רשומות

קובץ התקנות
ב״ה באלול התשנ״ח

5926

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)מחירי צמנט( ,התשנ״ח998-ו
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)פיקוח על מחירי צמנט( ,התשנ״ח 998-ו
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שכר לימור מרבי בגני ילדים ציבוריים(,
• ,..
.
התשנ״ח998-ו
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים(,
התשנ״ח1998-
תקנות הגנת הדייר)דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות( ,התשנ״ח1998-
כללי שירות המדינה)מינויים()מכרזים ,בחינות ומבחנים()תיקון( ,התשנ״ח1998-
כללי הבחירות )דרכי תעמולה()הגשת בקשות ,הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה
ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות( ,התשג״ח1998-
כללי הבחירות )דרכי תעמולה()שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות
המקומיות( ,החשנ״ח 998-ו
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים
בנמל התעופה בן גוריון()מס׳  ,(2התשנ״ח1998-
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים
בנמל התעופה בן גוריון()מם׳  ,(3התשג״ח 998-ו
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל
התעופה בן גורמן()מם׳  ,(2התשג״ח1998-

 6ו בספטמבר  998ו

עמוד
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צו כיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי צמנט( ,התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  0012לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
 996ו י)להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:

.1

בצו זה -

״החברה״  -נשר מפעלי מלט ישראליים בע״מ:
״יום העדכון״  -היום שבו עודכן או שבו יש לעדכן את המחיר המרבי כאמור בסעיף :5
״פתח מפעלי החברה״  -מתקני הטעינה המצויים בחצרים של מפעלי החברה:
״תקן״  -תקן ישראלי כמשמעותו בסעיף  6לחוק התקנים ,התשי״ג953-ו :
2

״ת״י ו״  -תקן צמנט פורטלנד ,ת״י  1אפריל  1997או כל תקן אחר שיבוא במקומו:
״צמנט״ ) -צמנט פורטלנד  -צ.פ - (.חומר מליטה׳ המופק במפעלי החברה ,כהגדרתו
בת״י :1
״צ.פ250 .״  -צמנט פורטלנד בעל חוזק  ,250בהגדרתו בסעיף  103.2בת״י ו:
״צ.פ300 .״  -צמנט פורטלנד בעל חוזק  ,300כהגדרתו בסעיף 03.2ו בתיי ו:
״צמנט בשקים״  -צמנט הנמכר ארוז בשקים:
״צמנט בתפזורת״  -צמנט הנמכר בתפזורת )בצובר(:
״שיעור השינוי של הסל הקובע״  -שיעור השינוי המצטבר של כל אלה:
) 39.91 % (1משיעור השינוי במדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשיה ללא
דלקים ליעדים מקומיים ,שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון
לסטטיסטיקה של מחירים:
)2)3.77%משיעור השינוי במחירי הפטקוק על פי ה Coal Week Int, Coke Price,
-

;U.S./Ton Fobe

) 9.72% (3משיעור השינוי במחיר המזוט  2% 4000גופרית בשער הבז״ן ,שמפרסם
מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות בהתאם לצו יציבות מחירים
במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז׳׳ן(,
התשנ״ג; 1992-
ג

) 4.54% (4משיעור השינוי במחיר החשמל הביתי/החקלאי לבל קוט״ש שמפרסמת
הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל:
) 17.06% (5משיעור השינוי •במדד שכר לשעת עבודה בתשלום בתעשיה )לוח יג6/
סמל  ,(Bשמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון הסטטיסטי לישראל;
) 25.00% (6משיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בירחון לסטטיסטיקה של מחירים;
״מקדם העדכון״  -שיעור השינוי של הסל הקובע ביום העדכון לעומת יום העדכון
הקודם:
סייח התשנ״ו ,עמי .192
סייח התשי״ג ,עמי .30
ק״ת התשנ״ג ,עמי .202
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״ריב:ית חשכ״ל  -שיעור הריבית השנתית שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר ,כפי
שתהיה מפעם לפעם.
המחיר המרבי של צמנט בפתח מפעל החברה ,בכל אחת מן התקופות המפורטות
.2
בטור א׳ להלן ,יהיה כנקוב לצדה לגבי בל אחד מסוגי הצמנט כמפורט בטור ב׳ ,לאחר
שיעודכן לפי סעיף :5

מחיר מרבי

טור ב׳
מחיר טונה אחת בשקלים חדשים
צמנט
צמנט
צמנט
250
250
300
בתפזורת
בשקים
בתפזורת

טור א׳
התקופה
עד יום ט״ז בתמוז התשנ״ט ) 30ביוני (1999
החל ביום י״ז בתמוז התשנ״ט ) 1ביולי (1999
עד יום כ״ז בסיון התש״ם ) 30ביוני (2000
החל ביום כ״ח בסיון התש״ס )ו ביולי (2000
עד יום ט׳ בתמוז התשס״א ) 30ביוני (2001
החל ביום י׳ בתמוז התשם״א ) 1ביולי (2001
עד יום כ׳ בתמוז התשם״ב ) 30ביוני (2002
החל ביום כ״א בתמוז התשם״ב ) 1ביולי (2002

230.10
218.70

252.20
239.70

258.60
245.80

214.60

235.20

241.10

210.50

230.70

236.50

208.40

228.40

234.20

במכירת צמנט בכמות מצטברת העולה על  100טונות בחודש ללקוח אחד ,יופחת
.3
ו .^1,
המחיר המרבי האמור בסעיף  2בסכומים
ה מ פ ן ר ט

היקף המכירה
)טונה בחודש(
מעל  0,000ו
מ־ 4,000עד 10,000
מ־,000ו עד 4,000
מ־00ו עד 1,000

ם

םבומ ההנחה
)שקלים חדשים לטונה(
9.0
6.7
5.9
3.6

) .4א( במחיר המרבי כאמור בסעיפים  2ו־ 3תיכלל תקופת אשראי ,בהתאם להיקף
הרכישות החודשי ,כמפורט להלן:
היקף רכישות חודשי ללקוח
)טונה בחודש(
מעל 10,000
מ־ 4,000עד 10,000
מ־ 1,000עד 4,000
מ־ 100עד 1,000

הנחה במכירת
כמות גדולה

מכירה באשראי

מספר ימי אשראי
24
17
14
10

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( ,רשאית החברה למכור צמנט ללא תקופת אשראי,
ובלבו־ שמחיר הצמנט לא יעלה על המחיר המרבי בניכוי שווי ההטבה הגלומה במתן
האשראי המחושבת לפי סעיף קטן)ג(.

קובץ התקנות  ,5926כ״ה באלול התשנ״ח 998 ,ו 6.9.ו
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)ג( השווי בשקלים חדשים של ההטבה הגלומה במתן האשראי יחושב על פי
הנוסחה הזו:
המחיר המרבי בניכוי ההנחה לפי סעיף  ,3מוכפל בריבית חשב״ל פחות  ,2כפול מספר
ימי האשראי ,והכל חלקי שלוש מאות שישים וחמש.
)א( ב־  1ביולי של כל אחת מן השנים 999ו עד  ,2002יעודכן המחיר המרבי לפי סעיף
עדכון המחיר .5
המרבי וההנחות  2וסכומי ההנחות כאמור בסעיף  3לפי שיעור השינוי של הסל הקובע לעומת יום ז׳ בתמוז
התשנ״ח )ו ביולי .(1998
)ב( התברר במועד כלשהו ,זולת יום ו ביולי של כל אחת מן השנים  1999עד ,2002
כי שיעור השינוי של הסל הקובע לעומת יום העדכון הקודם הגיע ל־ 3%לפחות או חלפו
שישה חודשים מיום העדכון הקודם ,לפי המוקדם ביניהם ,יעודכן המחיר המרבי לפי מקדם
העדכון פחות החלק היחסי ממקדם התייעלות שנתי בשיעור .2%
חובת פרסום

)א( המפקח על המחירים במשרד התעשיה והמסחר יפרסם ברשומות ובשני
.6
עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעו בסעיף וא לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו  ,הודעה על שינוי המחיר המרבי כפי שיעודכן לפי סעיף  5ועל שווי ההטבה
הגלומה במתן האשראי לפי סעיף .4
4

)ב( החברה תפרסם את המחיר המרבי כפי שיעודכן לפי סעיף  5ואת שווי ההטבה
הגלומה במתן האשראי לפי סעיף  4במקום בולט לעין במשרדיה ובתעריפונים אשר יעמדו
לרשות לקוחותיה בכל עת.
תחילה

תחילתו של צו זה ביום כ״ב באלול התשנ״ח ) 13בספטמבר .(1998

.7

ט׳ באלול התשנ״ח ) 31באוגוסט (1998
)וזמ -2722ג(
יעקב נאמן
שר האוצר

נתן שרנםקי
שר התעשיה והמסחר

סייח חתשכ״ה ,עמי .307

4

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )פיקוח על מחירי עמנט(,
התשנ״ח998-י
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים )6א^( 7 ,ו־ 29לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו) 1996-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
י

הגדרות

בצו זה -
.1
״החברה״  -נשר מפעלי מלט בע״מ:
״ת״י״  -תקן ישראלי כמשמעותו בסעיף  6לחוק התקנים ,התשי״ג: 1953-
״צמנט״)צמנט פורטלנד(  -חומר מליטה המופק במפעלי החברה ,כהגדרתו בתקן ישראלי
צמנט פורטלנד ,ת״י ו אפריל  1997או בל ת״י אחר שיבוא במקומו.
2

2
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ם״ח התשנ״ו ,עמ׳ .192
סייח התשי״ג ,עמ׳ 0ג.
קובץ התקנות  ,5926כ״ה באלול התשנ״ח16.9.1998 ,

.2

רמת הפיקוח

החוק יחול על צמנט ,ורמת הפיקוח תהיה קביעת מחירים לפי פרק ה׳ לחוק.

החברה תדווח למפקח על המחירים במשרד התעשיה והמסחר אחת לשנה על
.3
רווחיותה.
.4

תחילתו של צו זה ביום ב״ב באלול התשנ״ח ) 13בספטמבר .(1998

ט׳ באלול התשנ״ח ) 31באוגוסט (1998
)חמ (3-272;:
יעקבנאמן
שר האוצר

דיווח על
יי
י

ח י י ת

תחילה

נתןשרנםקי
שר התעשיה והמסחר

יונו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שבר לימוד מרבי בגני ילדים
ציבוריים( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  12לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
 996ו י ,אנו מצווים לאמור:
)א( שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים למעט בימי שישי ,יהיה החל ביום י׳
.1
באלול התשנ׳׳ח )ו בספטמבר  449 ,0998שקלים חדשים לחודש.

שכר לימוד
מ ר ב י

)ב( שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים בעד ימי שישי ,יהיה החל ביום י׳ באלול
התעונ״ח ) 1בספטמבר  12 ,(1998ו שקלים חדשים לחודש.
כ״א באב התשנ״ח ) 13באוגוסט (1998
)חמ (3-2722
יעקב נאמן
שר האוצר

יצחק לוי
שר החינוך התרבות והספורט
ס״ח התשנ״ו ,עמ׳  92ו.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)שבר לימוד מדבי בגני ילדים פרטיים(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  2ו לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו996-ו  ,אנו
מצווים לאמור:
י

.1

שכר לימוד מרבי בגני ילדים פרטיים יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:

גננת מוסמכת בעלת ותק של  3ו שנים
ומעלוז

שכר לימוד
מרבי

ה * י ו ד בגן
הילדים הוא
בשיעור של
 86%ומעלה

בשקלים חדשים
הציוד בגן
הילדים הוא
בשיעור שבין
 %ו  7ל־85%

הציוד בגן
הילדים הוא
בשיעור שבין
 55%ל־70%

רמה ו

רמה 2

רמה 3

730

674

ס״ ח התשנ״ו ,עמי .192
קובץ ;התקנות  ,5926כ״ה באלול התשנ״ח16.9.1998 ,

 325ו

גננת מוסמכת בעלת ותק עד  2ו שנים או
גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק של  2ו שנים
ומעלה או גננת הלומדת להסמכה במשך 5
שנות לימודיה הראשונות

הציוד בגן
הילדים הוא
בשיעור של
 86%ומעלה
רמה 4

בשקלים חדשים
הציוד בגן
הילדים הוא
בשיעור שבין
%וד ל־85%
רמה 5

677

645

רמה 7

רמה 8
~~

גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק של עד  2ו
שנים

הציוד בגן
הילדים הוא
בשיעור שבין
 55%ל־70%
רמה 6

רמה 9

בצו זה ,״רמה״  -כמצוין באישור שניתן לגננת בידי משרד החינוך התרבות והספורט,
ובאין אישור  -רמה .9
תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביומ י׳ באלול התשנ״ח )ו בספטמבר 998ו(.

כ״א באב התשנ״ח ) 13באוגוסט (1998
)חמ (3-2722
יעקבנאמן
שר האוצר

יצחקלוי
שר החינוך התרבות והספורט

תקנות הגנת הדייר )דמי שבירות יסודיים ודמי שבירות בדידות(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  45ו־ 47לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב,'1972-
מתקינה הממשלה תקנות אלה:
דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של
.1
תקנות אלה.

שינוי דמי
השכירות
היסודיים
דמי שכירות

.2

לדמי השכירות היסודיים של דירה ייווספו.3% :

תחילה

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בחשון התשנ״ט )ו בנובמבר .(1998

ט״ו באלול התשנ״ח ) 6בספטמבר (1998
)חמ (3-707

דן נו ה
מזכיר הממשלה

י סייח התשל״ב ,עמ׳  :176התש״ם ,עמי .165
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כללי שירות המדינה )מינויים()מברזים ,בחינות ומבחנים()תיקון(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  20לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי׳׳ט 951-ו י ,קובעת
ועדת השירות כללים אלה:
במקום סעיף  46לכללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים ,בחינות ומבחנים(,
.1
התשכ״א ,1961 -יבוא:

החלפת סעיף 46

2

״מסקנות הועדה
ונימוקיה

 .46יושב ראש ועדת הבוחנים ירשום את מסקנות הועדה ונימוקים להן,
ואם מצאה הועדה מועמדים כשירים למשרה ,יציין את שמותיהם לפי
סדר עדיפותם בהתאם למידת כשירותם :כל חברי הועדה יחתמו על
המסקנות ,אולם חבר הועדה המבקש להסתייג מהן רשאי להוסיף
למסקנות את הסתייגותו ונימוקים לה.״

ד׳ באלול התשנ״ח ) 26באוגוסט (1998
שמואל הולנדר
יושב ראש ועדת השירות

)חמ >3->94

ם״ח התשי״ט ,עמי  :86התשנ״ח ,עמי .157
ק״ח התשכ״א ,עמי  :1588התשנ״ה ,עמי .1428

כללי הבחירות )דרבי תעמולה()הגשת בקשות ,הקצאת זמן ותעריפים
לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות(,
התשנ״ח1998-
בתוקף םמלותה לפי סעיף 16ד)ה^ לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי״ט959-ו
)להלן  -חוק דולבי תעמולה( ,ולענין סעיפים  16ו־ 17לפי סעיף 6וד)ט( לחוק דרבי תעמולה
בהתייעצות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולפי סעיף  (12)24לחוק הרשות השניה
לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן) 1990-להלן  -חוק הרשות השניה( ,בידיעת ועדת החינוך
והתרבות של הכנסת ,קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
י

2

.1

בכללים אלה -

הגדרות

״בעל זיכיון״  -בהגדרתו בסעיף 6וד לחוק דרבי תעמולה:
״בקשה לשידור״ ו׳׳בקשה״  -בקשה לשידור תעמולת בחירות ברדיו:
״המנהל״  -בהגדרתו בחוק הרשות השניה ,לרבות מי שהוא הסמיכו בין באופן כללי ובין
לע:ין כללים אלה:
״יחידה שידור״  -אחד מפרקי הזמן המפורטים להלן שבו משודרים שידורי רדיו:
)ו( פרק הזמן שבין השעות  00.00עד :06.00
) (2פרק הזמן שבין השעות  06.00עד  07.00ו־ 14.00עד  20.00וביום שלפני הבחירות
 14.00עד :19.00
י סייח התשי״ט ,עמי  :138התשנ״ח ,עמי .337
ם״ח התש״ץ ,עמי  :58התשנ״א ,עמי  :102התשנ״ב ,עמי  :248,167,84התשנ״ג ,עמי  :488,58התשנ״ד ,עמי :78
התשנ״ו ,עמי  :995 ,175התשנ״ח ,עמי .337 , 79
2
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) (3פרק הזמן שבין השעות  07.00עד ;14.00
) (4פרק הזמן שבין השעות  20.00עד ;00.00
״מנהל התחנה״  -מנהל תחנה אזורית לשידורי רדיו אזוריים במשמעותה בסעיף  72לחוק
 הרשות השניה:״רשימת מועמדים״  -בהגדרתה בסעיף 6וד)א( לחוק דרבי תעמולה:
״רשימה מעוניינת״  -רשימה המעוניינת להתמודד בבחירות לרשות מקומית ,אשר טרם
הוגשה לפקיד הבחירות לפי פרק ד׳ לחוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,התשב״ה965-ו
)להלן  -חוק הבחירות(;
ג

״שידור תעמולה״  -שידור תעמולת בחירות ברדיו אזורי מטעם רשימת מועמדים;
״תקופת שידורי התעמולה״  -התקופה המתחילה  30ימים לפני הבחירות לרשות מקומית,
כאמור בסעיף 6וד)ב( לחוק דרבי תעמולה והמסתיימת בשעה  7בערב שלפני יום
הבחירות ,כאמור בסעיף  74לחוק הבחירות.
שידורי תעמולה

בעל זיכיון רשאי לפי סעיף 6וד)ב( לחוק דרכי תעמולה לשדר תעמולת בחירות של
.2
רשימת מועמדים ומטעמה בלבד.

קבלת בקשות
לשידורי תעמולה

בעל זיכיון המשדר תעמולת בחירות יקבל בקשות לשידור תעמולה מבא־בוח רשימת
.3
מועמדים או מממלא מקומו כמשמעותם בסעיף  38לחוק הבחירות.

מועדי הגשת
בקשות

בקשות לשידור תעמולה יתקבלו על ידי בעל זיכיון עד לשעה  12.00במועדים
.4
שלהלן:
)ו( ביום ה־ 18שלפני תחילת תקופת שידורי התעמולה )להלן  -מועד אי(;
) (2ביום ה־ 2שלפני תחילת תקופת שידורי התעמולה )להלן  -מועד בי(;
) (3ביום ה־ ו ו שלאחר תחילת תקופת שידורי התעמולה )להלן  -מועד גי(.

הגשת בקשות
והקצאת זמן
מועד א•

) .5א( במועד א׳ יקבל בעל זיכיון בקשות לשידור תעמולה למשך בל תקופת שידורי
התעמולה מרשימות מעוניינות.
)ב( על פי הבקשות שהתקבלו במועד א׳ יקצה בעל זיכיון זמן משוער לשידורי
תעמולה לכל רשימה מעוניינת :הטיפול בבקשות לשידור והקצאת הזמן לשידור לפיהן ,יהיו
כמפורט בסעיפים  10עד .12
)ג( התוצאות המשוערות של הקצאת הזמן לשידורי תעמולה המתקבלות במועד א׳
יהיו לשם הערבה בלבד ולא יחייבו את בעל הזיכיון והן כפופות להוראות סעיפים  6ו־.7
)ד( הודעה על תוצאות הקצאה כאמור ועל היותן משוערות ובלתי מחייבות תימסר
לכל רשימה מעונייגת במועד באמור בסעיף .12

הגשת בקשות
והקצאת זמן
במועד ב׳

) .6א( במועד ב׳ יקבל בעל זיכיון בקשות לשידור תעמולה למשך כל תקופת שידורי
התעמולה מרשימות מועמדים בלבד ,ורק מרשימות שלא הגישו בקשות במועד א׳)להלן -
בקשות חדשות(.
נ
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)ב( בעל זיכיון יקצה זמן לשידורי תעמולה לרשימות מועמדים שהגישו בקשות
חדשות וכן לרשימות מעוניינות שהגישו בקשות במועד א׳ והפכו לרשימות מועמדים.
הטיפול בבקשות כאמור והקצאת זמן לשידור לפיהן ,יהיו כמפורט בסעיפים 0ו עד 2ו.
)ג( בקשה לשידור תעמולה שהגישה במועד אי׳ רשימה מעוניינת אשר לא הפכה
לרשימת מועמדים במועד ב׳  -בטלה.
נד( תוצאות הקצאת הזמן לשידורי תעמולה המתקבלות כאמור בסעיף קטן)ב( יהיו
סופיות לענין פרק הזמן שמיום תחילת תקופת שידורי התעמולה ועד ליום ה־5ו בו ,לענין
יתרת זזתקופה יהיו התוצאות משוערות בלבד ולא יחייבו את בעל הזיכיון לענין הקצאת
הזמן.
;ה( הודעה על תוצאות ההקצאה ועל פרק הזמן שלענינו הן סופיות לעומת פרק
הזמן עילענינו הן משוערות ובלתי מחייבות ,תימסר לכל רשימת מועמדים במועד כאמור
בסעיף  2ו.
:א( במועד ג׳ יקבל בעל זיכיון בקשות לשידורי תעמולה לפרק הזמן שמהיום ה־5ו
.7
לתקופת שידורי התעמולה ועד לסיומה ,מרשימות מועמדים שבמועדים קודמים טרם הגישו
בקשות לשידורי תעמולה ומרשימות מועמדים המבקשות להוסיף על זמן שידורי התעמולה
המשוער שהוקצה להם במועד ב׳.

הגשת בקשות
והקצאת זמן
במועד ג׳

!:ב( בעל זיכיון יקצה זמן לשידורי תעמולה לרשימות מועמדים שהגישו בקשות
במועד ג׳ ובמועד ב׳ לתקופה כאמור בסעיף קטן)א( :תוצאות ההקצאה יהיו סופיות :הטיפול
והקצאת הזמן בכל הבקשות וכן הודעה על הקצאה כאמור יהיו כמפורט בסעיפים 0ו
עד 2ו.
ו:א( בבקשה לשידור תעמולה יפורט זמן השידור המבוקש ביחידות זמן של שניות,
.8
בכל אוזת מיחידות השידור ולכל אחד מימי השבוע.

הגשת בקשות

וב( בקשה של רשימת מועמדים תוגש בתוך מעטפה סגורה היטב.
בעל זיכיון ימנה שלושה אנשים לפחות מטעמו וביניהם מנהל התחנה )להלן -
.9
האחראים( ,לטיפול בבקשות ובהקצאת זמן לשידור התעמולה ,הודעה על מינוי האחראים
ועל זהותם תישלח למנהל.

מינוי אהראים

) .10א( המעטפות המכילות את הבקשות לשידורי תעמולה יישמרו עד למועד פתיחתן
במפורס בסעיף קטן)ב( בתוך מגירה או תיבה סגורה המיועדת לכך )להלן  -התיבה(.

הטיפול בבקשות

)ב( התיבה והמעטפות ייפתחו בנוכחות האחראים בכל אחד מהמועדים הנקובים
בסעיף •י לפי הענין מתום הזמן שנקבע בסעיף  4להגשת הבקשות ועד לשעה  15.00באותו
יום.
)ג( במעמד פתיחת המעטפות ייערך פרוטוקול שבו יירשמו ,בין היתר ,פרטי
הבקשות וזהות המגישים לפי חלק א׳ שבטפםים ו עד  3שבתוספת :העתק מהפרוטוקול
חתום בידי האחראים יישלח מיד בידי בעל זיכיון למנהל.
)ד( בקשות לשידורי תעמולה אשר לא נמצאו בתיבה במועדים ובשעה שנקבעו
בסעיף 1׳ לא יטופלו.
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)ה( נתגלו בבקשות לשידורי תעמולה טעויות סופר או טעויות חשבוניות ,רשאי
מנהל התחנה לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת הבקשות ויירשם בפרוטוקול; הודעה על
התיקון תימסר למבקש.
הקצאת זמן

 .11בדיקת הבקשות לשידורי תעמולה והקצאת זמן שידור בהתאם להוראות סעיף
 6ו תה( לחוק דרבי תעמולה תיעשה בידי האחראים במועד מוקדם בבל האפשר ממועד
פתיחת המעטפות; תוצאות הבדיקה והקצאת זמן לשידור תעמולה בתקופות המנויות
בסעיפים )5ב()6 ,ב( ו־)7ב( לפי הענין ,יפורטו בחלק ב׳ שבטפםים ו עד  3שבתוספת; העתק
מהטפסים חתום בידי האחראים יישלח מיד למנהל בידי בעל זיכיון.

ה ו ד ע ה על
הקצאת זמן

 .12בעל זיכיון יודיע בכתב לבל רשימת מועמדים שהגישה בקשה לשידורי תעמולה ,על
זמן השידור שהוקצה לה לאחר עריכת כל אחת מההקצאות שבסעיפים )5ב()6 ,ב( ו־)7ב( לפי
הענין ,לא יאוחר מ־ 36שעות מתום המועד להגשת בקשות הקבוע בסעיף .4

קבלת רשימות

 .13בעל זיכיון יקבל מכל פקיד בחירות כמשמעותו בחוק הבחירות שבאזור זיכיונו את
רשימות המועמדים בדרך שעליה הסכימו מנהל הרשות והמפקח הארצי על הבחירות.

רשימה מנועה

) .14א( קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שרשימת מועמדים לא תשתתף
בבחירות מפאת היותה רשימה מנועה כמשמעותה בסעיף 39ב)א( לחוק הבחירות ,יפסיק
בעל זיכיון את שידורי התעמולה שלה לאלתר ולא יחדשם.
)ב( יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יודיע למנהל הרשות על היותה של רשימת
מועמדים רשימה מנועה.

רשימה שלא
אושרה

) .15א( רשימת מועמדים שנתקבלה לגביה החלטה סופית בדבר אי אישורה ,בין בידי
פקיד הבחירות ובין מתוקף פסק דין של בית המשפט המחוזי ,כאמור בסעיף  42לחוק
הבחירות ,יפסיק בעל זיכיון את שידור התעמולה שלה לאלתר.
)ב( המפקח הארצי על הבחירות יודיע למנהל הרשות על רשימה שלא אושרה
כאמור בסעיף קטן)א(.

תעריפים ומשלוחו

) .16א( בעל זיכיון המבקש לשדר שידורי תעמולה ,יקבע לוח תעריפים על פי סעיף
6וד)ו( לחוק הבחירות  4ימים לפני מועד א/
)ב( בעל זיכיון ישלח את לוח התעריפים שקבע לכל פקיד בחירות שבאזור זיכיונו,
ולכל רשימת מועמדים שביקשה זאת ,במועד מוקדם כבל האפשר.

שידור ה ו ד ע ו ת
ע ל קביעת
לוח תעריפים

) .17א( בעל זיכיון ישדר הודעה אחת ביום לפחות ,מיום קביעת לוח התעריפים עד
למועד האחרון שבו הוא מקבל בקשות לפי סעיף  ,4בדבר קביעת לוח התעריפים והדרכים
לקבלתו באמור בסעיף 16ד)וץ (5לחוק דרכי תעמולה )להלן  -ההודעות(.
)ב( ההודעות ישודרו ביחידת השידור הנקובה בפסקה ) (3להגדרתה בסעיף ו.
)ג( קודם לשידורן של ההודעות ישלח בעל זיכיון למנהל הודעה בדבר מועדי
ההודעות ותוכנן.

דיווח על
שידורי תעמולה
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בעל זיכיון ידווח למנהל ,על שידורי תעמולת הבחירות כפי שיורה.
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פרוטוקול פתיחת מעטפות הבקשות לשידורי תעמולה

מוצאות הקצאת הזמו

תאריך:

תאריך:
שעה:

שעה:

מכחים:

נוכחים:

ש
ש
3

מסי מעטפות שנמצאו במגירה:
הבקשות לשידורי תעמולה

תוצאות הקצאת הזמן המשוערות לשידורי תעמולה
הקצאה שוגה מהבקשה

הקצאה זהה
לבקשה
שם רשימה
מעיניי נת

תאריו ויום
בשבוע לשידור

,

יחידת השידור

זמן השידור

)סמן\(

תאריו ויום בשבוע

יהידת השידור

זמן השידור
המשוער שהוקצה

תקע טעויות סופר)יש לפרט את שם מגיש הבקשה,
פרטי הטעות והתיקון(:
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השניה לטלוויזיה ולרדיו

כללי הבחירות )דרבי תעמולה()שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות
לרשויות המקומיות( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף 16ד)ט( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי״ט'1959-
)להלן  -חוק דרבי תעמולה( ,ובהתייעצות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולפי
סעיף  (12)24לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן) 1990-להלן  -חוק הרשות
השניה( ,ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,קובעת מועצת הרשות השניה
לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
2

הגדרות

.1

בכללים אלה -

״בעל זיכיון״  -כהגדרתו בסעיף 16ד)א( לחוק דרכי תעמולה;
״מיקבץ״  -מספר תשדירי תעמולה המשודרים ברצף:
״תשדיר תעמולה״  -תעמולת בחירות של רשימת מועמדים לבחירות לרשות המקומית
המצויה באזור זיכיונו של בעל זיכיון ,שהוא רשאי לבלול בשידוריו במסגרת זמן השידור
המוקצה לו לשידור תשדירי פרסומת ,בתקופת  30הימים שלפני הבחירות ושסיומה
בשעה  7בערב שלפני יום הבחירות.
איסור שידור
שיש בו עבירה
או הפרת דין

בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי
.2
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ״א-ו98ו  ,וחוק איסור לשון הרע ,התשכ״ה ,"1965-או כל דין
אחר.
ג

איסור הסתה,
אפליה וגזענות

בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו הסתה לגזענות ,לאפליה ,או לפגיעה
.3
ממשית באדם או בקבוצת בני אדם ,על רקע השתייכותם לדת ,גזע ,לאום ,מין ,עדה ,אורח
חיים או מוצא.

אלימות וסבל
אנושי

בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו אלימות או סבל אנושי קשים במיוחד
.4
אלא אם כן הם חלק בלתי נפרד מנושא המישדר ובתנאי שאין הוא עובר בעליל את גבול
הנסבל על ידי מאזין סביר בנסיבות הענין.

שידור פרטי
פגיעים

בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו פרט מזהה של חולים או מפגרים או
.5
קרבנות של עבירות אלימות או מין ,או מכורים לאלכוהול או לסמים ,אלא בהסכמתו של מי
שמוסמך לתיתה על פי הוראות כל דין ,אם קיים ענין ציבורי בכך ובמידה שאינה עולה על
המתחייב.

איסור פגיעה
בקטינים

בעל זיכיון לא ישדר תשדיר תעמולה שיש בו משום עידוד לפגיעה בקטינים או שיש
.6
בו ניצול לרעה של קטינים ,לרבות הופעה של קטינים בתשדיר ,שיש בה פגיעה או ניצול
לרעה שלהם.

זיהוי הרשימה

בל תשדיר תעמולה המשודר על ידי בעל זיכיון יכלול בינוי או אות המזהה את
.7
רשימת המועמדים לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשב״ה , 1965-וכן את מקום
התמודדותה.
5

ם״ח התשי״ט ,עמי  :138התשנ״ח ,עמי .337
ס״ת התש״ן ,עמי  ;58התשנ״א ,עמי 02ו :התשנ״ב ,עמ׳  ;248,167,84התשנ״ג ,עמי  :488,58התשנ״ד ,עמי :78
התשנ״ו ,עמי  :995 ,173התשג״ח ,עמי .337 ,79
ם״ח התשמ״א ,עמי .128
סייח התשב״ה ,עמי .240
סייח התשכ״ה ,עמי .248
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:,על זיכיון לא יעשה שימוש לרעה במעמדו ,בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע
.8
מלשדר ,בסיקור הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור זיכיונו או בשידור תשדירי
תעמולה לפי כללים אלה.

אי משוא פנים

 .9ו:א( בעל זיכיון ינהג בשוויוניות ובהגינות בשיבוץ תשדירי התעמולה במהלך
שידוריך ובחלוקת זמני השידור ,ולא יעדיף תשדירים של רשימת מועמדים מסוימת בכל דרך
שהיא.

שיבוץ תשדירי
תעמולה

)ב( תשדירי תעמולה אשר שובצו לשידור בשעה שבה משודרת תכנית בעניני
הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור הזיכיון ,ישובצו אך ורק לפני תחילת התכנית
או לאחר סיומה ולא במהלך התכנית עצמה.
)ג( תשדירי תעמולה ישובצו במיקבץ נפרד ויזוהו ויובחנו משאר השידורים
באמצעות אות שאישרה הרשות ,אשר יושמע לפני מיקבץ התשדירים ובסיומו.
:. .10על זיכיון לא ישתתף בהפקת תשדירי תעמולה ,לרבות ניסוחם ועריכתם ,ולא יעניק
שירותי ייעוץ כלשהם לרשימת מועמדים ,בתמורה או שלא בתמורה.

אי מעורבות
בתשדירי תעמולה

 .11ו:א( בעל זיכיון יסקר את הבחירות לרשויות המקומיות שבתחום אזור זיכיונו
בהגינות ובאיזון ,ללא בל הטיה או משוא פנים.

סיקור מערכת
הבחירות

ו:ב( בעל זיכיון לא יתנה בל שידור או סיקור בהזמנת תשדירי תעמולה מטעם
רשימת מועמדים או בקבלת הבטחות לשיתוף פעולה כלשהו על ידי רשימת מועמדים.
ב״ב באלול התשנ״ח )3ו בספטמבר 998ו(
)חמ -;:877ג(
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הודעת פיקוח על מחירי מערכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק
מטוסים בנמל התעופה בן גוריון()מם׳  ,(2התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי
תשתיח לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון( ,התשנ׳׳ו996-ו )להלן  -הצו( ,אני מודיע
לאמור:
י

ינקב שינויים במדד המחירים לצרכן בשער החליפין של הדולר ובכמויות הדם׳׳ל,
.1
מחיר השירות כאמור בסעיף  2לצו הוא החל ביום ה׳ בשבט התשנ״ח)ו בפברואר 998ו( 3.59
סנט לגאלון.

עדכון מחירים

ה׳ בשבט התשנ״ח )ו בפברואר (1998
)חמ (3-;!722

י

יואב ערמוני
מנהל מינהל הדלק
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הודעת פיקוח על מחירי מערכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק
מטוסים בנמל התעופה בן גורמן()מם׳  ,(3התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי
תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גורמן( ,התשנ״ו996-ו' )להלן  -הצו( ,אני מודיע
לאמור:
עדכון מהירים

ו .עקב שינויים במדד המחירים לצרכן ,בשער החליפין של הדולר ובכמויות הדם״ל,
מחיר השירות כאמור בסעיף  2לצו הוא החל ביום ט׳ באב התשנ״ח )ו באוגוסט 998ו3.40 /
סנט לגאלון.
ח׳ באב התשנ״ח ) 31ביולי 998ו(
יואב ערמוני
מנהל מינהל הדלק

)וזמ (3-2722

י ק״ת התשנ״ו ,עמי  :1529התשנ״ח ,עמי .422

הודעת פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים
בנמל התעופה בן גוריון()מס׳  ,(2התשנ״ח*1998-
בתוקף סמכותי על פי סעיף  4לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)מחיר שירות
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גורמן /התשנ״ו) 1996-להלן  -הצו( ,אני מודיע כי נוסח
התוספת לצו הוא החל ביום ג׳ בטבת התשנ״ח ) 1בינואר  (1998כמפורט להלן:
י

״תוספת
)סעיף (2
מחיר שירות תדלוק למטוסים
כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי)באלפי גאלון(
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