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 עו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה)(תיקון),

 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק בתי המשפט [נוסח מ^זולב], התשמ׳׳ד-984ו', לאחר

 התייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו בתי המשפט (בתי משפט לענינים מקומיים - הקמה והסמכה),

 התשמ״ג-983ו* -

 (ו) בסעיף קטן(ג), אחרי ״בקרית ביאליק״ יבוא ״בכרמיאל״:

 (2) אחרי סעיף קטן(ה) יבוא:

 ״(ו) אזור שיפוטו של בית המשפט לענינים מקומיים בכרמיאל הוא תחום

 הרשות המקומית כרמיאל והמועצה האזורית משגב.״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  י

 שר המשפטים

 ה׳ בטבת התשס׳יד (30 בדצמבר 2003)

( ג -  (דומ 653 ו

 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1042: התשס״ב, עמי 154.

ל עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(תיקון),  תקנות הפיקוח ע

 התשם״ד-2004

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

 אני מתקין תקנות אלה:

7  1. בתקנה ו לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ״ב- 981 ו

 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ההגדרה ״תקנות דרכי ההשקעה״ יבוא:

 ״״תקנות דרכי ההשקעה״ - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון

 והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס״א-2001* .״

 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות -

 (ו) בפסקה (2), במקום הסיפה המתחילה במילים ״מיום מסירת התביעה״ יבוא

״:  ״וריבית בהתאם לקבוע בסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א-981ו4

 במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) תמה תקופת הביטוח ולא נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי

 הביטוח, ייווספו עליהם רווחי ההשקעה בחשבון המיוחד כמשמעותו בתקנה 26

 לתקנות דרכי ההשקעה, החל בתום תקופת הביטוח ולא ייווספו עליהם הפרשי

 הצמדה וריבית כאמור בפסקה (2);״;

(2) 

 תיקון תקגה 1

 תיקון תקנה 6

 סייח התשמ״א, עמי 208.

 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 300.

 5 ק״ת התשס״א, עמי 607.

 סייח התשמ״א, עמי 94: התשס״א, עמי 207.
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 (3) בפסקה (4), במקום ״לאחר תום תקופת הביטוח״ יבוא ״עד תום תקופת הביטוח,

 או נודע למבטח על קרות מקרה הביטוח״ והסיפה המתחילה במילים ״על סכום

 תגמולי הביטוח ייווספו״ - תימחק:

 (4) פסקה (5) - תימחק.

 3. בתקנה 6א לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 6א

 (א) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) מבטח המנפיק פוליסות ביטוח חיים משתתף׳ברווחים, רשאי לגבות דמי

 ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות, באחת הדרכים האלה:

ל 1/12% לחודש מהשווי  (ו) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה ע

 המשוערך של תיק ההשקעות:

 (2) דמי ניהול קבועים בשיעור שלא יעלה על 1/365% ליום מהשווי

 המשוערך של תיק ההשקעות.

 (א1) המפקח רשאי לאשר דמי ניהול בשיעור העולה על הקבוע בתקנת משנה

 (א), ובלבד שלא יעלה על שיעור של 2%ו/2 לחודש או 2/365% ליום, לפי הענין,

 מהשווי המשוערך של תיק ההשקעות.״;

 (ב) בתקנת משנה (ב), במקום ״ושיעור התוספת, לפי הענין, ייקבעו״ יבוא

 ״ייקבע״;

 (ג) בתקנת משנה (ג), הסיפה המתחילה במילים ״או דמי הניהול הקבועים״ -

 תימחק.

 4. תקנות אלה, למעט תקנה 3, יחולו על חוזי ביטוח אף אם נכרתו לפני תחילתן. תחולה

 5. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-1411) ב

 שר האוצר

ה בחוזה לביטוח חיים)(תיקון), ד מ ע  תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי ה

2 0 0 4 - ד ״ ם ש ת  ה

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

 אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה ו לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), תיקון תקנה 1

2 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״חוזה ביטוח חיים צמוד״  התשמ״ב-1982

 יבוא:

״;  ״״חוק פסיקת ריבית״ - חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-1961ג

 ״ריבית צמודה מוגדלת״ - ריבית צמודה בשיעור שלא יעלה על השיעור שנקבע לפי

 סעיף ו לחוק פסיקת ריבית לענין ההגדרה ״הפרשי הצמדה וריבית״ בתוספת 2

 נקודות האחוז״.

, עמי 208. א ־ מ ש ת ח ה  ס־

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1634: התשמ״ד, עמי 8ד9ו.

, עמי 192; התשס״א, עמי 206. א ־ נ ש ת  ם״ח ה
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 בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא ״ואולם מתום תקופת הביטוח יחול האמור

 בתקנה 6(2) ו־(5) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ׳׳ב-

 981 ו4״.

 (2) בתקנת משנה (ג) -

 (א) בפסקה (1), הטיפה המתחילה במילים ״בל זה כפול״ - תימחק-,

 (ב) בפסקה(2), במקום הסיפה המתחילה במילים ״כל זה כפול״ יבוא ״בצירוף

 ריבית צמודה מוגדלת על התקופה שלאחר 30 ימים מהיום שנקבע לתשלום דמי

 הביטוח עד תשלומם בפועל״.

 תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.

 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן(להלן - יום התחילה).

 תיקון תקנה 2 2.

 תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח חיים צמודים אף אם נכרתו לפני יום התחילה,

 ואולם תקנה 2(2) תחול על חוזי ביטוח חיים צמודים שנכרתו כאמור רק אם לא נקבע בהם

 הסדר הסותר אותה.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 שר האוצר

 ז׳ בטבת התשם״ד (1 בינואר 2004)

 (חנו ו 3-141)

 ביטול תקנה 3

 תחילה

 תחולה

 ק״ת התשמ״ב, עבד 300; התשס״ד, עמי 132.

ד קופות רושמות)(תיקון), ע  תקנות מם הכנסה (ניבוי התחלתי ב

 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו־243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות

 אלה:

, 2  תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות מם הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), התשל״ה-1975

 בסופה יבוא:

ת א צ ו ה  מבונה ל
ת מס קופה רושמת כרטיס נסיעה מסופון נ  ש

 ״2003 6,600 שקלים 4,200 שקלים 9,500 שקלים

 חדשים חדשים חדשים״

 ה׳ בטבת התשם״ד (30 בדצמבר 2003)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-309) ב

 שר האוצר

ש 6, עמי 120. ד  דיני מדינת ישראל, נוסח ח

 י ק״ת התשל״ה, עמי 752; התשס״ג, עמי 529.

ת התשם״ד, 12.1.2004 ב ט ת 6284, י״ח ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  134 ק



 צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח)(תיקון),

2 0 0 4 - ד ״ ס ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(x^3) לפקודת מם הכנסה', אני קובע לאמור:

ת פ ס ו ת , תיקון ה 2  1. בתוספת לצו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח), התשבדג-1983

 בסופה יבוא:

ת מס סכום בשקלים חדשים נ  ש

 ״2003 7ו50,4״

 ה׳ בטבת התשס״ד (30 בדצמבר 2003)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-1511) ב

 שר האוצר

ש 6, עמי 120. ד  1 דיני מדינת ישראל, נוסח ח

, עמי 1045: התשס״ג, עמי 529. ג ־ מ ש ת ת ה  1 ק־

תן טיפול מ ד זר המועסק ב ב ו ע  תקנות הכניסה לישראל (הארכת רישיונות ל

2 0 0 4 - ד ״ ס ש ת  סיעודי), ה

, '  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א(בץ2) ו־4ו(6) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו

 בהתייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, אני מתקין תקנות אלה:

ד ב ו ל שנתיים בתחום כישורי ע  1. עובד סוציאלי באמור בסעיף 3א(בץ2) לחוק, יהיה בעל ניסיון ש

ר סוציאלי ר ו ג ת  הסיעוד שמנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית, שבתחומה מ

 המטיפל הסיעודי, הסמיכו לתת חוות דעת לענין הסעיף האמור.

 2. (א) עובד סוציאלי באמור בתקנה 1 יציין בחוות דעתו את משך היכרותו את דרך מתן

ת ע ת ד ו ו ד ח ב ו ע ל ה ו ש ת ק ס ע  המטופל הסיעודי ואת הפגיעה הקשה שתיגרם למטופל עקב הפסקת ה

 הזר במתן הטיפול הסיעודי.

 (ב) חוות הדעת תינתן בכתב ותצורף לבקשה המוגשת לפי סעיף 3א(ב) לחוק, לא

 יאוחר מ־30 ימים לפני מועד פקיעת הרישיון לישיבת ביקור שמבקשים להאריכו.

 כ״ז בכסלו התשם־ד (22 בדצמבר 2003)

ז ר ו ם פ ה ר ב  (חמ 3-3331) א

 שר הפנים

, עמי 354: התשם״ג, עמי 541. ב ־ י ש ת ח ה  ס־
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 תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נעילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק

׳ד-2004  נוזלי או בגז), התש0׳

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן-1989י

 הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות אלה

 ״בוחן״ - אדם שהממונה אישר לו לבצע בדיקת נצילות הבעירה בהתאס לתקנות אלה:

 ״גז״ - גז פחמימני מעובה, גז טבעי או גז המתקבל מתהליכי תסיסה המשמש חומר בעירה

 להסקת מחמם:

 ״גזי פליטה״ - תוצר של שריפת החומרים המסיקים את המחמם:

 ״מחמם״ - דוד או מחולל למים חמים, לאוויר חם או שמן תרמי בהספק גדול מ־580 קוו״ט

 (500,000 קק״ל/לשעה) המוסק בדלק נוזלי או בגז:

 ״תקן״ - ת״י 1676 ״מיתקני הסקה למים חמים״2.

 2. (א) נצילות בעירה של מחמם תיבדק בידי בוחן אחת ל־14 חודשים.

(להלן - הבדיקה) תיעשה כאשר המבער  (ב) הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א)

 פועל בלהבה גדולה וספירת הפיח בגזי הפליטה וביציאתם מהדוד היא מזערית: נתוני

 הבדיקה יכללו את טמפרטורת גזי הפליטה, את טמפרטורת הסביבה ואת אחוז רו־תחמוצת

 הפחמן.

 (ג) נצילות הבעירה תחושב לפי איבודי חום בגזי הפליטה, לפי סעיף 10.1.1 לתקן:

 קיימת באתר המחמם מערכת בדיקה של גזי פליטה, ייעשה החישוב לפי נתוני המערבת.

 (ד) הבוחן ימסור את תוצאות הבדיקה לממונה בתוך 30 ימים מיום ביצועה לפי

 הטופס שבתוספת.

 (ה) הראו ממצאי הבריקה שנצילות הבעירה קטנה מ־83% בעבור מחממי מים

 ו־80% בעבור מחממי שמן תרמי ואוויר חם, ישפר בעל המחמם את הנצילות ותיערך בדיקה

 חוזרת של הנצילות בידי בוחן בתוך שלושה חודשים מיום ביצוע הבדיקה האחרונה.

 3. הממונה רשאי להיכנס לכל אתר שבו מופעל מחמם כדי לבדוק את נצילות הבעירה

 ולוודא את אמינות תוצאות הבדיקה.

 4. האחריות לקיום הוראת תקנה 2 חלה על בעל המחמם וכן על בל אדם, שאינו עובד

 של בעל המחמם, אשר שירותיו נשכרו לצורך הפעלת המחמם או לצורך תחזוקתו.

 הגדרות

 חובת קיום
ת ו א ר ו ה  ה

 תחילה תחילתן של תקנות אלה 3 חורשים מיום פרסומן.

 ס״ח התש״ן, עמי 28.

 ; י״פ התשם״ג, עמי 7נ5ו.
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ת פ ס ו  ה
 (תקנה 2 (ד))

 מס׳ סידורי
 של התסקיר

E - m a i l 

 תסקיר על בדיקת נצילות הבעירה במחמם

 חלס א׳-תיאורים

 1. פרסים על צרבו אנרגיה;

 (א) שם מלא

 _טלפון_ . פקס׳

 (ב) המען שבו מותקן המחמם

 (ג) מען המשרד

 . שנת הייצור.
 הדגם

 2. תיאור המחמם:

 (א) סוג הגורם המחומם.
 (ב) היצרן

 (ג) מס׳ היצרן
 (ה) סימנו במפעל.
 (ו) סוג המבער _

 3. נתונים תפעולים

 (א) ספיקת המחמם קק״ל\שעה

 (ב) טמפרטורת הגורם המחומם °כ<
 (ג) שעות עבודה בשנה שעות

 (ד) סוג הדלק
 _סון\שנה (ה) צריבת הדלק

 a פרטי הבדייזה האחרונה: (האם מאז הבדיקה האחרונה הוחלף מבער!: בן/לא)

 תאריך הבדיקה
 מס׳ סידורי של התסקיר _
 שם הצרבן והמען שבו הותקן המחמם בעת הבדיקה האחרונה:

 שם הבודק
 נצילות הבעירה
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 מלק ב׳

 5. הבדיקה ותוצאותיה

 (א) תאריך הבדיקה

 (ב) טמפרטורת אויר הסביבה(בניסה למבער)

 (ג) טמפרטורת גזי השריפה(ביציאה לארובה)

 (ד) אחוזי %002

 (ה) ספרת פיח לפי לוח בציך

 (ו) נצילות בעירה(נצילות הבעירה תחושב במצוין בסעיף 10.1.1 לתקן) %.

 תלס גי-מססנות והמלצות לשיפור נצילות הבעירה

 6. מסקנות

 (א) הפסדי אנרגיה בפועל(נצילות בעירה שנמדדה פחות נצילות הרצויה) %

 (ב) הפסדי אנרגיה בטון דלק לשנה:

 נצילות בעירה רצויה:83% עבור מחממים למים חמים ו 80% עבור מחממים לשמן תרמי ועבור
 מחממים לאומר חם

 7. המלצות לשיפור נצילות הבעירה
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 חלקך׳

 8. פרטים על מבצע הבדיקה

 שם הבודק. כתובת

 טל׳ פקט/

 תאריך הוצאת התסקיר. חתימת הבודק

 כ״ח בכסלו התשם״ד (23 בדצמבר 2003)

י ק צ י ר ף פ ס ו  י

 שר התשתיות הלאומיות

 (חמ 3-3249)

 ם״ח התש־ן, עמי 28.
 י־פ התשס־ג, עמי 7נ5ו.

 תקנות החומרים המסובנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים

2 0 0 4 - ד ״ ס ש ת ת האוזון), ה ב כ ש  הפוגעים ב

י  בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 10, 12 ו־17 לחוק החומרים המסוכנים, התשג״ג-993ו

 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ועם שר

ל  התעשיה המסחר והתעסוקה לפי סעיף 13 לחוק, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ש

, ג , וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977 2  הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת

ל ידי מטרה  1. מטרת תקנות אלה ליישם את הוראות פרוטוקול מונטריאול שישראל צד לו, ע

ל חומרים מפוקחים בשל הפגיעה שהם גורמים  הגבלות הייצור, הצריכה, הייבוא והייצוא ש

 או עלולים לגרום לשכבת האוזון הסטרטוטפרית, ועל ידי הפיקוח והבקרה עליהם.

 ״חומר מפוקח״ - חומר כמפורט בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין כשהוא מעורב

 עם חומרים אחרים, למעט חומר כאמור המצוי במוצר מוגמר;

 ״חומר מפוקח ממוחזר״ - חומר מפוקח שנאסף מציוד, מכונות, מערכות, כלי אחסון וכדומה

 ושטופל באמצעות סינון, ייבוש, זיקוק, טיפול כימי וכיוצא בזה:

 ״יבואן״ - יבואן של חומר מפוקח המפורט בחלק ב׳ בתוספת הראשונה;

ל חומר מפוקח המפורט בחלק ב׳ בתוספת הראשונה•,  ״יצרן״ - יצרן ש

 ״במות יבוא״ - סך כל במות היבוא בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא לשימוש

 פטור;

 אני מתקינה תקנות אלה:

ת ו ר ד ג  2. (א) בתקנות אלה - ה

 ס״ח התשנ־ג, עמ׳ 28.
 ם״ח התשי־ח, עמי 69; התשכ־א, עמי 166.
 ס״ח התשל־ז, עמי 226; התשנ־ד, עמי 348.
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 ״כמות ייצור״ - סך כל כמות הייצור בשנה של חומר מפוקח שאינו ממוחזר, שלא נועד

 לשימוש פטור;

ל חומר מפוקח שאינו  ״כמות יצוא״ - סך כל כמות היצוא בשנה מתוך כמות הייצור ש

 ממוחזר, שלא נועד לשימוש פטור;

 ״כמות צריכה״ - ההפרש שבין סכום כמות הייצור וכמות היבוא לבין כמות היצוא;

 ״ממונה״ - כהגדרתו בחוק;

 ״פרוטוקול מונטריאול״ או ״הפרוטוקול״ - פרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את

4 שאומץ במסגרת האמנה הבין־לאומית להגנה על שבבת האוזון 987ו  שכבת האוזון מ־

 מ־1985 (אמנת וינה);

;  ״רישיון ייבוא״ - כמשמעותו בצו מתן רישיונות יבוא, 959ו5

 ״רישיון ייצוא״ - כמשמעותו בצו רישיונות יצוא, 940 ו6;

 ״שימוש פטור״ - במשמעותו בתקנה 6.

 (ב) לכל מונח. אחר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בפרוטוקול מונטריאול

 כנוסחו במועד תחילתן של תקנות אלה וכן המשמעות שיש לו בהחלטות שהתקבלו על פיו

 במפגשי הצדדים של הפרוטוקול שהתקיימו עד המועד האמור והמתפרסמות באתר

 האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (להלן - אתר האינטרנט) ושעותקים מהן מונחים

 לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד האמור בירושלים.

 5. (א) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח

 מהחומרים המפורטים בחלק א׳ בתוספת הראשונה אלא אם כן הוא מיוצר, מיובא או מיוצא

 בעבור שימוש פטור, ולענין ייבוא או ייצוא - ברישיון יבוא או רישיון ייצוא, לפי הענין.

 (ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), לא ייצא אדם חומר מפוקח

 מהחומרים המפורטים בחלק א׳ בתוספת הראשונה למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

 (ג) לא ייבא אדם ולא ייצא, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, חומר מפוקח

 מהחומרים המפורטים בקבוצה 7 ובקבוצה 8 בחלק ב׳ בתוספת הראשונה, אלא ברישיון

 ייבוא או ברישיון ייצוא, לפי הענין.

ל חומר מפוקח המפורט בקבוצה 7 בחלק ב׳ בתוספת הראשונה  (ד) כמות הצריכה ש

 במשך שנה, לא תעלה על הרמה המותרת כמפורט בטור ג׳ של חלק א׳ לתוספת השלישית,

 ותופחת לאפס לפי לוח הזמנים המפורט בטור א׳ בחלק א׳ לתוספת השלישית.

, י  4. (א) רשות מוסמכת כהגדרתה בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-979ו

 תקבע את חלוקת הכמות המותרת למכירה של חומר מפוקח בין יצרנים ויבואנים, לפי

 הכמות המרבית לצריכה כמפורט בחלקים א׳ ובי לתוספת השלישית.

 (ב) הכמות המותרת לשימוש פטור כאמור בתקנה 6 לא תיכלל בקביעת הכמות

 המותרת למכירה של חומר מפוקח.

 (ג) חלוקת הכמויות למכירה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה אחת לשנה, לא

־ ו ביולי לגבי השנה הבאה אחריה.  יאוחר מ

ת ייצור, ל ב ג  ה
 ייבוא, ייצוא

ל  וצריכה ש
 חומר מפוקח

 חלוקת כמות
 המותרת למבין

ל חומר  ש
 מפוקח

 ״ כתבי אמנה 1074, כרך 4ל.

 5 עייר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201.

 6 ע״ר 1940, תוס׳ 2, עמי 159.

ש 32, עמי 625. ד נת ישראל, נוסח ח  י דיני מדי
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ת ייעור, ל ב ג  ה
 ייצוא ועריכה

ל ל מתי  ש
 ברומיד

 שימוש פטור

 5. (א) לא ייצר אדם, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, מתיל ברומיד המפורט בחומר

 מפוקח מקבוצה 8 בחלק ב׳ בתוספת הראשונה (להלן - מתיל ברומיד) בכמות העולה על

 הכמות כמפורט בטור ד׳ בחלק ב׳ לתוספת השלישית.

 (ב) לא ייצא אדם מתיל ברומיד למדינה שאינה צד לפרוטוקול.

א) רשאי יצרן לייצר במות נוספת של מתיל ברומיד  (ג) על אף האמור בתקנת משנה(

 המיועדת לצריבה לשימוש פטור או לייצוא למטרות שימוש פטור.

 6. שימוש פטור הוא כל אחד מאלה:

ו) שימוש בחומר מפוקח לייצור חומר אחר, שנצרך בשלמותו במהלך ייצור החומר ) 

:(feedstock) האחר 

 (2) שימוש בחומר מפוקח בדרגת ניקיון שאינה פחותה מדרגת הניקיון כמפורט

 בטור א׳ בתוספת השניה, לבדיקות לצורך קביעת כמות ואיכות של חומרים (בדיקות

 אנליטיות) או לצורכי מחקר, על פי רשימה שיכינו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול

 מונטריאול ותפורסם באתר האינטרנט:

 (3) השמדת החומר המפוקח בטכנולוגיה שאישרו הצדדים לפרוטוקול מונטריאל:

 החלטות הצדדים לפרוטוקול בענין יפורסמו באתר האינטרנט:

 (4) הסגר (quarantine); לענין זה, ״הסגר״ - חיטוי באמצעות מתיל ברומיד למניעת

ל ממש בגידולים  ניגוע, ביסוס והתפשטות של מזיקים ומחלות העלולים לגרום נזק ש

 חקלאיים ולהבטחת בקרה נאותה עליהם-,

 (5) קדם־משלוח (pre-shipment); לענין זה, ״קרם משלוח״ - חיטוי באמצעות מתיל

ל מוצרים טרם ייצואם, לשם עמידה בדרישות מדינת הייבוא או  ברומיד ש

 הייצוא;

 (6) שימוש בחומר מפוקח שאושר במפגש הצדדים לפרוטוקול מונטריאול על פי

;(essential or critical use) בקשת צד לפרוטוקול 

;(recovered substance) (7) שימוש חוזר בחומר מפוקח 

.(reclaimed or recycled substance) (8) שימוש בחומר מפוקח ממוחזר 

ת זכות ר ב ע  ה
 לייצור חומר

 מפוקח

ל מדינה אחרת שהיא צד לפרוטוקול (להלן -  7. הועברה אל ישראל כמות ייצור ש

 המדינה המעבירה), רשאי יצרן על אף האמור בתקנה 5(א) לייצר חומר מפוקח בכמות העולה

 על האמור בחלק ב׳ בתוספת השלישית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 (ו) ישראל והמדינה המעבירה הודיעו למזכירות פרוטוקול מונטריאול על העברת

 הכמות המותרת לייצור חומר מפוקח לישראל;

 (2) כמות החומר המיוצרת בישראל ובמדינה המעבירה יחד אינה עולה על סך כל

 הכמות לייצור בישראל ובמדינה המעבירה יחד.

 8. יבואן, יצואן או יצרן של חומר מפוקח ימסור לממונה, בהתאם להוראותיו, דיווח

 שנתי בתחילת כל שנה ולא יאוחר מסוף חורש מרם של אותה שנה, לגבי השנה שקדמה לה,

 על ייבוא, ייצוא, ייצור או מכירה של חומר מפוקח: דיווח באמור ייעשה בהתאם להוראות

 פרוטוקול מונטריאול וכפי שיערבנו מזמן לזמן הצדדים לפרוטוקול ושיפורסמו באתר

 האינטרנט.

ן 8 לתקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים. עונשי ־  9. העובר על הוראות 3, 5, 7 ו
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. הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו. ו 0 

 11. תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

 2 ו. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן לייצר כמות נוספת של מתיל ברומיד לייצוא

ל מדינות מתפתחות כמשמעותן בסעיף 5 לפרוטוקול(להלן - מדינות מתפתחות)  לצרכים ש

 ובלבד שכמות זו אינה עולה בכל שנה על -

 (ו) עד י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004) - הכמות השנתית הממוצעת

 שיוצרה בישראל בשנים 1995 עד 1998 לייצוא למדינות המתפתחות;

 (2) בתקופה שמיום כ׳ בטבת התשם״ה (1 בינואר 2005) עד יום ט׳ בטבת התשע״ה

 (31 בדצמבר 2014) - 80% מהכמות השנתית הממוצעת שיוצרה בישראל בשנים 1995

 עד 1998 לייצוא לצורכי פנים של מדינות מתפתחות.

 הלסבי - חומרים מפוקחים מוגבלים גיצור, יגוא וצריבה
 (תקנות 2(א), 3«) ו-(ד),ו-5(א)

(HCFC's:- לפרוטולזול מונטריאול C I סבוצה 7 (נספח 
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

ו זו  נוסחה כינוי פוטנציאל דלדול האו
 (פד״א)*

0.04 (HCFC-21 )** CHFCI2 

0.055 (HCFC-22)** CHF2CI2 

0.02 (HCFC-3I) CH2FCI 

0.01-0.03 (HCFC-I21) C2HFCI4 
0.02-0.08 (HCFC-122) C2HF2CI3 
0.02-0.06 (HCFC-123) C2HF3CI2 

0.02 (HCFC-123)" CHCI2CF3 
0.02-0.04 (HCFC-124) C2HF4CI 

0.022 (HCFC124)" CHFCICF3 
0.07-0.05 (HCFC-131)' C2H2FCI3 

0.008-0.05 (HCFC-132) C2H2F2C12 

0.02-0.06 (HCFC-133) C2H2F3CI 

0.005-0.07 (HCFC-141) C2H3FCI2 

0.11 (HCFC-14lb)** CH3CFCI2 
0.008-0.07 (HCFC-142) C2H3F2CI 

0.065 (HCFC-142b)" CH3CF2CI 
0.003-0.005 (HCFC-151) C2H4FCI 
0.015-0.07 (HCFC-221) C3HFCI6 
0.01-0.09 (HCFC-222) C3HF2CI5 

0.01-0.08 (HCFC-223) C3HF3CI4 

0.01-0.09 (HCFC-224) C3HF4CI3 
0.02-0.07 (HCFC-225) C3HF5CI2 

0.025 (HCFC225־ca)" CF3CF2CHCI2 

0.033 (HCFC-225cb)" CF2CICF2CHCIF 

0.02-0 10 (HCFC-226) C3HF6CI 
0.05-0.09 (HCFC-231) C3H2FCI5 
0.008-010 (HCFC-232) C3H2F2CU 

0.23-0.007 (HCFC-233) C3H2F3CI3 

0.01-0.28 (HCFC-234) C3H2F4CI2 

0.03-0.52 (HCFC-235) C3H2F5CI 

 שמירת דינים

 תחילה

 הוראות מעבר

 למתיל ברומיד
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 נוסחה כינוי פוטנציאל דלדול האוזוו

 (פד״א)*

0.004-0.09 (HCFC-241) C3H3FCI4 
0.005-0.13 (HCFC-242) C3H3F2CI3 
0.007-0.12 (HCFC-243) C3H3F3CI2 
0.009-0.14 (HCFC-244) C3H3F4CI 
0.001-0.01 (HCFC-251) C3H4FCI3 
0.005-0.04 (HCFC-252) C3H4F2CI2 

0.003-0.03 (HCFC-253) C3H4F3CI 
0.002-0.02 (HCFC-261) C3H5FCI2 
0.002-0.02 (HCFC-262) C3H5F2CI 

0.001-0.03 (HCFC- 271) C3H8FCI 

 סבוצה 8 (נטפח E לפרוטוסול מונטריאול) - מתיל ברומיד

 נוסחה פד״א(קס0) *

0.6 

ת מידת ההשפעה האפשרית, הבדוקה או  ״ ״פוטנציאל דלדול האוזון״ - מספר המבטא א

ר מפוקח על שכבת האוזון; כאשר מצוין טווח של פד׳׳א(?00) הערך הקובע מ ו  המחושבת, של ח

 לחישוב הוא הערך הגבוה, המבוסס על הערכה ולא על סמך בדיקות מעבדה, כמו במקרים שבהם

 מצוין מספר בודד.

ך הפד״א(?00) במקרים אלה נקבע לפי האיזומר הנפוץ ביותר מסחרית. ר ע * * 

ה י נ ת ש פ ס ו  ת
 (תקנה 6 (2))

 רמת נסיוו מינימלית לחומרים מפוסחיס המיועדים לבדיסות אנליטיות או לצורכי מחסר
 טור א׳ טור ב׳

 דרגת נקיון באחוזים של החומר המפוקח החומר המפוקח

CCU (reagent grade) 99.5 
1,1,1 -trichloroethane 99.0 

CFC-11 99.5י 
CFC-13 99.5 
CFC-12 99.5 

CFC-113 99.5 
CFC-114 99.5 

Other w/Boiling P>20°C 99.5 
Other w/Boiling P<20°C 99.0 

ת התשס״ד, 2.1.2004 ו ב ט ת 6284, י״ת ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 תוספת שלישית
 חל? א'

 (תקנה 3(ד) ו-4)

 לוח זמנים להגבלת ולתפחתת יבוא והצריכה של €8^1

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
ת מרבית לצריכה*  החל בשנת אחוז הגבלה או הפחתה כמו

 1989 (שנת בסיס) 329 (כמות הבסיס)

ה בהתאם לצריכה בשנת 329 א פ ק  1996 ה
ס 89)  הבסי

213 35 2004 
115 65 2010 
33 90 2015 

1.645 99.5 2020** 

0 100 2030 

^ באחוזי ההפחתה ? 0 ס של 5 י ס ב ת ה ת מרבית לצריכה - מחושבת על ידי הכפלת כמו  • כמו
ת זמן שבטור אי. לענץ זת, ״כמות הבסיס״ - פו  המפורטים בטור ב׳ בתוספת זו בהתייחס לתקו

ס להתייחסות לכל נות) שיובאה, נצרכה או יוצרה בשנה שנקבעה כשנת הבסי  הכמות(בטו
 קבוצה של חומרים מפוקחים, המוכפלת בפוטנציאל דלדול אוזון של כל חומר מפוקח או קבוצה

ם קחי  של חומרים מפו

ימים בלבד. ים קי קת מיתקנ ו ת מוגבלת הצריכה לתחז א  **החל בשנה ז

'a חלס 
 (תסנות 4. 5(א) ו-7)

ל ברומיד י ת ה של מ כ י ר צ ת ייצור ו ת ח פ ה  לוח זמנים להגבלת ו

ר ד׳ ו ר ג׳ ט ו ר ב׳ ט ו ר א׳ ט  טו

ת י ב ר ת מ ו מ ו כ ה א ל ב ג ז ה ו ח ת א נ ש ב ל ח  ה

ת ייצור ו מ ה כ כ י ר צ ה ל ת ח פ  ה

נות) (בטונות)  (בטו

ס לחישובים 3580 24500 י ס ב  1991(שנת שנת ה

 בסיס)

ר 3580 24500 ו צ ף ת ה א פ ק  1995 ה
ם א ת ה ה ב כ י ר צ ה  ו

ה שהיו כ י ר צ ל ר ו צו  לי

ס 1991 י ס ב  בשנת ה

18375 2685 25 1999 

12250 1790 50 2001 

7350 1074 70 2003 

0 0 100 2005 

ר 2003) ב מ צ ד ר (21 ב ״ ס ש ת ו ה ל ס כ  כ״ו ב

ת ו א ת נ י ד ו ה  >חמ 5-3155) י

ה ב י ב ס ת ה ו כ י א ה ל ר ש  ה

ת 6264, י״ח בטבת התשס״ד, 12.1.2004 ו נ ק ת ץ ה ב ו  144 ק



ת פיקוח על תכשירים) מ  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת ר

2 0 0 4 - ד ״ ס ש ת  (הוראת שעה), ה

י  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו

 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בסעיף 3 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על רמת הפיקוח

ם על מחירי ש ר י מ ר י ש כ , תהיה רמת הפיקוח על מחירי תכשירים למעט ת  תכשירים), התשם״א-01ס22
 י תכשירים שאי!
 בתקופת תוקפו של צו זה, לפי פרק ו׳ לחוק. תכשירי מרשם

ל צו זה ביום ז׳ בטבת התשם״ד (ו בינואר 2004) ותוקפו עד יום ט״ו באלול תחילה ותוקף  2. תחילתו ש

 התשס״ד (ו בינואר 2004) ותוקפו עד יום ט״ו באלול התשס׳׳ד (1 בספטמבר 2004).

 כ״ח בכסלו התשס׳׳ד (23 בדצמבר 2003)

 (חמ 2722-ג)

ה ו נ י נ ו ד ה י נ ת נ ן י מ י נ  ב

 שר האוצר שר הבריאות

 ס״ח התשנ״ו, עמי 192.

, עמי 414. א ־ ס ש ת  ק״ת ה

 כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים

2 0 0 4 - ד ״ ם ש ת (הוראת שעה), ה ( ו  בשידורי רדי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 82, 85א(א) ו־88 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו,

י (להלן - החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובידיעת הועדה  התש״ן-990ו

 כמשמעותה בסעיף 1 לחוק, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

ו(שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים הוספת פרק ד  1. פרק ז׳ בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדי

, יסומן ״פרק ח״׳ ואחרי סעיף 12ד יבוא: 2  בשידורי רדיו), התשנ״ט-1999

 ״פרק זי: שיווק משותף של זמן שידור של פרסומות

ת 12ה. בפרק זה - ו ר ד ג  ה

ך - כהגדרתו בסעיף ו לחוק יחד עם ההגדרות ״במישרין או י נ  ״בעל ע

 בעקיפין״ ו״ההחזקה״ שבסעיף האמור:

 ״גוף משווק״ - תאגיד או גוף אחר הפועל מטעם בעלי הזיכיון המעוניינים

 בשיווק משותף׳,

 ״שיווק משותף״ - שיווק של זמן שידור של פרסומות בעבור בעלי

 הזיכיונות לשידורי רדיו, כולם או חלקם, שאינו למי שמעוניין בשידור

 פרסומות בתחנת רדיו אזורית אחת.

 שיווק משותף 2 וו. שיווק משותף ייעשה לפי כללים אלה •ולא יראו בו מכירה או

 הקצאה לאדם אחד ולא יהיה כפוף למגבלה הקבועה בסעיף 85א(א) רישה

 בחוק.

, עמי 58. ן  ם״ח התש־

ט, עמי 1091; התשס״א, עמי ג7ד. ־  ־ ק״ת התשנ
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 מטרת הגוף 12ז. הגוף המשווק יפעל לצורך השיווק המשותף בלבד.
 המשווק

 הגבלת פעילות 12ח. בעל ענין בגוף המשווק לא יהיה חברת פרסום, סוכנות פרסום,

 משווק פרסום, רוכש פרסום או גוף המפרסם מודעות או משדר תשדירי

 פרסומת.

 התקשרות נפרדת 2וט. ההתקשרות בין הגוף המשווק לבין כל בעל זיכיון (להלן -

 ההתקשרות) תיעשה בנפרד, באופן שיבטיח את קיום התחרות בין בעלי

 הזיכיון.

 תנאי ההתקשרות 2 וי. (א) ההתקשרות תכלול תניה שלפיה פעילות הגוף המשווק

 תיעשה בהתאם להוראות כל דין, לרבות כללי הרשות.

 (ב) ההתקשרות לא תמנע מבעל הזיכיון להתקשר במישרין עם

 מפרסם.

 (ג) בעל זיכיון רשאי להסכים או לסרב לעסקת פרסום המשווקת על

 ידי הגוף המשווק, בכפוף לאמור בסעיף 4.

 (ד) בעל זיכיון לבדו אחראי לתעריפיהן של הפרסומות, להקצאת

 הזמן הכולל שלהן, שיבוצן, אישורן לשידור ובדיקת עמידתן בדרישות כל

 יין•

 (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מן הגוף המשווק לייעץ לבעל

 הזיכיון בענין חבילות פרסום ופריסת הפרסומות.

 בדיקת הרשות 2ויא. (א) בעל זיכיון שהתקשר עם גוף משווק ימסור על כך הודעה

 לרשות, בצירוף הסכם ההתקשרות ונספחיו, הצהרה כי המסמכים

 האמורים ממצים את כל ההבנות בין הצדדים, והתחייבות להודיע לרשות

 על כל שינוי שיחול בהם.

 (ב) המנהל רשאי להודיע לבעל הזיכיון, בתוך 21 ימים מיום קבלת

 ההודעה והמסמכים, כי הוא מסתייג מתוכן המסמכים ודורש את תיקונם

 כדי להתאימם לכללים אלה או להבטיח קיום חחרות: בעל הזיכיון יפעל

 לפי הנחיות המנהל.

 סייג לתחולה על 2ויב. לזמן שידור של תשדירי תעמולת בחירות לרשויות המקומיות, לא

ת יהיה שיווק משותף.״ ו י י ח ת ב ל י מ ע  ת

 תוקף 2. תוקפם של כללים אלה לשנתיים מיום פרסומם ברשומות.

 ל׳ בכסלו התשס״ד (25 בדצמבר 2003)

ה ס מ י ר ה ש נ  >חמ 89ג3-2) מ

 יושב ראש מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

 קובץ התקנות 6284, י־ח בטבת התשסיד, 12.1.2004

 המחיר 5.60 שקלים חדשים 0334-7014 א185 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים. הודפס במדפים הממשלתי




