ״ג-992!

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

 החלפת תקנה 8 1. במקום תקנה 8 לתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), התשל״א-31971, יבוא:

 ״אומדן לפרעון 8. האומדן לפרעון מילוות יירשם במרוכז בפרק ״פרעון מיליות״ בלבד.״
 מילוות

 תחילה 2. תחילתה של תקנה זו ביום ח׳ בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993).

 י״ח בכסלו התשנ״ג (13 בדצמבר 1992)
ה דר ע י י ר  (חמ 0-1985 א

1 שר הפנים 9 ׳ ך מ ש g ע ן ח ״ ס ו ׳ נ ל 1 ״ ש ת י נ י ן י מ נ י  ¡ ך
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 1 ק״ת התשל״א, עמי 290¡ התשנ׳׳ב, עמ׳ 401.
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 תקנות רשות השידוד(אגדות, פטודינז, קנסות והצמדה)(תיקון), התשנ״ג-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965', בהמלצת הוועד
 המוהל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 4 לתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), החלפת תקנה 4
 התשל״ד-21974, יבוא:

 ״פטור חלקי 4. בעד החזקת מקלטי טלוויזיה בבית מלון, תיגבה -
 לבת״ מלון

 (1) מבית מלון המחזיק עד 130 מקלטים - אגרה מוקטנת
 ששיעורה 25% מהאגרה המלאה לכל מקלט!

 (2) מבית מלון המחזיק 131 מקלטים או יותר ־ אגרה מוקטנת
 ששיעורה 50% מהאגרה המלאה לכל מקלט.״

 2. תחולתן של תקנות אלה בשנת הכספים 1993 ואילך. תחולה

 כ״ח בכסלו התשנ״ג (23 בדצמבר 1992)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  (חמ 3-313) ש

 שרת החינוך והתרבות

 1 סייח התשב״ה, עמ׳ 106.

 2 ק״ת התשל״ד, עמי 1661¡ התשנ״ב, עמ׳ 1191.

 תקנות רשות השידוד (אגדה בעד החזקת מקלט טלויזיה)(תיקון),
 התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965/ ובהמלצת הוועד
 המנהל, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א-21981 תיקון תקנה 3
 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) לפני תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(א) מועד תשלום אגרת הטלוויזיה הוא 1 בינואר של השנה שבעדה היא הוטלה.״

 (2) במקום תקנה משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) מותר יהיה לשלם בתשלום אחד מראש את מלוא אגרת הטלוויזיה עד 28
 בפברואר של השנה שבעדה היא הוטלה.״

 כ״ח בכסלו התשנ״ג (23 בדצמבר 1992)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 3-31:1) ש

 שדת החינוך והתרבות

 1 סייח התשכ״ה, עמי 106.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 447¡ התשנ״ב, עמ׳ 988.
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 תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 8 ו״11 לחוק ביטוח נפגעי חיסון, התש״ן-1989' (להלן -
 החוק), בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״מדד׳׳ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה!

 ״מוסד״ - תחנה לבריאות המשפחה, מרפאה של קופת חולים או בית ספר!

 ״מחוסן״ - אדם שקיבל חיסון!

 ״קופת חולים״ - כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל״ג-21973.

 2. פוליסת הביטוח לענין החוק תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת.

 3. (א) הסכום שייגבה לאוצר המדינה ושישמש למימון דמי הביטוח (להלן - התשלום) יהיה
 5 שקלים חדשים: הסכום האמור יהיה צמוד למדד וישתנה במועדים שבהם משתנה אגרת
 השירותים המשולמת, מתחנות לבריאות המשפחה, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם
 לחודש דצמבר 1989! סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של שקל חדש.

 (ב) מחוסן או אפוטרופסו ישלם את הסכום פעם אחת בלבד לביטוח כלל החיסונים שקיבל
 המחוםן.

 (ג) מוסד שבו ניתן חיסון יגבה את התשלום מהמחוסן או מאפוטרופוס, ויעביר תשלומים
 שגבה כאמור לחשב משרד הבריאות, במועד הקרוב למועד גבייתו מבין המועדים הבאים:

 1 במרס, 1 ביוני, 1 באוגוסט ו־1 בדצמבר של כל שנה.

 (ד) העביר המוסד תשלום באיחור, יוסיף עליו ריבית פיגורים בשיעור שקובע, מזמן
 לזמן, החשב הכללי במשרד האוצר.

 תוספת

 (תקנה 2)

 פוליסת ביטוח נפגעי חיסון

 הגדרות

 פוליסת הביטוח

 תשלום בעד
 ביטוח

 !. בפוליסה זו -

 ״המבטח״ - הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע״מ, שמענה
 רח׳ עמק רפאים 44, ירושלים, 93142:

 ״מבוטח״ - כל אחד מאלה:
 (1) מדינת ישראל - משרד הבריאות:

 (2) קופת חולים כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל״ג-1973:
 (3) עיריה ומועצה מקומית:

 (4) רופא הנותן חיסון.•

 ״מוטב״ - מי שקיבל חיסון על ידי מבוטח, וכל אדם שבא עמו במגע:

 ״חיסון״ - כל אחד מהחיסונים הבאים, ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול רפואי:

 ס״ח התש״ן, עמ׳ 17.
 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 88.
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) חיסון משולש - קרמת־צפדת־שעלת (DTP) או כל מרכיב שלו בנפרד!  ע
 21) חיסון שיתוק ילדים;

 31) חיסון משולב - חצבת־חזרת־אדמת (MMR) או כל מרכיב שלו בנפרד:

 41) חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם, 1940:

 ״מקרה הביטוח״ - מוות או ליקוי גופני, נפשי או שכלי שאירע לאחר תחילת תקופת הביטוח!

 ״תקופת הביטוח״ - שנה החל ב־5 בדצמבר 1989 : תקופת הביטוח תוארך מאליה מדי שנה לתקופה
 של שנה כל עוד לא נקבע אחרת בתקנות.ביטוח נפגעי חיסון, התשנ״ג-1992:

 ״סכ־ם ביטוח״ -
 בשקלים וודשים

 (א) 1. למקרה מוות לקטין 10,000
 2. למקרה מוות לבגיר 250,000
 3. לליקוי גופני, נפשי או שכלי, מלא וצמית 250,000

 (ב) סכום הביטוח ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן שמפרסמת מדי פעם
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) - מן המדד שפורסם לאחרונה לפני

 תחילת תקופת הביטוח עד המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח:

 ״ועדת מומחים״ - ועדה בת שלושה חברים שימנה שר הבריאות: היושב ראש שלה יהיה שופט
 ׳!זימנה שר הבריאות בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ושני חבריה האחרים יהיו

 רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים למקרה הביטוח.

 2. (א) דמי הביטוח לתקופת הביטוח יהיו 5 שקלים חדשים לכל ילוד שיוולד בתקופת דמי הביטוח
 הביטוח לכל החיסונים על כל מרכיביהם.

 (ב) דמי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים במדד - מן המדד שפורסם לאחרונה לפי תחילת
 תקו1!ת הביטוח עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום דמי הביטוח.

 (ג) דמי הביטוח ישולמו למבטח בידי מדינת ישראל, משרד הבריאות.

 3• (א) קרה מקרה הביטוח, יודיע על כך המוטב בהקדם למבטח, לאחר שנודעה לו תביעה לתגמולי
ח י ט י  התרחשותו וכן יודיע על כך לשר הבריאות. ב

 (ב) משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה, בכתב, לתשלום תגמולי
 ביטוח, יפנה המבטח לשר הבריאות לשם מינוי ועדת מומחים.

 (ג) ועדת המומחים תדון בתביעה ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין מקרה ביטוח לבין
 החיסון.

 (ד) קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח נובע מחיסון, תקבע את אחוזי נכותו של
 המונוב בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

.  התשכ״ח-31968

 4. (א) המבטח ישלם למוטב תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו החלטת ועדת תשלום תגמולי
ח י ט י  המומחים. ב

 (ב) קבעה ועדת המומחים כי מות המוטב נבע מהחיסון ישלם המבטח את סכום הביטוח
 למקרה מוות למי שהיה בן זוגו של המוטב בשעת מותו וילדיו: ואם היה המוטב קטין, ישולם סכום

 הביטוח להורה שהקטין היה באחזקתו.

 3 סייח התשכ׳׳ח, עמ׳ 108.
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 (ג) קבעה ועדת המומחים כי מקרה הביטוח נבע מהחיסון וכי גרם לנכות, ישלם המבטח
 למוטב פיצוי שיחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות, יחסית לסכום הביטוח.

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)
ן ו מ ם ד י י  (חמ 0-2204 ח

 שר הבריאות

 תקנות הנמלים (אגדות אחסנה במסוף דכוב) (הודאת שעה), התשנ׳'ג-992ן

, 1 נד^  בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-
 וסעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א-21961, על פי הצעת רשות
 הנמלים והרכבות באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 240 1. בתקנה 240 לתקנות הנמלים, התשל״א-31971 (להלן - התקנות העיקריות),

 (1) בהגדרת ״ימי אחסנה׳׳, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) לגבי ״מכולה רכובה״ -

 (א) הכוללת טובין מיובאים - כל הימים מיום גמר פריקת כלי השיט עד
 יום העברתה למסוף רכוב.

 (ב) הכוללת טובין המיועדים לייצוא - כל הימים מיום העברת המכולה
 מן המסוף הרכוב למקום אחסנתה עד יום תחילת ניטול המכולות

 באותה אנית מכולות.״

 (2) אחרי הגדרת ״ימי פטור״ יבוא:

 ״״מסוף רכוב״ - מקום מוגדר בנמל, שקבע מנהל הנמל לשהייתן של מכולות
 רכובות.

 ״מכולה רכובה״ - מכולה כוללת טובין אשר הועברה על ידי מפעיל מסוף רכוב
 אל המסוף הרכוב ואשר נתקיימו בה כל אלה:

 (1) המכולה הועברה למסוף הרכוב על גבי גרור או גרור נתמך ולא נפרקה
 ממנו כל עת שהייתה במסוף הרכוב.

 (2) המכולה הוצהרה כמיועדת לשטר מטען ישיר.

 (3) מכולה הכוללת טובין מיובאים - לפני העברתה למסוף הרכוב, הותרו
 רשימוני הטובין שבה על ידי רשות המכס ושולמו למנהל הנמל כל
 האגרות המגיעות, לרבות אגרות אחסנה עד מועד ההעברה כאמור.

 (4) מכולה הכוללת טובין מיוצאים - לפני העברתה למסוף הרכוב הוצהר על
 מועד הכנסתה לשטח הנמל, ושולמו למנהל הנמל כל האגרות המגיעות
 לרבות אגרות אחסנה ממועד הוצאת המכולה הרכובה מן המסוף הרכוב.

 ״מפעיל מסוף רכוב״ - משרד הובלה, כמשמעותו בחוק הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל״ט-41978 אשר מנהל
 הנמל הסמיך אותו להעביר מכולות רכובות למסוף רכוב ולהוציאן ממנו.״

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

 2 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 145! התשמ׳׳ח, עמ׳ 165.

 3 ק׳׳ת התשל״א, עמ׳ 306! התשנ״ב, עמ׳ 458 ועמי 560.
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 2. בתקנות העיקריות, אחרי תקנה 242 יבוא: הוספת תקנה
 242א

 ״מכולת רכובה 242א. מפעיל מסוף רכוב ישלם למנהל הנמל בעד כל יום שבו שהתה מכולה

 רכובה במסוף הרכוב אגדה בשיעור אגרת האחסנה למכולה הכוללת טובין
 כקבוע בתקנה 242(ב), אולם ששת הימים הראשונים לשהיית המכולה הרכובה

 במסוף הרכוב יהיו פטורים מתשלום האגרה כאמור.״

 3. תוקפן של תקנות אלה שנה אחת מיום פרסומן. תיקף

 י״ט בכסלו התשנ״ג (14 בדצמבר 1992)
ר ס י ל ק א ר ש  (חמ 3-137) י

 שר התחבורה
 4 ק״ת וזתשל״ט, עמ׳ 66.

 תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואד) (הודאת שעה), התשנ״ג-1992

, ובאישור ועדת הכספים של , ^ ! - א ״ י ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, ה
 הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחיקייסוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

, הוראת שעה  1. על אף האמור בתקנה 44א לתקנות בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר), התשל״ה-31974
 לא יראו את ח׳ בטבת התשנ״ג(1 בינואר 1993) כיום עדכון לסכומי האגרות שבתוספת לתקנות

 האמורות.

 כ״ב במסלו התשנ״ג (17 בדצמבר 1992)
ל ח ה ש ש  (חמ 47-״ מ

 שר התקשורת

 1 ס׳׳ח וזתשי׳׳א, עמ׳ 219! התשמ״ו, עמ׳ 99.

 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 207! התשנ״ב, עמ׳ 224.

 3 ק״ת וזתשל״ה, עמ׳ 157¡ התשנ׳׳ג, עמ׳ 64.

ל מוצרי נפט) (מס׳ 2) (ביטול),  צו היטלי סחר (שיעוד היטל בטחה ע

 החשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(6) לחוק היטלי סחר, התשנ״א-1991', אנו מצווים לאמור: ביטול

 ! 1. צו היטלי סחר (שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט) (מם׳ 2), התשנ׳׳ג-21992 - בטל. תחילה

 2. תחילתו של צו זה ביום ה׳ בכסלו התשנ״ג(30 בנובמבר 1992): אולם ניתן לגבות היטל
 בטחה שהוטל מכוח הצו המבוטל ושטרם נגבה.

 כ״ח בוושון התשנ״ג (24 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-2152)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ן א י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 י ס״ח התשנ׳׳א, עמי 38.
 2 ק״ת וזתשנ״ג, עמי 263.
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 הודעת בתי הדין השדעיים (אגדות), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי הדין השרעיים (אגרות), התשכ״ב-1968'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ח׳ בטבת

 התשנ״ג (1 בינואר 1993) כדלקמן:

 ״תוספת

 (תקנה 2)
 האגרה

 בשקלים הדשים

 1. בעד תובענה בעניני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, אפוטרופסות,
 החזקת ילדים, אימוץ, ירושות, עזבונות, צוואות והקדשות 98.10

 2. בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף 1, שהדיון בה הופסק 68.86

 3. בעד ערעור, ערעור שכנגד והתנגדות לפסק דין שניתן במעמד צד אחד 78.72

 4. בעד הליך ביניים וסעדי עזר; שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית 49.19

 5. בעד רשיון שנתי של טוען שרעי 196.77

 6. בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין 98.10

 7. בעד אישור מסמכים, לכל עמוד 1.95

 8. בעד כל ענין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי תוספת זו 68.86

 9. בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב 19.66״

 כ״ט בחשון התשנ״ג (25 בנובמבר 1992)
(3-1690) 

ן י ב ק ר ח צ  י
4 השר לענייני דתות 8 5 , מ ׳ ע ב ״ נ ש ת . ה 5 ׳ 41 מ ׳ ע (  י ק׳׳ת התשכ׳׳ח, עמ׳ 1955¡ התשמ״1

 הודעת הכניסה לישדאל, התשג״ג-992ן

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א(ה) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-1974' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 הגדלת סכומי 1 . עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח חלק א׳ של התוספת לתקנות החל

ת ביום ח׳ בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993) כלהלן: ו י ג  א

 ״חלק א׳: אגרות בעד בקשות לשירותים

 טור א׳ טור ב׳
 השדות המבוקש האגרה בשקלים חדשים האגרה בדולרים

 1. אשרה ורשיון לישיבת ארעי מכל הסוגים
 למעט מסוג א/1 75 25

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1517¡ התשני׳ב, עמ׳ 563.
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 טור ב׳
 האגרה בדולרים

 סור א׳
 השדות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

13 

25 

13 

13 

 100 ובעת קבלת
 רשיון הקבע 13

 דולרים נוספים
 לכל נפש

 הכלולה ברשיון

13 

 100 ובעת קבלת
 רשיון הקבע 13

 דולרים נוספים
 לכל נפש

 הכלולה ברשיון

13 

25 

 25 עבור כל
 תקופת הארכה

40 

 13 עבור כל
 חודש הארכה
 או חלק ממנו

 13 בתוספת 5
 דולרים לכל

 נפש

25 

35 

75 

35 

35 

 295 ובעת קבלת
 רשיון הקבע

 35 שקלים חדשים
 נוספים לכל

 נפש הכלולה
 ברשיון

35 

 295 ובעת קבלת
 רשיון הקבע

 35 שקלים חדשים
 נוספים לכל

 נפש הכלולה
 ברשיון

35 

70 

 75 עבור כל
 תקופת הארכה

110 

 35 עבור כל
 חודש הארכה
 או חלק ממנו

 35 בתוספת 15
 שקלים חדשים

 לכל נפש

75 

 2. אשרה ורשיון לישיבת מעבר

 3. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/1

 4. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/2
 כשהמבקש איננו בעל דרכון של אחת
 המדינות המפורטות בסעיף 2 לחלק ב׳

 5. אשרה ורשיון לישיבת ביקור מסוג ב/3
 או ב/4

 6. אשרה ורשיון לישיבת קבע

 7. אשרת חוזר

 8. החלפת רשיון הישיבה -
 (1) מסוג כלשהו ברשיון לישיבת קבע

 (2) מסוג ב/2 לרשיון מסוג ב/4

 (3) כל החלפת רשיון אחרת

 9. הארכת רשיון ישיבה מכל הסוגים

 10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת
 בתוזנת גבול והמבקש איננו בעל דרכון
 של אחת מהמדינות המפורטות בתקנה

 3(2), תוספת של

 11. הארכה למפרע של רשיון ישיבה מכל
 הסוגים לאחר שחלפו שלושה חדשים

 לפוות מיום פקיעת הרשיון

 12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל־10
 נפשות ומעלה

 13. מסכך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור
 הניתן עם אשרת עולה או עם אשרה

 לישיבת ארעי מסוג א/1

 קובץ התקנות 5491, ז׳ בטבת התשנ״ג, 31.12.1992



 טור א׳ טור ב׳
 השרות המבוקש האגרה בשקלים חדשים האגרה בדולרים

 14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך
 כאמור שאבד, נגנב או הושחת 110 40״

 י״ח בכסלו התשנ׳׳ג (13 בדצמבר 1992)
י ׳ ג ע ל ם ק ר מ  >חמ 3-600) ע

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעת האזרחות, התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב(ה) לתקנות האזרחות, התשכ״ט-1968' (להלן - התקנות), אני
 מודיע לאמור:

 הגדלת שיעורי 1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום ח׳

ת בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993) כלהלן: ו י ג  א

 ״תוסמת

 (תקנה 9)

 טור א׳
 האגרה טור ב׳

 השירות המבוקש בשקלים חדשים האגרה בדולרים

 1. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית 20 8

 2. אישור או תעודה המעידה על אי־הקנית
 אזרחות ישראלית 35 13

 3. אישור על מסירת הצהרה על אי־רצון
 להיות אזרח ישראלי, למעט אישור

 ראשון 35 13

 4. ויתור על אזרחות ישראלית 145 50

 5. בקשה להתאזרחות 75 25״

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

 י״ח בכסלו התשנ״ג (13 בדצמבר 1992)
 (חמ 3-600)

 1 ק״ת התשכ״ט, עמ׳ 19! התשנ״ב, עמ׳ 565.

 הודעת הדרכמימ, התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(ה) לתקנות הדרכונים, התש״ם-1980י(להלן - התקנות), אני
 מודיע לאמור:

 י ק״ת התש״ם, עמי 1510! התשנ״כ, עמ׳ 562.
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ח הגדלת סכימיס ״  1. עקב עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ
 בטבת וזתשנ׳׳ג (1 בינואר 1992) כלהלן:

 ״תוספת

 (תקנה 7)

 האגרה בדולרים
 האגרה

 השירות המבוקש בשקלים חדשים

40 
13 

40 

13 

13 

 40 בתוספת
 5 דולרים לכל
 נפש המצורפת

 לדרכון או
 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים
 פטור

 פטור

40 

 13״

110 

35 

110 

35 

35 
 110 בתוספת

 15 שקלים לכל
 נפש המצורפת

 לדרכון או
 לתעודת המעבר

 הקבוצתיים
 פטור

145 
 פטור

110 

35 

 דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים
 דרכון לקטין עד גיל 17

 (א:! תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1)
 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים
 (ב:! תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1)
 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים,
 לשימוש חד־פעמי לשם יציאה

 מישראל וחזרה אליה
 (ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2)
 לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים
 דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי

 סעיף 3(ג) לחוק

 הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר
 הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר

 בתחנת גבול
 הכ:סת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר
 מסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שנגנב,
 אבו, הושמד, הושחת או שונה - תוספת

 של:
 (1) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון
 או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1)

 לחוק
 (2) כשמסמך הנסיעה הקודם היה
 תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2)

 לחוק

.1 
 1א.

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

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

 י״ח בכסלו התשני׳ג (13 בדצמבר 1992)
 (חמ 1-692;)
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-992ו ג  הודעת מדש8 האוכלוסין (סדרי תשוט), התשג״

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ד) לתקנות מרשם האוכלוסין(סדרי רישום), התשל״ג-1972'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ד החדש לעומת המדד היסודי יהיה נוסח התוספת לתקנות וזחל ביום ח׳  הגדלת סכומים 1 . עקב עליית המד

 בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993) כלהלן:

 ״תוסמח
 (תקנה 5)

 השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים

 1. תעודת זהות או חלק ממנה שאבדו, שנגנבו או שהושחתו 29

 2. מתן מידע מקבצי מרשם האוכלוסין 7 לכל אדם שלגביו
 ניתן מידע״

 י״ח בכסלו התשנ״ג (13 בדצמבר 1992)
י ׳ ג ע ל ־ ם ק  (חפ 3-482) עמו

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ק״ ת התשל׳׳ג, עמי 56! התשנ׳׳ב, עם׳ 563.

 הודעת הצלילה הספורטיבית (תעודות), התשג׳׳ג--992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחלק ג׳ של התוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית
 (תעודות), התש״ם-1980 י (להלן - התוספת), אני מודיע לאמור:

ת המפורטות ו ר ג א  שינויים באגדית 1. הנוסח של חלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת כפי שהם מתוקנים עקב השינויים ב

ן התשג״ב (1 ביולי 1992), הוא כמפורט להלן: ו  בהם שאירעו ביום ל׳ בסי

 ״חלה א׳: אגרות בעד תעודת צולל

 האגרות בשקלים חדשים

 בעד -

ולל או בעד חידושה(כולל ביטוח), לכל שנה 56  (א) תעודת נ

 (ב) כפל תעודה כאמור בתקנה 12 5

עד רשיונות למרכז צלילה או בעד תעודות להדרכת צלילה  ״חלל, ב׳: אגרות נ

 האגדות בשקלים חדשים

 1. בעד -

 (א) רשיון למרכז צלילה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה 154

ה ל י ל צ א מיועד להיות 3ית ספר ל  (ב) רשיון למרכז צלילה המעיד כי הו
 ספורטיבית, או בעד חידושו, כשתוקפו עד שנה 309

 (ג) כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים(א) ו־(ב) 5

 ק״ת התש״ם, עמי 1380! התשנ״א, עמי 418! התשג״ב, עמי 737.
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 האגרות בשקלים חדשים

 2. בונד -

 10) הנפקת תעודת הדרכה 56

 (נ;) כפל תעודה כאמור בסעיף קטן(א) 5

 (ג) כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 61 או בעז־ כל שינון לפי תקנה 30 37״

 י״ג בכסלו התשנ״ג (8 בדצמבר 1992)
ר י מ ן א י מ י נ  (חמ 128;:-« ב

 ממלא מקום המנהל הכללי של
 משרד החינוך והתרבות

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבד טרחת סניגור)(מס׳ 2), התשנ״ג-992ו

 בת־קף סמכותי לפי תקנה 4(0(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-11974 (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ח׳ בטבת התשנ״ג העלאת שיעורי
 (1 בינואר 1993) כדלקמן: שבר טרחת

 סניגורים
 בשקלים חדשים

 1. בב״ת משפט שלום -
 (א) לישיבה ראשונה בעניו -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 331
 (2) מעצר עד תום ההליכים 409
 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 468
 (4) אישום בעבירה אחרת 625

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,423
 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,053

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לכל ישיבה 159

 2. בבית משפט מחוזי -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 391
 (2) מעצר עד תום ההליכים 702

 (3) משפט פלילי 1,423
 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדיו 702
 (בב) על גזר הדין בלבד 409

 1 ק״ת החשל׳׳ד, עמ׳ 1200¡ התשמ״ט, עמ׳ 710! התשנ״ג, עמי 24.
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 בשקלים חדשים

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לכל ישיבה

 3. בבית המשפט העליון -
 (א) לישיבה ראשונה בעניו -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה
 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין
 (בב) על גזר הדין בלבד

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לכל ישיבה

 כ״ז בכסלו התשנ׳׳ג (22 בדצמבר 1992)
 (חמ 3-245)

 תיקון טעויות

 בכללי הבנקאות(שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ״ב-1992/ שפורסמו בקובץ
 התקנות 5471, התשנ׳׳ב, עמ׳ 1512 -

 (1) בסעיף 11(1) בסופו, במקום'״לחישוב הסופי כלהלן:״ צריך להיות ״לחישוב הסופי!״

 (2) בסעיף 33(2) נשמטה פסקת משנה (ד) שלשונה:

 ״(ד) שינויים הנוגעים לשיעורי ריבית, למעט שינויים כאמור בסעיף 19 ולמעט שינויים בסוגי
 ריבית ששיעוריהמ משתנים מדי יום.״

 (חמ 3-1900)
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 המחיר 3.20 שקלים חדשימ 0334-2883 א158 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

331 

702 

1,275 
702 

566 

, שופט י מ ד  י׳ ק
 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט




