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תקנות השיפוט הצבאי)נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית()תיקון(,
התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו (3)54ו־ 559לחוק השיפוט הצבאי ,התשט׳׳ו ,'1955-לאחר
התייעצות עם שר המשפטים ועם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט
של הכנסת ,ולענין פרק ה׳ בתקנות  -בהסכמת שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה ו

בתקנה ו לתקנות השיפוט הצבאי)נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית( ,התשמ״ח-
ו.
) 1988להלן  -התקנות העיקריות( -
2

)(1

במקום ההגדרה ״רע״ן שיקום״ יבוא:
״״רמ״ד שיקום״  -ראש מדור שיקום במפקדת קצין משטרה צבאית ראשי,-״;

)(2

במקום ההגדרה ״עוזר קמצ״ר לכליאה״ יבוא:
״״רע״ן כליאה״  -ראש ענף כליאה במפקדת קצין משטרה צבאית ראשי;״;

)(3

אחרי ההגדרה ״עוזר קמצ״ר לכליאה״ יבוא:
׳׳״רמ״ח פרט  -אכ״א״  -ראש מחלקת פרט באגף כוח אדם.״

החלפת מונחים

)א( בתקנות  2עד  5ו־0ו עד 4ו לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״רע״ן שיקום״,
.2
יבוא ״רמ״ד שיקום״.
)ב( בתקנות )10ג( 14 ,ו־)15א( לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״עוזר קמצ״ר
לכליאה״ יבוא ״רע״ן כליאה״.

תיקון תקנה 7

בתקנה )7ב( ,לתקנות העיקריות ,במקום ״ראש מחלקת פרט באגף כוח אדם בצה״ל,
.3
יבוא ״רמ״ח פרט ' -אב״א״.

תיקון תקנה 8

בתקנה )8ב( לתקנות העיקריות ,בפסקה) ,(1במקום ״אלא אם ראש ענף פרט במפקדת
.4
קצין שלישות ראשי בצה״ל״ יבוא ״אלא אם כן ראה רמ״ח פרט  -אכ״א״.

תחילה

.5

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ״ג באדר התשנ״ט ) 11במרס (1999
<חמ (3-2054

משה ארנם
שר הבטחון

ם״ח התשט״ו ,עמ׳ .171
ק״ת התשמ״ח ,עמ׳ .435

צו השיפוט הצבאי)קביעת גוף ציבורי( ,התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 539א)א( לחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו )להלן
החוק( ,אני מצווה לאמור:
י

קביעת גופים
ציבוריים

.1

לענין סעיף 539א לחוק ,כל אחד מאלה הוא גוף ציבורי:
)ו(

הכנסת:

סייח התשט״ו ,עמי  ;171התשנ״ח ,עמי .6
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)(2

מבקר המדינה:

)(3

הרשות הלאומית לבטיחות בדרבים;

)(4

המוסד לבטיחות וגיהות בעבודה.

ב״ט :1אדר התשנ״ט ) 17במרס (1999
)חמ(3-15113

משה ארנם
שר הבטחון

תקנות שירות בטחון)חובות אנשי מילואים()תיקון( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  33לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ו1986-י,
ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  3לתקנות שירות בטחון)חובות אנשי מילואים( ,התשט״ז956-ו )להלן
.1
 התקנות העיקריות( ,יבוא:2

״עדכון פרטים
^
י י נ ,

ו ש י נ ו י

החלפת תקנה 3

) .3א( יחידתו של איש מילואים תעביר לו ,בדואר רגיל או בבל דרך
אחרת ,שאלון שבו ימלא איש המילואים את פרטיו או יעדבנם לפי הענין
כמפורט להלן:
)ו(

שמו הפרטי ושם משפחתו:

)(2

מצבו האישי)נשוי ,גרוש ,אלמן ,או רווק(;

)(3

ילדים )שם הילד ,מספר הזהות ופרטים מזהים אחרים(;

)(4

מענו;

) (5מקום שהותו הזמני )אם אינו מתגורר ,דרך קבע ,במען
קבוע(;
)(6

מקום עבודתו ומענו;

) (7מספרי טלפון במענו ,במקום שהותו הזמני ובמקום עבודתו
וכן מספרי טלפון אחרים ומספרי פקםמילה שבאמצעותם ניתן,
דרך קבע ,להשאיר לו הודעות:
)(8

כתובת הדואר האלקטרוני שלו  -אם חפץ בכך;

) (9שמו הפרטי ושם משפחתו של שארו הקרוב ביותר ,דרגת
קרבתו ומענו,-
)(10

פרטים על השכלתו:

)ו(1

פרטים על מקצועו ומשלח ידו:

)(12

היותו בעל או מחזיק קבוע של רכב נוסעים פרטי;

) (13פרטים אחרים ,החיוניים לשמירת הקשר עם איש
המילואים ,לפי הענין.
ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .107
י ק״ת התשט״ז ,עמי  ;359התשנ״ב ,עמי .611
י
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)ב( יחידת איש המילואים לא תעביר לאיש המילואים יותר
משאלון אחד בשנה ,אלא אם בן הורה על בך קצין ,בדרגת סגן אלוף,
לפחות.
)ג( איש המילואים ימלא את כל פרטי השאלון או יעדבנם לפי
העגין וישגרו ליחידתו ,לא יאוחר מ־ 14ימים מיום שקיבלו.
)ד( איש המילואים יודיע על שינוי בפרטים כאמור בתקנת משנה
)אץו( ו־) (4עד) - (8בתוך  30ימים מיום השינוי ,אף בלא שנשלח לו שאלון
כאמור.
)ה( חלפו שלושים ימים מתאריך משלוח השאלון ,ולא נתקבל
השאלון המלא או המעודכן במשרדי היחידה ,תשלח היחידה את השאלון
בשנית ,בדואר רשום.״
ביטול תקנה
החלפת תקנה

ג א

6

.2

ן

תקנה 3א לתקנות העיקריות  -בטלה.

במקום תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:
.3
) .6א( לענין תקנה זו יראו איבוד קשר בין איש מילואים לבין יחידתו,
״איבוד קשר
בכל אחד מאלה ,אם במשך  17חודשים רצופים ,מתום שירות המילואים
שאליו נקרא או מהמועד האחרון של יצירת הקשר עם יחידתו,
במשמעותה בתקנת משנה )ב(:
)ו( איש המילואים לא קיבל צו התייצבות בכתב או כל
הוראת התייצבות אחרת;
) (2אין אישור כי איש המילואים התייצב ביחידה או במשרד
קישור שלה )שניהם ,להלן  -היחידה(;
) (3אין אישור על פניה של איש המילואים ליחידה ,במכתב
רשום ,בפקםמילה או במברק ,שבהם מסר את הפרטים הנדרשים
ליצירת קשר עמו.
)ב( אבד הקשר בין איש המילואים לבין יחידתו ,יחדש איש
המילואים את הקשר עם היחידה בתוך חודש ,על ידי שיתייצב ביחידה או
יפנה אליה באמצעות מכתב רשום ,פקסמילה או מברק ,וימציא לה פרטים
מדויקים על מענו ,מען מקום עבודתו וכן מספרי הטלפון בביתו ובמקום^
עבודתו)להלן  -יצירת הקשר(.
)ג( התייצב איש המילואים ביחידתו ,תמציא לו היחידה אישור
בכתב על יצירת הקשר עמה ועל מועדה.
)ד( קיבלה היחידה הודעה בכתב ,כאמור בתקנת משנה )ב( ,תשגר
לאיש המילואים ,בתוך  30ימים מיום קבלת ההודעה ,אישור בכתב על
יצירת הקשר עמה ועל מועדה.
)ה( איש המילואים ישמור בידיו אישור שקיבל לפי תקנת משנה)ג(
או)ד( על יצירת הקשר עם יחידתו.
)ו( איש המילואים יפנה לבירור פרטי יחידתו ,לקצין העיר במקום
מגוריו• ,פניה לקבלת פרטים כאמור לא יראו כיצירת קשר עם היחידה אלא
אם כן לאחר קבלתם יצר קשר עם יחידתו בתוך  30ימים מהיום שבו פנה
לקצין העיר והציג ביחידתו אישור בדבר פנייתו לקצין העיר.
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)ז( נוסח האישור ,באמור בתקנות משנה)ג() ,ד( ו־) 0ודרך המצאתו,
ייקבעו בפקודות הצבא.
)ח( לא קיבל איש מילואים.אישור באמור בתקנת משנה )ד( ,יעשה
בתוך ארבעים וחמישה ימים ,מיום משלוח הודעתו בכתב ,באמור בתקנת
משנה )ב( אחד מאלה:
) (1יתייצב ביחידתו :התייצבותו של איש מילואים כאמור
יראו בהתייצבות לשירות מילואים:
) (2יברר ,את פרטי יחידתו ויפעל באמור בתקנת משנה )0
וישוב ויפנה ליחידתו בדרך הקבועה בתקנת משנה )ב(.״
אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:

.4

״איש מילואים
שחזר מחוץ
לארץ

.5

הוספת תקנה 6א

6א .איש מילואים ששהה בחוץ לארץ במשך  17חודשים רצופים ,לפחות,
יפנה ליצירת קשר עם יחידתו ,בתוך שלושה חודשים ממועד הגעתו
לישראל ,ויחולו עליו הוראות תקנה )6ב( עד )ח( ,בשינויים המחויבים.״

האמור בתקנה  13לתקנות העיקריות יסומן)א( ואחריו יבוא:

תיקון תקנה גו

״)ב( על אף האמור בתקנת משנה)א( ,אי קיום חובה מן החובות הקבועות בתקנות 6
ו־6א לא תהווה עבירה אם הראה איש המילואים הצדק סביר לדבר.״

.6

תחילתן של תקנות אלה  90ימים מיום פרסומן.

ב״ט :,אדר התשנ״ט ) 17במרס (1999
)חמ 3ל(3-4

תחילה
משה ארנם
שר הבטחון

תקנות המכס )תיקון( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )68א()70 ,ב( ו־ 232לפקודת המכס  ,אני מתקין תקנות
,

אלה:
בתקנה  12לתקנות המכס ,התשב״ו965-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,האמור
ו.
בהגדרה ״מחסן מסוף מטענים״ יסומן)ו( ולאחריו יבוא:
2

תיקון תקנה 12

״) (2מחסן סגור או מחסן חצרים לאחסנת טובין המיובאים בהובלה יבשתית ,לרבות
לשם ריקון או פיצול ,ובן לשם המבלה ליצוא.״

.2

בתוספת השביעית לתקנות העיקריות ,בחלק א׳ -
)(1

בכותרת של טור ג /בסופה יבוא ״ ,מעבר יבשתי״.

תיקון התוספת
השביעית

) (2האמור בפרט  ,2יסומן)א( ובו ,בטור אי ,אחרי ״מסוף מטענים״ יבוא ״כמשמעותו
בפסקה ) (1להגדרתו בתקנה 12״ ,ואחריו יבוא:
י
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמי .39
ק״ת התשכ״ו ,עמי  ;274התשנ״ח ,עמי .315
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טור ב׳
טור א׳
״)ב( מחסן מסוף מטענים
כמשמעותו בפסקה ) (2של
הגדרתו בתקנה 12

סגור
 2,000מ״ר

 10,000מ״ר

טור ג׳
 5ק״מ מתחום
מעבר יבשתי״

) (3בפרט  ,13בטור ב׳ ,בעמודה סגור ,במקום ״ 2,000מ״ר״ יבוא ״ 1,000מ״ר״.
כ׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס (1999
)חמ (3-25
מאיר שטרית
שר האוצר

תקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר )אופן ענידתם
ונוהל ענידתם()תיקון( ,התשנ״ט999-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15ו־ 23לחוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות ב!
הסוהר ,התשל״ב2-ד , 19אני מתקין תקנה זו:
י

תיקון תקנה 3

בתקנה  3לתקנות העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר )אופן ענידר
ו.
ונוהל הענקתם( ,התשל״ג , 1973-במקום פסקאות ) (1ו־) (2יבוא:
2

״)ו( במשטרת ישראל  -שחבריה הקבועים הם :ראש אגף כוח אדם  -יושב ראי
ראש אגף מבצעים או נציגו וראש מחלקת משמעת:
) (2בשירות בתי הסוהר  -שחבריה הקבועים הם :ראש מנהל כוח אדם והדרכה
יושב ראש ,ראש מנהל בטחון או נציגו והיועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר ז
נציגו.״
תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ״ו באדר התשנ״ט ) 14במרס (1999
)חמ (3-2868

אביגדור קהלני
השר לבטחון הפנים

ס״ח התשל״ב ,עמ׳  ;38התשל״ה ,עמ׳ .16
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;1320התשל״ז ,עמי  1065ועמי .2161

תקנות הביטוח הלאומי)חישוב שבר העבודה הרגיל()תיקון(,
התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  100 ,78ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסת משולב[,
התשנ״ה , 1995-אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 6א

בתקנה 6א לתקנות הביטוח )חישוב שכר העבודה הרגיל( ,התשי״ז , 1956-המילה
.1
״פעמיים״  -תימחק.
2

ם״ח התשנ״ה ,עמי  ;210התשנ״ט ,עמי .78

676

קובץ התקנות  ,5967ט׳ באייר התשנ״ט25.4.1999 ,

תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התשנ״ט ) 1באפריל ) (1999להלן  -יום
.2
התחילה( והן יחולו לגבי גמלה המשולמת בעד יום התחילה ואילך.
ד׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס (1999
)חמ (3-340

תחילה

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ק׳׳ר ,התשי״ז ,עמ׳  ¡596התשנ־ז ,עמי .1244

הקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(
)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ט999-ו
!:תוקף סמכותי לפי סעיפים  371 ,78ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה995-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תקנה  7לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(,
ו.
התשל״א) 1971-להלן  -התקנות העיקריות(  -בטלה.

ביטול תקנה 7

2

.2

תיקון תקנה 19א

בתקנה 9וא)בץ (2לתקנות העיקריות ,במקום פסקת משנה )א( יבוא:
״)א( בשיעור של  0.4%ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון  -לענף
נפגעי עבודה :לענין זה ,״רבעון״  -בהגדרתו בלוח י״א.״.

תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התשנ״ט ) 1באפריל ) (1999להלן  -יום
.3
התחילה( ,והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
ד׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס (1999
)חמ (3-912
2

תחילה ותחולה

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ס״דו התשנ״ה ,עמ׳  ;210התשנ״ט ,עמי .78
ק״ר :התשל״א ,עמי  ;1458התשנ״ט ,עמ׳ .31

תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות()תיקון( ,התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )36ב( לפקודת בריאות העם1940 ,י)להלן  -הפקודה( ,אני
מתקין תקנות אלה:
.1

במקום תקנה  65לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( ,התשל״ז , 1977-יבוא:
2

״חובת דיווח

.2

החלפת תקנה 65

 .65נמצא בבדיקה קיומה של מחלה מן המפורטות בתוספת השניה
לפקודה ,ידווח מנהל המעבדה על תוצאת הבדיקה לרופא המחוזי ולרופא
שביקש את הבדיקה וכן למנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות ,על פי בקשתו.״

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ״א באדר התשנ״ט ) 9במרס (1999
)חמ (3-54

תחילה
יהושע מצא
שר הבריאות

ע״ו  ,1940תום׳  ,1עמי  ;191ס־ח התשנ״ח ,עמי .64
ק״ה התשל״ז ,עמ׳  ;2460התשנ״ז ,עמ׳ .505

קובץ התקנות  ,5967ט׳ באייר התשנ״ט25.4.1999 ,

677

תקנות הספורט )הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה(,
התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8ו־8ו)ג( לחוק הספורט ,התשמ״ח988-ו  ,בהסכמת שר
הבריאות ,ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״אח״  -מי שרשום בפנקס כהגדרתו בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(,
התשמ״ט , 1988-כאחות מוסמכת;
2

״חובש״  -בגיר שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמגיש עזרה ראשונה,
תעודת חובש מאת חיל הרפואה של צבא הגנה לישראל או תעודה אחרת שהכיר בה
המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו ,והכל אם ניתנה לו התעודה
לאחר שעבר הכשרה בת  100שעות לפחות ,בעזרה ראשונה ,ואם עבר השתלמות רענון
בעזרה ראשונה בתקופה של שלוש השנים שלפני שיבוצו כחובש בפעילות ספורט
מאורגנת;
״כוח אדם רפואי״  -רופא ,אח או חובש;
״ספורטאי״  -משתתף בפעילות ספורט מאורגנת;
״פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת״  -פעילות ספורט מאורגנת תחרותית גדולה ,כגון :מכביה,
משחקי הפועל או אולימפיאדה,-
״רופא״  -רופא מורשה במשמעותו בסעיף  2לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז-
.1976
ג

כוח אדם
רפואי

)א( במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים
.2
בטבלה שבתוספת ,יימצא כוח אדם רפואי כמפורט מתחת לשם הענף.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה)א( ,במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת
מיוחדת יכלול כוח האדם הרפואי רופא ,וכן אח או חובש.

)א( במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת בענף מענפי הספורט המפורטים
.3
ציוד לעזרה
ראשונה ואמבולנס בטבלה שבתוספת ,יימצא תיק עזרה ראשונה ,ובו יימצא ציוד עזרה ראשונה במפורט
להלן:
הפריט
אגד  3אינטש
איספלנית נייר  1אינטש
גזה וזלין)סטרילית(
חוסם עורקים  2 -מטרים
מספריים לעזרה ראשונה
משולש־בד
סד פלסטי ליד

2
3

678

הכמות)ביחידות(
10
1
ו
2
1
10
1

ם״ח התשמ״ח ,עמ׳ .122
ק״ת התשמ״ט ,עמי .722
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,50עמי .394

קובץ התקנות  ,5967ט׳ באייר התשנ״ט25.4.1999 ,

הבמות )ביחידות(

הפריט
סיבות בטחון

0ו

סרט שרוול מזהה לחובש

ו

עט בדורי

1

פד גזה סטרילי  x3א

י

נ

ט

ש

3

1

פד יוד

10

פד לחיטוי עור

12

פנס בים

ו

פנקס שורות קטן

ו

תחבושת־שדה אישית קטנה

8

תחבושת־שדה בינונית

2

תחבושת לכוויות

2

מפוח אמבו  1000סמ״ק
מסכה להנשמה מס׳ 2
מסכה להנשמה מם׳ 5
מנתב אוויר מם׳ 1
מנתב אוויר מם׳ 2
מנתב אוויר מס׳ 3
משאבת־רגל אמבו
קטטר שאיבה מם׳ 8
קטטר שאיבה מס׳ 18

2
2

ראש קשיח לקטטר שאיבה
שקית להעשרת חמצן
אלונקה
א,טם למכשיר ״רוברט שאו׳׳
וסת־חמצן למכשיר נייד
מכל־חמצן 100></0
מסכת־חמצן 100%
מפתח למכל־חמצן
צינור לחמצן)משקפיים(
)ב(

במקום שבו מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת מיוחדת יימצא אמבולנס.

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן.

קובץ התקנות  ,5967ט׳ באייר התשג׳׳ט25.4.1999 ,

תחילה

679

תוספת
)תקנות )2א( ו־)3א((

טבלה המפרטת תקני כוח אדם רפואי בפעילות ספורט מאורגנת
ענף הספורט

כוח אדם
רפואי
רופא
חובש או אח

משחקי
כדורסל,
כדורגל,
כדור יד,
כדור מים

משחקי כדור
בענף טניס,
בטנים שולחן,
סקווש

אגרוף,
היאבקות,
גיורו,
קראטה

-

-

+

+

+

-

התעמלות
מכשירים,
אקרובטיקה

הרמת
משקולות

+

+

ענף הספורט

הוקי

סייף

התעמלות
אמנותית,
גלגיליות

גולף,
בדמינטון,
כדורת,
קשתות,
קליעה למטרה

רופא

-

+

-

חובש או אח

+

-

+

-

-

-

שחיה,
סקי,
חתירה ,רכיבת אופניים,
שיט,
רכיבת סוסים,
קפיצות למים ריצת מרתון

כוח אדם
רפואי

ט״ו בשבט התשנ״ט ) 1בפברואר (1999
שר החינוך התרבות והספורט

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )קביעת מחירים מרביים
למערכים()תיקון מם׳  ,(6התשנ״ס1999-
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים )12אץ (1ו ־ ג ו לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו996-ו  ,ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף )13אג אנו מצווים
לאמור:
י

תיקון התוספת

בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)קביעת מחירים מרביים למצרכים/
.1
התשנ״ו , 1996-בחלק שני ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים בו ,יבואו המחירים
הנקובים להלן:
2

שם המצרך
קמח חיטה
כחה )אחיד(

מחיר המכירה
מהמחסן בש״ח
לטונה גטו
ללא מע״מ

המחיר בש״ח בחבילות במשקל של ו קיג
לחבילה במכירה
לקמעונאי
לצרכן
לסיטונאי
ללא מע־מ

טור א׳
בולל
מעימ

טור ב׳
באזור
אילת

טור א׳
כולל
מע״מ

טור ב׳
באזור
אילת

861

ם״ח התשנ״ו ,עמי .192
ק־ת התשנ״ו ,עמי  ;1507התשנ׳׳ט ,עמי  122 ¿8 ,27ו־.444

680

קובץ התקנות  ,5967ט׳ באייר התשנ״ט25.4.1999 ,

מחיר המכירה
מהמחסן בש״ח
לטונה נטו
ללא מע־מ

שם המדרך
קמח ד יטה
קמח ד יטה לבן,
קמח ד יטה רך

954

קמח ך יטה לבן
בהיר או סולת
חיטה

991

.2

המחיר בשיח בחבילות במשקל של  1ק־ג
לחבילה במכירה
לצרכן
לקמעונאי
לסיטונאי
ללא מע־מ

1.33

1.37

טור א׳
בולל
מע־מ

1.67

1.71

טור ב׳
באזור
אילת

1.42

1.47

טור א׳
בולל
מעימ

1.80

1.85

טור ב׳
באזור
אילת

1.55

1.60

תחילתו של צו זה ביום א׳ בניסן התשנ״ט ) 18במרס .(1999

תחילה

ב״ח באדר התשנ״ט ) 16במרס (1999
)חמ 22ל(3-2
מאיר שטרית
שר האוצר

נתן שרנסקי
שר התעשיה והמסחר

עו פלקוח על מחירי מערכים ושירותים )היתד להעלאת מחירי פקדונות
למיתקנים ולמכלי גז( ,התשנ״999-0ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו)אץ (2לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ׳ו996-ו  ,אנו מצווים לאמור:
י

מותר להעלות את מחירי הפקדונות למכלים ולמיתקני גז ,מעל מחיריהם הקובעים,
.1
כפי שהותרו ביום  2ביוני  , 1998בשיעור שאינו עולה על  13.76אחוזים.

שיעור העלאה

2

^.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ז באדר התשנ״ט ) 15במרס .(1999

כ״ג בז^דר התשנ״ט ) 11במרס (1999
<חמ 22ז (5-2

מאירשטרית
שר האוצר

ס״ח התשנ״ו ,עמי .192
ק״ת התשנ׳׳ח ,עמי .1118

קובץ התקנות  ,5967ט׳ באייר התשג״ט25.4.1999 ,

גתןשרנםקי
שר התעשיה והמסחר

תחילה

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל
התעופה בן־גוריון()הודאת שעה()תיקון( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )12אץו( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
996ו )להלן  -החוק( ,לאחר שנתקבלה המלצה של ועדת המחירים לפי סעיף  3ו לחוק ,אנו
מצווים לאמור:
י

תיקון סעיף 2

בסעיף  2לצו פיקוח על מצרכים ושירותים )מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל
.1
התעופה בן־גוריון()הוראת שעה( ,התשנ״ט999-ו  ,במקום ״ביום א׳ בניסן התשנ״ס) 8ו במרס
 999ו(״ יבוא ״ביום י״ד באייר התשנ״ט ) 30באפריל (1999״.
2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום ה׳ בניסן התשנ״ט ) 22במרס .(1999

.2

א׳ בניסן התשנ״ט ) 18במרס (1999
)חמ (3-2722

2

שאוליהלום
שר התחבורה

מאירשטרית
שר האוצר

סייח התשנ״ו ,עמי .192
ק״ח החשנ״ט ,עמי .500

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו)שידורי תבניות טלוויזיה בידי
בעל זיכיון()תיקון מם׳  ,(2התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  24ו־ 58לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן-
990ו  ,ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה
ולרדיו כללים אלה:
י

תיקון סעיף ו

בסעיף  1לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו)שידורי תבניות טלוויזיה בידי בעל
ו.
זיכיון( ,התשנ״ב992-ו -
2

) (1במקום ההגדרות ״עונה״ ,״עונת סתיו/חורף״ ו״עונת אביב/קיץ״ יבוא:
״״עונה״  -תקופה של שישה חודשים רצופים שהיא עונת חורף/אביב או
קיץ/סתיו:
״עונת חורף/אביב״  -תקופה שמ־ 1בינואר עד  30ביוני באותה שנה:
״עונת קיץ/סתיו״  -תקופה שמ־ 1ביולי עד  31בדצמבר באותה שנהר
) (2במקום ההגדרה ״שידור חוזר״ יבוא:
״״שידור חוזר״  -שידור מחודש בערוץ השידור של תבנית שאיננה מהפקה
מקומית ששודרה בו קודם לכן או של תבנית בהפקה מקומית ששודרה קודם
לכן בערוץ בלל ארצי בישראל ,לרבות תכנית שנערכה מחדש ,אך זהה
במהותה ,לדעת הרשות ,לתבנית ששודרה בעבר.״
אחרי סעיף  22לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו)שידורי תבניות טלוויזיה בידי
הוספת סעיף 22א .2
בעל זיכיון( ,התשנ״ב , 1992-יבוא:
ג

2
3
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ם״ח התש״ן ,עמי .58
ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;1243התשנ״ז ,עמי .108
ק״ת התשנ״ב ,עמי  ;1243התשנ״ג ,עמ׳  ;514התשנ״ז ,עמי  108ועמי .1070
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״הנחיה כפולה

22א) .א( עם הגשת לוח עונתי לפי סעיף  9ו)א( ,יודיע בעל זיכיון למנהל
אם מנחה קבוע בתכנית ששובצה בלוח ,יהיה באותה עונה גם מנחה קבוע
של תכנית המשודרת בערוץ טלוויזיה אחר)להלן  -הנחיה כפולה( ,ואם כן
 ימסור פרטים מלאים על שתי התכניות שאותן ינחה אותו אדם והסברעל נימוקי בעל הזיכיון בהסכמתו להנחיה הכפולה.
)ב( המלצות המנהל למועצה לפי סעיף )19ב( יכללו התייחסות
לענין ההנחיה הכפולה.
)ג( בהחלטתה לפי סעיף 9ו) 0רשאית המועצה לפסול תכנית
שנמסרה לגביה הודעה כאמור בסעיף קטן)א( ,אם סברה בי השידורים לפי
החוק עלולים להיפגע במידה משמעותית מאותה הנחיה כפולה או עקב
ריבוי מקרים של הנחיה כפולה ,או להתנות את אישורה בתנאים או
בשינויים שעל בעל הזיכיון לעשות ,הכל באמור בסעיף .22״

כ״א באדר התשנ״ט ) 9במרס (1999
)חמ (3-23*8

גדעון דורון
יושב ראש מועצת הרשות השניה
לטלוויזיה ורדיו

רשיון יבוא כללי)תיקון( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו מתן רשיונות יבוא ,'1939 ,אני קובע לאמור:
ו.

בסעיף  3לרשיון יבוא כללי ,התשל״ח , 1978-אחרי פסקה ) (2יבוא:
2

תיקון סעיף 3

״) (3הרבב יהיה בשימושו העצמי של העולה לתקופה של שנה אחת לפחות.״
י״ד נ:אדר התשנ׳׳ט ) 2במרס (1999
)חמ (3-116

2

מ ו ט י א י י לו ן
מנהל המכס ומע״מ

עיר  ,1939תוס׳  ,2עמי .1201
ק״ת התשל״ח ,עמי  :680התשנ״ה ,עמי .1216

הודעת מם הכנסה )תיאומ סכומי האגרה בעד אישור תבנית מיזוג(,
התשנ״ט1999-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ב( לתקנות מם הכנסה )קביעת אגרה בעד אישור תכנית
מיזח ,0התשנ״ה994-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש נובמבר  1998לעומת המדד
.1
שפורסם לחודש נובמבר  ,1997נוסח תקנה  1לתקנות הוא ,החל ביום י״ג בטבת התשנ״ו
) 1בינואר  ,(1999כדלקמן:

עדכון סכומים

קית החשנ״ה ,עמי .256
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־קביעת אגרה

) .1א( אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 03וט)ב( לפקודה)להלן -
אגרת בקשה( ,תהיה בסך  6,020ו שקלים חדשים.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,אגרת בקשה לגבי חברות
שמחזור עסקיהן יחד בשנת המם שקדמה להגשת הבקשה לא עלה על
 3,202,310שקלים חדשים ,תהיה בסך  8,010שקלים חדשים.״

י״ב באדר התשנ״ט ) 28בפברואר (1999
)חמ (3-2549

י ה ו נ ת ן קפלן
נציב מס הכנסה )בפועל(

הודעת הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועי  -ארגוני()מס׳ ,(2
התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועי -
ארגוני( ,התשמ״ח988-ו' )להלן  -התקנות( ,אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי
שיעור התנודה בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשב״ח-
968ו  ,הוא כדלקמן:
2

מקסימום דמי
טיפול מקצועי

ו.

תחילה

.2

)(1

בתקנה ו)א( לתקנות ,במקום ״3,990״ בא ״4,060״;

)(2

בתקנה )1ב( לתקנות ,במקום ״11,060״ בא ״11,250״.

תחילתה של הודעה זו ביום י״ג בטבת התשנ״ט ) 1בינואר .(1999

כ״ז באדר התשנ״ט ) 15במרס (1999
)חמ (3-562

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ק״ח התשמ״ח ,עמ׳  ;723התשנ״ט ,עמי .41
ם״ת התשב״ח ,עמי .108

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(,
התשנ״ט999-ו
בהתאם לסעיף )25ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מוסבים ומפעלים לכלי רכב(,
התש״ל970-ו' )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
התאמת שיעור
א ג ר י ת

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  1999לעומת המדד שפורסם לחודש יולי
.1
 1998יהיה נוסח סעיף )25א( לצו ,החל ביום ט״ו בניסן התשנ״ט ) 1באפריל  ,(1999כמפורט
להלן:
״)א(

בעד מתן רשיון או אישור תשולם אגרה בשיעור במפורט להלן:

ק״ת התש״ל ,עמי  ;2186התשץ ,עמ׳  ;537התשנ״ו ,עמי  ;310התשנ״ח ,עמי .1351
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)(1
)(2
)(3
)(4

)א( רש?ון למפעל העוסק במקצוע אחד
)ב( לבל מקצוע נוסף
אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל־פה
או בכתב או בחינה מעשית
כפל מסמך המפורט בסימן)(2
כפל מסמך אחר

כ״ב באדר התשנ״ט ) 10במרס (1999
)חמ •(3-29

בשקלים חדשים
235
137
171
36
מחצית האגרה ששולמה
בעד המסמך המקורי״

ד ו דבן אבו
המנהל הכללי של משרד התחבורה

הודעת הצלילה הםפודטיבית )תעודות( ,הונשנ״ט 999-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחלק ג׳ בתוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית
)תעזדות( ,התש״ם) 1980-להלן  -התוספת( ,אני מודיע לאמור:
י

הנוסח של חלקים א׳ ו ־ב׳ לתוספת ,כפי שהם מתוקנים עקב השינויים באגרות
.1
המפורטות בהם שאירעו ביום י״ג בטבת התשנ״ט ) 1בינואר  ,(1999הוא במפורט להלן:

שינויים באגרה

״חלק א׳ :אגרות בעד תעודת צולל
בשקלים חדשים
בעד -
)א( תעודת צולל או חידושה)בולל ביטוח( ,לבל שנה
)ב( כפל תעודה כאמור בתקנה 12

.1

.2

.3

102
5

חלק בי :אגרות בעד רשיונות למרכז צלילה או בעד תעודות להדרכת צלילה
בעד -
287
)א( רשיון למרכז צלילה או בעד חידושו ,כשתוקפו עד שנה
)ב( רשיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות בית־םפר
576
לצלילה ספורטיבית ,או בעד חידושו ,כשתוקפו עד שנה
5
)ג( כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים)א( ו־)ב(
בעד -
102
)א( הנפקת תעודת הדרכה
5
)ב( כפל תעודה כאמור בסעיף קטן)א(
71״
בעד בל בחינה נוספת כאמור בתקנה  61או שינון לפי תקנה 30

ל׳ בשבט התשנ״ט ) 16בפברואר (1999
)חמ (3-1128

ב ן ־ ציון דל
המנהל הכללי של משרד החינוך
התרבות והספורט

ק״ח התש״ם ,עמ׳  ;1380חתשנ״ח ,עמי .1130
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הודעת הארכיונים )אגדות( ,התשנ״ט999-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה ד לתקנות הארכיונים )אגרות( ,התשמ״ב) '1982-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

כתוצאה מעליית מדד המחירים לחודש ינואר  1999לעומת חודש יולי  ,1998כפי
ו.
שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נוסח התוספת לתקנות החל ביום ט״ו בניסן
התשנ״ט ) 1באפריל  (1999הוא כדלקמן:

״תוספת
הסכום בשקלים חדשים

האגרה
ו.

אגרת עיון או אגרת העתק)תקנה (2

23

.2

אגרת עיון בספרי נפום)תקנה (3

46

.3

אגרת העתק צילומי)תקנה  (4עד  15צילומים

23״

ד באדר התשג״ט ) 23בפברואר (1999
)חמ (3-82
אביתר פריזל
גנז המדינה
ק״ח התשמ״ב ,עבר  ;1701התשנ״ח ,עמי .653
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