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עמוד
תקנות נכי המלחמה בנאצים)טיפול רפואי()תיקון( ,התשנ״א~1991

1038

צו נכי המלחמה בנאצים)שינוי שיעורים( ,התשנ״א1991-

1038

צו נכי רדיפות הנאצים)העלאת שיעור התגמולים( ,התשנ״א1991-

1039

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)סימון ומילוי מכלי גז( ,התשנ״א1991-

1040

הודעת מס ערך מוסף)הגדלת סכומי קנסות( ,התשנ״א1991-

1041

הודעת מס ערך מוסף)תיאום ועדכון סכומים()מס׳  ,(2התשנ״א1991-

1041

כללי הבזק)שידורי בעלי זכיון()תיקון מס׳  ,(2התשנ׳׳א1991-

1042

צו התקנים)פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי()מם׳  ,(2התשנ״א1991-

1044

תקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( )תיקון( ,התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  24ו־ 27לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי״ד , 1954-ובאישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 14א

בתקנה 14א)א( לתקנות נכי המלחמה בנאצים )טיפול רפואי( ,התשט׳׳ו, 1955-
.1
בפסקה ) ,(1במקום ״ל־104%״ יבוא ״ל־106.6%״ ובמקום ״ל־94%״ יבוא ״ל־96.4%״.

תחילה

תחילתן של תקנות אלו ביום י״ז בניסן התשנ״א) 1באפריל  (1991והן יחולו על תגמולים
.2
המשתלמים בעד חודש אפריל  1991ואילך.

2

י״ג בתמוז התשנ״א ) 25ביוני (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

1חמ (3-319

ס״ח התשי״ד ,עמ׳  ;76התשמ״ג ,עמי .56
ק״ת התשט״ו ,עמ׳  !785התש׳׳ן ,עמי .338

צו נכי המלחמה בנאצים )שינוי שיעורים( ,התשנ״א-ז99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ד)א( ו־ 5לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי׳יד) 1954-להלן -
החוק( ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

השכר הקובע

השכר הקובע יהיה  88.1%מסך כל המשכורת הנהוגה לגבי עובד המדינה שדרגת
.1
משכורתו היא י״ט 2/של הדירוג האחיד ,ולפיכך הגדרת ״השכר הקובע״ בסעיף  1לחוק תיקרא
כלהלן:
״״השכר הקובע״  88.1% -מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת
משכורתו היא י״ט 2/של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן
משפחה;״

תגמול לנכה
נ צ

יי

התגמול לנכה נצרך יהיה  104.3%מסך כל המשכורת הנהוגה לגבי עובד המדינה שדרגת
.2
משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד ,ולפיכך הסיפה של סעיף 4ג)א( לחוק ,המתחילה במלים
״תגמולים בשיעור״ ,תיקרא כלהלן:
״תגמולים בשיעור  104.3%מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת
משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן
משפחה״.

תגמול למחוסר
פרנסה

.3

התגמול למחוסר פרנסה כאמור בסעיף 4ב)ג( ו־)ד( לחוק יהיה:
) (1לנכה שדרגת נכותו מ־ 10%עד  31.8% - 18%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  47.2% -מהדרגה הקובעת;
) (2לנכה שדרגת נכותו מ־ 19%עד  47.2% -- 39%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה
ילד  65.8% -מהדרגה הקובעת!
) (3לנכה שדרגת נכותו מ־ 40%עד  65.8% - 100%מהדרגה הקובעת ,ואם יש
לנכה ילד  92.2% -מהדרגה הקובעת.

י סייח התשי״ד ,עמ׳  !76התשל״ט ,עמי  :88התשמ״ג ,עמ׳ .56

1038
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.4

התגמול לנכה נזקק כאמור בסעיף 4ד)א( לחוק יהיה בשיעורים אלה:
) (1לנכה שדרגת נכותו מ־ 10%עד  68.4% - 18%מן המשכורת המשתלמת אותה
שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד!

תגמול לנכה
נזקק

) (2לנכה שדרגת נכותו מ־ 19%עד  70.4% - 39%מן המשכורת כאמור!
) (3לנכה שדרגת נכותו מ־ 40%עד  77.7% - 49%מן המשכורת כאמור.
התגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר ,אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א)ב( לחוק,
.5
לפני כניסתו לתוקף של חוק נכי המלחמה בנאצים )תיקון מס׳  ,(11התשמ״ג , 1983-יהיה
בשיעורים כמפורט להלן:
2

תגמול לבן זוג
של נכה נזקק
שנפטר

) (1היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מי 10%עד  68.4% - 18%מן המשכורת
המשתלמת אותה שעה לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד:
) (2היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מי 19%עד  70.4% - 39%מן המשכורת
כאמור:
) (3היה הנכה שנפטר בעל דרגת נכות מי 40%עד 77.7% - 49%מן המשכורת
כאמור.
התגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר יהיה  77.7%מסך כל המשכורת הנהוגה לגבי עובד
.6
המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד ולפיכך הםיפה של סעיף 13א)ב( ,המתחילה
במלים ״תגמול בשיעור״ ,תיקרא כלהלן:

תגמול לבן זוג
של נכה נצרך
שנפטר

״תגמול בשיעור  77.7%מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת
משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר״.
תחילתו של צו זה ביום י״ז בניסן התשנ״א ) 1באפריל  (1991והוא יחול על תגמול
.7
המשתלם בעד חודש אפריל  1991ואילך.

תחילה

י״ג בתמוז התשנ״א ) 25ביוני (1991
)וזמ (3-818

יצחק מודעי
שר האוצר

נו״ח התשמ״ג ,עמ׳ .56

צו נכי רדיפות הנאצים )העלאת שיעור התגמולים( ,התשנ׳יא-ז99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי״ז~) '1957-להלן  -החוק(,
ובז! ישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
השכר הקובע יהיה  88.1%מסך כל המשכורת הנהוגה לגבי עובד המדינה שדרגת
.1
משכורתו היא י״ט 2/של הדירוג האחיד ,ולפיכך הגדרת ה״שכר הקובע״ בסעיף  1לחוק ,תיקרא
כלהלן:

השכר הקובע

״״השכר הקובע״ י 88.1% -מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת
משכורתו היא י״ט 2/של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן
משפחה״:
וז׳׳ח התשי״ז ,עמ׳  :163התשמ״א ,עמ׳  :2התשמ׳׳ג ,עמ׳  :118ק״ת החשמ״ט ,עמ׳ .1260
קובץ התקנות  ,5370כ״ט בתמוז התשנ״א11.7.1991 ,
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תגמול לנכה
נצרך

התגמול לנכה נצרך יהיה  104.3%מסך כל המשכורת הנהוגה לגבי עובד המדינה שדרגת
.2
משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד ולפיכך הטיפה של סעיף 4א)א( לחוק ,המתחילה במלים
״תגמול בשיעור״ ,תיקרא כלהלן:
״תגמול בשיעור של  104.3%מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת
משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשוכרתו בזכות בן
משפחה״.

תחילה ותחולה

תחילתו של צו זה ביום י״ז בניסן התשנ׳׳א ) 1באפריל  (1991והוא יחול על תגמול
.3
המשתלם בעד חודש אפריל  1991ואילך.
י״ג בתמוז התשנ״א ) 25ביוני (1991
יצחק מ ו ד ע י
שר האוצר

)חמ (3-1494

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון ומילוי מכלי גז( ,החשנ״א991-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח-
 ,'1957אני מצווה לאמור:

.1

בצו זה -

״תקן ישראלי״  -תקן ישראלי שנקבע בחוק התקנים ,התשי״ג; 1953-
2

״גפ״מ״  -גז פחמימני המורכב בעיקרו מפרופן ,פריפולן ,בוטן ובוטילן והאיזמרים שלהם והנמצא
במצב נוזלי או גז:
״מכל גז״  -כלי קיבול המיועד לאחסון גפ״מ בתכולה שמעל ל־ 10ליטר כמפורט בת״י 0ך -,
3

״סימון״  -כמפורט בסעיף  105לת״י :70
״מיתקן גז״  -מיתקן שבאמצעותו ממלאים גפ״מ במכל גז:
״ספק גז״  -מי שעוסק במכירה ,בשיווק ,באחסון ,בהזרמה ,בהובלה או בהספקה של מכלי גז
עבור צרכנים!
״צרכן״  -מי שמשתמש במכל גז לצורך צריכה עצמית:
״הממונה״  -מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית או מי שהוא הסמיך לצורך כך.
מכל גז יש לסמן באופן ובסימון המאפשר לזהות בוודאות את ספק הגז.

סימון מכל גז

.2

איסור מילוי
ומכירה

ספק גז לא ימלא מכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר באמצעות מיתקן גז ולא ימכור או
.3
ישווק לצרכן ,בדרך כלשהי ,גפ״מ למכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר.

עמידה בדרישות
התקן

.4

ספק גז ימלא מכל גז בגפ״מ ,רק לאחר שיוודא כי המכל עומד בדרישות התקן הישראלי.

מכלי גפ״מ
עם סימון של
ספק גז אחר

.5

ספק גז לא יכניס למיתקן גז שלו ולא יחזיק בו מכל גז שיש עליו סימון של ספק גז אחר.

1
1
3

1040

ס״וז התשי״ח ,עמי .24
סייח התשי״ג ,עמ׳  !30התשל״ט ,עמ׳ .34
י״פ התשמ׳׳ה ,עמ׳ .102
קובץ התקנות  ,5370כ״ט בתמוז התשנ׳׳א11.7.1991 ,

לא ישחית אדם ,לא ימחק ,לא ישנה ולא יסתיר סימון על מכל גז ,אלא אם כן הסימון
.6
המחודש נעשה על־ידי מכון התקנים או באישורו ועל פי הסכמה בכתב של בעל מכל הגז שהסימן
שלו מוטבע על המכל.

איסור שינוי
סימו

י

הממונה מופקד על ביצוע הוראות צו זה ,והוא רשאי לתפוס ולחלט מכל גז שנעשה בו
.7
שימוש שלא בהתאם להוראות צו זה ,או מכל גז שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי.

סמכויות הממונה

העובר על הוראות צו זה ,דינו  -מאסר ששה חודשים או קנם כאמור בסעיף  (2)40לחוק
.8
העו:,שין ,התשל״ז. 1977-

עונשיו

4

.9

שמירת דינים

צו זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

כ׳׳ז בסיון התשנ״א ) 9ביוני (1991
׳

)חמ !(3-56
4

יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

סייח התשל״ז ,עמי  :226ק״ת התשמ״ט ,עמי .1234

הודעת מס ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התשנ׳יא-ו99ו
בתוקף הוראת תקנה  3לתקנות מם ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התשמ״ד ,'1984-אני
מודיע לאמור:
נוסח תקנה  1לתקנות האמורות הוא החל ביום י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי (1991
.1
כדלקמן:
״הגדלת סכומים

.1

הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצדם:
)(1

בסעיף  75 - 94שקלים חדשים:

)(2

בסעיף  111 - 95שקלים חדשים.״

י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי (1991
)וומ ־(3-140
1

העלאת אגרה

ק״ת התשמ״ד ,עמי  :1409התש״ן ,עמי 975

יצחק מודעי
שר האוצר

יודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים( )מס׳  ,(2התשנ״א1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנות 13א ו־ 25לתקנות מם ערך מוסף ,התשל״ו) 1976-להלן  -תקנות
מע״מ( ,ותקנה  2לתקנות מם ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ד , 1984-אני מודיע לאמור:
1

2

נוסח תקנה 13א )א( ו־)ב() (1ו־) (2לתקנות מע״מ הוא מיום י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי
.1
 (::991כדלקמן:

תיאום סכומים

 .״)א( היה מס התשומות בתקופת דו״ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס
שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה ,והעודף הוא בסכום נמוך מ־ 3,283שקלים
חדשים ,לא יוחזר העודף ,והעוסק המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף שיגיע ממנו
לתקופת הדיווח הרצופה הבאה.
י ק״ת התשל״ו ,עמ׳  :1590התש׳ץ ,ענד .976
ק״ת התשמ׳׳ד ,עמ׳  :1408התשנ׳׳א ,עמ׳ .489
2

קובץ ^ ק נ ו ת  ,5370כ״ט בתמוז התשנ״א11.7.1991 ,
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)ב( היה מס התשומות בתקופת הדיווח הרצופה הבאה ,לרבות עודף מס התשומות
מתקופת הדיווח הקודמת ,עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה,
יחולו כללים אלה:
) (1היה העודף נמוך מ־ 612שקלים חדשים  -לא יוחזר העודף ,והעוסק
המורשה יהיה רשאי לנכות את העודף מהמס שיגיע ממנו לתקופת הדיווח
הרצופה השלישית:
) (2היה העודף בסכום  612שקלים חדשים ומעלה  -יוחזר העודף.״
עדכון סכומים

.2

נוסח תקנה )25א( לתקנות מע״מ הוא מיום י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי  (1991כדלקמן:
״)א( הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים )גביה( ,בשל חוב מס ,יווםפו עליו
ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום בגבייתו ובעיקול טובין ,בשיעורים אלה:
) (1לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס ,כתב הרשאה ,או מתן צו למכירת
נכסים  12 -שקלים חדשים:
) (2ביצוע עיקול  15 -שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.״

י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי (1991
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-518

כללי הבזק )שידורי בעל זכיון( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ה ו־6כ לחוק הבזק ,התשמ״נ) '1982-:להלן  -החוק( ,קובעת
המועצה לשידורי כבלים )להלן  -המועצה( ,כללים אלה:
.1

בסעיף  1לכללי הבזק )שידורי בעל זכיון( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -הכללים( -
2

) (1אחרי הגדרת ״אזור״ יבוא:
״״אפיק משפחה״  -אפיק שידורים המיועד לכלל המשפחה:
״אפיק יעודי״  -אפיק שידורים המיועד לסוגי אוכלוםיה מסויימים או המסווג על פי
סוג הפקה מסויים:״
) (2אחרי הגדרת ״הפקה קנויה״ יבוא:
״״חגי ישראל״  -שני ימי ראש השנה ,יום הכיפורים ,ראשון ושמיני עצרת של
סוכות ,ראשון ושביעי של פסח ,חג השבועות ויום העצמאות כמשמעותו בחוק
יום העצמאות ,התש״ט! 1949-
3

״ימי זכרון״  -כל אחד מאלה:
) (1יום הזכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה,
התשי״ט: 1959-
4

1
2
3
4
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ס״ח
ק״ת
ס״ח
ם״ח

התשמ״ב ,עמי  ;641התש״ן ,עמי .142
התשמ״ח ,עמי  ;138התשנ׳׳א ,עמ׳ .694
התש״ט ,עמי .10
התשי״ט ,עמי .112
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) (2יום הזכרון לחללי מערכות ישראל כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מערכות
ישראל ,התשכ״ג: 1963-
5

)(3

ט׳ באב:

)(4

יום אבל לאומי שהכריזה עליו הממשלה.״

בפרק ב׳ לכללים ,אחרי כותרת חלק ב׳ יבוא:
״סימן א׳ :ימי השידורים ומתבונתם בימי חג״
.3

אחרי סעיף  5לכללים יבוא:

״שידורים בחגי
ישראל

5א) .א( בחגי ישראל ישדר בעל זכיון את שידוריו העצמיים בהיקף
ובמתכונת כלהלן:

הוספת כותרת
סימן א׳

הוספת סעיפים
5א ו־5ב

) (1באפיק משפחה ישדר בעל הזכיון מישדרי חג מהפקה מקורית
ומהפקה עצמית בהיקף שלא יפחת מי 30אחוזים מסך כל השעות
המשודרות באפיק זה במהלכו של יום שידורים ,למעט מישדרים
חוזרים;
) (2באפיק יעודי ,שעיקר תוכן שידוריו סרטי עלילה ,ישדר בעל
הזכיון לא פחות מסרט אחד מהפקה מקורית במהלכו של יום
שידורים;
) (3באפיק יעודי ,שתוכן שידוריו מיועד לילדים ,ישדר בעל
הזכיון מישדרי חג מהפקה מקורית ומהפקה עצמית בהיקף שלא
יפחת מ־ 40אחוזים מסך כל השעות המשודרות באפיק זה במהלכו
של יום שידורים ,למעט מישדרים חוזרים!
) (4באפיק יעודי ,שעיקר תוכן שידוריו מוסיקה ,ישדר בעל הזכיון
מישדרי חג מהפקה מקורית ומהפקה עצמית בהיקף שלא יפחת מ־30
אחוזים מסך כל השעות המשודרות באפיק זה במהלכו של יום
שידורים.
)ב( בסעיף זה ־
״יום שידורים״  -משעת כניסת החג עד צאתו:
״מישדרי חג״  -מישדרים במתכונת המתאימה לאופיו של אותו חג.
שידורים בימי
זכר ין ואבל

5ב) .א( בעל זכיון לא יקיים את שידוריו העצמיים בימי זכרון אם השידורים
אינם עולים בקנה אחד עם אופיים של ימים אלה.
)ב( ביום זכרון יקיים בעל הזכיון את שידוריו העצמיים באפיק משפחה
במתכונת המתאימה לאופיו המיוחד של היום ,וישדר תכניות מהפקה מקורית
מהפקה עצמית בהיקף שלא יפחת מי 50אחוזים מסך כל השעות המשודרות
באפיק זה ,למעט מישדרים חוזרים.

5

ס׳׳ח התשכ״ג ,עמ׳  !72התשמ״א ,עמ׳ .6
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)ג( ביום זכרון לא ישדר בעל הזכיון באפיק משפחה תכניות בידור מכל
סוג שהוא! אולם ,רשאי בעל הוכיון לשדר באפיק זה סרטי עלילה ,וכן תכניות
ילדים ומוסיקה ,ובלבד שסרטים ותכניות כאמור יהיו הולמים את אופיו של
אותו יום זכרון.״
הוספת נותרת
סימן ב׳

.3

לפני סעיף  6לכללים יבוא:
״סימן כ׳ :תוכן המישדרים״

ט׳ בסיון התשנ״א ) 12ביוני (1991
דוד ה ר נ י ק

<חמ (3-2058

יושב ראש המועצה לשידורי כבלים

צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי( )מס׳ נ( ,התשנ"א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )16א() (1לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-אני מצווה לאמור:
פטור מדרישות
ה ת ק ו

הוראות התקן הישראלי ת״י  - 1318סיון התשמ״ח )מאי  - (1988יין  ,לא תחייבנה במשך
.1
שנה אחת מיום פרסום צו זה ברשומות.
2

י״ט בתמוז התשנ״א ) 1ביולי (1991
<חמ (3-95

1
2

סייח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמ׳ .34
י״פ התשמ״ט ,עמי .277
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משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר
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