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תקנות התעבורה)תיקון מס׳ זו ,התשנ״ג־1993
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תקנות הביטוח הלאומי <קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים()תיקון( ,התשנ״ג־1993
תקנות הביטוח הלאומי)הגדרת הכנסת נכה( <תיקון> ,התשנ״ג1993-
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תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח()תיקון מם׳ ,>2
התשנ״ג1993-
תקנות הביטוח הלאומי)מתנדבים()תיקון( ,התשנ׳׳ג־ 1993
תקנות הביטוח הלאומי)תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה( ,התשנ״ג1993-
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תקנות הביטוח הלאומי)בנות בשירות לאומי בהתנדבות()תיקון( ,ד.תשנ״ג־1993

901

תקנות מס מקביל)תשלום מס מקביל לגבי עובד במשק בית( ,התשנ״ג1993-

901

תקנות מניעת מפגעים)שמן משומש( ,התשנ״ג1993-

902

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )אגרת שירותים בענף הלול(
)מס׳  ,(2התשנ׳׳ג1993-
כללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר בשדות התעופה()תיקון( ,התשנ״ג־1993

903
905 . . . .

הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון( <מס׳  ,(2התשנ״ג־1993

905

הודעת החברות )אגרות ,פרטי רישום וטפסים()מס׳  ,>2התשנ״ג־1993

906

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית)תיקון מם׳  ,>2התשג״ג1993-

908

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק(
<מס׳  ,(3התשנ״ג1993-
תיקון טעויות
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תקנות בתי משפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה
של עובדים()תיקון( ,התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,83ו־ 109לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד) 1984-להלן  -החוק( ,וסעיף  88לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ״ז , 1967-ובתוקף שאר
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

2

בתקנה  1לתקנות בתי משפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה
.1
של עובדים( ,התשמ״א) 1981-להלן  -התקנות( ,בסופה יבוא:
3

״״שביתה״  -לרבות שביתה חלקית ,שביתת האטה או הפרעה מאורגנת אחרת של מהלך
העבודה התקין בידי קבוצת עובדים.״
החל״ת תקנה 2

.2

במקום תקנה  2לתקנות יבוא:

״תחולת התקנות

) .2א> תקנות אלה יחולו על בית משפט ועל לשכה שבהם מתקיימת שביתה
או השבתה וכל עוד היא מתקיימת.
<ב> מנהל בתי המשפט יפרסם הודעה על שביתה או השבתה המתקיימת
או העומדת להתקיים ,ככל הידוע לו ,ברדיו ,בטלויויה או בשני עיתונים יומיים,
ויפרט בהודעתו את בתי המשפט והלשכות המושבתים.
<ג> בסיום השביתה או ההשבתה יפרסם מנהל בתי המשפט ,בהודעה
ברשומות ,את התקופה שבה התקיימה השביתה או ההשבתה בבתי המשפט
והלשכות שעליהם חלו תקנות אלה.״

י״ג בסיון התשנ״ג) 2ביוני (1993
<חמ « - 1 1 4 8

דוד

לי בא י

שר המשפטים
סייח התשמ״ד ,עמי  ;198התשנ״ב ,עמי .143
סייח התשכ״ו ,עמי  ;116התשנ״א ,עמי .198
ק״ת התשמ״א ,עמי 1430א; התשמ״ג ,עמי .90

תקנות סדרי הדין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה )תיקון(,
התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ״ג 1963-י ,אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 26

בתקנה <26א> לתקנות שירות המדינה )משמעת()סדרי הדין של בית הדין( ,התשכ״ד, 1963-
.1
במקום ״יודיע לבית הדין מהי גירסתו באותו עניך ,יבוא ״רשאי בית הדין לבקש ממנו תגובה
מפורטת לתובענה״.
2

ט״ו בםיון התשנ״ג ) 4ביוני (1993
<חמ (3-1057

דוד לי ב א י

שר המשפטים
ם״ח התשכ״ג ,עמי  ;50התשמ״ג ,עמי .32
ק״ח התשכ״ד ,עמי  ;104התשמ״א ,עמי .361
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תקנות מילווה המדינה )סדרות מסוג ברקן( ,הונשג״ג 993 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12,4,3ו־ 15לחוק מילווה המדינה ,התשל-ט־) '1979להלן -
החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

::תקנות אלה -

הגדרות

״חברה״  -חברה ממשלתית או חברה־בת ממשלתית או חברה מעורבת כמשמעות מונחים אלה בחוק
החביות הממשלתיות ,התשל״ה.; 1975-
2

״הבורסה״  -הבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ; או כל בורסה אחרת שקיבלה רשיון לפי
סעיף  45לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח; 1968-
3

״מדד״ י  -מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם יתפרסם על ידי כל
מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים
שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו :אם יבוא מדד אחר ,תקבע הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף;
״היום הקובע״  -היום הארבעה עשר לפני מיעד תשלום או מועד פדיון ,לפי הענין; חל היום הקובע
ביוב! שאינו יום מסחר בבורסה יידחה היום הקובע ליום המסחר בבורסה הבא אחריו; חל היום
הקובע ביום שלאחר היום שבו פורסם המדד ,יידחה היום הקובע ליום המסחר בבורסה הבא
אחריו;
״יום מכחר בבורסה״  -כמשמעותו בתקנון הבורסה.
)א( כל סדרה של איגרות חוב מסוג ״ברקן׳־• המוצאת על פי החוק תהיה ניתנת להמרה
.2
לניירות ערך של הממשלה בחברה ,כאמור בתקנות  4ו־.5

איגרות חוב
מסוג ״ברקן״

<ב> כל סדרה של איגרות החוב תסומן במספר החל ב־ 4ותכונה ״מילווה המדינה,
התשל׳׳ט1979-״ בתוספת ציון מספר הסדרה ושם החברה.
<ג> איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב רשומות על שם.
.3

איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1שקל חדש או כפולה של  1שקל חדש.

השווי הנקוב

ו:ל סדרה של איגרות החוב תוצע לציבור בנפרד או כחלק מחבילה שבה ייכללו גם ניירות
.4
ערך של הממשלה בחברה או ניירות ערך של החברה ,או ניירות ערך של הממשלה בחברה ושל החברה
יחד ,והכל במסגרת תשקיף לפי חוק ניירות ערך ,התשכ״ח) 1968-להלן  -התשקיף(; רישום איגרות
החוב למסחר בבורסה יהיה כקבוע בתשקיף ובהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות דירקטוריון
הבורסה,

ההצעה במסגרת
תשקיף

 .5׳:א> ההמרה של איגרות החוב לניירות ערך של הממשלה בחברה ,תהיה לפי יחסי ההמרה,
שעריה ,מועדיה ,דרכיה ותנאיה כפי שייקבעו לגבי כל סדרה בעת הוצאתה בתשקיף ובהודעה
בעתונות.

המרת איגרות
חוב

<:ב> בתשקיף יפורטו הסדרים שיבטיחו את מילוי התחייבות הממשלה להמרת איגרות החוב
לניירות הערך של הממשלה בחברה ,כאמור.
׳:ג> המרת איגרות החוב לניירות ערך של הממשלה בחברה תיחשב לפדיון איגרות החוב,
ולא תהיה כל זכות לריבית לתקופה שלאחר מועד הוצאתן או לתקופה שלאחר המועד האחרון שנקבע
לתשלוב ריבית ,שחל לפני מועד ההמרה ,הכל לפי הענין.
ם״ח התשל״ט ,עמי .112
ס״ח התשל״ה ,עמ׳ .132
ס״ח וזתשכ״ח ,עמ׳  ;234התשנ״א ,עמי .22
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טווח מחירים

)א( שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך ,יקבע לגבי כל סדרה את המחיר שבו יימכרו
.6
איגרות החוב ,ובלבד שלא יעלה על  130אחוזים משווין הנקוב ולא יפחת מ־ 70אחוזים ממנו.
<ב> על אף האמור בתקנת משנה )א( ,רשאי שר האוצר לקבוע כי איגרות החוב יימכרו
במכרז; במקרה כזה לא יחולו הוראות תקנת משנה )א( ויחולו על המכירה תקנות מילווה המדינה
)מכרזים( ,התשמ״ד , 1984-אלא אם כן נקבע אחרת לגבי מקצת הסדרה.
4

איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת.

נוסח איגרות
החוב

.7

ריבית

איגרות החוב ישאו ריבית קבועה בשיעור שיקבע שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך לגבי
.8
כל סדרה ,ובלבד שלא יפחת מ־ 0%לשנה; הריבית תשולם בשיעורים שנתיים בעד התקופה של שנים
עשר החודשים שקדמו לתאריך התשלום; התשלום הראשון יחול שנים עשר חודשים מיום הוצאת
הסדרה; הריבית בעד תקופת הריבית האחרונה תשולם במועד פדיון איגרות החוב; היתד ,תקופת
הריבית האחרונה קצרה משנים עשר חודשים ,תיקבע הריבית לתקופה זו כחלק יחסי משיעור הריבית
השנתית.

דרכי תשלום
הריבית

סכום הריבית על איגרות החוב ,כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה ,ישולם למי שיהיה רשום
.9
כבעל איגרת החוב ביום הקובע ,ובמקרה של בעלים משותפים  -לבעל איגרת החוב שרשום ראשון
בפנקס ,וזאת על ידי זיכוי חשבונו בבנק כפי שהורה בעת רכישת איגרת החוב או כפי שהורה עד
מועד שלא יהיה מאוחר מ־ 15ימים לפני תשלום ריבית כלשהי.

פדיון

) .10א( איגרות החוב ייפדו בתום התקופה שתיקבע לגבי כל סדרה בעת הוצאתה ,בתשקיף
ובהודעה בעתונות ,ובתנאי שלא תפחת משנה ושלא תעלה על עשר שנים.
)ב( במועד פדיון איגרות החוב ,ייפדו אותן איגרות חוב שטרם הומרו לניירות ערך ,כאמור
בתקנה  ,5בשלמותן ,בשוויין הנקוב; מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית
ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.
גג> על אף האמור בתקנה  5ובתקנת משנה )א( ,אם יחליט דירקטוריון הבורסה להפסיק את
המסחר באיגרות החוב בשל העדר מסחר תקין עקב ירידת אחזקות הציבור בהן ,יהיו איגרות החוב
ניתנות לפדיון מוקדם בהתאם להנחיות דירקטוריון הבורסה ,באופן ובתנאים שייקבעו בתשקיף,
וניתן לקבוע בתשקיף גם הוראות בדבר שינוי תקופת ההמרה ומועדיה ,בהתאמה.

דרכי הפדיון

) .11א( סכום הפדיון של איגרות החוב כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה ,כמפורט בתקנה ,12
ישולם בדרכים האמורות בתקנה  ,9למי שיהיה רשום ביום הקובע כבעל איגרת החוב; הוצאו לבעל
הרשום תעודות איגרות חוב ,ישולם הסכום כאמור לאחר שימסור אותן למינהלה ,במישרין או
באמצעות בנק.
) מ חל מועד הנקוב לביצוע פדיון ביום שאינו יום עסקים בנקאי ,יידחה המועד ליום
העסקים הבנקאי הראשון שלאחריו; לענין זה -
״יום עסקים בנקאי״  -יום שבו פועלים רוב סניפי התאגידים הבנקאיים ואשר לגביו נוהגים
התאגידים הבנקאיים לקיום סליקה של שיקים ,חיובים אחרים וזיכויים;
״תאגיד בנקאי״  -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א. 1981 -״
5

תנאי ההצמדה
של איגרות
החוב והריבית
המשתלמת בגין

 .12השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד כדלקמן :התברר כי
המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן)להלן  -המדד החדש(,
עלה לעומת המדד שפורסם לחודש שבו הוצאה הסדרה של איגרות החוב )להלן  -המדד היסודי(,
תשולם אותה קרן או אותה ריבית ,כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליד ,של המדד החדש
לעומת המדד היסודי.
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;1216התשנ״א ,עמי .994
סייח התשמ״א ,עמי .232
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 .13ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב תהיה• פטורה מן המס המוטל על הכנסה ,חוץ מן
המס שיש לנכותו לפי סעיף  161לפקודת מם הכנסה .

פטור הריבית
ממס הכנסה

 .14׳־,מינהלה רשאית לסגור את פנקס איגרות החוב חמישה עשר ימים לפני כל אחד מהמועדים
לפרעון שנקבע ביחס לכל סדרה ,בדרך של תשלום כספי של כל סכום קרן או ריבית ,ולא לרשום בו
כל העברה של איגרת חוב.

סגירת הפנקס

 .15איגרות החוב יימכרו במסגרת תשקיפים באמצעות בנק ישראל ,תאגיד בנקאי כמשמעותו
בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א ,1981-חברי הבורסה ,וכל תאגיד אחר כפי שייקבע בתשקיף.

מכירת איגרות
החוב

 .16העמלה שתשולם למי שיקבל על עצמו הפצת איגרות החוב לפי תקנה  ,15לא תעלה על 0.5%
מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ כפי שייקבע בתשקיפים שיפורסמו ביחס לכל סדרה של
איגרות חוב.

עמלה

6

תוספת
)תקנה >7
נוסח איגרת החוב
סדרה
מוצע במסגרת תשקיף המתייחס
לניירות ערך של
)להלן  -״החברה״(

מס׳ סידורי

מילויה המדינה ,התשל״ט1979-
איגרת חוב מסוג ״ברקן״ ,רשומה על שם
.1

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילויה המדינה ,התשל׳׳ט ,1979-והתקנות
שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

.2

איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

.3

סכומי הריבית על איגרת חוב זו ישולמו באופן הקבוע בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה; סכום
הקרן של איגרת חוב זו ישולם באופן הקבוע בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה ,עם מסירת
איגרת החוב למינהלה.

:7 4.ל פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הריבית וההצמדה כפי שפורסמו בהודעה בעתונות ובתשקיף
בנוגע לסדרה האמורה.
.5

ד מדד היסודי שלפיו ישולמו הפרשי ההצמדה על איגרת חוב זו הוא המדד לחודש

תאריך ההוצאה:
ממשלת ישראל
שר האוצר

החשב הכללי

כ׳ בסיון התשנ׳׳ג ) 9ביוני (1993
<חמ <50י>3-
6

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

קובץ התקנות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22.6.1993 ,

897

תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(7ה ת ש נ ״ ג  9 9 3 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה' ,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה
282ד

.1
יבוא:

אחרי תקנה 282ג לתקנות התעבורה ,התשכ״א) 1961-להלן  -התקנות העיקריות(,
2

282ד .רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי עם מנוע דיזל שהתקנתו לא
נאסרה מכוח דין אחר ,יירשם ויחודש רשיונו רק אם שנת ייצורו  1994או
לאחריה,״

״רישום רכב
ע ם

תיקון התוספת
השניה

.2

מ נ י ע

ד י י ל

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בחלק גי ,בפרט 10א -
)(1

במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2זיהום אויר מרכב המופעל במנוע דיזל

שנת ייצור

סוג הרכב

משקל כולל
מותר בק״ג

תקני עשן
מחייבים

עד 1993

כל הסוגים

כל משקל

EEC 72/306
או
ECE24

למן 1994

רכב נוסעים פרטי ,רכב פרטי עד 2,349
דו־שימושי ,מונית ,רכב סיור,
רכב מסחרי

EEC 72/306
או
ECE24

למן 1994

אוטובוס

4,001

רכב מסחרי

 3,501ומעלה

תקני גזים
מה״בים

EEC 91/441

EEC 72/306
או

למן 1994

מ־2,350
מונית בעלת מרכב זוטובוס,
רכב סיור בעל מרכב זוטובוס ,עד 3,500
אוטובוס זעיר ,רכב מסחרי

)(2

ECE 24
EEC 72/306
או
ECE24

EEC 88/77
או
EEC 91/441

בפסקה <- >3
)א( בכותרת ,המלים ״רכב בנזין״  -יימחקו;
<ב> מול השנה  ,1992במקום
״) (2בבנזין נטול עופרת  95אוקטן״ יבוא
״) (2בבנזין נטול עופרת המשווק בישראל״;
<ג> אחרי השנה  1992יבוא:
״ 1994הצהרת יצרן הרכב ,לגבי רכב המונע במנוע דיזל ,כי המנוע.מותאם
לשימוש בסולר לפי ת״י ,107״

1
2

898

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳  :173ס־ח התשנ״ב ,עמי .72
ק״ת התשכ״א ,עמי  ;1425התשנ״ב ,עמ׳  ;711התשנ״ג ,עמ׳  ,43עמ׳  ,175עמי  ,334עמ׳  ,429עמי  (824) 774ועמי
,862

קובץ התקנות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22,6.1993 ,

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באב התשנ״ג) 16באוגוסט . 0 9 9 3

3״

תחילה

י״ז בסי ון התשנ׳׳ג < 6ביוני (1993
n

m

.

שר התחבורה
ת ק נ ו ת הביטות ה ל א ו מ י ) ק ב י ע ת ה כ נ ס ה ב נ י ט ו ת ?קנה ושאירים( )תיקון(,
התשנ״ג1993-
!:תוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח,'1968-
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1
 5יבוא:
ולענין סעיף

בתקנות הביטוח הלאומי)קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים( ,התשל״ז , 1976-אחרי תקנה
2

5א.
ק י  : 1ת י ם

ח ב י י

ומושבים שיתופייס

הוספת תקנה 5א

לחוק
1x0n
3ux5
)א( לענין הגדרת ״אלמן״ שבסעיף
תיחשב הכנסתו של חבר קיבוץ או מושב שיתופי ,כהכנסה העולה על הסכום
1

שנקבע בפרט  1ללוח ב׳ לחוק,״
כ״ה באייר התשניג) 16במאי (1993
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

<חמ 13-298
סייח התשכ״ח ,עמי  :108התשנ״ב ,עמי.44
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;221התשמ״ח ,עמי .511

1
1

ת ק נ ו ת ה ב י ט ו ח ה ל א ו מ י ) ה נ ד ו ת ה כ נ ס ת נכה( )תיקון( ,התשנ״ג1993-
:.תוקף סמכותי לפי סעיפים 127כא ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
ד,תשכ׳יח ,'1968-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות הביטוח הלאומי )הגדרת הכנסת נכד ,(,התשל״ו־ , 1975אחרי תקנה  1יבוא;
2

,1

-הכנסת חבר

^

ז
י

י ״ ו ע ב
פ י

הוספת תקנה 1א

1א .לענין סעיף 127לז)ב>< >1לחוק ,תיחשב הכנסתו של חבר קיבוץ או מושב
שיתופי ,כהכנסה העולה על הסכום שנקבע בפרט  1ללוח ב׳ לחוק,״

כ״ה באייר התשג״ג) 16במאי (1993
<חמ >3-2!27

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

מייד! התשכ״ח ,עמי  ;108התשנ״ב ,עמי .44
ק ״ ה התשל״ו ,עמי .202

תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(
)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  186ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב] ,התשכ״ח־,'1968
אני מתקינה תקנות אלה:
ס״ה התשכ״ח ,עמי  ;108התשנ״ב ,עמי ,1410

קובץ התקנות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22.6.1993 ,

899

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר
«1
התשל״א״1972י /בסופה יבוא:

תשלוט דמי

ביטוח(,

״ 134כפר הנוער עיינות

תחוילד•

133

סמינר ״ויזניץ״

136

םמיגר ת ו ת י חסידי

137

סמינר ״בית יעקב״ ע״ש הרב וולף

138

סמינר חסידי ״בית יעקב״״

תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ׳׳ג,

»2

כיה באייר התשג״ג) 16במאי (1993
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

)חג? (3-912
ק ״ ת התשל״א ,עמי  ;1458התשנ״ג ,עמי .286

תקנות הביטוח הלאומי)מתנדבימ( )תיקון( ,התשנ״ג-־1993
בתוקף סמכותי לפי סעיפימ 198ה ו־־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח•• 1968יי ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה )1א> לתקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים( ,התשל״ח~ , 1978אחדי פסקה )(18

«1
יבוא;

2

״< >19שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנות  1ד)2א( לתקנות הביטוח הלאומי
)בנות בשירות לאומי בהתנדבות( ,התשל״ח־\ 1978
ג

כ׳׳ה באייר התשנ״ג ) 16בנ?.אי (1993
)חמ (3-554

אודה נמיר
ודת העתודה והרווחה

סייח התשכ״ח ,עמי  ;108סייח התשג״א ,עמי ,168
ק ״ ת התשל״ח ,עמי .1983
ק ״ ת התשל״ח ,עמי .1629

מקנות

ה ג י ס ו ת הלאומי )תשלומיה !.הישרה מקצועית לענין דמי אבטלה(,
התשנ״ג־ 1993

בתוקף סמכותי לנוי סעי;!ים 127מז ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ׳׳ח , 1968-ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
]

תשלומים בהכשרה
מקצועית
תחילה ותוקף

בתשלומים שיינתנו לזכאי בהכשרה מקצועית כמפורט בתוספת לא יהא כדי להשפיע על
,1
זכאותו למלוא דמי האבטלה.
תהילתן של תקנות אלה ביש י׳ באייר התשג׳׳ג) 1במאי  (1993ותוקפן עד יום כ״א בתמוז
.2
התשנ״ג ) 31ביוני .(1994

סייח התשכ״ח ,עמי  ;108התשג״ב ,עמי .146

900

קוגץ התקנות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ׳׳ג22.6.1993 ,

תוספת
)תקנה (1
סוגי הכשרה מקצועית לענין סעיף 127טז)א( לחוק
)א(

הכשרה בבניה
הכשרה מקצועית בעבודות בניה למעט עבודה פקידותית.

כ״ה באייר התשנ״ג) 16במאי (1993
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

<חמ«>3-24

תקנות הביטות ה ל א ו מ י ) ב נ ו ת בשירות לאומי בהתנדבות()תיקון(,
התשנ״ג 993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח,'1968-
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:

,1

בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( ,התשל״ח, 1978-
בהגדרה ״שירות לאומי״ ,בסופה יבוא ״שירות אחר שיש בו תועלת לאומית או ציבורית״.
2

.2

תיקון תקנה

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ באלול התשנ״ב ) 1בספטמבר .(1992

1

תחילה

כ״ה ב*!ייר התשנ״ג ) 16במאי (1993
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

<חמ >3-684

2

ס״ח התשכ״ח ,עמי  ;108התשנ״א ,עמי .168
ק״ת התשל״ח ,עמי .1629

תקנות מ ם מקביל )תשלום מ ס מקביל לגבי עובד במשק בית( ,התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים <2ה> ו־ 16לחוק מס מקביל ,התשל״ג , 1973-באישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
1

במקום שיעור המס המקביל האמור בסעיף )2א> לחוק ,ישלם מעביד למוסד מס מקביל בעד
.1
 1ק
ק
,
ל ,
ק1
עובד במשק בית בשיעור של  1.00%מ ה
ס כ ו ם

ש

פ י ו

מ ש ו

מ

ם ך מ

ת

ב י ט ן ח

נ ה  ) 8ב (

?

ת

נ ו ת

שיעור מם מקבילה
לעובד במשק ב

הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( ,התשל״א. 1971-
2

.2

תקנות מס מקביל )תשלום מם מקביל לגבי עובד במשק בית> ,התשל״ח־ 1978־ בטלות.
ג

ביטול

כ״ה באייר התשנ״ג) 16במאי (1993
<חמ >3-::96

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ס״וו התשל״ג ,עמ׳ .88
ק״ת התשל״א ,עמי .1458
ק״ת התשל״ח ,עמי .899

קובץ התקנות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22.6.1993 ,

901

ת ק נ ו ת מ מ ע ו ו נ » ^ י ט ) ש מ ן מ ש ו מ ש (  ,התשנ״ג

1993

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  7ו־ 18לחוק מניעת ממגעים ,התשכ״א ,'1961 -סעיף  10לחוק
רישוי עסקים ,התשכ״ח~ ,*1968וסעיף )120א>< (2לחוק המים' ,לאחר התייעצות עט מועצת המים
ובהתייעצות עם שר הבריאות ,אני מתקין תקנות אלה;
«1

בתקנות אלו; -

״אתר הפסולת הרעילה״  -המפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ובמסולת המרים מסוכנים
שברמת חובב שבנגב;
״מיתקן מיחזור״  -מיתקן שבו ניתן טיפול לשמן משומש ,ההופכו לשמן מחודש והפועל בהתאם
להוראות כל דין;
״מחליף שמגיס״ ״• כל אחד מאלה;
)(1

מוסך או תחנת מיכה )להלן  -מוכר שמן(;

) (2משתמש בשמן בכמות של יותר מ״ 20ליטרים בחודש ,לצרכי סיכה ,בידוד וכיוצא
באלה ,בכלי רכב ,כלי שיט ,כלי טיס ,מכונה ,שנאי ,מערכת הידראולית ,ממסרה,
מדחס ,טורבינה וכיוצא באלה והמבצע החלפת שמנים עצמית )להלן  -משתמש
בשמן(;
) (3צרכן שמן בכמויות של עד  20ליטרים בחודש והמבצע החלפת שמן עצמית
)להלן ? -ירכן שמן(;
״שמן״ י ״ שמן שזוקק מנפה גולמי או שיוצר באופן סינתטי ,שנועד לשמש לןגורך סיכה ,בידוד
״שמן מחודש״  -שמן משומש שכתוצאה מתהליך סינון ,ניקוי ,שיקוע ,זיקוק ,או תהליך אחר הוא
באיכות בהתאם לתקן ,ה מ א מ ר שימוש מחודש בוי בשמן;
״שמן משומש״  -י שמן י שנעשה בלוד ראוי לשימוש לגרכי סיכה ,בידוד וכיוצא באלה ,כתוצאה
משימוש ,אחסנה ,מלמול או סיבה דומה אחרת ,ולרבות שאריות שמן שנאגרו במסנן משומש.
לשת מניעת זיהום אוויר ,זיהום מקורות מיס ושמירה על איכות נאותה של הסביבה ,לא
2״
ישפוך מחליף שמנים ,לא ישרוף ולא יסלק שמן משומש שברשותו ולא יאפשר לאחר לעשות כן ,אלא
באופן שנקבע בתקנות אלה.
הצבת מיתקני
איסוף

.3

)א(

מחליף שמנים יניב מיתקן לאיסוף שמן משומש לפי הוראות אלה:
)(1
לעין;

מוכר שמן ־״ ליד עמדת מכירה; מיתקן האיסוף יסומן באמצעות שלט גלוי ובולט

)(2

משתמש בשמן  -במקום שבו מתבצעת החלפת שמנים.

< aמיתקן האיסוף יהיו; בקיבול מתאים למי הענין ,שלא יפחת מ־ 200ליטרים ,יהיה סגור
באופן שיצמצם את אידוי השמן לסביבה ויוצב על משטח העשוי חומר בלתי מחלחל שימנע את זיהום
הסביבה ויאפשר שאיבת השמן המשומש מתוכו.
<ג> מוכר שמן יאפשר לצרכן שמן המבקש לסלק שמן משומש ,לסלקו למיתקן האיסוף
שברשותו.
2
3
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סייח היזשכ״א• ,עמי .58
סייח התשכ״וו ,עמי ,204
סייח התשי״ט ,עמי  ;169התשנ״א ,עמי ,180

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,5528ג׳ בתמוז ה ת ש נ ״ ג 22.6.1993 ,

.4

מחליף שמנים כמפורט להלן יסלק שמן משומש כשהוא ארוז ומשוגע כדין:

סילוק שמן
משומש

) (1מוכר שמן או משתמש בשמן  -ממיתקן האיסוף לאתר הפסולת הרעילה או
למיתקן מיחזור;
)>2

צרכן שמן  -למיתקן איסוף שברשות מוכר שמן או למיתקן מיחזור.

מוכר שמן או משתמש בשמן יחזיק וישמור ברשותו חשבוניות רכישת שמן וחשבוניות אן
.5
תעודות משלוח של אתר הפסולת הרעילה או של מיתקן המיחזור להוכחת סילוקו של השמן
המשומש.

שמירת מסמכים

העובר על הוראות תקנות אלה דינו  -ששה חודשי מאסר או קנס כאמור בסעיף )61א>)>1
.6
לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-או שניהם כאחד.

עונשין

4

.7

תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

תחילה

י״ג בס״ון התשנ״ג < 2ביוני (1993
יוםי שרי ד

<חמ >3-:411

השר לאיכות הסביבה
*

סייח התשל״ז ,עמי  ;226ק״ת התשנ״ג ,עמי .486

צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )אגרת שירותים
בענף ה ל ו ל ( ) מ ס ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ג  9 9 3 -ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף <7א> לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
ד,תשמ״ו) 1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
1

.1

בצו זה -

״עופות״  -תרנגולים ,אווזים ,ברווזים ,ברבורים ,ברברים ,מולרדים ותרנגולי הודו ,מכל גזע ,מין
וגיל;
״ביצי דגירה של עופות״ ו״אפרוחים״  -למעט ביצי דגירה ואפרוחים המיועדים ללהקה בה מפתחים
או משפרים תכונות תורשתיות שונות;
״המועצה״  -המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף  2לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,
התשכ״ד) 1963-להלן  -חוק המועצה(;
2

״פטמים״  -תרנגולים בגיל שעד חמישה חודשים;
״קבלן מורשה״  -קבלן מורשה על פי הוראות סעיפים  3וי 4לכללי המועצה לענף הלול )הסדרי
ייציר ושיווק( )מם׳  ,>2התשכ״ח: 1968-
3

״קילוגרם״  -לפי משקל חי;
״תקציב המועצה״  -תקציב על פי סעיף  59לחוק המועצה;
״יבואן״  -מי ששמו נקוב כיבואן ברשימון יבוא של אגף המכס ומע״מ לגבי יבוא לישראל של ביצי
דגירה או אפרוחים של עופות ,לרבות קבלן מורשה המיבא את התוצרת.

2
3

ם״ח התשמ׳׳ו ,עמי .2
סייח התשכ״ד ,עמי  ;12התשל״ד״ עמי  ;74התשמ״א ,עמ׳ .178
ק״ח התשכ״ח ,עמי .1862

קובץ התקנות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22.6.1993 ,
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אגרת שירותים

.2

נקבעת בזה אגרה שתשולם בעד מתן שירותים כאמור בסעיף  (6)3להוק המועצה ,כמפורט

להלן:
) 0.35 (1אגורות לכל קילוגרם של עופות ,למעט תרנגולי הודו ,אווזים ומולרדים,
המגיע לשיווק;
) 0.30 (2אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק;
) 2.70 (3אגורות לכל קילוגרם של אווזים ומולרדים המגיע לשיווק;
) 1 (4שקל חדש לכל קילוגרם של עופות ולכל אפרוח של עופות המיובאים לישראל
לכל מטרה שהיא ,למעט לשם ייצור בשר פטמים;
< 24 (5אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולת ולכל אפרוח של תרנגולת המיובאים
לישראל לשם ייצור בשר פטמים.
אגרת פיקוח

.3

תשלום וגביה

)א( קבלן מורשה יגבה את האגרות המפורטות בסעיף  0<2עד ) >3ובסעיף  3ממי שרוכש
,4
ממנו את העופות.

נקבעת בזה אגרה שתשולם בעד מתן שירותים כאמור בסעיף  (7)3לחוק המועצה כמפורט
) 5.1 (1אגורות לכל קילוגרם של עופות ,למעט תרנגולי הודו ,אווזים ומולרדים,
המגיע לשיווק;
) 3.7 (2אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק.
) 7.22 (3אגורות לכל קילוגרם של אווזים ומולרדים המגיע לשיווק.

<ב> קבלן מורשה ישלם למועצה מדי חודש בחודשו את סכום האגרות שהוא חייב לגבות
כאמור לגבי החודש שחלף.
<ג> המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה את סכום האגרות שהוא
חייב לגבות על פי צו זה,
) ח יבואן ייגבה את האגרות המפורטות בסעיף  (4)2ו־< (5ממי שרוכש ממנו את התוצרת
האמורה וישלם למועצה מדי חודש בחודשו את סכום האגרות שהוא חייב לגבות כאמור לגבי החודש
שחלף.
<ה> סכומי האגרות לפי צו זה יהוו׳ חלק מתקציב המועצה.
רישום

קבלן מורשה ויבואן ינהלו רישום וימסרו למועצה דין וחשבון ,כפי שהמועצה תורה מפעם
,5
לפעם בכל הנוגע לאגרות שגבו לפי סעיפים  2ו־.3

שמירת דינים

.6

ביטול

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )אגרת שירותים בענף הלול(,
.7
התשנ״ג - *1993-בטל.

אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דין.

נתאשר.
כ׳ בסיון התשנ״ג) 9ביוני (1993
<חמ (3-1228

י ע ק ב צור
שר החקלאות

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

יונתן בשיא
יושב ראש המועצה לענף הלול
א ב ר ה ם < ב י י ג ה( ש ו ח ט
שד האוצר

ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .323
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כללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר בשדות התעופה( )תיקון(,
התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  30לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז־ ,'1977ובאישור שר
התחבורה ,מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:

.1

בסעיף 15ב

לכללי רשות שדות התעופה )שמירה על הסדר

בשדות

התעופה(,

תיקון סעיף 15ב

התשמ״־- 1984-
2

< >1סעיפים קטנים <ג> ו־< 0יסומנו <ד> ו־<ה> כסדרם ,ואחרי סעיף קטן י ם יבוא:
״<ג> המוביל יציב נציגים מטעמו בתחתית המדרגות היוצאות משער היציאה ובכניסה
לכל אוטובוס המוביל את הנוסעים אל כלי הטיס ,כדי להבטיח את כניסת הנוסעים אך
ורק לאוטובוס המיועד להסיעם לכלי הטיס שבו הם מתעתדים להמריא.״
)(2

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
״) 0על המוביל לדאוג לכך שהוראות סעיפים קטנים )א( עד <ה> יפורטו ב״רשימת
התיוג״ של הפעולות שמתדרך בהן מי שהוא מינה לכך ,לגבי כל טיסה יוצאת ,ולבצע
תדרוך חוזר אחת לששה חודשים לפחות.
<ז> המוביל מופקד על העלאת הנוסעים המגיעים בטיסות נכנסות לאוטובוסים שיעדם
בית הנתיבות ,ולמנוע את הליכתם של הנוסעים ברגל מכלי הטיס או מסביבתו לבית
הנתיבות.
<ח> נציג המוביל ילווה באורח צמוד נוסעים הנזקקים לכסאות גלגלים מבית הנתיבות
לכלי הטיס בטיסות יוצאות ,ומכלי הטיס לבית הנתיבות בטיסות נכנסות; תנועת
הנוסעים בכסאות הגלגלים מכלי הטיס ואליו תיעשה באמצעות רכב שהרשות אישרה
לביצוע פעולה זו.״

כ׳ באייר התשנ״ג ) 11במאי (1993
<חמ (3-1713

חיים ק ו ר פ ו
יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה
אני מאשר.
ישראל קיסר
שר התהבורה

1
2

סייח התשל״ז ,עמ׳ ,182
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;1412התשמ״ט ,עמ׳ ,762

הודעת תוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון( )מס׳ ,(2
התשנ״ג993-ד
בתוקף סמכותי לפי תקנה <2ג> לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רשיון(
)מם׳  ,(2התשל״ג1973-י )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה <2א> לתקנות ,מיום י״ב בתמוז התשנ״ג
.1
) 1ביולי  ,(1993כך:
״<א>
1

הגדלת סכומים

בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד־פעמית כמפורט להלן:

ק״ת התשל׳׳ג ,עמ׳  ;1540התשמ״ז ,עמי  ;1240התשנ״ג ,עמ׳ .158

קובץ ה ו ק נ ו ת  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22.6.1993 ,
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נשקלים חדשים

)>1

456

רשיון חוקר פרטי לפי סעיף  3לחוק

)(2

רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף  9לחוק

1142

)(3

רשיון לתאגיד לפי סעיף  13לחוק או לסניף של תאגיד כאמור

1142

)(4

רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
1142

לפי סעיף' «018לחוק
< >5רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר
י״ט במייי
< ח ם

ה ת ש נ

״ <
ג

8

ב י ו נ י

0 9 9 3
ח

,,

57״
ק

ם

לו

ג

מ
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הודעת החברות )אגרות ,פרטי רישום ו ט פ ס י ם ( ) מ ם ׳  ,(2התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי תקנה <3ב> לתקנות החברות )אגרות ,פרטי רישום וטפסים(,
התשמ״ט) '1989-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
הגדלת סכומים

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,מיום י״ב בתמוז
.1
התשנ״ג) 1ביולי  ,(1993כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה (2

.1

)א(

האגרה
בשקלים חדשים
או באחוזים

בקשה לרישום חברה -
בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת חוץ או חברה לפי
סעיף  45לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג1983-
)להלן  -הפקודה(
2

229

<ב> בעד רישום חברה בעלת הון מניות או חברה לפי סעיף 45
לפקודה ,אגרת הון -
על ההון שעד  130,000שקלים חדשים

 1%אך לא פחות מ־229

על ההון שמעל  130,000שקלים חדשים ועד  450,000שקלים חדשים

0.6%

על ההון שמעל  450,000שקלים חדשים

0.1%

<ג> בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות ושמספר
חבריה לצרכי רישום ,בהתאם לאמור בתקנותיה -
עד 20

229

מ־  21עד 50

229

מעל 50

456

בעד רישום חברת חוץ נושאת רווחים

685

<ה> בעד רישום חברת חוץ שאינה נושאת רווחים

229

m

ק״ת התשמ״ט ,עמ׳  ¡899התשנ״ג ,עמי .159
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ׳ .761

906
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בעז הגשת הודעה על הגדלת הון ,לא יאוחר מתום המועד
להגשת ההודעה ,אגרת הון -
על סכום ההגדלה שעד  130,000שקלים חדשים

האגרה
בשקלים חדשים
או באחוזים

 1%אך לא פחות מ־229

על סכום ההגדלה שמעל  130,000שקלים חדשים ועד
 450,000שקלים חדשים

0,6%

על סכום ההגדלה שמעל  450,000שקלים חדשים

0.1%

עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון ,בין בדרך חתימה על
התזכיר ובין בדרך הקצאה  -על הסכום הנקוב של
המניות שהוצאו כאמור

 0.6%אך לא פחות מ־229

אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום -
אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר

456

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה

685

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

) .5א(

לפי שיעור האגרה
המשתלמת לאחר
סוף חודש פברואר
של שנת התשלום
בפועל

חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף  41לפקודה
באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית

<ב> חברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי סעיף  42לפקודה
.6

456
456

בעז׳ כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום
הנקוב לצדו:
< >1עיון בתיק החברה ,לגבי כל חברה

22

)(2

עיון בפנקס החברות ,לגבי כל חברה

22

)(3

עיון בפנקס השעבודים ,לגבי כל חברה

22

)(4

קבלת מידע באמצעות המחשב להברה אחת -
עד  5עמודי מחשב

)(5

לכל עמוד נוסף

2

אימות ,לכל עמוד

2

< >6צילום ,לכל עמוד
)(7

22

אישור צילום ,לכל עמוד

1
"2

י״ט בסיון התשנ״ג ) 8ביוני (1993
<חמ «-2165

קובץ התקו,ות  ,5528ג׳ בתמוז התשנ״ג22.6.1993 ,

חיים קלוג מ ן
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ה ח ל ט ת משכוות נושאי משוה שיפוטית )תיקון מם׳  ,(2התשנ׳׳ג993-ו
בתוקף הסמכויות לפי סעיף )10א> לחוק־יסוד :השפיטה' ,סעיף  8לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ״ט , 1969-סעיף  (3)26לפקודת התעבורה  ,סעיף  17לחוק הדיינים ,התשט״ו , 1955-סעיף 14
לחוק הקאדים ,התשכ״א , 1961-וסעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ״ג־, 1962
מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
2

4

3

5

תיקון סעיף 4

6

בסעיף  4להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א־) 1981להלן  -ההחלטה
.1
העיקרית( ,במקום ״משלושים ושתיים״ יבוא ״משלושים וחמש״.
7

תחילתה של החלטה זו ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל .(1992

תחילה

.2

הוראת ביניים

לענין התקופה שמיום י״ז בניסן התשנ״א < 1באפריל  (1991עד יום כ״ו באדר ב׳
.3
התשנ״ב ) 31במרס  (1992יראו כאילו בסעיף  4להחלטה העיקרית ,במקום ״משלושים ושתיים״ נאמר
״משלושים וארבע״.
כ״ב באייר התשנ״ג ) 13במאי (1993
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ס״ח
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ס״ח
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מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
התשט־ו ,עמי .68

ס״ח התשב׳׳א ,עמי .118
ס״ח התשכ״ג ,עמי .20
ק״ת התשמ״א ,עמי  ;1448התשנ׳׳ג ,עמי .416

הודעת הגנת הדייו ]נוסח משולב[)העלאת שיעוו מ ו ג י של דמי שכיוות
לבתי עםק( )מם׳  ,(3התשנ״ג993-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א)ג> לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב־1972
)להלן  -החוק( ,ועקב עליית מדד המחירים לצרכן ,כאמור בסעיף 52א<ב> לחוק ,אני מודיע
לאמור:
1

העלאת השיעור
המרבי

השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י״ב בתמוז התשנ״ג ) 1ביולי (1993
.1
הוא .3%
כ״ז בסיון התשנ״ג) 16ביוני (1993
אריה מזרחי
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<חמ (3-707

י

סייח התשל״ב ,עמי  ;176התשמ״ג ,עמי .21

תיקון טעויות
בהודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית <מס׳  ,(3התשנ״ג ,1993-שפורסמה בקובץ התקנות ,5521
התשנ׳׳ג ,עמ׳  ,807בסעיף -1א ,ליד ״נשיא בית המשפט העליון״ ,במקום ״90.80״ צריך להיות ״90.08״
וליד ״שופט בית משפט מחוזי״ ,במקום ״2,402.65״ צריך להיות ״9,402.65״.
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