רשומות

כ״ז!:ניסן התשג״ח
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עמוד
תקנות ניירות ערך )הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה(
)תיקון( ,התשג״דו998-ו

•
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תקנות ביטוח בריאות ממלכתי)שינויים בתבנית התשלומים והשירותים של קופה(,
התשניח998-ו

643

תקנות הספנות)ימאים()הכשרת צוערים( ,התשנ״ח־1998-

645

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :7גדרה  -יסודות :צומת )מחלף(
גדרה :צומת אזור התעשיה גדרה צפון :צומת אזור התעשיה גדרה דרום(,
התשנ״ח998-ו

649

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הורדת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים(,
התשנ״ח998-ו

631

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים()תיקון(,
התשנ״ח1998-

632

אברזת התקנים)תקן רשמי()סעיפים בת״י  ,(107התשנ״ח1998-

632

הודעת פקידי הממשלה)שינוי תארים( ,התשנ״ח1998-

655

הודעת הארכיונים)אגרות()מם׳  ,(2התשנ׳יח998-ו

653

הודעת רישום ציוד הנדסי)אגרת רישום( ,התשנ״ח 998-ו

654

תקנות נ י י ר ו ת ע ד ך ) ה ג ב ל ו ת בענין נ י ג ו ד עניגים בין ח ב ר ה ר ש ו מ ה ל ב י ן
בעל שליטה בה()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  56ו~)56דץ (3לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח968-ו )להלן ~
י

החוק( ,לפי הצעת הרשות ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה ו

.1

בתקנה ו לתקנות ניירות ערך)הגבלות בענין ניגוד ענינים בין חברה רשומה לבין בעל

שליטה בה( ,התשנ״ד994-ו )להלן  -התקנות העיקריות( -
2

)ו(

ההגדרה יבעל שליטה״  -תימחק:

)(2

בסופה יבוא:
״״יום עסקים״  -יום שבו רוב התאגידים הבנקאיים בישראל פתוחים לביצוע
עסקאות עם הציבור.״

הוספת תקנות
6א ו־6ב

.2

אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:

״אישור
להתקשו
מיוחדות

6א.

)א(

התקשרויות מהסוגים המנויים בתקנת משנה )ב( יכול שיהיו

בהתאם למפורט בה ,והוראות פרק זה ,למעט תקנות  8 ,7ו־)15ב( לא יחולו
עליהן.
)ב(

ואלה ההתקשרויות:
)(1

התקשרות שעגינה הארכת התקשרות קיימת )להלן -

התקשרות נוספת( ובלבד שההתקשרות הקיימת בין אותם
צדדים

אושרה

בהתאם

לתקנות

אלה

וועדת

הביקורת

והדירקטוריון קבעו לגבי ההתקשרות הנוספת ,כי לא חל שינוי
של ממש בתנאי ההתקשרות הנוספת וביתר הנסיבות הצריבות
לענין לעומת ההתקשרות הקיימת ,וכי ההתקשרות הנוספת
היא לטובת החברה:
)(2

התקשרות שועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הרשומה

אישרו בהתאם לתקנות אלה ,כי אין בה אלא כדי לזכות את
החברה הרשומה:
)(3

התקשרות לפי החלטת מסגרת בין חברות הנמצאות

בשליטת אותו בעל שליטה ,בינן לבין עצמן ,או בין חברה
רשומה

לבין

בעל

שליטה

בה,

ובלבד

שועדת

הביקורת

והדירקטוריון במי מהמתקשרים שהוא חברה רשומה ,אישרו,
בהתאם לתקנות אלה ,כי ההתקשרות היא בתנאים שנקבעו
בהחלטת המסגרת וכי היא לטובת החברה :לענין זה ,״החלטת
מסגרת״

 -החלטה

שקיבלו

בהתאם לתקנות אלה

ועדת

הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית במי מהמתקשרים
שהוא חברה רשומה ,המתירה להתקשר במהלך העסקים הרגיל
בהתקשרויות מן הסוג שנקבע בה ,ובלבד שאינן מן הסוג האמור
בפסקה ) ,(4והקובעת מראש את התקופה

ויתר התנאים

להתקשרות באמור:
ם״ח התשכ״ח ,עמי  :234התשנ״א ,עמי .22
ק״ת התשנ״ד ,עמי .905
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)(4

התקשרות בין חברות הנמצאות בשליטת אותו בעל

שליטה ,בינן לבין עצמן ,או בין חברה רשומה לבין בעל השליטה
בה ,לשם הצעת התקשרות משותפת ,או לשם התקשרות עמ צד
שלישי,

ובלבד

שועדת

הביקורת

והדירקטוריון

במי

מהמתקשרים שהוא חברה רשומה אישרו בהתאם לתקנות אלה,
בי ההתקשרות היא לטובת החברה; בבואם לאשר התקשרות
באמור יבחנו את היחס בין התחייבויות החברה לפי ההצעה או
לפי ההתקשרות עם צ ד שלישי לבין הזכויות בעדן ,לעומת
היחס של אלה במתקשרים האחרים;
)(5

התקשרות שאינה מן הסוג המנוי בפסקאות ) (3ו־) (4בין

חברות הנמצאות בשליטת אותו בעל שליטה ,בינן לבין עצמן,
או בין חברה רשומה לבין בעל השליטה בה ,ובלבד שועדת
הביקורת והדירקטוריון במי מהמתקשרים שהוא חברה רשומה,
אישרו בהתאם לתקנות אלה ,כי ההתקשרות היא בתנאי שוק
ובמהלך העסקים הרגיל וכי היא לטובת החברה.
אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון התקשרות כאמור בתקנת

)ג(

משנה )ב( ,תגיש החברה הרשומה לרשות ,לרשם ולבורסה דוח מיידי
במשמעותו בסעיף )36ג( לחוק )בתקנות אלה  -דוח מיידי( שמפורטים בו
ההחלטה ותמצית נימוקיה.
אסיפה כללית
על פ י דרישת
,
מ ד ( ז מ !

מ נ י ו ת

6ב) .א( החלטות ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמור בתקנה 6א)ב(
ז!
טעונות אישור האסיפה הכללית ,אם דרשו זאת מחזיק או מחזיקים במניות
החברה הרשומה המחזיקים ביחד באחוז או יותר מהון המניות המונפק
בחברה הרשומה ,או באחוז או יותר ממניות מונפקות מסוג מסוים ,ובלבד
שדרישה כאמור הוגשה בכתב לא יאוחר משבעה ימים לאחר הגשת הדוח
המיידי כאמור בתקנה 6א)ג(.
נתקבלה דרישה כאמור בתקנת משנה )א( ,חייבים הדירקטורים

)ב(

של החברה הרשומה לכנס את האסיפה הכללית ,בהודעה מראש של
ארבעה עשר ימים; ההזמנה לכינוס האסיפה הכללית תיעשה באמצעות
מודעה בעיתונות וכן במשלוח הודעה ,הבל באמור בתקנה וו בשינויים
המחויבים.
)ג(
הכולל

לא יאוחר מיום פרסום המודעה בעיתונות יוגש דוח מיידי
כל פרט הנוגע

להתקשרות החברה

הרשומה עם אחר או

להתקשרות בעל השליטה עם החברה הרשומה העשוי להיות חשוב
למשקיע סביר וכן הפרטים לפי תקנה  13פסקאות ) ,(5) ,(4ו־) (7עד )וו(,
בשינויים המחויבים.
)ד(

על הדיון באסיפה הכללית יחולו הוראות תקנה  ,12בשינויים

המחויבים.
)ה(

חברה רשומה תגיש דוח מיידי גם על תוצאות ההצבעה

באסיפה הכללית ,תוך פירוט המצביעים בעד אישור ההתקשרות ונגד
אישורה.״
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תיקון תקנה וו

.3

תיקון תקנה גו

.4

בתקנה וי לתקנות העיקריות ,במקום הסקה ) (2יבוא:
״)(?.

במשלוח הודעה בדואר רשום למחזיקים במניות החברה הרשומה הזכאים

להצביע באסיפה הכללית שיפורט בה כל פרט הנוגע להתקשרות העשוי להיות
חשוב למשקיע סביר לרבות הפרטים שיש לבלול בדוח המיידי לפי תקנה .13׳׳
בתקנה  13לתקנות העיקריות ,המילים ״כמשמעותו בסעיף )36ג( לחוק )בתקנות

אלה  -דוח מילידי(״  ...יימחקו.
הוספת סימן ה׳

.5

אחרי תקנה  18לתקנות העיקריות יבוא:
״סימן הי :פירוט נוסף לדוח המיידי

מתן הוראה
בידי הרשות
או בידי עובד
שהסמיכה

18א.

)א(

תוך עשרים ואחד ימים ממועד הגשת הדוח המיידי רשאים

הרשות או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה הרשומה לתת הסבר,
פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי,
תוך מועד שיקבעו.
)ב(

הרשות או עובד שהיא הסמיכה רשאים להורות לחברה

הרשומה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר ,הפירוט ,הידיעות והמסמכים
שניתנו כאמור בתקנת משנה )א( תוך מועד שיקבעו.
)ג(

ניתנה הוראה לפי תקנת משנה )ב( -
)ו(

יידחה המועד שנקבע לכינוס האסיפה הכללית בעשרים

ואחד ימים מיום הגשת הדוח המיידי המתוקן׳,
)(2

תודיע החברה הרשומה בדוח מיידי על ההוראה :בדוח

המיידי יובאו גם הוראות פסקה ).(1
)ד(

ביום הגשת הדוח המיידי המתוקן תפורסם הזמנה לכינוס

האסיפה הכללית לפי תקנה  ,11בשינויים המחויבים.
תיקון הדוח
המיידי יי
החברה

8וב.

)א(

ביקשה חברה רשומה לשנות פרט מן הפרטים המובאים בדוח

המיידי ,תודיע על כך בדוח מיידי ובהודעה לזכאים להצביע באסיפה
כללית בהתאם לתקנה  ,(2)11ובלבד שעשתה כן שלושה ימי עסקים לפני

המועד שנקבע לכינוס האסיפה הכללית.
)ב(

הוגש דוח מיידי לפי תקנה זו ,רשאים הרשות או עובד שהיא

הסמיכה להורות לחברה הרשומה לתת הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים
בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי ,תוך מועד שיקבעו ,וכן
להורות לחברה הרשומה על תיקון הדוח המיידי לפי הפירוט ,הידיעות
והמסמכים כאמור ,תוך מועד שיקבעו.
)ג(

הורו הרשות או עובד שהיא הסמיכה על תיקון הדוח המיידי,

יחולו הוראות תקנה 8וא)ב( עד )ד( ,בשינויים המחויבים.״
תיקון תקנה 20

.6

בתקנה  20לתקנות העיקריות ,במקום ״תקנות אלה״ יבוא ״תקנות  4 ,2באשר לחובת

גילוי וכן תקנות )8 ,7ב(8 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13 ,11 ,וא ו־18ב״ ובמקום ״(2)40״ יבוא
״)61א^(״.
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במקום תקנה ו 2לתקנות העיקריות יבוא:

.7

.21

״עסקה חריגה
של ח:1רזז
רשומה בשליטת
הממש לה

החלפת תקנה ו2

הוראות תקנות אלה לא יחולו על התקשרות בעסקה חריגה -
)ו(

בין חברה רשומה בשליטת הממשלה לבין חברה אחרת בשליטת

הממשלה,

ובלבד שמי מהחברות אינה חברה מאוחדת ,חברה

מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה של רעותה וששתי החברות
אינן חברות הנשלטות בידי אותה חברה שבשליטת הממשלה :בתקנה
זו ,״חברה מאוחדת״ ,״חברה מאוחדת באיחוד יחסי״ ו״חברה כלולה״
 כהגדרתן בתקנה ו לתקנות ניירות ערך )עריבת דוחות כספייםשנתיים( ,התשג״ג993-ו .
5

)(2

בין חברה רשומה בשליטת הממשלה לבין המדינה או תאגיד

שהוקם בחוק ,אשר שר האוצר קבע בצו באישור ועדת כספים כי
תקנות אלה לא יחולו על העסקה האמורה או על סוגי עסקאות
חריגות שייקבעו בצו כאמור.״
.8

אחרי תקנה  2.1לתקנות העיקריות יבוא:
.22

־תחמה

הוספת תקנה 22

תקנות אלה יחולו גם על בעל שליטה שהוא נושא משרה בחברה

רשומה ,ואולם לענין התקשרות הטעונה אישור לפי סעיף 96לו לפקודת
החברות .לא יחולו הוראות תקנות 6א ו־6ב.״
.9

תחילתן של תקנות אלה פג ימים מיום פרסומן.

תחילה

.10

הוראות תקנה 6א)בץ (3יחולו גם על התקשרות הנעשית לפי החלטת מסגרת שקיבלו

הוראת מעבר

ועדת הביקורת ,הדירקטוריון והאסיפה הכללית ,לפני תחילתן של תקנות אלה.
ב׳ בניסן התשג״ח ) 29במרס (1998
)חמ (3-2499

יעקב נאמן
שר האוצר

ק״ת התשנ״ג ,עמי .466

תקנות ביטוח ב ר י א ו ת מ מ ל כ ת י ) ש י נ ו י י ם ב ת כ נ י ת ה ת ש ל ו מ י ם ו ה ש י ר ו ת י ם
ש ל קופה( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )8א (3ו־)א (4ו־)60א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשניד) 1994-להלן  -החוק( ,אני קובע תקנות אלה:
י

.1

בתקנות אלה ,״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו

הגדרה

לעני• תקנות אלה.
.2

הצעה של קופת חולים )להלן  -קופה( -
)ו(

להוספת שירות ,לרבות הוספתו בתשלום ,לפי סעיף )8או^ץא( או )ג( לחוק,

מועדים להגשת
הצעת קופה

להפחתה בשיעורם של תשלומים שאושרו לראשונה בהתאם לסעיף )8א (2לחוק או
לביטולם • -יכול שתוגש בכל מועד שתראה הקופה לנכון:
ם׳ ח התשנ״ד ,עמי  :156התשנ״ח.58 ,
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643

)(2

להוספת תשלום לתשלומים שאושרו לראשונה בהתאם לסעיף )8א (2לחוק,

לתוספת לשיעורם ,לגריעת שירות שהוסף כאמור בפסקה ) (1או לתוספת לתשלום
בער שירות שהוסף כאמור  -יכול שתוגש פעם בשנה בלבד ,ב־ ו בדצמבר.
פרסום שינוי
שאושר

.3

))8א(

הגישה קופה לראשונה הצעה כאמור בסעיף ^ 1X0לחוק ואושרה ההצעה,

כולה או מקצתה ,תפרסם הקופה פירוט מלא של השירותים חייבי התשלום שבסל
השירותים המחייב אותה ,והתשלום בעדם ,בין שהתשלום קבוע בתוספת השניה לחוק או
בצו ביטוח בריאות ממלכתי)תרופות בסל שירותי הבריאות( ,התשנ־ה , 1995-ובין שאושר
2

באמור לעייל ,ולרבות שירותים שהוספו כאמור ,גם שלא בתשלום ,וכן תשלום עתי קבוע,
שאושרו כאמור לעיל.
)ב(

פרסום כאמור בתקנת משגה )א( ייעשה בדרכים אלה:
)ו(

בשני עיתונים יומיים:

)(2

בעלון שיישלח לבתי החברים בקופה ,תוך  7ימים מיום הפרסום בעיתון

ושיינתן לחברים ללא תשלום ,בסניפי הקופה ,לפי בקשתם.
)ג(

כל שינוי נוסף שענינו תשלומי חברים ,הוספת שירות וגריעתו של שירות

שהוסף ,אשר אושר כאמור בסעיף )8א (2לחוק יחייב פרסום -
)ו(

בשני עיתונים יומיים:

)(2

בהודעה בכתב שתישלח לבתי החברים בקופה תוך  7ימים מיום הפרסום

ושתינתן לחברים ,ללא תשלים ,בסניפי הקופה ,לפי בקשתם:
)(3

בעדכון העלון כאמור בתקנת משנה ) ב ^  ,לפי דרישה של המנהל ,והפצתו

בדרך שיורה.
)ד(

לענין סעיף )8א (5לחוק יראו כיים פרסום ההודעה את יום הפרסום בשני

עיתונים יומיים ,לפי המאוחר )להלן  -מועד הפרסום( ,ובלבד שהעלון כאמור בתקנת משנה
) ב ^ או ההודעה בכתב והעלון המעודכן לפי תקנת משנה )ג( ,לפי הענין ,הופקדו בירי
המנהל תוך  7ימים ממועד הפרסום :לא הופקדו במועד האמור  -יראו את מועד ההפקדה
כמועד הפרסום.
תשלום מרבי

.4

קיבלה קופה אישור כאמור בסעיף )8א (2לחוק לגביית תשלום מתשלומי החברים

בתשלום מרבי ,והקופה מבקשת לגבות מחבריה תשלום השונה ממנו ,בגבולות התשלום
המרבי)להלן  -תשלום שונה( ,תפרסם את התשלום השונה ~
)(1

אם החליטה עליו לפני ביצוע פרסום לפי תקנה )3א(  -באותו פרסום:

)(2

אם החליטה עליו לאחר ביצוע פרסום באמור  -בהודעה למנהל שתינתן 20

ימים לפני כניסתו לתוקף וכן בדרכים הקבועות בתקנה )3ג( ,זולת אם קבע המנהל כי
נ*• תן להסתפק רק במקצתן :פרסום כאמור ייעשה במועדים שהורה המנהל.
פרסום לפי
הוראות המנהל

סבר המנהל כי קופה לא עמדה בתובת פרסום שינוי כאמור בתקנות אלה או כי דבר

.5
שינוי שאושר לא הגיע לידיעת חברי קופה ,כולם או מקצתם ,או כי נפל פגם בפרסום ,רשאי
הוא להורות לקופה לפרסם את השינוי במועד ובדרך שיורה.
י״א בניסן התשנ״ח ) 7באפריל (1998
)חמ (3-2844

יהושע מצא
שר הבריאות

ק״ת התשנ״ה ,עמ׳  :749התשניח ,עמ׳ .232
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ת ק נ ו ת ה ס פ נ ו ת ) י מ א י ם ( ) ה כ ש ר ת צ ו ע ר י ם (  ,התשב״ח 998--ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  212 ,209 ,208ו־)230ג( לחוק הספנות )ימאים( ,התשל־־ג-
) '1975להלן  -החוק( ,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף  229לתוק ,אנו
מתקינים ומצווים לאמור:
.1

בתקנות אלה -

״אניה״  -כלי שיט העשוי לשוט והמונע בכוח מנוע ,אשר תפוסתו ברוטו עולה על  100אוי
שאורכו המרבי עולה על  24מטרים ,לפי הענין:
יבעל כלי שיט״  -לרבות מי שבידו אותה שעה השליטה על כלי השיט ועל צוותו:
״המועצה״  -המועצה להסמכת ימאים שהוקמה בהתאם לפרק ג׳ לחוק:
״המנהל״  -מנהל מינהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה .לרבות מי שהוא אצל לו
מסמכותו לענק תקנות אלה:
״כלי שיט״  --אניה הרשומה במרשם הישראלי או החייבת רישום בו לפי חוק הספנות )כלי
׳עיט( ,התש״ך; 1960-
2

״מסע ביךלאומי״  -מסע מכל מקום במדינה אחת .למדינה אחרת:
־מתלמד״  -המקבל הכשרה בכלי שיט או מחוצה לו בישראל ,למקצוע ימי או לתפקיד
•־טעון הסמכה ,בדרך של עבודה מעשית מודרכת ולימוד עיוני ,בין שהוא עובדו של בעל
 :ל י השיט ובין אם לאמ
״צוער״  -מתלמד המקבל הכשרה לקראת הסמכה כקצין בדרגה התחלתית במחלקת סיפון
או מכונה או חשמל.
.2

בעל כלי שיט יכשיר צוער אחד לפחות בכל כלי שיט שבבעלותו.

.3

צוער המבקש לקבל הכשרה בכלי שיט ,יגיש בקשה למנהל ,לאחר שיוכיח כי נתקיימו

בו כל אלה:
)(1

הוא אזרח ישראל;

)(2

הוא בעל פנקס ימאי או נתמלאו בו תנאי הכשירות הכללית לקבלת פנקס ימאי

מספר המתלמדים
המזערי

תנאי כשירות

כאמור בסעיף  5לחוק;
)(3

הוא נמצא מתאים בבדיקת התאמה מקצועית לשמש בדרגת קצין במחלקה

שבה הוא מבקש הסמבה:
)(4

הוא יוצא צבא אשר נמצא כשיר לשירות סדיר ,או נמנה עם כוחות המילואים

של צה״ל כמשמעותם בחוק שירות הבטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו; 1986-
ג

)(5

הוא בעל השכלה של שתים עשרה שנות לימוד לפחות או השכלה אחרת,

השקולה לה ,לפי קביעת המועצה.
.4

תכנית ההכשרה של צוער בכלי שיט תכלול את המקצועות המנויים בתוספת,

תכנית הכשרה

בהתאם למסלולים דלקמן:

י
2
5

סייח התשל״ג ,עמי .329
ם״ח התש״ך ,עמי .70
סייח התשמ״ו ,עמי  :107התשנ״ו ,עמי 49ו.
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)ו(
)(2

פיקוח על

חובה כלפי
צוער

.5

צוער סיפון  •-מסלול הכשרה לקראת הסמכה לחובל משמרת באניה:
צוער מכונה  -מסלול הכשרה לקראת הסמכה לקצין מכונות שלישי באוניה;

)(3

צוער חשמל  -מסלול הכשרה לקראת הסמכה לקצין חשמל דרגה ב׳ באניה.

)(4

מסלול אחר להכשרת קצין באניה שייקבע על ידי המועצה.

המועצה תפקח על הכשרתם של צוערים בכלי שיט ,ובכלל זה רשאית היא לקבוע בי

צוער עמד בדרישות תכנית ההכשרה ,לקצר את תכנית ההכשרה או להאריכה.
.6

בעל כלי שיט יספק לצוער ,בעת הכשרתו בכלי השיט ,מקום מגורים ,כלכלה וטיפול

רפואי בהתאם לצורך.
.7

בעת הכשרתו בכלי השיט כפוף צוער לפיקודו של הקברניט או מי שהורשה על ידו

לצורך בך .בהתאם לנוהג הימי המקובל בכל הנוגע למשמעת בכלי השיט ,והוראות פרקים
י״ד ,למעט סעיף  ,109ט״ו ו־ט״ז לחוק יחולו עליו בשינויים המחויבים הכל כאמור בסעיפים
 216ו־ 217םיפה לחוק.
חובות הצוער

.8

בתקופת הכשרתו בכלי השיט ,רשאי הקברניט להטיל על צוער ביצוע עבודות

המתאימות לכושרו ,כישוריו ותכנית הכשרתו ובהשגה מתאימה ,-אולם לא יוטלו על הצוער
עבודות של איש צוות שלביצוען נדרשת הסמכה כמפורט בחוק.
.9

המנהל רשאי לפטור בעל כלי שיט מהוראות תקנה  2אם נתקיים אחד מאלה:
)ו(

מסלול הפלגתו של כלי השיט ובכלל זה אורך המסלול והנמלים שבדרכו:

)(2

העדר צוערים הטעונים הכשרה•,

)(3

נסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתו ,ובכלל זה בקשר למבנה האניה ,סוג המטען

המובל ,בטיחות האניה ובטיחות הצוער.
תחולה

.10

תקנות אלה יחולו על כלי שיט בהיותו במסע בין־לאומי.

תחילה

ו .1

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
)תקנה (4
תכנית הכשרה מעשיה ועיונית באמה לזנוערי סיפון
לפני הסמכתם כחובלי משמרת
תפקידי חובל משמרת:
1.1

בלב ים  -קבלה ,אחזקה ומסירה של משמרת הגשר.

1.2

בעגינה  -הכנת העוגן לעגינה .משמרה עוגן הכרת מערכת מדלה העוגן לצורך
הטלתו והרמתו,

1.3

בנמל  -משמרת בזמן תמרון בגשר ,בחרטום או בירכתי האנייה .משמרת בזמן
טעינה או פריקת מטען .משמרת בזמן תדלוק.

הכרת אמה:
2.1

ידע ברבר אבזרי הבטיחות ואמצעי הבטיחות הנדרשים.

2.2

הכרת מבנה האניה :אזור המגורים ,המחסנים ,מכלי הנטל ,הדלק ,המים
וזיבורית.
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.3

2.3

הכרת הצנרת ואפשרויות השאיבה של המבלים שבפריט .2.2

2.4

חיזוקי אורך ורוחב ,צלעות סיפונית ,תרנים ומערכת ההגה והמצוף.

טיפול במטענים:
3.1

עקרונות שינוע ואחסון בטוח של מטענים תוך התתשבות בלחצים הנוצרים
ביציבות האניה בשוקע ובשופע.

.4

3.2

חישובי טעינה.

3.3

שיטת אחסון תוך התחשבות במטענים מסוכנים.

3.4

הכרת תכניות הטעינה והבנת הוראות הטעינה.

3.5

טיפול במטען במשך ההפלגה.

נווט האניה:
4.1

שימוש ,הפעלה ואחזקה של כל ציוד הגשר.

4.2

הכרת כל הספרות המקצועית ,השימוש הנכון ושיטות העדכון)כל החומר בשפה
האנגלית(.

.5

4.3

הכרת התקנות למניעת התנגשות בים על בוריין וניתוב האניה בהתאם.

4.4

מציאת אתר האניד; בעזרת השמש ,הכוכבים והירח או בעזרת נקודות חוף.

־!4.

שימוש נכון בכל עזרי הנווט.

4.6

הבנת תופעות מטאורולוגיות וניתוב בבל תנאי מזג אוויר.

4.7

ידע באיתות וקשר.

התמודדות עם מצבי חירום:
5/1

עזרה רפואית.

5.2

כיבוי אש ובקרת נזקים.

5/1

הנצלה כולל פיקוד על כלי הצלה.

5.4

עליה על שרטון.

;!5.

אובדן היגוי ,כוח הנעה או חשמל.

3.6

פירצה בצופן.

5.7

אדם בים.

5.8

הגשת עזרה לכלי שיט במצוקה.
תבנית הכשרה מעשיה ועיונית באניה לצוערי מכונה לפני
הסמכתם לדרגת קצין מכונות שלישי

מכונאות מנוע וקיטור:
ש י פ ו ץ ובדיקת שסתומי יניקה ופליטה וכיוון מרווח שסתומים.
ש י פ ו ץ ובדיקת שסתומי התנעה וניתוב ושסתומי בטיחות.
שיפוץ ,בדיקה וכיוון מרססי דלק.
שיפוץ ,בדיקה וזימון משאבת הזרקה.
מדידה ,בדיקה והתאמת מיםב ראשי טלטל תחתון.
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שיפוץ ,בדיקה מדידה וטיפול ביחידת מנוע הכוללת לפחות :ראש המנוע ,בוכנה על
טבעותיה ותותב צילינדר.
שיפוץ ,כיוון ,טיפול ובדיקת וסת גובה מים ,מחוון גובה מיס ,שסתום בטיחות ומבער של דוד
קיטור .פירוק והרכבה של טורבינת עזר )קיטור(.
ערגול צינורות ,פירוק והרכבה של מכונת/משאבת קיטור.
מכונאות כללית:
הכרת מערכות צנרת שונות.
בדיקה ,טיפול השחזה ושיפוץ של שסתומים שונים המורכבים במערכות אניות.
טיפול במסננים שונים.
הכנת אטמים ,גובתות מילוא.
טיפול ניקוי ובדיקת מחליפי חום.
בדיקה ושיפוץ ש ל משאבות צנטריפוגליות ,בוכנאיות ,גלגלי שיניים או תבריגיות.
פירוק והרכבה ,טיפול ,בדיקה ושיפוץ של מפריד צנטריפוגלי.
שיפוץ ,בדיקה וטיפול במדחם אוויר.
הכנת מכל בתחתית כפולה וכניסה לתוכו.
שיפוץ ,בדיקה וחיבור מנוע חשמלי תלת פזי.
בדיקת קוויות צירים )מנוע משאבה(.
הכרה עקרונית של לוח חשמל ראשי כולל מתקני הגנה.
הכרת מערכות הגנה חשמליות על מתקניהם השונים.
הכרת מערכות היגוי.
הברת מערבות כננות ומתקני הרמה כולל כ ע ת עוגן.
הכרת מערכות כיבוי אש אינדיבידואליות ומרכזיות.
הכרת מערכות ומתקנים ספציפיים לאניה שבה מפליג הצוער.
תכנית הכשרה מעשית ועיונית באניה לצוערי חשמל
לפני הסמכתם לדרגת קצין מכונות חשמל דרגה ב׳
ו.

מערכות חשמל באגיה
תפקיד:
הפעלה ,בטיחות ,ידע עיוני ,קריאת סרטוטים ,תחזוקה ואיתור תקלות.
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1.1

רשת חלוקת האנרגיה החשמלית באניה.

1.2

לוח מיתוג ראשי.

1.3

מערכת יצירת האנרגיה החשמלית באניה.

1.4

אבזרי מיתוג.

1.5

מערכת התאורה.
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1.6

מעליות.

ד1.

מגופים ובננות.

•.£ז

מ ד ח ף צד.

.9ו

.2

מ י ת ק ן ו מ פ ו ל ו ת קירור :מזג אוויר.

מערבות בקרה ואוטומציה באגיה
הפקיד:
בטיחות ,י ד ע עיוני ,ק ר י א ת סרטוטים ,תחזוקה ואיתור תקלות.

הפעלה,
2.1

בקרים תעשייתיים באניה.

2.2

ב ק ר ת מ ע ר כ ו ת ע ז ר  :ד ו ד ע ז ר  ,מדחםים ,מ ש א ב ו ת  ,מ פ ר ד י ם .

2.3

מ ע ר כ ו ת ה ש ח ה ואזעקה :אזעקה מ ר כ ז י ת  ,SIMOSגילוי עשן ,גילוי ערפילי שמן,
מ ד י מליחות.
מערכות

2.4

ייצוב:

הכרת

בעיית

היציבות

באניה,

מערכת

ייצוב

לפי

שיטת

.INTERINO
2.5

מ ע ר ב ת היגוי :ה כ ר ת מ ע ר כ ו ת הידראוליות ,מ ע ר כ ו ת חשמליות ,היגוי אוטומטי.

2,0

בקרת מנוע ראשי :הכרת בעיית הבקרה מהגשר ,הבנה עקרונית ש ל המערכת
הפגימטית,

2.7

מ ע ר כ ת ש ל י ט ה מ ה ג ש ר כ ד ו ג מ ת  , D I F Aמ ד ה ס פ ק גל.

מ ע ר כ ו ת עזר :ה ג נ ה ק ת ו ד י ת  ,מ צ פ ן גיירו ,מ ד ע ו מ ק  ,מ ד מ ה י ר ו ת  -ד ר ך  ,מ ע ר כ ת ק ש ר
טלפוני ו ק ש ר פנים.

ג ׳ ב נ י ס ן ה ת ש נ ״ ח ) 30ב מ ר ס (1998

)ז־ומ (3-271;:
ש א ו ל

א ל י ה ו י ש י

י ה ל ו ם

ש ר התחבורה

צו׳ ה ד ר ב י ם ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה

צומת

ש ר העבודה והרווחה

ו פ י ת ו ח ( ) ד ר ך מ ם ׳  :7ג ד ר ה  -י ס ו ד ו ת ;

)מחלף( גדרה; צ ו מ ת א ז ו ר ה ת ע ש י ה ג ד ר ה צפון; צ ו מ ת אזור התעשיה
גדרה

דרום(,

ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו

ב ת ו ק ף ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  3ל פ ק ו ד ת ה ד ר כ י ם ו מ ס י ל ו ת ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה ו פ י ת ו ח (  ,'1943 ,א נ י
מצווה
.1

לאמור:
)א(

תחולת הפקידה

הפקודה תחול ע ל קטע הדרך ,המחלף והצמחים הבאים:

ע ל הדרך
)(1

ק ט ע ה ד ר ך ב ר ו ח ב ע ד  50מ ט ר י ם ה מ ת ח י ל ב נ ק ו ד ת צ י ו ן 127.168 - 135.051

ב ק י ר ו ב ע ל ד ר ך מ ס י  :7ג ד ר ה  -י ס ו ד ו ת ) ל ה ל ן  -ה ד ר ך ( ב ס מ ו ך ל צ ו מ ת ג ד ר ה :
והמסתיימת

בנקודת

ציון

135.142

-

136.028

בקירוב

על

הדרך

בסמוך

ליסודות:
׳נייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי  :40ס־ח התשכ״ו ,עמי .4
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)(2

הצומת )מחלף( שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳  :40צומת ראם  -צומת

כנות ועם דרך מם׳  :41כנות  -נתיבה בנקודת ציון 54.763ו  127.797 -בקירוב
5

2

בסמוך לגדרה:
)(5

הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאזור התעשיה גדרה צפון

בנקודת ציון  128.428 - 134.570בקירוב:
)(4

הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאזור התעשיה גדרה דרום

בנקודת ציון  128.316 - 134.402בקירוב:
)(5

הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מס־  :3צומת אשקלון  -גבול )עזה(

4

בנקודת ציון  134.914 - 134.742בקירוב סמוך ליסודות.
)ב(

גבולות קטעי הדרך .המחלף והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים

בתוספת והמםומניס ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במערכת מפות מסי 2/9/7423 ,1/9/7423
הערוכות בקנה מידה  1:5000והחתומות ביר שר התשתיות הלאומיות ביום ה׳ באלול
התשנ״ז) 7בספטמבר .(1997
רשות לעיין
ב מ פ ה

.2

העתק המפות האמורות בסעיף ו)ב( נמצא במחלקת במפה עבודות ציבוריות מחוז

תל־אביב והמרכז ,רח׳ הרצל  180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
תוספת
)סעיף ו)ב«

2
5
4

650

גושים

חלקות

2218

1 ,16 ,83

2235

2

3872

13 ,14 ,15 ,24

3873

14 ,15 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,36

3874

 ,13 ,14 ,16יו

4309

2 ,5 ,8

4512

8 ,11 ,12 ,14 ,16 ,26 ,27

4514

28 ,53 ,34 ,35 ,37 ,38 ,40

4515

16 ,17 ,20

4550

20 ,25

4581

3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12

4586

38

4591

59 ,60 ,62 ,63 ,64

37 ,39 ,40 ,41 ,65 ,67 ,70 ,71 ,72 ,73
,

ק״ת התשל״ג ,עבר .262
ק״ת התשב״ה ,עמ׳ .2333
ק״ת התשב״ד ,עמ׳ .820
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גושימ

חלקות

4593

 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,31 ,32 ,37 ,38ו

4725

2

4990

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,13 ,14 ,18 ,32 ,33 ,34

4991

16 ,22

5002

19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,29 ,30

5003

4

5446

4 ,5 ,6

ה׳ באלול ההשנ״ז) 7בספטמבר (1997
)חמ (3-162

צ ו פייקוח

אריאל שרון

שר התשתיות הלאומיות

על

מחירי

מצרכים ושירותים )הורדת

אשפוז ושירותים

מחירי

אמבולטוריים( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )1 2אץ (3לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
996ו )להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם ועדת מחירים לפי סעיף 3ו לחוק ,אנו מצווים
י

לאמור:
מחירי השירותים המפורטים להלן יירדו בשיעור  1.48ממחירם הקובע :

.1

2

)א(

אשפוז ושירותים אמבולטוריים על ידי קופות החולים בבתי חולים כלליים;

)ב(

השירוהים המפורטים בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת

הורדת מחירים
כללי

שעה( )מחירים מרביים לשירותים רפואיים( ,התשנ׳׳ג) 1993-להלן  -שירותים
ג

דיפרנציאליים(;
)ג(

אשפוז יולדות ואשפוז על ידי משרד הבטחון בבתי חולים כלליים:

)ד(

אשפוז ,שירותים דיפרנציאליים ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים כלליים

שלא על ידי קופות החולים ,למעט בדיקת מי שפיר:
)ה(

שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מחוץ לבתי

הולים:
)ו(

בדיקת מי שפיר:

)ז(

שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת המפורטים

בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים לשירותי
מרפאה( ,התשנ״ו."1996-
מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים שאינם כלליים יירדו בשיעור

.2

 3.35%ממחירם הקובע .
2

סיידו
ק״ה
ק״ה
ק״ת

הורדת מחירים
בתי חולים
שאינם כלליים

התשנ״ו ,עמי .192
התשנ״ח ,עמי .285
התשנ״ג ,עמי  :875התשנ״ד ,עמי ,626
התשנ״ו ,עמי .796
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תחילה

.3

תחילתו של צו זה ביום ה׳ בניסן התשג״דו) 1באפריל .(1998

ג׳ בניסן התשנ״ח ) 30במרס  998ו(
יעקב נאמן

)חמ (3-2722

שר האוצר

יהושע

מצא

שר הבריאות

צו הפיקוח על מ צ ר כ י ם ושירותים )הצגת מ ח י ר ש ל סוג מ צ ר כ י ם מסוימים(
)תיקון( ,ה ה ש נ ״ ח  9 9 8 -ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו)2הץו( ו־ 47לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי״ח957-ו  ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
י

תיקון התוספת

.1

בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הצגת מחיר של סוג מצרכים

מסוימים( ,התשנ״א 991-ו -
2

)ו(

בפרט ) ,(6במקום האמור בטור א׳ יבוא:
״סוגי לחם שלגביהם נקבע מחיר מרבי והנמכרים ביחידות בודדות ללא
אריזה״;

)(2

בפרט ) (7במקום האמור בטור א׳ יבוא:
״חלב או שוקו ,מפוסטר ,טרי או עמיד״;

)(3
תחילה

.2

פרטים )11) ,(11) ,(9) ,(3א( (16),ו־)7ו(  -בטלים.

תחילתו של צו זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

י׳ בניסן התשנ״ח ) 6באפריל (1998
נתן ש ר נ ם ק י

)חמ  837ו(3-

שר התעשיה והמסחר
סייח התשי״ח ,עמי  ;24התשמ״ט ,עמי  ;40התשניא ,עמי .203
ק״ת התשנ״א ,עמי  ;1237התשנ״ד ,עמי .635

א כ ר ז ת ה ת ק נ י ם ) ת ק ן ר ש מ י ( ) ס ע י פ י ם ב ת ״ י  ,(107התשנ״ח-־ 998ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק התקנים ,התשי״ג953-ו' ,אני מכריז לאמור:
תקן רשמי

.1

הסעיפים בתקן ישראלי  ,107חומרי דלק פחמימניים :סולר למנועי דיזל וסולר להסקה,

מאלול התשנ״ה )ספטמבר  ,(1995כמפורט להלן:
ו  -״חלות התקן״ - 3 ,״מיון וכינוי״ - 4 ,״דרישות כלליות״ - 5 ,״דרישות כימיות
ופיזיקליות״  -בכל הקשור לסולר לתחבורה  -סעיף  - 6״שיטות בדיקה״ ,ונספח א׳ -
״מוספים לשיפור הביצועים״ ,הם תקן רשמי.
הפקדה

.2

הסעיפים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת

תקנים רשמיים .
2

סייח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמי  ;34התשנ״ח ,עמי .52
י״פ התשל״ו ,עמי .1871

652
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תחילה

תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

י׳ בניהן התשנ״ח ) 6באפריל (1998
נתן שרנםק י

)חמ (3-95

שר התעשיה והמסחר

ה ו ד ע ת פקידי ה מ מ ש ל ה )שינוי תארימ( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת פקידי הממשלה )שינוי תארים() '1940 ,להלן -
הפקודה( ,אני מודיע לאמור:
.1

תיקון התוספת

בתוספת לפקודה ,בסופה יבוא:
2

טור א׳

טור ב׳

״מנהל מחלקת המדידות

מנהל המרכז למיפוי ישראל״

כ״ח באדר התשניח ) 26במרס (1998
בנימין נתניהו

)חמ (3-1513

ראש הממשלה
ע״ו  940ו ,תום׳ ו ,עכר  :40י״פ ה תש י •א ,עמי .534
ק״ר :התשנ״ז ,עמי .656

ה ו ד ע ת ה א ר כ י ו נ י ם ) א ג ר ו ת ( ) מ ם ׳  ,(2ה ת ש נ ״ ח 1 9 9 8 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הארכיונים )אגרות( ,התשמ״ב) '1982-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
כתוצאה מעליית מדד המחירים לחודש ינואר  1998לעומת מדד המחירים לחודש

ו.

עדכון אגרות

יולי  ,1997כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נוסח התוספת לתקנות החל ביום
ה־ בניסן התשנ״ח ) 1באפריל  (1998הוא כדלקמן:
״תוספת
האגרה

הסכום בשקלים חדשים

ו.

אגרת עיון או אגרת העתק)תקנה (2

22

׳;.

אגרת עיון בספרי נפום)תקנה (3

42

.3

אגרת העתק צילומי)תקנה  (4עד  15צילומים

22״

כ״ז באדר התשנ״ח ) 25במרס (1998
נחמ (3-82

אביתר פריז ל
גנז המדינה

י ק״ת התשמ״ב ,עמי  :1701התשנ״ח ,עמי .15
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ה ו ד ע ת רישום ע י ו ר ה נ ד ס י ) א ג ר ת רישום( ,ה ת ש נ ״ ח  9 9 8 -ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ג( לתקנות רישום ציוד הנדסי .התשי״ט959-ו )להלן -
י

התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומי
האגרה

עקב עליית מדד חודש ינואר  998ו לעומת מדד חודש יגואר  997ו ישתנו סכומי אגרת

,1

הרישום השנתית שבתוספת השניה לתקנות ,החל ביום ה׳ בניסן התשנ״ח ) 1באפריל ,(1998
כמפורט להלן:
אגרת הרישום השנתית בעד -
בשקלים חדשים

טרקטור זחלי ואופני מ־ 100כ״ס ומעלה

449.74

מחפר  -עגורן זחלי ואופני

449.74

מפלס ממונע

449.74

מגרדה ממונעת

449.74

מוביל עפר

449.74

עגורן צריח

449.74

מיתקן לערבול אספלט

449.74

מפזר שלמק

449.74

טרקטור זחלי ואופני עד  99כ״ם ועד בכלל

510.24

מכבש כבישים ממונע

310.24

עגלת שפיכה דמפר

310.24

מחפרון

310.24

מדחס אויר נייד

310.24

קודח סלע

310.24

קודח אדמה

310.24

חופר תעלות

310.24

מכונה לטאטוא

310.24

מכונה ליציקת אבני שפה

310.24

מתיז ביטומן ממונע

310.24

מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

310.24

מגרדה נגררת

172.79

מכבש כבישים נגרר

172.79

מערבל בטון

172.79

כ״ב בשבט התשנ״ח ) 18בפברואר (1998
חוה ב ן־ א ר י

)חמ (3-312

רשם ציוד הנדסי
ק״ת התשי״ט ,עמי  :1175התשנ״ד ,עמי .815
654
המחיר  4.96שקלים חדשים
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