רשומות

קובץ התקנות
י״ג בשבט התשנ״ח

5879

 9בפברואר

עמוד
78ב
378
378
379
380

תקנות מם הכנסה)ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל()תיקון( ,התשג״ד 998-1ו
תקנות מס הכנסה)שיעור המם על הכנסה בעד עבודה במשמרות()תיקון( ,התשנ״ח1998-
תקנות מס הכנסה)פטור מהגשת דין וחשבון()תיקון( ,התשנ״ח998-ו
תקנות מס הכנסה)ניכוי מתשלום דמי שכירות( ,התשנ״ח998-ו
צו מם הכנסה)קביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקור( ,התשנ״ח998-ו
צו מס הכנסה )קביעח תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה(
381
)תיקון( ,התשנ״ח998-ו
תקנות מם הכנסה׳)פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע־מ בשל סכומים
381
המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה( ,התשנ״ח998-ו
צו מם הכנסה)קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה()תיקון( ,התשנ״ח382.... 1998-
382
תקנות מם רכוש וקרן פיצויים)תשלום פיצויים()נזק בצורת()תיקון( ,התשנ־ח 998 -ו
383
תקנות המים)תעריפים למים ברשויות מקומיות()תיקון( ,התשנ״ח998-ו
386
תקנות הבטחת הכנסה)תיקון( ,התשנ״ח998-ו
387
צו יום חינוך ארוך ולימודי העשרה)החלה במוסדות חינוך( ,התשנ׳׳ח 998-ו
389
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)מחירים מרביים לביצי מאכל( ,התשנ־ח1998-
390
כללי הבזק)שידורי בעל זביון()תיקון( ,התשנ״ח1998-
398
הודעת הגנת השכר)מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני()מם׳  ,(2התשג״ח 998-ו
399
הודעת החברות)שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים( ,התשנ״ח998-ו
400
הודעת המים)עדכון תעריפים למים()מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
תיקון טעות דפוס

1998

ת ק נ ו ת מ ם ה כ נ ס ה )ניכויים מ ה כ נ ס ו ת מ ש ק י ע י ם ב ס ר ט ב י ש ר א ל ( )תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  ,98,31 ,20ו)3ד( ו־ 243לפקודת מס הכנסה  .ולפי סעיף 33
לחוק מם הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ״ה , 1985-ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

תיקון תקנה ו ו

תחילה

בתקנה  11לתקנות מם הכנסה)ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל( ,התש״ן-
.1
 990ו  ,במקום ״ב׳ בטבת התשנ״ח ) 31בדצמבר (1997״ יבוא ״י״ב בטבת התשנ״ט
) 31בדצמבר (1998״.
ג

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח ) 1בינואר .(1998

כ״ד בטבת התשנ״ח ) 22בינואר (1998
)דומ (3-2225

יעקב נאמן
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,6עמי .120
ס״ח התשמ״ה ,עמי 72ו.
ק״ת התש״ן ,עמי  ;662התשנ׳׳ו ,עמי .626
תקנות מ ם ה כ נ ס ה )שיעור ה מ ם ע ל ה כ נ ס ה ב ע ד עבודה במשמרות()תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת מם הכנסה' ,לאחר התייעצות עם שר העבודה
והרווחה ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

בתקנה  3לתקנות מס הכנסה )שיעור המם על הכנסה בעד עבודה במשמרות(,
ו.
התשמ״ז986-ו  ,במקום ״עד יום ב׳ בטבת התשנ״ח ) 31בדצמבר (1997״ יבוא ״עד יום ט״ו
בטבת התשנ״ט ) 31בדצמבר (1998״.
2

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח ) 1בינואר .(1998

כ״ד בטבת התשנ״ח ) 22בינואר (1998
)חמ (3-1408

יעקב נאמן
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשמ׳יז ,עמי  ;742התשנ״ז ,עמי .277
ת ק נ ו ת מ ם ה כ נ ס ה )כטור מ ה ג ש ת ד י ן ו ח ש ב ו ן ( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 34וא לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תוספת א׳

בתוספת א׳ לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דין וחשבון( ,התשמ״ח988-ו )להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,בסופה יבוא:
2

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשמ״ח ,עמי .580
2

378

קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,

הסכום בשקלים חדשים
״1997
.2

440,000״

בתוספת ב׳ לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:

תיקון תוספת ב׳

שנת המס

הסכום בשקלים חדשים

״1997

230,000״

י״ז:.טבת התשנ״ח ) •21ביגואר 998ו(
)חמ (3-720

יעקב נאמן
שר האוצר

ת ק נ ו ת מ ם ה כ נ ס ה )ניבוי מ ת ש ל ו ם ד מ י ש ב י ר ו ת (  ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164ו־ 243לפקודת מם הכנסה י )להלן  -הפקודה( ,אני
מתקין תקנות אלה:
.1

הגדרות

בתקנות אלה -

״דמי שכירות״  -כמשמעותם בצו מם הכנסה )קביעת דמי שכירות כהכנסה לענק ניכוי
במקור( ,התשנ״ח998-ו ;
2

״שוכר״  -אדם המשלם דמי שכירות על חשבונו ,מטעמו או על חשבונו של אחר;
״כמזכיר״  -אדם המקבל עבורו או עבור אחר דמי שכירות.
שובר המשלם למשכיר דמי שכירות ינכה מתשלום זה מס בשיעור .35%

.2

ניכוי מס

)א( היה תשלום דמי שכירות בשווה כסף ,יקבע השוכר לצורך הניכוי את סכום
.3
ל ^
,
;1
)ב( פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין א ת הסכום האמור בתקנת משנה )א(
והשובר ינכה א ת המס בהתאם לכך.

ניכוי מם
משווה כסף

פקיד השומה רשאי להורות ,בכתב ,בי ניכוי המם לפי תקנות אלו יוקטן אם סבור היה
.4
כי ׳גלול להתהוות עודף מניכוי המם.

תיאום ניכוי מס

שובר יגיש לפקיד השומה עד ליום ה־ 15בבל חודש דין וחשבון לפי טופס  0102על
.5
תשלום דמי השכירות ששילם בחודש הקודם ועל סכום המס שנוכה לפי תקנות אלו בחודש
הקודם ,וישלם לו באותו המועד א ת סך בל המס שנוכה.

תשלום והגשת
יי"

)א( שוכר ינהל לגבי כל משכיר כרטיס תשלומי דמי שכירות לפי טופס  0851וירשום
.6
בו לגבי כל משכיר א ת כל הפרטים המפורטים בו ,תוך שבוע מיום תשלום דמי שכירות
ויגישו לפקיד השומה כשהוא מסוכם על כל פרטיו בצירוף ריכוז הכרטיסים לפי טופס ,0856
לא יאוחר מ ־ ו  3במרס של כל שנה לגבי דמי שכירות ששולמו למשכירים בשנת המם
הקזדמת ולגבי המם שנוכה מתשלומים אלה.

מסירת דו״דזות

ן ם

ת ש

ך מ י

ה ש כ י ר ן ת ׳

כ פ

ש ע

ה

ח

1

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשנ״ח ,עמי .380

קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,

379

)ב( שוכר העורך את חישוב התשלומים מדמי שכירות ואת הניכויים באמצעות
מערבת מיכון ,רשאי להגיש לפקיד השומה א ת הדו״חות האמורים בתקנת משנה )א( ,כפי
שיקבע הנציב.
שובר יתן למשכיר לא יאוחר מיום  20במרס של כל שנה לגבי תשלומי דמי שכירות
.7
בשנת המס הקודמת ,אישור לפי טופס  0857על תשלום דמי שכירות ששילם לו ועל המס
שניכה מתשלום דמי שכירות.
דמי שבירות
בהכנסה
תחולה

אין באמור בתקנות אלו כדי לפטור משכיר מלכלול א ת תשלום דמי השכירות בדו׳־ ח
.8
על הכנסתו.
.9
.(1998

תקנות אלה יחולו לגבי דמי שכירות ששולמו החל ביום ה׳ בניסן התשנ״ח)ו באפריל

כ״ג בטבת התשנ״ח ) 21בינואר (1998
)דומ (3-2823

יעקב נאמן
שר האוצר

צ ו מ ם ה כ נ ס ה ) ק ב י ע ת ד מ י ש כ י ר ו ת ב ה כ נ ס ה ל ע ג י ן ניבוי ב מ ק ו ר ( ,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה )להלן  -הפקודה(' ,ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

בצו זה

״דמי שבירות״  -תשלום בעד שכירות של מקרקעין ,כהגדרתם בחוק המקרקעין ,התשכ״ט-
) 1969להלן  -מקרקעין( ,שניתן לתבוע אותו כהוצאה בייצור הכנסה ,לרבות סכומים
המהווים החזר הוצאות של המשכיר בשל ההשכרה ,והבל בין בכסף ובין בשווה כסף ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין בתשלום חד פעמי ובין בשיעורים ,למעט תשלומים שעליהם
חלה חובת ניכוי מם במקור לפי תקנות מם הכנסה ומס מעסיקים)ניכוי ממשכורת ומשכר
עבודה ותשלום מם מעסיקים( ,התשנ־־ג993-וי:
2

״שבירות של מקרקעין״  -לרבות זיקת הנאה במקרקעין.
קביעת דמי
שכירות כהכנסה

.2

דמי שכירות יהיו הכנסה לענין סעיף  164לפקודה.

ב״ג בטבת התשנ״ח ) 21בינואר (1998
)חמ (3-2823

יעקב נאמן
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
סייח התשכ״ט ,עמי  ;289התשנ״ו ,עמי .402
ק״ת התשנ־ג ,עמי  ;408התשנ״ה ,עמי .458

380

קובץ התקנות  ,5879י־ג בשבט התשנ־ח9.2.1998 ,

צו מ ם ה כ נ ס ה )קביעת ת ש ל ו מ י ם ב ע ד עיבוד יהלומים או ב ע ד
מסחר ביהלומים בהכנסה()תיקון( ,ה ת ש ג ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 64ו לפקודת מם הבנםה' )להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
בתוספת לצו מם הכנסה )קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או מסחר ביהלומים
.1
כהכנסה( ,התשג״ג) 1992-להלן  -הצו העיקרי( ,בסופה יבוא:

תיקון התוספת

2

שנת המם

המחזור בשקלים חדשים

״1996

"11,700,000

ט״ז בטבת התשנ״ח ) 14בינואר (1998
)חמ (3-463

יעקב נאמן
שר האוצר

י ד ־ני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
ק ית התשנ״ג ,עמי  ;70התשנ״ז ,עמי .299
2

ת ק נ ו ת מ ם ה כ נ ס ה )כטור מ מ ס ע ל ה כ נ ס ו ת ח ב ר ת ה ח ש מ ל ל י ש ר א ל ב ע ״ מ
בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )245ב( לפקודת מם הכנסהי ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
חברת החשמל לישראל בע״מ)להלן  -חברת החשמל( ,תהיה פטורה ממס המוטל על
.1
הכנסה לפי סעיף  (4)2לפקודה או לפי סעיף  6לחוק מם הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,
התשמ״ה , 1985-אשר הופקה בשנות המס  1997או  ,1998והכל בשל סכומים שיועדו בידי
חברת החשמל להפקדה בקופת גמל לקצבה כמשמעותה בתקנות מם הכנסה)כללים לניהול
ולאישור קופות גמל( ,התשכ״ד964-ו  ,ובלבד שסכומים אלה הופקדו לפי הוראות הנציב
ויופקדו בקופת הגמל עד למועד שיקבע.
2

פטור ממם
בתנאים מיוחדים
להכנסת חברת
החשמל

ג

תחולת תקנות אלה לגבי סכומים שהופקדו ביום א׳ בטבת התשנ״ח ) 30בדצמבר
.2
 (¡997או לאחריו.
ט״ז בטבת התשנ״ח ) 14בינואר (1998
)חמ .יג(3-28

תחולה

יעקב נאמן
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,0עמי .120
נייח התשמ״ה ,עמי .172
ד״ת התשכ״ד ,עמי .1302

קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,

381

צו מ ם הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה()תיקון(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מם הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
תיקון תוספת א׳

בתוספת א׳ לצו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה(,
.1
התשל״ז) 1977-להלן  -הצו העיקרי( ,בסופה יבוא:
2

תיקון תוספת ב׳

תחילה

.2

השגה

המחזור בשקלים חדשים

״1996

"3,600,000

בתוספת ב׳ לצו העיקרי ,בסופה יבוא:
השנה

המחזור בשקלים חרשים

" 996ו

710,000״

תחילתו של צו זה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח )ו בינואר  ,(1988אולם מי שסכומים
.3
שהשתלמו על ידיו בעד שירותים או נכסים או בעד שירותים ונכסים בשנת המם  1997לא
ראו בהם ״תשלומים בעד שירותים או נכסים״ כמשמעותם בצו העיקרי ,לא יהיה חייב
בניכוי במקור על פי תקנות מם הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים(,
התשל״ז , 1977-לפני יום ה׳ בניסן התשנ״ח )ו באפריל .(1998
ג

ט״ז בטבת התשנ״ח ) 14בינואר (1998
)חמ (5-468

יעקב נאמן
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;1384התשנ״ז ,עמי .299
ק״ת התשל״ז ,עמי .1385

ת ק נ ו ת מ ם ר כ ו ש וקרן פיצויים ) ת ש ל ו ם פ י צ ו י י ם ( ) נ ז ק ב צ ו ר ת ( ) ת י ק ו ן ( ,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א 1961 -י ,ולפי סעיף
 (1)2לפקודת המסים )גביה(  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 6א

בתקנה 6א לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים)תשלום פיצויים()נזק בצורת( ,התשב״ה-
.1
 ,1964בסופה יבוא:
ג

״)ה( א ת סכום היתר כאמור בתקנת משנה )ג( יראו כאילו היה מם כמשמעותו
בפקודת המסים )גביה(.״
ב״ג בטבת התשנ״ח ) 21בינואר (1998
)חמ (3-49

יעקב נאמן
שר האוצר

ם״ח התשב״א ,עמי  ;100התשנ״ו ,עמי .312
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי .1374
ק״ת התשכ״ה ,עמי  ;1040התשמ״ז ,עמי .122
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חקנות המים )תעריפים למים ברשויות מקומיות()תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ו)ב( לחוק המים ,התשי״ט '1959-בהסכמת שר האוצר
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
/

בתקנות המים)תעריפים למים ברשויות מקומיות( ,התשנ״ד994-ו  ,במקום תקנות 4
.1
ו־ 5יבוא:
2

״תעריפי מים
)ו(

לעריכה ביתית

1.1

לצורכי בית ,לכל יחידת דיור -

1.2

בעד  8מ״ק ראשונים או חלק מהם
בעד  7כדק נוספים
בעד כל מ״ק נוסף
משפחה המונה מעל  4נפשות ,הגרות ביחידת דיור,
ושהצריכה החודשית שלה עולה על  8מ״ק ,תהיה
זכאית ל־ 3מ״ק נוספים לחודש ,לכל נפש נוספת
מעל ל־ ,4במחיר הנקוב בפסקת משנה ) 1.1.1להלן -
במות מוגדלת(.

לגינון נוי
1.2.1
1.2.2

4

5

 .4התעריפים למים שמספקות הרשויות המקומיות יהיו ,לחודש ,כמפורט
להלן:

ח י י ש י י ם

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

החלפת תקנות
י"

באילת
שקלים חדשים שקלים חדשים
למ״ק
למ״ק
2.40
3.62
5.31

2.05
3.09
4.54

2.40

2.05

בהגבלה של  0.6מ״ק לכל  1מ״ר של גיגה ,ולא יותר מאשר  300מ״ק
לכל גינה לשנה ,בחודשים אפריל _עד נובמבר.
בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מיחידת דיור אחת עם
גינה משותפת  -בהגבלה של  0.6מ״ק לכל  1מ״ר של גינה ולא
יותר מאשר ל־ 500מ״ר של גינה לכל בית:
במקרה של כמה בתים משותפים החולקים ביניהם גינה משותפת
 -בהגבלה של  500מ״ר של גינה לבל אחד מן הבתים.

1.3

החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי כאמור בפסקאות  1.1ו־.2ו,
לפי הענין ,ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל לשימוש
זה .החיוב בתעריף לגינון נוי ייעשה מעל ל־ 8מ״ק הראשונים ליחידת
דיור או מעל לכמות המוגדלת וביחידת דיור שבה מתגורר אדם אחד -
מעל  5מ״ק הראשונים.

1.4

הזכאות לאמור בפסקת משנה  ,1.1.4ובפסקאות  1.2ו־ 1.3תקום עם הגשת
בקשה בכתב לרשות המקומית.

;

סייח התשי״ט ,עמי  ;166התשנ״ג ,עמי .10
ק״ת התשנ״ד ,עמי  ;885התשנ״ו ,עמי .1534
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) (2לתעשיה
2.1

2.2

שקלים חדשים
למ״ק

לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית -
בגבולות הכמות המוקצבת -
התעריף למים לתעשיה ,הקבוע בתקנות בדבר תעריפי מים המסופקים
מאת מקורות ,לפי הענין)להלן  -המחיר לכמות המוקצבת(.
מעל הכמות המוקצבת -
בעד כמות מים נחרגת שהיא עד  10%מהכמות המוקצבת  -המחיר
לבמות המוקצבת בתוספת
בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל  10%מהבמות המוקצבת  -המחיר
לכמות המוקצבת בתוספת
רשות מקומית תגבה ,נוסף על האמור בפסקה  2.1הוצאות חלוקה בשיעור
של

)(3

לחקלאות

3.1

לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית -
בגבולות הכמות המוקצבת  -התעריף למים לחקלאות הקבוע בתקנות
בדבר תעריפי מים המסופקים מאת מקורות ,לפי הענין)להלן  -המחיר
לכמות המוקצבת(.
מעל לכמות המוקצבת -
בעד כמות מים נהרגת שהיא עד  10%מהכמות המוקצבת  -המחיר
לכמות המוקצבת בתוספת
בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל  10%מהכמות המוקצבת  -המחיר
לבמות המוקצבת בתוספת
למשקי עזר -
בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לבמות המוקצבת -
כאמור בפסקה  ,3.1לפי הענין.
רשות מקומית תגבה ,נוסף על האמור בפסקאות  3.1ו־ 3.2הוצאות חלוקה
בשיעור של

3.2

3.3

)(4

לשירותים ושירותים ציבוריים

4.1

לבתי מלון  -לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה
 4.1.1רשות מקומית תגבה ,בנוסף על האמור בפסקת משנה ,4.1
הוצאות חלוקה בשיעור של
למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים ,למיתקני בטחון ,לבתי עלמין,
למוסדות ציבור ומוסדות של הרשות המקומית ,לרבות משרדים של
מוסדות כאלה ,למכבסות ,לבריכות שחיה ,לבתי מרחץ ומקוואות ,לבתי
חולים ,לבניה באתרי הבניה ,למלאכה ותעשיה זעירה ללא כמות
מוקצבת ברשיון ההפקה ,למיתקני תחבורה ,למסעדות ,בתי קפה,
מזנונים ,אולמי חתונות ,חנויות ,עסקים ומשרדים ,לכל כמות המים
הנצרכת לכל אחד משימושים אלה וכן לבל שימוש אחר שלא פורט
בתקנות אלה

4.2

0.36
0.96
0.19

0.36
0.96

0.19

1.42
0.19

3.90
384

קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,

שקלים חדשים
למ״ק
4.3

לגינון ציבורי מושקה ,הנמצא בחזקת הרשות המקומית או רשות
ממלכתית או ציבורית
4.3.1

עד  300מ״ק לדונם לשנה בכל אזורי הארץ

2.40

4.3.2

בעד כל כמות מים שנצרכה למטרה זו מעל לאמור לעיל

5.31

)(5

צריבה משותפת וחיוב עבור נזילה סמויה

5.1

קיימת בנכם צריכת מים משותפת ,היא תחולק בידי הרשות המקומית
כדלקמן:
בנכם המשמש למגורים בלבד  -בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור
בנכם.
בנכס אחר  -לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד־המים המשמש כל
צרכן בנפרד ,לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מ ד י ־ ה מ י ם
הנפרדים בנכם.
במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל  -לפי חלוקה אחרת
שתוסכם בין הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכם ,או ,באין הסכמה
כאמור  -לפי חלוקה אחרת ,הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת
בנסיבות הענין.

5.2

צריבת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה ,באמור בפסקה ,5.1
תיווסף לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת ,לה משמשים המים
בנכס.

5.3

נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס ,רשאית
הרשות המקומית להעריך א ת הצריכה הממוצעת בנכם בתקופה
המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת ,על פי החלטת
הרשות המקומית)להלן  -הצריכה הממוצעת(; עבור הצריבה הממוצעת
ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה .עבור מים שלא נעשה בהם
שימוש ,בתוצאה מהנזילה הסמויה ,מעבר לצריכה הממוצעת ,ישולם
תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד  8מ״ק הראשונים לצורכי בית,
כמפורט בתקנות אלה.
הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על
תיקון הנזילה הסמויה ולהגביל א ת החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון
בלבד.

)(6

דמי שימוש קבועים לחודש

6.1

לצריכה ביתית -

6.2

)ו(

7.20

צרכן המשתמש בכמות של  3מ״ק לחודש או למטה מזה לצריבה
ביתית ,ישלם אך ורק א ת דמי השימוש הקבועים.
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שקלים חדשים
למ״ק
) (2צרכן המשתמש בלמעלה מ־ 3מ״ק לחודש לצריבה ביתית ,לא
ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו ,על פי
התעריפים הנקובים בפסקה .1ו ,לפי העגין.
 6.3לכל שאר השימושים -
צרכן שחויב עבור צריכת המים שלו ,על פי התעריפים הנקובים
) 6/4ו(
לעיל ,לפי מטרות הצריכה ,בסכום לחודש שהוא פחות מ־7.20
שקלים חדשים ,ישלם אך ורק א ת דמי השימוש הקבועים.
צרכן שחויב עבור צריבת המים שלו ,על פי התעריפים הנקובים
)(2
לעיל ,לפי מטרות הצריכה ,בסכום העולה על  7.20שקלים חדשים,
לא ישלם דמי שימוש קבועים אלא יחויב בעד צריכת המים שלו
כאמור.

7.20

גביה בעד שיקום) .5 ,א( רשות מקומית תגבה מצרכניה א ת הסכומים הבאים עבור
חידוש ופיתוח
שיקום ,חידוש ופיתוח מערכות מים:
מערכות מים
שקלים חדשים למ״ק
4ו0.
מים לצריכה ביתית ,שירותים ושירותים ציבוריים
0.07
מים לתעשיה ,לחקלאות ולבתי מלון
)ב( רשות מקומית המפיקה מים בעצמה ,תעביר א ת הסכומים
שגבתה כאמור בתקנת משגה )א( ,עבור כל במות מים שהיא מפיקה
בעצמה ,בניכוי פחת בשיעור של  8%לקרן לשיקום ,חידוש ופיתוח מערכות
מים ברשויות מקומיות ,הפועלת באישורם של נציב המים והמנהל הכללי
של משרד הפנים והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.״
ב׳ בשבט התשנ״ח ) 29בינואר 998ו(
) ח מ

2 9

־

ג (

אליהו סויסה
שר הפנים

אני מסבים.
יעקב נאמן
שר האוצר

ת ק נ ו ת ה ב ט ח ת ה כ נ ס ה )תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2ג(0 ,ו) (3ו־ו 3לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א980-ו
)להלן  -החוק( ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה ג

בתקנה )3א( לתקנות הבטחת הכנסה ,התשמ״ב) 1982-להלן  -התקנות העיקריות(,
.1
בפסקה ) ,(2במקום ״ילד אחד שלא מלאו לו חמש שנים או מספר ילדים אשר לצעיר שבהם
טרם מלאו עשר שנים״ יבוא ״ילד שטרם מלאו לו שבע שנים״.
2

ם״ח התשמ״א ,עמי  :30התשנ״ה ,עמי .326
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;590התשנ״ה ,עמי  ;597התשנ״ו ,עמי .584
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תיקון תקנה 4

בתקנה  4לתקנות העיקריות ,פסקה ) - (3תימחק.

בתקנה  7ו לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(7במקום הםיפה המתחילה במילים ״ובלבד
.3
שסכום זה לא יעלה״ יבוא:

תיקון תקנה 17

״ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הגבוה מבין אלה:
)א( סכום הגמלה שהיתה מגיעה לו לפי סעיף )5א( לחוק ,לולא היתה לו
הכנסה:
)ב( סכום הקצבה המשתלם לפי סעיף  200לחוק הביטוח לפי הרכב המשפחה
של משלם המזונות ,אם הוא זכאי לקצבת נכות לפי פרק ה׳ או לפי פרק ט׳ לחוק
הביטוח;״.
תחילתה של תקנה  3באחד בחודש שלאחר פרסומה )להלן  -יום התחילה( והיא
.4
תחול גם לגבי מי שגעשה זכאי לגמלה לפני יום התחילה ,ובלבד שלא תשולם גמלה לפי
תקנות אלה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
ב״ט בטבת התשנ״ח ) 27בינואר (1998
)חמ (3-1545

תחילה ותחולה

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

עו יום ח י נ ו ך א ר ו ך ו ל י מ ו ד י ה ע ש ר ה ) ה ח ל ה ב מ ו ס ד ו ת חינוך(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־ 5לחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה ,התשנ״ז-
997ו  ,ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
י

יום חינוך ארוך בשנת הלימודים התשנ״ח יחול במוסדות חינוך מתוך שכונות שיקום,
ו.
רווחה חינוכית ,יישובי עדיפות לאומית אי ,קו עימות ,יישובים שזוהו כבעלי שיעור גבוה
של אבטלה ,יישובים הנמצאים באשכול הראשון והשני של המדד החברתי כלכלי -
ברשויות חינוך מקומיות כדלהלן:
ו.

אבו־םנאן

.2

אבו־רביע

.3

אופקים

.4

אור־עקיבא

.5

אילת )בתי ספר הנמצאים
בשכונות :יעלים ,אופיר ,ערבה(

.6

אעבלין

.7

אריאל

.8

אשכול

החלת יום
"^יך^ין^ףן.

 .9אשקלון)בתי ספר הנמצאים
בשכונת שמשון(
 .10באר־שבע )בתי ספר הנמצאים
בשכונה ג׳ וברובע די(
 .11בוקעתה
 .12ביר־אל־מכםור
 .13בית־גין
 .14בית־שאן
 .15בית־שמש )בתי ספר הנמצאים
בשכונות :האזור הישן ,צפון(

טייח התשג״ז ,עמי .204
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 .16בני־ברק )בתי הספר הנמצאים בשכונות:
 .ויז׳ניץ ,שיכון ה; שיכון ר ,נוה אחיעזר,
פרדס כץ ,אבו לבן(

 .48מבואות־חרמון

 .17בקעת־בית־שאן

 .49מג׳אר

 .18ב ת ־ י ם )בתי הספר נמצאים בשכונות:
עמידר ,ניצנה(

 .50מגידל שמם

 .19ג׳דידה
 .20ג׳ולים
 .21גוש־חלב
 .22ג׳יסר־א־זרקא
 .23הגולן
 .24הגליל־העליון
 .25דימונה
 .26דלית־אל־כרמל
 .27חוף־אשקלון
 .28חורפיש
 .29חיפה )בתי־םפר הנמצאים בשכונות:
חליסה ,ודי ניםנס(
 .30חצור־הגלילית
 .31טבריה )בתי ספר הנמצאים בשכונות:
.ב׳ ,גי ,די(
 .32טובה־זנגריה
 .33טירת־הכרמל )בתי ספר הנמצאים
בשכונות :רמב״ם ,ברנר(

ו .5מגדל־העמק )בתי ספר הנמצאים
בשכונה המערבית(
 .52מטה־אשר
 .53מטולה
 .54מסעדה
 .55מעיליה
 .56מעלה אדומים )בתי ספר הנמצאים
בשכונות :כלי־הנגינה ,הנחלים(
 .57מעלה־אפרים
 .58מעלה־יוםף
 .59מעלות־תרשיחא
 .60מצפה־רמון
 .61מרום־הגליל
 .62מרחבים
 .63משהד
 .64נהריה )בתי ספר הנמצאים
בשכונת טרומפלדור(
 .65נחף

 .35ינוח־ג׳ת

 .66נצרת־עילית )בתי ספר הנמצאים
בשכונות רובע חי(

 .36ירוחם

 .67נתיבות

 .37ירושלים )בתי ספר הנמצאים בשכונות:
קטמון ח /קטמון טי ,נוה יעקב ,פת ,שטרן(

 .68סג׳ור
 .69סחנין

 .38ירכא

 .70עג׳ר

 .39כבול

 .71עוםפיה

 .40כסיפא

 .72עזתה

 .41כםרא־םמיע

 .73עילוט

 .42כפר־כנא

 .74עין־קיניה

 .43כפר־מנדא

 .75עכו)בתי ספר הנמצאים בשכונות:
צפון ,צפון ג; צפון ד׳ ,שיכון עמידר,
נ .אלון ,וולפסון ,קנדי ,העתיקה(

 .46לב־השרון

 .76עפולה

 .34טמרה

 .44כפר־קמא
 .45כרמיאל
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 .77עציון
;! .78ערבה־התיכונה

 .89קרית־שמונה
 .90קרני־שומרון

 .79עתלית

ו .9ר א ש ־ ה ע י ן ) ב ת י ספר הנמצאים
באזור הותיק(

 .81כקיעין

 .92רהט

 .82קדומים

 .93רמלה

 .83קדימה

 .94שדרות

 .84קצרין

 .95שלומי

 .80כסוטה

 .85קרית־ארבע

 .96שעב

 .86קרית־גת )בתי הספר הנמצאים
בשכונות :גליקםון ,הנביאים(

 .97שער־הנגב

 .87קרית־ים )בתי ספר הנמצאים
בשכונות :בי ,גי ,ד(
 .88קרית־מלאכי)בתי ספר הנמצאים
בשכונות :חבד ,ז׳בוטינםקי(

 .98שפיר
 .99ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו ) ב ת י ספר הנמצאים
בשכונות :קרית שלום ,שכונת
התקוה ,לב יפו ,עג׳מי(
00ו.תל־שבע

 .2הצו יחל בהדרגה מיום ט״ז בחשון התשנ״ח )6ו בנובמבר 997ו( ויחול על כלל
היישובים החל ביום ג׳ בטבת התשנ״ח )ו בינואר 998ו(.

תחילה

י״ח בכסלו התשנ״ח ) 17בדצמבר (1997
זבולון המר
שר החינוך התרבות והספורט

)חמ (3-2244

צו כיקוח ע ל מחירי מ צ ר כ י ם ושירותים )מחירים מרביים לביעי מאכל(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  12לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
 ,1996ובהתאם לסעיף 5ו)אץ (1לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(,
התעימ״ה , 1985-אנו מצווים לאמור:
י

2

.1

הגדרות

בצו זה י -

״מצרך״  -מצרך מן המצרכים המפורטים בטבלה שבתוספת )להלן  -הטבלה(;
״מעימ״  -מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו975-ו ;
״ש״וו״  -שקלים חדשים.
5

.2

המחיר המרבי למצרך הוא כנקוב בטור א׳ בטבלה לצדו של המצרך.

) .3א( המחיר המרבי למצרך המצוי באזור אילת והנמכר בידי עוסק תושב אילת הוא,
על אף האמור בסעיף  ,2המחיר הנקוב בטבלה בטור ב׳ לצדו של המצרך.

2
5

מחיר מרבי
המחיר המרבי
באזור אילת

סייח התשנ״ו ,עמי .192
ם״ח התשמ״ה ,עמי .204
ם״דו התשל״ו ,עמי  ;52התשמ״ו ,עמי  ;264התשנ״ב ,עמי .130
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)ב( מצרך המצוי באזור אילת ,הנמכר בידי עוסק תושב אילת והמסומן במחיר לפי
טור א׳ בטבלה ,יימכר ,על אף אותו סימון במחיר שלא יעלה על המחיר המרבי הקבוע בטור
ב׳ בטבלה.
תוספת
)סעיפים ו עד (3
טור א׳
המצרך
משקל הביצה
בגרמים
מעל ל־70
מ־ 65עד 70
מ־ 60עד 65
מ־ 55עד 60
מ־ 50עד 55

סוג
הביצה
1
2
3
4
5

המצרך
משקל הביצה
בגרמים
מעל ל־70
מ־ 65עד 70
מ־ 60עד 65
מ־ 55עד 60
מ־ 50עד 55

סוג
הביצה
1
2
3
4
5

טור בי

המחיר בש״ח לביצה בודדת או ביצה בתבנית של  30ביצים
במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן
במכירה לצרכן
באזור אילת
כולל מע״מ
בחנותו ,ללא מע״מ
0.45
0.54
0.63
0.50
0.42
0.58
0.44
0.51
0.37
0.39
0.46
0.33
0.30
0.35
0.25
טור א'

ביטול

טור ב׳

המחיר בש״ח לאריזות קמעונאיות סגורות של 2ו ביצים
במכירה לצרכן
במכירה לקמעונאי במכירה לצרכן
בחנותו ,ללא מע״מ
באזור אילת
כולל מע״מ
7.00
8.20
5.90
5.50
6.55
7.65
4.90
5.80
6.80
6.20
4.45
5.30
4.15
4.85
3.50

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים לביצי
.4
מאכל( ,התשנ״ו996-ו  -בטל.
4

תחילה

.5

תחילתו של צו זה ביום כ״ג בכסלו התשנ״ז) 4בדצמבר .(1996

ב״א בבםלו התשג״ז) 2בדצמבר (1996
)חמ (3-2722
רפאל איתן
שר החקלאות ופיתוח הכפר
4

דן מ ר י ד ו ד
שר האוצר

ק״ת התשנ״ו ,עמי .1481

כללי הבזק )שידורי בעל זכיון()תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותה לפי סעיף 6ה לחוק הבזק ,התשמ״ב982-ו )להלן  -החוק( ,קובעת
המועצה לשידורי בבלים שנתמנתה לפי החוק )להלן  -המועצה( ,כללים אלה:
י

י סייח התשמ״ב ,עמי  ;218התשנ״ז ,עמי .214
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בסעיף ו)א( לכללי הבזק )שידורי בעל זביון( ,התשמ״ח987-ו )להלן  -הכללים
.1
העיקריים( -
2

)ו(

ההגדרה ״אפיק יעודי״  -תימחק;

)(2

אחרי ההגדרה ״אפיק ילדים״ יבוא:

תיקון סעיף ו

״״אפיק תרבות ,מדע וטבע״  -אפיק המיועד בעיקרו לשידור מישדרים בתחומי
התרבות ,המדע והטבע;״
)(3

ההגדרה ״בעל זכות שימוש״  -תימחק;

)(4

במקום ההגדרה ״הפקת חוץ״ יבוא:
״״הפקה זרה״  -הפקה שאינה הפקה מקומית;״
בהגדרה ״הפקה מעורבת״ ,במקום ״מהפקת חוץ״ יבוא ״מהפקה זרה״;

)(5

) (6בהגדרה ״הפקה מקומית״ ,במקום ״ושידורי רצף״ יבוא ״מישדרי רצף
ומילואות״;
)(7

־

בהגדרה ״מיחזור״ ,במקום ״מישדרים חוזרים״ יבוא ״שידורים חוזרים״;

)(8

ההגדרה ״מישדר חוזר״  -תימחק:

)(9

אחרי ההגדרה ״מישדר רצף״ יבוא:
״״מפיק ערוץ״  -מי שמפיק ערוץ שידורים ,ובכלל זה מתכנן ,מפיק ,רוכש ומשבץ
מישדרים ועורך אותם לשם הבאתם לשידור ,והוא איננו בעל זכיין;
״משדר ערוץ״  -מי שמשדר מישדרי טלוויזיה במתכונת של ערוץ ייעודי או
במתכונת של ערוץ אחר ,על פי רשיון שקיבל מאת השר לפי סעיף 6לדו
לחוק ,ובלבד שהוא אינו בעל זכיון או מפיק ערוץ:״

)(10

אחרי ההגדרה ״סרט קולנוע״ יבוא:
״״סרט קולנוע ישראלי״  -סרט קולנוע שמתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא הופק לקהל יעד ראשוני ישראלי ,בעברית ,בערבית או בשפה
אחרת שאישרה המועצה ,שרוב היוצרים והמבצעים שנטלו חלק בהפקתו
ורוב צוות ההפקה הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע;
) (2המועצה אישרה אותו כסרט קולנוע ישראלי ,אף אם אין מתקיים
תנאי מהתנאים האמורים בפסקה ) ,(1א ם ראתה כי האישור יביא לידי
עידוד היצירה והיוצרים הישראליים,-
״ערוץ ייעודי״  -ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים ,כגון :שפה ,תרבות או
מורשת ,ערוץ המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור או ערוץ המוקדש בעיקר
לנושא אחד;״

)(11

אחרי ההגדרה ״רבעון״ יבוא:
״״שידור חוזר״  -שידור נוסף של מישדר באחד מאפיקי השידורים העצמיים
ששודר בשידור ראשוני באחד מהאפיקים האמורים במהלך השנה שקדמה
לשידורו הנוסף ,לרבות מישדר שנערך מחדש אך זהה בתוכנו ,לדעת
המועצה ,למישדר ששודר בשידור ראשוני כאמור;״.

2

ק״ונ התשמ״ח ,עבר  ;138התשנ״ז ,עמי .622
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הוספת סעיף 5ב

אחרי סעיף 5א לכללים העיקריים יבוא:

.2

״שידורים בשעת
ו
א ס ו

הוספת סעיף 3וא

כ ב ד

ג.

5ב .אירע אסון בבד ,יקיים בעל הזכיון א ת שידוריו העצמיים במתכונת
ההולמת א ת אופיים של האירוע והשעה.״

אחרי סעיף  13לכללים העיקריים יבוא:

״סימון שידורים
""יי
13

3וא) .א( בעל זביון יסמן שידור חוזר של מישדר מהפקה מקומית ,עובר
לשידור ,בתחילתו ומדי פעם במהלכו ,במקרים אלה:
)ו(

המישדר הוא של חדשות מקומיות:

) (2נמסר במישדר מידע על אירועים עתידיים או על מישדרים
אחרים המתוכננים לשידור ,לרבות בענין תוכנם ומועדי
שידורם ,כאשר בהעדר סימון כאמור עלול ציבור הצופים להיות
מוטעה בקשר עם או עקב המידע כאמור.
)ב( השידור החוזר יסומן באמצעות כתובית שתוטבע על גבי
המירקע ויצוינו בה המילים ״שידור חוזר״.״
תיקון כותרת
סימן ד׳
תיקון סעיף 6״

.4

בכותרת לסימן ד׳ שבפרק ב׳ חלק ב; אחרי ״שפת מישדרים״ יבוא ״תרגום״.

.5

בסעיף 6וז לכללים העיקריים -
)ו(

במקום כותרת השוליים יבוא ״שפת מישדרים ותרגומם״;

)(2

בסעיף קטן)א( -
)א( במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3מישדר מהפקה זרה וקטעים מהפקה זרה המשולבים במישדר
מהפקה מעורבת ,יתורגמו תמליליהם לעברית באמצעות כתוביות ברורות
וקריאות או באמצעות דיבוב על פי התמליל המדויק של המישדר או
הקטער
)ב( במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4במישדרים המיועדים להשמעת שירים או מוסיקה  -אין חובה
לתרגם א ת מילות השירים ,אולם יש להקפיד על זיהוי שמות היצירות או
השירים ושמות המבצעים ,באמצעות כתוביות על גבי המירקער.
)ג(

בפסקה )- (5
)ו( בדישה ,במקום ״מישדר ספורט לועזי מהפקה קנויה״ יבוא ״מישדר
ספורט מהפקה זרה״;
)(2

בסיפה ,במקום ״מישדר לועזי״ יבוא ״מישדר מהפקה זרה״;

)ד(

בפסקה ) ,(6במקום ״במישדר לועזי״ יבוא ״במישדר מהפקה זרה״;

)ה(

במקום פסקה ) (7יבוא:
״) (7מישדר מהפקה זרה המיועד לילדים עד גיל  7יתורגם לעברית רק
באמצעות דיבוב על פי תמלילו המדויק של המישדר.״

) (3בסעיף קטן )ב( ,המילים ״ובן יהיו התרגומים לעברית כנדרש בסעיף זה״ -
יימחקו:
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(.0

אחרי סעיף קטן)ב( יבוא•.
״)ג( בבל מישדר מתורגם יהיה התרגום תקני ומדויק ,בשפה נכונה ורהוטה;
המועצה רשאית להורות לבעל זכיון לתרגם מישדרים לשפות נוספות פרט
לעברית ,א ם ראתה כי יש בכך צורך מיוחד• ,לענין זה ,״תרגום תקני״  -תרגום
הנעשה בידי גופים מקצועיים העוסקים בתרגום ועל פי המתכונת המקובלת
בענפי הטלוויזיה והקולנוע או כל מתכונת אחרת שתורה עליה המועצה.״.

.6

בסעיף 6וט לכללים העיקריים ,אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:

תיקון סעיף צוט

״וד( על אף האמור בסעיף קטן)ג( רשאית המועצה ,לבקשת בעל זכיון ,להגדיל א ת
היקף זמן השידור ומכסת השידורים באמור בסעיף קטן)ג( ,ובלבד שמצאה טעמים
מיוחדים לכך.״
.7

בסעיף 8וא לכללים העיקריים ,סעיף קטן)בו( יסומן)ב (2ולפניו יבוא:

תיקון סעיף 8וא

״)בו( ההפקות המקומיות האמורות בסעיפים קטנים)א( ו־)ב( יופקו בשים לב לרמת
העלויות בענף לגבי כל סוגה של הפקה.״
.8

בסעיף 39ד לכללים העיקריים ,בסעיף קטן)א( -
)ו(

ברישה ,אחרי ״האישור האמור״ יבוא ״בסעיפים 39א39 ,ב ו־39ג״;

)(2

אחרי פסקה ) (2יבוא:

תיקון סעיף 39ד

״) (3המועצה מצאה ,לאחר שנתנה לבעל הזביון הזדמנות סבירה להביא
טענותיו לפניה ,כי הוא או מפיק הערוץ לא קיים א ת האמור בכללים אלה:״.
.9

אחרי סעיף 39ד לכללים העיקריים יבוא:

״הארכת אישור

הוספת סעיף 9גדו

39דו) .א( בעל זכיון המבקש להאריך תוקפו של אישור האמור
בסעיפים 39א עד 39ג יגיש למועצה בקשה להארכתו )להלן  -בקשת
ההארכה( לא יאוחר מ־50ו ימים לפני תום תוקפו של האישור.
)ב( בבקשתו יפרט בעל הזכיון ,בנוסף לאמור בסעיפים 39ב)א( או
39ג)א( ,לפי הענין ,א ת אלה:
)ו( נימוקים המצדיקים א ת ההארכה ,לרבות לענין האמור
בפסקאות ) (4ו־) (5בסעיף קטן)ה(;
) (2תלונות שהועלו ,א ם הועלו ,כלפי הערוץ ,פעילותו
ושידוריו:
) (3סקרים המוכיחים א ת מידת שביעות הרצון של הציבור
משידורי הערוץ.
)ג( המועצה רשאית לבקש מבעל הזכיון פרטים נוספים הדרושים,
לדעתה ,לשם בחינת בקשת ההארכה ,לרבות מסמכים המאמתים א ת
הנתונים הנדרשים לפי סעיף קטן)א(.
)ד( המועצה רשאית ,זמן סביר לפני תום תוקפו של האישור או
לאחר שקיבלה א ת בקשת ההארכה מבעל הזכיון ,לפנות לציבור לשם
קבלת תגובותיו ,הערותיו והשגותיו על הערוץ.
)ה( המועצה תבחן א ת בקשת ההארכה ותשקול ,בנוסף לנתונים
שנמסרו לה לפי סעיפים קטנים )ב( ו־)ג( ,גם א ת אלה:

קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,

393

)ו( מידת עמידתו של בעל הזביון או מפיק הערוץ בתנאים
שקבעה המועצה לפי סעיפים 39ב)ג( ו־)ד( ו־39ג)ג( ,לפי
הענין;
) (2מידת קיום כללים אלה ואופן קיומם בידי בעל הזביון או
מפיק הערוץ:
) (3תגובות ,הערות ,השגות ותלונות על הערוץ שקיבלה
המועצה מהציבור;
) (4התרומה הייחודית הצפויה של הערוץ לשידורים
העצמיים ,לרבות לסוגיהם ,היקפם ,נושאיהם ,תוכנם ורמתם;
) (5האופן שבו יתרום הערוץ למגמה להביא לריבוי הגורמים
המעורבים בשידורים לציבור ולביזורם.
)ו( המועצה תודיע א ת החלטתה למבקש תוך זמן סביר ,ובכל מקרה
לא יאוחר מ־ 60ימים לפני תום תוקפו של האישור ,באופן שיאפשר
למבקש להיערך כיאות להמשך שידורי הערוץ או להפסקתם ,כבל האפשר
מבלי לפגוע בשידורים העצמיים ,לרבות בסוגיהם ,היקפם ,נושאיהם,
תוכנם ורמתם.
)ז( המועצה ,בהחלטתה לאשר א ת בקשת ההארכה ,רשאית
להתנות את אישורה בתנאים שיש לקיימם ,לרבות כאמור בסעיף 39ב)ג(,
בשינויים המחויבים ,ובן רשאית היא להגביל א ת תוקפו של האישור
בזמן.״
תיקון סעיף 42

.10

תיקון סעיף 46

.11

בסעיף )42א( לכללים העיקריים -
)ו(

המילה ״לאחר״  -תימחק;

)(2

במקום ״בעל זכות שימוש״ יבוא ״משדר ערוץ״.

בסעיף  46לכללים העיקריים -
)(1

במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( בעל זכיון לשידורי בבלים רשאי להעביר ,בזמן אמיתי ,א ת שידורי החוץ
המפורטים ברשימת שידורי החוץ שבתוספת״:

)(2

בסעיף קטן)ב( ,במקום ״בסעיף קטן)א(״ יבוא ״בתוספת״;

)(3

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)גו( בעל זכיון המבקש להוסיף לטבלת ניצול האפיקים שבזכיון או לבטל בה
שידורי חוץ מן המנויים בתוספת ,לרבות לצורך ניסוי במיקבץ השידורים ,יבקש
מהמועצה את אישורה 45 ,ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לביצוע השינוי;
בעל הזכיון יפרט בבקשתו ,בין היתר ,א ת הנימוקים להוספה או לביטול ואת
תרומתם הייחודית של שידורי החוץ האמורים בבקשתו לאזור שלגביו הוגשה
הבקשה ולמקבץ השידורים המשודר בו ,-המועצה רשאית שלא לאשר את
הבקשה ,לאחר שנתנה לבעל הזכיון הזדמנות סבירה להביא טענותיו לפניה,
ותודיע לו א ת החלטתה לא יאוחר מתום 4ו ימים מיום שהוגשה הבקשה.״

)(4

394

בסעיף קטן)ד( ,במקום ״המפורטים בו״ יבוא ״המנויים בתוספת״.
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במקום סעיף  47לכללים העיקריים יבוא:

״שידורי
מוקלטימ

.13

חו

ץ

 .47בעל זכיון לשידורי כבלים רשאי להקליט שידורי חוץ שלא נמנו
ברשימה שבתוספת ולשדרם ,ובלבד שווידא ,לפני העברתם ,כי אין
בתוכנם של השידורים כאמור משום הפרה של הוראות חלק א׳ בפרק ב׳
של כללים אלה.״

בסעיף ו 5לכללים העיקריים ,סעיפים קטנים )ג( ו־)ד( _ יימחקו.

 4ו .בסעיף )52א( לכללים העיקריים ,במקום הסיפה המתחילה במילים ״ובן באמצעות
הודעה״ יבוא ״וכן יודיע על לוח המישדרים היומי באמצעות שידורו ,במתכונת שתיקבע על
ידו ,באפיק המיועד לשם כך בשידוריו העצמיים ,במסגרת השידורים הבסיסיים״.
.15

במקום סעיף  53לכללים העיקריים יבוא:

״תוכן הפרסומים

החלפת סעיף 47

תיקון סעיף 51
תיקון סעיף 52

החלפת סעיף 53

) .53א( בלוח מישדרים שבועי שמפרסם בעל זכיון לפי סעיף  52יפורטו
שמות המישדרים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים ,נושאיהם,
מועדי שידורם והאפיקים שבהם ישודרו :בעל זכיון רשאי לכלול בלוח
מישדרים באמור גם מידע בדבר שידורים משניים.
)ב( בלוח מישדרים יומי שמשדר בעל זביון לפי סעיף  52יפורט
האמור להלן:
) ו( לגבי מישדרים המשודרים במסגרת השידורים העצמיים -
שמותיהם ,נושאיהם ,מועדיהם ואפיקי שידורם:
) (2לגבי מישדרים המשודרים במסגרת השידורים המשניים -
שמותיהם ,מועדי שידורם ואפיקי שידורם.
)ג(
מישדרים,
העצמיים
מישדרים

בעל זביון יציין באופן ברור בכל פרסום או שידור של לוח
שבועי או ־יומי ,מישדרים המשודרים במסגרת השידורים
הכוללים ביטויים קשים או בוטים של אלימות ,מין או סבל או
מושאי חיקוי ,באמור בסעיף 6וח.

)ד( בעל זכיון יציין באופן ברור בבל פרסום או שידור של לוח
מישדרים ,שבועי או יומי ,את השידורים החוזרים של מישדרים
המשודרים במסגרת השידורים העצמיים.״
.16

סעיף  54לכללים העיקריים יסומן 53ב ואחריו יבוא:
״חלק גי :חובת שידור לפי לוחות מישדרימ

״שידור לפי
לוחות מישדרים

הוספת כותרת
חלק ג׳ וסעיף 54

) .54א( בעל זביון יקיים א ת שידוריו העצמיים בהתאמה ללוח
השלישוני שאישרה לו המועצה ואינו רשאי לשדר מישדרים בםטיה
מלוחות המישדרים שהוא מפרסם ומשדר לפי סעיף .52
)ב( בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן)א( ,ראה בעל הזכיון כי
מסיבות שאינן בשליטתו נתחייב שינוי בלוח המישדרים ,השבועי או
היומי ,רשאי בעל הזכיון לסטות ממועד שידור שהתחייב לו או לשדר
מישדר אתר במקום המישדר שהתחייב לשדר ,ובלבד שיודיע לציבור על
השינוי ,לאלתר ,באמצעות הודעה באפיק המיועד לשידור לוח המישדרים
ובערוץ שבו המישדר אמור היה להיות משודר.
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)ג( בעל זכיון ימסור למועצה דיווח מפורט על השינוי ועל המישדר
המחליף ,באמור בסעיף קטן)ב( ,תוך שבעה ימים מיום השינוי.״
הוספת סעיף 54ז

.17

אחרי בותרת פרק ה׳ יבוא:
54ז) .א( בעל זכיון ישתף פעולה עם המועצה בבל הנוגע לביצוע
הפיקוח על אופן קיום כללים אלה וביצוע הזביון בבל הקשור לענינים
שלגביהם עליה לקבוע מדיניות לפי סעיף 6ה לחוק.

״שיתוף פעולה

)ב( בעל זכיון ימסור למועצה ,לפי דרישתה ,כל מידע שברשותו או
בשליטתו ,הדרוש לה לשם ביצוע האמור בסעיף קטן)א(.
)ג( בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,לשם
בחינת רמתן של ההפקות המקומיות ולצורך ביצוע הפיקוח על אופן קיום
סעיפים 8וא)בו( ו־8וד)ב( ,ימסור בעל זכיון למועצה ,לפי דרישתה,
במתכונת ובמועדים שתורה עליהם ,עלויות הפקתם או רכישתם ,לפי
הענין ,של מישדרים מהפקה מקומית ,עצמית או קנויה ,של בעל זכיון,
מפיק ערוץ או מהפקה משותפת של בעלי זכיון.״
תיקון סעיף 55

.18

תיקון סעיף 59

.19

הוספת תוספת

.20

בסעיף  55לכללים העיקריים -
)ו(

במקום סעיף קטן).ב( יבוא:
״)ב( היה למועצה תשש כי שידור מישדר מסוים שנבלל בלוח מישדרים,
לרבות בשידור חוזר ,עלול להוות הפרה של הוראות החוק או כללים אלה,
רשאית היא להורות לבעל הזביון למסור לה ,במועד שתקבע ,עותק מוקלט של
המישדר ,וזאת לשם מתן אישורה המוקדם לשידורו.״

)(2

במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג( המועצה תחליט בדבר מתן אישורה ,לפי האמור בסעיפים קטנים)א( ו־נב(,
ותודיע לבעל הזכיון על החלטתה בתוך זמן סביר ,ובכל מקרה בך שבעל הזכיון
יובל להיערך להחלפת המישדר ,אם ייאסר שידורו ,זמן סביר לפני המועד
המתוכנן לשידורו על פי לוח המישדרים.״

בסעיף  59לכללים העיקריים -
)ו(

במקום כותרת השוליים יבוא ״שמירת עותקים מוקלטים ומסירתם״.

)(2

בסעיף קטן)א( -
)א(

בפסקה ) ,(2במקום ״עשרים ואחד ימים״ יבוא ״שלושים ימים״;

)ב(

אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)(3

)(3
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מישדרים מהפקה זרה  -למשך שלושים ימים מיום ששודרו.״

בסעיף קטן)ב( ,אחרי ״לפי דרישתה״ יבוא ״ובמועד שתקבע״.

אחרי סעיף  60לכללים העיקריים יבוא:
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״תוספת
)סעיף (46
רשימה שידורי חוץ
שם הערוץ

שפה

מקור השידור

) ESCמצרים(

ערבית

מצרים

ירדן 1

ערבית

ירדן

ירדן 2

אנגלית+צרפתית

ירדן

METV

אנגלית

לבנון

אל מוכטקבל

ערבית

לבנון

LBC

ערבית

לבנון

ART1

ערבית

סעודיה

ART2

ערבית

סעודיה

ART3

ערבית

סעודיה

ART4

ערבית

סעודיה

ART5

ערבית

סעודיה

סעודיה

ערבית

סעודיה

סוריה

ערבית

סוריה

) RTMמרוקו(

ערבית+צרפתית

צרפת

דובאי

ערבית

דובאי

) RTTטונים(

ערבית

טונים

MBC

ערבית

אנגליה

NBC EUROPE

אנגלית

אנגליה

CNN

אנגלית

אנגליה

SKY NEWS

אנגלית

אנגליה

BBC WORLD

אנגלית

הונג־קונג

STAR PLUS

אנגלית+הודית

הונג־־קונג

MTV

אנגלית

אנגליה

VH1

אנגלית

אנגליה

CHANNEL-V

אנגלית+הודית

הונג־קונג

STAR SPORT

אנגלית

הונג־קונג
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שם הערוץ

שפה

מקור השידור

EUROSPORT

אנגלית

צרפת

) ORTרוסיה ו(

רוסית

רוסיה

) RTRרוסיה (2

רוסית

רוסיה

NTV

רוסית

רוסיה

FRANCE-2

צרפתית

צרפת

TV5

צרפתית

צרפת

ARTE

צרפתית+אנגלית+גרמנית

צרפת

CANALE-5

איטלקית

איטליה

RETE-4

איטלקית

איטליה

TVE

ספרדית

ספרד

SAT1

גרמנית

גרמניה

SAT3

גרמנית

גרמניה

RTL

גרמנית

גרמניה

DUNA TV

הונגרית

הונגריה

) ZEE TVהודו(

הודית

הודו

) TRT-1טורקיה(

טורקית

טורקיה

) TRT-2טורקיה(

טורקית

טורקיה

INTER STAR

טורקית

טורקיה

תחילה

תחילתם של כללים אלה ביום א׳ באדר התשנ״ח ) 27בפברואר .(1998

.19

ט׳ בטבת התשנ״ח ) 7בינואר (1998
)חמ (3-2058

״ _ ^ ,, ^ _ ,
צבי האוזר
ממלא מקום יושב ראש המועצה
לשידורי בבלים ולשידורי לווין

ה ו ד ע ת ה ג נ ת ה ש ב ר ) מ ק ס י מ ו ם ד מ י טיפול מ ק ע ו ע י  -א ר ג ו נ י ( ) מ ם ׳ ,(2
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות הגנת השבר )מקסימום דמי טיפול מקצועי־
ארגוני( ,התשמ״ח) 1988-להלן  -התקנות( ,אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי
שיעור התנודה בשכר הממוצע במשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
995ו  ,הוא כדלקמן:
י

2

2

398

ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;723התשנ״ח ,עמי .366
ם״ח התשנ״ה ,עמי .210
קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,

ו.

) (1בתקנה ו)א( לתקנות ,במקום ״3,660״ בא ״3,780״;
.
) (1בתקנה ו)ב( לתקנות ,במקום ״70ו0,ו״ בא 10,490״;

מקסימום דמי
טיפול מקצועי

.2

ונחילתה של הודעה זו ביום ג׳ בטבת התשנ״ח ) 1בינואר .(1998

תחילה

כ״ד בטבת התשנ״ח ) 22בינואר (1998
)חמ -362י(

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ה ו ד ע ת ה ח ב ר ו ת )שינויים ב ש ב ר כונסי נכסים ומפרקים( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
ברוקף סמכותי לפי תקנה 5ו)ד( לתקנות החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים .
ומפרקינז ושברם( ,התשמ״א 1981 -י)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנות )7א()8 ,א( ו־)9א( לתקנות ,החל
ו.
במם ה׳ בשבט התשנ״ח )ו בפברואר  ,(1998כדלקמן:
״שכר ניהול

״שכר מימ־ש

העלאת סכומי
בסיס לחישוב

) .7א( לבעל תפקיד ייקבע ,לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים,
שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה
שבעדה הוא נקבע ,כמפורט להלן:
לגבי  261,006השקלים החדשים הראשונים 5% -

)(1
)(2

לגבי  652,515שקלים חדשים נוספים 4% -

)(3

לגבי  783,018שקלים חדשים נוספים 3% -

)(4

לגבי  2,610,060שקלים חדשים נוספים 2% -

)(5

לגבי  2,610,060שקלים חדשים נוספים 1% -

)(6
)(7

לגבי  2,610,060שקלים חדשים נוספים 0.5% -
לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25% -״

) .8א( 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 מכונם נכסים או מפרק אחר:
) (1לגבי  13,050השקלים החדשים הראשונים או חלק מהם 1,305 -
שקלים חדשים
) (2לגבי  13,050שקלים חדשים נוספים 10% -
) (3לגבי  26,100שקלים חדשים נוספים 8% -
) (4לגבי  104,400שקלים חדשים נוספים 5% -
) (5לגבי  261,006שקלים חדשים נוספים 4% -
) (6לגבי  783,018שקלים חדשים נוספים 3% -
) (7לגבי  1,566,036שקלים חדשים נוספים / -ס2
0
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) (8לגבי  2,610,060שקלים חדשים נוספים 1% -
) (9לגבי כל שקל חדש נוסף 0.5% -״
״שכר חלוקה

) .9א( לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד
לנושי החברה כמפורט להלן:
)ו( לגבי 104,400־ השקלים החדשים הראשונים 4% -
) (2לגבי  130,500שקלים חדשים נוספים 3% -
) (3לגבי  130,500שקלים חדשים נוספים 2% -
) (4לגבי  2,610,060שקלים חדשים נוספים 1% -
) (5לגבי  2,610,060שקלים חדשים נוספים 0.5% -
) (6לגבי כל שקל חדש נוסף 0.25% -״

כ״ב בטבת התשנ״ח ) 20בינואר (1998
שמואל צור
הכונס הרשמי

) ח מ (.5-1496

ה ו ד ע ת ה מ י ם ) ע ד כ ו ן ת ע ר י פ י ם ל מ י ם ( ) מ ם ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א)ב( ,לחוק המים ,התשי״ט , 1959-אני מודיע בזה
לאמור:
י

עדכון תעריפי
מים לצריכה
ביתית

עקב שינויים שחלו במדד הכללי ,במדד השכר ובתעריפי החשמל ביום י״ח בטבת
.1
התשנ״רו) 16בינואר  ,(1998לעומת י״א בתמוז התשנ״ז) 16ביולי  ,(1997אשר גרמו לשינוי של
הסל הקובע בשיעור של  2.9%לגבי מים לצריכה ביתית ,השתנו תעריפי המים המסופקים
מ א ת חברת מקורות ולפיכך ,נוסח פסקה ) (3של תקנה  7לתקנות המים )תעריפי מים
המסופקים מאת מקורות( ,התשמ״ז , 1987-הוא מיום י״ח בטבת התשנ״ח ) 16בינואר (1998
כדלקמן:
״ .3מים לצריבה ביתית
2

.297ו״

בכל מפעלי מקורות
א׳ בשבט התשנ״ח ) 28בינואר (1998

מ א י ר בן מ א י ר
נציב המים

)חמ (5-807

ם״ח התשי״ט ,עמי  ;169התשנ״ג ,עמי 6ו.
ק״ת התשמ״ז ,עמי  :1109התשנ״ז ,עמי  ;988התשנ״ח ,עמי .121

תיקון טעות דפוס
בתקנות ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות()תיקון( ,התשנ״ח ,1998-שפורסמו בק״ת
 ,5876התשנ״ח ,עמי  ,337בתקנה  ,2בטור המקביל למילים ״)ה( אגרת פרוטוקול בשקלים חדשים״
צריך להיות ״10״.
)חמ (3-88

400
המחיר  7.44שקלים חדשים

קובץ התקנות  ,5879י״ג בשבט התשנ״ח9.2.1998 ,
0334-2883

סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

