רשומות

קובץ התקנות
ו

י״ג באדר התשנ״ט

5957

ובמרס 1999

עמוד
צו לשכת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי()תיקון( ,התשנ״ט1999-
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תקנות הגנת הדייר)תשלום בעד שירותים()תיקון( ,התשג״ט 999-ו
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צו הנמלים)הכרזת נמל מרינה אשדוד( ,התשנ״ט1999-

455
456

תקנות הנמלים)בטיחות השיט()תיקון( ,התשנ״ט 999-ו
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים(

456

)הוראת שעה( ,התשנ״ט 999-ו
צו שירות ביטחון)התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון( ,התשנ״ט1999-
הודעות שכר חברי הכנסת)מס׳  ,(2התשנ״ט1999-

־
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ע ו ל ש כ ת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי()תיקון( ,התשנ״ש 999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (5)29לחוק לשבת עורבי הדין ,התשב״א) 1961-להלן -
החוק( ,אני מצווה לאמור:
ו

תיקון סעיף 1

בסעיף  1לצו לשבת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי( ,התשכ״ב962-ו  ,בסעיף
.1
קטן)א( ,אחרי פסקה ) (16יבוא:
2

״) (17היועץ המשפטי או ב ע ל תפקיד משפטי אחר ברשות ההגבלים העסקיים ובן
הממונה ע ל ההגבלים העסקיים אם הוא חבר הלשכה כהגדרתה בסעיף  2לחוק ,בעל
ותק ש ל חמש שנים.״
ב״ד בשבט התשנ״ט ) 10בפברואר (1999
)דומ (3-62

צחי הנגבי
שר המשפטים

י ס״ח התשב״א ,עמ׳  ;178התשנ׳יא ,עמי  !172התשנ״דו ,עמ׳ .176
ק״ת התשב״ב ,עמי  ;1905התשנ״ה ,עמי 94ן.1
2

תקנות הגנת הדייר )תשלום ב ע ד שירותים()תיקון( ,ה ת ש נ ״ ט  9 9 9 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )63ג( ו־)160א( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל״ב-
 , 1972אני מתקין תקנות אלה:
י

החלפת התוספת

.1
יבוא:

במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר )תשלום ב ע ד שירותים( ,התשל״ג, 1973-
2

״תוספת
)תקנה (3
שיעורי התשלום בשקלים חדשים ב ע ד שירותים לפי סעיף )63א( לחוק -
בדירות ,לחדר ,לחודש:
ניקוי

מאור

הרקת בור שפכים

7.60

0.45

2.24

בתי עסק ,לחודש:
שטח בית העסק במטרים רבועים

ניקוי

מאור

ע ד 16

11.37

0.77

3.11

מעל 16

17.15

1.24

5.07

מעל 24

23.05

1.53

6.41

מעל 32

28.68

2.02

8.03

הרקת בור שפכים

י ס״ח התשל״ב ,עמי .176
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;1475התשנ׳׳ח ,עמי .420
2
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שטח בית העסק במטרים רבועים

ניקוי

מאור

מעל 40

34.38

2.50

9,71

מעל 48

40.06

2.76

11.20

מעל !;6

45.90

3.26

12.97

מ ע ל !54

57.21

4.00

16.58

מעל 198

68.77

4.73

19.57

מעל 112

80.29

5.53

22.71

מעל 1:56

91.62

6.50

26.10

מ ע ל  1!50בתוספת
לבל  24מ״ר או חלק מהם
מ ע ל  1!50מ״ר הראשונים

11.39

0.77

כ״ד בשבט התשנ״ט ) 10בפברואר (1999
^ ^ ח מ (3-919

הרקת בור שפכים

3.11״
בנימין נתניהו
שר הבינוי והשיכון

ע ו הנמלימ )הכרזת נ מ ל מרינה אשדוד( ,ה ת ש נ ״ ט  9 9 9 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א 1971 -י ,אני מצווה
לאמור:
.1
.2

חוף מרינה אשדוד יהיה נמל לצורך פקודת הגנ
(1:

מנקודה A

133367

114470

;(2

לנקודה 6

133800

114320

(3:

לנקודה 0

134234

114410

;(4

לנקודה ם

134470

114615

](5

לנקודה E

134340

114880

(6:

לנקודה ?

133895

114963

(7:

לנקודה ס

133970

115160

(8:

לנקודה ¥1

133964

115174

(9:

לנקודה 1

133861

115127

; (10לנקודה }

133835

115099

(11:

לנקודה

133832

115019

(12:

לנקודה ^\

133771

115000

(13:

לנקודה א

133726

115013

(14:

לנקודה \1

133605

114957

(15:

לנקודה A

133376

114470

הכרזת נמל
גבולות הנמל

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .443
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מפה

גבולות הנמל סומנו בקו ציר במנות ״נמל מרינה אשדוד״ הערובה בקנה מידה 1:1,000
.3
אשר נחתמה בידי שר התחבורה ביום ב״ט בשבט התשנ״ט ) 17בפברואר  999ו( ,ואשר
העתקים ממנה נמצאים בידי הממונה ע ל מחוז המרכז.
כ״ט בשבט התשנ״ט ) 17בפברואר (1999
)חמ (3-2553

שאול יהלום
שר התחבורה

תקנות הנמלים )בטיחות השיט()תיקון( ,התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א -ו , 197אני מתקין
תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 52

בתקנה )17א( לתקנות הנמלים )בטיחות השיט( ,התשמ״ג) 1982-להלן  -התקנות
.1
^
העיקריות( ,במקום ״תקנה 6ו)ב( או)ג(״ יבוא ״תקנה )16ב( או)ה(״.
2

.2

בתקנה  52לתקנות העיקריות -
)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״הצגת רשיון״;

)(2

בתחילתה ,לפני ״שוטר״ יבוא ״מפקח כלי שיט״.

ב״ט בשבט התשנ״ט ) 15בפברואר (1999
)חמ (3-610

שאול יהלום
שר התחבורה

דיני מדיגת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ׳ .443
ק״ת התשמ׳יג ,עמ׳  ;387התשנ״ח ,עמ׳  331ועמי .490

ע ו פיקוח ע ל מחירי מערבים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות
באוטובוסים()הודאת שעה( ,התשנ״ט1999-
ברעקף סמכותנו לפי סעיף )12אץ (1לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
 1996י ,ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק האמור ,אנו מצווים
לאמור:
.1

בצו זה -

״המדד״ ,״המדד החדש״ ,״המדד הקודם״ ו״יום העדכון״  -כמשמעותם בצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים( ,התשנ״ז) 1996-להלן -
הצו העיקרי(.
2

הוראת שעה

.2

ע ל אף האמור בסעיף  3לצו העיקרי -
) (1ביום העדכון בי״ג באדר התשנ״ט ) 1במרס  ,(1999יעלו מחירי הנסיעה בקווי
השירות באוטובוסים כנקוב בתוספת לצו העיקרי ,בשיעור ש ל ;3.25%
סייח התשנ״ו ,עמי .195
ק״ת התשנ״ז ,עמי  ;54התשנ״ח ,עמי .1231
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״ 198התשובות בנושא שכר עבודה״
האוגדן המקיף ביותר בישראל!
שכר עבודה  .אוגדן
ביום  1.12.98יצאה לאור המהדורה החדשה של
זר ה ו א האוגדן חנמכר ביותר בישראל בנושא שכר עבודח ,והוצא לאור
עיי שנחב חדרבות בע״מ.
המדריך כולל הסברים ברורים ודוגמאות רבות:
י !:זהו ההבדל בין"שכר עבודה ובין ״פיצוי"?
י משכורת  13־ מה דינה ?
• ו;מול השתלמות
• שכר בתקופת השעייה
• ׳קופת גמל ,ביטוח במספר קופות ,שמירת זכויות
י ׳קצבה ,סוגי קצבאות ,קצבת פרישה ,קצבת נכות ,קצבת שארים
פיצויים על הפרת חוזה
מושעה,
לעובד
תשלום
כספי",
"תמריץ
עבודה ,דמי הבראה ,תגמולי מילואים ,החזר הוצאות רכב ,תשלום
תמורת הודעה מוקדמת.
• !גורת התשלום לעובד
• רק כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד
• שכר "ברוטו" או"נטו"
• איסור מגבלות :רכישת שירותים של עובד מהמעביד
• "שכר כולל״־ שעות נוספות ומנוחה שבועית
• ימן תשלום שכר חודשי ,שכר שאינו חודשי ,מי שחדל להיות עובד
• •ימן תשלום הפרשים על הגדלת השכר
• !:זהו"שכר מולן"?
י תשלומים שאינם נכנסים להגדרת "שכר מולן"
• תשלום שניתן לעובד לאחר פיטוריו שלא כדין
י פדיון חופשה
• תשלום לעובד מ״קרן השתלמות".
לג:בוד
משרד הבטחון-ההוצאח לאור
החשמונאים  107קומה ג
תל אביב 67133

משיד מ ^ ח ו ן
מהוצאת לאוד

עותקים של שכר עבודה )מק״ט .(770-2
נבקש לרכוש
לפקודת משרד חביטחון-חחוצאח לאור.
רצ״ב המחאה ע״ס
שיח
ע״ס
נא לחייב כרטיס ויזה/ישראכארט/דיינרס מס
._.
תוקף הכרטיס
עלות האוגדן :רק  490ש״ח בלבד+מע״מ.
שם המזמין:
כונובת למשלוח:

טלפון:

ת.ז:.
.פקס:

) (2לענק יום העדכון בב׳ באלול התשנ״ט ) 1בספטמבר  ,(1999יהיה המדד הקודם,
המדד שפורסם לאחרונה לפני ה ־ ו בחודש שקדם ליום העדכון ב־ 1בספטמבר ,1998
ומשיעור העדכון לפיו ינוכו .3.25%
.3

תחילתו ש ל צו זה ביום י״ג באדר התשנ״ט ) 1במרס .(1999

ה׳ באדר התשנ״ט ) 21בפברואר (1999
)חמ (3-2722
בנימין נתניהו
שר האוצר

תחילה

שאול יהלום
שר התחבורה

ע ו שידות ביטחון)התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  27 ,13 ,12,5 ,3ו־ 34לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,
התשמ״ו) 1986-להלן  -החוק( ,אני מצווה לאמור:
י

.1

הגדרות

בצו זה -

״בר ־רישום״  -אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה  -למעט אישה נשואה ,אישה
הרה או אם לילד שנולד בין א׳ בניסן התשמ״ב ) 25באפריל  (1982לבין ב״ט באלול
התשמ״ב ) 17בספטמבר  ,(1982שני התאריכים בכלל;
״הודעה אישית״  -הודעה בכתב ש ל פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב
שירות סדייר ,או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית ,נרשמת בתעודת ההתייצבות
שלו או נשלחת אליו בדואר;
״חייב בשירות סדיר״  -עולה שהוא אחד מאלה:
). (1גבר שנולד בין א׳ בתשרי התש״ל ) 13בםפמטבר  (1969לבין ב״ט באלול-
התשמ״א ) 28בספטמבר  ,(1981ש נ י התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות
סדיר;
) (2אישה שנולדה בין א׳ בתשרי התשל״ג) 9בספטמבר  (1972לבין כ״ט באלול
התשמ״א ) 28בספטמבר  ,(1981ש נ י התאריכים בכלל ,שטרם שירתה שירות
סדיר:
) (3גבר המורשה ,או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת
הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז) 1976-להלן  -פקודת הרופאים( ,או לעסוק
ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״ט) 1979-להלן
 פקודת רופאי השיניים( ,שנולד בין א׳ בתשרי התשב״ה ) 7בספטמבר (1964לבין כ״ט באלול התשב״ט ) 12בספטמבר  ,(1969שני התאריכים בכלל ,שטרם
שירת שירות סדיר:
2

ג

2
נ

ס״ח התשמ״ו ,עמי .107
ריני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ׳ .549
ריני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .614
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״חייב בשירות מילואים״ -
עולה שהוא אחד מאלה:

)ו(

)א( גבר שנולד בין ט׳ בטבת התש״ז )ו בינואר  (1947לבין ב״ט באלול
התשב״ט ) 12בספטמבר  ,(1969שני התאריכים בכלל ,ואינו חייב בשירות
סדיר:
)ב( גבר המורשה או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת
הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים ,שנולד בין
א׳ בתשרי התש״ה ) 18בספטמבר  (1944לבין ח׳ בטבת התש׳׳ז) 31בדצמבר
 ,(1946שני התאריכים בכלל;
״מועמד לשירות״
מילואים׳,

אדם שהוא בר־רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות

״עולה״  -אזרח ישראלי או תושב קבוע ,גבר או אישה  -למעט אישה נשואה ,אישה הרה
ואם לילד  -שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי ה ת ש ״ י ) ו באוקטובר
 (1949לבין יום פרסום צו זה ברשומות ,ואין בידו תעודה המעידה שהוא פטור משירות
ביטחון.
בל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות במקום ובזמן שהודיעו לו
התייצבות לרישום .2
ולבדיקות לפי
בהודעה אישית.
הודעה אישית
כל מועמד לשירות ,שלא קיבל ע ד ב״ט בניסן התשנ״ט) 15במאי  (1999הודעה אישית
התייצבות לרישום .3
באמור בסעיף  ,2נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט
ולבדיקרת
י
לפי הודעה
בתוספת ,ב ש ע ה  ,08:00בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:
אישית
1

1

תאריך לידה
ביו
א
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לביו
ב

מועד התייצבות לרישום ולבדיקות
גברים
נשים
ג
ד

א׳ בניסן התשמ״ב
) 25במרס (1982

ט״ו בניסן התשמ״ב
) 8באפריל  982ו(

ב׳ באייר התשנ״ט
) 18באפריל (1999

כ״ג באייר התשנ״ט
) 9במאי (1999

ט״ז בניסן התשמ״ב
) 9באפריל (1982

ל׳ בניסן התשמ״ב
) 23באפריל (1982

ג׳ באייר התשנ״ט
) 19באפריל (1999

ב״ד באייר התשנ״ט
) 10במאי (1999

א׳ באייר התשמ״ב
) 24באפריל (1982

ט״ו באייר התשמ״ב
) 8במאי (1982

ט׳ באייר התשנ״ט
) 25באפריל (1999

ב״ה באייר התשנ״ט
) 11במאי (1999

ט״ז באייר התשמ״ב
) 9במאי (1982

כ״ט באייר התשמ״ב
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