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עמוד

תקנות מם הכנסה)שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח( ,התשנ״ד1994-

1256

תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב העיבור
בחברות ממשלתיות( ,התשנ״ד1994-
תקנות מם ערך מוסף)מבירת מטבעות ,מדליות ומטילי זהב( ,התשנ״ד 994-ו

1258
1260

תקנות הנמלים)בטיחות השיט()תיקון( ,התשנ״ד1994-

1261

תקנות רישוי שירותי התעופה)טיסות שכר()תיקון( ,התשנ״ד1994-

1266

תקנות רישוי שירותי התעופה )הצעה ומכירה של מסמך תובלה בטיסות סדירות(
1267

)ביטול( ,התשנ״ד1994-

צו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון( ,התשנ״ד1267 .. 1994-
צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הה )תל אביב(()תיקון(,
1268

התשנ״ד1994-
תקנות המים)מניעת זיהום מים()שטיפת מיתקגי ריסוס()תיקון( ,התשנ״ד1994-
הודעת המים)עדכון תעריפים למים()מם׳  ,(5התשנ״ד1994-
תקנות להסדר ההימורים בספורט)תכנית ה״טוטו־תיקו״()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ד1994-
צו המועצות המקומיות)ב()דיינה ,תיקון( ,התשנ״ד1994-

1268
1269
1269 . . .
1270

צו המועצות המקומיות)ב()משהד ,תיקון( ,התשנ״ד1994-

1271

צו המועצות המקומיות)ב()עין מאהל ,תיקון( ,התשנ״ד1994-

1272

צו המועצות המקומיות)ב()בוקעתא ,תיקון( ,התשנ״ד1994-

 272ו

אברזת העיריות)שינוי תחום עיריית נצרת עילית( ,התשנ״ד1994-

1273

אברזת העיריות)שינוי תחום עיריית נצרת( ,התשנ״ד1994-

1274

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)שירותי הובלה ושירותי גרורים( ,התשנ״ד1994-
הודעת החברות)שינויים בשבר כונסי נכסים ומפרקים()מם׳  ,(2התשנ״ד1994-
^mJ^T^i
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)חברי הכנסת ושאיריהם(
)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ר1994-

 275 ..ו
1275
1277
1278

תקנות מם הכנסה )שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח(,
התשנ׳׳ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 103א)ב( לפקודת מס הבנסהי)להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״חברה עתירת מחקר ופיתוז״ו״  -חברה תושבת ישראל שהתקיימו לגביה כל אלה:
)ו(

עיקר פעילותה מהיום שבו נוסדה ,ואם נוסדה יותר משנתיים לפני שינוי המבנה -

בשנתיים שקדמו לשינוי המבנה ,היא פעילות של מחקר ופיתוח)להלן  -התקופה שקדמה
לשינוי המבנה(;
)(2

עיקר פעילותה במשך שנתיים לפחות מיום שינוי המבנה היא פעילות של מחקר

ופיתוח ,או שימוש במוצרים שפותחו במחקר ופיתוח שנעשו על ידיה או שיווקם של
מוצרים כאמור;
)ג(

כל נכסי החברה שימשו בתקופות הקבועות בפסקאות )ו( ו־)) (2להלן  -תקופת

המחקר והפיתוח( במישרין או בעקיפין ,לפעילות של מחקר ופיתוח או יועדו לשמש
לפעילות כאמור או לשימוש בתוצאות מחקר ופיתוח שבוצע בתקופה שקדמה לשינוי
המבנה;
)(4

750/

0

לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח שהוציאה החברה בתקופת המחקר

והפיתוח הוצאו בישראל או שיעור נמוך ממנו שקבע הנציב ,בהתייעצות עם המדען
הראשי במשמעותו בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה ,התשמ״ד) 1984-להלן  -חוק
2

לעידוד מו״פ( ,אם הוצאו הוצאות בשל ניסויים קליניים וטוקסולוגיים שלא ניתן לבצעם
בישראל;
)(5

לא היו ברשות החברה זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד מקרקעין ,במשך שנתיים

לפחות ממועד שינוי המבנה ,למעט זכויות כאמור במקרקעין המשמשים את המחקר
והפיתוח ,ולא ניתן לבצע את המחקר והפיתוח בלא שימוש בזכויות אלה:
)(6

ניתן אישור הנציב כי החברה עומדת בתנאי הגדרה זו:

)ד(

תמורת הנפקה של זכויות בחברה ובן בחברה שאליה הועברו זכויות החברה)שתיהן

להלן  -חברות המחקר( ,לפי הענין ,שתיעשה במהלך שנתיים מיום שינוי המבנה תשמש
להשקעה במחקר ופיתוח:
״מחקר ופיתוח״ ,״מחקר״ או ״פיתוח״  -בהגדרתם בחוק לעידוד מו״פ וכן שלבי מעבר לייצור
ושיווק בידי החברה של מוצרים שפותחו במחקר ופיתוח שעשתה ,והכל כאשר המדינה או
גוף מטעמה משתתפים במימון המחקר על ידי מענק כהגדרתו בסעיף 20א לפקודה:
״הוצאות מחקר ופיתוח״  -כלל ההוצאות שהוצאו למחקר ופיתוח בין בישראל ובין מחוץ
לישראל:
״השקעה במחקר.ופיתוח״  -הוצאות מחקר ופיתוח לרבות השקעת התמורה מההנפקה בפקדון
במטבע ישראלי או במטבע חוץ או באיגרות חוב של מדינת ישראל אם התקיימו בה כל
אלה:
)(1

היא נעשתה מיד בסמוך לקבלת התמורה:

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,6עמי .120
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)(2

כולה בפקדון אחד:

)(3

כל עוד היתה בפקדון ,לא נעשתה בהשקעה כל פעולה ,למעט משיכת כספים

מהפקדון ששימשו מיד לאחר משיכתם להוצאות מחקר ופיתוח:
)(4

הפקדון הוא על שם אחת מחברות המחקר ,הוא כולל את כל רווחי ההשקעה ,והוא

מוחזק בידי סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח , 1978-או בידי
נ

תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות)רישוי( ,התשמ״א ,"1981-או בידי תאגיד בנקאי

זר ובלבד שניתן לגבי ההפקדה בו אישור מראש בידי הנציב ,ובלבד שתוך  30ימים מהיום

שבו הופקד נמסרה על כך הודעה לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק החברה ,שפורט בה

מועד קבלת תמורת ההנפקה ,מועד ההפקדה ,מספר הפקדון ומקום החזקתו; לענין זה,
״תאגיד בנקאי זר״  -תאגיד בנקאי באחת הארצות המנויות בתוספת הראשונה להיתר

הפיקוח על המטבע ,הוי ^ל״ח~. 1978
5

)(5

כל כספי הפקדון ורווחים שנצברו בו ישמשו להוצאות מחקר ופיתוח תוך  4שנים

ממועד הנפקת הזכויות.

.2

על אף האמור בסעיף 104ד) (1לפקודה ,על נכס מועבר שהוא זכויות בחברה עתירת מחקר

הקצאת זכויות

ופיתוח או על העברת נכס לחברה עתירת מחקר ופיתוח ,לפי סעיפים 04וא או 104ב לפקודה ,לפי

הענין ,יחולו ההוראות המפורטות להלן:
)(1

על אף האמור כרישה של סעיף 104ד) ,(1זכויותיהם של מי שהיו מיד לאחר ההעברה

בעלי הזכויות בחברה שאליה הועבר הנכם ,לא יפחתו מ־ 250/בכל אחת מהזכויות
0

בחברה עתירת המחקר והפיתוח ,בין במישרין ובין בעקיפין;
)(2

הוראות פסקת משנה)ב( לסעיף 04וד) (1לפקודה לא יחולו על מי שהיו בעלי הזכויות

בחברה עתירת מחקר ופיתוח ,מיד לאחר ההעברה ,או בחברה המחזיקה בזכויות בחברה
עתירת מחקר ופיתוח ,לפי הענין:
)(3

על אף האמור בפסקת משנה )ג( לסעיף 104ד)ו( לפקודה ,חברות המחקר תהיינה

רשאיות להקצות מניות למי שלא היה בעל זכויות בחברה לפני ההקצאה ,בלא מגבלת
האחוזים שבפסקת המשנה האמורה ובלא חיוב במס בעת ההקצאה.

.3

חברות המחקר תהינה זכאיות להקלות המפורטות בתקנות אלה בהתקיים כל אלה:
)(1

תנאים לזכאות

הן ניהלו בשנת המם שקדמה לשינוי המבנה ובשתי שנות המס שלאחריו ,ספרים

קבילים בשיטת החשבונאות הכפולה ,והכנסתן נקבעה על פי הוראות פרק ב׳ לחוק מס
הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ״ה , 1985-או לפי תקנות מם הכנסה )כללים
6

בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת
הכנסתן החייבת( ,התשמ״ו986-ו  ,לפי הענין ואם החברה היא חברה שאינה תושבת
ד

ישראל  -בהתאם להוראות הנציב:
)(2

הן ניהלו מערבת חשבונות נפרדת לגבי כל מחקר ופיתוח:

)(3

ניתנה חוות רעת של רואה חשבון על עמידת חברות המחקר בתנאים המפורטים

בתקנות אלה ,לגבי כל שנת מס ,עם הגשת הדו״ח לפי סעיף  131לפקודה לאותה שנה,
בנוסח שיורה עליו הנציב:
2
ג
4
5
6

י

סייח
סייח
סייח
ק״ת
סייח
ק״ת

התשמ״ד ,עמי .1114
התשל״ח ,עמי .108
זזתשמ״א ,עמי 2ג.3
התשל״ח ,עמי .1000
התשמ״ה ,עמי .172
וזתשמ״ו ,עמי ג.96
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)(4

הועברו זכויות בגבס לחברה עתירת מחקר ופיתוח או בחברה עתירת מחקר ופיתוח

באמור בסעיף 04וא או 104ב לפקודה  -יחולו ההקלות רק אם הועברו כל זכויותיהם של
בעלי הזכויות בנכס או בחברה האמורה ,לפי הענין ,וזכויות אלה היוו את כל הזכויות
בנכס או הזכויות בחברה עתירת המחקר והפיתוח.
תחילה

תחילתן של תקנות אלה החל בשנת המם .1994

.4

י״ח באב התשנ״ד ) 26ביולי (1994
)דומ -2504ג(

אברהם

)בייגה( שוחט
שר האוצר

תקנות החברות הממשלתיות )כללים ב ד ב ר גמול והוצאות לדירקטור מקרב
הציבור בחברות הממשלתיות( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  19ו־  71לחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה1975-

ו

)להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
.1

בתקנות אלה -

״חברה״  -חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית:
״דירקטור״  -דירקטור מקרב הציבור בחברה ,למעט אם הוא עובד של החברה או עובד של גוף
מתוקצב כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה: 1985-
2

״דרגה״  -אחת מארבע הדרגות המפורטות בתוספות הראשונה והשניה ,כפי שנקבע בירי
הרשות:
ועדה״  -ועדה כמשמעותה בסעיפים  29ו־29א לחוק.
גמול ו ה ו צ א ו ת
לדירקטור

.2

בעד השתתפות בישיבה של הדירקטוריון או של ועדה תשלם החברה לדירקטור

)א(

גמול במפורט בתוספת הראשונה ,בהתאם לדרגתה.
)ב(

הגמול כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו לדירקטור בקשר להשתתפותו בישיבה,

וכולל מס ערך מוסף.
)ג(

דירקטור זכאי לגמול באמור בתקנה זו אם יושב ראש הדירקטוריון או הועדה ,לפי

הענין ,אישר כי השתתף בישיבה כולה או ברובה.
)ד(

הגמול ישולם לדירקטור לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה

הישיבה.
)ה(

החברה תדווח לרשות מדי חודש על השתתפות של כל דירקטור בישיבות ועל

הגמול ששולם לו.
גמול ו ה ו צ א ו ת
ליושב ראש
הדירקטוריון

.3

)א(

בעד השתתפות בישיבה של הדירקטוריון או של ועדה תשלם החברה ליושב ראש

הדירקטוריון ,אם אינו מקבל שבר מהחברה ,גמול כמפורט בתוספת השניה ,בהתאם לדרגתה.
)ב(

הוראות תקנה )2ב( עד )ה( יחולו על הגמול המשולם כאמור ליושב ראש

הדירקטוריון.
1
־
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סייח התשל״ה ,עמי  32ו.
ם״ח התשמ״ה ,עמי .60
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.4

לא ישולם גמול באמור בתקנות אלה בעד השתתפות ביותר ממספר הישיבות

)א(

המרבי לשנה הנקוב בתוספות הראשונה והשניה ,בין של הדירקטוריון ,בין של ועדה ובין של
שניהם יחדיו :בסעיף זה ,״שנה״  -שנה המתחילה ב־ ו בינואר ומסתיימת ב־  31בדצמבר
שלאחריו.
)ב(
.5

לא ישולם לדירקטור וליושב ראש דירקטוריון גמול שנתי.

לענין תשלום גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור מטעם המדינה בחברה מעורבת

במשמעותה בחוק ,ולענין דירקטורים שלא מטעם המדינה בחברה ,יחולו הוראות תקנות
ההתאגדות של החברות.
.6

)א(

הסכומים המפורטים בתוספות ישתנו ב־ ו בפברואר וב־  1באוגוסט של בל שנה החל

ב־ 1בפברואר ) 1995להלן  -יום השינוי( ,לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד

חברה מעורבת
ודירקטורים שאינם
מטעם המדינה

הצמדה

היסודי.
)ב(

סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים.

)ג(

בתקנה זו -

״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״המדד היסודי״  -לגבי השינוי ב־ 1בפברואר  - 1995המדד שפורסם לחודש יולי ,1994
ולגבי כל שינוי לאחריו  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם:
״המדד החדש״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.

תוספת ראשונה
)תקנות )2א( ו־)4א«
דרגו! החברה

גמול ה ש ת ת פ ו ת ב י ש י ב ה
לדירקטור בשקלים ח ד ש י ם

א .חברה בסיווג  10עד 11

מספר י ש י ב ו ת מרבי
בשנה לקבלת גמול

750

60

ג .חברה בסיווג  5עד 7

500

24

ד .חברה בסיווג  1עד 4

375

12

625

ב .דברה בסיווג  8עד 9

45

תוספת שניה
)תקנות )3א( ו־)4א«
גמול השתתפות בישיבה ליו״ר
הדירקטוריון בשקלים ח ד ש י ם

מספר י ש י ב ו ת מרבי
בשנה לקבלת גמול

א .חברה בסיווג  10עד 11

900

60

ב .חברה בסיווג  8עד 9

775

45

ג .חברה בסיווג  5עד 7

650

24

ד .חברה בסיווג ו עד 4

425

12

דרגת החברה

כ״ח באב התשנ״ד ) 2באוגוסט (1994
<חמ«-2*.ג(

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,
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תקנות מם ערך מוסף )מבירת מטבעות ,מדליות ומטילי זהב(,
התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  66,5ו־45ו לחוק מם ערך מוסף ,התשל״ו ,'1975-ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה ,״מטיל זהב״  -מטיל זהב במשקל שאינו עולה על  100גרם ליחידה באיכות

.1

זהב של  999.9שעליו מוטבעים פרטים אלה :שם הספק ,המשקל ,איכות הזהב ומספר הזיהוי שלו
ואשר מצורפת אליו תעודת אחריות ,בחתימת הספק ,הנושאת את מספר הזיהוי המוטבע על
המטיל.
המס ע ל
מטבעות ,מ ד ל י ו ת
ומטילי זהב

ר י ש ו ם בפנקסי
החשבונות

המם על מכירת מטבע ,מדליה או מטיל זהב ישולם על ההפרש שבין מחיר מכירתם לבין

.2

מחיר רכישתם ,אם המוכר רכשם ממי שאינו עוסק מורשה ,וכן אם נתקיימו יתר הוראות תקנות
אלה.
)א(

.3

העוסק ינהל בפנקסי חשבונותיו רישום נפרד לכל מטבע ,מדליה ,או מטיל זהב

שהמם בשל מכירתם חל לפי תקנה  2שיכלול פרטים אלה:
)(1

שם המטבע או המדליה :ולענין מטיל זהב  -הפרטים המוטבעים על גבי

המטיל:
)(2

החומר שממנו עשויים המטבע ,המדליה או מטיל הזהב,-

)(3

תאריך הרכישה;

)(4

מחיר הרכישה:

)(5

שם המוכר שממנו נרכשו המטבע ,המדליה או מטיל הזהב ,מספר תעודת

הזיהוי שלו ומענו:

)ב(

)(6

תאריך המכירה:

)(7

מחיר המכירה:

)(8

שם הקונה ,מספר תעודת הזיהוי שלו ומענו.

כל רישום נפרד כאמור ישא מספר סידורי אשר יירשם על החשבונית שתוצא

לקונה.
)ג(

התמורה שמשלם עוסק בשל רכישת מטבע ,מדליה או מטיל זהב תשולם בשיק מתוך

פנקס שיקים מיוחד למטרה זו ,ויחולו עליו ההוראות בדבר שמירת פנקסי חשבונות.
ביטול
תחילה

.4

תקנות מס ערך מוסף)מכירת מטבעות ומדליות( ,התשל״ח - 1978-בטלות.

.5

תחילתן של תקנות אלה ב־ ו בחודש שלאחר פרסומן.

2

י״ז באב התשנ״ד ) 25ביולי (1994
)חמ -317ג(

אברהם

)בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשל״ו ,עמי .52

ק״ת התשל״ח ,עמי  :1689התשל״ט ,עמי .1648
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תקנות הנמלים )בטיחות השיט()תיקון( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לפקודת הנמלים ]נוסת חדש[ ,התשל״א , 1971 -אני מתקין
י

הקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות הנמלים )בטיחות השיט( ,התשמ״ג) 1982-להלן  -התקנות
2

תיקון תקנה ז

העיקריות( -
)(1

בהגדרת ה״מנהל״ ,אחרי ״גוררת״ יבוא *ספינת נוסעים בשכר״:

)(2

אחרי הגדרת ״גוררת״ יבוא:
״״מכלית שמן״  -כלי שיט שנבנה ,או הותאם בעיקרו ,לנשיאת שמן בצובר ,לרבות
מובלת רב־שימושית ומבלית כימיקלים.״

)ג(

אחרי הגדרת ״ספינת מנוע״ יבוא:
״״ספינת נוסעים בשכר״  -ספינה המסיעה או המיוערת להסיע יותר משנים עשר
נוסעים בשכר:״

.2

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
״)(14

תיקון תקנה 5

אם היא מכלית שמן  -היא פועלת בהתאם למדריך בטיחות בינלאומי למכליות

שמן ומםופים אשר הוציאו לשכת הספנות הבינלאומית והפורום הבינלאומי של חברות
נפט ,והוא מצוי בידי קברניטה.״

.3

בתקנה  68לתקנות העיקריות -
)ו(

בכותרת השוליים ,במקום ״סמוך״ יבוא ״אחר״;

)(2

תקנת משנה )ב( תסומן)ג( ולפניה יב1א:
״)ב(

תיקון תקנה 68

בכל מקום אחר מן האמור בתקנת משנה )א( לא ישיט אדם סירת מנוע בתחום

של  300מטרים מנקודת שפל המים ,זולת לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור,
ובלבד שמהירות הסירה במעבר כאמור לא תעלה על חמישה קשרים :הוראה זו לא

תחול על -

)(3

)(1

סירת מנוע אשר עוצמת מנועיה אינה עולה על  4.4קילוואט;

)(2

סירת מנוע המורשה לעסוק בדיג:

)(3

סירת מנוע שאושרה לכך בידי מנהל המינהל.״

בתקנת משנה )ג( ,במקום ״הוראות תקנה זו״ יבוא ״ההגבלות שבתקנות משנה )א(

ו־)ב(".

,4

במקום טופס ב׳ בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון התוספת
הראשונה

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,20עמי .443

ק״ת התשמ״ג ,עמי  ;387התשמ״ה ,עמי  ;1687התשמ״ח ,עמי  :177התש״ן ,עמי  ;54התשנ״ב ,עמי  402ו־ו19ו.

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,
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טופס ב׳
תקנה )39א(

מינהל ה ס פ נ ו ת והנמלים

רשיון ש י ט

ADMINISTRATION OF SHIPPING & PORTS

ב ת ו ק ף

ע ד

[ VALID UNTIL

ן

NAVIGATION LICENCE
ל כ ל י

ש י ט

ש א י נ ו

א נ י ה

0000417
כלי השיט נמצא בחזקתו של:

OF:

מספר זהות

V E S S E L IS IN T H E P O S S E S S I O N

IDENTITY N U M B E R

שס
NAME

מען
ADDRESS

מספר כלי השיט

שם כלי השיט

VESSEL'S NO.

VESEL'S NAME

תחום שיט מותר
S A I L I N G LIMIT

תוצר המנוע

אמצעי הנעה

MAKER

MEANS OF PROPULSION

מס׳ נוסעים וצוות מרבי

ENGINE'S

צוות בטיחות

MAX P A S S E N G E R S & C R E W

יעוד כלי השיט

SAFETY CREW

חומר הבניה

VESSEL'S DESIGNATION

הספק בק״ו

אורך

KW

O A

רשיון הקברניט
CAPTAIN'S LICENCE

ה ס כ ו ם

MATERIAL

רוחב

LENGTHL

E X

חותמת
מינהל השמנות
חתימת ממקח
כלי שיט

k V/L INSPECTOR/

ל ת ש ל ו ם

ש״ח

FEE
ה ג ב ל ו ת  /פ ט ו ר י ם :

INS.

LIMITATIONS/EXEMPTIONS:

ח ו ת מ ת
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BREADTH B

ה ב נ ק
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בתוספת השניה לתקנות העיקריות -
)(1

במבוא לתוספת ,אחרי הגדרת ״מכונן ספינות״ יבוא:

תיקון התוספת
השניה

״קברניט נוסעים בחופי ישראל״)קנ״ב(  -מי שהוסמך לקברניט נוסעים בשכר בחופי
ישראל ,בהתאם לםילבוס שאישרה המועצה.״
)(2

בטבלה מס׳ - 6
)א(

במקום כותרת עמודה ב׳ יבוא ״קנ״ב״.

)ב(

במקום כותרת עמודה ג׳ יבוא ״ספינת נוסעים בשכר )(14׳׳.

)ג(

בכותרת עמודה הי ,במקום ״)(15״ יבוא ״)."(15) ,(14

)ד(

בסודרים  ,5 ,4בעמודה ג; הספרות ״)(18״  -יימחקו:

)ה(

בסודרים  ,10 ,9 ,8בעמודה גי ,הספרות ״)(14״  -יימחקו.

)ו(

בסודר  ,11לספרות שבעמודה ב׳ יווםף ״+1״ ,ובעמודה ג׳ הספרות ״)1(14״ -

מ(

בסודר  ,12בתיאור סוג כלי השיט ,בסופו יב1א ״)(12״ והספרות בעמודות ב ,ג ,ד,

יימחקו:

ה ,ו  -יימחקו.
)(3

בהערות שבסופה של התוספת השניה במקום הערה  14יבוא:
״)(14

עבר התמחות בנושאי בטיחות  -הצלה ,כיבוי אש ועזרה ראשונה כפי שקבע

המנהל״.
במקום התוספת הששית לתקנות העיקריות יבוא:

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ׳׳ד18.8.1994 ,

החלפת התוספת
הששית
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תוספת ש ש י ת
תקנה )16בץ(3

ת ע ו ד ת ה מ כ ל ה ל ט ו ב י ן מ ס ו כ נ י ם ב ח כ ז ל ו ת לת1ב'7ה ב י נ ל א ו מ י ת
מ ס פ ר סימוכין

njהשוזר

7

:

ET

שם ה ש ג י ר ונחוכתו

ש ס ו־״.״1י• ׳יי־ז׳בח:

־ פ
ש ם הארה וחם׳ הי־יפינה

;׳•נ־? ״ ׳ ס־לז י־•*]•!־•

משקל)<11נות(
נט

3

^

מחייו

mv1»1n

ת א ז ר הטוב*!
כ׳לל ל׳כ׳ג׳י׳ ,ס!!  n w״  n׳ מ ש ק ל

 Vwjה י * ר ו ל ח

ם־ו0ו

-

—

—

1
; 2
; 3

׳

— -

-

--

•י i

SJ
! 6

—

\ 1

־־•״לילית

מ שלן /כ!77

מזהם ימי
j

|«

ללי ס ן יי ׳9 .חוח

Q J

מזהם יחי החור

—

——

י

il

-^J

ת1ו׳ת )זח(

\jj

״''
י ז ס ט י צילר
}

ז

0

כ

ר

ס

/

j6J

ק מ צ ח סווג  /סיוג משני•

15J

(

ייז׳?״  0י י י ׳ ד י צ ק  /ו ״ ל
ח

gjj

קבוצת החאלור) .סוג (1

20J

כזוג אחסנה

19J

קניצת איייי־י

מידע )!סך

׳הל י ז י ׳ ס  .מ ם ד׳? חל

מ ו ר י ך לטורה רפואית ראשונה

J231

ז

מס־ ההבילה

15J

מסי מלסון חר׳ם מ א ו ״ ש כ ת ש ו י׳  2ש ע ו ת

הלני מצהיר כזר -ני:

הצהרה

הצהרת

1׳2

26J

השוגו

הלי• מצי־-־י ל י י ;.׳!חיי! לישל־ח יה מ ח ׳ א ר במלוא׳ ו ב מ ד ז ״ ק באמצעות שלוי
היו״• י־-יי(( !0y״ ]•!¿1״ -״ ח א י .

ז.

המכולות ה ד ל הומכלו כחכחית׳

2

המכילות היו נקיות .יבשות וניא׳ מ ת א י מ ו ת ל ה י נ י ה המילין המיצהריס.

3

ל א הומכלו במכולות חומרים בלח׳ מתאימים.

די־י׳בזיר• י א ר י ח ב ה ח י י ״ דייי־׳^׳ח ה״שימיית ש י ה ק ו ד ק ס הבינלאומי הירו

4

החבילות נבדקו בדיקה חיציויח לגילוי ח;7׳ם .החביל׳ח ש י מ צ א ו ש ל ח ו ת

זיל-ייביז דכ׳׳כלים ׳חקל׳יז יימל-ם ןנ0־ח:ת רישינז;  9 8 2י .כר• שתוקנו.

דל״כ׳ן ס״נ׳ ! ״ י י ן  ,ר״־יזי ׳*!שיייס ה!״וח ! ר כ ל רימונניס נמצאיס ב מ צ נ ראוי
1

וממומנות הומכלו כראוי וא׳ב0ח! נ ח ו ן המכולה.
5

8

כל התוויות ה נ ד ר ש ו ת הוד בקו ע ל המכולה
ה מ כ ל ה ה מ כ ו ל ו ת עונה ע ל

הדרישיח

המכייימיח

כחלק ב  2י

של

המבזא לקורקם הבינלאימ׳ הימי לסיביו מסיכניס ׳ מ ס פ ח חי ל א מ נ ה
הכיולא׳מ׳ח למניעה זיה׳ם הים.1973/78 ,

הידמה
חפק־ד ר י ו ת ׳ ם
שי( מ ל א

התימה

....

ת פ ק י ד החח׳ס
שס מלא
מס .ת .ז.
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תאריך

ח׳־יז

חותמח
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CERTIFICATE

OF

FOR

CONTAINERISED
INTERNATIONAL

Date

DANGEROUS

GOODS

TRANSPORT

Li| Sh'ppor s Reference Number

Shipper's Name & Address

li_

Ll Consignee's Name S Mdress

Port of Departure

Ll Port of Oesl¡>׳alion

Carrier or
Ship's Agent

[2_ Ship's Ham? s
Voyage Ho.

Li

Li

Li
|_8_

m

WEIGHT (TONNES) ^~

con TAINFR REGISTRATION NOS

DESCRIPTION OF GOODS

Gross

(Inducing Uumber 4 Kind of Padr-aes. We^-')
1

1



2
3
i

5

-

—

—

-י

ו

ן

י׳

—

—

7

Li
Li Type 0!
Containers

Closed / Open cup

—

i

-

6

Flash Poinl fc)

Net

j

Ü2
Total Weight

|

Correct Technical Mame
[15] UN / BC. No.

Class / Division

Q6Label (s)

Manne

Pollutant

Sevee Marine Pollutant
f

Envi׳c-H׳n»?׳3׳fdcysSolid3lyHaz
Packaging
Group

Stowage
Category

Compatibility
Group (Class 1)

Additional
Information
Emergency Procedure
(EMS) Schedule No.

•

!

IE
15

Medical First Aid Guide
(MFAG) Table No.

Emergency 24 Hours Telephone No.
SHIPPER'S DECLARATION

51

I hereby declare that the contents of this consignment are* fully and
accurately described above by the correct technical name(s),
proper shipping name's), and are classified, packaged, marked
and labeled and are in afl respects in proper condition for trans
portation by ships according to the applicable requirements of the
International Maritime Dangerous Goods Code and the Israeli
Ports Regulations (Safety of Navigation) • 1982. as amended.
Signature:
Status of Signatory
FuH Name

DECLARATION
I hereby dedare lhal:
I.
The a.m. containers were stuffed in my presence.
2 The containers were dean, dry and apparently fit for the transporlaiton of the declared goods.
3. No incompatible substances have been packed into the con
tainers.
4. AH packages have been externally inspected for damage. The
packages found sound and labeled have been properly
stuffed info and secured within the containers.
5. At! the required p'acards were affixed on the containers.
5. The stuffing of the containers meets the requirements ol sec
tion )2.3 of the General Introduction to the 1MDG Code and
Annex III lo MARPOL 197378.
Signature:
Status cl Signatory
Ful líame

Stamp
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i. D. Mo

Dale

18.8.1994 , י״א באלול התשנ״ד,5618 קובץ התקנות

תיקון התוספת
השבע־עשרה

בתוספת השבע־עשרה לתקנות העיקריות ,במקום פרט  16יבוא:

.7

א'

מס׳
סיד1רי
16

ב׳
בת1קף

שם הקודקס
הקודקס לשיטה בטוחה לאניות הנושא1ת

ג׳
הער1ת

נובמבר 1991

)IMO A.715(17

מטעני עץ על סיפונן
17

נובמבר 1991

הקודקס לשיטה בטוחה לאיחסון וקשירת

)IMO A.714(17

מטענים
18

בדיקה והערבה .של ציוד הצלה

19

הליכי בדיקה לעמידות בפני אש

20

דריש1ת חיצוץ ויציבות במצב ניזוק

1.5.92

)IMO A.689(17

 1.83ו

)IMO A.520(13

1989

)IMO A.652(16

1991

)IMO A.653(16
)IMO A.687(17
)IMO A.688(17

תחילה

.8

1.2.92

) IMO A.684(17״

של אניות משא
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ד׳ באב התשנ״ד ) 12ביולי (1994
ישראל

)חמ 0ו-6ג(

קיסר

שר התחבורה

תקנות רישוי שירותי התעו&ה )טיסות שבר()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו־ג)2א( לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ״ג , 1963-אני
י

מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה נ

.1

בתקנה  3לתקנות רישוי שירותי התעופה)טיסות שבר( ,התשמ״ב) 1982-להלן  -התקנות
2

העיקריות( ,בסופה יבוא:
״)(9

היות המארגן והמוביל בעל אותה אזרחות של רוב הנוסעים בנקודת המוצא״.

תיקון תקנה 8

.2

בתקנה )8ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״מארבעים מושבים״ יבוא ״מעשרים מושבים״.

ביטול תקנה 15

.3

תקנה  15לתקנות העיקריות  -בטלה.

תיקון תקנה 22

.4

האמור בתקנה  22לתקנות העיקריות ,יסומן)א( ואחריו יבוא:

תיקון תקנה 23

.5

״)ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( יותר למארגן טיסת שכר כאמור בה ,למכור 25%

מהמושבים באותה טיסת שכר במחיר הטיסה בלבד.״
בתקנה )23א( לתקנות העיקריות
ם״ח התשכ״ג ,עמ׳ .104

ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;754התשמ״ו ,עמי .545
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קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ׳׳ד18.8.1994 ,

)ו(

בפסקה )ו( ,במקום ״ארבעים מושבים״ יבוא ״עשרים מושבים״;

)(2

אחרי פסקה ) (5יבוא:
״)5א(

מושב שנמכר בידי מארגן בהתאם לתקנה )22ב( יהיה מחירו כאמור

בפסקה )(5א״.

.6

בתקנה )24א^( לתקנות העיקריות ,במקום ״ארבעים״ יבוא ״עשרים״.

תיקון תקנה 24

.7

בתקנה  35לתקנות העיקריות ,פסקה ) - (2בטלה.

תיקון תקנה 35

.8

תחילתן של תקנות אלה 5ו ימים מיום פרסומן.

תחילה

י ש ר א ל ק יס ר

י״ח באב התשנ״ר ) 26ביולי  994ן(

שר התחבורה

)חמ 0,-247

תקנות רישוי שירותי התעופה )הצעה ומבירה ש ל מסמך תובלה בטיסות
סדירות()ביטול( ,התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ,4ו־)23א( לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשב״ג963-ו  ,אני
מתקין תקנות אלה:
י

תקנות רישוי שירותי התעופה )הצעה ומכירה של מסמך תובלה בטיסות סדירות(,
.1
התשמ״ו - 1986-בטלות.

ביטול תקנות

2

י״ח באב התשנ״ד ) 26ביולי  994ו(
ישראל קיסר

גחמ (3 -1695

שר התחבורה

סייח התשב״ג ,עמי .104
ק״ת התשמ״ו ,עמי .519

צו רשות ש ד ו ת התעו&ה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( )תיקון(,
התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5אץ• (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז1977-י ,לאחר
שהתייע׳יתי עם מועצת הרשות ,באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
בנזעיף  3לצו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( ,התש״ן, 1989-

.1

2

תיקון סעיף 3

במקום ״עד ב״א בתמוז התשנ״ד ) 30ביוני (1994״ ,יבוא ״עד ב׳ בתמוז התשנ״ה ) 30ביוני
(1995״.
י״ד באב התשנ״ד ) 22ביולי (1994
)חמ (3-1797
ישראל
י

נתאשר.
יצחק

קיסר

שר התחבורה
רבין

שר הבטחון
י
2

סייח התשל״ז ,עמי  ;182התשמ״ח ,עמי .73
ק״ת התש״ן ,עמי  ;88התשנ״ג ,עמי .1079

קובץ התדנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד 8.8.1994 ,ו

1267

עו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה ד ב ־ ה ו ז ) ת ל ־ א ב י ב ( (
)תיקון( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5אץ (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז , 1977-לאחר
י

שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:

תיקון סעיף 3

.1

בסעיף  3לצו רשות שרות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז )תל־אביב(,

התש״ן , 1989-במקום ״עד כ״א בתמוז התשנ״ד ) 30ביוני (1994״ ,יבוא ״עד ב׳ בתמוז התשנ״ה
2

) 30ביוני (1995״.
י״ד באב התשנ״ד ) 22ביולי (1994
י ש ר א ל קיסר

<חמ (3-1797

שר התחבורה

נתאשר.
יצחק ר ב י ן
שר הבטחון
י
2

סייח התשל״ז ,עמי  ;182התשמ״ח ,עמי .73
ק״ת התש״ן ,עמי  ;89התשנ״ג ,עמי .1079

תקנות המים )מניעת זיהום מים()שטיפת מיתקני ריסוס()תיקון(,
התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד)א() (1ו־) (2לחוק המים ,התשי״ט) '1959-להלן החוק( ,ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ועם מועצת המים ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות המים )מניעת זיהום מים( )שטיפת מיתקני ריסוס( ,התשנ״א 991-ו ,
2

)להלן  -התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא :״עלה נפח מיתקן ריסוס כאמור על  150ליטרים ,לא
ייעשו ריקון ושטיפה באמור אלא במיתקן שטיפה״.
תיקון תקנה 9

.2

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,במקום ״דינו  -קנס כאמור בסעיף  (2)40לחוק העונשין,

התשל״ז.1977-״ ,יבוא ״דינו  -כאמור בסעיף 20כא לחוק.״

ל׳ באב התשנ״ר ) 7באוגוסט (1994
<חמ (3-2235

יוסי שריד
השר לאיכות הסביבה

2

1268

סייח התשי״ט ,עמי .169
ק״ת התשנ״א ,עמי .470

קובץ התקנ1ת  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

הודעת המים )עדכון תעריפים למים()בוס׳  ,(3התשנ״ד 994-ו
בתול ף סמכותי לפי סעיף 112א)ב( לחוק המים ,התשי״ט~ , 1959אני מודיע בזה לאמור:
י

.1

עקב שינויים שחלו במדד הכללי ,במדד השכר ובתעריפי החשמל ביום ז׳ באב התשנ״ד

) 15ביולי  (1994לעומת ג׳ בםיון התשנ״ד ) 13במאי  ,(1994אשר גרמו לשינוי של הסל הקיבע

עדכון תעריפי
ולעריכה ביתית

בשיעור של  ,4%השתנו תעריפי המים המסופקים מאת חברת מקורות ,ולפיכך נוסח פסקאות )(2
י־) (3של תקנה ד לתקנות המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( ,התשמ״ז , 1987-הוא
2

מיום ז׳ ב>:ב התשנ״ד ) 15ביולי  ,(1994כדלמן:
״)(2

מים לתעשיה

א(

שם מפעל מקורות

0.264

ביח שאן־מעיינות

0.550

ביתשאן־קידוחים

ע ד כ״ד באלול התשנ״ד
) 31באוגוסט (1994

מיום כ״ה ג א ל ו ל התשנ״ד
)ו בספטמבר (1994

רמת הגולן ,גבול צפוני ,עמק הירדן
ראש נוינה ,גולני ,קרן בנא,
שימרון  -הרי אפרים ,מגדל  -נצרת,
עכו  -שפרעם ,עמק מזרחי ,רום כרמל,
אורן  -חדרה ,שומרון ,חולון ,גוש דן,
השפלה ,אשתאול ,שואבה ,אשקלון,
נגב ,יוטבתה ,ערבה
;ב(

0.697

0.655

התעריףילמים לתעשיה ,שהוגדרו בירי נציב המים כמים מלוחים או מים מאיכות נחותה,
יהיה נמוך ב־ 5.2אג׳ למ״ק מהנקוב בתקנת משנה )א( ,בהתאם לענין.

)(3

מיט  :עריבה ביתית

\

בכל מפעלי מקורות

1

 0.936ש״ח למ״ק

א׳ באלול התשנ״ד ) 7באוגוסט (1994
גדעון צור

<חמ «-807

נציב המים

2

סייח התשי״ט ,עמי  :169התשנ״ג ,עמי .16
ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;1109התשנ״ד ,עמי  850ועמי .913

תקנות להסדר ההימורים בספורט )תכנית ה״טוטו־תיקו״()תיקון מס׳ ,(2
התשנ״ד1994-
בתולף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספ1רט ,התשכ״ז967-ז  ,באישור שר
י

האוצר ושר החינוך ,התרבות והספורט ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה
להסדר ההימורים בספורט תקנות אלה:

,1

בסעיף 30

בתוספת לתקנות להסדר ההימורים

בספורט )תכנית

ה״טוטו־תיקו״(,

תיקון התוספת

התש״ן- 19 90-
־

סייח ה ת ״ ב ״ ז  ,עמי  ;142התשב״ח ,עמי  ;162התש״ל ,עמי .132
ק״ת התשין ,עמי  ;558התשג״ד ,עמי .779

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

1269

)(1

בפסקה ) ,(2המלים ״בתוספת ניחוש תחרות נוספת אשר הסתיימה בתוצאת שוויון

ללא שערים״  -יימחקו;

תחילה

.2

)(2

בפסקה ) ,(3במקום ״שש״ יבוא ״חמש״;

)(3

בפסקה ) ,(4במקום ״חמש״ יבוא ״ארבע״;

)(4

פסקה ) - (5תימחק.

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ באב התשנ״ד ) 11ביולי .(1994
נתאשר.

ג׳ באב התשנ״ד ) 11ביולי (1994

אריה זייף

<חמ -92

(3

יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
אמנון רובינ שטיין

אברהם )בי יגה( ש וחט

שר החינוך ,התרבות והספורט

שר האוצר

עו המועצות המקומיות )ב()דיינה ,תיקון( ,התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

החלפת פרט)סד>
בתוספת הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-במקום פרט )סד(
2

._.״
יב1א:

״)סד(

המועצה המקומית ריינה.

תאריך הקמתה :ח׳ באלול התשכ״ח ) 1בספטמבר .(1968
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל( -
הגושים 17513 ,17509 ,17508 :עד  17519 ,17517עד  - 17534 ,17529 ,17525בשלמותם.
 17510פרט לחלקי חלקות  9 ,2 ,1כמסומן במפת תחום המועצה המקומית ריינה
הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביר שר הפנים ביזם ז׳ בטבת התשנ״ד )21
בדצמבר  ,(1993שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה
על מחוז הצפון ,נצרת־עילית ובמשרד המועצה המקומית ריינה )להלן  -המפה(;
 17511פרט לחלקות  23עד  44 ,41 ,35וחלק מחלקה  43כמםומן במפה;
 17512פרט לחלקות ;27 ,26
 17526פרט לחלקות  20עד  40 ,32עד  47 ,43עד  61 ,59 ,57בשלמותם;
 17530פרט לחלקות  3עד  12 ,5עד  25 ,15עד  28וחלק מחלקות  55 ,6כמסומן
במפה.
החלקות 6 :וחלק מחלקות  7עד  31 ,9בגוש  17507כמסומן במפה;
 1עד  19,17 ,16 ,10עד  33 ,24עד ) 42,36ואדי םאלם( וחלק מחלקות  45 ,43 ,14בגוש
 17518כמםומן במפה:
 17עד  41 ,38 ,32וחלק מחלקה  5בגוש  ,17527כמםומן במפה:
י
2

1270

דיני מ ד ע ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ג ,עמי  ;1174התשנ״א ,עמי .754

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

 1עד  6וחלק מחלקות  34 ,10 ,9בגוש  17528כמסומן במפה:
השטח בנוי צפוף בין הגושים  17519עד .17522״
ז׳ בטבת התשנ״ד ) 21בדצמבר (1993
יצחק ר ב י ן

נחמ (3-701

שר הפנים

צו המועצות המקומיות ) ב ( ) מ ש ה ד  ,תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-במקום פרט )כ( יבוא:
ג

החלפת פרט)כ(
בתוספת הראשונה

״)כ( המועצה המקומית משהד.
תאריך הקמתה :ט״ו באב התשי״ח ) 1באוגוסט .(1958
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל( -
המשים 17472 ,17469 ,17468 ,17462 :בשלמותם:
 17461פרט לחלקות ;38 ,36
 17463פרט לתלקות  3עד  19 ,12 ,7וחלק מחלקה  20כמסומן במפת תחום המועצה
המקומית משהד הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳
בשבט התשנ״א ) 14בפברואר  ,(1991שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,

ן
|

ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עילית ,ובמשרד המועצה המקומית

י

משהד )להלן  -המפה(;

י

 17464פרט לחלקות ;64 ,1
 17465פרט לחלקות  34 ,1עד ;39
 17470פרט לחלקות ) 5כביש( 35 ,עד ;43
 17471פרט לחלקות  18 ,16עד  26,24 ,21עד  34,32 ,28עד  42וחלק מחלקות ,23 ,22 ,15
 33 ,25כמםומן במפה.
החלקות 7 ,6 :בגוש ;17467
 11עד  25 ,18 ,15 ,13עד  44 ,27וחלק מחלקות  43 ,14בגוש  17518כמסומן במפה;
השטח הבנוי של הכפר משהד ,כמםומן במפה.״

ז׳ בטבת התשנ״ד ) 21בדצמבר (1993
<חמ >3-701

יצחק ר ב י ן

שר הפנים
י
2

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9עמי .256
ק״ת התעיי״ג ,עמי  ;1174התשנ״א ,עמי .755

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ׳׳ד18.8.1994 ,

1271

צו המועצות המקומיות ) ב ( ) ע י ן מאהל ,תיקון( ,התשנ״ד~ 994ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

החלפת פרט)מא(

בתוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-במקום פרט )מא(

.1

־

יבוא:
ץמא(

המועצה המקומית עין מאהל.

תאריך הקמתה :כ״ו בכסלו התשכ״א ) 15בדצמבר (1960
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(.
הגושים 16938 ,16935 ,16934 :עד  - 16944 ,16941בשלמותם.
 16933פרט לחלקה ,-107
 16936פרט לחלקות  1עד  7,3עד  54,52עד  152,151,139,125,62,61,56וחלק מחלקות
 147,53ו־ 148כמםומן במפת תחום המועצה המקומית עין מאהל הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט התשנ״א ) 14בפברואר ,(1991
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון,
נצרת עילית ובמשרד המועצה המקומית עין מאהל )להלן  -המפח(;
 16937פרט לחלקות  1עד  10 ,3וחלק מחלקות  16 ,15כמסומן במפה:
 16942פרט לחלקות  72 ,71 ,62 ,59וחלק מחלקה ) 73דרך( ,כמסומן במפה;
 16943פרט לחלקות  13עד  17וחלק מחלקות ) 19 ,18דרכים( ,כמסומן במפה;
החלקות :חלק מחלקה  1בגוש  16965כמסומן במפה;
השטח המותהם על ידי הגושים  16940 ,16938שהוא השטח הבנוי של הכפר עי!
מאהל.״
ז׳ בטבת התשנ״ד ) 21בדצמבר (1993
)חמ (3-701

יצחק ר ב י ן

שר הפגים
י
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9עמי .256
ק״ת החשי״ג ,עמי  :1174התשנ״א ,עמ׳ .756

צו המועצות המקומיות )ב()בוקעתא ,תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון פרט נפב(

.1

לתוספת הראשונה

״בוקעתא" יבוא ״בוקעאתא״.

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-בפרט )פב( ,במקוג
2

ג׳ באב התשנ״ד ) 11ביולי (1994
<חמ (3-701

י צ ח ק ר ב י ן

שר הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ג ,עמי  ;1174התשמ״ב ,עמי .381

1272

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד8.8.1994 ,

א ב ר ז ת העיריות )שינוי תחום עיריית נערת עילית( ,התשג״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות )להלן  -הפקודה( ,ולאחר עיון בתסקיר של
1

ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מבריז לאמור:

ו.

באברזה על עיריית נצרת עילית ,התשל״ד , 1974-במקום התוספת יבוא:
2

החלפת התוספת

״תוםהת
י )סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עיריית נצרת עילית כולל גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע
כלהלן:
הגושים 16547 ,16537 :עד ,16973 ,16964 ,16946 ,16945 ,16932 ,16931 ,16901 ,16900 ,16572 ,16555
 17531 ,17409 ,17408 ,17406 ,1 5404עד  17731 ,17535 ,17533עד  17740 ,17738 ,17737 ,17735עד
 17832 ,1 7743עד  - 17835בשלמותם.
 5539ו פרט לחלקות  17,15,9,8,5,4,2,1עד  23ודולק מחלקות  7,3כמסומן במפת תחום עיריית
נצרת עילית הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ל׳ בשבט
התשנ״א ) 14בפברואר  ,(1991והתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים
ביוב ז׳ בטבת התשנ״ד) 21בדצמבר  ,(1993שהעתקים מהם מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים,
במעירד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עילית ובמשרד עיריית נצרת עילית )להלן -
המפה(;
 16556פרט לחלק מחלקות  33 ,24 ,13כמסומן במפה:
 16557פרט לחלקות  10עד  12וחלק מחלקות ) 14 ,2,1דרך( כמםומן במפה:
 16558פרט לחלקה  1וחלק מחלקה ) 12דרך( כמםומן במפה:
 16965פרט לחלקות  9עד  15 ,12וחלק מחלקות  13 ,2 ,1במםומן במפה:
 17395פרט לחלקה ;1
 17527פרט לתלקות  17עד  41 ,38 ,32וחלק מחלקה  5כמסומן במפה:
 17528פרט לחלקות  1עד  6וחלק מחלקות  34 ,10 ,9כמםומן במפה;
חלקי הגושים ,16542 ,16541 ,16539 ,16536 ,16535 ,16353 :כמסומן במפה.
החלקות 36 :עד  43 ,38בגוש ;16562
 107בגוש ;16933
 1עד  7 ,3עד  54,52עד  152 ,151 ,139,125 ,62,61 ,56וחלק מחלקות  148 ,147 ,53בגוש 16936
כמסוימן במפה:
 10 ,3 ,2,1חלק מחלקה  16 ,15בגוש  16937כמםומן במפה•,
 72 ,71 ,62 ,59וחלק מחלקה ) 73דרך( בגוש  16942כמסומן במפה;

/

 73ער ) 17דרך( וחלק מחלקות  19 ,18בגוש  16943במסומן במפה:
 10,4 ,3עד  78בגוש ¡17405

י
2

דיני מדינת ישראל ,מסח חדש ,עמי .197

ק״ת זזתשל״ד ,עמי  ;1377התשל״ו ,עמי  ;2646התשנ״א ,עמ׳ .752

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

1273

חלק מחלקות  64 ,1בגוש ;17464
 34 ,1עד  39בגוש  17465במסומן במפה;
 35עד  43בגוש ;17470
 18 ,16עד  26 ,24 ,21עד  34 ,32,28עד  42וחלק מחלקות  33,25,23,22 ,15בגוש  17471כמסומן
במפה:
 28עד  37 ,32עד  41וחלק מחלקה  45בגוש  17518כמםומן במפה:
 20עד  40 ,32עד  47 ,43ער  61 ,59,57בגוש ;17526
 3עד  12,5עד  25 ,15עד  28וחלק מחלקות  55 ,6בגוש  17530במסומן במפה.״
ז׳ בטבת התשנ״ד ) 21בדצמבר (1993
יצחק

)חמ (3-1926

רב ין

שר הפנים

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית נצרת( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' )להלן  -הפקודה( ,ולאחר עיון בתסקיר של
ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
שינוי

תחום

ע י ר י י ת

נ ז ג י ת

.1

תחום עיריית נצרת /כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ,ישונה ובמקום הפירוט

בתוספת האמורה יבוא:
״גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע:
הגושים 16501 :עד  16543 ,16540 ,16538 ,16534עד  16567 ,16564 ,16563 ,16561 ,16545עד
 16575 ,16571עד  - 16583בשלמותם;
 16562פרט לחלקות  36עד ;43 ,38
 17507פרט לחלקה  6ולחלקי חלקות  7עד ) 31,9דרך( כמסומן במפת תחום עירית נצרת
הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בטבת התשנ״א)21
בדצמבר  (1993ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה
על מחוז הצפון ,נצרת עילית ובמשרד עיריית נצרת )להלן  -המפה(.
חלקי הגושים ,16542 ,16541 ,16536 ,16535 :כמסומן במפה;
חלקות 17 ,15 ,9 ,8 ,5 ,4 ,2 ,1 :עד  23וחלק מחלקות  7 ,3בגוש  16539כמסומן במפה:
חלקי חלקות  ,33 ,24 ,13בגוש  ,16556כמםומן במפה:
 10עד  12וחלק מחלקה ) 14 ,2 ,1דרך( בגוש  16557כמסומן במפה;
ו וחלק מחלקה ) 12דרך( בגוש  16558כמסומן במפה;
 5 ,4 2,וחלק מחלקה  1במש  16560כמםומן במפה;
 7 ,5 3,וחלקי חלקות ) 6 ,2,1דרך( בגוש  16565כמסומן במפה!
 1עד  8 ,4וחלק מחלקות  5עד  7בגוש  16566כמסומן במפה:

י
2

1274

דיני מרינח ישראל ,נוסח ח ד ש  ,8עמי .197
ק״ת התש״ם ,עמי  ;1054התשנ״א ,עמי .753

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

חלקי חלקות  9 ,2 ,1בגוש  17510במסומן במפה:
 23עד  44 ,41 ,35וחלק מחלקה  43בגוש  17511במסומן במפה;
 26בגוש .17512״
ז׳ בטבת התשנ״ד ) 21בדצמבר (1993
יצחק

)(3-1926

רב ין

שר הפנים

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )שירותי הובלה ושירותי גרורים(,
התשג״ד1994.-
בהתאם לסעיף 27א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי הובלה ושירותי גרורים(,
התשל״ט) '1978-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יולי  1994לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1993

תיאום אגרות

יהיה נוסח התוספת הרביעית לצו החל נניום כ״ה באלול התשנ״ד ) 1בספטמבר  ,(1994כמפורט
להלן־

״תוספת רביעית
)סעיפים 19 ,10ג ו־(26
בשקלים ח ד ש י ם

.1

בגד מתן כתב הסמכה למנהל

46

.2

ב ער רשיון למשרד המפעיל עד  0ו משאיות או חידושו ,לשנה

46

.3

בעד רשיון למשרד המפעיל מ־  11עד  30משאיות או חידושו ,לשנה

69

.4

בעד רשיון למשרד המפעיל  31משאיות או יותר או חידושו ,לשנה

115

.5

בעד רשיון להשכרת גרורים או חידושו ,לשנה

115

.6

בעד היתר לרכב המוביל מטען מסוכן

125

.7

ב׳נד היתר לנוהג רכב המוביל מטען מסוכן

125״

י״ט באב התשנ״ד ) 27ביולי (1994
דורון שורר

<חמ ״ ׳ ׳ ( 3 -

המנהל הכללי של משרד התחבורה
1

ק״ת התשל״ט ,עמי  ;66התשמ״ב ,עמי  ;1441התשנ״א ,עמי  ;765התשנ״ג ,עמי .1160

הודעת החברות )שינויים ב ש כ ר כונסי נכסים ומפרקים()מם׳ ,(2
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )15ד( לתקנות החברות)כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים
ושברם ( ,התשמ״א1981-י)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
,

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנות )7א()8 ,א( ו־)9א( לתקנות ,החל
!

ביום נ:״ד באב התשנ״ד ) 1באוגוסט  ,(1994כדלקמן:
י

ה ע ל א ת סכומי
בסים ל ח י ש ו ב

ק״ת התשמ״א ,עמי  ;646התשמ״ב ,עמי  ;327התשמ״ד ,עמי 1 852עמ׳  ;2375התשמ״ז ,עמי  ,1147התשנ״ד,
עמי .651

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

1275

״שבר ניהול

.7

)א(

לבעל תפקיד ייקבע ,לא יותר מאשר כעם בשלושה חודשים ,שכר

ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא
נקבע ,כמפורט להלן:
)(1

לגבי  90,768ו השקלים החדשים הראשונים 5% -

)(2

לגבי  476,920שקלים חדשים נוספים 4% -

)(3

״שבר מימוש

.8

לגבי  572,304שקלים חדשים נוספים 3></0 -

)(4

לגבי  1,907,680שקלים חדשים נוספים -

)(5

לגבי  1,907,680שקלים חרשים נוספים 10/0 -

)(6

לגבי  1,907,680שקלים חדשים נוספים 0.5% -

)(7

לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25% -״

)א(

/0

0

2

לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש ,כמפורט

להלן ,למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת
עבודתו בפועל של בעל התפקיד ,ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד
מכונס נכסים או מפרק אחר:

ש כ ר חלוקה

.9

)(1

לגבי  9,538השקלים החדשים או חלק מהם  954 -שקלים חדשים

)(2

לגבי  9,538שקלים חדשים נוספים 10% -

)(3

לגבי  19,076שקלים חדשים נוספים 8% -

)(4

לגבי  76,304שקלים חדשים נוספים _ 0/

)(5

לגבי  190,768שקלים חדשים נוספים 4% -

)(6

לגבי  572,304שקלים חדשים נוספים 3% -

)(7

לגבי  1,144,608שקלים חדשים נוספים / -ס2

)(8

לגבי  1,907,680שקלים חדשים נוספים  0/ -ן

)(9

לגבי כל שקל חדש נוסף 0.50/0 -״

)א(

0

5

0

0

לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי

החברה כמפורט להלן:
)(1

לגבי  76,304השקלים החדשים הראשונים 4% -

)(2

לגבי  95,380שקלים חדשים נוספים 30/0 -

)(3

לגבי  95,380שקלים חדשים נוספים 2»/0 -

)(4

לגבי  1,907,680שקלים חדשים נוספים 10/0 -

)(5

לגבי  1,709,680שקלים חדשים נוספים 0.50/0 -

)(6

לגבי כל שקל חדש נוסף 0.250/0 -״

כ״ה באב התשנ״ד ) 2באוגוסט (1994
<חמ (3-1496

שמואל צור
הכונס הרשמי

 276ו

קובץ התקנות  ,5618י״א באלול התשנ״ד18.8.1994 ,

כללי הבזק )שידורי בעל זביון()תיקון( ,התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף 6ה לחוק הבזק ,התשמ״ב , 1982-קובעת המועצה לשידורי
י

כבלים ,שנתמנתה לפי החוק האמור ,כללים אלה:

.1

אחרי סעיף  8לכללי הבזק )שידורי בעל זכיון( ,התשמ״ח) 1987-להלן  -הכללים
2

הוספת סעיף 8א

העיקריים( ,יבוא:
״לוח תכניות

)א(

8א.

בעל זכיון רשאי לקבוע לוח תכניות אחיד לשידוריו העצמיים

באזורים שיש לו זכיונות לגביהם וכן רשאי בעל זכיון לקבוע לוח תכניות זהה

א ח י ד

ללוח תכניות שקבע בעל זכיון אחר.
)ב(

על אף האמור בסעיף קטן )א( ,בעל זכיון יקבע משבצים בלוח

תכניות לגבי כל אזור זכיון ,לשם שידור משדרים בעניני האזור ,לרבות חדשות
מקומיות ,בהיקף שלא יפחת מן המתחייב מהוראות סעיפים )21א(24 ,23 ,22 ,
ו־.27
)ג(

לענין סעיף קטן)ב( ,״אזור״  -לרבות אזורים עמודים שניתן לגביהם

היתר מהשר לפי תקנה )3ב( לתקנות הבזק )תקנים ומפרטים של רשתות
כבלים( ,התשמ״ח. 1988-״
ג

.2

בסעיף  46לכללים העיקריים _

תיקון סעיף

46

 (1:בסעיף קטן)א( ,אחרי פסקה )4ו( יבוא:
״) (15תכניות המופצות באמצעות הלווין :ASIASAT
א.

BBC ASIA

ב.

STAR T.V.

ג.

PRIME SPORT.

ד.

הודו

ה.

ערוץ מוסיקה

) (16תכניות המופצות באמצעות לווין:

)(2

א.

יוון ET-1

ב.

הונגריה DUNA T.V.

ג.

צרפת ARTA

ד.

איטליה ;"RETE 5

אחרי סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ה( אין באמור בסעיף קטן)א( כדי לגרוע מהוראות סעיף 6לד לחוק״.

כ׳ באב תתשנ״ד ) 28ביולי (1994
)חמ (3-2058
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החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות ה ש ל ט ו ן ) ח ב ר י הכנסת ושאיריהם(
)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ד1994-
בתוקף

הסמכות לטי

סעיף 1

לחוק

גמלאות

לנושאי

משרה

ברשויות

השלטון,

התשב״ט , 1969-מחליטה ועדת הכנסת של הכנסת לאמור:
י

הוספת סעיף 4וב

.1

גמלאות לנושאי משרה

בהחלטת

ברשויות השלטון )חברי הכנסת

ושאיריהם(,

התש״ל) 1969-להלן  -החלטת הגימלאות(  ,אחרי סעיף 4וא יבוא:
2

14ב.

״שירות בבריגדה
היהודית ו ב צ ב א
הבריטי

מי שבתקופה שבין י״ז באלול התרצ״ט) 1בספטמבר  (1939לבין ו׳ בתשרי

התש״ו ) 1באוקטובר  (1946התגייס בארץ־ישראל לשירות פעיל בבריגדה
היהודית או ביחידה אחרת שבצבא הבריטי ,על פי קריאת המוסדות
הלאומיים בארץ־ישראל ,יווספו על תקופת כהונתו כחבר הכנסת ,לעגין סעיף
 - 13שתי חמישיות ולענין סעיף 26ב  -ארבע חמישיות מתקופת שירותו
הפעיל והמלא כאמור ,כאילו היתה תקופת כהונה כחבר הכנסת ,ובלבד
שהגיש ליושב ראש הכנסת או למי שהוא מינה לענין זה ,במועדים ובדרך
שקבע יושב ראש הכנסת ,בקשה להכיר בשירות פעיל ומלא זה.״

תיקון סעיף 26ב

.2

תחילה

.3

בסעיף 26ב)א^ -
)(1

במקום ״לענין סעיף זה תחושב תקופת השירות המקנה זכות לקיצבה אחרת,

במלואה״ יבוא ״כאשר מצורפת אל תקופת הכהונה כחבר הכנסת תקופת שירות במשרה
ציבורית באמור בסעיף  ,13תחושב ,לענין סעיף זה ,תקופת השירות במשרה ציבורית -
במלואה״.
)(2

במקום ״סעיף 4וא״ יבוא ״סעיפים 4וא ו־14ב״.

החלטה זו תחול לגבי הזמן שלאחר תחילתה גם על מי שחדל לכהן כחבר הכנסת לפני

תחילתה ועל שאיריו.
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