רשומות

קובץ התקנות
כ״ז באלול התשנ״ג
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עמוד
תקנות ההדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת  ,(1993התשנ״ג1166 . 1993-
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )דרכי פרסום מחירי היחידה והפדיון ורשימת נכסי הקרן(,
1168
התשנ״ג1993-
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )הודעת מנהל קרן סגורה על תוצאות הנפקה(,
1169
התשנ״ג־1993
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )סכום מזערי של נכסים ומספר מזערי של בעלי יחידות
1170
בקרן סגורה( ,התשנ״ג1993-
כללי הבנקאות)שירות ללקוח()גילוי נאות ומסירת מסמכים()תיקון מס׳  ,>2התשנ״ג1170 . . . 1993-
1173
הודעת החשמל )רשיונות( ,התשג׳׳ג 1993-־
1174
הודעת אגרות בריאות )מס׳  ,(2התשנ״ג1993 -

תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ,(1993
התשנ׳׳ג 993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים <8ב> ו־)12א> לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב( ,התשנ״ג) 1992-להלן  -החוק( ,ולפי סעיף <9א( לחוק ,באישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אנו מתקינים תקנות אלה:
1

.1

בתקנות אלה -

״נכסים״ ,״בנין״ ,״אדמה חקלאית״ ,״קרקע תפוסה״-כמשמעותם בסעיף  269לפקודת העיריות ;
2

״הסכום החדש״  -סכום הארנונה הכללית שהגיע כדין למטר רבוע של נכס לשנת הכספים 1992
בתוספת שמונה אחוזים ממנו;
״הסכום שהגיע כדין״ ־ לרבות מה שהיה משולם ללא הנחה כלשהי ,אם ניתנה;
״מועצה״  -כמשמעותה בסעיף  7לחוק;
״סיווג נכס״  -קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו;
״תת־סיווג״  -סיווג משנה של סוג נכס בהתאם למקום הנכס;
״נכסים אחרים״  -סוגי נכסים שאינם מפורטים בתקנה  >1)4עד ).(4
כללים לחישוב
שטח נכס

< .2א> חישיב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה
הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספד המטרים הרבועים של הנכס בסכום
הארנונה למטר רבוע.
)ב( יראו לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים  1993את סך כל שטחו של נכס כסך
כל השטח כפי שחושב לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים .1992
<ג> על אף האמור בתקנת משנה )ב> יתוסף לשטחו של בנין לצורך הטלת ארנונה כללית כל
שטח אשר ניתוסף לו בפועל כתוצאה מבניה במהלך תקופת השימוש בגבס.

כללים לקביעת
דמי ארנונה

.3

)א(

מועצה רשאית לקבוע ארנונה כללית -
)(1
נמצא;

לגבי בנין  -לכל מטר רבוע ,בהתחשב עם סוג הבנין שימושו והמקום בו הוא

) (2לגבי קרקע תפוסה  -לכל מטר רבוע בהתחשב עם המקום שבו היא נמצאת ,או
השימוש בה ,או בשני המבחנים כאחד;
)(3

לגבי אדמה חקלאית  -לכל מטר רבוע בהתחשב עם השימוש בה.

)ב( מועצה לא תשנה סוג סיווג או תת־סיווג של נכס ,בשנת הכספים  ,1993אולם רשאית
היא לשנות סיווג נכס אם בפועל השתנה השימוש בנכס.
סכום מזערי
לארנונה הכללית

הסכום המזערי לארנונה כללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים ) 1993להלן -
.4
הסכום המזערי( לפי סיווג נכסים יהיה -
סוג הנכס

2
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בשקלים חדשים למטר רבוע

)(1

בנקים

150.00

)(2

תעשיה

8.00

ס״ח התשנ״ג ,עמ׳ .10
דיני מדינת ישראל ,ניסח חדש  ,8עמ׳ .197
קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13,9.1993 ,

בשקלים חדשים למסר רבוע

סוג הנכס

)(3

בתי מלון ,בתי הארחה ובתי אבות

12.60

)(4

מבני מגורים

12.60

)(5

נכסים אחרים

כאמור בתקנה 8

הסכום המרבי לארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית לשנת הכספים ) 1993להלן -
.5
הסכום המרבי( לפי סיווג נכסים יהיה -
סוג הנכס

סכום מרבי
לארנונה הכללית

בשקלים חדשים למטר רבוע

)(1

בנקים

700,00

)(2

תעשיה

70.00

)(3

בתי מלון ,בתי הארחה ובתי אבות

50.00

)(4

מבני מגורים

48.50

)(5

נכסים אחרים

כאמור בתקנה 8

)א( הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית על נכס המשמש למגורים תהיה בסכום
.6
שהגיע כדין בשל הנכס בשנת הכספים  1992בתוספת שמונה אחוזים; אולם אם פחת הסכום החדש מן
הסכום המזערי  -תוטל ארנונה לפי הסכום המזערי.

כללי עדכון
ביחס לנכס
המשמש למגורים

<ב> תקנת משנה )א( לא תחול על רשות מקומית שבה הוטלה בשנת הכספים  1992ארגונה
כללית על נכס המשמש למגורים שלא על בסיס חישוב שטח הנכס במטרים רבועים )בתקנה זו -
רשות מקומית אחרת(.
<ג> סכום הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית אחרת על מטר רבוע בנכס המשמש
למגורים לא יפחת מן הסכום המזערי ,ולא יעלה על הסכום המרבי.
)ח בכפוף לאמור בתקנת משנה )ג>' ,סכום הארנונה הכללית שיגיע כדין בשל כל הנכסים
המשמשים למגורים בתחום רשות מקומית אחרת לא יפחת מן הסכום שהגיע כדין בשנת הכספים
 1992בתוספת שמונה אחוזים.
)ה> ברשות מקומית שבה עלה הסכום החדש ,לענין מבני מגורים ,על הסכום המרבי תוטל
הארנונה הכללית לפי הסכום המרבי.
) .7א( הארנונה הכללית אשר תטיל רשות מקומית על בנקים ,בתי מלון ובתי הארחה על מבני
תעשיה ועל בתי אבות תהיה בסכום שהגיע כדין בשל הנכס בשנת הכספים  1992בתוספת של עד
שמונה אחוזים ,ובכפוף לאמור בתקנות משנה <ב> עד <ד>.

כללי עדכון
ביחס לבנקים,
לבתי מלון,
למבני תעשיה
ולבתי אבות

<ב> לא הוטלה בשנת הכספים  1992ארנונה כללית על אחד מסוגי הנכסים האמורים בתקנת
משגה )א( תהיה הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה ,לפי הסכום המזערי.
<ג> ) (1ברשות מקומית שבה עלה הסכום החדש לענין אחד מסוגי הנכסים האמורים
בתקנת משגה )א( על הסכום המרבי  -תוטל ארנונה כללית על אותו סוג נכס לפי
הסכום המרבי;
< >2ברשות מקומית שבה עלה סכום הארנונה הכללית לשנת הכספים  1992לענין
אחד מסוגי הנכסים האמורים בתקנת משנה )א( על הסכום המרבי ,תוטל ארנונה כללית
בסכום שהגיע כדין בשנת הכספים .1992

קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,
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)ז״(

פחת הסכום החדש מן הסכום המזערי רשאית הרשות המקומית לקבוע ~
< >1לענין בנקים  -שיעור עדכון של עד ששה עשר אחוזים מסכום הארנונה הכללית
אשר הגיע כדין בשנת הכספים  1992ובלבד שסכום הארנונה הכללית למטר רבוע לא
יעלה על הסכום המזערי־
) (2לעגין בתי מלון ,בתי הארחה ,ובתי אבות ומבני תעשיה  -שיעור עדכון של עד
שגי• עשר אחוזים מסכום הארנונה הכללית אשר הגיע כדין בשנת הכספים  1992ובלבד
שסכום הארנונה הכללית למטר רבוע לא יעלה על הסכום המזערי,

ארגונה לננסיס
מסוגים אחרים

) .8א> ארגונה כללית למטר רבוע של נכסים אחרים לא תפחת מן הסכום שהגיע כדין למטר
רבוע בשל הנכס בשנת !992׳ ,בתוספת שבעה אחוזים ,ולא תעלה על הסכום שהגיע כדין למטר רגוע
בשל הנכס בשנת  ,1992בתוספת תשעה אחוזים ,ובלבד שסך הארנונה הכללית שתגיע כדין לרשות
המקומית בשנת  1993בשל כל הנכסים האחרים תהיה בסכום שהגיע כדין בשל נכסים אלה בשנת
• 1992בתוספת של כשמונה אחוזים ,ובצירוף הארנונה הכללית שתוטל ל9י תקנת משנה )ב>.
י <ב> לא הוטלה בשנת הכספים  1992ארנונה כללית על אחד מן הנכסים האחרים ,תהיה
הארנונה הכללית שתטיל עליו הרשות המקומית לראשונה 10 ,שקלים חדשים למטר רבוע,

גבס בתחום
ועד מקומי

לענין השיעור המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה יראו את
.9
הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי ,כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן
על ידי הועד המקומי והן על ידי המועצה האזורית.

אי הטלת
אדגוגד,

 .10לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת הכספים  ,1993תשולם הארנונה לשנת  ,1993בתחום
הרשות המקומית ,בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת כשהיא מעודכנת לפי האפשרות
הגבוהה ביותר שרשאית רשות מקומית להטיל לפי תקנות אלה.

שיעור ההנחה
המרבי

 .11המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על ארבעה אחוזים ,שתינתן למי שמשלם
ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים.
.12

תהודה

תחולתן של תקנות אלה בשנת הכספים .1993

כ״א באלול התשג״ג ) 7בספטמבר (1993
<חמ 0-2278

אברהם < בייגה > שוחט
שר האוצר

אריה ד ר ע י
שר הפנים

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )דרכי פרסום מחירי היחידה והפדיון
ורשימת ננסי הקרן( ,התשנ׳׳ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  21ו־ 51לחוק להשקעות משותפות בנאמנות ,התשכ״א1961-
)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
פרסום מחירי
ה י ח י ד ה

וד,פדייז

) .1א( מנהל הקרן ונאמן יפרסמו את הפרטים הבאים בשני עיתונים יומיים בשפה העברית,
בעלי תפוצח רחבה ,היוצאים לאור בישראל:

בקרן

)(1

בקרן פתוחה  -מחיי• היחידה ומחיר הפדיון;

סייח התשכ״א ,עמי  ;84ההשנ״ב .עמי ,106
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ג

קובץ התקנות  ,5546כ׳׳ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,

) (2בקרן סגורה  •-מחיר היחידה ושוויה; לענין זה ״שווי היחידה״  -מחיר קניה של
נכסי הקרן ,למעט הוצאות ,מחולק בכלל יחידות הקרן.
<ב> הנתונים האמורים בסעיף קטן)א( יהיו נכונים ליום המסחר שקדם ליום הפרסום ,ובקרן
שאושרה לפי תקנה )2א>) >1או <2א>) >2לתקנות להשקעות משותפות בנאמנות )רכישת ניירות ערך
זרים( ,התשמ־ט 1989-י־  -ליום שקדם בשני ימי מסחר ליום הפרסום.
מנהל הקרן והנאמן יפרסמו את רשימת נכסי הקרן על ירי הצגתה במשרדיהם למשך התקופה
,2
שסיומה ביום פרסום הרשימה שלאחריה.
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )דרכי פרסום מחירי היחידות ,הפדיון ורשימת נכסי
.3
הקרן( ,התשכ״ב - 1961-בטלות.

פרסום רשימת
נכסי הקרן
ביטול

נ

ט׳ באלול התשג״ג ) 26באוגוסט (1993
<חמ >3-?,447
ק״ת התשמ״ט ,עמי ,766
ק״ת התשכ״א ,עמי ,(459) 252

א ב ר ה ם < ב י י ג ה> ש ו ח ט
שר האוצר

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )הודעת מנהל קרן סגורה על
תוצאות הנפקה( ,התשנ״ג 993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13ג ו־13ו<א>< (3לחוק להשקעות משותפות בנאמנות,
התשכ״א״  ,'1961אני מתקין תקנות אלה:
.1

הודעת מנהל קרן סגורה על תוצאות ההצעה בתשקיף תכלול פרטים אלה:
)(1

מספר היחידות שהוזמנו במסגרת ההנפקה;

)(2

מספר היחידות שהזמנתן לא נענתה;

פרטים בהודעה
על תוצאות
ההצעה

< (3מספר היחידות שהזמנתן בוטלה לפי סעיף <26א( לחוק ניירות ערך,
התשכ״ח1968-־ )להלן  -חוק ניירות ערך>;
) (4מחיר היחידה וסכום תמורת ההנפקה;
) (5אופן הקצאת היחידות המוצעות בין המזמינים ,אם מספר היחידות המוזמנות עלה
על מספר היחידות המוצעות;
) (6מספר היחידות שהוקצו למשקיעים מוסדיים; לענין זה ,״משקיע מוסדי״ -
כמשמעותו לפי תקנון שהותקן כאמור בסעיף  46לחוק ניירות ערך;
) (7נרכשו יחידות בידי מי שהתחייב לרכוש את היחידות שהוצעו על פי התשקיף,
כולן או מקצתן ,במידה שלא ירכוש אותן הציבור  -יצוינו שמו ומספר היחידות
שרכש,
הודעת מנהל קרן סגורה על אי רישום יחידות קרן סגורה למסחר בבורסה תפורסם לא יאוחר
.2
משני ימי עסקים לאחר תום התקופה להגשת ההזמנות בשני עיתונים יומיים בשפה העברית ,בעלי
תפוצה רחבה ,היוצאים לאור בישראל.

הודעה על
^,ךן^קךן

ט׳ באלול התשנ״ג ) 26באוגוסט (1993
<חמ 3-2447׳
ם״ח התשכ״א ,עמי  ;84התשנ״ב ,עמי .106
סייח התשכ״ח ,עמי .234
קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ־׳ג13.9.1993 ,

אברהם < ב י י גה > שוחט
שר האוצר
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תקנות להשקעות משותפות כנאמנות )סכום מזערי של נכסים ומספר מזערי של
בעלי יחידות בקרן סגורה( ,התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ד לחוק להשקעות משותפות בנאמנות ,התשכ״א 1961 -י ,אני
מתקין תקנות אלה:
סכום מזערי
ש ל

נ כ ס י ם

מספר מזערי של
בעלי יחידות

סכום הנכסים של קרן סגורה לא יפחת מאחד עשר מליון שקלים חדשים )להלן  -הסכום
,1
המזערי(.

.2

)א(

מספר בעלי היחידות בקרן סגורה לא יפחת ממאתיים;

<ב> לענין זה יראו כבעל יחידה אחד את מי שהערך הנקוב של הזמנותיהם במשותף שווה
ל״ 7,500שקלים חדשים )להלן ~ הערך הנקוב המזערי( לפחות.
עדכון

) .3א( הסכום המזערי והערך הנקוב המזערי ישתנו ב־  1בפברואר ובי! באוגוסט של כל שגה
)להלן  -יום העדכון( ,לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
<ב> הסכום המתקבל לאחר עדכון כאמור בתקנת משגה )א( יעוגל לסכום הקרוב שהוא
מכפלה של עשרת אלפים שקלים חדשים לענין הסכום המזערי ,ולסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה
שקלים חדשים לענין הערך הנקוב המזערי.
)ג( בתקנה זו -
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
״המדד היסודי״  -המדד שפורסם בחודש יוני .1993
ט׳ באלול התשג״ג ) 26באוגוסט (1993
א ב ר ה ם < ב י י ג ד > ,ש ו ח ט
שר האוצר

1חמ >3~2447
ם״ח התשכ״א ,עמי  ;84התשנ״ב ,עמי .106

י

כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים( )תיקון מס׳ ,(2
התשנ״ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הבנקאות )שירות ללקוח( ,התשמ״א־  ,'1981והיות שהדבר
דרוש לדעתי למניעת הטעיה או פגיעה בלקוח ,ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר
האוצר ,אני קובע לאמור:
תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

בסעיף <2ב> לכללי הבנקאות )שירות ללקוח()גילוי נאות ומסירת מסמכים( ,התשנ״ב1992-
.1
)להלן  -הכללים( ,בסופו יבוא ״הוראה זו לא תחול אם לא נקבע מראש מועד לתשלום
הריבית״.
2

.2

בסעיף  3לכללים -
)(1

בסעיף קטן <ב> ,המלים ״או בהפקדת כספים שאינה טעונה הסכם״  -יימחקו;

)(2

בסופו יבוא:
״<ג>

י
2

1170

במקרה שלא נערך הסכם בכתב ,תלווה העסקה במסמך שבו יפורטו תנאיה״.

ם״ח התשמ״א ,עמי  ;258התשנ״ב עמי .78
ק״ת התשנ״ב ,עמי  1512והתשנ״ג ,עמי  ;(284התשנ״ג ,עמי .889
קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13,9.1993 ,

.3

בסעיף  7לכללים ,סעיף קטן <ג>  -בטל.

בסעיף <10א> לכללים ,במקום הסיפה המחילה במלים ״תכלול הבקשה״ יבוא ״יגיש המפקיד
.4
את הבקשה על גבי טופס שייוחד לעגין זה ,שבו יפורט המועד הקרוב שבו ניתן למשוך את הכספים
ללא שבירת הפקדון ,וכן השינויים בתנאי הפקדון המקוריים הכרוכים במשיכת הפקדון לפני תום
תקופתו או העקרונות שנקבעו לגבי שבירת פקדון מאותו סוג.״
.5

בסעיף  12לכללים ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 7
תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 12

״<ג> בפקדון הנפרע בתשלומים יודיע התאגיד הבנקאי את הפרטים שבסעיף קטן <א() (2עד
) (5וכן סכום כל תשלום ותקופת הריבית לעוין אותו תשלום.״

.6
״ציון

.7

אחרי סעיף  12לכללים יבוא:
12א.

סוג חשבון

הוספת סעיף 12א

בדף חשבון עובר ושב יצויין שם החשבון וסוגר.״

בסעיף  20לכללים ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 20

״<ג> התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח את הנתונים כאמור בסעיף זה תוך  10ימים מקבלה
בקשת הלקוח.
)ד( על אף האמור בסעיף קטן <א( ,במקרה של חיוב בסכום העולה על  200שקליכ
חדשים  -אם החיוב הוא רבעוני ,או בסכום העולה על  60שקלים  -אם החיוב הוא חדשי,
יודיע התאגיד הבנקאי את הנתונים אף ללא בקשת הלקוח.״
.8

בסעיף  21לכללים -

תיקון סעיף 21

) (1בסעיף קטן)א( ,בסופו יבוא ״שסכומם ידוע או ניתן לבירור במועד חתימת הסכם
ההלוואה״;
)(2

סעיף קטן <ב>  -יימחק.

.9

בסעיף <22א> לכללים ,אחרי ״בדמי החכירה״ יבוא ״על פי הרישום שבתוספת ג״׳.

תיקון סעיף 22

.10

בסעיף  26לכללים -

תיקון סעיף 26

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״ויעמוד לעיון הלקוחות ,לפי בקשתם״ יבוא ״ויעמוד
לעיון כל מי שיבקש זאת״;
)(2

.11

)א(

בסעיף קטן <ב> ,במקום ״שבתוספת ג״׳ יבוא ״שבתוספת ד״׳.

בסעיף  27לכללים -
)(1

תיקון סעיף 27

האמור בסעיף יסומן )א( ובו -
<א> ברישה ,במקום ״בעמלת דמי ניהול״ יבוא ״בדמי ניהול״;
<ב> במקום פסקאות ) (3ו־) (4יבוא:
״) (3מספר הפעולות וסכום דמי ניהול החשבון לפעולות אלה;
) (4היה שיעור דמי ניהול חשבון שונה על פי יתרת החשבון  -מספר
הפעולות ודמי הניהול בעדן כשהיה החשבון ביתרת חובה ומספר הפעולות
ודמי ניהול בעדן כשהיה החשבון ביתרת זכות;״

) (2אחדי סעיף קטן )א( יבוא:
קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,
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״<ב( התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח את הנתונים המפורטים בסעיף קטן <א( תוך
 10ימים מקבלת בקשת הלקוח.
<ג> בעת חיוב בדמי גיהול חשבון עובר ושב ,יודיע התאגיד הבנקאי ללקוח על
זכותו לבקש ולקבל את הנתוג־ם המפורטים בסעיף קטן)א(; ההודעה יכול שתהא
בדף החשבון שבו מצויין החיוב האמור.״
תיקון סעיף 30

.12

תיקון סעיף 33

.1 3

תיקון סעיף 34

.14

)א(

בסעיף  30לכללים -
במקום סעיף קטן )א( יבוא:

)(1

״)א( תאגיד בנקאי ישלח אחת ל־ 6חדשים לפחות ,לכל לקוחותיו פירוט
התנועות בכל חשבון שלהם )להלן  -דף חשבון> ,לאחר מספר פעולות שקבע,
ובלבד שלא יעלה על  40פעולות ,ואולם לא יהיה תאגיד בנקאי חייב לשלוח דף
חשבון בתדירות העולה על אחת לחודש.״
) (2בסעיף קטן <ג> ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״או הודעה״ יבוא ״או דף חשבון,
אחת לשנה לפחות״.
בסעיף  33לכללים -
) >1בפסקה ) ,(1בסופה יבוא ״וקביעת עמלות חדשות;״
) (2בפסקה < ,>4במקום ״חשבון עובר ושב״ יבוא ״דמי ניהול חשבון עובר ושב״
ולאחר ״התאגיד הבנקאי־ יבוא ״ללקוח״.

תיקון סעיף 37

הוספת תוספת

בסעיף  34לכללים ,במקום ״בתוספת ד״׳ יבוא ״בתוספת ה׳״.

 .15בסעיף )37ב> לכללים ,במקום ״כ״ט באלול התשנ״ג) 15בספטמבר (1993״ יבוא ״י״ח בטבת
התשנ״ד ) 1בינואר >1994״.

.16

״תוספת ג״׳ ו״תוספת ד״׳ לכללים יסומנו ״תוספת ד״׳ ו״תוספת ה׳״ כסדרן ולפניהן

יבוא:

״תוספת ג׳
)סעיף «7< 22
שיעור ריבית מתואמת שנתית המגולמת בדמי החכירה
.1

שיעור ריבית חודשית המגולמת כדמי החכירה הוא ז הפותר את משוואה ).(1
בנוסחה זו -
ז

\י - 1המחיר היסודי של הנכס )ללא מע״מ(;
 -התשלום החודשי הקבוע )ללא מע״מ>;

 0י  - 0תשלומי עמלה וחיובים אחרים בעת כריתת החוזה שאינם מהווים כיסוי הוצאות
ממשיות;
מ  -תקופת החכירה בחודשים;

0
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י

+

pv= € ? 2

')1=1 (!+!:

)(1

קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשג״ג13.9.1993 ,

שיעור הריבית השנתית המגולמת בדמי החכירה !•» -

.2

 100א ]) - 1ז = [(1+מ
12

צ

.17

)"(2

תחילתם של כללים אלה ביום י״ח בטבת התשנ׳׳ד ) 1בינואר .(1994

כ״ב באלול התשנ״ג) 8בספטמבר (1993
<חפ «-1900

תחילה

יעקב פרנקל
נגיד בנק ישראל

הודעת החשמל )רשיונות( ,התשנ״ג 993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף <37ד> לתקנות החשמל )רשיונות( ,התשמ״ה) 1985-להלן -
התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
1

עקב עליה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י״ד באב התשנ׳׳ג
,1
) 1באוגוסט  ,(1993כמפורט להלן:

שיטי סכומים

״תוספת
)תקנה (37
אגרות

.1

נשקלים חדשים

37

בעד בחינה

 .2בעד מתן רשיון ־
חשמלאי עוזר

19

חשמלאי מוסמך

49

חשמלאי ראשי

63

חשמלאי מהנדס

.

חשמלאי בודק

106
106

חשמלאי מסוייג

37

חשמלאי מעשי

37

חשמלאי טכנאי

76

חשמלאי הנדסאי

83

חשמלאי שירות

37

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

נשקלים חדשים

חשמלאי עוזר

37

חשמלאי מוסמך

37

חשמלאי ראשי

37

חשמלאי בכיר

37

ק״ת התשמ״ה ,עמי  ;878התשמ״ז ,עמי  :716התשנ״ב ,עמ׳ .1434
קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,

1173

אגרות

בשקלים חדשים

חשמלאי מהנדס

37

חשמלאי בודק

37

חשמלאי מסוייג

37

חשמלאי מעשי

37

חשמלאי טכנאי

37

חשמלאי הנדסאי

37

חשמלאי שירות

37

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

חשמלאי עוזר

21

.1

 ,2חשמלאי מסוג אחר

37

כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:
.1

חשמלאי עוזר

37

.2

חשמלאי מסוג אחר

59

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

.3

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

21

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

31
21״

העתק רשיון

כ״ח באב התשנ״ג) 15באוגוסט (1993
<חמ (3-486

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

הודעת אגרות בריאות )מס׳  ,(2התשנ״ג993-ד
בתוקף סמכותי לפי תקנה <2ד> לתקנות אגרות בריאות ,התשמ׳׳ט) '1989-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
העלאת
א ג ד ו ת

סכומי

עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת השניה לתקנות הוא מיום ט״ו באלול
.1
התשנ״ג ) 1בספטמבר  (1993כדלקמן:
קי׳ת התשמ״ט ,עמי  ;714התשנ״ג ,עמי .776

1174

קובץ התקנות  ,5346כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,

תוספת שניה
)תקנות  1ו־(2

.1

בתקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( ,התשמ״ו- 1986-
2

תכשירים רפואיים

< >1לענין תקנה )27א> - a n
בשקלים חדשים

א .בעד בדיקת איכות תכשיר רפואי לצורך הרישום -
מייצור מקומי
מיבוא

1,120
1,498

ב .בעד בדיקת איכות של אצווה מיבוא של תכשיר רפואי לצורך חידוש
591

רישומו בפנקס
ג .בעד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף

499

ד .בעד תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף

21

ה .בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
עצמו לשמש תכשיר רפואי

591

ו .בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
עצמו לשמש תכשיר רפואי
)(2

15

לענין תקנה - a<27

א .בעד רישום תכשיר רפואי בפנקס

2,731

ב .בעד חידוש רישומו של תכשיר רפואי

546

ג .בעד שינוי ברישום של תכשיר רפואי -
ו
 .1שינוי שם של תכשיר רפואי או שינוי שם יצרן התכשיר או סוכנו
 .2שינוי של התוויה של תכשיר רפואי לרבות הוספת התוויה
ד .בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן ,או שם סוכנו
של יצרן התכשיר ,אם המפעל נמצא מחוץ לישראל

546
819
8

ה .בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום

8

.2

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( ,התשליג, 1973-
לענין סעיף - 3
3

תמרוקים

) (1בעד רשיון תמרוקים כללי ,או חידושו

782

בעד רשיון לתמרוק פלוני ,או חידושו

142

)(2

) (3בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני ,בין לצורך הוצאת רשיון
לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו ,אם התמרוק הוא בעל גוון אחד
לכל גוון נוסף

454
73

בצו הרוקחים )אגרת תעודת היתר למכירת רעל( ,ד,תשל״ז , 1976-לענין סעיף  ,1בעד
.3
תעודת היתר למכירת רעל או חידושה ,תשולם אגרה בסך  168שקלים חדשים,
4

2
3
4

היתר רעלים

ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;906התשנ״ג ,עמ־ .776
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;882התשנ״ג ,עמי .550
ק״ת התשל״ו ,עמי  ;621התשב״ג ,עמי .550

קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,

1175

בתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( ,ד,תש״ם~ , 1980לעגץ תקנה 10א

יסודות רדיו
אקטיביים

,4

תכשירים להדברת
מזיקים

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם( ,התשכ״ב,"1962-
.5
לענין סעיף )8א( ,בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב
בצירו בטור ב׳:

5

בש£לים_חדש^£

)(1

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר
רדיואקטיבי

119

)(2

בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

119

)(3

בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

193

)(4

בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

193

)(5

בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע,
במים או באויר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

193

)(6

בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
א .דוזימטריה אישית

75

ב .כיול מכשירי מדידת קרינה מענת ,לרבות מקורות כיול

119

ג .בדיקת מעבדה רדיוטוקםיקולוגית

119

ד .תיקון מכשירי קרינה ואחזקת ם

193

ה .העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי

193

ו .שירותי רדיוגרפיה

193

ז .אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בהמרים רדיואקטיביים

119

ח .סילוק פסילת רדיואקטיבית

138

ט .הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון
חמרים רדיואקטיביים לצרכי ריפוי או אבחון רפואי

193

י.

הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

193

טור בי
אגרה בשקלים חדשים

< >1תכשיר המצריך בדיקה של חומו׳ פעיל אחד
)(2
מכשירי קרינה

רשיון רוקח

|

תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד ,לכל חומר
פעיל נוסף

90

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי( ,התשכ״ח~ , 1968לענין
.6
סעיף )8א( ,בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך  172שקלים חדשים,
7

,7

6

י
8

1176

270

בצו הרוקחים )אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח( ,התשמ״ד- 1983-
8

ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת

התש״ם ,עמי  ;992התשנ״ג ,עמי .550
התשכ״ב ,עמי  ;1097החשנ״ג ,עמי .550
התשכ״ח ,עמי  ;2230התשג״ג ,עמי .550
התשמ״ד ,עמי  ;51התשנ״ג ,עמי .550
קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13,9.1993 ,

< >1לענין סעיף - 1
)א( בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן הרשיון,
אגרה בסך  402שקלים חדשים.
<ב> בעד רשיון זמני י לעסוק גרוקחות 'ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות
תשולם ,עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  210שקלים
חדשים.
)(2

לענין סעיף - 2
)א( בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן הרשיון,
אגרה בסך  190שקלים חדשים.
»ב> בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני
לשמש עוזר לרוקח ,תשולם ,עם מתן הרשיון הזמני ,עם חידושו או עם הארכתו ,לפי
הענין ,אגרה בפך  119שקלים חדשים.

.8

בצו הרופאים )אגרות׳ רשיון והיתר זמני( ,התשמ״ד- "1983-

רשיון רופא

) (1לעגין סעיף  ,1בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך 371
שקלים חדשים,
)(2

לענין סעיף  ,2בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם ,עם מתן ההיתר או

עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  193שקלים חדשים.
.9

בצו רופאי השיניים )אגרות רשיון והיתר זמני( ,התשמ״ד- "'1983-

רשיון רופא
שיניים

) (1לענין סעיף  ,1בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך
 371שקלים חדשים.
) (2לענין סעיף  ,2יעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם ,עם מתן
ההיתר או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  193שקלים חדשים,
.10

בצו רופאי השיניים )אגרת בחינה( ,התשמ״ד , 1983-לענין סעיף - 2
״

בחינה לרופא
שיניים
בשקלים חדשים

 ,בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:

.11

)(1

בכתב

201

)(2

מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל־פה

323

)(3

בעל פה ,הנערכת לחוד

45

בצו המיילדות )אגרת רשיון ותעודת היתר( ,התשמ״ד1983-־' -

רשיון מיילדת

< >1לעגין סעיף  ,1בעד רשיון לעסוק ביילוד ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן הרשיון,
אגרה בסך  179שקלים חדשים.
) (2לענין סעיף  ,2בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם
תשולם ,עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם ,לפי הענין ,אגרה בפך  112שקלים
חדשים,
* ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;49התשנ״ג ,עמי .550
ק״ת התשמ״יד ,עמי  ;51התשנ״ג ,עמי .550
״ ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;50התשנ״ג ,עמי ,696
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;53התשנ״ג ,עמי .550
1 0

1 2

קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,

1177

רישום פסיכולוג

.12

הסגר

,13

בתקנות הפסיכולוגים )אגרות רישום( ,התשמ״ד- "1983-
) (1לענין תקנה  ,1בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם ,עם מתן תעודת רישום ,אגרה
בסך  218שקלים חדשים.
) (2לעגין תקנה  ,2בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה ,למעט מומחיות מוכרת לפי
סעיף  19לחוק ,תשולם ,עם מתן תעודת ההיתר הזמני ,אגדה בסך  142שקלים חדשים,
< >3לענין תקנה  ,3בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה  29לתקנות
הפסיכולוגים )אישור תואר מומחה( ,התשל״ט~ ,1979תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה,
אגרה בסך  245שקלים חדשים.
בתקנות ההסגר , 1933 ,לענין סעיף - (1)14
14

אגרות הסגר ותשלומי הסגר
שקלים חדשים

)(1

חקירה ובדיקה רפואית של אניות ,לרבות העברת צוות הסגר בסירה
לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית

חינם

)(2

מתן תעודת בריאות

חינם

)(3

מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד

חינם

)(4

לכל שירות של כל שומר הסגר ,ליממה או חלק ממנה

215

<>5

לכל סירת משמר ,ליממה או לחלק ממנה

215

)(6

לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר ,למעט תעודת הרכבת חיסון
ותעודת בריאות

215

)(7

)א(

אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית ,ליממה
או לחלק ממנה ,לאחר  24שעות ראשונות -
המשקל הרשום בטונות נטו

)ב(
)(8

נשקלים חדשים

 1עד 100

215

 101עד 200

215

 201עד 300

215

 301ומעלה

215

215

כל נוסע או עובד אניח עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה

חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניד ,ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי
מחסני האניה ומטענה -
המשקל הרשום בטונות נטו

 1עד 100
 101עד 200
 201עד 400
 401ומעלה

215
215
215
215

ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;52התשנ״ג ,עמי .550
חא״י ,כרך גי ,עמי  ;2170ק״ת התשנ״ג ,עמי .550

1178

קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג,

13.9.1993

בשקלים חדשים

באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם לחיטוי
המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד  -מחצית התשלומים
האמורים.
) (9י בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחסניה  -מחיר חמרי החיטוי או שאר
החמרים שהשתמשו בהם ,בתוספת  10%בעד השימוש בכלים ו־ 215שקלים חדשים
ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק בדבר.
< >10חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים -

)(11
|

לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטואוהו

215

לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטואוהו

חינם

לחפציו של כל אדם

215

חיטוי סחורות או כלי בית ,עורות ,לכל מאה יריעות

215

סחורות צמר וכותנה ,לכל חבילה

215

סחורות אחרות וכלי בית ,לכל חבילה של  125ק״ג או חלק מהם

215

) >12עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר ,בעד כל נוסע,
לכל יממה או חלק ממנה -
עד גיל שבע
מגיל שבע ומעלה

חינם
215

) (13בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית־חולים של ההסגר יוטל תשלום
לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים אותה עת.
)(14

בעד העברת גוויה ,פיקוח על גבייה וחיתום ארונו של המת

)(1) (15

)(2
)(16

215

בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוסתן נטו -
עד  200טון

215

מעל  200טון עד  500טון

215

מעל  500טון

215

בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה)(1

215
215

בעד תעודת חיטוי חבילות

<2א(,

 .J14בתקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות( ,התשל״ז , 1977-לענין תקנה
בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית -
י
15

)(1

בעד הרכבת חיסון

32

)(2

בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית

30

ק״ת התשל״ז ,עמי  !705התשנ״ג ,עמי ,550

קובץ התקנות  ,5546כ״ז באלול התשנ״ג13.9.1993 ,

1179

קבורה מחדש

בתקנות בריאות העם )קבורה מחדש( , 1941 ,לעניין תקנה )10א> -

.15

16

בשקלים חדשים

) ב ע ד תעודה לפי תקנה)(1x2)61

64

> ב ע ד חתימת הארון לפי תקנה)0x2)62

313

) ב ע ד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה)0x1)93

64

 .16בתקנות בריאות הציבור )מזון()בדיקת דגים( ,התשמ־א ,"1981-לענין תקנה  ,0010הרשות
המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה ,בשביל מרכז השלטון המקומי,
אגרת בדיקה בסן־  46אגורות לכל  10קילוגרם.
בתקנות רופאי שיניים )שינניות( ,התשל״ח־ , 1978לעני! תקנה 5א -

בחינה לשינגית

.17

בחינה לטכנאי
שיניים

 .18בתקנות רופאי השיניים )הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתד,(,
התשמ״ו 986-ו" ,לענין תקנה 30א -

,8

בשקלים חדשים

בעד בחינה ממשלתית  -בעל פה ,בכתב ומעשית ,ביחד

312

בשקלים חדשים

) (1בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי  -בכתב

201

) (2בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך -
)א( בכתב

201

<ב> מעשית ובעל פה ,ביחד

251

) (3בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -

מרפאות של
תאגידים של
רופאי שיניים

<א> בכתב

201

<ב> מעשית ,או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה

251

<ג> בעל פה ,הנערכת לחוד

45

 .19בתקנות רופאי השיניים )מרפאות של תאגידים( ,התשג״ג , 1993-לענין תקנה  ,23תשולם
בעד רשיון למרפאה  1,115שקלים חדשים ,בתוספת  112שקלים חדשים לכל עמדת טיפול נוספת על
הראשונה.״
20
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