רשומות

קובץ התקנות
כ״א בוושון התשנ׳יב

5395

צו הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו)הארכת תקופה( ,התשנ״ב1991-
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עמוד
384

תקנות הבטחת הכנסה)תיקון( ,התשנ״ב1991-
תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה()תיקון( ,התשנ״ב1991-
תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()תיקון( ,התשנ״ב1991-

384
385
386

תקנות התעבורה)תיקון( ,התשנ״ב:...1991-
תקנות התעבורה)תיקון מס׳  ,(2התשנ׳׳ב1991-
תקנות המועצות הדתיות היהודיות)ניהול()תיקון( ,התשנ׳׳ב1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )תשלומים בעד שירותים בבנק
הדואר( ,התשנ׳׳ב1991-
תקנות בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר()תיקון( ,התשנ״ב1991-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)הסדרים במשק הדלק()תיקון( ,התשנ״ב1991-
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)גידול ושיווק בצל בשנת  ,(1992התשנ״ב1991-
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)גידול ושיווק גזר בשנת  ,(1992התשנ״ב־1991
צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות)היטלים()תיקון( ,התשנ״ב1991-
הודעת המדידות)אגרות( ,התשנ״ב1991-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)שמאי רכב( ,התשנ״ב1991-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( ,התשנ״ב1991-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)היקף כספי ומהות מקצועית( ,התשנ״ב^1991
תיקון טעויות

386
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387
389
389
392
393
394
395
396
397
397
398

צו הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )הארכת תקופה( ,התשנ׳׳כ-ן199
 .בתוקף סמכותי לפי סעיף  134לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן,'1990-
ובאישור הועדה המיוחדת לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,אני מצ־וה לאמור:
הארכת תקופת
הביניים

תקופת הביניים תוארך לתקופה נוספת של חצי שנה  ,באופן שהיא תסתיים ביום כ״ו
.1
באדר ב׳ התשנ״ב ) 31במרס .(1992
2

כ״ט בתשרי התשנ״ב ) 7באוקטובר (1991
יצחק שמיר
ראש הממשלה

)חמ (3-2282
ס״ח התש״ן ,עמי .58
ק״ ת התשנ״א ,עמי .760

תקנות הבטחת הכנסה )תיקון( ,התשנ״ב-ז99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4ב()9 ,ב()31 ,11 ,(3)10 ,א( ו־ 32לחוק הבטחת הכנסה,
התשמ״א ,'1980-בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
הוספת תקנה 7א

.1
יבוא:

אחרי תקנה  7לתקנות הבטחת הכנסה ,התשמ׳׳ב) 1982-להלן  -התקנות העיקריות(,
2

״חזקת יחיד
לפי תקנה ד

7א .על זכאי שנקבעה לו זכאות לגמלה לפי תקנה ) 7לעניו תקנה זו  -הזכאי(
יחולו הוראות אלה:
) (1לא היה בהחזקתו של הזכאי ילד ,ייחשב הזכאי כיחיד לענין סעיף
 12לחוק.
) (2הוראות סעיף  15לחוק לא יחולו על בן זוגו של זכאי שנפטר.״

תיקון תקנה 17

.2

בתקנה  17לתקנות העיקריות -
) (1במקום פסקה ) (6יבוא:
״) (6סכום השווה ל־ 13%מהשכר הממוצע לגבי יחיד וסכום השווה ל־17%
מהשכר הממוצע לגבי מי שיש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד ,מהכנסה שמקורה -
)א( בקיצבה המשתלמת לפי תג״מ תכנית לגימלאות מיוחדות לעולים
מארצות המצוקה ,המבוצעת על ידי ״מבטחים״ ,מוסד לביטוח סוציאלי
של העובדים בע״מ ,או לפי תכנית ״דור לדור״ ,תכנית מיוחדת לתשלום
תמיכות לחברי ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י:
)ב( בתגמול המשתלם לפי ההסכם בדבר מתן תגמולים מסויימים
לאסירי ציון ,בני משפחותיהם ובני משפחות הרוגי מלכות ,שנערך לפי
סעיף  200לחוק הביטוח!
ובלבד שסכום ההכנסה שלא תיחשב לפי פסקאות משנה )א( ו־)ב( ,בצירוף
הניכוי מהכנסה אחרת לפי סעיף  12לחוק ,לא יעלה על מקסימום הניכוי לפי
סעיף )12ב( לחוק.
סייח התשמ״א ,עמי  30ועמי .136
ק״ת התשמ״ב ,עמ•  :590התשמ״ו ,עמ׳  :234התשנ״א ,עמ׳ .784

384

קיבץ התקנות  ,5395כ״א נחשון התשנ״ב29.10.1991 ,

)(2

אחרי פסקה ) (9יבוא:
״) (10גימלת סיעוד המשתלמת לפי פרק ו׳ 5לחוק הביטוח:
) (11הכנסה מדמי שכירות שאדם מקבל בעד השכרת דירתו ששימשה
למגוריו ,ובלבד שהוא שוכר דירה אחרת למגוריו בסכום שאינו עולה על סכום
דמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה ששכר.״

כ״ו באלול התשנ״א ) 5בספטמבר (1991
<חמ 13-1543

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפגי פגיעה בעבודה()תיקון( ,החשנ״ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34 ,31ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח , 1968-אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה  25לתקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה( ,התשי״ד) 1954-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
2

תיקון תקנה 25

״) (3קיבוץ  -לגבי עולה העובד ללא תמורה בקיבוץ ,בשעות העבודה בלבד,
בתקופה שעד  12חודשים מיום עלייתו ,ובתנאי שבתקופה זו הוא לומד באולפן:
) (4מוסד להשכלה גבוהה  -לגבי עולה ,העוסק ללא תמורה במחקר או בלימוד,
בתחום מקצועו או מומחיותו ,לתקופה שלא תעלה על  12חודשים ,ובלבד שהתקופה
האמורה חלה תוך עשרים וארבעה חדשים מיום עלייתו:
) (5מוסד רפואי  -לגבי עולה בעל השכלה רפואית העובד ללא תמורה ,לתקופה
שלא תעלה על  12חודשים ,ובלבד שהתקופה האמורה חלה תוך עשרים וארבעה
חודשים מיום עלייתו.
לענין תקנה זו -
״עולה״  -תושב ישראל שעלה לפי חוק השבות ,התש״י: 1950-
ג

״מוסד להשכלה גבוהה״  -מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי״ח: 1958-
4

״מוסד רפואי״  -בית חולים ציבורי כמשמעותו בתקנות בריאות העם )אישפוז בבית
חולים( ,התשמ״א1980-י ,וקופת חולים כמשמעותה בחוק מס מקביל ,התשל״ג-
1973׳׳.״
.2

בתקנה  26לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(1אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:

תיקון תקנה 26

״)ג( לענין תקנה  - (3)25הקיבוץ;
ם״ח
ק״ת
י ס״ח
י ם״ח
י ק״ת
ס״ח
1

2

6

הזשכ״ת ,עמי  :108התשנ״א ,עמי  :106התשמ״ו ,עמי .212
התשי״ד ,עמי  :650התשל״ג ,עמ׳ .944
הזש״י ,עמי  :159התש״ל ,עמ׳ .34
הזשי״ת ,עמי  :191התש״ן ,עמי .1316
התשמ״א ,עמי  :76התשמ״ה ,עמי .367
היןשל״ג ,עמ׳  :15התשנ״א ,עמי .128

קובץ התקו:ות  ,5395כ״א בחשון התשנ״ב29.10.1991 ,
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)ד( לענין תקנה  - (4)25המוסד להשכלה גבוהה:
)ה( לענין תקנה  - (5)25המוסד הרפואי.״
.3

תחילה

3-909

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב באלול התשנ״א ) 1בספטמבר .(1991

א׳ בחשון התשנ״ב ) 9באוקטובר (1991
(
m

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()תיקון(,
התשנ״ב -ו 199
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  160 ,34ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ןנוסח משולב[,
התשכ״ח ,'1968-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 19א

בתקנה 19א)א( לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(,
.1
התשל״א , 1971-בהגדרת ״הכשרה מקצועית״ ,במקום ״ (1)25ו־))(2א(״ יבוא ״)(2) ,(1)25א(,
) (4) ,(3ו־).(5״

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה
.2
בעבודה( )תיקון( ,התשנ״ב.1991-

2

א׳ בחשון התשנ״ב ) 9באוקטובר (1991
<חמ (3-912

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

י ס״ח התשכ״ח ,עמי  :108התשנ״א ,עמי .106
ק״ת התשל״א ,עמ׳  !1458התשל׳׳ח ,עמ׳  ¡967התש״ן ,עמי .1012
2

תקנות התעבורה )תיקון( ,התשנ״ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה' ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 97

.1

בתקנה  97לתקנות התעבורה ,התשכ״א) 1961-להלן  -התקנות העיקריות( -
2

)(1

בכותרת השוליים ,המלים ״בזמן תאורה״  -יימחקו- .

)(2

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)ב> לא ינהג אדם אופנוע ,מונית ,אוטובוס ציבורי ,או רכב מנועי מסחרי
שמשקלו הכולל המותר עולה על  14,999ק״ג ,בתקופה שמן ה־ 1בנובמבר עד
 31במרס בכל שנה ,אלא כשמאירים בו פנסי החזית ופנס אחורי״.

כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר (1991
<חמ (2-83

משה קצב
שר התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳ .173
ק״ת התשכ״א ,עמי  :1425התשנ׳׳א ,עמי .836

386

קובץ התקנות  ,5395כ״א כחשון התשנ״ב29.10.1991 ,

תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(2התשנ״כ-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  71לפקודת התעבורה /אני מתקין תקנות אלה:

.1

אחרי תקנה  386לתקנות התעבורה ,התשכ׳׳א , 1961-יבוא:
2

״הגבלת הפעלה

הוספת תקנה 386א

386א) .א( הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה
אלא בקו ש י ר ו ת 
)!( המשרת נוסעים לבית חולים:
) (2המשרת נוסעים לישוב ספר:
) (3המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים:
) (4שהוא חיוני ,לדעת הרשות ,מבחינת בטחון הציבור:
) (5שהוא חיוני ,לדעת הרשות ,מבחינת קיום שירותי תחבורה
ציבורית.
)ב( האמור בתקנת משנה )א( לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו
רשיון קו לפני יום ט״ו בטבת התשנ״א) 1בינואר  ¡(1991לענין זה ,״קו שירות
רצוף״  -קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל
בשעה  13.00של ערב יום המנוחה.״

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בכסלו התשנ״ב ) 1בדצמבר .(1991

תהילה

ל׳ בתשרי התשנ״ב ) 8באוקטובר (1991
משה קצב
שר התחבורה

<חמ 0-83

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  !173סייח התשנ״א ,עמי .214
ק״ת התשכ״א ,עמ׳  :1425התשנ״א ,עמי .836

תקנות המועצות הדתיות היהודיות )ניהול( )תיקון( ,התשנ״ב991-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף )15א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א-
 ,'1971אני מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  2לתקנות המועצות הדתיות היהודיות )ניהול( ,התש״ל) 1970-להלן -
.1
התקנית העיקריות( ,יבוא:
2

״חרר מועצה
ה מ ע י נ י

'

ב ח ו ז ה

החלפת תקנה 2

) .2א( חבר מועצה ,שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או על ידי
קרובו ,סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה
או עסק שנעשה עם המועצה ,למענה או בשמה ,או בכל ענין העומד לדיון
במועצה או בועדה מועדותיה ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים
שהמועצה מספקת לתושבים -
) (1יודיע על כך למועצה ,בכתב או בעל פה ,מיד לאחר שנודע לו
כי החוזה ,העסק או הענין האמורים ,עומדים לדיון וההודעה תירשם
בפרוטוקול:

י סייוז התשל״א ,עמי  ;130התשל״ח ,עמ׳ .104
י ק״ת התש״ל ,עמי  :1720התשל״ו ,עמי .2183
קובץ ותקנות  ,5395כ״א בחשו! התשנ״ב29.10.1991 ,
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) (2לא ישתתף בדיונים על החוזה ,העסק או הענין במועצה או
בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם:
) (3בסעיף זה ,״קרוב״ לאדם פלוני  -כמשמעותו בחוק מס שבח
מקרקעין ,התשכ״ג. 1963-
3

)ב( הוראות תקנת משנה)א( לא יחולו על חבר מועצה מחמת היותו בעל
מניות או חבר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור,
אלא אם כן היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי ,או אם
היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על  5אחוזים.
)ג( העובר על הוראות תקנת משנה)א( ,דינו  -מאסר שלושה חדשים או
קנס כאמור בסעיף  (2)40לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-או שני העונשים
כאחד.
4

הוספת תקנה 2א

.2

אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

״איסור התקשורת
ב ח ״ י ם

2א) .א( חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שבו יש לאחד
מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל
או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה! לענין זה,
״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
)ב( הוראת תקנת משנה )א( לא תחול -
) (1לגבי חוזה בדבר שירות מהשירותים שהמועצה מספקת
לתושביה ,לאחד מהמנויים בתקנת משנה )א(:
) (2לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה
ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה :הודעה על מתן היתר
כאמור תפורסם ברשומות.
)ג( חוזה שנערך בניגוד להוראות תקנה זו ניתן לביטול על פי החלטת
המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר ,ומשבוטל כך לא תהא המועצה
חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שווי של מה
שקיבלה ,ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי
שנרכשו בתום לב.
)ד( לענין תקנה זו דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין
התקשרות עם המועצה :לענין זה ,״שליטה״  -כמשמעותה לפי סעיף  2לחוק מס
שבח מקרקעין ,התשכ״ג.1963-
)ה( הוראות תקנה זו לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת
כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל האיסור :אולם עם תחילת הכהונה יודיע
חבר המועצה למועצה בכתב על כל התקשרות האסורה לפי הוראת תקנת
משנה)א( שנעשתה לפני תחילת כהונתו ,וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא
יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות
האמורה.

3
4
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ס״ח התשכ״ג ,עמי .156
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשמ״ב ,עמי .172
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)ו( העובר ביודעין על הוראות תקנה זו ,דינו  -מאסר ששה חדשים או
קנס כאמור בסעיף  (2)40לחוק העונשין ,התשל״ז ,1977-או שני העונשים
כאחד.
)ז( הרשעה בעבירה לפי תקנה זו תיחשב בהרשעה בעבירה שיש עמה
קלון.

)ח( אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה .2״
כ״ח !:תשרי התשנ׳׳ב ) 6באוקטובר (1991
<חמ (3-2323

א ב נ ר חי ש א ק י
השר לעניני דתות

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()תשלומים בעד שירותים
בבנק הדואר( ,התשג״ב-ו199
::תוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר יהיו כמפורט בתקנות בנק הדואר )שירותים
.1
בבנק הדואר( )תיקון( ,התשנ״ב. 1991-
2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שירותים בבנק הדואר(,
.2
התש!,״א~ - 1990בטל.

אגרות בנק
ה ד ו א

י

ביטול

3

.3

תחילתו של צו זה ביום כ״ג בתשרי התשנ׳׳ב ) 1באוקטובר .(1991

תחילה

כ׳׳ד :.תשרי התשנ״ב ) 2באוקטובר (1991
)חמ 7ו<>3-

יצחק מודעי
שר האוצר

ר פ א ל פ נ חס י
שר התקשורת

י סייח התשמ״ו ,עמי .2
 ק״ת התשל״ה ,עמי  :157התשמ״ט ,עמי  206ועמי  :1129התשנ״א ,עמי  ;129התשנ״ב ,עמי .389י ק״וו התשנ״א ,עמי .169

תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( )תיקון( ,התשנ״ב1991-
:תוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,התשי״א ,'1951-ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק־יסוד :משק המדינה /אני מתקין תקנות אלה:
במקום התוספת לתקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,התשל״ה) 1974-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,יבוא:
3

1
2
1

החלפת התוספת

סייר התשי״א ,עמי  :219התשט״ז ,עמי  :85התשל״ו ,עמי  :2התשמ״ו ,עמי .99
סייר התשל״ה ,עמי .207
ק״ו :התשל״ה ,עמי  :157התשמ״ט ,עמי  206ועמי  :1129התשנ״א ,עמי .169
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"תוס3ת
חלק א׳
)תקנה ) 44א((
עסקאות בדשבמות סילוקים

.1

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל
חשבון

.2

התשלום
בשקלים חדשים

המשלם

ללא תשלום

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם
אחר -
 2.1כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שאי
שר אותו המנהל
 2.2כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שלא
אישר אותו המנהל

1.93

בעל החשבון

3.85

בעל החשבון

.3

החזרה או העברה של סכום מחשבון
התשלומים השמורים

3.19

מבקש הסכום

.4

חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה המשוכה
על בנק הדואר ,הניתנת לפרעון במזומן

1.93

בעל החשבון

.5

חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום
במזומן לפי רשימת מוטבים או הוראת
תשלום ממוגנטת

1.93

בעל החשבון

.6

חיוב חשבון סילוקים לפי הוראת תשלום
מאושרת מראש

1.32

בעל החשבון

.7

תשלום בעד פדיון מילוות חובה ומילווה
מלחמה מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 1%מהסכום
המשתלם בעד
פדיון התעודה

מבקש הפדיון

) (1תקנות מילווה בטחון )תעודות מילווה( ,התשל״ב) 1972-תיקון( ,התשמ״ח-
;1988
4

) (2תקנות מילווה בטחון )תעודות מילווה( ,התשל״ג) 197 3-תיקון( ,התשמ״ח-
1988י;
) (3תקנות מילווה בטחון )תעודות מילווה( ,התשל״ה) 1975-תיקון( ,התשמ׳׳ח-
'1988׳;
) (4תקנות מילווה בטחון )תעודות מילווה( )מס׳  ,(2התשל״ה) 1975-תיקון(,
התשמ״ח; 1988-
7

ק״ת
י ק״ת
ק״ת
ק״ת
4

6

7
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התשמ״ח,
התשמ״ח,
התשמ״ח,
התשמ״ח,

עמי
עמי
עמי
עמי

.1026
.1026
.1027
.1027
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התשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בחשבונות סילוקים

המשלם

) (5תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילויה()תיקון מם׳  ,(2התשמ״ח-
; 1988
8

) (6תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש )תעודות מילויה( )מם׳ ) (2תיקון מם׳ ,(2
התשמ״ח; 1988-
9

) (7תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצין ,סדרה א׳( )תיקון מס׳ ,(2
י״״_00רז01
התשמ״ח. 1 1988-־
,״

) (8תקנות מילויה מלחמה )תעידות מילווה מרצון ,סדרה ב׳( )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ח;"1988-
) (9תקנות מילווה מלחמה )תעודות מילווה מרצון ,סדרה ג׳( )תיקון מם׳ ,(2
התשמ׳׳ח!• 1988-
י״ח1988-
1122

) (10תקנות מילווה מלחמה ).תעודות מילווה מרצון סדרה ד׳( )תיקון מס׳ ,(2
יח•; 1988-
התשמ״ח1988-
״

 (11תקנית מילתה מלחמה על שבח מקרקעין )תעידות מילויה( )תיקון מם׳ ,(2
התשמ׳׳ח! 1988-
14

.8

העברת סכום מחשבון סילוקים לחשבון
ם •לוקים אחר או לחשבין חסכון

ללא תשלום

חלק ב׳
)תקנה ) 44ב((
התשלום
בשקלים חדשים

עסקאות בהמחאות כסף

.1

הגברת סכום בהמחאת כסף ,החזרתו של
הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע
תקפה

}

המשלם

ללא תשלום

.2

ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח

0.88

השולח

.3

שינוי שם השולח או המוטב של
המחאת כסף

0.88

השולח

.4

מימן העתק של המחאת כסף שנטען שאבדה

0.88

השולח

8

י
י"
״
י
״
"י
2

ק״ת התשמ״ח ,עמ׳
ק״ת וזתשמ״ח ,עמי
ק״ת התשמי׳ח ,עמי
ק״ת התשמ״ח ,עמי
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳
ק״ת התשמ״ח ,עמי
ק״ת התשמ״ח ,עמי

.1031
.1032
.1029
.1030
.1030
.1031
.1028
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חלק ג׳
)תקנה ) 44ג((
התשלום
בשקלים חדשים

המשלמ

.1

פרסום ברשימת בעלי החשבונות

ללא תשלום

.2

טיפול בהמחאה שלא כובדה -
 2.1כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חש
בון והבנק שעליו נמשכה לא כיבדה,
למעט בשל פגם טכני שקבע המנהל

2.53

 2.2כאשר ההמחאה משוכה על בנק הדו
אר ,ובנק הדואר לא כיבדה

3.85

.3

חקירה אודות תשלום שנטען עליו ששולם
בין תאריכים מסויימים לכל אחד מן הימים
הכלולים בין שני תאריכים

3.19

מבקש החקירה

.4

חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

3.63

מבקש החקירה

.5

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר

3.63

מבקש החקירה

.6

צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן
למבקש ,לכל צילום

3.19

מבקש המסמך

.7

התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב
בחשבון םילוקים ,לכל  10פעולות

2.53

בעל החשבון

.8

העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע
ממוכן ,לפי בקשת בעל החשבון ,לכל 10
המחאות .

2.53

בעל החשבון

.9

פנקס המחאות

ללא תשלום

בעל החשבון
בעל החשבון

כ״ד בתשרי התשנ״ב ) 2באוקטובר (1991
רפאל פנחסי
שר התקשורת

)וומ (3-47

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)הסדרים במשק הדלק()תיקון( ,החשנ״ב-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח,'1957-
אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדרים במשק הדלק( ,התשמ״ח1988-
.1
)להלן  -הצו( ,בהגדרת ״חברת נפט״ בסופה יבוא:

2

״) (4דור אנרגיה ) (1988בע״מ״
הוספת פרק
חמישי א׳

.2

אחרי הפרק החמישי לצו יבוא:

י סייח התשי״וו ,עמ׳  :24התש״ן ,עמי .241
י ק״ת התשס״ח ,עמ׳ .998
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״פרק חמישי א׳  -צרכן גדול
14א .בפרק זה -
״צרכן גדול׳ /צרכן דלק אחד מאלה:
) (1משרד הבטחון:
) (2חברת החשמל לישראל בע׳׳מ!
רכישה מחברת
נפט

14ב .צרכן גדול חייב לרכוש חלק מכמויות מוצרי הנפט הדרושים לו
באמצעות חברת נפט ,הכל כפי שיקבע המנהל מזמן לזמן.

רשיון יבוא
לצרכן גדול

14ג .רשיון ליבוא נפט גולמי או מוצרי נפט לצרכן על פי פקודת היבוא
והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט) 1979-להלן  -פקודת היבוא והיצוא( ,יינתן
בידי המנהל בכפוף להוראות צו זה.

אישור לסוגים
של מהירי נפט

14ד .ברשיון לצרכן גדול יקבע המנהל את סוג מוצרי הנפט שהרשיון חל
עליהם :לא קבע כאמור  -יראו את הרשיון ככללי ומתייחס הן לנפט גולמי והן
לכל מוצר ממוצרי הנפט.
14ה .צרכן דלק לצריכה עצמית שאינו צרכן גדול רשאי בעצמו לייבא נפט
גולמי או מוצרי נפט הדרושים לו לצריכה עצמית ולקבל לצורך כך מהמנהל
רשיון על פי פקודת היבוא והיצוא.

פטור

תפקיד המנהל

.3

3

1#ו.

המנהל מופקד על הטיפול בצרכנים גדולים לענין פרק זה.״

תחילתו של צו זה ביום כ״ד בחשון התשנ״ב ) 1בנובמבר .(1991

תחילה

א׳ בחשון התשנ״ב ) 9באוקטובר (1991
יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

)חמ (3-2(155

דיני מזינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .625

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק בצל בשנת ,(1992
התשנ'׳ב991-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,ד,תשי׳׳ט/1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
בכללים אלה -

.1

״לגדל״  -לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול בצל:
״בצל״  -בצל יבש ,לרבות בצל ראש.
.2

המיכסה הכללית לגידול בצל בשנת  1992בכל שטחי הארץ היא  6,750דונם.

מיכםה כללית

.3

אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה המיכסות האישיות במסגרת המיכסה הכללית:

עקרונות לקביעת
מיכםות אישיות

) (1ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכםה אישית ,מועדי זריעה או שתילה ,מועדי
שיווק ,וכן את הזן או הזנים לגידול ולשיווק על פי המיכםה:
1

סייח התשי״ט ,עמי  :222התשנ״א ,עמי .30
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) (2למבקש לגדל ולשווק בצל בשנת  1992תיקבע מיכסה אישית ,ככל האפשר
בשיעור המיכםה האישית ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול ולשיווק
בצל בשנת  ,1991או בשנה שקדמה לה  -אם לא גידל ולא שיווק בצל בשנת 1991
מחמת מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות ,והמבקש דיווח על
כך כדין:
) (3תוספות למיכםות האישיות שקבעה ועדת המיכסות בשנת  ,1991לא תבואנה
בחשבון לקביעת המיכסות האישיות בשנת  1992לפי פסקה ).(2
זכות בקרקע
ה ג י ד י ל

אי תחולה על
ג י ד ו ל י ם

מ ם ו י מ י ם

ועדת המיכםות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למבקש ,אם לא הוכח להנחת דעתה ,כי
.4
הגידול ייעשה בשמח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.
כללים אלה לא יחולו על גידולי זני בצל הנזרעים בחודש נובמבר  1992ואשר משווקים
.5
בתקופה שבין י״א באייר התשנ״ג) 2במאי  (1993ובין כ״ו בתמוז התשנ״ג ) 15ביולי .(1993
נתאשר.
כ״ט באלול התשנ״א ) 8בספטמבר (1991
ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חמ 13-881

רפאל איתן
שר החקלאות

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ושיווק גזר בשנת 992ז(,
התשני׳ב-ז99ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט,'1959-
מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:
הגדרות

.1

בכללים אלה ,״לגדל״  -לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הכרוכה בגידול גזר.

מיכסה כללית

.2

המיכסה הכללית לגידול גזר בשנת  ,1992בכל שטחי הארץ היא  5,400דונם.

מועדי זריעה,
ש ח י ל ה

ישיו

יק

) .3א( שנת הגידול  1992תפוצל לעונות משנה ,הן לגידול והן לשיווק ,בהתאם לקבוע
בסעיף קטן )ג(.
)ב( ועדת המיכסות תקבע למבקש מיכםה אישית ,מועדי זריעה או שתילה ,וכן מועדי
שיווק.
)ג( תקופות השיווק תיקבענה בהתאם למועדי הזריעה שבמיכםה ,כדלקמן :לזריעה
בחודשים ינואר ,פברואר ומרס  -שיווק מתחילת מאי עד סוף יולי :לזריעה בחודשים אפריל ,מאי
ויוני  -שיווק מתחילת יולי עד אמצע אוקטובר :לזריעה בחודשים יולי ,אוגוסט וספטמבר  -שיווק
מתחילת אוקטובר עד סוף ינואר :לזריעה בחודשים אוקטובר ,נובמבר ודצמבר  -שיווק מתחילת
ינואר עד סוף מאי.

י ט״ח התשי״ט ,עמ׳  :222התשנ״א ,עמ׳ .30
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.4

אלה העקרונות שלפיהם תיקבענה המיכםות האישיות במסגרת המיכסה הכללית:

עקרונות לקביעת
מיכסות אישיות

) , (1למבקש לגדל ולשווק גזר בשנת  1992תיקבע מיכסה אישית ,ככל האפשר
בשיעור המיכסה האישית ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו לגידול ולשיווק גזר
בשנת  ,1991או בשנה שקדמה לה  -אם לא גידל ולא שיווק גזר בשנת  1991מחמת
מחזור זרעים או מסיבה אחרת שהכירה בה ועדת המיכסות ,והמבקש דיווח על כך
כדין!
) (2תוספות חד־פעמיות למיכסות האישיות שקבעה ועדת המיכסות בשנת  1991לא
תבואנה בחשבון לקביעת המיכסות האישיות בשנת  1992לפי פסקה ).(1
ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למבקש ,אם לא הוכח להנחת ד ע ת
.5
הגידול ייעשה בשטח קרקע שבבעלות המבקש או שברשותו כדין.

ה׳ כ

י ,

זכות בקרקע
ה ג י ד ו ל

נתאשר.
כ״ט באלול התשנ׳׳א ) 8בספטמבר (1991
ירחמיאל גולדין
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חמ (3-881

רפאל איתן
שר החקלאות

משה נ ס י ם
שר התעשיה והמסחר

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )היטלים( )תיקון( ,החשנ״ב-ז99ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  39לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,התשי״ט, 1959-
מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:
1

.1

בתוספת לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )היטלים( ,התשמ׳׳ב- 1982-
2

)(1

תיקון התוספת

בסעיף )א( -
)א( בפסקה  ,1בפסקת משנה )א( ,אחרי ״אבטיחים״ יבוא ״ותפוח אדמה״.
)ב( בפסקה  ,1אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:
״)ג( על תפוחי אדמה  4% -מהמחיר שבו נמכרו תפוחי האדמה על ידי
המשווק.״
)ג( במקום פסקה  3יבוא:
״.3

עיבוד תעשייתי -
)א( על ירקות ,למעט תפוחי אדמה  2% -מהמחיר שבו נמכרו
הירקות על ידי המגדל לתעשיין;
)ב( על תפוחי אדמה  4% -מהמחיר שבו נמכרו תפוחי האדמה על
ידי המגדל לתעשיין״.

1
2

סייח התשי״ט ,עמי  :222התשנ״א ,עמי .18
ק״ת התשמ״ב ,עמי  :1356התשנ׳׳א ,עמי .211
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) (2בסעיף )ב( ,במקום ״למעט אבטיחים וירקות ליצוא״ יבוא ״למעט אבטיחים
ותפוחי אדמה ולמעט ירקות ליצוא״.
נתאשר.
ז׳ באדר התשנ״א ) 21בפברואר (1991
ירחמיאל ג ולדי ן
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות -

)חמ (3-635

רפאל איתן
שר החקלאות

יצחק מודעי
שר האוצר

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

הודעת המדידות )אגרות( ,התשנ״ב1991-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )6ג( ,לתקנות המדידות )אגרות( ,התשל״ז-דד^ )להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומים

עקב העליה במדד יחול מיום כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר  ,(1991שינוי בסכומי
.1
האגרות שלפי תקנות  2ו־ 3כלהלן:
) (1נוסח הדישה של תקנה  2לתקנות יהיה:
״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן ,ישלם מבקש השירות אגרה בסך
של  38.40שקלים חדשים ,לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או
חלק משעת עבודה כאמור ,ואלה העבודות:״
) (2נוסחה של תקנה  3לתקנות יהיה:
״בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות
או בידי עובד אגף המדידות ,ישלם המבקש בנוסף לכל תשלום המגיע ממנו לפי
תקנה  ,2אגרה בשיעור הנקוב להלן:
שקלים חדשים

) (1קואורדינטות ,גבהים ,מרחקים ,אזימוטים ,ופרטים כיוצא
באלה ,לכל קו או נקודה

0.76

) (2תיאור נקודות ,לכל יחידה

1.14

) (3מידות גבולות ,לכל חלקה בגוש רישום

1.14

) (4פרטי משיחה ,לכל חלקה בגוש רישום

1.14׳

י׳ באלול התשנ״א ) 20באוגוסט (1991
<חמ 13-334

רון אדלר

מנהל אגף המדידות
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  ¡1163התשנ״א ,עמ׳ .742
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!תודעת הפיקוח על מציבים ושיוותים )שמאי רבב( ,התשנ״ב991-ו
בהתאם לסעיף )15ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)שמאי רכב( ,התש״ם־) 1980להלן
 הצו( ,אני מודיע לאמור:ז

עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי  1991לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1991
.1
יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר  (1991כמפורט להלן:

התאמת שיעור
א ג ר י ת

"תוספת
)סעיף (15
שקלים חדשים

)(1

101

אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

)! (:אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

351

) (3אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס
) (4אישור על תוצאות בחינה עיונית ,בעל פה או בכתב,
או בחינה מעשית

101

) (:5כפל מסמך

50
מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

ל׳ בתשרי התשנ״ב ) 8באוקטובר (1991
יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

)חמ (3-1871
י ק״ת זתש׳׳ם ,עמ׳  ;2182התשמ׳׳ג ,עמ׳  ;1783התש״ן ,עמי .42

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(,
התשנ"ב1991-
בהתאם לסעיף )9ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)״צור מוצרי תעבורה והסחר בהם(,
התשמ״) '1983-:,להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
;יקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי  1991לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1991
.1
^ ^
יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר ( 91
19

כ מ פ ו ר ט

ה

ן :

התאמת שיעור
האגרות

״תוספת ראשונה
)סעיף (9
בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה ,רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם
אגרה בשיעור של  135שקלים חדשים.״
ל׳ בתשרי התשנ״ב ) 8באוקטובר (1991
)חמ (3-202

י ע ק ב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התשמ״ג ,עמ׳  ;1090החש״ן ,עמי .42
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הודעת יישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )היקף כספי ומהות מקצועית(,
התשנ״ב991-ז
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי
ומהות מקצועית( ,התשמ״ד) '1984-להלן  -התקנות( ,ועקב העליה במדד תשומות הבניה
למגורים ,אני מודיע לאמור•.
העלאת סכומים

החל ביום כ״ג בתשרי התשנ׳׳ב ) 1באוקטובר  (1991השתנו הסכומים הנקובים התקנה 1
.1
לתקנות כך:
)(1

בפסקה ) ,(1במקום ״ 27,450שקלים חדשים״ בא ״ 31,850שקלים חדשים״;

)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״ 13,750שקלים חדשים״ בא ״ 16,000שקלים חדשים״.

כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר (1991
נתן חילו

)חמ 0-1048

ממלא מקום רשם הקבלנים
ק״ת התשמ׳׳ד ,עמ׳  :1477התשנ״א ,עמי .803

תיקון טעויות
.1

בהודעת בית משפט)אגרות()מס׳  ,(2התשנ״ב ,1991-שפורסמה בקובץ התקנות  ,5385התשנ״ב,
עמ׳ - 16
)(1

בשם ההודעה ,המלים ״)מס׳ (2״  -יימחקו;

)(2

בפרט  16של התוספת הראשונה ,במקום ״עשיית תצהיר בפני שופט או רשם״ צריך להיות
״עשיית תצהיר בפני שופט או רשם או מזכיר ראשי של בית משפט״.

)חמ (3-87

.2

בהודעת המשכון)סדרי רישום ועיון()מס׳  ,(2התשנ״ב ,1991-שפורסמה בקובץ התקנות ,5385
התשנ״ב ,עמ׳  ,18בשם ההודעה ,המלים ׳׳)מס׳ (2״  -יימחקו.

)חמ (3-812

398

המחיר  2.80שקלים חדשים
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