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:
הודעת החשמל)רשיונות()מם׳  ,(2התשנ׳׳ב1992 -
הודעת החברות)שינויים כשכר כונסי נכסים ומפרקים()מסי  ,(2התשנ״ב1992-

 12באוגוסט 1992

עמוד
1434
1435

הודעת החשמל )ושימות()משי  ,(2התשג"1992-3
בתוקף סמכותי לפי כעיף  (1)37לתקנות החשמל )רשיונות( ,התשמ״ה1985-י )להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי

סכומים

עקב עליה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום ב׳ באב התשנ׳׳ב
.1
) 1באוגוסט  (1992כמפורט להלן:

״תוספת
)תקנה (37
בשקלים חדשים

אגרות

בחעה
מתן רשיון -
חשמלאי עוזר
חשמלאי מוסמך י
חשמלאי ראשי
חשמלאי מהנדס
חשמלאי בודק

17
44
57
95
95

חשמלאי מסוייג
חשמלאי מעשי

34
34

חשמלאי טכנאי
חשמלאי הנדסאי
חשמלאי שירות

68
75
34

34

ניתן רשיון כאמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה
אנשים ונקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת
המפעל -
אגרות

בשקלים חדשים

חשמלאי עוזר
חשמלאי מוסמך
חשמלאי ראשי
חשמלאי בכיר
חשמלאי מהנדס

34
34
34
34
34

חשמלאי בודק
חשמלאי מסוייג
חשמלאי מעשי
חשמלאי סכנאי
חשמלאי הנדסאי

34
34
34
34
34
34

חשמלאי שירות
ק״ח התשמ״ה ,עט׳  :878התשמ׳׳ז ,עמ׳  ¡716התשנ״ב ,עמ׳ .908
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i

.3

בעד חידוש הרשיון -
)א( כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום  30באפריל הבא אחרי מועד תום
תוקפו של הרשיון שבאים לחדשו )להלן  -המועד הקובע(:
בשקלים חדשים

19
34

 .1חשמלאי עוזר
 .2חשמלאי מסוג אחר
)ב( כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:

בשקלים חדשים

34
53

 .1חשמלאי עוזר
 .2חשמלאי מסוג אחד

בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות למעלה ממאה אנשים
ונקבע בתנאי הרשיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל
תהיה האגרה -
בשקלים חדשים

.4

)א( כשהיא משולמת לא מאוחר מהתאריך הקובע,
לרשיון מכל הסוגים

19

)ב( כשהיא משולמת אחדי התאריך הקובע,
לרשיון מכל הסוגים

28

העתק רשיון

1

כ׳׳ז בתמוז התשנ״ב ) 28ביולי (1992
« מ (3-486

19״

יצחק רבין
ש ר העבודה והרווחה

הוזמנת החביות)שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים()מס׳  ,(2התשג"ב992-ו
:,תוקף סמכותי לפי תקנה )15ד( לתקנות החברות)כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים
ושכרש( ,התשמ׳׳א) 1981-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנות )7א()8 ,א( וי)9א( לתקנות ,הוא החל ביום
.1
ב׳ מ1ב התשנ״ב ) 1באוגוסט  ,(1992כדלקמן:
״שכר ניהול

העלאת סכומי
בסיס לחישונ
שכר

) .7א( לבעל תפקיד ייקבע ,לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים ,שכר
ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא
נקבע ,כמפורט להלן:
) (1לגבי  152,524השקלים החדשים הראשונים -י 5%
) (2לגבי  381,310שקלים חדשים נוספים 4% -

ק״ו .התשמ׳׳א ,עמ׳  !646התשפ״ב ,עמ׳  ¡327התשמ׳׳ד ,עט׳  852ו»מ׳  !2375התשט״זas ,׳  ¡1147התשנ״ב ,עמי .745
קובץ התקנות  ,5465י״ג באב התשנ־יכ12.8.1992 .
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 (3:לגבי  457,572שקלים חדשים נוספים 3% -
 (4:לגבי  1,525,240שקליט חדשים נוספים 2% -
 (5לגבי  1,525,240שקלים חדשים נוספים 1% -
 (6לגבי  1,525,240שקלים חדשים נוספים -

0.5%

 (7לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25% -״
״שכר מימוש

) .8א( לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש ,כמפורט
להלן ,למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת
עבודתו בפיעל של בעל התפקיד ,ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד
מכונס נכסים או מפרק אחר:
) (1לגבי  7,626השקלים החדשים הראשונים או חלק מהם 763 -
שקלים חדשים
) (2לגבי  7,626שקלים חדשים נוספים 10% -
) (3לגבי  15,252שקלים חדשים נוספים 8% -
) (4לגבי  61,008שקלים חדשים נוספים 5% -
) (5לגבי  152,524שקלים חדשים נוספים 4% -
) (6לגבי  457,572שקלים חדשים נוספים 3% -
) (7לגבי  915,144שקלים חדשים נוספים 2% -
) (8לגבי  1,525,240שקלים חדשים נוספים 1% -
) (9לגבי כל שקל חדש נוסף 0.5% -״

״שכר חלוקה

) .9א( לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי
החברה כמפורט להלן:
) (1לגבי  61,008השקלים החדשים הראשונים 4% -
) (2לגבי  76,262שקלים חדשים נוספים 3% -
) (3לגבי  76,262שקלים חדשים נוספים 2% -
) (4לגבי  1,525,240שקלים חדשים נוספים 1% -
) (5לגבי  1,525,240שקלים חדשים נוספים 0.5% -
) (6לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25% -״

א׳ באב התשנ״ב ) 31ביולי (1992
)חמ (3-1496

1436
המחיר  80אגורות

עמרם בלום
הכונס הרשמי

 ,קובץ התקנות  ,5465י״ג באב התשנ׳־ב,
0334-2883

12.8.1992

סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים
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