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(תקנות

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי)הוראות בדבר מינוי משקמים()תיקון(,
י
ההשנ״ח998-ו
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )סיווג קבלנים רשומים()תיקון(,
התשנ״ח998-ז
האזרחים הותיקים)הנחות למופעי תרבות ולמוזיאוניםהתשנ״ח998-ו

656
6ל6
7s6

תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי )הוראות בדבר מינוי משקמים(
)תיקון( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5ג( ו־)35ב( לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי,
התשנ״ב , 1992-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

הוספת תקנה 5א

בתקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי )הוראות בדבר מינוי משקמים(,
.1
התשנ״ג992-ו  ,אחרי תקנה ' 6יבוא :י.
2

5א .ראתה הועדה כי עבודתו של משקם באה אל סיומה ,תבטל א ת
מינויו.״

״סיום עבודת
המשקם
תחילה

.2

,תחילתן של ׳תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ב׳ בניסן התשנ״ח ) 29במרס (1998
)חמ (3-2363

צחיהנגבי
שר המשפטים

ס״ח התשנ״ב ,עמי  8ו ו.
ק״ת התשנ״ג ,עמי  59וענד .246

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(
)תיקון( ,התשג״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ד ) א ^ ו־דו לחוק ויישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות,
התשכ״ט ,'1969-ולאחר התייעצות עם המועצה לרישום קבלנים ,אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה ר

בתקנה  7לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )סיווג קבלנים רשומים(,
ו.
התשמ״ח988-ו  ,בתקנת משנה )א( -
2

)ו( בפסקה ) ,(3המילים ״או הזכות להחזיק באלה או לרכשם״ והמילים ״או הזכות
לרכוש זכות כאמור״  -יימחקו;
)) (2בפסקה xב ,(x25אחרי ״בחברה ללא הון מניות״ יבוא ״בחברת חוץ כמשמעותה
בפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ׳־ג983-ו ״.
תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

י־ב באדר התשנ־׳ח )0ו במרס  998ו(
)ד1מ (3-638

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבינוי והשיכון

י סייח התשכ״ט ,עמי .218
ק״ת התשמ״ח ,עמי  :1082התשנ״ג ,עמי .1105
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמי .671
2

ג

636
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הותיקים )הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים(,
תקנות האזרחים
׳1
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו ו־דו לחוק האזרחים הותיקים ,התשץ989-ו' )להלן -
החוק( ,בהתייעצות עס שר החינוך התרבות והספורט ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו.

בתקנות אלה -

״מוזיאון״  -כהגדרתו בחוק המוזיאונים ,התשמ״ג , 1983-ששר החינוך התרבות והספורט
הבריזו מוזיאון מוכר לענין החוק האמור ואשר נתמך מתקציב המדינה:
2

״מוסד תרבות״  -מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות
ה תקציב ,התשמ־ה985-ו  ,לשם הפקת מופעים והצגתם לציבור;
ג

־׳מופע״  -בל אחד מאלה:
)ו(

לגבי מוסד תרבות  -הצגת תיאטרון,-

)(2

לגבי מפיץ  -הצגת תיאטרון ,מופע מחול או מופע מוסיקה;

״מפי׳־״  -מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ״ה 985-ו ,לשם הפצת מופעים במקומות מרוחקים ממרכז הארץ ,באזורי פיתוח
ולאוכלוסיות חלשות.
)א( החייבים במתן ההנחה לאזרח ותיק כאמור בסעיף 2ו לחוק)להלן  -הנחה( הם
.2
המפורט להלן:

ה ח י י ב י ם במתן
הנחה

)ו( מוסד תרבות  -לגבי כל מופע שהפיק ,שהוצג לציבור בין על ידיו ובין על
ידי אחר ,ואולם כאשר הוא מופץ בידי מפיץ  -המפיץ;
) (2מפיץ  -לגבי כל מופע שהוא מפיץ ,בין א ם הופק בידי מוסד תרבות ובין
א ם לאו׳,
)(3
)ב(
לפי תקנת
הכרט־סים
הנחה לפי

מוזיאון  -לגבי כל כניסה אליו.

נמכרים בפועל כרטיסים למופע או למוזיאון שלא בידי מי שחייב במתן ההנחה
משנה )א( ,י תן א ת ההנחה מטעמו מי שמוכר בפועל א ת הכרטיסים ,ומוכר
בפועל יהא זכאי למימון ההנחה כאמור בסעיף 4ו לחוק באמצעות החייב במתן
תקנת משנה )א(.

)א( בכפוף לאמור בתקנות משנה )ב( ו־)ג( ,ההנחה מדמי כניסה בשיעור של 50%
.3
תינתן על מחיר כרטיס יחיד לכלל הציבור בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או
למוזיאון)להלן  -כרטיס קופה( והיא תינתן בכל סוגי הכרטיסים על בסים מחיר כרטיס קופה
כאמור.

מתן ההנחה

)ב( בכרטיס מנוי המזכה במספר מסוים של כניסות למופעים או למוזיאון ,תינתן
ההנחה על מחיר כרטיס קופה יחיד כשהוא מוכפל במספר הכניסות כאמור.
)ג( בכרטיס מנוי למופעים או למוזיאון ,שלא נקוב בו מספר מסוים של כניסות ,תהא
ההנחה בשיעור של  50%ממחיר מנוי כאמור לכלל הציבור.

2
5

ס״דז התשץ ,עמי  ;26התשג״ו ,עמי  ;76התשנ״ח ,עמי  04י.
סיידו התשמ״ג ,עמי 3וו.
ס״וו התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי 54״
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מי שחייב ליתן הנחה לפי תקנה )2א( או)ב( -

פרסום ההנחה

.4

פרסום החייבים
בהנחה

רשימת מוסדות התרבות ,המפיצים והמוזיאונים החייבים במתן הנחה לאזרחים
.5
ותיקים תפורסם בידי שר החינוך התרבות והספורט ברשומות.

תעודה מזהה

)א( ההנחה למופע תינתן עט הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק האמורה בסעיף 2
.6
לחוק או תעודה מזהה שנקוב בה תאריך הלידה להוכחת הגיל הקובע )להלן  -תעודה
מזהה(.

)ו( יציין א ת דבר ההנחה בבל פרסום לציבור מטעמו על מופע או על כניסה
למוזיאון;
) (2יפרסם במקום בולט לעץ ,בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או
במקום מכירת כרטיסים אחר ,לפי הענין)להלן  -הקופה( ,א ת מחיר הכרטיסים
לאזרחים ותיקים.

)ב(

הכניסה למופע תהא גם היא על פי תעודה מזהה.

ו׳ בניסן התשנ׳׳ח ) 2באפריל (1998
)חמ 6ג(5-22
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אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

קובץ התקנות  ,5892י׳׳ג בניסן התשג״ח9.4.1998 ,

