
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

330 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   זיקה), מהווים שאינם (ענינים החברות תקנות

331 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   שעה), (הוראת המוסד) (מועצת הלאומי הביטוח תקנות

332 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (רישיונות כניסה לנמל) הנמלים תקנות

332   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), ספנות) שירותי (אגרות הנמלים תקנות

333 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (ימאים) הספנות תקנות

333 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), שיט) כלי של תפוסתם (מדידת שיט) (כלי הספנות תקנות

334 התשס"ז-2006 . . . . . . . .   (תיקון), עליהם) ומשכנתאות שיט כלי של ורכישה (בניה שיט) (כלי הספנות תקנות

335 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), וסימון) (רישום שיט) (כלי הספנות תקנות

335 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), שיט) לכלי רשמי (יומן הנמלים תקנות

336   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), השיט) (בטיחות הנמלים תקנות

336 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), קטנים) (משיטי כלי שיט (ימאים) הספנות תקנות

26 בנובמבר 2006 6539 התשס"ז בכסלו ה'
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התשס"ז-2006  זיקה), (ענינים שאינם מהווים החברות תקנות
החוק),  - התשנ"ט-11999 (להלן החברות, לחוק ו–366 לפי סעיפים 240(ב) בתוקף סמכותי  
מתקין אני של הכנסת, ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור ערך, רשות ניירות עם בהתייעצות

אלה: תקנות

- אלה בתקנות .1
מועמד לכהונת דירקטור חיצוני; "מועמד" -

לדירקטור חיצוני), התש"ס-22000. והוצאות גמול בדבר (כללים החברות - תקנות "תקנות הגמול"

בשליטתה הנמצאות בחברות לדירקטור חיצוני דירקטור למנות רשאית ציבורית חברה .2
החברות - אלה (בתקנות חיצוני כדירקטור מכהן הוא שבה חברה של המלאה ובבעלותה

אלה: התקיימו כל אם זיקה בכך יראו הבנות), ולא

הבנות בכל החברות כדירקטור לקבל בעד כהונתו חיצוני שרשאי דירקטור הגמול (1)
סכום שיחושב לא יעלה על שנה, בכל בנות), בחברות כהונה - גמול בעד חלקן (להלן או
בתקנות הקבוע השנתי הגמול על או השתתף שבהן בנות בחברות הישיבות מספר לפי
ישיבה בכל ההשתתפות הנמוך; גמול לפי החברה הציבורית, של דרגתה לפי הגמול
בדרגתה לחברות בתקנות הגמול ביחס הקבוע על הסכום המרבי יעלה לא בת בחברה

הבת; החברה של

הבנות פירוט החברות בנות,  בחברות כהונה בעד גמול בדבר תשלום  ההחלטה (2)
הגמול יגדל שבהם והשיעור המקרים וכן הגמול, סכום גמול, יינתן בהן כהונה שבגין
והם בתפקיד, לכהן הסכמתו לקבלת קודם המועמד לידיעת יובאו ,(3) לפסקה בהתאם
245 לחוק, בכפוף לתקנה  סעיף לפי שנים שלוש תקופת כהונה של כל במשך ישונו לא

הגמול; לתקנות 8ג

יכול בפסקה (2), בנות כאמור בחברות כהונה בעד גמול בדבר תשלום (3) ההחלטה
המועמד ייקבע, מינוי שלפני ובלבד נרכשו, או הוקמו שטרם בנות לחברות שתתייחס גם
באותה לדירקטור החיצוני תירכש, ימונה הדירקטור או בת חברה שתוקם במקרה כי

תקנות אלה; לפי גמול ויקבל חברה בת

מקבל למעט דירקטור שאינו בת, בחברה כדירקטור של דירקטור חיצוני כהונתו (4)
תקופת תום כל לפני בהסכמתו שלא תופסק לא בת, חברה באותה בגין כהונתו גמול
לפי  חיצוני, כדירקטור כהונתו תום לפני או 245 לחוק לפי סעיף שנים שלוש כהונה של

המוקדם;

בעד  הגמול על חלות  הגמול  לתקנות ו–6  (ו) (ד), 5(ב), 4(ג), תקנות הוראות (5)
לכל זהה גמול לשלם סכום החובה לענין המחויבים; בנות, בשינויים בחברות כהונה
או מכהן הוא שבהן ממספר החברות בשינוי הנובע לא יראו החיצוניים, הדירקטורים

שונה; סכום מדרגתן,

אלה, תקנות לפי החיצוני כדירקטור הדירקטור שבהן מכהן הבנות החברות מספר (6)
עולה על ארבע. אינו

כך, כמי בשל ייחשב לא יעד, חברת שהוא אחר בתאגיד חיצוני כדירקטור מי שכיהן .3
כהגדרתו - אחר" "תאגיד זו, בתקנה החברות; מיזוג לאחר הקולטת לחברה זיקה לו שיש

לחוק. 240(ב) בסעיף

הגדרות

כדירקטור כהונה
בשליטה בחברות

מלאה ובעלות
החברה של

בחברות כהונה
שהתמזגו

__________
1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

2 ק"ת התש"ס, עמ' 290.
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בתקופה שבה רק הציבורית, בחברה בעל שליטה בשליטת לתאגיד זיקה לו מי שהיתה .4
זיקה לו שיש יראו בשל כך כמי לא הנוכחי, השליטה בתאגיד לא היה בעל השליטה בעל
החברה למעט השליטה" - בעל בשליטת "תאגיד זו, בתקנה המינוי; שקדמו למועד בשנתיים

בשליטתה. תאגיד או הציבורית

אלה: כל התקיימו זיקה אם יהווה לא מקצועיים, עסקיים או קשרים קיום .5
החברה; מבחינת והן המועמד מבחינת הן זניחים הקשרים (1)

המינוי; מועד לפני החלו הקשרים (2)

כי לפניה, שהוצגו עובדות על בהתבסס למינוי, קודם אישרה הביקורת ועדת (3)
;(1) שבפסקה התנאי מתקיים

הביקורת ועדת וכן אישורה של כאמור מקצועיים קשרים עסקיים או של קיומם (4)
המינוי. לאישור קודם הכללית האסיפה לפני הובאו

דירקטור של קרוב  ובין המדינה בין מקצועיים או עסקיים קשרים עבודה, יחסי  קיום .6
העסקיים הקשרים או העבודה יחסי אם זיקה, יהווה לא המדינה, שבשליטת בחברה חיצוני
החברה על לפיקוח קשורים ואינם החברה פעילותה של בתחום אינם כאמור, המקצועיים או

פעילותה.  או להסדרת

כדירקטור כהונה בעד  גמול לקבל חיצוני דירקטור  רשאי ,(2)2 בתקנה האמור אף על .7
של תחילתן ערב בחברה חיצוני כדירקטור מכהן הוא אם אלה, תקנות לפי בנות בחברות
מיום  חודשים  4 בתוך הכללית  באסיפה התקבלה כך  על  שהחלטה ובלבד אלה, תקנות 

אלה. תקנות של תחילתן

(15 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ד

    (3―3568 (חמ

ת שטרי                        מאיר

המשפטים מקום שר ממלא                                                                                

התשס"ז-2006  הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), תקנות
התשנ"ה-11995, משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק 11 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת עם התייעצות ולאחר

- המוסד), התשי"ח-21958 (מועצת הלאומי לתקנות הביטוח 1 בתקנה האמור אף על .1
למלא להתחיל רשאית אלה תקנות של פרסומן יום לאחר בתכוף שתכהן המועצה (1)
כהונתה  לפחות; תקופת 40 חברים שמונו חבריה, ובלבד כל מונו לא אף אם תפקידה את

אלה; תקנות של ביום פרסומן תחל זו מועצה של

חברי מספר (20 במאי 2007), התשס"ז בסיון ג' ביום אם אף האמור בפסקה (1), (2) על
האמור ביום את תפקידה בתקופה שתחילתה המועצה תמלא לא מ–50, המועצה פחת

חברים. 50 לראשונה ימונו שבו ביום וסיומה

(20 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ט

    (3―2989 (חמ

למרט או                      אהוד

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                

                                       

לתאגיד זיקה
שהיה בעת אחר

אדם בשליטת
אחר

זניחים קשרים

כדירקטור כהונה
חיצוני בחברה

בשליטת המדינה

מעבר הוראת

שעה הוראת

__________
1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 205.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1052.
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התשס"ז-2006 (תיקון), לנמל) כניסה (רישיונות הנמלים תקנות
התשל"א-11971, חדש], [נוסח הנמלים  לפקודת 60(1)(טו) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם התייעצות לאחר
התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר שר באישור התשס"ד-22004,
מתקין אני המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת ובאישור

תקנות אלה:

יבוא: התשט"ז-51956, לנמל), כניסה (רישיונות הנמלים לתקנות 7ב תקנה במקום .1

למדד שנה "הצמדה כל של  בינואר  ב–1  ישתנו 7 בתקנה הנקובים האגרה  סכומי 7ב.
לצרכן שפרסמה המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי), - יום (להלן
שקדם ליום נובמבר בחודש המדד) - (להלן לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית
השינוי הקודם; ליום שקדם בחודש נובמבר שפרסמה המדד השינוי, לעומת

הקרוב." השלם החדש לשקל יעוגלו כאמור, שהשתנו סכומים

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―137 (חמ

פז מו ל                          שאו

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

__________
.443 עמ' חדש 20, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.498 עמ' התשס"ג, 4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207;

.952 עמ' התשס"ב, 5 ק"ת התשט"ז, עמ' 1189;

התשס"ז-2006 (תיקון), ספנות) שירותי (אגרות הנמלים תקנות
התשל"א-11971, חדש], [נוסח הנמלים  לפקודת 60(1)(טו) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם התייעצות לאחר
התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר שר באישור התשס"ד-22004,
מתקין אני המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת ובאישור

תקנות אלה:

יבוא: התש"ך-51960, ספנות), שירותי (אגרות הנמלים לתקנות 1א תקנה במקום .1

למדד יום "הצמדה - (להלן שנה כל של ב–1 בינואר ישתנה 1 בתקנה הנקוב הסכום 1א.
הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי),
השינוי, ליום נובמבר שקדם בחודש המדד) - לסטטיסטיקה (להלן המרכזית
הקודם; סכום השינוי ליום שקדם נובמבר בחודש שפרסמה לעומת המדד

הקרוב." השלם החדש לשקל יעוגלו כאמור, שהשתנה

__________
.443 עמ' חדש 20, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.498 עמ' התשס"ג, 4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207;

.950 עמ' התשס"ב, 5 ק"ת התש"ך, עמ' 1955;

7ב החלפת תקנה

תחילה

1א החלפת תקנה
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בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―137 (חמ

פז מו ל                          שאו

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

התשס"ז-2006 (תיקון), (ימאים) הספנות תקנות
לאחר התשל"ג-11973, (ימאים), הספנות לחוק 230(א)(1) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם התייעצות
התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר שר באישור התשס"ד-22004,
מתקין אני המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת ובאישור

תקנות אלה:

ו–(ד) (ג) (ב), משנה תקנות במקום הספנות (ימאים), התשס"ב-52002, לתקנות  81 בתקנה .1
יבוא:

שנה  כל של  בינואר  ב–1  ישתנו התשיעית בתוספת הנקובים האגרות סכומי "(ב)
הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי), יום - (להלן
לעומת השינוי, ליום שקדם נובמבר  בחודש המדד) - (להלן  לסטטיסטיקה המרכזית
כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי ליום שקדם נובמבר בחודש שפרסמה המדד

הקרוב." השלם החדש לשקל יעוגלו

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―726 (חמ

פז מו ל                          שאו

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

__________
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207.

.105 עמ' התשס"ו, ;434 עמ' התשס"ג, 5 ק"ת התשס"ב, עמ' 500;

התשס"ז-2006 (תיקון), שיט) כלי של תפוסתם (מדידת שיט) (כלי הספנות תקנות
התייעצות לאחר התש"ך-11960, הספנות (כלי שיט), לחוק סעיף 111 לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ד-22004, והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם
ועדת ובאישור התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף שר האוצר לפי באישור

אני מתקין תקנות אלה: המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

שיט), התשמ"ג-  כלי של תפוסתם  (מדידת שיט) (כלי  הספנות לתקנות   17 1. בתקנה 
יבוא: ו–(ד) (ג) (ב), משנה תקנות במקום ,51983

תחילה

81 תיקון תקנה

תחילה

17 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התש"ך, עמ' 70.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207.

.949 עמ' התשס"ב, 5 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1046;
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שיעור  השינוי), לפי (להלן - יום שנה של כל ב–1 בינואר ישתנו האגרות סכומי "(ב)
- (להלן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה  לצרכן שפרסמה המחירים מדד של השינוי
נובמבר בחודש שפרסמה המדד לעומת השינוי, ליום שקדם נובמבר בחודש המדד)
השלם החדש לשקל יעוגלו כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי ליום שקדם

הקרוב."

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―815 (חמ

פז מו ל                          שאו

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

עליהם) שיט ומשכנתאות כלי (בניה ורכישה של (כלי שיט) הספנות תקנות
התשס"ז-2006 (תיקון),

התייעצות לאחר התש"ך-11960, הספנות (כלי שיט), לחוק סעיף 111 לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ד-22004, והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם
ועדת ובאישור התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף שר האוצר לפי באישור

אני מתקין תקנות אלה: המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

ומשכנתאות  כלי שיט של ורכישה (בניה שיט) הספנות (כלי 18 לתקנות תקנה במקום .1
יבוא: עליהם), התשס"ב-52002,

למדד של "הצמדה ב–1 בינואר ישתנו השלישית בתוספת הנקובים האגרות סכומי .18
לצרכן המחירים מדד של שיעור השינוי השינוי), לפי יום - (להלן שנה כל
נובמבר בחודש המדד) - (להלן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שפרסמה
ליום שקדם שפרסמה בחודש נובמבר השינוי, לעומת המדד ליום שקדם
השלם החדש לשקל יעוגלו כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי

הקרוב."

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―815 (חמ

פז מו ל                          שאו

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

__________
1 ס"ח התש"ך, עמ' 70.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"ה, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.498 עמ' התשס"ג, 4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207;

.106 עמ' התשס"ו, 5 ק"ת התשס"ב, עמ' 396;

תחילה

18 החלפת תקנה

תחילה
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התשס"ז-2006 (תיקון), וסימון) (רישום שיט) (כלי הספנות תקנות
התייעצות לאחר התש"ך-11960, הספנות (כלי שיט), לחוק סעיף 111 לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ד-22004, והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם
ועדת ובאישור התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף שר האוצר לפי באישור

אני מתקין תקנות אלה: המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

תקנת במקום התשכ"ב-51962, (רישום וסימון), שיט) (כלי הספנות  לתקנות 38 1. בתקנה 
יבוא: (ב) משנה

שנה כל של בינואר ב–1 ישתנו השישית בתוספת הנקובים האגרות סכומי  "(ב)
הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי), יום - (להלן
לעומת השינוי, ליום שקדם נובמבר  בחודש המדד) - (להלן  לסטטיסטיקה המרכזית
כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי ליום שקדם נובמבר בחודש שפרסמה המדד

הקרוב." השלם החדש לשקל יעוגלו

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―816 (חמ

פז מו ל                          שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

__________
1 ס"ח התש"ך, עמ' 70.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207.

.757 עמ' התשס"ה, 5 ק"ת התשכ"ב, עמ' 2455;

התשס"ז-2006 (תיקון), שיט) לכלי רשמי (יומן הנמלים תקנות
לאחר התשל"א-11971, חדש], הנמלים [נוסח לפקודת סעיף 60(1)(טו) לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ד- והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם התייעצות
ועדת ובאישור התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר שר באישור ,22004

אני מתקין תקנות אלה: המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

יבוא: (ב) משנה תקנת במקום שיט), התשי"ז-51957, לכלי רשמי (יומן לתקנות הנמלים 25 בתקנה .1
שנה כל של בינואר ב–1 ישתנו (א) משנה בתקנת  הנקובים האגרות  סכומי  "(ב)
הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי), יום - (להלן
לעומת השינוי, ליום שקדם נובמבר  בחודש המדד) - (להלן  לסטטיסטיקה המרכזית
כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי ליום שקדם נובמבר בחודש שפרסמה המדד

הקרוב." השלם החדש לשקל יעוגלו

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―2050 פז(חמ מו ל  שאו
בדרכים                         והבטיחות התחבורה שר                                                                                

38 תיקון תקנה

תחילה

25 תיקון תקנה

__________
.443 עמ' חדש 20, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.498 עמ' התשס"ג, 4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207;

.950 עמ' התשס"ב, 5 ק"ת התשי"ז, עמ' 1630;

תחילה
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התשס"ז-2006 (תיקון), השיט) (בטיחות הנמלים תקנות
לאחר התשל"א-11971, חדש], הנמלים [נוסח לפקודת סעיף 60(1)(טו) לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ד- והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם התייעצות
ועדת ובאישור התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר שר באישור ,22004

אני מתקין תקנות אלה: המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

משנה תקנות במקום התשמ"ג-51982, לתקנות הנמלים  (בטיחות  השיט),  103 1. בתקנה 
יבוא: ו–(ג) (ב)

שנה  ב–1 בינואר של כל ישתנו עשרה החמש הנקובים בתוספת האגרות סכומי "(ב)
הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי), יום - (להלן
לעומת השינוי, ליום שקדם נובמבר  בחודש המדד) - (להלן  לסטטיסטיקה המרכזית
כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי ליום שקדם נובמבר בחודש שפרסמה המדד

הקרוב." השלם החדש לשקל יעוגלו

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―610 (חמ

פז מו ל                          שאו
בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                

__________
.443 עמ' חדש 20, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207.

107 ועמ' 390. עמ' התשס"ו, 5 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387;

התשס"ז-2006 (תיקון), קטנים) שיט כלי (משיטי (ימאים) הספנות תקנות
לאחר התשל"ג-11973, (ימאים), הספנות לחוק 230(א)(1) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ד- והנמלים, הספנות רשות לחוק 32(א) סעיף לפי והנמלים הספנות רשות עם התייעצות
ועדת ובאישור התשמ"ה-31985, התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר שר באישור ,22004

אני מתקין תקנות אלה: המדינה4, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף של הכנסת לפי הכספים

במקום שיט קטנים), התשנ"ח-51998, כלי (משיטי לתקנות הספנות (ימאים) 29 1. בתקנה 
יבוא: ו–(ד) (ג) (ב), משנה תקנות

 - (להלן שנה כל של בינואר ב–1  ישתנו הראשונה שבתוספת האגרות סכומי "(ב)
המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד של השינוי שיעור לפי השינוי), יום
המדד לעומת השינוי, ליום שקדם  נובמבר בחודש המדד)  - (להלן לסטטיסטיקה
יעוגלו כאמור, שהשתנו סכומים הקודם; השינוי ליום שקדם נובמבר בחודש שפרסמה

הקרוב." השלם החדש לשקל

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(12 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"א

    (3―588 פז(חמ מו ל       שאו
בדרכים                    והבטיחות התחבורה שר                                                                                

103 תיקון תקנה

תחילה

תחילה

29 תיקון תקנה

__________
1 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.130 עמ' התשנ"א, 3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.498 עמ' התשס"ג, 4 ס"ח התשל"ה, עמ' 207;

.105 עמ' התשס"ו, ;432 עמ' התשס"ג, 5 ק"ת התשנ"ח, עמ' 751;




