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תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )לימודים לרכישת מקצוע(
)תיקון( ,התשמ״ח988-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[ )להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות הנכים)תגמולים ושיקום()לימודים לרכישת מקצוע( ,התשמ״ח, 1987-
.1
בתקנת משנה )א( ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
2

״)(5

נציג ארגון נכי צה״ל  -חבר״.
יצחק רב י ן
שר הבטחון

כ״ב בטבת התשמ׳׳ח ) 12בינואר (1988
)חמ 0-1752
סייח התשי״ט ,עמ׳  !276התשמ״ד ,עמי .140
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .40

1
2

תקנות בחירות רבני עיר )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א 1971-י,
אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 8

בתקנה  8לתקנות בחירות רבני עיר ,התשל״ה , 1974-בסופה יבוא :״אלא אם כן ימצא
.1
לנכון השר לעניני דתות ,בהתייעצות עם הרבנים הראשיים ,לקצר תקופה זו״.
2

זבולון המ ר
השר לענייני דתות

ז׳ בטבת התשמ״ח) 28בדצמבר (1987
)חמ (3-44
סייח התשל״א ,עמ׳  ;130התשל״ח ,עמ׳  ¡104התשמ״ה ,עמ׳ .20
ק״ת התשל׳׳ה ,עמ׳  !532התשמ״ו ,עמ׳ .723

תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים  -הוראת שעה( ,התשמ'׳ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ה ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח ,'1968-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין.תקנות אלה:
הוראת שעה

בתקופה שמיום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר  (1988ועד יום ט׳ באייר התשמ״ח )26
.1
באפריל  (1988תיקראנה תקנות הביטוח הלאומי)מתנדבים( ,התשל׳׳ח) 1978-להלן  -התקנות
העיקריות( ,כאילו:
2

)א( בתקנה )1א( לתקנות העיקריות ,בסופה בא:
״) (19פעולות התנדבות שנעשו על ידי חברי המועצה הציבורית ,ועדת ההיגוי,
חברי המטה הארצי ,חברי המטות במחוזות ,חברי הוועדות הציבוריות במבצע
״ישראל לובשת נקיון״ ,פעולות התנדבות מיוחדות שנעשו על ידי קבוצת מתנדבים
מסויימת על פי הפניה מראש שניתנה מגוף ציבורי שאושר לצורך מבצע ״ישראל
1
2
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סייח התשכ״ח ,עמי  !108התשמ״ז ,עמי .406
ק״ת התשל״ח ,עמי .1983
קובץ התקנות  ,5086ג׳ באדר התשמ׳׳ח21.2.1988 ,

•לובשת נקיץ״ וכן פעולות התנדבות מיוחדות שנעשו לצורך המבצע על ידי עובדים
שהשתתפו בהן לפי הפניית מעביד המשלם בעדם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
)ב( אחרי תקנה  3לתקנות העיקריות בא:
גוף ציבורי לצורר 3א .גוף ציבורי לצורך מבצע ״ישראל לובשת נקיץ״ יהיו כל
מבצע ״ישראל
משרד ממשלתי ,וכן כל אלה -
לובשת נקיוך
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14
)(15
)(16
)(17
)(18
)(19
)(20
)(21
)(22
)(23
)(24
)(25
)(26
)(27
)(28
)(29
)(30
)(31
)(32
)(33
)(34
)(35

הסוכנות היהודית;
קרן קיימת לישראל;
תנועת המושבים:
ההסתדרות הכללית:
הסתדרות העובדים הלאומיים:
הסתדרות המהנדסים והארכיטקטים:
קופת חולים כללית:
אגוד העתונאים!
התאחדות התעשיינים•
לשכת המסחר:
ארגון הסוחרים;
מרכז השלטון המקומי:
ארגון המועצות האזוריות:
״אמונה״:
ויצ״ו!
נעמ״ת!
ארגון גמלאי המשטרה:
ארגון נכי צה״ל:
״צוות״  -משוחררי צבא קבע:
המשמר האזרחי!
בני ברית:
הבונים החופשיים;
ליונס:
רוטרי:
מועצת תנועות הנוער:
תנועות הנוער במועצת תנועות הנוער:
מנוער לנוער:
ועד ההורים המרכזי;
איגוד הצרכנים:
המועצה לישראל יפה:
המועצה למען ישראל טובח:
רשות הגנים הלאומיים!
הרשות לשמירת,איכות הסביבה!
רשות הפרקים הלאומיים; .
רשות שמורות הטבע.

ל׳ בכסלו התשמ״ח ) 21בדצמבר (1987
)חמ (3-554

קובץ התקנות  ,5086ג׳ באדר התשמ״ח21.2.1988 ,
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תקנות סימני המסחר )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)72לפקודת סימני המסחר ]נוסח חדש[ ,התשל׳יב1972-
ובאישור שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת התוספת
הרביעית

.1

1
׳

במקום התוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר , 1940 ,יבוא:
2

״התוספת הרביעית
סיווגן של סחורות)חלקיהם של סחורה או מכשור מסווגים בדרך כלל יחד עם הסחורה או
המכשור עצמם ,פרט למקום שבהם מהווים חלקים אלה סחורות הכלולות בסוגים אחרים(.
סוג  - 1מוצרים כימיים המשמשים בתעשיה ,במדע ובצילום ,וכן בחקלאות ,גננות וביערנות!
שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים ,חומרים פלסטיים בלחי מעובדים :דשנים!
תרכובות לכיבוי דלקות :תכשירי הרפיה והלחמה :חומרים כימיים לשמור מצרכי מזון!
חומרי בורסקאות :דבקים המשמשים בתעשיה.
סוג  - 2צבעים ,ורנישים ,לכות :חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול עץ :חומרי גוון ,קובעי
צבע :שרפים טבעיים גלמיים :מתכות בצורת ריקועים ואבקה עכור צבעים ,קשטנים,
מדפיסים ואומנים.
סוג  - 3תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה :תכשירי ניקוי ,צחצוח ,מריקה
ושפשוף :סבונים :בשמים ,שמנים אתריים ,תכשירי קוסמטיקה ,תרחיצים לשיער:
משחות שיניים.
סוג  - 4שמנים ושומנים תעשייתיים :שמני סיכה :תרכובות סופגות אבק ,תרכובות מלחלחות
ותרכובות מקשרות :חומרי דלק )לרבות בנזין למנועים( ומאור :נרות :פתילות.
סוג  - 5תכשירי רוקחות ,תכשירים וטרינריים וםניטריים :חומרים דיאטטיים המותאמים
לשימוש רפואי ,מזון לתינוקות :אספלניות ,חומרי חבישה :חומרים למילוי שיניים,
שעוה המשמשת לריפוי שיניים :חומרי חיטוי :תכשירים להשמדת רמשים :קוטלי
פטריות וקוטלי עשבים.
סוג  - 6מתכות פשוטות וסגםוגותיהן :חומרי בניה ממתכת :בתים ניידים ממתכת :חומרים
מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת :כבלים ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת
פשוטה! מוצרי ברזל ,פרטים קטנים של מוצרי מתכת :צנורות ואבובים ממתכת:
כספות :סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללות בסוגים אחרים :עופרות מתכת.
סוג  - 7מכונות וכלי מכונות :מנועים )למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים( :מצמדים ורצועות
למכונות )למעט לכלי רכב יבשתיים(; מכשירים חקלאיים :חממות לביצים.
סוג  - 8כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים )המופעלים ידנית( :סכרים ,נשק צד :תערים.
סוג  - 9התקנים ומכשירים לשימוש במדע ,בחקירת הים ,במחקר ,בחשמל ,בצילום ,בראיה,
בשקילה ,במדידה ,באיתות ,בבדיקה )פיקוח( ,בהצלת נפשות ,ובהוראה :התקנים
להקלטה ,העברה או שיחזור של קול וחוזי! נושאי נתונים מגנטיים ,דיסקות להקלטה:
מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים ע׳׳י מטבע :קופות
רושמות ,מכונות חישוב ,ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים :מכשירים לכיבוי אש.

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ׳ .511
עייר  ,1940תוס׳  ,2עמ׳ )541א( ¡664 ,ק״ת התשמ״ו ,עמי  ¡712התשמ״ז ,עמי .1272
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סוג  - 10התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח ,לרפואה ,לריפוי.שיניים ולריפוי וטרינרי;
איברים ,עיניים ושיניים ,כולם מלאכותיים :פריטים אורתופדיים :חומרי תפירה.
סוג  - 11התקנים למאור ,לחימום ,להפקת אדים ,לבישול ,לקרור ,ליבוש ,לאיורור ,לאספקת
מים ולמטרות סניטריות.
סוג  - 12כלי רכב :התקנים לתנועה ביבשה ,באדר או בים.
סוג  - 13כלי נשק :תחמושת וקליעים :חומרי נפץ :זיקוקים די־נור.
סוג  - 14מתכות יקרות וםגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן ,אשר
אינם נכללים בסוגים אחרים :תכשיטים ,אבנים יקרות :שעונים ומכשירים"כרונומטר־
יים.
סוג  - 15כל נגינה.
סוג  - 16נייר ,קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו ,שאינם נכללים בסוגים אחרים :דברי
דפוס :צרכי כריכת ספרים :צילומים :צרכי כתיבה :דבקים לנייר או לשימוש ביתי:
חומרים לאמנים! מכחולים! מכונות כתיבה וצרכי משרד)למעט רהיטים(; חומרי לימוד
והוראה )למעט התקנים( :חומרים פלסטיים לאריזה )שאינם נכללים בסוגים אחרים(:
קלפי משחק :אותיות דפוס :גלופות.
סוג  17־ גומי ,גוטאפרשה ,גומי טבעי ,אסבםטוס ,נציץ ,וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם
נכללים בסוגים אחרים :מוצרים פלסטיים משוחלים לשימוש בייצור :חומרי אטימה,
סתימה ובידוד :צינורות גמישים שאינם ממתכת.
סוג  - 18עור וחיקויי עור ,וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים:
עורות בעלי חיים ,גלדים ,תיבות ותיקי נסיעה! מטריות ,שמשיות ומקלות הליכה:
שוטים ,רתמות ואוכפים.
סוג  - 19חומרי בנין )לא מתכתיים(; צנורות קשיחים מתכתיים לבנייה :אספלט ,זפת וחמר!
בניינים ניידים שאינם מתכתיים ,מצבות שאינן ממתכת.
סוג  - 20רהיטים ,מראות ,מסגרות לתמונות ,טובין)שאינם נכללים בסוגים אחרים( העשויים
מעץ ,שעם ,סוף ,קנים ,נצרים ,קרן ,עצם ,שנהב ,עצם לוויתן ,צדף ,ענבר ,אם
הפנינה ,מירשאום ,ותחליפים לחומרים אלו ,או מפלסטיק.
סוג  - 21כלים ומיכלים לבית ולמטבח )אשר אינם ממתכת יקרה או מצופים בה(; מסרקות
וספוגים :מברשות)פרט למכחולים( :חומרים לעשיית מברשות :פריטים לצרכי ניקוי,
צמר פלדה :זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה)פרט לזכוכית לצרכי בניה( :כלי
זכוכית ,חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים אחרים.
סוג  - 22חבלים ,חוטים ,רשתות ,אוהלים ,יריעות ,טרפולין ,מפרשים ,שקים ותיקים )שאינם
כלולים בסוגים אחרים( :חומרי ריפוד ומילוי)למעט גומי או פלסטיק( :חומרי טקסטיל
סיביים גולמיים.
סוג  - 23מטווה וחוטים לשמוש באריגה.
סוג  - 24אריגים ומוצרי אריגה ,שאינם נכללים בסוגים אחרים :כיסויי מיטה ושולחן.
סוג  - 25דברי הלבשה ,הנעלה וכיסויי ראש.
סוג  - 26תחרה ומעשי רקמה ,סרטים ומקלעות :כפתורים ,ווים ולולאות ,סיכות ומחטים :פרחים
מלאכותיים.
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סוג  - 27שטיחים ,מרבדים ,מחצלאות ,לינולאום וחומרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות!
וילאות קיר )שאינם מאריג(.
סוג  - 28משחקים וצעצועים! צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים! קישוטים
לעצי חג המולד.
סוג  - 29בשר ,דגים ,עופות וציד! תמציות בשר! פירות וירקות משומרים ,מיובשים ומבושלים!
ריבות ומרקחות! ביצים ,חלב ומוצרי חלב! שמני ושומני מאכל! רטבים לסלט;
שימורים.
סוג  - 30קפה ,תה ,קקאו ,סוכר ,אורז ,טפיוקה ,סגו ,תחליפי קפה! קמח ומוצרים העשויים
מדגנים ,לחם ,דברי מאפה וממתקים ,גלידות! דבש! נופת! שמרים ,אבקת אפיה! מלח,
חרדל ,חומץ ,רטבים )למעט רטבים לסלט(! תבלינים! קרח.
סוג  - 31מוצרי חקלאות ,גננות ,יערנות ותבואות שאינם נכללים בסוגים אחרים! בעלי חיים!
פירות וירקות טריים :זרעים ,שתילים ופרחים חיים :מזון לבעלי חיים ,לתת.
סוג  - 32בירה :מים מינרליים ,מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים :משקאות מפירות ומיצי
פירות :עסיסיים ותכשירים אחרים להכנת משקאות.
סוג  - 33משקאות כוהליים )למעט בירה(.
סוג  - 34טבק :צרכי מעשנים :גפרורים.
שירותים
סוג  - 35פרסומת ומסחר.
סוג  - 36ביטוח ומימון.
סוג  - 37בינוי ותיקון.
סוג  - 38תקשורת.
סוג  - 39הובלה והחסנה.
סוג  - 40טיפול בחומרים.
סוג  - 41חינוך ובידור.
סוג  - 42שונות.
נתאשר.
ט״ו בטבת התשמ״ח ) 5בינואר . (1988

יואל צור
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני המסחר
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תקנות סימני המסחר )תיקון מס׳  ,(4החשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  72לפקודת סימני המסחר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב) '1972-להלן-
הפקודה( ,אני מתקין תקנות אלה:
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ׳ .511
קובץ התקנות  ,5086ג׳ נאדר התשמ״ח; 21.2.1988

.1

תקנה  3לתקנות סימני המסחר) 1940 ,להלן  -התקנות העיקריות( ,תסומן)א( ,ואחריה
2

תיקון תקנה 3

יבוא:
״)ב( האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדאר ובדרך שיקבע הרשם! העתק הקבלה
של בנק הדואר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם״.

.2

במקום הסיפה לתקנה )22ג( לתקנות העיקריות ,החל מהמלים ״ויצרף אל יה״ יבוא:
״ויצרף אליה העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה״.
במקום תקנה  (2)51לתקנות העיקריות יבוא:

.3

תיקון תקנה 22

תיקון תקנה 5

״) (2יש לצרף לבקשה העתק הקבלה על תשלום אגרת החידוש הקבועה״.
בתקנה  (2)52לתקנות העיקריות ,במקום ״בצירוף אגרת החידוש ואגרת הפיגור״ יבוא
.4
״בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור״.

תיקון תקנה 52

בתקנה  (1)61לתקנות העיקריות ,במקום ״האגרה הקבועה״ יבוא ״העתק הקבלה על
.5
תשלום האגרה הקבועה״.

תיקון תקנה 61

בתקנה 63א )א( לתקנות העיקריות ,במקום ״ובצירוף האגרה הקבועה״ יבוא ״ובצירוף
.6
העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה״.

תיקון תקנה 63א

בתקנה  68לתקנות העיקריות ,במקום ״בצירוף האגרה״ יבוא ״בצירוף העתק הקבלה על
.7
תשלום האגרה״.

תיקון תקנה 68

.8

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

.

נתאשר.
ט״ו בטבת התשמ״ח ) 5בינואר (1988
)חמ (3-1129

אברהם שריר
שר המשפטים
2

/

יואל צור
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני מסחר

סייח  ,1940תום׳  ,2עמי  ¡192ק״ת התשמ״ז ,עמי  !1272התשמ״ח עמ׳ .498

תקנות המדגמים )תיקון מסי  ,(3החשמ״ח988-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים' )להלן  -הפקודה( ,אני מתקין
תקנות אלה:
) .1א( יתקנה  3לתקנות המדגמים )להלן  -התקנות העיקריות( ,תסומן א/ובה ,הסיפה
המתחילה במלים ״לתקנות אלה״ תימחק.
2

תיקון תקנה 3

)ב( בתקנה  ,3אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)ב( האגרות לפי תקנות אלה תשולמנה בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם :העתק
הקבלה של בנק הדאר יחד עם הודעה על יעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת
ימסרו לרשם״.
1
2

חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ¡1076סייח התשכ״א ,עמ׳ .16
חוקי א״י ,כרך גי ,עמ׳  ¡1910ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .1273

קובץ התקנות  ,5086ג׳ באדר התשמ״ח21.2.1988 ,
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תחילה

בתקנה  ,(3)64במקום הסיפה החל מהמלים ״ישלם בעת הגשת״ יבוא ״יצרף להודעה
.2
העתק הקבלה על תשלום האגרה הקבועה״.
.3

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
נתאשר.

ט״ו בכסלו התשמ״ח ) 5בינואר (1988
)חמ (3-375
אברהם שריר
ש ר המשפטים

יואל צור
רשם הפטנטים ,המדגמים
וסימני מסחר

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות( ,התשמ״ח988-ו
בהתאם לתקנה  10לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות( ,התשמ״ד) '1984-להלן ־
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
הגדלת אגרות

.1

סכומי האגרות שבתוקף ביום י״א בטבת התשמ״ח ) 1בינואר :(1988
הסכום
בשקלים חדשים

האגרה

.1

אגרות רשיון של מבטח ,לרבות מורשה לויד׳ס ,לכל ענף ביטוח שהורשה
לעסוק בו:
)א( בביטוח חיים )תקנה  (1)2לתקנות(

3,850

)ב( בכל ענף אחר )תקנה  (2)2לתקנות(

1,520
175

) .2א( אגרת רשיון לסוכן יחיד )תקנה )3א( לתקנות(
)ב( אגרת רשיון לסוכן תאגיד )תקנה )3ב( לתקנות(
.3

.4

אגרה שנתית של מבטח ,למעט מורשה לויד׳ס ,לכל ענף ביטוח שהורשה
לעסוק בו:
)א( בביטוח חיים )תקנה )4א() (1לתקנות(

2,460

)ב( בכל ענף אחר )תקנה )4א() (2לתקנות(

920

אגרה שנתית של מורשה לויד׳ס לכל ענף ביטוח שבו הוא עוסק באותה שנה
)תקנה )4ב( לתקנות(

810

) .5א( אגרה שנתית של סוכן יחיד )תקנה )5א( לתקנות(
.6

350

175

)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד )תקנה )5ב( לתקנות(

350

אגרה לבחינות לסוכן יחיד ,לכל מקצוע:
)א( בחינה ביסודות )תקנה )7א() (1לתקנות(

30

)ב( בחינות גמר )תקנה )7א() (2לתקנות(

41

כ׳ בטבת התשמ״ח ) 10בינואר (1988
גד א ר ב ל
המפקח על הביטוח
1

ק״ח החשמ״ד ,עמ׳ .1029
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