רשומות

קובץ התקנות
ז׳ באדר התשנ״ח

5885

 5במרס  998ל
עמוד

תקנות הכניסה לישראל )בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין־ ארצי(,
התשנ״ח998-ו
•
תקנות מם ערך מוסף)תיקון( ,התשנ״ח998-ו
צו מם הכנסה )פטור כללי ממם על מילויה במטבע חוץ שמקבלת המדינה()תיקון(,
486
התשנ״ח998-ו
תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״מט״חית״ ופטור ממם הכנסה()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו 487....
תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״מט״חית המשך׳ ופטור ממס הכנסה()תיקון(,
487
התשנ״ח998-ו
488
תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממס הכנסה()תיקון( ,התשנ״ח1998-
תקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממם הכנסה()תיקון(,
488
התשנ״ח998-ו
תקנות הביטוח הלאומי)ניכוי מענק לפי פרק ה׳ לחוק מקצבת נכות לפי פרק טי() ,תיקון(,
488
התשנ״ח998-ו
תקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח() ,תיקון(,
489
התשנ׳׳ח 998 -ו
תקנות התכנון והבניה )פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניימ באזורים
489
כפריים()ביטול( ,התשנ״ו996-ו)תיקון( ,התשנ״ח1998-
490
תקנות הנמלים)בטיחות השיט()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
497
תקנות היערות)תיקון( ,התשנ״ח1998-
497
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()מעלה יוסף ,תיקון( ,התשנ׳׳ח998-ו
498
צו התכנון והבניה)שורקות( ,התשנ״ח1998-
499
צו התכנון והבניה)זמורה( ,התשנ״ח998-ו
499
צו הסדרת מקומות רחצה)בריכות שחיה מוכרזות()תיקון( ,התשנ׳׳ח1998-
501
צו הפיקוח על היהלומים ,יבואם ויצואם)תיקון( ,התשנ״ח1998-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחירים מרביים למצרכים()תיקון(,
501
התשנ״ח1998-
502
הודעת סדר הדין)פיצויים בשל מעצר או מאסר()הוצאות הגנה( ,התשנ״ח1998-
503
הודעת מם רכוש)תשלום פיצויים()חפצים ביתיים( ,התשנ״ח1998-
504
:
הודעת רישוי עסקים)הדברת מזיקים( ,התשנ״ח 998-ו
תיקון טעות
482
486

תקנות הכניסה לישראל )בקשה לאישור בניסתו לישראל של ילד
באימוץ ב י ך א ר ע י (  ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  14ו־5ו)א( לחוק הכניסה לישראל ,התשי״ב952-ו)להלן -
החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה -
.1
״אימוץ בין־ארצי״  -כמשמעותו בסעיף 28א לחוק האימוץ;
״אשרה ורשיון״  -אשרה ורשיון לישיבת קבע ,כמשמעותם בסעיף )2אץ (4לחוק:
״בקשה״  -בקשה לאשרה ורשיון לילד ממדינת חוץ למטרת אימוץ בין־ארצי;
״הרשות המרכזית״  -כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק האימוץ;
״השר״  -שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
״חוק האימוץ״  -חוק אימוץ ילדים ,התשמ״א-ו98ו ;
״מבקש״  -כמשמעותו בסעיף 28ז לחוק האימוץ:
״עמותה מוכרת״  -כמשמעותה בסעיף 28ג לחוק האימוץ;
״רשות מוסמכת של מדינת חוץ״  -כמשמעותה בסעיף 28יא לחוק האימוץ.
2

)א( בקשה תוגש בידי עמותה מוכרת למינהל האוכלוסין שבמשרד הפנים
.2
׳בירושלים לפי הטופס שבתוספת.
)ב( לבקשה יצורפו אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ למסירת הילד
לאימוץ למבקש וכן אישור של רופא מטעם העמותה המוכרת שבדק את הילד שמבקשים
לאמצו)להלן  -הילד( ,ושלפיו אין הילד חולה במחלה העלולה לסכן את הציבור.
.3
על כך.

)א(

אישר השר את כניסת הילד לישראל לישיבת קבע ,יתן לעמותה הודעה בכתב

)ב( האשרה תינתן למבקש בנציגות ישראל במדינת החוץ שבה התנהלו הליכי
האימוץ ,לאחר שמסר אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ כי הוא רשאי להוציא את
הילד ממדינת החוץ.
)ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב( ,רשאי השר להורות כי האשרה תינתן בישראל.
.4

מבלי לפגוע בהוראות כל דין ,יפקעו אשרה ורשיון בכל אחד מאלה:
)ו( הילד לא נכנס לישראל בתוך  6חודשים מיום קבלת האשרה:
) (2לא הוגשה ,בתוך  6חודשים מיום כניסת הילד לישראל ,בקשה לרישום האימוץ
בפנקס האימוצים ,כאמור בסעיף  29לחוק האימוץ ,או בקשה למתן צו אימוץ לפי
סעיף 28ב לחוק האמור.

הוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחויבים על הרשות המרכזית כאשר היא
.5
פועלת לפי סעיף 28ה)א( לחוק.
על בקשה ועל אשרה ורשיון לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות הכניסה לישראל,
.6
התשל״ד4-ד9ו  ,והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה.
ג

2
ג

ם״ח התשי״ב ,עמי  ;354התשנ״ו ,עמי .168
סייח התשמ״א ,עמי  ;293התשנ״ו ,עמי .378
ק״ת התשל״ד ,עמי  ;1517התשנ״ז ,עמי .318
קובץ התקנות  ,5885ז׳ באדר התשנ״ח5.3.1998 ,

תוספת
)תקנה )2א«
בקשה למתן אשרת כניסה לישראל לישיבת קבע
למטרת אימוץ ביו ארצי

א.

תמונת הילד

פרטי הילד המאומץ )להלו  -הילך(
שם פרטי

שם משפחה
בעברית
In Hebrew
באנגלית
In English

Family Name

First Name

שם האב

שם האם

Father's Name

Mother's Name

* הפרטים ימולאו על פי הרישום בדרכון.
דת

לאום

מין

תאריך לידה

ארץ לידה

אזרחות

דרג:ון מס׳

של מדינת

ניתן ביום

_בתוקף עד

ב .פרטי המבקש)ים( לאמץ

פרטי האב המאמץ

פרטי האם המאמצת

שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז.
מספר דרכון
תאריך לידה
אזרח  /תושב קבע
אזרחויות קודמות
מצב אישי
המען בישראל של המבקש)ים( לאמץ
קובץ התקנות  ,5885ז׳ באדר התשנ״ח5.3.1998 ,

483

מדינת האימוץ
המדינה שבה מתנהלים הליכי האימוץ ואשר בה יימסר הילד למטרת אימוץ בין ארצי
הצהרת המג? ש)ים( לאמץ
.1

אנמו( החתום)יס( מטה ,מאשר בזה כי הסכמתי לאמץ את הילד
הילד( ,באמצעות העמותה המוכרת
ואני מבקש לקבלו לשם אימוץ.

.2

אני)ו( מתחיב)ים( לקבל את הילד במדינת החוץ ולהכנס עמו לישראל ,בתוך ששה חודשים מיום
קבלת האשרה.

.3

)שם
)שם העמותה(,

ידוע לי)לנו( כי האשרה והרשיון לישיבת קבע שינתנו לילד יפקעו בכל אחת מאלה:
) (1הילד לא נכנס לישראל בתוך ששה חודשים מיום קבלת האשרה

;

) (2לא הוגשה בתוך ששה חודשים מיום כניסת הילד לישראל ,בקשה לרישום האימוץ בפנקס
האימוצים  ,כאמור בסעיף  29לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א ) 1981 -להלן  -חוק האימוץ(,
או בקשה למתן צו אימוץ ,לפי סעיף 28כ לחוק האימוץ.
אני)ו( מצהיר)ים( כי הפרטים שמסרתמנו( לעיל נכונים וכי הם נמסרו בהכרה שהם מהווים
יסוד לדיון בבקשה.
חתימת האם המאמצת

חתימת האב המאמץ
הופיעןו( בפני עו״ד

אני מאשר בזה כי ביום
במשרדי ברחוב

מרעב׳

בעל תעודת זהות מספר

,

וכן

ואחרי שהוזהר)ו( כי עליו)הם(
בעלת תעודת זהות מספר
לומר את האמת ,וכי אם לא יעשה/ו כן יהיה)ו( צפוי)ים( לעונשים הקבועים בחוק ,אישר)ו( את נכונות
הצהרתו)ם( וחתם)ו( עליה בפני.

,עו״ד
אישור העמותה המוכרת
שם העמותה
אושרה כעמותה מוכרת ביום

_)יש לצרף את העתק האישור מאומת על ידי עורך דין(

מורשה החתימה בשם העמותה
שם פרטי
484

שם משפחה
קובץ התקנות  ,5885ז׳ באדר התשנ״ח5.3.1998 ,

הוראות סעיפים
אני מאשר כי התקיימו לצורך אימוצו של הילד
28זי עד 28י״ד לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א  ,1931 -ובכלל זה ,כי ניתנו כל האישורים הנדרשים
מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ וכי העמותה קבעה שאימוץ הילד על ידי המאמצים הוא
לטובת הילד.

.1

רצ״ב האישורים מהרשות המוסמכת של מדינת החוץ.
אני מאשר כי רופא מטעם העמותה המוכרת ערך בדיקות לילד ומצא כי אין הוא חולה במחלה
העלולה לסכן את בריאות הציבור.

.2

רצ״ב אישור רופא מטעם העמותה.
.3

אנמו( מבקשןים( לקבל אשרה ורשיון כניסה לישראל לישיבת קבע של הילד למטרת אימוץ בין
ארצי.

 .4ם

הילד יימסר למבקש)ים( לאמץ ב
וילווה על ידי

ם

)שם ההורה המלווה( בכניסתו לישראל.

ניתן אישור הרשות המרכזית למסירת הילד למבקש)ים( לאמץ ,בישראל.
הילד ילווה בכניסתו לישראל על ידי

 .5ידוע לעמותה כי האשרה והרשיון לישיבת קבע שינתנו לילד יפקעו בכל אחת מאלה:
) (1הילד לא נכנס לישראל בתוך ששה חודשים מיום קבלת האשרה

;

) (2לא הוגשה בתוך ששה חודשים מיום כניסת הילד לישראל ,בקשה לרישום האימוץ בפנקס
האימוצים  ,כאמור בסעיף  29לחוק אימוץ ילדים ,התשמ״א ) 1981 -להלו  -חוק האימוץ(,
או בקשה למתן צו אימוץ ,לפי סעיף 28כ לחוק האימוץ.

חתימת וחותמת העמותה

אני מאשר בזה כי ביום

הופיע)ה( בפני עו״ד

במשרדי ברח׳

ואחרי שהוזהר/ה כי עליו/ה לומר את האמת,
בעל/ת תעודת זהות מספר
מר»/בי
וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

,עו״ד

כ״ב בשבט התשנ״ח ) 18בפברואר  998ו(
)דומ ׳(3-283

קובץ התקנות  ,5885ז׳ באדר התשנ״חs.3.1998 ,

אליהו סויסה
שר הפנים

485

תקנות מם ערך מוסף! )תיקון( ,התשנ״דו 998-ו
בתוקף סמכותי לפ סעיפים  44 ,5ו־ 145לחוק מם ערך מוסף ,התשל״ו975-ו  ,ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון התוספת
הרביעית

.1

בתוספת הרביעית לתקנות מס ערך מוסף ,התשל׳יו976-ו  ,בסופה יבוא:
2

)ו(

יונדאי גלופר

)(2

לנד רובר פרילנדר

)(3

מרצדם !!/ן

)(4

פורד וינדםטאר.

ט״ו בשבט התשנ״ח )וו בפברואר 998ו(
)חמ (3-236
יעקב נאמן
שר האוצר
י סייח התשל״ו ,עמי .52
ק״ת התשל״ו ,עמי  ;1590התשנ״ז ,עמי 267ו.
2

צו מם הכנסה )פטור בללי ממם על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה(
)תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לפקודת מם הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
הריני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

במקום האמור בסעיף  2לצו מס הכנסה )פטור כללי על מילווה במטבע חוץ שמקבלת
.1
המדינה( ,התשנ״א) 1991-להלן  -הצו העיקרי( ,יבוא:
2

״ .2הכנסה מריבית והפרשי הצמדה על מילווה שמשלמת המדינה לתושב חוץ או
למי שהיה תושב חוץ כאשר נתן את המילווה ,פטורה ממם.״
תחילה ותחולה

צו זה יחול על הכנסה שהופקה לאחר תחילתו ,אולם לגבי מילווה שקיבל תושב
.2
ישראל לפני תחילתו ,יחול הצו העיקרי כנוסחו לפני התיקון.
כ״ו בשבט התשנ״ח ) 22בפברואר 998ו(
)חמ (3-24
יעקב נאמן
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשנ״א ,עמי .475

486

קובץ התקנות  ,5885ז׳ באדר התשנ״ח5.3.1998 ,

תקנות עידוד ה ח ס כ ו ן ) ת ב נ י ת חסכון ״מט״חית״ ופטור ממם הכנסה()תיקון(,
התשנ״ח~998ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (XK)25ו־)ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
במקום פריט)9ו( בתוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״מט״חית״
.1
ופטור ממם הכנסה( ,התשנ״ג993-ו  ,יבוא:
2

תיקון התוספת
ה ר א ש ו נ ה

״) (19בנק עולמי להשקעות )ב.ה (.בע״מ״.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בחשון התשנ״ה )ו בנובמבר 994ו(.

תחילה

י״ב בשבט התשנ״ח ) 8בפברואר (1998
)חמ (3-456
יעקב נאמן
שר האוצר
טייח התשס״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;1136התשנ״ד ,עמי  ;202התשנ״ה ,עמי  34ועמי  ;1501התשנ״ו ,עמי  ;1013התשנ״ז,
;:מ׳ .1063

תקנות עידוד ה ח ס כ ו ן ) ת כ נ י ת חסכון ״מט״חית ה מ ש ך ׳ ופטור ממס הכנסה(
)תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז , 1956-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
י

במקום פריט ) (19בתוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״מט״חית
ו.
.
2
״ _
המשך״
ו פ ט ו ר

מ מ 0

ה ב נ ס ה (

ה

ת

ש

ג

ג

ג

9

9

1

י ב ן א

תיקון התוספת
הראשונה

״) (19בנק עולמי להשקעות )ב.ה (.בע״מ״.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בחשון התשנ״ה ) 1בנובמבר .(1994

תחילה

י״ב בשבט התשנ״ח ) 8בפברואר (1998
)חמ (3-45*.
יעקב נאמן
שר האוצר
ס יח התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,עמי .76
ק ית התשנ״ג ,עמי  ;1140דזתשנ״ד ,עמי  ,202עמי ) 203עמי  (244ועמי  ;873התשנ״ה ,עמי  34ועמי ;1501
התשנ״ז ,עמי .1062
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תקנות ע י ד ו ד ה ח ס כ ו ן ) ת כ נ י ת חסכון ״תשורה״ ופטור מ מ ם הכנסה()תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממם הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז ,'1956-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

במקום פריט )9ו( בתוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורה״
ו.
ופטור ממם הכנסה( ,התשנ״ג993-ו  ,יבוא:
2

״) (19בנק עולמי להשקעות )ב.ה (.בע׳׳מ״.
תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בחשון התשנ״ה ) 1בנובמבר .(1994

י״ב בשבט התשנ״ח ) 8בפברואר (1998
)חמ (3-456

יעקב נאמן
שר האוצר
סייח התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;1127התשנ״ד ,עמי ) 202עמי  ;(244התשג״ה ,עמי  ,33עמי  1502ועמי  ;1698התשנ״ו ,עמי
 ;167התשג״ז ,עמי .1062

תקנות ע י ד ו ד החסכון )תכנית חסכון ״תשורת המשך״ ופטור מ מ ס הכנסה(
)תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5אץ (2ו־)ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממם הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז956-ו' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין ומצווה
לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

במקום פריט )9ו( בתוספת הראשונה לתקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורת
.1
המשך״ ופטור ממם הכנסה( ,התשנ״ג993-ו  ,יבוא:
2

״) (19בנק עולמי להשקעות )ב.ה (.בע״מ״.
תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בחשון התשנ״ה )ו בנובמבר .(1994

י״ב בשבט התשנ״ח ) 8בפברואר (1998
)חמ (3-456

יעקב נאמן
שר האוצר
סייח התשט״ז ,עמי  ;52התשמ״ד ,עמי .76
ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;1131התשנ״ד ,עמי ) 202עמי  (244ועמי  ;873התשנ״ה ,עמי  ,34עמי  1502ועמי ;1698
התשנ״ו ,עמי  ;167התשנ״ז ,עמי  942ועמי .1063

תקנות הביטוח ה ל א ו מ י ) נ י כ ו י מענק לפי פרק ה׳ לחוק מקעבת נכות
לפי פרק ט׳() ,תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )320ט( ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה995-ו  ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

סייח התשנ״ה ,עמי  ;207התשג״ז ,עמי 54ו.
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בתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי)ניכוי מענק לפי פרק ה׳ לחוק מקצבת נכות לפי
ו.
פרק ט׳( ,התשמ״ד984-ו בהגדרה ״מענק״ ,במקום ״םעיף 70״ יבוא ״סעיף בוו״.

תיקון תקנה ו

2

>

,
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

כ״ב בשבט התשנ״ח ) 8ו בפברואר (1998
)חמ ׳•(3-177
ק ית התשמ״ד ,עמי  ;1960התשנ״ז ,עמי .475

תקנות הביטוח ה ל א ו מ י ) ה ו ר א ו ת מיוחדות ב ד ב ר תשלום ד מ י ביטוח()תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  371ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
995ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(,
ו.
התשל״א ,1971 -בסופה יבוא:

תיקון התוספת

2

״.174
75ו.
.176
 77ו.
 78ו.
.2

מכללת הדרום  -המרכז לחשבונאות פיננסית וניהול בע״מ
המכללה להנדסה בתל־אביב
״שערי משפט״  -המכללה ללימודי משפט
ארז  -מרכז לקידום החינוך והחברה בגליל המערבי
מכלול  -תכנית תורנית מדעית.״

תחילתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ח.

כ״ב בשבט התשנ״ח ) 18בפברואר  998ו(

,
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

)חמ (3-91:1

2

תחילה

סידן התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ז ,עמי .219
קית התשל״א ,עמי  ;1458התשנ״ז ,עמי .465

תקנות ה ת כ נ ו ן והבניה)פטור מ ה י ת ר ל ע ב ו ד ה או שימוש ב מ ב נ י מגורים זמניים
באזורים כפריים()ביטול( ,ה ת ש נ ״ ו  9 9 6 -ו )תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  265ו־ 266לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,אני מתקין תקנות אלה:
י

בתקנה  2לתקנות התכנון והבניה )פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים
ו.
זמנייים באזורים כפריים( )ביטול( ,התשנ״ו996-ו  ,במקום ״ב״ה בםיון התשנ״ז ) 30ביוני
(1997״ יבוא ״י״ב בכסלו התשנ״ט )ו 3בדצמבר (1998״.

תיקון תקנה 2

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בםיון התשנ״ז) 30ביוני .(1997

כ׳ בשבט התשנ״ח ) 16בפברואר (1998
)חמ <י(3-260

תחילה

,
אליהו סויסה
שר הפנים

קי׳ת התשנ״ו ,עמי  ;439התשני׳ז ,עמי .524
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תקנות הנמלים )בטיחות השיט()וזיקץ מס׳  ,(2ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א 1971-י ,באישור
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת הכלכלה
של הכנסת לפי סעיף ו)ב( לחוק־יםוד :משק המדינה  ,וסעיף )48א( לחוק־יםוד :הממשלה ,
אני מתקין תקנות אלה:
2

4

5

בתקנות הנמלים)בטיחות השיט( ,התשמ״ג) 1982-להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי
.1
הפרק החמישי יבוא:
5

פרק חמישי אי :פיקוח ובדיקה של כלי שיט זרים )(Port State Control
הגדרות

52א.

בפרק זה -

״אמנה״  -כל אחת מאלה:
)ו(

האמנה הבין־לאומית בדבר בטיחות החיים בים ,משנת ;1974

)(2

האמנה הבין־לאומית לקווי טעינה ,משנת ;1966

) (3האמנה הבין־לאומית למניעת זיהום מכלי שיט  1973כתיקונה
בפרוטוקול משנת ) 1978להלן  -האמנה בדבר מניעת זיהום הים(;
) (4האמנה הבין־לאומית בדבר תקנים ,הכשרה ותיעוד של יורדי
ים משנת ;1978
)(5

האמנה הבין־לאומית בדבר מדידת תפוסה משנת .1969

״ארגון מוכר״  -גוף שעיסוקו בדיקה ,סיווג ותיעוד של כלי שיט ,שמדינת
הדגל הכירה בו ואישרה לו להנפיק תעודות לכלי שיט המניפים את
דגלה:
״כלי שיט זר״  -כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי לפי חוק הספנות
)כלי שיט( ,התש״ך; 1960-
6

״מדינת הדגל״  -המדינה אשר במרשם כלי השיט שלה רשום כלי השיט
הזר ,ואשר את דגלה הוא מניף:
״בדיקת תיעוד״  -בדיקת התעודות אשר כלי השיט נושא עמו לפי
אמנה:
״מפקח כלי שיט״  -מפקח כלי שיט בעל נםיון של שנה לפחות בתפקידו,
שמונה בידי המנהל לבצע פיקוח ובדיקות לפי פרק זה;
י
2
5
4
5
6
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי 1 .443
סייח חתשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי .40
ם״ח התשל״ה ,עמי .207
סייח התשנ״ב ,עמ׳ .214
ק״ת התשמ״ג ,עמי  ;387התשנ״ז ,עמי  ;3התשנ״ח ,עמי .331
ם״ח התש״ך ,עמי .70
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״תעודה״  -מסמך בר תוקף שהוציא ארגון מוכר או צד לאמנה ,והמכיל
מידע מדויק ומשמעותי בנוגע לעמידה בדרישות אמנה.״
אחזור השטה

52ב .לא יושט כלי שיט זר שעבר בדיקה בהתאם להוראות פרק זה,
בהיותו במימי התופין של ישראל זולת אם אישר המנהל כי הוא כשיר
לשיט והוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה.

בדיקת תיעוד

52ג) .א( כלי שיט זר ייבדק בדיקת תיעוד ובדיקה של מצבו הכללי בידי
מפקח כלי שיט ,בהתקיים אחד מאלה:
)ו( המנהל או מפקח כלי שיט סבור כי יש לקיים בדיקת
תיעוד;
) (2מדינה אחרת החברה באימ״ו ביקשה שתיערך בדיקת
תיעוד:
) (3נמסרה ידיעה מאיש צוות כלי השיט ,מארגון מקצועי ,או
מכל בעל ענין אחר בבטיחות השיט או בשמירת איכות הסביבה
הימית ,שלפיה יש צורך בקיום בדיקת תיעוד.
)ב( בעלו או קברניטו של כלי שיט שעומדת להיערך בו בדיקת
תיעוד יציג בפני מפקח כלי שיט כל תעודה או מסמך המצוי ברשותו או
בשליטתו והנוגע לכשירותו של כלי השיט לשוט ,או כל תיעוד אחר על פי
אמנה.
52ד) .א( בעלו או קברניטו של כלי שיט זר יעמיד את כלי השיט
לבדיקה תפעולית מפורטת)להלן  -בדיקה מפורטת( כפי שיורה מפקח כלי
שיט ,אם התעורר ספק בעת בדיקת התיעוד לגבי אחד מאלה:
)ו( העדר ציוד מהותי או התקנה מהותית הנדרשים בהתאם
לאמנה;
)(2

תוקפו של תיעוד בלי השיט;

) (3יומני בלי השיט ,נוהלי תפעול ותיעוד כלי השיט אינם
מצויים בכלי השיט או אינם מעודכנים כנדרש,-
) (4גוף כלי השיט ,מערכותיו או מיתקניו ניזוקו באופן שנגרמה
סכנה לאפיצות כלי השיט:
) (5קיימים ליקויים מהותיים בציוד הבטיחות ,בציוד מניעת
זיהום ים או בציוד הניווט:
) (6רב החובל או צוות כלי השיט אינם בקיאים בפעילות
החיונית של כלי השיט בקשר לבטיחות השיט או למניעת זיהום
הים ,או שפעילות חיונית כאמור לא בוצעה למרות הצורך
לבצעה;
) (7אין תקשורת ראויה בין אנשי מפתח בצוות כלי השיט ובין
שאר אנשי הצוות ,בהעדר שפה משותפת:
) (8העדר רשימת עמדות,חירום מעודכנות ותכניות כיבוי אש,
ולאניית נוסעים  -העדר תכנית בקרת נזקים;
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) (9התקיים שידור שגוי של אותות מצוקה שלא בוטל בהליך
מתאים;
)0ו( נתקבלו מידע או תלונה ובהם ידיעה לפיה בלי השיט
אינו עומד בתקן הבטיחות הנדרש.
)ב( מפקח בלי שיט רשאי לבדוק את רמת הידיעות של אנשי הצוות
של כלי שיט זר ואת יכולתם המקצועית לקיים משמרת בטוחה ,בהתרחש
אחד מאלה:
)ו( כלי השיט היה מעורב בהתנגשות ,עליה על החוף ,עליה
על שרטון או החפה:
) (2כלי השיט היה מעורב בזיהום הים או שיש יסוד לחשש
שהיה מעורב כאמור:
) (3כלי השיט תומרן בצורה בלתי בטוחה או בניגוד להוראות
בדבר נתיבי שיט;
) (4כלי השיט מתופעל באופן המהווה סכנה לאנשים ,לרכוש
או לסביבה.
סייג להעמדה
לבדיקה

מ  3ו ר ט ת

52ה .מפקח כלי שיט רשאי להעמיד כלי שיט זר לבדיקה מפורטת כאמור
בתקנה 52ד ,רק כל עוד מתקיים אחד או יותר מאלה:
)ו( רב החובל של כלי השיט קבע כי אין בביצוע הבדיקה
המפורטת כדי לסכן את בטיחות בלי השיט ,הצוות ,הנוסעים
המטען או המפקחים:
) (2תפעולו השוטף של כלי השיט לרבות עבודות השינוע,
הפריקה והטעינה לא ייפגעו בעקבות בדיקה כאמור׳ ,תנאי זה
לא יחול אם קיים חשש שהמשך התפעול יהווה סכנה לאנשים,
לרכוש או לסביבה.

פריטי הבדיקה
המפורטת

52ו) .א( בבדיקה תפעולית מפורטת של כלי שיט זר ,יבדוק מפקח כלי
שיט אחד או יותר מאלה ,לפי שיקול דעתו:
)ו( אנשי צוות כלי השיט מבצעים את תפקידיהם כמפורט
ברשימת עמדות החירום של כלי השיט:
) (2מתקיימת תקשורת ראויה בין אנשי מפתח בצוות כלי
השיט והנוסעים ,בעיקר בזמן חירום ,באופן שהתפעול
הבטיחותי של בלי השיט מתנהל כנדרש;
) (3תירגול נטישה ושימוש בציוד כיבוי אש מתבצע בראוי,
תוך הכרת התכניות לכיבוי אש;
) (4קיימת בכלי השיט תכנית להיערכות חירום למקרה של
זיהום הים בשמן או בחומרים מזיקים ,ולענין כלי שיט המוביל
נוסעים ,בלי השיט מצויד גם בתכנית לבקרת נזקים והוא מסוגל
להתמודד עם תקלות במקרה חירום;
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) (5ציוד הניווט והמכשור בגשר הפיקוד בכלי השיט מתופעל
כראוי תוך הכרת היכולת לבצע שינויים במצבי שליטה
במערכת ההיגוי;
) (6אנשי הצוות המאיישים תפקידים הקשורים למטען או
לציוד הקשור למטען ,מכירים את תפקידיהם ואופן ביצועם,
לרבות הסכנות הכרוכות בשינוע מטען ,הובלתו ודרכי הטיפול
בו;
) (7אנשי הצוות הממונים על תפעול מערכת המכונות בכלי
השיט מכירים את חובותיהם בקשר לתפעול מערכות חיוניות,
ואת המערכות עצמן לרבות:
)א( מערכת מקורות כוח החשמל לשעת חירום ומערכת
חשמלית חלופית;
)ב( מערכת היגוי חירום:
)ג( מערבת משאבות כיבוי אש ושיפולימ;
)ד( כל ציוד אחר החיוני למקרה חירום.
) (8אנשי הצוות מכירים את נוהלי התפעול הבטיחותי של
הציוד ויכולים לבצע את ההוראות בדבר תפעול כאמור:
) (9אנשי הצוות מכירים את הוראות האמנה בכל הקשור
לחללי המכונה בכלי השיט;
) (10דרישות אמנה בכל הנוגע לנוהלי שינוע ,טעינה ופריקה
של מטענים ,ניקוי מכלי המטען ,מילוי הפרטים בפנקס שמן
ביומן רישום המטען ,ושימוש במיתקני קליטה נמליים,
מתקיימות במלואן.
)וו( מטען מסוכן מובל נושא את התיעוד כנדרש ,אופן
הטענתו על כלי השיט נעשה בהתאם לדרישות ההפרדה לענין
חומרים מסוכנים ,והצוות מכיר ויודע את הפעולות החיוניות
שבהן יש לנקוט במקרה חירום;
) (12נתקיימו הוראות אמנה בדבר מניעת זיהום הים מאניות,
לרבות בדיקת השימוש במיתקני קליטה נמליים כנדרש.
)ב( מבלי לגרוע מפרטי הבדיקה כאמור בתקנת משנה )א( ,רשאי
מפקח כלי שיט במסגרת הבדיקה המפורטת ,לבדוק גם:
) ו( את התיעוד הכללי של כלי השיט שניתן בידי מדינת הדגל
לצוות הבטיחות ,והתאמתו לדרישות אמנה;
) (2התאמת תעודות אנשי הצוות לדרישות אמנה והצבתם
לפי תפקידיהם,-
) (3מילוי הוראות אמנה לענין הכשרתם והסמכתם של
ימאים.
תוצאות בדלקה

52ז .מפקח כלי שיט שערך בדיקה מפורטת בכלי שיט זר ,ימסור בסיומה
לרב החובל את פירוט תוצאותיה ואת רשימת הליקויים שיש לתקן
)להלן  -דו״ח בדיקה(; דו״ח הבדיקה ייערך לפי התוספת התשע־עשרה.
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בדיקה חוזרת

52ח .נתגלו ליקויים בבלי שיט בבדיקה המפורטת ,רשאי המנהל להורות,
לפני שתותר הפלגת בלי השיט ,על בדיקה חוזרת או בדיקות חוזרות עד
שתוקנו הליקויים להנחת דעתו.

עיכוב הפלגה

52ט) .א( נוסף על האמור בתקנה 52ח רשאי המנהל להורות על עיבוב
הפלגתו של בלי שיט זר :בטרם יורה באמור ישקול המנהל אם הליקויים
שנתגלו בבדיקה מפורטת של כלי שיט מהותיים עד בדי עיכוב בלי
השיט.
)ב( המנהל רשאי להורות על עיכוב הפלגתו של כלי שיט זר אם לא
השתכנע מדו״ח הבדיקה שכלי השיט ואנשי צוותו מסוגלים לקיים במהלך
ההפלגה הצפויה כל אחד מאלה:
)ו( לנווט את כלי השיט בביטחה:
) (2לשנע ,להוביל ולקיים מעקב על המטען המובל;
) (3לתפעל את חדר המכונות בביטחה;
) (4לקיים הנעה והיגוי נאותים:
) (5להתמודד ביעילות בכיבוי אש בכל חלקי כלי השיט:
) (6לנטוש את כלי השיט במהירות ובביטחה ולבצע הנצלה,
אם יהיה צורך בכך;
) (7למנוע זיהום של הסביבה;
) (8לקיים יציבות מספקת:
) (9לקיים אפיצות נאותה:
) (10לקיים קשר בזמן מצוקה ,אם יהיה צורך בכך:
) (11לאפשר תנאי בטיחות ובריאות הולמים בבלי השיט.
)ג( המנהל רשאי להורות על עיכוב הפלגת כלי שיט זר אם ראה
שאנשי הצוות אינם ממלאים אחר הוראות אמנה והתקנים שנקבעו בה.

איסור כניסה
לתחום

52י) .א( המנהל רשאי לאסור על כלי שיט זר ,להיכנס לתחומי מדינת
ישראל ,אם מדו״ח הבדיקה עולה כי כלי השיט עלול לסכן את הבטיחות,
את איכות הסביבה או את שלומם של בני אדם.
)ב( הודעה בדבר איסור כניסה כאמור ,תימסר לרב החובל של כלי
השיט ולמדינת הדגל עם פירוט הסיבות שבשלהן נאסרה כניסת כלי
השיט.
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דיווח על
עיכוב

52יא .החליט המנהל על עיכוב הפלגתו מישראל של כלי שיט זר ,תימסר
הודעה על בך למדינת הדגל ולארגון המוכר.

דיווח לנמל
היעד

52יב .נמצאו ליקויים בבדיקה מפורטת שקיים מפקח כלי שיט ,אולם לא
עוכב כלי השיט הזר ,תימסר הודעה בדבר הליקויים שנתגלו למדינה
שבתחומה נמצא נמל היעד הקרוב של כלי השיט ,למדינת הדגל ולארגון
המוכר.

דיווח לאימ״ו

52יג .עוכבה הפלגתו של כלי שיט זר בשל הפרת הוראה מהוראות אמנה,
יימסר דיווח על כך לאימ״ו ,לפי הטופס הקבוע בתוספת התשע־עשרה.
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שמירת דינים
.2

52יד .אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין שענינו האמנה
בדבר מניעת זיהום הים.״

בתקנה  103לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:

תיקון תקנה 103

״)ג( לענין סכום האגרה הנקוב בפרט  16בתוספת החמש־עשרה יהיה ״המדד
היסודי״  -המדד שפורסם לאחרונה לפני תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון
מם׳  ,(2התשנ״ח998-ו,״
בתוספת החמש־עשרה לתקנות העיקריות ,אחרי סעיף  isיבוא:

.5

״ .16בעד בל בדיקה חוזרת לכלי שיט ,לפי הפרק החמישי א׳ ,תשולם אגרה של
 2,325שקלים חדשים״.
בתוספת השבע־עשרה לתקנות העיקריות ,אחרי מם׳ סידורי  20יבוא:

.4

״.21
)(19

.5

נוהלי ביקורת ופיקוח של מדינת הנמל ) ,(Port State Controlיגואר ,1997

תיקון התוספת
החמש־עשרה

תיקון התוספת
השבע־עשרה

".I.M.O . A . 787

אחרי התוספת השמונה־עשרה יבוא:

הוספת תוספת
תשע־עשרה

תוספת ת ש ע ־ ע ש ר ה
)תקנות 52ז ו־52יג(

דו״ח בדיקה מפורטת ודיווח לאימ״ו
השלטונות המדווחים
כתובת
טל!1ון
טלפקם

(1
(2
(4
(5
(7
(9
וו(
(13

העתק ל :רב החובל,
משרד בקורת מדינת הנמל,
הבודק ממדינת הנמל.
במידה שכלי השיט עוכב ,העתק ל:
מדינת הדגל
אימ״ו
ארגון מוכר )אם יש(

המדינה המדווחת
שם כלי השיט
סוג כלי השיט
סימן קריאה
תפוסה ברוטו
שנת בניה
מקום הבדיקה
מסמכים הקשורים לבדיקה
א( שם התעודה

(3

דגל כלי השיט

(6
(8
(10
(12

מספראימ״ו..
תסבולת . . . .
תאריך הבדיקה
ארגון מוכר . . .

ב( השלטונות המנפיקים

ג( תאריך הוצאה ופקיעה

(1
(2
(3
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ד(

מידע על ביקורת שנתית וביניים אחרונה
הרשות הבודקת

תאריך

ו(
(2
(3
04
(15
(16

ליקויים
מומלץ לעכב את האניה
מסמכים נלווים

לא
לא
לא

כן)ראה טופס מצורף ב(
כ!
כ!

שם ותפקיד )בודק מוכר של מדינת הנמל המוציאה את הדו״ח(

חתימה
דו״ח הבדיקה הונפק רק לשם מתן מידע ,לרב החובל ולמדינות נמל אחרות ,שנערכה
ביקורת על ידי מדינת הנמל המצוינת בכותרת.
דדיה ביקורת זה אין לפרש כתעודת כושר שיט העומדת מעל התעודות אשר כלי השיט
חייב לשאת.
השלטונות המדווחים
כתובת
טלפון
טלפקם

העתק ל :רב חובל,
משרד ביקורת מדינת הנמל,
הבודק ממדינת הנמל.
במידה וכלי השיט עוכב העתק ל:
מדינת הדגל
אימ״ו
ארגון מוכר )אם ניתן(

ו(

המדינה המדווחת

(2

שם כלי השיט

אות קריאה

(3

תאריך הבדיקה

מקום הבדיקה

מהות הליקויים

(1

הסתמכות באמנה ו

פעולה שננקטה 2

לרשום במקרה של עיכוב

 (2פעולות שננקטו כולל אניה עוכבה/שוחררה ,מדינת הדגל דווחה ,הארגון המוכר דווח,
הנמל הבא דווח.
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שם ותפקיד )בודק מוכר של מדינת הנמל המוציאה את הדו״ח(

חתימה
כ״ב בשבט התשנ״ח ) 18בפברואר (1998
יצחק לוי
שר התחבורה

)חמ 0ו-6ג(

תקנות היערות )תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לפקודת היערות  ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק
יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו)ב(
לחוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

5

בתקנות היערות  ,בתוספת השניה ,בסעיף  ,(3)2במקום ״1.75״ יבוא ״0.25״ ובסעיף ,(3)4
ו.
במקום ״2.00״ יבוא ״0.25״.
4

כ״ג בשבט התשנ״ח ) 9ו בפברואר (1998
)חמ (3-262

תיקון התוספת
ה ש נ י ה

רפאל איתן
שר החקלאות ופיתוח הכפר

חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי .690
סייח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ה ,עמי .196
סייח התשל״ה ,עמי  ;206התשנ״ב ,עמי .224
ק״ת התשל״ט ,עמי  ;1846התשמ״ז ,עמי  ;102התשנ״ז ,עמי 238ו.

2
3
4

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()מעלה יוסף ,תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
,

.1
ב פ ר ט

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

_

תיקון פרט )לד(

בתוספת הראשונה

)ו( במקום ההגדרה ״מפה״ ,המתחילה במילים ״בפרט זה״ ומסתיימת במילים
״גורנות הגליל״ יבוא:
״בפרט זה ,״מפה״  -המפה של אזור מעלה יוסף הערוכה בקנה מידה של
:20,000ו והחתומה ביד שר הפנים ביום י׳ בםיון התש״ן) 3ביוני  (1990וכפי
שתוקנה בתשריטים הערוכים בקנה מידה  1:20,000והחתומים ביד שר
הפנים ביום כ״ז בםיון התשנ״ד ) 6ביוני  (1994וביום י״ט בכסלו התשנ״ו)12
בדצמבר  (1995וביום ב״ג בשבט התשנ״ח) 9ו בפברואר  (1998שהעתקים מהם
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הצפון ,נצרת
עילית ובמשרד המועצה האזורית מעלה י1סף״.
י די!:י מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;2156התש״ן ,עמי  ;896התשנ״ו ,עמי וו.4
2
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) (2במקום השטח המתואר לצד הישוב ״מנות״ יבוא:
״גוש  8666ו  -בשלמותו.
חלק גוש  18675כמםומן במפה.״
) (3אחרי שם הישוב ״מעונה״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:
גוש  - 18667בשלמותו.״

״נווה זיו

ב״ג בשבט התשנ״ח ) 19בפברואר (1998
)חמ (3-136

אליהו סויסה
שר הפנים

עו התכנון והבניה )שורקות( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרבז
והמועצה האזורית ברנו /אני מבריז לאמור:
י

תיקון מרחב
תכנון מקומי

מרחב תכנון מקומי שורקות )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון והבניה
ו.
)שורקות( ,התשמ״ח987-ו  ,ישונה וקטע מגבולותיו יהיה כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך
בקנה מידה  1:10,000והחתום בידי ביום י״ג בשבט התשנ״ח ) 9בפברואר  (1998והוא תואם
את תחום המועצה האזורית ברנר .

הפקדת עותקים
של התשריט

עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הוראת מעבר

דיון או פעולה אחרת שהחל בהם מוסד תכנון בסמכויותיו ,לפני פרסומו של צו זה,
.3
בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה ,ימשיך בו אותו מוסד תכנון.

2

3

תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

י״ג בשבט התשנ״ח ) 9בפברואר (1998
)חמ (3-1113

אליהו סויסה
שר הפנים
ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .308
ק״ת החשמ״ח ,עמי  :686התשנ״ה ,עמ׳  ;1415התשנ״ז ,עמי .203
ק״ת התשנ״ז ,עמי .492
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צו התכנון והבניה )זמורה( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו  ,ולאחר התייעצות
עם דזמועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז
והמועצה המקומית קרית עקרון ,אני מבריז לאמור:
י

מרחב תכנון מקומי זמורה )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון והבניה
ו.
)זמורה( ,התשמ״ב982-ו  ,ישונה וקטע מגבולותיו יהיה כמםומן בקו בחול בתשריט הערוך
בקנה מידה  1:5,000והחתום בידי ביום י״ג בשבט התשנ״ח) 9בפברואר  (1998והוא תואם את
תחום המועצה המקומית קרית עקרון .
2

תיקון מרחב
תכנון מקומי

3

עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
זמורה ,ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

.3

הפקת עותקים
של התשריט

תחילה

י״ג בשבט התשנ״ח ) 9בפברואר (1998
)חמ (3-11 •13

אליהו סויסה
שר הפנים
2
ג

ם  ITהתשכ״ה ,עמי .308
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;1390התשנ״ב ,עמי .507
ק״ת התשנ״ז ,עמי .495

צו ה ס ד ר ת מקומות רחצה )בריכות שחיה מוכרזות()תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
כתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הסדרת מקומות רחצה ,התשב״ד964-ו' ,אני מצווה
לאמו!־:
בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה )בריכות שחיה מוכרזות( ,התש״ל-

.1
 9 7 0ו

/

ב

ס

ו

פ

ה

י ב ן א

.

הראשונה

הרשות המקומית

שם הבריכה

גוש

חלקה

״טבריה

בריכת מלון דפנה טבריה בע״מ

15036

,62 ,22 ,21 ,10
,129 ,128 ,1
24 ,23

דימונה

אכםנית דרכים

39504

29

מו״א אפעל

בריכת סמינר אפעל

6172

42

1
2

תיקון התוספת

נקודת ציון

ם״ח התשכ״ד ,עמי 72ו; התשל״ח ,עמי .206
ק״ת התש״ל ,עמי  ;1725התשנ״ו ,עמי  ;1461התשנ״ז ,עמי .866
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הרשות המקומית

שם הבריכה

גוש

חלקה

קיבוץ עין המפרץ

בריכת עין המפרץ

10443

ו

כרמיאל

בריכת טופ קלאב כרמיאל

18988

יבנה

בריכת השחיה ברחי האלון

3512

99 ,100 ,102

מו״א זבולון

בריכת קיבוץ אושה

11054

2

קיבוץ רמת יוחנן

בריבת שחיה רמת יוחנן

11057

2

רחובות

בריכת מועדון רחובות

3645

2

רחובות

בריבת השחיה הפקולטה
לחקלאות

3647

84

אילת

בריבת בית מלון אמבסדור

40030

6

קיבוץ יגור

בריכת קיבוץ יגור

11357

קיבוץ לוטם

בריבת קיבוץ לוטם

19243

43

מו״א תמר

בריכת עין בוקק

100144

3

2633

10

ירושלים

בריכת בית הלוחם

30430

002

ירושלים

בריכת גני יהודה

30118

38

קיסריה

קאונטרי קלאב קיסריה

10620

38

ירושלים

בריכת בית מלון פנינת ירושלים 30034

81

קיבוץ כפר גלעדי

בית מלון כפר גלעדי

13460

33

נצרת

מרכז השחיה והספורט נצרת

16581

33

תלמי יפה

בריכת שחיה תלמי יפה

2582

46 ,47

כוכב יאיר

בריכת שחיה כוכב יאיר

8910

1״

קיבוץ גבעת ברנר

נקודת ציון

י״ג בשבט התשנ״ח ) 9בפברואר (1998
)חמ (3-328

אליהו סויסה
שר הפנים
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צו הפיקוח על היהלומים ,יבואם ויצואם )תיקון /ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,5ו ו־ 38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח-
 957ו י ,וסעיפים  2ו ־  6לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט979-ו  ,באישור שר
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת לפי סעיף ו)ב( לחוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מצווה לאמור:
2

ג

4

בסעיף )6א( לצו הפיקוח על היהלומים ,יבואם ויצואם ,התשל״ט979-ו )להלן  -הצו(,
.1
בדישה ,במקום .״230״ יבוא ״455״.
5

תיקון סעיף 6

.2

בסעיף  20לצו ,סעיף קטן)ג(  -בטל.

תיקון סעיף 20

.3

בסעיף 20א לצו ,המילים ״או ב״  -יימחקו.

תיקון סעיף 20א

בסעיף 20ג לצו ,במקום ״סכום המם וכן ההיטל לפי סעיף )20א( ו־)ג(,״ יבוא ״וסכום
.4
המם המרבי לפי סעיף )20א(״.
.5

תחילתו של צו זה ביום ה׳ בשבט התשנ״ח )ו בפברואר .(1998

תיקון סעיף 20ג
תחילה

כ״ח בטבת התשנ״ח ) 26בינואר (1998
)חמ (3-47$
נ ת ן שרנסקי
שר התעשיה והמסחר
2
5
4
5

טייח התשי״ח ,עמי .24
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .625
נייח התשמ״ה ,עמי .60
כ ״ח התשל״ח ,עמי .206
ק ״ת התשל״ט ,עמי  ;445התשנ״ז ,עמי .390

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון( ,ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )12אץ (1ו־3ו לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו996-ו  ,ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 3ו)א( ,אנו מצווים
לאמור:
י

בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)קביעת מחירים מרביים למצרכים(,
ו.
התשנ״ו996-ו  ,בחלק שני ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים בו ,יבואו המחירים
הנק •בים להלן:

תיקון התוספת

2

שם המצרך

מחיר המכירה
מהמחסן בש״ח
לטונה נטו
ללא מע״מ

״קמח חיטה
כהה )אחיד(

874

המחיר בש״ח בחבילות של ו ק״ג
לקמעונאי
טור ב׳
טור א׳
באזור
כולל
לסיטונאי
אילת
מע״מ
ללא מע״מ

1.23

1.48

1.32

לחבילה במכירה -
לערכן
טור ב׳
טור א׳
באזור
כולל
אילת
מע״מ

.60ו

.45ו

סייח התשנ״ו ,עמי .192

ק״ת התשנ״ו ,עמי  ;1507התשנ״ז ,עמ 064 ,921 ,309 ,86ו ו־268ו.
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שם המצרך

קמח חיטה לבן,
קמח חיטה רך

מחיר המכירה
מהמחסן בש״ח
לטונה נטו
ללא מע״מ

968

קמח חיטה לבן
בהיר או סולת חיטה 1006
תחילה

.2

המחיר בש״ח בחבילות של ו ק״ג
לקמעונאי
טור ב׳
טור א׳
באזור
כולל
לסיטונאי
אילת
מע״מ
ללא מע״מ

לחבילה במכירה -
לצרכן
טור ב׳
טור א•
באזור
כולל
אילת
מע׳־מ

1.35

1.70

1.44

1.80

1.55

1.39

1.74

1.49

1.85

1.60״

תחילתו של צו זה ביום כ״ג בשבט התשנ״ח ) 19בפברואר .(1998

ב״א בשבט התשנ״ח ) 7ו בפברואר (1998
)חמ (3-2722

נתןשרנםקי
השר התעשיה והמסחר

אביגדורקהלני
השר לבטחון הפנים
ממלא מקום שר האוצר

הודעת סדר הדין)פיצויים בשל מעצר או מאסר()הוצאות הגבה(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )10ג( לתקנות סדר הדין )פיצויים בשל מעצר או מאסר(,
התשמ״ב982-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור•.
הגדלת סכומים

בשל עליה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסחו של חלק )ב( לתוספת לתקנות החל
ו.
ביום ה׳ בניסן התשנ״ח )ו באפריל 998ו( כדלקמן:
״)ב( בעד שכר טרחה של עורך דין:
הסכומים המרביים בשקלים חדשים
בית המשפט
בית משפט
בית משפט
העליון
מחוזי
שלום

השירות

לימוד התיק ,עבודת הבנה ,ישיבה ראשונה
בבית המשפט ,וישיבת בית משפט שנועדה
להארכת מעצר

ו.

1,660

3,324

.2

ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה

500

996

.3

טיפול בבית משפט שלערעור כולל ישיבה
ראשונה בבית משפט ,אם ראה ביה המשפט
שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך
פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על
החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית
המשפט

1,991

1,660

3,524

ק״ת התשמ״ב עמי 266וא ) ;(1392התשנ״ז ,עמי .470

502
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הסכומים המרביים בשקלים חדשים
בית המשפט
בית משפט
בית משפט
העליון
מחוזי
שלום

טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט
באמור בפסקה ) ,(3בולל ישיבה ראשונה
בבית המשפט

.4

כ״ו בשבט התשנ״ח ) 22בפברואר (1998

2,323

,328ו

נילי ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

)חמ (3-1421

הודעת מס רכוש )תשלום פיצויים()חפצים ביתיים( ,התשנ״דו998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )7ד( לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(
)הפעים ביתיים( ,התשל״ג973-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
.1

._,״
ה

ו

א

עקב עליית המדד ,סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים בתקנה )3א( לתקנות
בי•

עדכון סכום

מרבי לביטוח
ברשות

)ו( מיום ב׳׳ו בסיון התשנ״ז)ו ביולי  ,(1997במקום ״ 559,055שקלים חדשים״ יבוא
״ 585,039שקלים חדשים״;
) (2מיום ג׳ בטבת התשנ״ח )ו בינואר 998ו( ,במקום ״ 585,039שקלים חדשים״ יבוא
״ 604,724שקלים חדשים״.
במקום התוספת הראשונה לתקנות יבוא:

.2

תיקון סכום
פריטי חפצים
ביתיים

״תוספת ראשונה
)תקנות  2ו־(3

חפצים ביתיים
)הערך בשקלים חדשים(

1
הפרי •

ליחיד
מיום
מיום
1.1.98
1.7.97

לזוג נשוי
או להורה יחיד
מיום
מיום
1.1.98
1.7.97

27,053 26,073 15,644 15,077
10,941 11,132 5,470 5,566

לכל ילד
מיום
מיום
1.1.98
1.7.97

)א( ־היטים
)ב( !:גדים
)ג( מכשירי חשמל
736 44,706 43,946 36,882 36,255
ואלקטרוניקה
)ד( וחפץ ביתי אחר 1,287 14,513 14,041 6,047 5,850
י״ד בשבט התשנ״ח ) 10בפברואר (1998
)חמ •>(3-20

5,271
1,670

למבוגר הגר עם זוג
או עם יחיד
מיום
מיום
1.1.98
1.7.97

5,469
1,641

7,708
5,566

749
1,330

5,868 5,768
"2,661 2,574

7,998
5,470

דורון לוי
נציב מם הכנסה

ק ״ת התשל״ג ,עמ׳  ;1757התשנ״ז ,עמי .915
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הודעת רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף ו3א)ד( לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,התשל״ה-
 975ו י )להלן  -התקנות( ,ועקב עליית המדד ,אני מודיע לאמור:
החל ביום ג׳ באדר התשנ״ח ) 1במרס - (1998

.1

)(1

נוסח תקנה )29ב( לתקנות הוא:
״)ב(

)(2

בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך  47שקלים חדשים.״;

נוסח תקנה  31לתקנות הוא:
״ו.3

בעד בל היתר תשולם אגרה בסך  47שקלים חדשים לכל שנת תוקפו.״

ג׳ באדר התשנ״ח )ו במרס (1998
)דומ  550ו-ג(

אורי שלום
המנהל
ק״ת התשל״ה ,עמי  :1184התשנ״ז ,עמי .1131

תיקןץ טעות
בהודעת התעבורה )אגרות( ,התשנ״ח998-ו ,שפורסמה בקובץ התקנות  ,5878התשנ״ח,
עמי  ,367בתוספת הראשונה ,בחלק ד; בפרט  ,4אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת
מונית •,במקום ״500״ צריך להיות ״510״.
כ״ז בשבט התשנ״ח ) 23בפברואר (1998
<חמ (2-83

504
המחיר  7.44שקלים חדשים

נחום ל נג נט ל
המנהל הכללי של משרד התחבורה
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