רשומות

קובץ התקנות
כ״ח ביחשון התשנ״ו

5714

 21בנובמבר 1995
עמוד

תקנות ביטות בריאות ממלכתי)הברה בקופת חולים /התשנ״ו 995-ו
תקנות רשות הדואר)תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב הציבור( ,התשנ״ו995-ו

34ו
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תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים
מזיקים()תיקון( ,התשנ״ו1995-
תקנות שבר מינימום)נוער עובד וחניכים()תיקון( ,התשנ״ו1995-

136
138

צו הדרבים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :443קטע בן שמן  -רעות( ,התשנ״ו139 . 1995-
הודעת הנפט)אגרות( ,התשג״ו1995-

141

הודעת הטיס)אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשנ״ו 995-ו

141

תקנות ביטוח בריאות מ3ול3הי)חפרה בקופת חולים( ,התשנ״ו995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  25ו־ 60לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד994-ו
)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
בקשה להכרה
בקופת חולים

ו

תאגיד המבקש משר הבריאות להכיר בו כקופת חולים לפי סעיף  24לחוק )להלן -
.1
התאגיד המבקש( ,יגיש באמצעות המנהל בקשה להכרה אשר תכלול פרטים אלה:
)ו(

המסמכים שעל פיו נתכונן התאגיד המבקש;

) (2תצהיר של רואה חשבון הנתמך במסמכים ,כי לתאגיד המבקש הון ראשוני
בסכום של  40מיליון שקלים חדשים לפחות שיהווה הון קבוע לשלוש שנים;
)(3

תכנית עסקית תלת־שנתית אשר תבלול:
)א(

תחזית ביחס להצטרפות מבוטחים לקופת חולים כאמור בתקנה )3א(;

)ב(

תכנית להבטחת מתן שירותי הבריאות לפי החוק;

)ג( תחזית פיננסית ביחס לתקציב ,מאזן ,דו״ח הכנסות והוצאות ותזרים
מזומנים ,והנחות העבודה שעליהן מתבססת התחזית;
) (4תכנית מערך בקרה רפואי ,המוכן להפעלה מיידית ,להבטחת איכות שירותי
הבריאות שיינתנו לפי החוק;
)(5

התקנון שתאמץ קופת החולים לכשתוכר;

) (6פרטי ההנהלה הרפואית של קופת דזחולים לכשתוכר׳ ,לענין זה ,״הנהלה
רפואית״  -הגוף שיפעיל א ת שירותי הבריאות שתתן קופת החולים ,שסמכויותיו
נקבעו במסמכים שעל־פיו נתכונן התאגיד המבקש ,שבראשו רופא מומחה במינהל
רפואי הנושא משרה בכירה בקופת החולים ,ושחברים בו בעלי מקצועות רפואיים
ופארא־רפואיים נוספים.
ידיעות והסברים

המנהל רשאי לדרוש מהתאגיד המבקש ידיעות ,מסמכים והסברים נוספים הדרושים
.2
לבירור קיומם של תנאי ההכרה בתאגיד לפי סעיף  25לחוק.

הכרה על תנאי

)א( שר הבריאות רשאי להכיר בתאגיד מבקש כקופת חולים ,א ם מספר המבוטחים
.3
המיועדים אינו פחות מ־ 35,000ביום הגשת הבקשה להכרה ,ובלבד שלפי תחזית ההצטרפות
יגיע מספר המבוטחים ,תוך שלוש שנים מאותו יום ,ל־.80,000
)ב( לא הגיע בתום שלוש שנים כאמור מספר מבוטחי קופת החולים ל־ ,80,000יראו
אותה כקופת חולים שבוטלה ההכרה בה ,לפי סעיף )37הץ (4לחוק ויחולו הוראות סעיפים
)37ו( ו־)ח('לחוק.

מתן הברה

תחילה

לאחר שבחן א ת פרטי הבקשה שהוגשה לפי תקנה ו ושוכנע כי נתקיימו התנאים
.4
והדרישות לפי סעיף  25לחוק ,יכיר שר הבריאות בתאגיד המבקש כקופת חולים.
תחילתן של תקנות אלה חמישה עשר ימים מיום פרסומן.
ד בחשון התשנ״ו) 31באוקטובר (1995
)חמ (3-2662

אפרים סנה
שר הבריאות

י ס״ח התשנ״ה ,עמ׳  ;156התשנ״ה ,עמ׳ ו.8
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קובץ התקנות  ,5714ב״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,

תקנות רשות הדואר )תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב העיבור(,
התשנ״ו־995ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )16א( ו־)126ב( לחוק רשות הדואר ,התשמ״ו) 1986-להלן ־
החוק( ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות
אלה:
י

ו.

הגדרות

בתקנות אלה -

״חבר המועצה״  -חבר מקרב הציבור שמונה לפי סעיף  8לחוק ,למעט אם הוא עובד של גוף
מתוקצב כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ;
2

״המועצה״  -כהגדרתה בחוק;
״ועדה״  -ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה;
״ישיבה״  -ישיבת מועצה או ועדה.
)א( בעד השתתפות בישיבה תשלם רשות הדואר לחבר המועצה הוצאות בסך של
.2
 180שקלים חדשים לכל ישיבה )להלן  -ההוצאות(.

הוצאות חבר
מ י ע צ ה

)ב( חבר המועצה זכאי להוצאות אם יושב ראש המועצה ,יושב ראש ועדה או
ממלא מקומם ,לפי הענין ,אישר בי השתתף בישיבה כולה או רובה.
)ג( הסכום הקבוע בתקנת משנה )א( כולל כיסוי כל ההוצאות שהוציא חבר
המועצה בקשר עם הישיבה וכולל מס ערך מוסף.
מספר הישיבות המרבי שבעדן ישולמו לחבר מועצה הוצאות לא יעלה על 35
.3
בשנה .י

מםפר ישיבות

הוצאות ישולמו לחבר המועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבך
.4
התקיימה ישיבה.

מועד התשלום

)א( לא ישולמו הוצאות ליושב ראש המועצה ,ליושב ראש ועדה או לממלא מקומם,
.5
אם משולם להם גמול לפי סעיף )16ב( לחוק.

סייגים

)ב( לא ישולמו הוצאות בעד השתתפות בישיבת ועדה אלא למי שהמועצה מינתה
אותו לחבר הועדה.
)א( הסכום הנקוב בתקנה )2א( ישתנה ב־ 1בינואר וב־ו ביולי של כל שנה החל ב ־ ן
.6
בינואר ) 1996להלן  -יום השינוי( ,לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד
היסודי.
)ב(
ז.

סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים

)ג(

בתקנה זו -

הצמדה

״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

י ם״ח התשמ״ו ,עמי  ;79התשנ״ד ,עמ׳  36ועבר .39
ס״ח התשמ״ה ,עמ׳ .60
2

קובץ התקנות  ,5714ב״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,

 35ו

״המדד היסודי״  -לגבי השינוי ב־  1ביגואר  - 1996המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1995
ולגבי בל שינוי לאחריו  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
תחילה

.7

תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בכסלו התשנ״ו) 1בדצמבר .(1995

ד בחשון התשנ״ו) 31באוקטובר (1995
)חמ (3-2572

שולמית אלוני
שרת התקשורת

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )נמזור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים
בגורמים מ ז י ק י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,התשנ״ו995-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  43לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי״ד, 1954-
ובהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולמהות ,ולפי סעיפים  173ו־ 216לפקודת
הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,התש״ל , 1970-אני מתקינה תקנות אלה:
ו

2

תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות ארגון הפיקוה על העבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של
.1
עובדים בגורמים מזיקים( ,התשנ״א) . 1990-להלן  -התקנות העיקריות( -
3

)(1

בהגדרת ״מעבדה מוסמכת״ ,המילים ״בהודעה ברשומות״  -יימחקו;

)(2

בסופה יבוא:
״״עובד בגורמים מזיקים״  -עובד החשוף לאחד או יותר של הגורמים המזיקים
הנקובים בתוספת הראשונה ,בריכוז העולה על רמת הפעולה הסביבתית־
תעסוקתית ,בעבודות ייצור ,במעבדות לרבות מעבדות הנמצאות במרכזים
רפואיים ,בעבודה חלקית או מלאה במשך  30ימים בשנה לפחות ,אלא אם כן
קבע מפקח עבודה אזורי תקופה אחרת,-
״רמת פעולה סביבתית־תעסוקתית״  -רמה של מחצית החשיפה המשוקללת
המרבית המותרת  -לגבי גורמים מזיקים כימיים ,ורבע החשיפה המשוקללת
המרבית המותרת לגבי אסבסט ,טלק ,צורן דו־חמצגי גבישי ,סיבים מינרליים
ומתק״ש ,שממנה ומעלה יש לערוך בדיקות סביבתיות־תעסוקתיות במקום
עבודה בגורמים מזיקים.״

) (3בהגדרת ״חשיפה משוקללת מותרת״ ,במקום ״״חשיפה משוקללת מותרת ״ יבוא
״״חשיפה משוקללת מרבית מותרת״״;
,,

) (4בהגדרת ״חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר״ ,במקום ״מרמת החשיפה
המשוקללת המותרת״ יבוא ״מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת״.
החלפת תקנה 2

.2

במקום תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

״ביצוע ניטור
סביבתי

1
2
3
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 .2במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בגורמים .מזיקים הנקובים
בתוספת הראשונה יערוך המעביד בדיקות םביבתיות־תעםוקתיות )להלן
 הבדיקות(; בתכיפות של אחת לשנה לפחות זולת אם הורה מפקח עבודהאזורי על תכיפות שונה.״

* ם״ח התשי״ד ,עפר .202
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  6ו ,עבר .337
ק״ת התשנ״א ,עמ׳  ;237התשנ״ג ,עמי .210
קובץ התקנות  ,5714ב״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,

.3

במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 3

״ביצוע המרירים) ,3 ,א( הבדיקות יבוצעו אך ורק בידי בודק מעבדתי מוסמך ומעבדה
י
ר
^ י ק ר ^ ^ י ^ ת ן מוסמכת ,במכשירים מכוילים ובשיטות מקובלות לרבות תכניות לבקרת
איכות שאישר מפקח העבודה הראשי.
ופרסומן
)ב( מעבדה מוסמכת תרשום א ת נתוני הכיול ותוצאות בקרת
איכות ,ובן א ת תוצאות הבדיקות ,ותשמור אותם במשך  20שנים לפחות•,
תוצאות בקרת איכות ותוצאות הבדיקות יימסרו ,על פי דרישה בכתב,
למפקח העבודה הראשי או למפקח עבודה אזורי.
)ג( המעביד יפרסם במקום העבודה א ת תוצאות הבדיקות
המתייחסות לאותו מקום עבודה ,כדי שיובאו לידיעת העובדים.״
בתקנה )5ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״בתוספת הראשונה״ יבוא ״בתוספת השניה״,
.4
במקום ״ובתוספת השניה״ יבוא ״ובתוספת השלישית״ ובמקום ״החשיפה המשוקללת
המותרת״ יבוא ״החשיפה המשוקללת המרבית המותרת.״
.5

לפני התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 5

הוספת תוספת
ראשונה

״תוספת ראשונה
)תקנה (2
גורמים מזיקים המחייבים בדיקה סביבתית
תעסוקתית אחת לשנה
.1

פורמאלדהיד

 .2אתילן אוקסיד

.14

פחם שחור )(CARBON BLACK

 .15פחמן טטראכלורי

.3

מתילן כלוריד

.16

כלורופורם

.4

ניטרוס אוקסיד )גז הרדמה(

.17

כלור

.5

הלותן)גז הרדמה(

 .18דימתיל פורמאמיד

 .6איזופלואורן)גז הרדמה(

.19

מתיל אתיל קטון

.7

פנול

.20

מתיל איזובוטיל קטון

.8

הידרזין

 .21בנזואיל פראוקסיד

.9

אקרילו־ניטריל

.22

אפיכלורהידרין

 .10מתיל אקרילאט

 .23אתילן דיברומיד

 .11מתיל מתאקרילאט

.24

בוטיל אצטט

.12

גליקול אתרים

.25

 - nהקסאן

.13

אמוניה

 .26סיבים מינרליים״

.6

התוספת הראשונה לתקנות העיקריות תסומן ״תוספת שניה״ ובה -
) (1בכותרת הטבלה ,במקום ״חשיפה משוקללת מותרת״ יבוא ״חשיפה משוקללת
מרבית מותרת״;

קובץ התקנות  ,5714כ״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,

תיקון התוספת
הראשונה
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) (2במקום פרט י״ג יבוא:

״

יג.

הגורם המזיק

חשיפה משוקללת
מרבית מותרת

חשיפה מרבית
מותרת לזמן קצר

אתילן אוקסיד

 1חלק למיליון

 5חלקים למיליון

תקרת חשיפה
מותרת

) (3פרטים ט״ז וי״ז  -יימחקו.
תיקון התוספת

השניה

.7
יבוא:

התוספת השניה לתקנות העיקריות תסומן ״תוספת שלישית׳ ובה ,במקום פרט א
,

החומר או
המטאבוליט
הנבדק

הגורם המזיק

״א.

באויר הנשיפה

עופרת
 ,1נשים מעל
גיל 45
וגברים

עופרת

.8

60^/1001111.
30^/1001111,

 .2נשים עד
גיל 45
תהילה

בשתן

,

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

י״א בתשרי התשנ״ו) 5באוקטובר (1995
)חמ (3-1668

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

תקנות שכר מינימום )נוער ?נובר וחניכים()תיקון( ,התשנ״ו995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק שבר מינימום ,התשמ״ז , 1987-ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
ו

הוספת תקנה 5א

אחרי תקנה  5לתקנות שכר מינימום )נוער עובד וחניכים( ,התשבדח1987-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,יבוא:
״שבר מינימום
ל
ש ע ה

תיקון תקנה 6

2

5א .שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך ,יהיה החלק
ה־ 173של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות  3עד  ,5לפי
העניך.

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,במקום ״הם מועסקים יבוא ״הוא מועסק ובמקום
.2
״3- 5״ יבוא ״ 3עד . 5
,,

,,

״

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה ב־ ו בחודש שלאחר יום פרסומן,

ח׳ בחשון התשנ״ו) 1בנובמבר (1995
)חמ (3-2068

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה
ס״ח התשמ״ז ,עמ׳ .68
ק״ת התשמ״ח ,עמי .322
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קובץ התקנות  ,5714כ״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,

צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מס׳  :445קטע
בן שמן  -רעות( ,התשנ״ו1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרבים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(  ,1943אני
מצווה לאמור:
י

.1

)א(

תחולת הפקודה

הפקודה תחול על קטע הדרך והצמתים הבאים:

על הדרך

) (1קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל בנקודת ציון 144.042-151.494
בקירוב על דרך מס׳  :443קטע עוקף כפר הנוער בן שמן והמסתיים בנקודת ציון
 153.108-145.249על דרך מס  443בסמוך לכניסה ליישובים רעות ומכבים)להלן
 הדרך(;) (2הצומת שבו מתחברת הדרך ע ם דרך מס׳  444לראש העין בנקודת ציון
 144.396-151.267בקלרוב על הדרך;
2

,

3

) (3הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מ ס  4314לגימזו בנקודת ציון
 144.470-151.172בקירוב על הדרך;
,

4

) (4הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למצפה מודיעים בנקודת ציון
 145.905-151.018בקירוב על הדרך;
) (5הצומת שבו מתחברת הדרך ע ם דרך הגישה למיתקן אדם בנקודת ציון
 146.714-150.555בקירוב על הדרך;
) (6הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לנאות קדומים בנקודת ציון
 147.328-150.373בקירוב על הדרך;
) (7הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למבוא מודיעים בנקודת ציון
 148.924-149.368בקירוב על הדרך;
) (8הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לקברות המכבים בנקודת ציון
 150.504-147.865בקירוב על הדרך;
) (9הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מס׳  :446שילת בית א ר י ה בנקודת
ציון  151.703-146.626בקירוב על הדרך;
5

) (10הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לעיר מודיעין בנקודת ציון
 151.739-146.490בקירוב על הדרך;
) (11הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למושב רעות בנקודת ציון
 152.620-145.549בקירוב על הדרך.
)ב( גבולות קטע הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת .
והמסומנים ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במערכת מפות מס כ-2/7576/ו הערוכה בקנה
מידה  1:5000והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום כ״ד בתשרי התשנ״ו ) 18באוקטובר
.(1995
,

2
3
4
5

ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳  ;40ס״ח התשב״ו ,עמ׳ .4
ק״ת התשל״ד ,עמ׳ .851
ק״ת התשב״ד ,עמ׳  ;815התשל״ד ,עמ׳ .179
ק״ת התשב״ח ,עמ׳ . .128
ק״ת התש״ן ,עמ׳ .607

קובץ התקנות  ,5714ב״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,
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רשות לעיין
ב מ פ ה

העתק ממערכת המפות האמורה בסעיף ו)ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז
.2
תל־אביב והמרכז ,רח׳ הרצל  ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
תוספת
)סעיף )1ב((
גושים

5561
5563
5591
5592
5593
5594
5596
5631
5632
5633
5643
5644
5645
5646
5647
4068
4150

4151
5555
5558
5598
5600

חלקות

8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,2 ,1
11 ,5 ,4
1
14 ,1
12 ,8 ,5 ,1
14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2
5 ,3 ,2 ,1
3 ,2 ,1
9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
9 ,2 ,1
4 ,3 ,2 ,1
3 ,2 ,1
5 ,2 ,1
9 ,6
84 ,83 ,29 ,20 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,8 ,6
,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112
,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123
190 ,189 ,188 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134
,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,!12 ,111 ,110
,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121
23 ,22 ,1
14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,3 ,2 ,1
12
6 ,3

ב״ד בתשרי התשנ״ו) 18באוקטובר (1995
)חמ -162
(3

140

,122 ,121 ,120
,133 ,132 ,131
,120 ,119 ,118
131 ,130 ,129

בנימין )פואד( בן א ל י ע ז ר
שר הבינוי והשיכון

קובץ התקנות  ,5714ב״ח בהשון התשנ״ו21.11.1995 ,

הודעת הנפט )אגרות( ,התשנ״ו995-ד
בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט ,התשי״ג) 1953-להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
י

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר  1995לעומת המדד שפורסם בחודש יוני
.1
ל ך
ק
 1995ישתנו ביום ד בתשרי התשנ״ו ) 1באוקטובר  (1995סכומי האגרה
נוסח תקנות 5ג1 ,וא)א( ו־)ב(37 ,א)א( ו־ 69לתקנות הוא ,כמפורט להלן:
ש ב ת

נ ו ת /

ך

פ ר כ

״אגרת זכות
קדימה

5ג .בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת
זכות הקדימה אגרה בסך  3.37שקלים חדשים לחודש לכל  1000דונם
שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין
חלק מ־ 1000דונם כדין  1000דונם.״

״אגרת רשיון

בעל רשיון ישלם לגבי כל  1000דונם ביבשה אגרת רשיון

1וא) .א(
כלהלן:

שינוי סכומי
אגרות

) (1בעד השנה הראשונה והשניה  61.30 -שקלים חדשים לכל
שנה;
) (2בעד השנה השלישית  102.01 -שקלים חדשים;
) (3בעד השנה הרביעית  203.55 -שקלים חדשים;
) (4בעד השנה החמישית ובעד כל שנה שלאחריה 609.99
שקלים חדשים לכל שנה.
)ב( בעל רשיון ישלם לגבי כל  1000דונם בים או בימה אגרת רשיון
של  40.72שקלים חדשים לכל שנה.״
״אגרת חזקה

37א) .א( בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך  611.62שקלים
חדשים לכל  1000דונם.״

״אגרה להעברת
זכויות

 ,69אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות נפט ,או של טובת
הנאה בה ,תהיה  61.46שקלים חדשים.״

כ״ו באלול התשנ״ה ) 21בספטמבר (1995
)חמ (3-1370

יחזקאל דרוקמן
ממלא מקום הממונה על עניני הנפט

ק״ת התשי״ג ,עמ׳  ;622התשמ״ה ,עמ׳  ;(1380) 1062התשנ״ה ,עמ׳ .1644

הודעת הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( ,התשנ״ו1995-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )34ג( לתקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד(,
התשמ״ט־־988ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,ועקב השינוי במדד שפורסם לחודש ספטמבר
 1995לעומת המדד שפורסם לחודש מרס  ,1995יהיה נוסח תקנות  2עד  8,6עד )21,20א(23 ,
עד  30ו־ 32לתקנות העיקריות ,החל ביום ח בכסלו התשנ״ו ) 1בדצמבר  ,(1995כמפורט
להלן:
י

,

ק״ת התשמ״ט ,עמ׳  ;234התש״ן ,עמ׳  ;502התשנ״ג ,עמי  ;816התשנ״ד ,עמ׳  ;209התשנ״ה ,עמ׳ 1524
ו־.1733

קובץ התקנות  ,¿714כ״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,
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פרק שני :״!גרות לפי תקנות הרישום
״אגרת תעודת
רישום

בעל בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום כלי טיס אגרה לפי סוג
.2
או משקל בלי הטיס במפורט להלן:
משקל בלי הסיס בק״ג

האגרה בשקלים חדשים

424
1,165
2,328

בלי טיס עד 5,700
מ ־  5701עד 45,000
למעלה מ ־ 45,001
אגרות תעודות
רישום לסחרן

סחרן או יצרן של בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן אגרה
.3
של  23,286שקלים חדשים.

אגרת רישום
שעבוד בפנקס

המבקש לרשום בפנקס שעבוד על בלי טיס ,ביטול השעבוד ,העברתו או תסיבתו ,או
.4
המבקש לרשום עיקול או ביטולו ,ישלם ב ע ת הגשת הבקשה אגרה של  50שקלים
חדשים.

אגרת הקצאת
סימן רישום

בעל בלי טיס או מי שעומד להיות בעל בלי טיס ,או מחזיק תעודות רישום לסחרן,
.5
המבקש להקצות לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  70שקלים חדשים,
פרק שלישל :אגרות לפי תקנות התיעוד

אגרה בעד
תעודת בושר
טיסה

) .6א( בעל בלי טיס ישלם בער] הגשת בקשה למתן תעודת בושר טיסה במשמעותו
בתקנה  (1)68לתקנות התיעוד או בעד חידושה ,אגרה לפי משקל בלי הטיס ,במפורט
להלן:
משקל בלי הטיס בק״ג

האגרה בשקלים חדשים

כלי טיס עד 1,500
מ ־  1501עד 3,600
מ־־  3,601עד 5,700
מ ־  5,701עד 20,000
מ ־  20,001עד 45,000
מ ־  45,001עד 100,000
מ ־  100,001עד 300,000
למעלה מ־300,000

829
1,143
1,875
3,514
6,987
11,663
29,229
40,853

)א (1בעל דאון ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו
בתקנה  (1)68לתקנות התיעוד או בעד חידושה אגרה של  415שקלים חדשים.
)ב( המחזיק בתעודת כושר סיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה ,ישלם אחת
לשנה עד  31בדצמבר ,אגרה כאמור בתקנת משנה )א( או)א1ץא( ,אלא אם כן שילם באותה
שנה ,שתחילתה ב ־  1באפריל ,אגרה כאמור בתקנת משנה )א( או)א.(1
)ג( בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר הטיס לכלי טיסה
אגרה של  70שקלים חדשים.״
״אגרה ותשלום
הוצאות למתן
תעודת סוג
ואישור פריט
אווירונאוטי

)א( המבקש תעודת סוג ,תעודת סוג זמנית ,שינוי בתעודת סוג ,תוספת או תעודת
.8
אישור פריט אווירונאוטי של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות המינהל,
ישלם ־
)ו( בעת הגשת הבקשה  454שקלים חדשים;
קובץ התקנות  ,5714ב״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,

) (2בעד הטיפול במתן התעודה או אישור השינויים בה  -א ת מלוא ההוצאות
הממשיות שהוציא המינהל; דרישת המינהל לתשלום באמור תוגש אחת
לשישה חודשים; התשלום יבוצע בתוך  30ימים מיום קבלת הדרישה.
)ב( היתה הבקשה למתן תעודה לאווירון זעיר או לשינוי בה ,תהיה האגרה בשיעור
מחצית האגרה הקבועה בסעיף קטן)א(.
)א( המבקש מתן תעודת ייצור ,תעודת יצרן חלקים או תעודת אישור ייצור פריט
.9
אווירונאוטי ,ישלם ־
)ו( בעת הגשת הבקשה  454שקלים חדשים.
) (2בעד הטיפול במתן התעודה  -א ת מלוא ההוצאות הממשיות שהוציא
המינהל; דרישת המינהל לתשלום באמור תוגש א ח ת לשלושה חודשים;
התשלום יבוצע בתוך  30ימים מיום קבלת הדרישה,

אגרה ותשלום
הוצאות בעד מתן
תעודת ייצור,
תעודת יצרן
ותעודת אישור
ייצור פריט
אווירונאוטי

)ב( המחזיק בתעודה במפורט בסעיף קטן )א( ישלם אחת לשנה עד  31בדצמבר,
אגרה של  454שקלים חדשים.
) .10א( המבקש מתן תעודת כושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 337שקלים חדשים.

אגרת תעודת
כושר טיסה
מיותרת

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ישלם בעל כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית
בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור ,בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה או
לחידושה ,אגרה של  259שקלים חדשים,
)ג( ניתנה התעודה או חודשה לתקופה העולה על שנה ,ישלם אגרה כאמור בסעיף
)6ב(.
 1ו) .א( המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה
לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
משקל כלי הטיס בק״ג

אגרת אישור
כושר אווירי
ליצוא

האגרה בשקלים חדשים

593
1,143
2,351

עד 5,700
מ ־  5,701עד 45,000
מעל 45,000

)ב( המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא פרופלר או מנוע כלי טיס ,ישלם בעד
מתן האישור אגרה של  179שקלים חדשים.
) .12א( המבקש מתן תג בושר אווירי ליצוא או מספר תגים ביום אחד ,ישלם בעת
הגשת הבקשה למתן התג או התגים אגרה של  490שקלים חדשים.

אגרת תג כושר
אווירי ליצוא

)ב( המבקש מתן אישור אווירי ליצוא של מוצר מקבוצה א /כמשמעותו בתקנה 106
לתקנות התיעוד ,למעט בלי טיס שלם ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  490שקלים
חדשים.
פרק רביעי :אגרות לפי תקנות המכונים
המבקש מתן רשיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה
.13
!
ן ^
ף
אגרה של  712שקלים חדשים ,ובעת הגשת הבקשה לבל
 593שקלים חדשים.
ה ג ד ר

קובץ התקנות  ,5714כ״ח בחשון התשנ״ו21,11.1995 ,
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אגרת רשיון
למכון בדק

143

אגרת רשיון
מכון הסמכה

המבקש מתן רשיון מבון הסמבה רבו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
4ו.
 490שקלים חדשים ,ובעת הגשת הבקשה לבל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של  533שקלי ם
חדשים.

אגרת רשיון
אחזקה עצמית

)א( המבקש מתן רשיון אחזקה עצמית ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה
.15
למתן הרשיון אגרה של  490שקלים חדשים ,ובעת הגשת הבקשה לבל הגדר נוסף ברשיון
ישלם אגרה של  593שקלים חדשים.

״

)ב( היתה בקשה למתן רשיון אחזקה עצמית לאווירון זעיר ,ישלם המבקש בעת
הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה של  218שקלים חדשים.
אגרה שנתית

המחזיק ברשיון מבון בדק או ברשיון אחזקה עצמית ישלם אחת לשנה ,עד 31
.16
בדצמבר ,אגרה של  490שקלים חדשים בעד בל הגדר שברשיונו; המחזיק ברשיון אחזקה
עצמית לאווירון זעיר ישלם אחת לשנה באמור אגרה של  149שקלים חדשים ,והמחזיק
ברשיון מכון הסמכה ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של  490שקלים חדשים בעד בל הגדר
שברשיונו ,אלא אם בן שילם באותה שנה ,שתחילתה ב־ 1באפריל ,אגרה כאמור בתקנות ,13
 14ו־.15

אגרת אישור
תותם מוסמך

מחזיק ברשיון מכון בדק ,המבקש מתן אישור לעובד מכון הבדק כחותם מוסמך
.17
כאמור בתקנה  19לתקנות המכונים ,ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 70
שקלים חדשים.
פרק חמישי; :ז,גדות לפי תקנות הרשיונות

אגרת רשיון
עובד טיס
ותעודה רפואית

)א( המבקש רשיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו ,למעט מתן רשיון טייס
.18
מתלמד ,רשיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק בלי טיס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 295שקלים חדשים.
)ב( המבקש מתן תעודה רפואית ,שאינו עובד טיס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
של  39שקלים חדשים.
)ג( המחזיק ברשיון עובד טיס למעט רשיון הדרכה ,החייב בבדיקה רפואית
תקופתית ישלם בעת קבלת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של  136שקלים חדשים;
עובד טיס אשר לפי תקנות הרשיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים,
ישלם בעת מתן התעודה אגרה של  89שקלים חדשים ,אלא אם כן שילם באותה שנה
שתחילתה ב־ 1באפריל ,אגרה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ד( על אף האמור בסעיף קטן)ג( ,המחזיק ברשיון טיס פרטי והוא מעל גיל  ,40ישלם
בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של  109שקלים חדשים ,אלא אם כן שילם
באותה שנה ,שתחילתה ב ־ ו באפריל ,אגרה באמור בסעיף קטן)א(.
)ה( המבקש רשיון טייס מתלמד ,חידושו או אישורו ,ישלם בעת הגשת הבקשה
אגרה של  97שקלים חדשים.
)ו(

) (1המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס ,חידושו או אישורו ,ישלם בעת
הגשת הבקשה אגרה של  136שקלים חדשים.
) (2המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס ,מוגבל ,חידושו או אישורו ,ישלם
בעת הגשת הבקשה אגרה של  70שקלים חדשים,
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)ז( המחזיק ברשיון תדריכן טיס או קצין מבצעי אוויר ישלם אחת לשנה ,עד 31
בד״צמבר ,אגרה של  60שקלים חדשים.
)ח( המחזיק ברשיון מקפל מצנחים ישלם אחת לשנה ,עד  31בדצמבר ,אגרה של 97
שקלים חדשים.
)ט( המבקש חידושו שלי רשיון מדריך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 130
שקלים חדשים.
עובד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברשיונו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
.19
 130שקלים חדשים.

נוסף

)א( עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רשיון או אישורו ישלם בעת הגשת
.20
הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים במפורט להלן:

אגרת בחינות
למתן רשיון
עובד טיס

בחינה
מעשית

בחינה
מעשית
חלקית

בחינה
עיונית

בחינה
עיונית
חלקית

)(1

טייס פרטי או טייס אווירון זעיר

259

149

130

70

)(2

טייס מסחרי

490

353

238

89

)(3

טייס לתובלה בנתיבי אוויר

1124

789

238

89

)(4

טייס דאון

117

-

89

-

)(5

נווט טיס

490

353

238

89

)(6

טכנאי טיס

490

353

238

89

)(7

סוג הרשיון

אלחוטן טיס לרדיו טלפון

149

-

130

־

)(8

קצין מבצעי אוויר

־

-

238

130

)(9

מפקח תנועה אווירית

־

-

238

־

)(10

טכנאי לבדק כלי טיס סוג  2או 1

 89בעד בל שלב בבחינה או חלק ממנו.

)(11

טכנאי לבדק כלי טיס סוג  2מוגבל או
סוג  1מוגבל

 89בעד בל שלב בבחינה או חלק ממנו.

)(12

מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר
עם הגדר אחד

־

-

130

-

)(13

תדריכן מודיעין טיס

־

-

238

-

)(14

מדריך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד

179

-

238

_

אגרת הגדר

)ב( נוסף על האגרות המשתלמות לפי סעיף קטן)א( ישא הנבחן בהוצאות הכרוכות
בהפעלת בלי הטיס לצורך הבחינה.
)א( עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים להלן אך
.21
חידוש הזכויות על פיהם ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים ח
להלן:
ד ש ר ם
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כ מ פ ך ר ט

אגרת בחינה
למתן הגדר
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בחינה עיונית
חלקית
בחינה מעשית בחינה עיונית

סוג ההגדר

) (1הגדר אווירון)קבוצות א׳ ב /ג׳ ו־די(,
רוטורקרפט ואווירון זעיר

179

130

70

) (2הגדר מכשירים

238

238

89

) (3הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר׳׳מ

238

130

-

) (4הגדר חקלאי

353

130

־

) (5הגדר מאמן טיס נוסף

179

130

-

) (6הגדר פיקוח על תנועה אווירית נוסף

238

238

־

) (7הגדר מקפל מצנחים נוסף

-

130

) (8הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית
) (9הגדר מאמן תדריבן מודיעין טיס

.

־

130

238

־

130

130

־

) (10הגדר טכנאי בדק בלי טיס סוג  1או סוג 2

 89בעד כל שלב או חלק ממנו.
130״

) (11ערר על מבחן עיוני
״אגרת תעודת
צוות אוויר

המבקש מתן תעודת צוות אוריה חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
.23
של  70שקלים חדשים.

אגרת בדיקת
עיוורון צבעים
או בשירות
בזמן טיסה

הנבדק בדיקת עיוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות בזמן טיסה ,ישלם עבור
.24
הבדיקה אגרה של  136שקלים חדשים.
פרק שלשי :״:נגרות לפי חוק הרישוי

אגרת רשיון
הפעלה

) .25א( המבקש מתן רשיון הפעלה מסחרי והמבקש מתן רשיון הפעלה מבצעי ישלם
בעת הגשת הבקשה אגרה בשיעורים המפורטים להלן:
האגרה בשקלים חדשים
רשיון הפעלה
רשיון הפעלה
מבצעי
מסחרי

סוג מפעיל בלי הטיס

) (1מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה

4,222

) (2מפעיל בלי טיס בטיסות סדירות בישראל

632

632

) (3מפעיל בלי טיס בטיסות של מוניות
אוויר בישראל

146

424

424

) (4מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס

424

424

) (5מפעיל כלי טיס לצרכי עסק

218

218

) (6מפעיל בלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה

4,222

) (7מפעיל אווירונים זעירים

109

109

) (8מפעיל בלי טיס שפסקאות ו עד  7אינן
חלות עליו

632

632
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היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל ,ישלם המבקש אגרה עבור כל אחד
מהסוגים המבוקשים.
)ב( המחזיק ברשיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה:
האגרה בשקלים חדשים

סוג מפעיל כלי הטיס

)ו( מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מהמדינה ואליה
) (2מפעיל בלי טיס בטיסות סדירות בישראל

1,262

) (3מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל

829

) (4מפעיל בלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס

829

) (5מפעיל כלי טיס לצרבי עסק

424

) (6מפעיל בלי טיס בטיסות שכר מהמדינה ואליה

4,222

) (7מפעיל אווירונים זעירים

218

) (8מפעיל כלי טיס שפסקאות ו עד  7אינן חלות עליו

829

4,222

)ג( אגרה כאמור בסעיף קטן)ב( תשולם בכל שנה עד ה ־  31בדצמבר אלא א ם כן
שולמה באותה שנה אגרה באמור בסעיף קטן)א(.
) .26א( המבקש רשיון להשכרת כלי טיס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 70
שקלים חדשים.

אגרת רשיון
ה ש כ ר ה

)ב( המחזיק ברשיון להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד ה ־  31בדצמבר ,אגרה
של  70שקלים חדשים ,אלא אם בן שילם אותה שנה ,שתחילתה ב־ 1באפריל ,אגרה כאמור
בסעיף קטן)א(.
) .27א( המבקש אישור טיסות שבר בינלאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר באמור
ק
לפי תקנות טיסות השכר ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה ל
כמפורט להלן:
פ י

מ ס פ ר

ה ט י ס ו ת

ה מ ב ך

מספר הטיסות

האגרה בשקלים חדשים

ו עד 5
מ־ 6עד 10
מ ־  11עד 30
למעלה מ־30

850
1,698
3,454
6,060

ש ן ת

אגרה לאישור
טיסות שכר

)ב( המבקש אישור טיסות שכר פנים ארציות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור
לפי תקנות טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות
כמפורט להלן:
מספר הטיסות

האגרה בשקלים חדשים

 1עד 5
מ־ 6עד 10
מ ־  11עד 30
מעל 30

130
259
512
888

)ג( האגרה לפי סעיף זה תשולם במועדים אלה:
) (1עם הגשת הבקשה  10% -מסכום האגרה;
קובץ התקנות  ,5714כ״ח בחשון התשנ״ו21.11.1995 ,
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) (2לפני תחילת ביצוע הטיסה הראשונה או במהלך חמש הטיסות הראשונות
  9 0 0 /מסכום האגרה.4

0

אגרת רשיון
מארגן

)א( המבקש רשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
.28
 1,795שקלים חדשים.
)ב( המחזיק ברשיון הפעלה למארגן טיסות שבר ישלם אגרה שנתית .בשיעור
המפורט בסעיף קטן)א( עד ה ־  31בדצמבר אלא אם בן שילם באותה שנה ,שתחילתה ב ־ ו
באפריל ,אגרה באמור בסעיף קטן)א(.
פרק ש3לעל :אגרות שונות

אגרת כפל
תעודה רפואית
באנגלית או
אגרת עיון

אגרת רשיון
מנחת

)א( המבקש כפל תעודה או רשיון מאלו המפורטים בתקנות אלה או תעודה רפואית
.29
בשפה האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  70שקלים חדשים.
)ב( המבקש לעיין ברישום כלי סיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מרישום
כלי טיס פלוני בפנקס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  21שקלים חדשים.
בעד רשיונות מנחתים כאמור בתקנות חטים )מנחתים( ,התשל״ה ,1975-ישלם
,30
המבקש אגרות במפורט להלן:
) (1המבקש מתן רשיון מנחת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון
אגרה של  353שקלים חדשים׳,
) (2המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי קבוע ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
הרשיון אגרה של  199שקלים חדשים;
) (3המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי עונתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
הרשיון אגרה של  109שקלים חדשים;
) (4המבקש רשיון מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה
של  109שקלים חדשים;
) (5המחזיק רשיון מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתית בשיעורים
המפורטים בפסקאות ) (1ו־);(2
) (6המחזיק רשיון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט בפסקה);(3
האגרה כאמור בפסקה זו תשולם בכל שנה עד ה ־  31בדצמבר ,אלא א ם כן
שולמה האגרה באותה שנה שתחילתה ב־ 1באפריל.׳
,

״אגרת תעודת
רעש

)א( המבקש מתן תעודת רעש כאמור בתקנה  4לתקנות הטיס )רעש כלי טיס(,
.32
התשל״ז ־־ ,1977ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  593שקלים חדשים.
)ב( המבקש הברה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ כאמור בתקנה 5
לתקנות האמורות ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  117שקלים חדשים.״
א׳ בחשון התשנ״ו) 25באוקטובר (1995
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