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 תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו(גמול), התשנ״ד־994 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש״ן-990וי(להלן -
 החוק), ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א) חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות בעד כל ישיבה בה השתתף בשיעורים
 אלה:

 (ו) 104 שקלים חדשים בחבר שמקום מגוריו הקבוע בירושלים:

 (2) 128 שקלים חדשים חבר אחר.

 (ב) חבר המועצה,זכאי לגמול השתתפות כאמור אם השתתף בישיבה כולה או רובה.

 2. יושב ראש ועדת משנה של המועצה זכאי לגמול נוסף של 250 שקלים חדשים לחודש בעד
 הזמן שהוא מקדיש למילוי תפקידו.

 3. הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־2 יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם
 מדי פעם בפעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), ויעלו מדי שלושה
 חודשים בשיעור של 80% מעליית המדד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני פרסומן של תקנות

 אלה.

 4. יושב ראש המועצה זכאי, בעד הזמן שהוא מקדיש למילוי תפקידו ולכיסוי הוצאותיו,
 לגמול השווה ל־30% ממשכורתו הכוללת של מנהל הרשות.

 5. חבר המועצה, למעט יושב ראש המועצה, זכאי להחזר הוצאות נסיעות ואש״ל שהוציא
 במילוי תפקידיו כמקובל לנותני שירותים בשירות המדינה, וכן להוצאות טלפון בשיעור של 150

 שיחות לחודש.

 6. דרישה לתשלום הוצאות תוגש בידי חבר המועצה לרשות השניה לטלויזיה ורדיו בסוף
 החודש שבו נשא חבר המועצה בהוצאה.

 7. גמול השתתפות או החזר הוצאות - לפי הענין - ישולם לחבר המועצה לא יאוחר מ־30
 ימים ממועד הישיבה או ממועד הגשת דרישת התשלום.

 8. תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן אך לגבי חבר המועצה שחבר במועצה ביום
 פרסומן - הן יחולו החל ביום שהשתתף בישיבות המועצה, ולגבי מי שהוא יושב ראש המועצה

 ביום פרסומן - החל ביום שבו החל למלא תפקידו כיושב ראש המועצה.
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ן י ב צחק ר  י
 ראש הממשלה

 י״ב בטבת התשנ״ד (26 .בדצמבר 1993)
 (חמ 2496-$)

 י סייח התש״ן, עמי 58.

 תקנות הטיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן)(תיקון),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 39 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981י,

 אני מתקין תקנות אלה:

 ס״ח התשמ״א, עמי 208; התשנ״ב, עמי 201.
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ה 5א ספת תקנ הו
 1. בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשנדו-986 ו2 

 (להלן ^ התקנות העיקריות), אחרי תקנה 5 יבוא•,

ה 5א. (א) הפוליסה התקנית תכסה סיכון של רעידת אדמה למבנה הדירה מ ד דת א  ״רעי

 ולתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על,כיסוי זה בחתימתו על נספח נפרד
 לטופס ההצעה (להלן - נספח רעידת אדמה) והדבר יצויין גם במפרט
 הפוליסה: מבוטח רשאי לוותר על הכיסוי לגבי הפוליסה כולה או לגבי פרק

 הדירה או פרק התכולה שבפוליסה.

 (ב) התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה יוצג בנפרד בהצעת הביטוח על
 פי רמות שונות של השתתפות עצמית כפי שאישר המפקח על הביטוח:
 המבוטת רשאי לבקש תנאי השתתפות עצמית שונים לפרק הדירה ולפרק
 התכולה שבפוליסה: בחירת המבוטח לענין גובה ההשתתפות העצמית, אם
 תהיה שונה מזו שבתקנת משנה (ג), תצויין בנספח רעידת אדמה ובמפרט

 הפוליסה.

 (ג) לא ויתר המבוטח על הכיסוי ולא בחר בהשתתפות עצמית מוקטנת
 כאמור בתקנות משנה(א) ו־(ב), תכסה הפוליסה סיכון של רעידת אדמה ברמת

 ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח.״

ספת ן התו קו  2. בתוספת לתקנות העיקריות - תי

 (ו) בסעיף 2ט, בסופו יבוא ״ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה,
 בדרך האמורה בתקנה 5א״:

 (2) בסעיף 6ט, בסופו יבוא ״ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה,

 בדרך האמורה בתקנה 5א״.

לה  3. תקנות אלה יחולו על פוליסות לביטוח דירה ותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו ביום תחו

 י״ח בטבת התשג״ד (1 בינואר 1994) או אחריו.

חט י י ג ה) שו ב ם ( ה ר  אב
 שר האוצר

 י״ב בטבת התשנ״ד (26 בדצמבר 1993)
( ג  (חמ 1411-

, עמי 882.  ק• ת התשמ״ו

 ׳/נו מם הבנםה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
 ביהלומים בהכנסה)(תיקון), התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה י (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת
 הכםנוים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ספת סעיף 2א  1. לאחר סעיף 2 ל*ו כגם דןכנםה(קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או מ0חר ביהלומים הו
 כהכנסה), התשנ״ג-992ו2(להלן - הצו העיקרי), יבוא:

 ״סייג 2א. על אף האמור בהגדרת ״תשלומים בעד מסחר ביהלומים״ לא יראו
 כתשלומים בעד מסחר ביהלומים תשלומים מאת משלם יחיד שמחזור עסקו

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. נ י י מד נ י  ד
 ק״ת התשנ״ג, עמי 71.
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 לא עלה בכל אחת משלוש שנות המם שקדמו לשנת המם שלפני השנה שבה
 משתלם התשלום, על הסכום הנקוב בתוספת.״

ספת 2, בתוספת לצו העיקרי בסופה יבוא: ן התו  תיקו

ם ם חדשי ר בשקלי ו ה המחז  השנ

"8,000,000 1992" 

 ז׳ בטבת התשנ״ר (21 בדצמבר 1993)
חט ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר  (חמ 3-468) אב

 שר האוצר

 צו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון),
 התשנ״ד-1994

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

 תיקון תוספת א׳ 1. בתוספת א׳ לצו מם הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה),
 התשל״ז-21977 (להלן - הצו העיקרי), בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים

 ״1992 3,000,000"

ספת ב׳ 2. בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא: ן תו  תיקו

ם ם חדשי ר בשקלי ו ה המחז  השנ

 ״1992 600,000"

ה 3. תחילתו של צו זה ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994). ל י  תח

 ז׳ בטבת התשנ״ד (21 בדצמבר 1993)
חט ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר  (חמ 3-468) אב

 שר האוצר

ד 120. וסח חדש 6, ענ ת ישראל, נ נ י י מד נ י  ד

, עמי 1384: התשנ״ג, עמ׳ 270.  ק״ת התשל״ז

 צו מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(התליית תחולתם של
 סעיכים 4 ו־5), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
 התשמ״ה-1985' (להלן - חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 ס״ח התשמ״ה, עמי 172; התשנ״ב, עמי 102.
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לת  אי תחו
5 ־ ם 4 ו פי  סעי

 1. סעיפים 4 ו־5 לחוק התיאומים לא יחולו בשנת המס 1994.

 ז׳ בטבת התשנ׳׳ד (21 בדצמבר 1993)
חט ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר  (דמ 2494-« אב

 שר האוצר

 עו מס הכנסה (מניעת מסי כפל)(יפן), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 96ו(א) לפקודת מס הבנםהי, אני מודיע ומצווה לאמור:

 1. מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום 8 במרס 1993 עם ממשלת יפן בדבר מתן תוקף
ה להסכם י ה . י ( ם נ ס ה ה (לךלן _ ה ם ג כ ל ה ם ע י ס  מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מ

 תוקף בישראל החל בשנת המם המתחילה ביום י״ח בטבת התשג״ד (1 בינואר 1994).

חט ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר  אב
 שר האוצר

 י׳׳ג בטבת התשנ״ר (27 בדצמבר 1993)
 (חמ 3-1431)

וסח חדש 6, עמ׳ 120. ת ישראל, נ נ י י מד נ י  י ד

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

ספת ן התו קו  1. בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תי
ת שי י * _ השל 1 9 7 0 _ ל ״ ש ״  ה

 ו) בסעיף 1,30.0, אחרי ״אונו״ יבוא ״אשדוד״:

 2) בסעיף 1.31.0, אחרי ״מגדל העמק״ יבוא ״מכבים-רעות״ ו״אשדוד״ - יימחק.

צחק רב י ן  י
 שר הפנים

 ד ,הטבת התשנ״ד (21 בדצמבר 1993)
 (חנ1 3-347)

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התש״ל, עמי 1841; התשנ״ג, עמי 336.

 עו התקנים (פטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי), התשנ״ד-994ו

x1̂לחוק התקנים, התשי״ג) -1953י, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(

 1. השינויים בתקנים רשמיים ת״ר 32 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים פטור מדרישות
ו ק  עד 16 אמפר, ות״י 33 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים ״

 דוהים2, לא יחייבו עד ליום ט״ז בשבט התשנ״ד (28 בינואר 1994).

ש ה חרי כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

 י״ב: בטבת התשנ״ד (26 בדצמבר 1993)
 גחנ: 3-95)

 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמי 34.
 י״פ התשנ״ד, עמי 166.
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 הודעת בתי־הדין השרעיימ (אגדות), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי־הדין השרעיים (אגרות), התשכ״ח-968ו'
 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות החל ביום י״ח בטבת התשנ״ד
 (ו בינואר 1994) כדלקמן:

ם מי ו י סכ ו נ  שי

 ״תוספת
 (תקנה. 2)

ם י ש ד ם ח י ל ק ש ה ב ר ג א  ה

109.33 

76.74 

87.73 

54,81 

219.28 

109.33 

2.18 

76.74 

"21.91 

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

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

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

 4. בעד הליך ביניים וםעדי עזר, שלא נתבקשו בעת הגשת התובענה העיקרית

 5. בעד רשיון שנתי של טוען שרעי

 6. בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין

 7. בעד אישור מסמכים, לכל עמוד

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

 9. בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב

 ל׳ בכסלו התשנ״ד (14 בדצמבר 1993)
צחק ר ב י ן  (חמ 1690-ג) י

 השר לעניני דתות

 ק״ת התשכ״ח, עמי 1955; התשמ״ח, עמי 541; התשנ״ג, עמי 956.

 הודעת הנפט (אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ד-994ו

 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי״ג-1953י(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר
 1993 ישתנו ביום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) סכומי האגרה שבתקנות, ולפיכך נוסח

 תקנות 5ג, ווא(א) ו־(ב), 37א(א) ו־69 לתקנות הוא, במפורט להלן:

 5ג. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זבות קדימה ישלם עם קבלת זכות
 הקדימה אגרה בסך 2.71 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם שעליהם
 ניתנה לו זכות הקדימה: לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין חלק מ־1000

 דונם כדין 1000 דונם.״

 11א. (א) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון
 כלהלן:

ת כו  ״אגרת ז
מה י  קד

ן ו  ״אגרת רשי

מי י סכו ו נ  שי
ת רו  אג

״ד, עמי 63. ״ג, עמי 622; התשמ״ה, עמי 1062(1380); התשנ  י ק״ת התשי
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 (1) בעד השנה הראשונה והשניה - 49.21 שקלים חדשים לכל

ז : ״ י י י ' י י ;  ״׳"שנה; •

 (2) בעד השגה השלישית - 81.90 שקלים חדשים:

 (3) בעד השנה הרביעית - 163.41 שקלים חדשים:

 (4) בעד השנה החמישית ובעד כל שנה שלאחריה 489.71 שקלים
 חדשים לכל שנה.

 (ב) בעל רשיון ישלם לגבי בל 000 ו דונם בים או בימה אגרת רשיון של
 32.68 שקלים חדשים לבל שנה״.

קה 37א. (א) בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 491.03 שקלים חדשים  ״אגרי1 חז
 לכל 1000 דונם.״

ת 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות נפט, או של טובת הנאה ר  ״אגרה להעב

ת בה, תהיה 49.34 שקלים חדשים.״ ו י ו כ  ז

 ו׳ בסבת התשנ״ד (20 בדצמבר 993 ו)
ג ר ב ד ל ו ג ה ש  (חמ 3-1370) מ

 הממונה על עניני הנפט

 כללי שירות המדינה (מינויים)(מברזים בחינות ומבחנים)(תיקון),
 התשנ״ד־994ד

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 20 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט־959וי, קבעה ועדת
 השירות כללים אלה:

ספת סעיף 48א  ו. בפרק רביעי לכללי שירות המדינה(מינויים)(מכרזים בחינות ומבחנים), התשכ״א- 961ף, הו
 בסופו יבוא:

טה 48א. נציב שירות המדינה או ממלא מקומו רשאי לבטל החלטה של ועדת  ״ביטול החל
ת ! עד  של ו

ם בוחנים אם המועמד שנבחר אינו עונה על דרישות המשרה או תקן אותה י נ ח ו  הב

 משרה או אם נמצאו פגמים בהליכי המכרז.״
 י״א בטבת התשנ״ג(25 בדצמבר 1993)

י א ב ר ג  >חמ4!4־ג) מאי
 יושב ראש ועדת השירות

, עמ׳ 110.  סייד התשי״ט, עמי 86: התשכ״ג
 ק״ח התשכ״א, עמי 1588; התשנ״א, עמי 1257.

 החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(חברי הבנכות ושאיריהם)
 (תיקון), התשנ״ד-994ו

 ׳בתוקף הסמכות לפי סעיף ו לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 התשנ:״ט-1969י, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

 ם״ד התשכ״ט, עמי 98.
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 תיקון סעיף ו 1. בסעיף 1 להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון(חברי הכנסת ושאיריהם),
 התש״ל-21969, בפסקה(2) להגדרת ״שאיר״, אחרי ״אם לא מלאו להם עשרים שנה״ יבוא ״או הם
 בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986* - ולא מלאו להם 21

 שנה״.

 כ׳ בטבת התשג״ד (3 בינואר 1994)
י מ י ר ו ם  (חט 3-193) חג

 יושב־ ראש ועדת הכנסת

, עמי 33; התשג״ג, עמי 400.. ל  2 ק״ת התש־

, עמי 107.  3 ס״דו התשמ״ו
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