רשומות

קובץ התקנות
5914

ז־ בא :התשנ־ח

0ל ביולי 1998
עמוד

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים )כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל(,
התשנ״ח998-ו

 056ו

תקנות מס ערך מוסף)תיקון מם׳  ,(3התשנ״ח 998-ו

1058

תקנות מם ערך מוסף)תיקון מם׳  ,(4התשנ״ח 998-ו

 058ו

תקנות מם ערך מוסף)רישום()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו

1059

תקנות מם הכנסה)ניבוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו

1059

תקנות מם הכנסה )פטור על הכנסות חברת החשמל לישראל בע״מ בשל סכומים
המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה( ,תיקון( ,התשנ״ח998-ו

059ו

תקנות הטיס)בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו

1060

תקנות הביטוח הלאומי)הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה( ,התשנ״ח998-ו

060ו

תקנות הביטוח הלאומי)הכשרה מקצועית ודמי מחיה()תיקון( ,התשנ׳׳ח1998-

1064

תקנות הביטוח הלאומי)גמלה לשמירת הריון()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו

1064

תקנות הביטוח הלאומי)מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת()תיקון( ,התשג״ח998-ו

065ו

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()מתן שירותים מיוחדים()תיקון( ,התשג׳׳ח 998-ו

 065ו

תקנות הביטוח הלאומי)אמהות()תיקון( ,התשנ׳׳ח1998-

 065ו

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה()תיקון( ,התשנ״ח1998-

1066

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח אבטלה()תיקון( ,התשנ״ח998-ו

1066

תקנות הביטוח הלאומי)תגמולים למשרתים במילואים()תיקון( ,התשנ״ח998-ו

1066

תקנות הביטוח הלאומי)קצבאות ילדים()הגשת תביעה ואופן תשלום הקצבה()ביטול(,
התשנ״ח998-ו

1067

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נפגעי תאונות()תיקון( ,התשנ״ח998-ו

1067

תקנות הביטוח הלאומי)גמלאות בביטוח זקנה לשאירים()ביטול( ,התשנ״ח 998-ו

 067ו

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה)נכנסים לישראל()תיקון( ,התשנ״ח 998-ו

1068

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח()הוראת שעה()מס׳ ,(5
התשנ״ח998-ו
תקנות הפיקוח על פרי ההדר)היטלים( ,התשנ״ח 998-ו

1068
 068ו

תקנות אגרות בריאות)תיקון( ,התשנ״ח1998-

077ו

הודעת מם בולים)סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים()מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו

077ו

הודעת מס הבולים על מסמכים)תיאום סכומים()מם׳  ,(2התשנ״ח1998-

1078

הודעת מס ערך מוסף)הגדלת סכומי קנסות( ,התשנ״ח 998-ו

1078

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים )כללי מסירת מידע בידי
משטרת ישראל( ,התשנ״ח1998-
בהיקף הג>:יתי לפי סעיף  5לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ״א 981 -ו י
)להלן  -תחוב( .י׳•! חד התייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו.

בתקנות אלה -

״אמץ״  -אגף המודיעין במטה הארצי של משטרת ישראל;
״מבקש״  -רשות או בעל תפקיד מן המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ,המגיש בקשה
לקבלת מידע;
״מידע״  -כל אחד מאלה:
)ו(

פרטי רישום כמשמעותם בסעיף  2לחוק:

)(2

פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק ,ומשפטים

פליליים תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף  11לחוק:
״מאגר מידע״  -אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב כהגדרתו בחוק המחשבים ,התשנ״ה-
; 1995
ג

״מענ״א״  --המרכז לעיבוד נתונים אוטומטי במטה הארצי של משטרת ישראל;
״מח״ק״  -מחלקת חקירות ותביעות במטה הארצי של משטרת ישראל.
בקשה לקבלת

.2

)א(

בקשה לקבלת מידע )להלן  -הבקשה( תוגש באחת מדרכים אלה:
)(1

מידע

באמצעות מסמך חתום ביד המבקש ,שבו צוינו הפרטים האלה:
)א(

שם הרשות או בעל התפקיד המבקשים את המידע:

)ב(

שמו של הפונה ומספר זהותו ,ופרטי הגורמים שלהם תהיה גישה

)ג(

העילה לבקשת המידע;

)ד(

שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה ,מספר זהותו ומענו.

למידע במסגרת תפקידם,-

)(2

על גבי אמצעי מגנטי ,לפי דרישת מענ״א; במקרים שתקבע מענ״א יצורף

מסמך הכולל את הפרטים המפורטים בפסקה )ז(.
)ב(

הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על העברת מידע לגוף המפורט בפרטים )י(,

)יא( ו־)יב( לתוספת הראשונה לחוק לצורך חקירה או הליך משפטי.
מסירת מידע

.3

)א(

מידע יימסר בידי מוז״ק ,ובמקרים מיוחדים שייקבעו בנוהלי משטרת ישראל -

גם בידי מענ״א ,א מ ץ וקציני קישור משטרה  -פרקליטות.
)ב(

לא יימסר מידע אלא לאחר שמח״ק בדקה את,כל אלה:
)(1

היות המבקש נמנה עם הרשויות ובעלי התפקידים המפורטים בתוספת

הראשונה לחוק;

2

1056

סייח התשמ״א .עמי 22ג.
סייח התשנ״ה ,עמי .366

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח50.7.1998 ,

)(2

היקף המידע שניתן למסור למבקש לענין -
)א(

)ג(

עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף  3ו לחוק;

)ב(

פרטי רישום שהתיישנו לפי סעיף  14לחוק:

)ג(

פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף  16לחוק;

)ד(

עבירות המפורטות בסעיף  17לחוק.

לא יימסר מידע על תיק תלוי ועומד לרשויות ולבעלי תפקידים מן המפורטים

בתוספת הראשונה לחוק )להלן  -הגופים( כמפורט בטור א׳ בתוספת לגבי עבירות כאמור
בטור ב׳ לצדו ,אם חלפה למן פתיחת התיק התקופה כמפורט לצדם בטור ג /אלא אם כן הוגש
כתב אישום בענין :הוגש כתב אישום ,יימסר מידע כאמור כל עוד לא נסתיימו ההליכים
המשפטיים בתיק.
)ד(

על אף האמור בתקנת משנה)ג( ,רשאי היועץ המשפטי לממשלה לאשר מסירת

מידע על תיקים תלויים ועומדים לגופים ,שלא על פי המגבלות הקבועות בתוספת,
מנימוקים מיוחדים שיירשמו ועל סמך בקשה מנומקת מטעם הגוף המבקש.
)ה( אחת לשנה תערוך מח״ק בקרה במשטרת ישראל על מצב התיקים התלויים
ועומ־ים ,לשם בדיקה אם ניתן להגיש כתב אישום ,אם יש צורך בהמשך החקירה או אם יש
מקו• לסגור את התיק :דיווח על תוצאות הבקרה יוגש לוועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנכת.
)ו(
.4

המידע יימסר למבקש בתוך  30ימים מיום קבלת הבקשה.

נמסר מידע על פי בקשה לפי תקנה )2א( ,יירשמו במאגר המידע שם הגוף המבקש,

פרטים מזהים של הפונה והיקף המידע שנמסר לו; רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש

רישום מסירת
מידע

שני• ממועד מסירת המידע.
.5

תחילה

)א(

תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

)ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,תחילתן של תקנות )3ג( ומד( ו־ 4לענין רישום

הפרטים המזהים של הפונה ושל התוספת ,תהיה עם כניסתה של המערכת הממוחשבת
״פלילי 2000״ לפעולה במשטרת ישראל ,ולא יאוחר מיום י׳ בסיון התשם״א ) 1ביוני .(2001

תוספת
)תקנה )3ג«
טור ב׳
סוג העבירה

טור א׳
הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה
)ו( לפי פרטים )ו( ,למעט לצורך

פשע שעבר בגיר

טור ג׳

-!!?201.

שנתיים וחצי

העסקה בתפקיד מסווג שמור

עוון שעבר בגיר

)(2

לפי פרט )בא(

פשע שעבר בגיר

שנתיים וחצי

עוון שעבר בגיר

שנתיים

)(3

לפי פרטים )טז() ,יז() ,יט( ו ־)בו(

ומעלה ,ומכז(

שנתיים

עבירה שעבר קטין

שנה

פשע שעבר בגיר

חמש שנים

עוון שעבר בגיר

שלוש שנים

עבירה שעבר קטין

שלוש שנים

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח30.7.1998 ,

טור אי
)(4

)(5

טור ב־
סוג העבירה

טור ג•
תקופה

הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה
לפי פרטים )ו( ,לענין העסקה

בל עבירה ,למעט עבירה

בתפקיד מסווג שמור ומעלה) ,ז(

שעבר קטין שטרם מלאו

עד )ט() ,כ() ,בג() ,בהו( ו־)כט(

לו 6ו שנה

לפי פרטים )א( עד )ה() ,י( עד

בל עבירה

ללא הגבלה

ללא הגבלה

)יד() ,טו() ,יח() ,כב() ,בד(,
)כה( ו־)כח(
ו׳ באב התשנ״ח ) 29ביולי (1998
)חמ (3-1678

צחי ה נ ג ב י
שר המשפטים

תקנות מם ערך מוסף )תיקון מם׳ ב( ,התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  67ו־45ו לחוק מם ערך מוסף ,התשל״ו975-ו  ,ובאישור
י

ועדת הכספים של ה בנס ת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
השלישית

ו.

בתוספת השלישית לתקנות מם ערך מוסף ,התשל״ו976--ו' /אחרי ״בנק ערבי ישראלי

בע״מ״ יבוא:
״אוסטרליה אנד ניו זילנד בנקינג גרוב בע־מ״.
י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי (1998
יעקב

)חמ (3-234

נאמן

שר האוצר

סייח התשל״ו ,עמ׳ .52
ק״ת התשל״ו ,עמי  :1590התשג״ח ,עמי  486ועמי .974

תקנות מס ערך מוסף)תיקון מס׳  ,(4התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו־45ו לחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו , 1975-ובאישור
י

ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

ו.

בתקנה )3א( לתקנות מם ערך מוסף ,התשל״ו976-ו /אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)(2

תקבולים הניתנים במישרין לעוסק מתקציב הקרן הקיימת לישראל למימון

תבנית מחקר ופיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד החקלאות.״
י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי ;1998
יעקב נאמן

)חמ (3-236

שר האוצר
י טייח התשל״ו ,עמי .52
2

 058ו

ק״ת התשל״ו ,עמי  :1590התשנ״דו ,עמי  974 ,486ו־.1058

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח30.7.1998 ,

תקנות מס ערך מוסף )רישום()תיקון( ,התשנ״ח 998--ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  65,52ו־45ו לחוק מס ערך מוסף ,התשל־ו975-ו' ,ובאישור
ועדו; הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה 3ו לתקנות מס ערך מוסף )רישום( ,התשל־ו976-ו' ,במקום פסקה ) (4יבוא:

.1

״)(4

תיקון תקנה גו

בעל בית ספר לרבות גן ילדים ,שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן

שיטתי ושאיננו מלכ״ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית ,עיונית או מעשית,
לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט ,לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה
תלמידים ,להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות
התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מם.״
י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי (1998

יעקב נאמן

)חמ (3-985

שר האוצר
י ס׳ ח התשל״ו ,עמי .52
2

ק• ת התשל״ו ,עמי  :946התשנ״ב ,עמי 7ו.9

ונקנות מם הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים()תיקון(,
התשנ״ח1998-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  164ו־ 243לפקודת מם הכנסה' ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  2לתקנות מם הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים( ,התשל׳׳ז-

ו.

תיקון תקנה 2

977ו -
־

בתקנות משנה)א( ,במקום ״הנקוב בסעיף  1לצו עסקאות גופים ציבורים)קביעת

)ו(

סכום לענין סעיף  ,2התשנ״א •1991 -יבוא ״הקבוע בסעיף )2ב( לחוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מם( ,התשל״ו976-ו.״

)(2

תקנת משנה )ד(  -בטלה.

י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי (1998
יעקב

<חמ (3-4*8

נאמן

שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .20
ק׳ ת התשל״ז ,עמי  :1385התשנ״ב ,עמי .632

תקנות מם הכנסה )פטור על הכנסות חברת החשמל לישראל בע״מ בשל
סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה()תיקון( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )245ב( לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים של
1

הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

י

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח998 ,ו30.7.

1059

תיקון תקנה נ

בסופה של תקנה  2לתקנות מס הכנסה )פטור ממס על הכנסות חברת החשמל

.1

לישראל בע״מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה( ,התשנ״ח998-ו ,
2

במקום ־עד יום א׳ בטבת התשג״ח ) 30בדצמבר  997ו(״ יבוא ״עד יום י״ב בטבת התשנ״ט
) 31בדזנממ״
תחילה

.2

11׳.

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג באייר התשנ״ח ) 9במאי .(1998

י״ח בתמו? החשנ־־ח ) 12ביולי 998ו(.
יעקב נאמן

<חמ «-28*5

שר האוצר
ק״ת התשנ״ח ,עמי  ;381התשנ״ח ,עמי ו8ג.

תקנות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה()תיקון(,
התשנ״ח1998-

בתוקף סמכותי לפי סעיף )3ב( שבפרט  3לתוספת הראשונה של דבר המלך על הטיס
במושבות )הטלת חוקים( ,'1937 ,סעיף  14לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח, 1948-
2

וסעיף  30לחוק הטיס , 1927 ,לפי סעיף )28ב( לחוק רשות שדות התעופה ,התשל־ז ,"1977--אני
ג

מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 24א

בתקנות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה( ,התשנ״ב, 1992-

.1

5

אחרי תקנה  24יבוא:
״אחריות מנהל
^

ס

ב

מ

צ

ב

24א.

מנהל שדה אחראי לטיפול במצב חירום בשדה התעופה בהתאם

לתכנית החירום שנקבעה לאותו שדה תעופה ,במטרה להקטין את מספר
הנפגעים ולצמצם את הפגיעות ברכוש.״

ד׳ בתמוז התשנ״ח ) 28ביוני (1998
שאול יהלום

)חמ ו(5-232

שר התחבורה
ע־ר  ,1937תום׳  ,2עמי .563
עייר התש״ח ,תוס׳ א׳ ,עמי .1
חוקי א״י ,כרך ג׳ ,עמי  ;2551ם״ת התש״י ,עמי .(138)73
ם״ח התשל״ז ,עמי .182
ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;1046התשנ״ה ,עמי  :1504התשנ״ו ,עמי .219

תקנות הביטוח הלאומי)הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  317 ,297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה995-ו' )להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
טופס תביעה

.1

תביעה לגמלה וכן תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף  118לחוק

)להלן  -תביעה( ,יוגשו בטופס שהורה עליו המוסד.
ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
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)א(

.2

תובע גמלה )להלן  -התובע( יציין בתביעתו את בל הפרטים הנדרשים בטופס

ויצרף לתביעה את המסמכים הדרושים להוכחת זכותו לגמלה.
)ב(

התובע או אפוטרופסו יאשרו בחתימת ידם את נכונות הפרטים שבתביעה.

)ג(

כוללת התביעה פרטים שאותם חייב למסור מעבידו של התובע או גוף אחר,

הוכחת הזכות

תוגש התביעה למוסד רק לאחר שהפרטים האמורים יצוינו בתביעה.
)א(

.3

על אף האמור בתקנה )2ב( ,נבצר מהתובע מחמת ליקוי גופני ,נפשי או שכלי,

לאשר בחתימתו את פרטי התביעה ,ולא מונה לו אפוטרופוס ,תיחתם התביעה בידי בן זוגו
של התובע או בידי אדם אחר המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף  304לחוק)להלן -

הגשת תביעה
שלא בידי
הזכאי

אדם אחר( ,ובתביעה לגמלת סיעוד  --יכול שתיחתם בידי קרובו של התובע ,ידיד קרוב שלו,
עובד סוציאלי של שירותי הרווחה או אחות של שירותי הבריאות במקום מגורי התובע.
)ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,תביעה לקצבת זקנה יכול שתיחתם בידי בן

זוגו של התובע אף אם לא נתקיים האמור בתקנת משנה )א(.
)ג(

שוהה תובע גמלה כאמור בתקנת משנה )א( ,במוסד שמתקיים בו האמור בסעיף

)307א( לחוק ,תיחתם התביעה בידי אדם אחר ובהעדרו בידי -
)ו(

)(2

שניים מאלה:
)(1

מנהל המוסד שבו שוהה התובע:

)(2

סגן מנהל המוסד כאמור;

)(3

מנהל השירות הסוציאלי של המוסד האמור:

מנהל שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או מי שהוא מינה לענין

זה;
)(3

מנהל השירות למפגר במשרד העבודה והרווחה או מי שהוא מינה לענין

זה.
)ד(

לענין תקנה זו יראו תובע כשוהה במוסד ,אם בתקופה של  2ו החודשים שקדמו

ליום הגשת התביעה שהה במוסד  90ימים ,מתוכם  60ימים ברציפות.

דרש המוסד בי מעבידו של תובע גמלה ימסור פרטים על תקופת עבודתו ,סוגה

.4

ותנאיה ,שכר העבודה ודמי הביטוח ששולמו בעד המבוטח  -ימסור את הפרטים האמורים

דרישת פרטים
מהמעביד

בכתב בגוף התביעה או באישור נפרד ,כפי שידרוש המוסד ,ויאשרם בחתימת ידו.
)א(

.5

על אף האמור בתקנה ו רשאי המוסד לשלם גמלה מסוג מסוים בהסתמך על

נדונים שבמאגר מידע ,אף אם לא הוגשה לו תביעה.
)ב(

שימוש במאגר
מידע במאגר

המוסד רשאי לעשות שימוש במאגר מידע לצורך הוכחת זכות לגמלה ,לצורך

אימות פרטים ומסמכים המוגשים למוסד לענין חשלום גמלה ,וכן לצורך שיפוי מעביד
ששילם גמלה.
)ג(

בתקנה זו ,״מאגר מידע״  -כהגדרתו בסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ׳׳א-

931ו  ,ואשר נמצא ברשות המוסד.
2

2

סייח התשמ״א ,עמי  ;128התשנ״ו ,עמי .290
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בירור התביעה

.6

פקיד תביעות כמשמעותו לפי סעיף  298לחוק)להלן  -פקיד התביעות( ,רשאי להזמין

את התובע למוסד לבירור תביעתו ולאימות הפרטים שמסר בה :לא התייצב התובע בפני
פקיד התביעות ,יראוהו כמי שלא מסר למוסד פרטים או מסמכים הדרושים לבירור תביעתו
ויחול האמור בתקנה .8

תביעה לקויה

.7

)א(

נתקבלה במוסד תביעה לגמלה שאינה חתומה יראו כאילו התביעה לא הוגשה,

והיא תוחזר לתובע בדואר רשום.
)ב(

חתם התובע על התביעה והחזירה למוסד או הגיש תביעה חדשה כנדרש בתוך

 30ימים מהיום שבו הוחזרה התביעה כאמור בסעיף קטן)א( ,ייחשב המועד שבו נתקבלה
התביעה לראשונה כמועד הגשת התביעה ,החזירה למוסד לאחר  30ימים מהיום שהוחזרה
ייחשב המועד שבו נתקבלה התביעה החתומה כמועד הגשת התביעה.
)א(

ראה פקיד התביעות שהתביעה אינה כוללת את כל הפרטים שנדרשו בטופס

השלמת פרטי

.8

התביעה

התביעה ,שלא צוין בתביעה מספר חשבון הבנק לתשלום הגמלה ,שלא צורפו לתביעה
מסמכים הדרושים לבירור הזכות לגמלה או לקביעת שיעורה ,או שנתגלו אי־התאמות בין
המסמכים והנתונים שהגיש התובע לבין הנתונים שבמאגר המידע שברשותו של המוסד -
יודיע על כך המוסד לתובע ויבקשו להשלים את החסר בתוך  21ימים מיום מתן ההודעה;
לא השלים התובע את החסר בתוך המועד האמור ,תישלח לו בתום התקופה האמורה,
הודעה נוספת שעליו להשלים את החסר בתוך  15ימים נוספים )להלן  -מועד אחרון
להשלמת פרטים(.
)ב(

השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים ,ייחשב המועד

שבו נתקבלה התביעה לראשונה כמועד הגשת התביעה.
)ג(

לא השלים התובע את החסר עד למועד האחרון להשלמת הפרטים תידחה

התביעה :ואולם לא תידחה תביעה כשהמעביד הוא החייב במסירת הפרטים ולא מסר
אותם.
תביעה לתוספת
גמלה

.9

הודיע מי שמשתלמת לו גמלה ,כי נוצרו נסיבות שבגינן הוא זכאי להגדלת הגמלה או

לתוספת גמלה ,יראו בהודעה תביעה לגמלה או לתוספת גמלה ,לפי הענין.

תביעה לדמי

.10

לידה

המשוער שנקבע בבדיקה רפואית שנערכה בתקופת תשעת השבועות שבתכוף לפגי יום

תביעה לדמי לידה המוגשת לפני יום הלידה ,תכלול אישור רפואי על יום הלידה

הלידה המשוער.
תביעה לגמלה
לשמירת הריון

וו.

)א(

לתביעה לגמלה לשמירת הריון יצורף ,על גבי טופס שהורה עליו המוסד ,אישור

של רופא מומחה למחלות נשים ולידה)להלן  -התעודה הרפואית(; בתעודה הרפואית יאשר
הרופא המומחה כי על פי ממצאי בדיקה עדכנית של התובעת עליה להיות בשמירת הריון,
והתקופה הדרושה לשמירת ההריון ,בציון הפרטים האחרים שבטופס התעודה הרפואית.
)ב(

ניתנה תעודה רפואית לפי תקנת משנה )א( לתקופה שקדמה ליום הוצאתה,

יאשר בה הרופא המומחה את המועדים שבהם נבדקה התובעת.
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לתביעה לדמי תאונה יצורף ,על גבי טופס שהורה עליו המוסד ,אישור רפואי על

אובדן כושר התפקוד.
.13

לתביעה לדמי אבטלה יצורף אישור לשכת שירות התעסוקה ,על מספר ימי

)א(

האבטלה.
)ב(

14

תביעה לדמי
תאונה
תביעה לדמי
אבטלה ועבודה
מועדפת

לתביעה למענק לפי סעיף  174לחוק יצורפו כל אלה:
)ו(

אישור המעיד על תאריך השחרור משירות סדיר בצבא הגנה לישראל;

)(2

המסמכים הדרושים לצורך בדיקת זכאות לדמי אבטלה:

)ג(

אישור מאת המעביד על תקופת עבודתו.

נבצר מהמוסד או מוועדה מקומית מקצועית בהגדרתה בסעיף  223לחוק

)א(

להשלים את הדיון בתביעה לגמלת סיעוד בתוך תשעים ימים מיום שהוגשה התביעה ,בשל

תביעה לגמלת
סיעוד

נסיבות הקשורות בתובע ,רשאי המוסד ,בהתחשב בנסיבות המקרה ,לדחות את התביעה.
חדלו להתקיים הנסיבות האמורות בתקנת משנה )א( בטרם דחה המוסד את

)ב(

התביעה ,לא תובא התקופה שבה נתקיימו הנסיבות האמורות ,במנין  60הימים שבסעיף
)225ג( לחוק.
)ג(

החליט פקיד התביעות לדחות את התביעה לגמלה ,יודיע על כך בכתב לתובע

וינמק את החלטתו.
)ד(

נדחתה תביעה לגמלת סיעוד בשל סיבה כלשהי ,רשאי התובע ,בכל עת ,להגיש

תב־עה חדשה.
.15

מפרק יצרף לתביעה לגמלה לפי פרק ח׳ לחוק ,אישור בדבר הזכות לגמלה ודין

)א(

וחשבון מטעמו בדבר שיעור הגמלה ובדבר הסכומים ש י ש לנכותם לפי סעיף  187לחוק.
)ב(

תביעה לפי
פרק ח׳

מפרק ימציא למוסד ,לפי דרישתו ,מסמכים הדרושים לבירור תביעה לגמלה לפי

פרק חי ,לרבות תלושי שכר ,הסכמי עבודה ,מסמכי ההתאגדות ודין וחשבון על הפרשה
לקו פות גמל.
.16

מעביד התובע החזר תגמולים לפי סעיף  280לחוק ,יצרף לתביעה אישור מטעם צבא

הגו:ה לישראל על תקופת שירות מילואים של כל אחד מעובדיו ששילם לו תגמול לפי סעיף

תביעה להתזר
על ידי מעביר

);276א(.
.17

המוסד רשאי לדרוש ממי שמשתלמת לו גמלה פרטים וראיות בקשר למתן הגמלה

ורשאי הוא להשהות את המשך תשלומה עד שיוגשו לו הפרטים והראיות.
.18

)א(

המוסד ישלם את הגמלה לזכאי לתשלום באמצעות בנק ,בנק הדואר או

פרטים לעורך
המשך תשלום
הגמלה
אופן תשלום

בהמחאה ,הכל לפי בחירת המוסד.
)ב(

קצבאות ישולמו אחת לחודש בעד החודש השוטף במועדים שיקבע המוסד.

)ג(

דמי לידה ישולמו בתשלום אחד ,בעד כל התקופה שבעדה הם מגיעים ,לאחר

שחלפה מחציתה.
)ד(

גמלה לזכאי שאינו תושב ישראל תועבר ,לפי פרטים שימציא למוסד.
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הודעה על
שינויים

מי שמשתלמת לו גמלה חייב להודיע למוסד בכתב ,בציון מספר הזיהוי שלו וסוג

.19

הגמלה המשתלמת לו ,על כל שינוי שחל בכתובתו ,במצבו המשפחתי .בהכנסותיו ,במקום
תשלום הגמלה או במספר חשבון הבנק שבאמצעותו משלם המוסד את הגמלה ,וכן על כל
שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגמלה ,על שיעורה ,או על הדרך לתשלומה; קיבל
המוסד הודעה כאמור ,יאשר המוסד בכתב את קבלת ההודעה תוך ציון השינוי שחל לגבי
הגמלה ,בעקבוח ההודעה האמורה.

תחולה והוראת
מעבר

תקנות אלה יחולו גם על תביעה שטרם הוחלט לאשרה או לדחותה לפגי יום תחילתן

.20

)להלן  -תביעה קודמת( ,ולענין תביעה קודמת יוארך המועד האחרון להשלמת פרטים
כאמור בתקנה  ,8ב־ 90ימים נוספים.
ל׳ בסיון התשנ׳׳ח ) 24ביוני  998ו(
)חמ (3-2828

אליהו

י שי

שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי)הכשרה מקצועית ודמי מחיה()תיקון(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )144א( 215 ,ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה ,'1995-לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ביטול תקנה !5

תקנה  15לתקנות הביטוח הלאומי)הכשרה מקצועית ודמי מחיה( ,התשל״ט979-ו -

.1

2

בטלה.
ל־ בסיון התשנ״ח ) 24ביוני (1998

<חמ (3-2443

1

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ה ,עמי .96
ק״ת התשל״ט ,עמי .1664

תקנות הביטוח הלאומי)גמלה לשמירת הדיון()תיקון( ,התשנ״ח~1998
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  59ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשניה-
 ,'1995אני מתקין תקנות אלה:
ביטול תקנות

.1

תקנות ו 5 ,ו־ 8לתקנות הביטוח הלאומי)גמלה לשמירת הריון( ,התשנ״א- '1991-

ל׳ בסיון התשנ־ח ) 24ביוני (1998
)חמ (3-2267

אליהו י ש י
שר העבודה והרווחה

סייח התשג״ה ,עמי  ;207התשנ״ה ,עמי .90
ק״ת התשנ״א ,עמי .486

1064

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח30.7.1998 ,

תקנות הביטוח הלאומי )מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת( )תיקון(,
התשנ״ח998-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  74ו ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 1995י ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו.

תקנה  8לתקנות הביטוח הלאומי )מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת(,

ביטול תקנה 8

התשמ״ג - 1983-בטלה.
2

ל׳ במיון התשנ״ח ) 24ביוני (1998

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

)חמ -1630ג(

ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
ק״ת התשמ״ג ,עמי .534

2

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()מתן שירותים מיוחדים()תיקון(,
התשנ״ח998-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 ,'1995אני מתקין תקנות אלה:
.1

תקנה  10לתקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()מתן שירותים מיוחדים( ,התשל־ט-

ביטול הקנה 10

 - '1978בטלה.
ל׳ בסיון התשנ״ח ) 24ביוני (1998
)חמ (3-333

אליהו י ש י
שר העבודה והרווחה

ס׳ ח התשנ־ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
ק׳ ת התשל״ט ,עמי .83

תקנות הביטוח הלאומי)אמהות()תיקון( ,התשג״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  317 ,297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה ,'1995-אני מתקין תקנות אלה:
ו.

תקנות  3 ,1ו־ 5לתקנות הביטוח הלאומי)אמהות( ,התשי״ד - 1954-בטלות.
2

ביטול תקנות
 3 ,1ו־5

ל׳ ביזיון התשנ־׳ח ) 24ביוני (1998
)חמ (3-18.5

2

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ס יה התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
ק׳ ת התשי-ד ,עמי  ;647התשמ״ו ,עמי .543

קובץ התקנות 4ו ,59ז׳ באב התשנ״ח 998 ,ו30.7.
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תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח מפני פגיעה בעבודה()תיקון(,
התשג״ח1998-

בתוקף סמכוחי לפי סעיפים  317 ,297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ־ה995-ו' ,אני מתקין תקנות אלה:
ביטול הפרק
הרביעי והחמישי

הפרקים הרביעי והחמישי בתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח מפני פגיעה בעבודה/

.1

התשי־ד954-ו  ,למעט תקנה  - 22בטלים.
2

ל׳ בסיון התשנ־׳ח ) 24ביוני 0998

אליהו

)חמ (3-89

י שי

שר העבודה והרווחה

ם״ח התשנ״ה ,עמי  :207התשנ״ח ,עמי .96
ק״ת התשי״ד ,עמי  :650התשנ״ב ,עמי .385

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח אבטלה()תיקון( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 1995י ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 17

ביטול תקנות
 21 ,19 ,18ו־22

בתקנה  17לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח אבטלה( ,התשל״ב) 1972-להלן -

ו.

2

התקנות העיקריות( -

.2

)(1

תקנת משנה )א(  -בטלה:

)(2

בתקנת משנה )ב( ,המילים ״כאמור בתקנת משנה )א(״  -יימחקו.

תקנות  21 ,19 ,18ו־ 22לתקנות העיקריות  -בטלות.

ל׳ בסיון התשנ״ח ) 24ביוני (1998
)חמ (3-787
1

סייח התשג״ה ,עמי  ;207התשג״ה ,עמי .96

2

ק״ת התשל״ג ,עמי  ;369התשמ״ה ,עמי 58וו.

אליהו

ישי

שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי)תגמולים למשרתים במילואים()תיקון(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  297ו־ 400לחיק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 ,'1995אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 8

בתקנות הביטוח הלאומי־)תגמולים למשרתים במילואים( ,התשל־ח-ד , 197תקנה - 8

.1

2

בטלה.
ל׳ בםיון התשנ״ח ) 24ביוני (1998
)חמ (3-1827

אליהו

י שי

שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
ק״ת התשל״ח ,עמי  ;151התשמ״ו ,עמי .832
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קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח30.7.1998 ,

תקנות הביטוח הלאומי)קצבאות ילדים()הגשת תביעה ואופן תשלום
הקצבה()ביטול( ,התשנ״ח־ 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ־ה-
 ,'1995אני מתקין תקנות אלה:
תקנות הביטוח הלאומי )קצבאות ילדים( )הגשת תביעה ואופן תשלום הקצבה(,

.1

ביטול

התשנ״992-:ו  -בטלות.
2

ל׳ בסיון התשנ־׳ח ) 24ביוני (1998

<חמ (3-1371

אליהו ישי

שר העבודה והרווחה

ם״ח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״דן ,עמי .96
ק״ת התשנ״ב ,עמי .995

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נפגעי תאונות()תיקון( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ־׳ה-
 ,'1995אני מתקין תקנות אלה:
תקנה  2לתקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נפגעי תאונות( ,התשמ״א - 1981-בטלה.

.1

2

ביטול תקנה 2

ל׳ בסיון ההשנ־ח ) 24ביוני (1998
<חמ (3-1550

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ם יה התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
ק״ת התשמ״א ,עמי  :424התשמ״ו ,עמי .767

מקנות הביטוח הלאומי)גמלאות בביטוח זקנה ושאירים()ביטול(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  297ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
 ,'1995אני מתקין תקנות אלה:
תקנות הביטוח הלאומי )גמלאות בביטוח זקנה ושאירים( ,התשט־ז1956-

.1

2

-

ביטול

בטלות.
ל׳ בסי ץ התשנ״ח ) 24ביוני (1998

)חמ 98׳(3~.

י
2

אליהו ישי

שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ח ,עמי .96
ק״ת התשט״ז ,עמי  :463התשל-ו ,עמי .767

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח30.7.1998 ,
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תקנות התגמולים לנפגעי כעולות איבה )נכנסים לישראל()תיקון(,
התשנ״ח1998-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־  21לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש״ל-
 1970י ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

בתוספת לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה )נכנסים לישראל( ,התשל״א-

ו.

970ו  ,אחרי פרט ״3״ יבוא:
2

״.4

צו הכניסה לישראל)פטור תושבי יהודה ושומרון ,רצועת עזה ,צפון סיני ,מרכז

סיני ,מרחב שלמה ורמת הגולן( ,התשכ״ח968-ו .״
ג

י״ד בסיון התשנ״ח ) 8ביוני (1998
אליהו ישי

)חמ (3-2858

שר העבודה והרווחה
י ס״ח התש״ל ,עמי .126
ק״ת התשל״א ,עמי .68
ק״ת התשב״ת ,עמי .910
2

5

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח()הוראת שעה(
)מס׳  ,(5התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו1996-

י

)להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
הוראת שעה

על אף האמור בפרט  29בתוספת להודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל

.1

פרק ו׳  ,תהיה רמת הפיקוח על מחירי פוליאתילן מתוצרת חברת כרמל אולפינים בע״מ,
2

בתקופה שמיום כ״ב בסיון התשנ״ח ) 16ביוני  (1998עד יום ב״ח בםיון התשנ״ח ) 22ביוני
 ,(1998לפי פרק ה׳ לחוק.

כ״א בםיון התשנ״ח ) 15ביוני (1998
<חמ (3-2722

יעקב

נאמן

שר האוצר

נתן ש ר נסק י

שר התעשיה והמסחר

סייח התשנ״ו ,עמי .192
י״פ התשנ״ו ,עמי .2707

תקנות הפיקוח על פרי ההדר )היטלים( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )10יג( 29 ,26 ,ו־ 30לפקודת הפיקוח על פרי ההדר 1940 ,י
)להלן  -הפקודה( ,ובאישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ,
2

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד :הממשלה  ,וסעיף )2ב( לחוק
3

העונשין ,התשל״ז977-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
4

י עייר  940ו ,תום׳  ,1עמי .179
סייח התשמ״ה ,עמי .60
ם״ח התשנ״ב ,עמי .214
סייח התשל״ז ,עמי .266
2

ג

4
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קובץ התקנות 4ו ,59ז׳ באב התשנ״ח998 ,ו30.7.

.1

הגדרות

בתקנות אלה -

״בית אריזה״  -עסק המשמש למיין ,בירור או אריזת פרי הדר;
״חייב בהיטל־  -פרדסן או אדם אחר המעביר או מוכר פרי הדר ליצרן ,לבית אריזה או
לאחר;
״המועצה״  -כהגדרתה בפקודת שיווק פרי ההדר) 1947 ,להלן  -פקודת השיווק(,
5

ובמשמעותה בתקנות פרי הדר )פיקוח ושיווק()מועצות( ,התשמ״ד; 1984-
6

״השער החדש״  -השער היציג ביום התשלום:
׳השער היציג־  -שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם
בנק ישראל מדי יום ביומו:
׳יצואן־  -בעל תעודת היתר לייצוא פרי הדר לפי פקודת השיווק;
ייצרן׳  -אדם העוסק בייצור תעשייתי של מוצרי פרי הדר:
״מכירה׳  -לרבות כל דרך אחרת להעברת בעלות ,בין בתמורה ובין ללא תמורה;
״נשלח לייצוא״  -פרי הדר שיצא את גבולות מדינת ישראל:
׳עונת דהדרים׳  -התקופה שמ־ו בספטמבר של כל שנה עד  31באוגוסט של השגה
שלאחריה:
•פרדסן׳  -בעל פרדס ,לרבות חוכרו וכן כל אדם אחר שיש לו זכות כדין ביבולי פרדס
ששטחו אינו קטן מחמישה דונם;
״פרי הד־׳  -פרי הדר מכל סוג ,מין או זן הגדל בארץ;
״פרי הד־ המיועד לשוק המקומי• •• פרי הדר שלא נשלח לייצוא ולא נמכר ליצרן:
ישער הבסיסי  -שער החליפין של  3.55שקלים חדשים לכל דולר של ארצות הברית של
אמריקה.
מוטל בזה היטל על פרי הדר הגדל בארץ :הנשלח לייצוא ,המועבר ליצרן או המיועד

.2

היטל

לשוק המקומי ,שייגבה כמפורט בתקנות אלה )להלן  -ההיטל(.
דהיטל יהיה בשיעור של  26.75שקלים חדשים לכל טונה של פרי הדר ,כולה או

.3

שיעור ההיטל

חלקה.
.4

ההיטל ישולם כשהוא מוגדל או מוקטן ,לפי הענין ,באופן יחסי לשיעור השינוי של

השער החדש לעומת שער הבסיס.
.5

)א(

הצמדה לשער
ה י ו ל י

יצואן ישלם למועצה את ההיטל לגבי כל טינה פרי הדר או חלק ממנה ששלח

גביית היטל

לייצוא או שמכר בשוק המקומי; סכום ההיטל יועבר למועצה עם הדוחות ושטרי המטען

י

ה ד

כאמור בתקנת משגה )בץו( ו־) ,(2ביחס לפרי הדר שנשלח לייצוא או שנמכר בשוק המקומי
בחודש הקודם.
)(:

יצואן ימציא למועצה דוחות כמפורט להלן -
)ו(

עד ליום העשירי בכל חודש ,דוח על כמויות פרי ההדר ששלח לייצוא

)להלן  -משלוח( בחורש הקודם ,בצירוף העתקי שטרי המטען המתייחסים
למשלוח ,ובחום  70ימים ימציא העתקים של רשימוני הייצוא המתייחסים
למשלוח:
עייר  ,1947תוס׳  ,1עמי .204
ק״ת וזתשנו״ד ,עמי .1484

קובץ התקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח30.7.1998 ,
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)(2

עד ליום העשירי בכל חודש  -דוח ובו פירוט כמות פרי ההדר שמכר בשוק

המקומי בחודש הקודם בטונות ,לפי זנים:
)(3

עד יום ו 3באוגוסט של כל שנה  -דוח ,ערוך לפי טופס  1שבתוספת,

מאושר בידי רואה חשבון ,ובו מצוינת כמות פרי ההדר הכוללת ששלח לייצוא
ושמכר בשוק המקומי בעונת ההדרים ,בטונות ,לפי זנים.
גביית היטל
על פרי הדר
מיערן

.6

)א(

חייב בהיטל ישלם למועצה את ההיטל בעד כל טונה פרי הדר ,שהעביר או מכר

ליצרן ,-ההיטל ישולם באמצעות היצרן ,אשר יגבה את סכום ההיטל מהחייב בהיטל ויעבירו
למועצה.
)ב(

יצרן ימציא למועצה ,עד ליום העשירי בכל חודש ,דוח ובו פירוט המשקל

הכולל של פרי הדר ,בטונות ,לפי זנים ,שהתקבל מכל חייב בהיטל בחודש הקודם.
)ג(

יחד עם הדוח כאמור בתקנת משנה )ב( ,יעביר היצרן למועצה את סכום ההיטל

המתחייב מהבמות הכללית של פרי ההדר שקיבל בחודש הקודם.
)ד(

יצרן ימציא למועצה ,עד יום ו  3באוגוסט של כל שנה ,דוח ערוך לפי טופס 2

בתוספת ,מאושר בידי רואה חשבון ,בו מצוינת כמות פרי ההדר הכוללת שקיבל היצרן ,בכל
חודש ,במהלך עונת ההדרים ,בטונות ,לפי זנים.
גביית היטל
על פרי הדר
המיועד לשוק
המקומי

.7

)א(

חייב בהיטל ישלם למועצה היטל בעד כל טונה פרי הדר המיועד לשוק

המקומי.
)ב(

התקבל פרי הדר המיועד לשוק המקומי בבית אריזה לצורך מיון ,אריזה ,בירור

או לכל צורך אחר ,ישולם ההיטל בעד הפרי באמצעות בית האריזה ,אשר יגבה את סכום
ההיטל מהחייב בהיטל ויעבירו למועצה.
)ג(

בית אריזה ימציא למועצה ,עד ליום העשירי בבל חודש ,דוח ובו פירוט המשקל

הכולל של פרי ההדר ,בטונות ,לפי זגים ,שהתקבל מכל חייב בהיטל במהלך החודש הקודם,
ופירוט המשקל הכולל של פרי ההדר מכל זן של אותו חייב בהיטל שנשלח ליצואן וליצרן,
והמיועד לשוק המקומי ,במהלך החודש הקודם.
)ד(

בית האריזה יעביר למועצה ,עם הדוח החודשי ,כאמור בתקנת משנה )ג( ,את

סכום ההיטל המתחייב מכל כמות פרי ההדר המיועד לשוק המקומי ,שאותה קיבל בחודש
הקודם מהחייבים בהיטל.
)ה(

בית אריזה ימציא למועצה ,עד יום  31באוגוסט של כל שנה ,דוח ערוך לפי

טופס  3שבתוספת ,מאושר בידי רואה חשבון ,ובו מצוינת כמות פרי ההדר הכללית מכל זן,
שקלט בכל חודש בעונת ההדרים ,בטונות ,וכמות פרי ההדר שהועברה ליצואן וליצרן,
והמיועדת לשוק המקומי ,בטונות ,לפי זנים ,בכל חודש בעונת ההדרים.
גביית היטל
על פרי הדר
שלא עבר דרך
בית אריזה

.8

)א(

חייב בהיטל ישלם היטל בעד פרי הדר המיועד לשוק המקומי ,שמכר בשוק

המקומי מבלי שעבר דרך בית אריזה ,ישירות למועצה ,וימציא למועצה ,עד ליום העשירי
בכל חודש ,דוח ובו פירוט כמות פרי ההדר הכוללת ,בטונות ,לפי זנים ,שמכר בשוק המקומי,
שלא עבר דרך בית אריזה ,בחודש הקודם.
)ב(

חייב בהיטל יצרף לדוח האמור בתקנת משנה )א( את סכום ההיטל המתחייב

מפרי ההדר המיועד לשוק המקומי ,שמכר הפרדסן בשוק המקומי מבלי שעבר דרך בית
אריזה ,בחודש הקודם.
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יצואנים ,יצרנים ,בתי אריזה וחייבים בהיטל ימציאו למועצה ,לפי דרישתה ,כל

.9

המעאת מסמכים

מסמך הנוגע לכמויות פרי ההדר שקלטו וששלחו לייצוא ,או המיועדות לשוק המקומי ,לפי
הענין ,בתוך שבעה ימים מיום שקיבלו דרישה לכך בכתב מאת המועצה.
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  -ביחיד ,תשלום קנס כקבוע בסעיף

.10

עונשין

ו)6אץ (2לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו ,ובתאגיד  -קנם כקבוע בסעיף )61אג (3לחוק
האמור.
.11

תקנות הפיקוח על פרי ההדר )היטלים( ,התשנ״ב - 1992-בטלות.

ביטול

.12

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

ד

תוספת

טופס 1

ח ח יצואן

)תקנה )5בץ«3
לכבוד
המועצה לשיווק פרי הדר
מת דגז 5025(1

שם היצואן

מס׳ תעודת ההיתר

דף מספר

דפיס

מתוך.

תארין- / _ / _ :

אישור רואה חשבון  -נמות פרי הדר שנשלחה ליצוא ולשוק המקומי
בעונת
כמות ־)טון(
ליצוא)השקל נקי(

זז

לשוק המקומי

סן הנל בל הזנים
אני רואה תשכון

 .מאשר את הכמויות הרשומית לעיל ,בהסתמך על רישומי החברה

שנבדקו על ידי לצורך הכנת דרת זה.

ק״ת התשנ״ב ,עמי 8ז.9

קובץ הרקנות  ,5914ז׳ באב התשנ״ח998 ,ו30.7.

חתימה וחותמת רואה תשבו!
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0

דוח יצרן

טופס 2

)תקנה ) 6ד«

עים היצר!
דף מספר

מתוך
תאריך:

דפים
/

/

לכבוד

המועצה לשיווק פרי הדר
בית דגן 50250
אישור רואה תשבו! י קליטת פרי הדר
בעונת
במות ) -סו!(

'1
ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

ינואר

פבוואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

םה״כ

ד?
<12
ש

סה״כ

ש
3

אני רואה חשבון.

!
 .מאשר את הכמויות שנקלטו ע״י היצרן הרשומות לעיל ,בהסתמך על רישומי החברה שנבדקו על ידי לצורך הכנת דדח זה.

חתימה וחותמת רואה תשבp
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30.7.1998 , ז׳ באב התשנ״ח,5914 קובץ התקנות

o

דוח בית אריזה

טופס ) 3המשך(

«ים בית האריזה

)תקנה )7ה«

דף נ/ספר

מתיו.
תארין:

לכנוד

המועצה לשיזוק פרי הדד
בית וגן 50250
אישור רואה תשבח ־ נמות קליטת פרי הדר
בעונת
כמות • )טון(
דצמבר
ין

כמות
קליטה
כללית

ליצוא

ינואר
ליצרן

לשוק
המקומי

כמות
קליטה
כללית

ליצוא

פברואר
ליצר!

לשוק
המקומי

כמות
קליטה
כללית

ליצוא

ליצר!

לשוק
המקומי

n
ש
ש
ס ודי כ

n
n
ש
ש

א)י רואה חשבון

 .מאשר את הכמויות שלעיל  ,בהסתמך על רישימי ההברה שנבדקו על ידי לצורך הכנת דרת זה.
תתימה וחותמת רואה תשבו!

טופס ) 3המשך(

דוח בית אריזה

)תקנה )7ה«

מס בית האריזה
דף סספי

מתון
הארק־:

דפים
/

/

לנניד

המועצה לשיווק פ ו י הדר
בית דגו 50250
אישור רואה תשכון  -נמות קליטת פרי הדר
כעונה
נמות ) -טון(
מר<0
!1

כמות
קליטה
כללית

ליצוא

אפריל
ליצרן

לשוק
המקומי

כמות
קליטה
כללית

ליצוא

מאי
ליצרן

לשוק
המקומי

כמות
קליטה
כללית

ליצוא

ליצרן

לשוק
המקומי

סה״כ
אני רואה השנון

מאשר את הכמויות שלעיל ,בהסתמך על רישומי החברה שנבדקו על ידי לצורך הכנת דרת זה.

תתימה וחותמת רואה השנון

דוח בית אריזה

טופס  ) 3ה מ ש ך (

מ• בית האריוה

)תקנה )7ה«

דף מספר

מתון

דפים

תארין_ _ / _ / _ :

לכבוד
המועצה לשיווק פרי הדר
בית דגן 50250
אישור רואה תשנו! ׳ כמות קליטת פרי הדר
בעונת
כמות ) -טון(
יוני
ז|

נמות
קליטה
נללית

לייצוא

יולי
ליצרן

לשוק
המקומי

נמות
קליטה
נללית

ליצוא

אוגוסט
ליצרן

לשוק
המקומי

נמות
קליטה
נללית

ליצוא

ליצר!

לשוק
המקומי

סה״כ
אני רואה חשבון

ו
ו
מאשר את הנמויות שלעיל ,בהסתמך על רישומי החנרה שנבדקו על ידי לצורך הכנת דרת זה.
חתימה וחותמת רואה חשבון

א׳ בתמוז התשנ״ח ) 25ביוני 998ו(
)חמ 5וו-ג(

רפאל

איתן

שר החקלאות ופיתוח הכפר

תקנות אגרות בריאות )תיקון( ,התשנ״דו 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״ט979-ו ,
1

באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה989-ו  ,ובאישור ועדת
2

העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

במקום פרט 9ו בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט989-ו )להלן -
ג

התקנות העיקריות( ,יבוא:
״9ו.

תיקון התוספת
ה ש נ י ה

בתקנות רופאי השיניים )מרפאות של תאגידים( ,התשנ״ג993-ו" ,לענין תקנה

 ,22תשולם בעד רשיון למרפאה ובעד חידושו אגרה בסך  1,608שקלים חדשים,
בתוספת  160שקלים חדשים לכל עמדת טיפול נוספת על הראשונה.״
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בניסן התשנ׳׳ז) 2במאי .(1997

תחילה

.3

תוקפה של האגרה המפורטת בתקנה  ,1לתשעה עשר חודשים מיום תחילתן של

תוקף

תקנות אלה.
.4

על אף האמור בתקנה  2לתקנות העיקריות ,יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי

הוראת שעה

הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ,לגבי סכומי האגרה שפורטו בתקנה ו לתקנות
אלה ,המדד שפורסם בחודש פברואר .1997
י״ט בתמוז התשנ״ח ) 13ביולי (1998
יהו שע מצ א

<חמ (3-2149

שר הבריאות
1
2
ג
4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .614
ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״א ,עמי  ;130התשנ״ה ,עמי .196
ק״ת התשמ״ט ,עמי  ;714התשנ״ה ,עמי  ;655התשנ״ז ,עמי  ;1248התשנ״ח ,עמי .588
ק״ת התשנ״ג ,עמי .702

הודעת מם בולים )סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים( )מם׳ ,(2
התשנ״ח1998-

בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות מס בולים)סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה
בבוליב ( ,התשמ״ד984-ו )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
,

ו.

י

עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנה ו לתקנות ,החל ביום ז׳ בתמוז התשנ״ח

עדכון סכום

)ו ביולי  (1998הוא כדלקמן:
״קביעת סכום
מרבי

.1

הסכום לעגין סעיף 4א לפקודה יהא  144שקלים חדשים.״

י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי (1998
)חמ(3-1182

יעקב נאמן
שר האוצר

ק״ת התשמ״ד ,עמי  :915החשנ״ח ,עמי .325

קובץ התקנות  ,5914ד באב התשנ״ח30.7.1998 ,

1077

הודעת מם הבולים על מסמכים )תיאום סכומים()מם׳  ,(2התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5ו לתקנות מס הבולים על מסמכים ,התשכ״ה1965-

י

)להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
תיאום סכומים

החל ביום ז׳ בתמוז התשנ״ח ) 1ביולי  ,(1998הסכומים הנקובים בתקנה )4א( לתקנות

.1

העיקריות ,ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,הם כדלקמן:
)ו(

בתקנה )4א( ,במקום ״ 213שקלים חדשים״ יבוא ״ 216שקלים חדשים״ ובמקום

״ 107שקלים חדשים״ ,יבוא ״ 109שקלים חדשים״;
)(2

בתוספת הראשונה ,בכותרות של טורים ג׳ ו־ד׳ ובטור ה; לצד המילים ,״שטר

חוב״ ולצד המילים ״שטר מניה למוכ״ז״ ,בכל מקום ,במקום ״ 213שקלים חדשים״,
יבוא ״ 216שקלים חדשים״.
י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי (1998
יעקב

<חמ (3-550

נאמן

שר האוצר
ק״ת התשכ״ה ,עמי  ;1380התשנ״ח ,עמי .325

הודעת מם ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התשנ״ח1998-
בתוקף הוראת תקנה  3לתקנות מם ערך מוסף )הגדלת סכומי קנסות( ,התשמ״ד 984-ו י,

אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים
עקב הצמדה
למדד

נוסת תקנה  1לתקנות האמורות הוא החל ביום ז׳ בתמוז התשנ״ח ) 1ביולי (1998

.1

כדלקמן:
״הגדלת סכומים

.1

הסכומים בסעיפי החוק המפורטים להלן יהיו כנקוב לצדם:
)(1

בסעיף  152 - 94שקלים חדשים׳,

)(2

בסעיף  222 - 95שקלים חדשים״.

י״ח בתמוז התשנ״ח ) 12ביולי (1998
יעקב

)חמ (3-1407

נאמן

שר האוצר
ק״ת התשמ״ד ,עמי  409ו; התשנ״ז ,עמי .947
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