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קובץ התקנות
ב׳׳ט: .ניסן התשנ״ד
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 10באפריל 1994

עמוד
תקנות הבטיחות בעבודה )מהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת()תיקון(,
התשנ״ר994-ו
תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים
הלוגניים מסוימים()תיקון( ,התשנ״ד1994-
תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמת אחרות ואתתים()תיקון(,
התשנ״ז1994-7
תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפגי פגיעה בעבודה()תיקון()תיקון( ,התשנ״ד1994-
תקנות בריאות הציבור)מזון()בדיקת דגים()תיקון( ,התשג״ד 994-ו
תקנות הבזק)התקנה ,תפעול ותחזוקה()תיקון( ,התשנ״ד1994-
תקנות הבזק)הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון()תיקון( ,התשנ״ד1994-
תקנות להסדר ההימורים בספורט)תכנית ה׳׳טוטו-תיקו״()תיקון( ,התשג״ד1994-
תקנות להסדר ההימורים בספורט)תכנית הימורים בכדורגל()תיקון( ,התשנ״ד1994-
צו התכנון והבניה)לודים()מס׳  ,(2התשנ״ר 994-ו
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()עמק לוד ,תיקון( ,התשנ״ד1994-
צו המועצות המקומיות)א()בית דגן ,תיקון( ,התשנ״ד1994-
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()מרום הגליל ,תיק1ן מס׳  ,(2התשנ״ד 994-ו
אכרזת העיריות)עיריית כרמיאל()תיקון( ,התשנ״ד1994-
הודעת הנפט)אגרות()מם׳  ,(3התשג״ד1994-
הודעת הבנקאות)עמלות פרעון מוקדם( ,התשנ״ד 994-ו
הודעת הארכיונים)אגרות( ,התשנ״ד 994-ו
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)אגרות רישום( ,התשנ״ד 994-ו
החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם(
)תיקון( ,התשג״ד1994-

770
770
771
772
772
774
778
779
782
787
787
788
789
789
790
791
791
792
792

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת(
)תיקון( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו־ 216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש״ל , 1970-אני מתקינה תקנות אלה:
י

תיקון

תקנה 2

תיקון

תקנה גו

בתקנה )2א( לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת(,
.1
התשמ״ד983-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,בפסקה ) ,(3אחרי ״בגיל הפוריות״ יבוא ״שטרם
מלאו לה  45שנים״.
2

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(2אחרי ״מיליליטר של דם״ יבוא ״ובאשה ,שטרם
.2
מלאו לה  45שנה  -רמה של  30מיקרוגרם ויותר של עופרת לכל  100מיליליטר של דם״ ובמקום
״שאושרה״ יבוא ״שאושרו״.
.3

תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ט׳ באדר התשנ״ד ) 21בפברואר (1994
)חמ

י

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ד66ו(3-

דיני מדינת ישראל ,נוסח
ק״ת התשמ״ד ,עמי

2

ח ד ש

 ,61ע מ י

 ;432ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ י

.337
.884

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיםים
פחמיימניים חלומיים מסוימים()תיקון( ,התשנ״ד994-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו־6ו 2לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש״ל , 1970-אני מתקינה תקנות אלה:
י

בתקנה  10לתקנות הבטיחות בעבורה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיםים
.1
פחמיימניים הלוגניים מסוימים( ,התשנ״א) 1990-להלן  -התקנות העיקריות( -

תיקון

ת ק נ ה 10

תיקון

ת ק נ ה 14

.2

תיקון

התוספת

.3

י

)ו(

בתקנת משנה )א( -
)א( פסקה ) - (7תימחק:
)ב( פסקאות ) (8ו־) (9יסומנו) (7ו־) (8כסדרן.

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום ״בתקנת משנה )אץ(8״ יבוא ״בתקנת משנה )א()(7״.

בתקנה  14לתקנות העיקריות -
)ו( פסקאות ) (4ו־) - (5יימחקו:
)(2

פסקאות ) (7) ,(6ו־) (8יסומנו) (5) ,(4ו־) (6כסדרן.

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,במקום פרטים ) (1ו־) (2יבוא:

הראשונה

י
2

770

דיני מדינת ישראל ,נוסח
ק״ת התשנ״א ,עמי

ח ד ש

 ,16ע מ י

.337

.230
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שם המפ״ה
ושמות נרדפים

תקני חשיפה / -י1-ד

הנוסחה
הכימית

AL

TWA

״ (1טריכלורו־אתילן
צ(ח16׳<^06ז10ו01ח7

1=(:?1>:1כ>כ>

 50חלקים
למיליון

 100חלקים
למיליון

 25חלקים
למיליון

 (2פרכלורו־אתילן
;(Perchloroethylen
Tetrach loroethenc

CC1 =CC1

 25חלקים
למיליון

 100חלקים
למיליון

 2.5ו חלקים
למיליון״

.4

2

2

2

תיקון התוספת

בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

השניה

)(1
)(2
.5

פרט ) - (2יימחק;
פרטים ) (3ו־) (4יסומנו) (2ו־) (3כסדרם.

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ׳׳ו באדר התשנ״ד ) 9במרס (1994
<חמ 2ג>3-22

תחילה
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(
)תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  173לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח משולב[ ,התש״ל, 1970-
אני מתקינה תקנות אלה:
י

בתקנה  1לתקנות הבטיחות בעבורה )עגורנאים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(,
.1
התשנ״ג) 1992-להלן  -התקנות העיקריות( -

תיקון תקנה 1

2

)(1

במקו 6הגדרת ״רופא מורשה״ יבוא:
״״רופא מורשה״  -רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי
מוסמך ,ששר העבודה והרווחה ,בהסכמת שר הבריאות ,הרשהו לענין תקנות
אלה:״,-

)(2

בהגדרת ״רשות הסמכה״ ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4ראש ענף ציוד ייעודי במפקדת קצין חימוש ראשי ,להסמכת עגורנאים
המשרתים בשירות סדיר בצבא־הגנה לישראל ,להפעלת עגורנים של צה״ל
בלבד•:

)(3

אחרי הגדרת ״רשות הסמכה״ יבוא:
״״שירות רפואי מוסמך״  -כל אחד מאלה:
)ו( לשבת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות:

2

ס״־ו התשי״ד ,עמי .202
ק״ ז התשנ״ג ,עמי .202

קובץ התקנות  ,5591כ״ט בניסן התשנ״ר10.4.1994 ,

771

קופת חולים ,במפורט בתוספת לחוק מס מקביל ,התשל״ג973-ו ;

)(2

3

) (3מוסד רפואי ,ששר העבודה והרווחה ,בהסכמת שר הבריאות הסמיכו
לענין תקנות אלה.״
תיקון

תקנה 7

.2

תיקון

ת ק נ ה 10

.3

תיקון

11

.4

בתקנה ד)א( לתקנות העיקריות ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1מלאו לו  18שנים:״.
בתקנה  10לתקנות העיקריות ,במקום פסקה )ו( יבוא:
״) (1מלאו לו  18שנים:״.

תקנה

בתקנה  11לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ג( בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים א׳ וב׳ חייב לעבור בדיקות ביקורת רפואיות
במועדים שיקבע הרופא המורשה ,ובלבד שבין בדיקה לבדיקה לא חלפה שנה לגבי מי
שמלאו לו חמישים שנה ,שנתיים לגבי מי שמלאו לו שלושים שנה או שלוש שנים לגבי
מי שטרם מלאו לו שלושים שנה.״

ט׳ באדר התשנ״ר ) 21בפברואר (1994
)חמ

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

(3-339

סייח

.88

התשל״ג ,עמי

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה()תיקון()תיקון(,
התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34 ,31ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח968-ו  ,אני מתקינה תקנות אלה:
י

ה ח ל פ ת

תקנה 3

במקום תקנה  3לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה( )תיקון(,
.1
התשנ״ב , 1991-יבוא:
2

.3

״תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום ר בניסן התש״ן) 1באפריל .(1990״

כ״ו באדר התשנ״ד ) 9במרס (1994
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

)חמ (3-909

סייח

התשב״ח ,עמי

 ;68ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .10

ק״ת

התשנ״ב ,עמי

.385

תקנות בריאות העיבור )מזון()בדיקת דגים()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בריאות הציבור)מזון( ]נוסח חרש[ ,התשמ״ג , 1983-אני
מתקין תקנות אלה:
י

תיקון

תקנה ו

בתקנה  1לתקנות בריאות הציבור )מזון()בדיקת דגים( ,התשמ״א) '1981 -להלן  -התקנות
.1
העיקריות( -
דיני
ק״ת

772

מדינת ישראל ,נוסח
התשמ״א ,עמי

ח ד ש

 ,36ע מ י

 ;1234ה ת ש מ ״ ט  ,ע מ י

.749
.718
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)ו( בהגדרת ״דגים״ ,אחרי ״החיים במים״ יבוא ״לרבות פירות ים״;
)(2

בהגדרת ״ייצור״ ,במקום ״למעט״ יבוא ״לרבות אריזתו ולמעט״ ואחריה יבוא:
״״יצרן״  -אדם המבצע פעולות ייצור;״

) (3בסופה יבוא:
״״דג קפוא ארוז מראש״  -דג קפוא שלם ,עם או בלי ראש ,או נתח דג כאמור ,שנארז
בידי יצרן טרם שיווקו:
״זיגוג״) - (glazingציפוי דג בקרח;
״משקל נקי״  -משקל הדג ,ללא אריזה ,לאחר הפשרת הקרח:
״שיווק״  -העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.״

.2

אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

״סימון
ארוז

דג
מראש

הוספת

ת ק נ ה KZ

2א) .א( לא ייצר אדם דג קפוא ארוז מראש ,לא ייבאו ולא ישווקו אלא אם
כן אריזתו מסומנת במשקל הנקי.
)ב( המשקל הנקי יסומן במלים ״משקל נקי ...״ ,בציון יחידת המשקל,
הכל באותיות שגודלן  6מ״מ לפחות ,ליד שם הרג או מיד מתחתיו ,בצורה
בולטת לעין וניתנת לקריאה בנקל.

אירוח

מים

2ב .מים המשמשים לזיגוג דג יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות
העם )איכותם התברואית של מי שתיה( ,התשל״ד. 1974-״
נ

אחרי תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

.3
״יבוא

דגים

קפואים

הוספת

תקנה גא

3א .לא ייבא אדם דגים קפואים אלא אם בן בבדיקות הדגים כמפורט להלן,
שערך רופא וטרינר ממשלתי ,התקבלו תוצאות אלה:
) (1בבדיקה אורגנולפטית נמצא כי הדגים בעלי מרקם ,טעם וריח
אופייניים להם ולא מורגש בהם טעם או ריח זר ,מקולקל ,מעופש או כל
טעם או ריח לוואי;
) (2בבדיקת תכולת חנקן הבסיסי הנדיף ) ,(TVBNלמעט לגבי פירות
ים ,נמצאו לא יותר מ־ס 4מ״ג חנקן חופשי ב־00ו גרם ,ב־ 85%לפחות
מהדגימה שנלקחה לבדיקה.״

אחרי תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

.4

הוספת

תקנה

4א

4א) .א( משקלו הנקי של דג קפוא ייקבע לפי שיטה המפורטת בתוספת
השלישית.

״שיטור.

בדיקה

.5

אחרי התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

)ב( בדיקה ודיגום לענין תקנה 3א) (2יבוצעו בהתאם לשיטה המפורטת
בסעיף  303לתקן ישראלי ת״י  841מאדר ב׳ התשל״ג)מרם  - (1973שימורי דגים׳,
קרפיון במתכונת מסורתית )גפילטע פיש( .״
4

הוספת

תוספת

שלישית

5

4

ק״ת התשל״ד ,עמ׳
י״פ

התש״ם ,עמי

.556
.221
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773

״תוספת שלישית
)תקנה 4א)א«
שיטה לקביעת משקל נקי של דגים קפואים
ו.

דגים קפואים יינטלו מ־ 9קרטונים שונים של אותו משלוח ,במשקל בולל של שני קילוגרמים
לערך.

.2

הדגים יישקלו במצב קפוא עם ציפוי הקרח; התוצאה תיקרא ״משקל אי״.

.3

הדגים יונחו על רשת מתחת למים פושרים זורמים עד שציפוי הקרח נפרד מעצמו מהדגים
משני צדדיו מבלי להפשיר את הדגים.

.4

הדגים ינוגבו בעדינות במגבת נייר ובלי ללחוץ את הדגים.

.5

שוקלים את הדגים מיד; התוצאה תיקרא ״משקל ב״׳.

.6

אחוז הקרח יחושב לפי הנוסחה הזאת:
משקל א׳ פחות משקל ב׳
אחוז הקרח:

• 100 x

משקל א׳

משקלו הנקי של הדג יחושב לפי הנוסחה הזאת:
משקל נקי = משקל א׳ פחות

משקל א׳ א אחוז הקרח
100

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

תחילה

י׳ בניסן התשנ״ד ) 22במרס (1994
מרדכי שני
המנהל הכללי של משרד הבריאות

)חמ (5-1660

נתאשר.
יצחק ר ב י ן
שר הבריאות

תקנות הבזק )התקנה ,תפעול ותחזוקה()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו־ 59לחוק הבזק ,התשמ״ב) 1982-להלן  -החוק( ,ובידיעתה
המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
י

בתקנה ו לתקנות הבזק )התקנה ,תפעול ותחזוקה( ,התשמ״ה985-ו )להלן  -התקנות
.1
העיקריות( -
2

תיקון

תקנה 1

)ו( במקום הגדרת ״אישור סוג״ יבוא:
״״אישור סוג״  -כמשמעותו בסעיף  1לחוק;״
)(2

אחרי הגדרת ״חצרי מנוי״ יבוא:
״״טצ״ג״  -טלפון ציבורי גובה ברשות הרבים;״
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סייח

התשמ׳׳ב ,עמי

ק״ת

התשמ״ה ,עמי

 ;218ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י
 ;1006ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ י
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)(3

במקום הגדרת ״מנוי״ יבוא:
״״מנוי״  -מי שקשור בהסכם עם החברה לשם קבלת שירותי בזק שלה ,למעט מי
מכוחות הבטחון ,כמשמעותו בסעיף  13לחוק ,שהתקשר בהסכם נפרד עם
החברה או שהשר הורה לגביו לפי הסעיף האמור:
״מערבת רדיו טלפון נייד )מערכת רט״ן(״  -מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה
בשיטה התאית ומיתקנים אחרים ,שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד
לציבור ,לרבות מרכזות רדיו טלפון נייד ,מוקדי רדיו תאיים ועורקי תמסורת
אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים ,בין מוקד רדיו תאי
למרכזת רדיו טלפון נייד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשת בזק ציבורית;״

)(4

במקום הגדרת ״מרכזת״ יבוא:
״״מרכזת״  -מיתקן בזק שבו נמצאים ומופעלים אמצעי מיתוג ותמסורת ,המאפשרים
יצירת קשר בין יחידות ציוד קצה שונות המחוברות אליו בין במישרין ובין
בעקיפין ,והעברת מסרי בזק ביניהם ,לרבות מיתקני בקרה וניטור ומיתקנים
אחרים המאפשרים מתן שירותים שונים למנויים ולבעלי רשיון;״

)(5

אחרי הגדרת ״ניתוק שירות״ יבוא:
״״נם״ר )נקודת סיום רשת(״  -מישק שאליו מחוברים ,מצד אחד רשת בזק ציבורית,
ומצד שני ,ציוד קצה ,רשת פרטית ,רשת טלפון נייד או רשת בזק ציבורית אחרת,
לפי העניןד

)(6

במקום הגדרת ״ציוד קצה״ יבוא:

״״ציוד קצה״  -ציוד בזק המתחבר או המיועד להתחבר אל רשת בזק ציבורית
באמצעות נס״ר או באמצעות רשת פרטית:״
) (7בהגדרת ״ציוד קצה ראשי״ ,במקום ״רשת הבזק הציבורית״ יבוא ״רשת בזק
ציבורית״:
) (8בהגדרת ״ציוד קצה משני״ ,במקום ״רשת הבזק הציבורית״ יבוא ״רשת בזק
ציבורית״;
)(9

במקום הגדרת ״רשת בזק ציבורית״ יבוא:
״״רשת בזק ציבורית״  -מערכת כלל ארצית של מיתקני בזק ,לרבות מערכת רדיו
טלפון נייר ,המשמשת או המיועדת לשמש לאספקת שירותי בזק לכלל הציבור,
הכוללת מרכזות ,רשת כבלים וציוד תמסורת לרבות סיבים אופטיים וקווי
תקשורת אלחוטיים המשולבים ברשת עד נם״ר ,למעט רשת פרטית ,ציוד קצה,
ומערכת בזק בין־לאומית:
״רשת החברה״  -רשת בזק ציבורית של החברה ,המשמשת את החברה לאספקת
שירותי בזק לפי הרשיון הכללי שניתן לה ,וכן לשירותי בזק אחרים הניתנים ,לפי
החוק ,בידי אחר:
״רשת פרטית״  -רשת בזק המשמשת או המיועדת לשמש אדם מסוים או קבוצת בני
ארם בעלי ענין משותף ,המתחברת או המיועדת להתחבר אל רשת בזק ציבורית
באמצעות גם״ר ,לרבות ציוד מיתוג ,התקני חיבור ,כבלים ,ציוד תמסורת ,וכל
מיתקן בזק אחר ,ובלבד שהענין המשותף אנו רק עצם קיומה של הרשת:
״שירות רדיו טלפון נייד )שירות רט״ן(״  -שירות רדיו טלפון נייד בשיטה התאית,
הניתן לציבור:
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״שירות נם״ר״  -שירות בזק שהוא ,בעיקרו ,מתן שירות בזק בחצריו של מנוי מנקודת
סיום רשת וחיבורם לרשת בזק ציבורית.״
)(10

.2

תיקון

תקנה 2

תיקון

תקנה ג

תיקון

תקנה 4

תיקון

תקנה 5

תיקון

תקנה 6

תיקון

תקנה 8

הגדרת ״שירות בזק״  -תימחק.

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום ״רשת הבזק הציבורית״ יבוא ״רשת החברה.״

.3
במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:
) .3א( החברה תיתן למנוייה שירותי בזק במפורט ברשיון הכללי שניתן לה,
״מתן שירות
באורח תקין וסדיר.
י
"י
ל מ נ

ב

י י ם

)ב( החברה תאפשר חיבור כל ציוד קצה של מנוי לרשת החברה
ותאפשר השימוש בו ,ובלבד שציוד הקצה קיבל אישור סוג.״

והוספת

בתקנה  4לתקנות העיקריות -

.4

)(1

בתקנת משנה )א( ,במקום ״לרשת הבזק הציבורית״ יבוא ״לרשת החברה״;

)(2

תקנת משנה )ה(  -בטלה.

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,בכותרת השוליים ובגוף התקנה ,במקום ״רשת הבזק
.5
הציבורית״ יבוא ״רשת החברה״.

.6

תקנה

בתקנה  6לתקנות העיקריות -
)(1

בפסקה ) ,(1במקום ״לרשת הבזק הציבורית״ יבוא ״לרשת החברה״;

)(2

בפסקאות ) (3ו־) ,(4אחרי ״ברשיון הכללי״ יבוא ״שניתן לה״.

במקום תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
8א
״שירות
בין־לאומי

) .8א( החברה תאפשר לכל מנוי לקיים קשרי בזק בחיוג ישיר עם ארצות
חוץ ,בין באמצעותה ובין באמצעות בעל רשיון אחר למתן שירות בין־לאומי,
בכפוף לאפשרויות הטכניות בישראל ובאותן ארצות.
)ב( החברה תאפשר לכל מנוי ,בכפוף לאפשרויות הטכניות ,להתקשר
עם כל ארץ המקיימת קשרי בזק עם ישראל ,באמצעות מרכזת שירותים שהיא
מפעילה או המופעלת בידי בעל רשיון אחר למתן שירות בין־לאומי ,אליה
יוכל להתקשר מנוי מכל מקום במדינה.

שירות
טלפון

רדיו
נייד

8א) .א( החברה תאפשר לכל מנוי לקיים קשרי בזק בחיוג ישיר אל כל מנוי
של מערכת רדיו טלפון נייד הפועלת כדין בישראל.
)ב( החברה תאפשר לכל מנוי של מערכת רדיו טלפון נייד הפועלת כדין
בישראל לקיים קשרי בזק עם בל מנוי של החברה ולקבל כל שירות אחר
שהחברה נותנת למנוייה ,ככל שהדבר ניתן.״

11

תיקון

תקנה

תיקון

תקנה גו

תיקון תקנה 15
776

בתקנה )11ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״לרשת הבזק הציבורית״ יבוא ״לרשת
.8
החברה״.
בתקנה 3ו)א( לתקנות העיקריות ,במקום ״לרשת הבזק הציבורית״ יבוא ״לרשת
.9
החברה״.
,10

בתקנה )15ד( לתקנות העיקריות ,המלים ״או רשיון מיוחד לפי תקנה 17״  -יימחקו.
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במקום תקנה  17לתקנות העיקריות יבוא:

.11

ציור

״דיבור

^ " :[£
|

ישת

ר

תיקון

ת ק נ ה 17

) .17א( מנוי או אדם אחר המעונין לחבר ציוד קצה שבבעלותו ־ שהוא
בגדר ציוד בזק דומה או ציוד בזק שונה  -לרשת החברה ,יבקש בכתב מאת
השר אישור סוג אם טרם ניתן אישור לגבי ציוד כאמור.
)ב( השר רשאי ליתן אישור סוג בתנאים שיקבע ולהורות לחברה לחבר
את ציור הקצה שבבעלות המנוי לרשת החברה :בתקנה זו ,״ציוד קצה
שבבעלות המנוי״  -לרבות ציוד שברשותו בשכירות או בהשאלה.״

.12

בתקנה  8ו)א( לתקנות העיקריות -

תיקון

תקנה

18

) (1במקום ״לרשת הבזק הציבורית״ יבוא ״לרשת החברה״ ,והמלים ״כאמור
בתקנה 17״  -יימחקו:
)(2

אחרי ״לתנאי אישור״ יבוא ״סוג״.

בתקנה  20לתקנות העיקריות ,בסופה ,במקום ״או לפי תנאי האישור או הרשיון״ יבוא ״או
.13
לפי תנאי אישור הסוג.״

תיקון

תקנה

20

.14

בתקנה )21א( לתקנות העיקריות ,במקום ״ 15,000שקלים״ יבוא ״ 70שקלים חדשים״.

תיקון

תקנה

21

.15

אחרי תקנה  22לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת

״עירות

נסייר

22א

תקנה

22א .הוקם באתר מסוים נסייר בהתאם לרשיון מיוחד למתן שירותי נסייר ,לא
יחולו לגבי אותו אתר הוראות תקנה  ,22ויחולו לגביו הוראות הרשיון המיוחד
האמור בלבד.״

בתקנה )24א( לתקנות העיקריות ,בםיפה ,במקום ״את המחיר הסביר שיחויב לפי סעיף 5
.16
לחוק״ יבוא ״מחיר לפי החוק״.

תיקון

תקנה

24

.17

בתקנה  25לתקנות העיקריות ,המלה ״למבקש״  -תימחק.

תיקון

תקנה

25

.18

בתקנה  26לתקנות העיקריות -

תיקון

תקנה

26

) (1בתקנת משנה )ב( ,אחרי ״ברשיון הכללי״ יבוא ״שנית< לה״ ובכל מקום ,במקום
״למבקש״ יבוא ״לימנוי״:
)(2

בתקנות משגה )ג( ו־)ד( ,בכל מקום ,במקום ״למבקש״ יבוא ״למנוי״.

.1 9

בתקנה )27ב( לתקנות העיקריות ,בפסקה )ו( ,במקום ״שהמבקש״ יבוא ״שהמנוי״.

.70

בתקנה )28א( לתקנות העיקריות ,הגדרת ״טצ״ג״  -תימחק.

בתקנה )29ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״ברשת הבזק הציבורית״ יבוא ״ברשת
.71
החברה.״
 . 2 2בתקנה )31א( לתקנות העיקריות ,במקום ״תפעל החברה בהתקנת קו מנוי״ יבוא ״תפעל
החברה בהיענות להתקנת קו מנוי״.
.;!3

בתקנה 4ג לתקנות העיקריות ,המלים ״של מבקש או״  -יימחקו.
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תקנה

27

תיקון

 .תיקון תקנה

28

תיקון

תקנה

29

תיקון

ת ק נ ה 31

תיקון

34

תקנה
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תיקון

ת ק נ ה 37

.24

בתקנה  37לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משגה )ב( יבוא:
״)ב( המנוי יודיע לחברה בעת הזמנת קו המנוי ,אם ברצונו לקבל ממנה מכשיר טלפון:
הודיע המנוי לחברה על רצונו לקבל מכשיר טלפון מהחברה באמור ,תספק החברה למנוי,
בעת התקנת קו המנוי ,מכשיר טלפון מן הסוג שבחר בו המנוי מבין סוגי המכשירים
שמעמידה החברה לרשות מנוייה ,ותחברו לקו המנוי.״

ת ק נ ה 39

תיקון

סימן ד׳

ביטול
ו ת ק נ ה

תיקון

4 4

ת ק נ ה 45

 .25בתקנה  39לתקנות העיקריות ,בהגדרת ״שירות תקשורת נתונים״ ,במקום ״רשת הבזק
הציבורית״ יבוא ״רשת החברה״.
 .26אחרי תקנה  43לתקנות העיקריות ,כותרת סימן ד׳ ותקנה  44לתקנות העיקריות יימחקו,
ובכותרת סימן ה׳ במקום ״סימן ה״׳ יבוא ״סימן ד״׳.

.27

בתקנה  45לתקנות העיקריות ,בסופה ,יבוא ״ובהתאם לאמור ברשיון הכללי שניתן

לה״.
תיקון

ת ק נ ה 48

.2 8

בתקנה  48לתקנות העיקריות -
) (1בכותרת השוליים ,המלה ״מיוחד״  -תימחק:
) (2בגוף התקנה ,במקום ״רשת הבזק הציבורית ,על פי הוראות השר כאמור בסעיף
 5לחוק״ יבוא ״רשת החברה״.

ביטול

ת ק נ ה 49

.29

תקנה  49לתקנות העיקריות  -בטלה.

) . .30א( תחילתן של תקנות אלה ,למעט הגדרת ״מנוי״ שבתקנה ו ,ביום פרסומן.

תחילה

)ב( תחילתה של הגדרת ״מנוי״ שבתקנה ו ביום כ״ד בתמוז התשנ״ר ) 3ביולי  994ו(.
ט׳ בניסן התשנ״ד ) 21במרס (1994
)י1מ (3-1372

שולמית אלוני
שרת התקשורת

תקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )12בץ (5ו־ 59לחוק הבזק ,התשמ״ב , 1982-ובידיעתה המוקדמת
של ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
י

בתקנה  2לתקנות הבזק )הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון( ,התשמ״ו) 1986-להלן -
ו.
התקנות העיקריות( ,במקום ״או נציגו המוסמך״ יבוא ״נציגו המוסמך או מי שמבצע פעולות בזק
או נותן שירות בזק מטעמו.״
2

תיקון

תקנה 2

תיקון

תקנה 3

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,אחרי המלים ״מכל בעל רשיון״ יבוא ״או ממי שנותן שירות
.2
בזק מטעמו.״
ט׳ בניסן התשנ״ד ) 21במרס (1994
)חמ (3-1672

שולמית אלוני
שרת התקשורת

ס ״ ח ה ת ש מ ״ ב  ,ע מ ׳  :218ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י .487
ק ״ ת ה ת ש מ ״ ו  ,ע מ ׳  :362ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ י .771
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תקנות להסדר ההימורים בספורט )תבנית ה״טוטו־תיקו״()תיקון(,
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשב״ז967-ו  ,באישור
השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט תקנות
אלה:
י

בסעיף  1בתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית ה״טוטו־תיקו״(,
.1
התש״ן) 1990-להלן  -התוספת( -

תיקון סעיף ו

2

)ו( בהגדרת ״הטבעה״ ,אחרי ״מכונת הטבעה״ יבוא ״או באמצעי אלקטרוני אחר
שאישרה המועצה לצורך זה״:
) (2בהגדרת ״המערכת״ ,המלים ״ממכונת הטבעה״  -יימחקו ובמקום ״מצלמת״ יבוא
״ממצלמת״;
)(3

אחרי הגדרת ״התאחדות״ יבוא:
״״חצות״  -שעה :24:00״;

)(4

בהגדרת ״מחזור״ ,אחרי ״תוצאותיהן״ יבוא ״ותוצאות מחציותיהן״;

)(5

אחרי הגדרת ״מחזור״ יבוא:
״״מועד״  -זמן קבוע אשר המועצה קבעה כי במהלכו מתקיים מחזור:״

) (6בהגדרת ״משתתף״ ,אחרי ״תכנית״ יבוא ״לרבות על ידי אדם אחר ,באמצעות טלפון,
או באופן אלקטרוני״;
)(7

במקום הגדרת ״ניחוש זוכה״ יבוא:
״״ניחוש זוכה״  -תוצאות סופיות במשחקים או תוצאות מחציות במשחקים אשר
הסתיימו בתוצאת שוויון ואשר מזכים את המנחש בפרס ראשון בכל מחזור
הימורים בהתאם לפרק שישי;״

)(8

בהגדרת ״רשימת התחרויות״ אחרי ״תיקו״ יבוא ״בסיומן או בתום המחצית״;

)(9

אחרי הגדרת ״רשימת התחרויות״ יבוא:
״״תוצאת מחצית״  -התוצאה שקבע שופט התחרות לתום  45דקות של התחרות או
כל פרק זמן חוקי אחר אשר נקבע בידי שופט התחרות על פי תקנון התחרויות,
לסיום מחצית זמן המשחק.״;

)(10

בהגדרת ״תחנת קבלה״ ,במקום ״מסירה וקבלה״ יבוא ״קבלה או הטבעה״.

אחרי סעיף  5לתוספת יב1א:

.2
״סיום

מועד

מחזור

הוספת

ס ע י ף 5א

5א) .א( המועצה רשאית לקבוע את המועד לסיום המחזור )להלן  -מועד
הסיום(; המועצה תודיע ברבים על קביעתה לפני תחילת המחזור.
)ב( לא קבעה המועצה את מועד הסיום  -יהיה המועד לסיום מחזור
הימורים אשר מתקיימות בו תחרויות בחו״ל  -ביום ראשון בחצות לפי שעון
כל מדינה שבה מתקיימת התחרות ,לפי המאוחר ביניהן ,ולגבי מחזור אשר

1

2

ס״יו ה ת ש כ ״ ז  ,ע מ י
ק״ת התש״ן ,עמי

 :142ה ת ש כ ״ ח  ,ע מ י
 ;558ה ת ש נ ״ א  ,ע מ י

 :162ה ת ש ״ ל  ,ע מ י

2גו.
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מתקיימות בו תחרויות בישראל בלבד  -בתום כל התחרויות ,ולא יאוחר
ממוצאי השבת ,בחצות.
)ג( התקיימה תחרות שלא במועד שתוכנן לה ,אך התקיימה לפגי
סיומו  -יראוה באילו התקיימה במועד.״
תיקון

סעיף 7

.3

בסעיף  7לתוספת ,במקום ״בלבד״ יבוא ״;או במדפסת מחשב״.

תיקון

סעיף 8

.4

בסעיף  8לתוספת ,פסקה ) - (1תימחק ופסקאות ) (2עד ) (4יסומנו) (1עד ) (3כסדרן.

תיקון

ס ע י ף 14

תיקון

ס ע י ף 15

תיקון

ס ע י ף 16

.7

תיקון

ס ע י ף 19

.8

בסעיף  19לתוספת ,במקום ״ויופקדו״ יבוא ״אשר יופקד״.

תיקון

31

.9

בסעיף  31לתוספת ,ברישה ,במקום ״עלה על שבעה״ יבוא ״הוא שבעה או יותר״.

.10

במקום סעיף  32לתוספת יבוא:
ללא
) .32א( לא הסתיימו במחזור שבעה משחקים בתוצאה של שוויון שערים
משחקי
או שוויון ללא שערים ,יכלול הניחוש הזוכה במחזור זה )בסעיף זה  -הניחוש
הזוכה( את בל המשחקים אשר הסתיימו בתוצאה של שוויון ,ואליהם יצטרפו,
עד להשלמת שבעה משחקים ,תחרויות אשר תוצאת המחצית שלהן הסתיימה
בשוויון ,על־פי מקומו של כל משחק בסדר התחרויות ,בעדיפות כמפורט
להלן:
) (1ראשונה משחקים אשר תוצאת המחצית הסתיימה בתיקו
שערים:

בסעיף 4ו לתוספת ,במקום^״ימםרו המשתתפים את ״טפסי ההשתתפות״״ יבוא ״יסומנו
.5
טופסי ההשתתפות בדרך שתקבע המועצה״.
בסעיף  15לתוספת ,במקום ״מכונות הטבעה ,שבהן״ יבוא ״מכונת הטבעה או אמצעי
.6
הטבעה אלקטרוני אחר שאישרה ,שבאמצעותם״.
בסעיף  16לתוספת -
)ו( במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( נתקבל בתחנת קבלה טופס השתתפות ושולמו בערו דמי השתתפות בהתאם
למספר הטורים שסומנו בו כפי שקבעה המועצה ,יוטבע הטופס כאמור בסעיף
.15״

ה ח ל פ ת

סעיף

ס ע י ף 32

״מחזור
ש ב ע ה

)(2

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ילקח בידי בעל תחנה אשר יעבירו״ יבוא ״יועבר״.

)(3

בסעיף קטן)ג( ,במקום ״ימסד לידי המשתתף״ יבוא ״יועבר למשתתף״.

) (2לאחר מכן משחקים אשר תוצאת המחצית הסתיימה בתיקו
ללא שערים.
)ב( הפרם השני יתחלק בין המנחשים את כל תחרויות הניחוש הזוכה
באמור בסעיף קטן)א( חסר תחרות אחת ,הפרם השלישי יתחלק בין המנחשים
את כל תחרויות הניחוש הזוכה באמור חסר שתיים ,והפרס הרביעי יתחלק בין
המנחשים את תחרויות הניחוש הזוכה כאמור חסר שלוש.
)ג( לא נמצאו במחזור שבעה משחקים אשר התוצאה הקובעת
כמשמעותה בסעיף  33ותוצאת המחצית הסתיימו בתיקו  -יחולק הפרם
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הראשון למנחש את בל התחרויות אשר הסתיימו בסופן או במחציתן בתוצאה
של תיקו :הפרס השני יתחלק בין מגחשי הניחוש הזוכה כאמור חסר תחרות
אחת .הפרם השלישי בין מנחשי הניחוש הזוכה כאמור חסר שתיים והפרס
הרביעי בין מנחשי הניחוש הזוכה כאמור חסר שלוש.
)ד( לענין סעיף זה ,תחרות אשר הסתיימה בתיקו בסיומה ,לא תבוא
במנין הניחוש הזוכה בשל תוצאת המחצית.״

.11

האמור בסעיף  33לתוספת יסומן)א( ואחריו יבוא:

ס ע י ף 53

תיקון

״)ב( הוראות סעיף קטן)א( יחולו ,בשינויים המחוייבים גם על תוצאת מחצית.״

.12

בסעיף  34לתוספת ,המלה ״חוקי״  -תימחק.

תיקון

.13

אחרי סעיף  34לתוספת יבוא:

הוספת

״ניחוש

ס ע י ף 4ג
ס ע י ף 4גא

34א) .א( המועצה רשאית לקבוע ברשימת התחרויות משחקים האמורים
להתקיים בחו״ל.

על

תחרויית
המתקיימות
בחו״ל

)ב( המועצה רשאית למנות יחיד או גוף אשר ידווח ,באופן שתקבע ,את
תוצאות משחקים שנערכו בחו״ל.
)ג( מינתה המועצה כאמור ,תקבע את הניחוש הזוכה לפי תוצאות
אותו דיווח ורשאית היא לחלק את הפרסים בהתאם.
)ד( לאחר חלוקת הפרסים ומסירתם לזוכים ,לא תישמע טענה כי
הניחוש הזוכה שנקבע היה שגוי ,או כי תחרות הסתיימה באופן שונה מהאמור
בדיווח.״

 .14בסעיף  38לתוספת ,בכל מקום ,במקום ״במודעות״ יבוא ״בהודעות״ ,ובמקום ״המודעות״
יבוא ״ההודעות״.

.15

בסעיף  39לתוספת _

תיקון ס ע י ף 38

תיקון

ס ע י ף 39

)ו( במקום ״במודעה״ בכל מקום יבוא ״בהודעה״ ,ובמקום ״המודעה״ יבוא ״ההודעה״.
)(2

בסעיף קטן)ב() ,(1במקום ״שבעה״ יבוא ״עשרה״.

.16

בסעיף )42א( לתוספת ,במקום ״המנחשים״ יבוא ״טורי הניחושים״.

תיקון

ס ע י ף 42

.17

בסעיף  45לתוספת ,במקום ״אותה דרגת פרם״ יבוא ״הפרס הראשון״.

תיקון

ס ע י ף 45

.18

תחילתן של תקנות אלה ביום בייט בניסן התשג״ר ) 10באפריל

 9 9 4ו (

תחילה

 1תאשר.
י״ב ב1יסן התשנ״ד ) 24במרס (1994
) ח מ (3-92
א נ; נ ו ן ר ו ב י נ ש ט י י ן
שר החינוך ,התרבות והספורט

אריה זייף
יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
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תקנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית הימורים בכדורגל()תיקון(,
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשב״ז , 1967-באישור
השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה להסדר ההימורים תקנות אלה:
י

תיקון סעיף 1

בסעיף ו בתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט )תבנית ההימורים בכדורגל(,
.1
התשל״ח978-ו )להלן  -התוספת( -
2

)  ( 1במקום הגדרת ״הטבעה״ יבוא. :
׳״׳הטבעה״  -סימון סימול זיהוי במכונת הטבעה שסיפקה המועצה ,או באמצעי
הטבעה אלקטרוני אחר שאישרה המועצה לצורך זה ,אשר יכלול את מספר
המחזור ,העונה ,מספר שוטף ומספר התחנה״:
)(2

אחרי הגדרת ״התאחדות״ יבוא:
״״חצות״  -שעה ;24:00״;

) (3במקום הגדרות ״טופס השתתפות״ ,״טופס השתתפות פשוט״ ,״טופס השתתפות
מיוחד״ ו״טופם השתתפות רב שבועי״ יבוא:
״״טופס השתתפות פשוט״  -הטופס המסומן באות פ ,המיועד להימור בטורים
בורדים:
״טופס השתתפות מיוחד״  -הטופס המסומן באות מ ,המיועד להימור רב־טורי;
״טופס השתתפות רב־שבועי״  -טופס השתתפות פשוט או טופס השתתפות מיוחד
המסומן בספרה  5ובאותיות פ או מ לפי הענין ,והמיועד להימורים
רב־שבועיים:
״טופס השתתפות לאירוע מיוחד״  -טופס השתתפות פשוט או טופס השתתפות
מיוחד ,המיועד להימורים על סדרת תחרויות הקשורה באירוע מיוחד:
״טופס השתתפות להימור מקביל״  -טופס השתתפות פשוט או טופס השתתפות
מיוחד ,המיועד להשתתפות מחזור הימורים מקביל ,בתקופה שבה מתקיים
מחזור הימורים לפי תנאי תכנית זו:״;
)(4

אחרי הגדרת ״טור״ יבוא:
׳״׳מועד״  -זמן קבוע אשר המועצה קבעה כי במהלכו מתקיים מחזור;״

)(5

במקום הגדרת ״המערכת״ יבוא:
׳״׳המברכת״  -מערכת עיבוד נתונים אלקטרונית שקבעה המועצה ,המורכבת מקורא
אופטי ,מכונת צילום ומחשב ,לצורך קביעת הזוכים מבין המשתתפים
בהימורים״;

) (6בהגדרת ״מחזור״ ,אחרי ״במועד מסויים״ יבוא ״בסדרה אחת או יותר ,לרבות סדרת
תחרויות הקשורה לאירוע מיוחד״;
) (7בהגדרת ״משתתף״ ,במקום ״על פי תנאי התכנית״ יבוא ״על פי הוראות התכנית,
לרבות על ידי אדם אחר או באמצעות טלפון או באופן אלקטרוני״;

י
2
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סייח ה ת ש כ  -״ ז  ,ע מ י
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 ( 8 :בהגדרת ״רשימת התחרויות״ ,אחרי ״לגבי תוצאותיהן״ יבוא ״או תוצאות
מחציותיהן״;
׳ (9:אחרי הגדרת ״רשימת התחרויות״ יבוא:
״״תוצאת מחצית״  -התוצאה אשר קבע שופט התחרות לתום  45דקות של משחק או
בל פרק זמן חוקי אחר שקבע ,על פי תקנון התחרויות ,לסיום מחצית זמן
המשחק:״:
במקום הגדרת ״תחנת קבלה״ יבוא:

(101

״״תחנת קבלה״  -מקום שקבעה המועצה לצורך קבלה או הטבעה של טופסי
השתתפות לפי סעיף 20״;

.2

בסעיף

3

לתוספת -

תיקון סעיף נ

)(1

בסעיף קטן)א( ,במקום ״ישאר בידי המשתתף״ יבוא ״נועד למשתתף״;

)(2

במקום סעיף קטן)ב( יב1א:
״)ב( בכל טופס השתתפות יצוינו בבירור ,במקום המיועד לכך ,שמו ומענו המלאים
של המשתתף.״
במקום סעיף קטן)ג( יבוא:

)(3

״)ג( הטופס יוטבע בתחנת הקבלה ויהיה בר־ תוקף לגבי מחזור ההימורים שנקבע
בהטבעה לאותו סוג טופס ,ובלבד שלגבי טופס רב־שבועי יראו את מספר המחזור
שהוטבע כמספר המחזור שבו תחל השתתפות הטופס״.
) (4בסעיף קטן )ר( ,המלה ״אליו״  -תימחק ,ובסופו יבוא ״או יימסר לידיו במשרד
הראשי״.

.3
״טופס
פשוט

במקום סעיף

יבוא:

) .5א( טופס השתתפות פשוט מיועד לסימון טורי בלבד ,וטופס השתתפות
מיוחד מיועד לסימון רב־טורי בלבד- .י

ה ע ת ת פ ו ת
וטוו£ס

ה ש ת ת פ ו ת

5

לתוספת

ה ח ל פ ת סעיף 5

מיוחד

)ב( גזופס השתתפות פשוט וטופס השתתפות מיוחד יהיו מיועדים
למחזור הימורים ,להימורים על תחרויות אירוע מיוחד ולהימור מקביל ,הכל י
בפי שקבעה המועצה.״
בסעיף )6ב( ,במקום ״הקבוע״ יבוא ״שסומן״ ובסופו יבוא ״לא סומן מספר מחזורים ,יהיה
.4
הטופס ב ר־תוקף למחזור הימורים אחד בלבד.״

.5

בסעיף

8

לתוספת -

.

י

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 8

)וי( בסעיף קטן )א( ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״תודיע לציבור״ יבוא ״תודיע
ברבים על השינוי ,ככל האפשר לפני מועד המשחקים״;
(.0

בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״ברבים״ יבוא ״ככל האפשר״.

)(5

במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג( המועצה רשאית ,בכל עת ,להחליף תחרות ברשימת התחרויות בתחרות
אחרת ,ובן להודיע על שינוי במקום קיומה של תחרות :עשתה כן המועצה  -תודיע
על כך ברבים ,ככל האפשר לפני קיום התחרות :חלו החלפה או שינוי כאמור ,יראו
את הסימון המופיע בטופס ,כאילו סומן לניחוש תוצאות התחרות המחליפה או
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המתקיימת במקום האחר ,ואולם המשתתף יהיה רשאי ,כל עוד לא הועבר טופס
ההשתתפות מתחנת הקבלה למשרד הראשי ,לבטלו בתחנת הקבלה ולקבל בה את
דמי ההשתתפות ששילם.״
הוספת

סעיף

9א

.6
״מועד

אחרי סעיף  9לתוספת יבוא:
9א) .א( המועצה רשאית לקבוע את המועד לסיום המחזור )להלן  -מועד
הסיום( :המועצה תודיע ברבים על קביעתה לפני תחילת המחזור.

סיום

מ ח ז י י

)ב( לא קבעה המועצה את מועד הסיום ,יהיה המועד לסיום מחזור
הימורים שמתקיימות בו תחרויות בחו״ל  -ביום ראשון בחצות לפי שעון כל
מדינה שבה מתקיימת התחרות ,לפי המאוחר ביניהן ,ולגבי מחזור אשר
מתקיימות בו תחרויות בישראל בלבד  -בתום כל התחרויות ,ולא יאוחר
ממוצאי השבת ,בחצות.
)ג( התקיימה תחרות שלא במועד שתוכנן לה ,אך התקיימה לפני
סיומו  -יראוה כאילו התקיימה במועד.״
תיקון

ס ע י ף 0ו

.7

בסעיף  (3)10לתוספת ,אחרי ״הטורים״ יבוא ״והמחזורים״.

תיקון

ס ע י ף 12

.8

בסעיף  12לתוספת ,בסופו יבוא ״או במדפסת מחשב״.

תיקון

ס ע י ף 15

תיקון

ס ע י ף 17

.10

תיקון

ס ע י ף 20

.11

בסעיף  20לתוספת ,אחרי ״ימסרו המשתתפים״ יבוא ״בדרך שתורה המועצה״.

תיקון

סעיף

ו2

.12

בסעיף  21לתוספת ,במקום ״מכונות הטבעה״ יבוא ״אמצעי הטבעה״.

תיקון

ס ע י ף 22

.13

בסעיף  22לתוספת -

תיקון

ס ע י ף 25

.14

בסעיף  25לתוספת ,במקום ״ויופקדו״ יבוא ״והצילומים יופקדו״.

תיקון

29

.15

בסעיף  29לתוספת ,במקום ״הטופס״ יבוא ״טופס״.

בסעיף )15א( לתוספת ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״בטור אחד״ יבוא ״בכל אחד מן
.9
הטורים שבטופס״.
בסעיף

17

לתוספת ,בסופו יבוא:

״)ג( נתגלתה אי התאמה בין מספר המחזורים שסומן בטופס השתתפות רב־שבועי לבין
סכום דמי ההשתתפות ששולם בעדו ,יקבע הסימון שבטופס.
)ד( טופס השתתפות רב־שבועי אשר לא סומן בו מספר המחזורים ,יראו כטופס
השתתפות למחזור אחד ,ויהיה בתוקף אך ורק במחזור שבו סומנה ההטבעה.״

)(1

במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( נמסר בתחנת הקבלה טופס השתתפות ושולמו בעדו דמי השתתפות בהתאם
למספר הטורים והמחזורים שסומנו בו ,כפי שקבעה המועצה ,יוטבע הטופס כאמור
בסעיף 21״:

)(2

במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג( המשתתף יהיה אחראי לזהות הסימונים בשני חלקי הטופס.״

תיקון

784

סעיף

סעיף

32

.1 6

בסעיף  32לתוספת ,במקום ״תצלומו״ יבוא ״הצילום שערכה המועצה״.
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אחרי סעיף  35לתוספת יבוא:

״חלוקת הפרם
במחזור הקשור
באירוע מיוחד

הוספת סעיף 5גא

35א) .א( במחזור תחרויות הקשורות באירוע מיוחד יהיו שני פרסים בלבד
והם יחולקו כדלקמן:
) (1הפרס הראשון יחולק למנחש נכונה את תוצאות כל
התחרויות ,או את תוצאות המספר הגדול ביותר של התחרויות -
אם לא נמצא משתתף אשר ניחש נבונה את תוצאות כל
התחרויות;
) (2הפרס השני יחולק למנחש נבונה את תוצאות מספר
התחרויות הגדול ביותר הבא אחריו.
)ב( היו מספר מנחשים באותה דרגת פרם  -יחולק סכום הפרס ביניהם,
כאמור בסעיף )48א(.
)ג( על אף האמור בסעיף  ,47יהיה הפרס הראשון במחזור תחרויות
הקשור באירוע מיוחד ,בגובה שבעים אחוזים מהסכום המופרש לפרסים
במחזור זה ,והפרס השני  -יתרת הסכום.״

.18

במקום סעיף  36לתוספת יבוא:

״קיום תחרות
שלא במיעדה

.19

 .36קביעת הניחוש הנכון תהיה רק לגבי תוצאות המשחקים שנערכו בין
הקבוצות שברשימת התחרויות בסופס ההשתתפות לאותו מחזור :תחרות
הרשומה בטופס ההשתתפות אשר לא הסתיימה במועד הקבוע לאותו
מחזור  -לא תובא בחשבון לשם קביעת הניחוש הנכון.״

תיקון סעיף 37

האמור בסעיף  37לתוספת יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית המועצה לקבוע הימורים גם על תוצאת
המחצית :החליטה המועצה בואמור ,תהיה התוצאה הקובעת ,תוצאת המחצית ,והוראות
סעיף קטן)א( יחולו בשינויים המחויבים.״

.20

החלפת סעיף 36

הוספת סעיף 37א

אחרי סעיף  37לתוספת יבוא:

37א) .א( המועצה רשאית לקבוע ברשימת התחרויות משחקים האמורים
״ניחוש תחרויות
המתקיימות ב״י״ל להתקיים בחו״ל.
)ב( המועצה רשאית למנות יחיד או גוף אשר ידווח באופן שתקבע ,את
תוצאות משחקים שנערכו בחו״ל.
)ג( מינתה המועצה כאמור ,תקבע את הניחוש הנכון לפי תוצאות אותו
דיווח ורשאית היא לחלק את הפרסים בהתאם.
)ד( לאחר חלוקת הפרסים ומסירתם לזוכים ,לא תישמע טענה כי
הניחוש הזוכה שנקבע היה שגוי או כי תחרות הסתיימה באופן שונה מהאמור
בדיווח.״
.21

תיקון סעיף 39

בסעיף  39לתוספת -
)ו( בסעיף קטן)א( ,במקום הםיפה המתחילה במלים ״או שהופסקה״ יבוא:
״וכן תחרות שהופסקה בידי שופט התחרות מחמת נסיבות כאמור ,טרם שנקבעה בה
תוצאה קובעת  -תבוא במנין התחרויות לקביעת הניחוש הנכון באותו מחזור
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תחרויות ,ויראו את התחרות באילו הסתיימה בתוצאת שווויון )תיקו( ובלבד
שהחלטת שופט התחרות כאמור ניתנה לפני המועד לסיום לאותו מחזור״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,אחרי ״שופט התחרות״ יבוא ״או הרשות המארגנת את
התחרויות״.
 .22בסעיף )40ב( לתוספת ,אחרי ״מסוים״ יבוא ״אשר אינו מחזור תחרויות הקשור באירוע
מיוחד״ ,ובסופו יבוא ״במחזור תחרויות הקשור באירוע מיוחד יועבר סכום הפרסים למחזור אחר
שתקבע המועצה,״

תיקון

סעיף

40

תיקון

סעיף

45

תיקון

סעיף

44

תיקון

ס ע י ף 43

.25

תיקון

סעיף

48

.26

בסעיף )48א( לתוספת ,במקום ״בעלי״ יבוא ״טורי״.

תיקון

סעיף

ו5

.27

בסעיף  51לתוספת -
) (1בסעיף קטן)ב( ,במקום ״שתקבע״ יבוא ״או במחזורים שתקבע ,וכן להגביל את סכום
הפרס הראשון באותו מחזור או באותם מחזורים״;

 .23בסעיף  43לתוספת ,במקום הסיפה המתחילה במלים ״ביום החול הראשון״ יבוא ״במועד
המוקדם ביותר לאחר סיום אותו מחזור״.
 .24בסעיף  44לתוספת ,בכל מקום ,במקום ״במודעות״ יבוא ״בהודעות״ ,ובמקום ״המודעות״
יבוא ״ההודעות״.
בסעיף  45לתוספת -
) (1במקום ״המודעה״ יבוא ״ההודעה״ בבל מקום ,ובמקום ״במודעה״ יבוא
״בהודעה״;
)(2

בסעיף קטן)א() ,(1במקום ״משבעה״ יבוא ״מעשרה״.

) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום ״הפסקת העברת הפרס הראשון״ יבוא ״הפסקה בהעברת פרס
ראשון ,חלוקתו או הגבלתו״;
)(3

בסופו יבוא:
״)ד( על אף האמור בסעיף זה ,במחזור לאירוע מיוחד לא יועבר סכום כלשהו
למחזור אחר וכל הפרסים יחולקו באמור בסעיף 35א.״

תיקון

סעיף

תחילה

54

 .28בסעיף  54לתוספת ,במקום ״לכפולת עשר האגורות הקרובות״ יבוא ״לשקל החדש השלם
הקרוב״ ,במקום ״מחמש״ פעמיים ,יבוא ״מחמישים״ ,ובמקום ״עשר האגורות השלמות הקרובות״
יבוא ״לשקל החדש השלם הקרוב״.
.29

תחילתן של תקנות אלה ביום בייט בניסן התשנ״ד ) 10אפריל .(1994
נתאשר.

י״ב בניסן התשנ״ד ) 24במרס (1994
גחמ ( 3 - 9 2

אמנון רובינשטיין
שר החינוך ,התרבות והספורט
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אריה זייף
יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
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צו התכנון והבניה )לודים()מס׳  ,(2התשנ״ד994-ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-ולאחר התייעצות עם
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז והמועצות
האזוריות הנוגעות בדבר ,אני מכריז לאמור:
י

השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון מקומי
.1
לוויים )להלן  -מרחב התכנון המקומי(.

קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
.2
 1:20,000והחתום בידי ביום א׳ בניסן התשנ״ד ) 13במרס  (1994והם כוללים את תחומי המועצות
האזוריות חבל מודיעין  ,גזר ועמק לוד .

גבולות מרחב
התכנון המקומי

2

נ

4

עותקים של התשריט האמור בסעיף  2מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
.3
ההערה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים,
וכל המעונין ברבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הפקדת עותקים
של התשריט

.4

צו התכנון והבניה )לודים( ,התשנ״ד - 1993-בטל.

ביטול

.5

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

5

דיון שהחל בו מוסר תכנון ,לפי פרסומו של צו זה ,בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
.6
המקומי ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

הוראת מעבר

א׳ :ניסן התשנ״ר ) 13במרס (1994
יצחק ר ב י ן
שר הפנים

<חמ (3-1113

2
3
4
5

<c״ nתשכ״ה ,עמי .307
ק״ת התשמ״ח ,עמי  :488התשנ״ג ,עמי  :1092התשנ״ד ,עמי .597
ק״ת התשנ״ד ,עמי .600
ק״ת התשב״ז ,עמי  :75התשל״ח ,עמי  :687התשמ״ב ,עמי  :1404התשמ״ג ,עמי  :1404התשמ״ו ,עמי .14
ק״ת התשנ״ד ,עמי .3

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק לוד ,תיקון(,
התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-

.1

2

ב פ ך ט

) מ ך (

_

תיקון פרט גמד(

בתוספת הראשונה

) (1במקום הקטע המתחיל במלים ״בפרט זה ,״מפה״״ והמסתיים במלים ״ובמשרד
המועצה האזורית עמק לוד״ יבוא:
״בפרט זה ,״מפה״  -המפה של המועצה האזורית עמק לוד הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביר שר הפנים ביום ט״ו באלול התשכ״ו) 31באוגוסט 966ו( כפי
שתוקנה ונחתמה ביום י״ט בםיון התשמ״ב )0ו ביוני  (1982וביום כ״ט בתמוז
י
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת תשי״ח ,עמי  :1156התשכ״ז ,עמי  :75התשמ״ו ,עמי .14
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התשמ״ה ) 18ביולי  (1985ובפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:5,000החתום
ביד שר הפנים ביום א׳ בניסן התשנ״ד ) 15במרס  (1994ושהעתקים מהם מופקרים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ובמשרד המועצה
האזורית עמק לוד״.
) (2במקום השטח המתואר לצד הישוב ״משמר השבעה״ יבוא:
״הגושים 6071 :בשלמותו 6070 :פרט לחלקות  70 ,68 ,65 ,61 ,49 ,21עד  76וחלקי
חלקות  6073 ,6072 :67 ,64 ,60 ,58 ,23 ,22,19 ,18פרט לקטעים הנמצאים מערבית
לכביש ראשון לציון-רעננה 6074 :פרט לחלקי חלקות  10עד  12כמםומן
במפה.
חלקות 26 :וחלקי חלקות  139 ,134 ,97 ,6 ,2 ,1בגוש  6075הנמצאים צפונית לכביש
בית דגן-יהוד״.
) (3מתחת לקו המפריד -
)א( בשטח המתואר מתחת לקו ,בקטע ״הגושים״ ,במקום ״,6257 ,6078,6077 ,6068
 ,6266עד  6275 ,6271 ,6268עד  6467 ,6278בשלמותם״ יבוא:
" 6266 ,6257 ,6079 ,6078 ,6068עד  6275 ,6271 ,6268עד  6467 ,6278בשלמותם;
 6077פרט לחלקות  56 ,55וחלק מחלקה 25״.
)ב( ברשימת החלקות ,במקום הקטע המתחיל ב ״ 30עד  54בגוש  6069ומסתיים
ב״ 20ער  31בגוש 6079״ יבוא:
״ 64 ,54עד  77 ,73 ,71בגוש  79,76 ;6069עד  91וחלקי חלקות  78,77 ,32בגוש
 6076כמסומן במפה״.
)ג( בסוף'קטע ״החלקות״ אחרי המלים ״חלקים מחלקות  10עד  12בגוש 6074
כמסומן במפה״ יבוא ״ 22עד  26וחלק מחלקה ו בגוש  6080כמסומן במפה״.
א׳ בניסן התשנ״ר ) 13במרס (1994
<חמ

יצחק ר ב י ן
שר הפנים

36י>3-

עו המועעות המקומיות )א()בית דגן ,תיקון( התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

החלפת פרט ננ>
בתוספת

.1

בתוספת לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א , 1950-במקום פרט )נ( יבוא:
2

»

״)נ( המועצה המקומית בית דגן.
(

תאריך הקמתה :ט״ז בשבט התשי״ג)ו בפברואר .(1953
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע:
הגושים 6098 ,6081 :עד  6104בשלמותם:
חלקי הגושים 6075 :פרט לחלקה  26וחלקי חלקות  139 ,134 ,97 ,6 ,2 ,1במםומן במפה
הערוכה בקנה מידה  1:5000והחתומה ביד שר הפנים ביום א׳ בניסן התשנ״ד) 13במרס

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ג ,עמי  :700התשי״ז ,עמי .1608
2
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 994ו( שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
המרכז ,רמלה ובמשרדי המועצה המקומית בית דגן.
 6076פרט לחלקות  79 ,76עד  91וחלקי חלקות  78 ,77 ,32כמםומן במפה:
 6080פרט לחלקות  22עד  26וחלק מחלקה ו כמםומן במפה:
החלקות 78 :ער  134בגוש  6069כמסומן במפה;
 70 ,68 ,65 ,61 ,49 ,21עד  76וחלקי חלקות  67 ,64 ,60 ,58 ,23 ,22 ,19 ,18בגוש 6070
במסומן במפה:
 56 ,55וחלק מחלקה  25בגוש  6077במםומן במפה״.
י צ ח ק רב י ן
שר הפנים

א׳ בנייסן התשנ״ד ) 13במרס (1994
)דומ (3-269

עו דמועעות המקומיות )מועעות אזוריות( )מרום הגליל ,תיקון מס׳ ,(2
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
.1
בפרט !:לו( -
2

ת י ק ו ן פ ר ט )לו(
בתוספת

הראשונה

) (1בהגדרת ״מפה״ ,אחרי המלים ״והחתום ביד שר הפנים ביום ב״א באב התשנ״ג
) 8באוגוסט (1993״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד
שר הפנים בינם ג׳ בניסן התשנ״ד ) 14במרס (1994״.
) (2במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״שזור״ יבוא:
״הגושים - 19170 ,19168 :בשלמותם:
חלקי הגושים 19185 ,19174 ,19165 :ער  19187כמםומן במפה.״.
) (3מתחת לקו המפריד  -ברשימת חלקי הגושים ,במק1ם ״19175 ,19167 ,19166 ,14163״
יבוא ״19175 ,14163״.
ב׳ בניסן התשנ״ד ) 14במרס (1994

יצחק רב י ן
שר הפנים

ג ח מ (3-136

י
2

דיני

מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,9ע מ י . 2 5 6

ק ״ ת ה ת ש י ״ ח  ,ע מ י  ; 1 2 5 6ה ת ש נ ״ ד  ,ע מ י .106

אברזת העיריות )עיריית כרמיאל()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
.1
י
2

באכרזת העיריות )עיריית כרמיאל( ,התשמ״ו986-ו  ,במקום התוספת יבוא:
2

דיני

ה ח ל פ ת

התוספת

מ ד י נ ת י ש ר א ל  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,8ע מ י . 1 9 7

ק ״ ת ה ת ש מ ״ ו  ,ע נ ד  ;480ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ י . 1 2 0 4
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״תוספת
)סעיף ו(
האזור שתושביו יהיו עיריית כרמיאל כולל גושים וחלקי גושים רישום קרקע כלהלן:
הגושים 18986 ,18982 ,18846 ,18845 :ער  8990 ,18988ו עד  8994ו 8998 ,ו עד 9000ו ,19002 ,ג900ו,
 19158 ,19151 ,19148 ,19145 ,19044עד  -- 19160בשלמותם.
חלקי הגושים 19165 ,19152 ,19147 ,19046 ,19045 ,18984 ,18983 ,18847,18844 :עד  19185 ,19167עד
 19187כמםומן במפה של עיריית כרמיאל הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר
הפנים במם ב׳ בניסן התשנ׳׳ד ) 14במרס  ,(1994שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עילית ובמשרד עיריית כרמיאל.״
ב׳ בניסן התשנ״ד ) 14במרס (1994
נחמ

י צ ח ק רב י ן
שר הפנים

(3-1926

הודעת הנפט )אגרות()מם׳  ,(3התשנ״ד994-י
בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט ,התשי״ג) 1953-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

שינוי
אגרות

סכומי

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מרס  1994לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993
.1
ישתנו ביום כ׳ בניסן התשנ״ד) 1באפריל  (1994סכומי האגרה שבתקנות ,ולפיכך נוסח תקנות 5ג,
ווא)א( ו־)ב(37 ,א)א( ו־ 69לתקנות הוא כמפורט להלן:
״אגרת

זכות

קדימה

״אגרת

רשיון

״אגרת

חזקה

5ג .בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת זבות
הקדימה אגרה בסך  2.76שקלים חדשים לחודש לכל  1000דונם שעליהם
ניתנה לו זכות הקדימה :לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין חלק מ־1000
ד1נם כדין  1000דונם.״
11א) .א( בעל רשיון ישלם לגבי בל  1000דונם ביבשה אגרת רשיון
כלהלן:
) (1בעד השגה הראשונה והשניה  50.21 -שקלים חדשים לכל
שנה:
) (2בעד השנה השלישית  83.56 -שקלים חדשים:
) (3בעד השנה הרביעית  166.72 -שקלים חדשים:
) (4בעד השנה החמישית ובעד בל שנה שלאחריה  499.62שקלים
חדשים לכל שנה.
)ב( בעל רשיון ישלם לגבי כל  1000דונם בים או בימה אגרת רשיון של
 33.34שקלים חדשים לבל שנה.״
37א) .א( בעל חזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך  500.96שקלים חדשים
לכל  1000דונם.״

ק ״ ת ה ת ש י ״ ג  ,ע מ י  ; 6 2 2ה ת ש מ ״ ה  ,ע מ י  : ( 1 3 8 0 ) 1 0 6 2ה ת ש נ ״ ד  ,ע מ י •498
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״אגרה

ל ה ע ב ר ת

ז כ ו י ו ת

 .69אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות נפט,
בה ,תהיה  50.34שקלים חדשים.״

א ו

של טובת הנאה

ה׳ בניסן התשג״ד ) 17במרס  994ו(
משה ג ו ל ד ב ר ג
הממונה על עניני הנפט

)חמ «-•370

הודעת הבנקאות )עמלות פדעון מוקדם( ,התשנ״ד994-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4ה( לצו הבנקאות )עמלות פרעון מוקדם( ,התשמ״ב 981-ו י
)להלן  -הצו העיקרי( ,ועקב עליית המדד ,אני מודיע לאמור:

.1

בצו העיקרי ,בסעיף )4א( ,במקום ״ 29.60שקלים חדשים״ יבוא ״ 37.30שקלים חדשים״.

ה ג ד ל ת סכום

.2

תחילתה של הודעה זו ביום בייט בניסן התשנ״ד ) 10באפריל .(1994

תחילה

ח׳ בניסן התשנ״ר ) 20במרס (1994
זאב אבלם
המפקח על הבנקים

<חמ (3-1512

ק״ת

התשמ״ב ,עמי

 ;270ה ת ש מ ״ ט  ,ע מ י

 ;1048ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ י

 ;238ה ת ש נ ״ ד  ,ע מ י  3ו .

הודעת הארכיונים )אגרות( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הארכיונים)אגרות( ,התשמ״ב) 1982-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
י

כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר  1994לעומת חודש יולי  ,1993בפי
.1
שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ״ג באדר התשנ״ד
) 6במרס  (1994הוא כדלקמן:

שינוי

אגרות

״תוספת
הסכום

בשקלים ח ד ש י ם

.1

אג־ת עיון או אגרת העתק)תקנה (2

15

.2

אגרת עיון בספרי נפוס)תקנה (3

27

.3

אגרת העתק צילומי)תקנה  (4עד 5ו צילומים

15

כ״ג בארד התשנ״ד ) 6במרס (1994
אבי תר פריז ל
גנז המדינה

<חמ 3-82

ק״ת

התשמ״ב ,עמי

 :1071ה ת ש נ ״ א  ,ע מ י

.742
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1

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )אגרות רישום(,
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )אגרות
רישום( ,התשמ״א) 1980-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עדכון

סכומים

החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד) 1באפריל  (1994האגרות שבתקנה  1לתקנות על פי הסכומים
.1
המתקבלים לפי תקנה )2ב( לתקנות ,בעד רישום בפנקס הקבלנים ,הן כלהלן:
בשקלים

בעד רישום ראשון בענף ראשי
בעד רישום נוסף של בל ענף ראשי
בעד רישום ראשון בענף משנה
בעד רישום נוסף של בל ענף משנה

ח ד ש י ם

 998ו
999
999
499

ה׳ בניסן התשנ״ד ) 17במרס (1994
נתן חילו
רשם הקבלנים

<חמ (5-925

ק״ת

התשמ״א ,עמי

 :288ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י

.740

החלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)נושאי משרה שיפוטית
ושאיריהם()תיקון( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותה לפי סעיף ו לחוק הגימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
התשכ״ט ,'1969-מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
תיקון

ס ע י ף 25

בסעיף  25להחלטת גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית
.1
ושאיריהם( ,התשמ״א ,1981 -במקום ״להחזר הוצאות לנסיעות מיוחדות׳ לפי חשבון שהגישו״
יבוא ״לתשלום בסך  4000שקלים חרשים לכיסוי הוצאות לנסיעות מיוחדות :הסכום האמור יהיה
צמוד למדד המחירים לצרכן ויתואם כל אימת שחל שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי
המדינה״.
2

י״ז באדר התשנ״ד ) 28בפברואר (1994
)חמ

ג ד ל י ה גל
יושב ראש ועדת הכספים

(3-193

ם״ח

התשכ״ט ,עמי

ק״ת

התשמ״א ,עמי

.98
 :1440ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י

792
המחיר  5.28שקלים חדשים

 :268ה ת ש נ ״ ג  ,ע מ י
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