רשומות

קובץ התקנות
ו׳ באדר התשס׳׳ב

6153

 18בפברואר 2002
עמוד

צו גיירוח ערך)חברת רישומים()תיקון( ,התשם״ב2002-

444

תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו)גמול()תיקון( ,התשס״ב2002-

444

תקנות הבזק)זיכיונות()תיקון מס׳  ,(2התשם״ב2002-

444

תקנות הגמלים)תיקון( ,התשס״ב2002-

445

תקנות הנמלים)בטיחות השיט()תיקון( ,התשס״ב2002-

445

צו שירות ביטחון)התייצבות לרישום ,לבדיקות ולשירות ביטחון( ,התשס״ב2002-

447

הודעת מס ערך מוסף)תיאום ועדכון סכום( ,התשס״ב2002-

450

הודעת מם ערך מוסף)ניהול פנקסי חשבונות()תיאום סכום( ,התשם״ב2002-

450

הודעת מם בולים)סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים( ,התשס״ב2002-

450

הודעת התעבורה)אגרות( ,התשס׳׳ב2002-

451

הודעת מם הכנסה)תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג( ,התשם׳׳ב2002-

457

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים בגמל התעופה
בן גוריון( ,התשםיב2002-

458

עו ניירות ערך )חברת רישומים()תיקון( ,ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק ניירות ערך ,התשב״ח968-ו  ,בהתייעעות עם רשות
ניירות ערך ,אני קובע לאמור:
י

תיקון סעיף 1

.1

בסעיף ו לצו ניירות ערך )חברת רישומים( ,התשס״א , 2001-במקום "Depository
2

 "Trust & Clearing Corporationיבוא " "The Depository Trust Companyובכל מקום שנאמר
" "DTCCיבוא "."DTC

כ״ד בשבט התשס״ב ) 6בפברואר (2002
<חמ (3-2360

;

םילבן שלום
שר האוצר

ס׳׳דו התשכ״ח ,עמ׳ .234
ק״ת התשס״א ,עמי .1016

תקנות ה ר ש ו ת ה ש נ י ה לטלוויזיה ורדיו)גמול()תיקון( ,ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף )15א( לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש״ן, 1990-
ובאישור שר האוצר לפי סעיף )29א( לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו /אני מתקין
תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 9

תחילה

בתקנה  9לתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )גמול( ,התשנ״ד994-ו  ,במקום
.1
״בתקופה ש ע ד יום ט״ז בטבת התשס״ב ) 31בדצמבר (2001״ יבוא ״בתקופה ש ע ד יום י״א
בטבת התשם״ה ) 23בדצמבר  ,(2004או עד למועד סיום כהונתה של המועצה א ש ר נתמנתה
לפני תחילתן של תקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו)גמול()תיקון( ,התשס״ב ,2002-לפי
המוקדם מביניהם״.
ג

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשס״ב ) 1בינואר .(2002

.2

כ״ג בשבט התשם״ב ) 5בפברואר (2002
)חמ (3-2496

ראובן ריבלי ן
שר התקשורת

סייח התש״ן ,עמ׳  ;58התש״ס ,עמ׳ .140
ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ח ,עמי .48
ק״ת התשנ״ד ,עמי  ;494התשס״א ,עמי .236

ת ק נ ו ת הבזק )זיכיונות()תיקון מם׳  ,(2ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6לח)א( ו־ 59לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ״ב-
982ו )להלן  -החוק( ,לאחר התייעצות ע ם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות הבזק )זיכיונות( ,התשמ״ח , 1987-בתקנת משנה )ד( ,בסופה -
2

) (1במקום ״מיום ב״ח בשבט התשס״ג ) 31בינואר (2003״ יבוא ״מיום ב׳ באדר ב׳
התשס״ג) 6במרס (2003״;
ם״ח התשמ״ב ,עמ׳  ;218התשס״א ,עמי .530
ק״ת התשנדח ,עמי  ;113התשס־ב ,עמי .78

444

קובץ התקנות  ,6153ו׳ באדר התשס׳׳ב18.2.2002 ,

) (2במקום ״מיום י״ח בשבט התשס״ב ) 31בינואר (2002״ יבוא ״מיום ב״ב באדר
התשם״ב ) 6במרס (2002׳׳.
י״ז בשבט התשם׳׳ב ) 30בינואר (2002
<חמ (3-2017

ראובן ריבלי ן
שר התקשורת

ת ק נ ו ת ה נ מ ל י ם )תיקון( ,ה ת ש ס ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳א 1971-י ,ולאחר
התייעצות ע ם רשות הנמלים והרכבות לפי סעיף )20ב( לחוק רשות הנמלים והרכבות,
התשכ״א , 1961-אני מתקין תקנות אלה:
2

.1

ביטול

תקנה 70וזו לתקנות הנמלים ,התשל׳׳א - 1971 -בטלה.
ג

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הנמלים )בטיחות השיט()תיקון(,
.2
התשם״ב.'*2002-
ח׳ בשבט התשס״ב ) 21בינואר (2002
<חמ (3-137

י דיני
ס״ח
ק״ת
ק״ת
2

5

4

תחילה

אפרים סנה
שר התחבורה

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .443
התשב״א ,עמי  ;145התשמ״ח ,עמי .136
התשל־א ,עמי  ;306התשנ״ז ,עמי  ;446התשנ״ט ,עמי .186
התשס״ב ,עמי .445

ת ק נ ו ת ה נ מ ל י ם )בטיחות השיט()תיקון( ,ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1)60ץיא(2) ,ץב( ו־)ג( לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[,
התשל״א , 1971-לאחר התייעצות עם רשות הנמלים והרכבות לפי סעיף )20ב( לחוק רשות
הנמלים והרכבות ,ה ת ש כ ״ א  ,1961 -ועם שר הבריאות ,ובאישור ועדת הכלכלה של,הכנסת
לפי סעיף )48א( לחוק־יסוד :הממשלה  ,ולפי סעיף )2ב (:לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-אני
מתקין תקנות אלה:
י

2

4

5

בתקנה  1לתקנות הנמלים )בטיחות השיט( ,התשמ״ג) 1982-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( -
5

תיקון תקנה 1

)ו( במקום ההגדרה ״מכלית שמן״ יבוא:
״״מכלית כימיקלים״  -כלי שיט שנבנה או הותאם בעיקרו לנשיאת חומר מן
החומרים המפורטים בקודקס מספר  3ומספר  4שבתוספת השבע עשרה:
״מכלית שמן״  -כלי שיט שנבנה א ו ה ו ת א ם בעיקרו להובלת שמן;״
דיני
סייח
ם״ח
ס־ח
ק״ת

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ׳ .443
התשכ״א ,עמי  ;145התשמ״ח ,עמי .156
התשנ״ב ,עמי .214
התשל־ז ,עמי  ;226התשנ״ד ,עמי .348
התשמ״ג ,עמי .387

קובץ התקנות  ,6153ו׳ באדר התשס״ב18.2.2002 ,

445

)(2

אחרי ההגדרה ״קודקס ש ל אימ׳יו״ יבוא:
׳׳״שמן״  -שמן או דלק מכל סוג ,לרבות שמן אדמה גולמי ותזקיקיו ,ולמעט
שמגים מהחי והצומח:
״שמן עמיד״  -שמן מינרלי פחמימני עמיד לסוגיו ,לרבות שמן גולמי ,שמן דיזל
בבד ושמן סיבה;״.

תיקון תקנה 5

בתקנה  (14)5לתקנות העיקריות ,במקום ״מכלית שמן״ יבוא ״מכלית שמן או מכלית
.2
כימיקלים״.

אחרי הכותרת ״פרק שלישי :הובלת מטענים מסוכנים ומטענים בצובר״ לתקנות
הוספת תקנה .3 «15
העיקריות ,יבוא:
״מי נטל

15א) .א( בתקנה זו ,״מסוף״  -מקום בנמל שהחליט מנהל הנמל,
המצויד במיתקנים לפריקה ,טעינה ואחסון של שמן•,
)ב( לא ישיט א ד ם ולא ירשה לאחר להשיט בתחום מימי התופין של
ישראל מכלית כימיקלים אלא א ם כן מותקנים בה מכלים ייעודיים למי
נטל ) (Segregated Ballast Tanksוכל מי הנטל נמצאים באותם מכלים.
)ג( לא ישיט אדם ולא ירשה לאחר להשיט בתחום מימי החופין של
ישראל מכלית שמן אלא א ם כן מותקנים בה מבלים ייעודיים למי נטל וכל
מי הנטל נמצאים באותם מכלים ,ואולם מנהל הנמל אותו ה י א פוקדת
רשאי ,לבקשת קברניט המכלית טרם כניסתה למימי התופין ש ל ישראל,
לאשר כניסתה כאמור ,גם א ם אין לה מכלים ייעודיים למי נטל ,או שלא
כל מי הנטל נמצאים באותם מכלים ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
) (1המסוף מצויד במיתקנים לקליטה ולטיפול במי הנטל
שבמכלית:
) (2הקברניט הודיע למנהל הנמל כי כמות המטען שבמבלית
מבטלת א ת הצורך במי נטל והיא אינה נושאת אותם.
)ד( על אף האמור בתקנת משנה )ג( לא ישיט א ד ם ולא ירשה לאחר
להשיט מכלית שמן המובילה שמן עמיד בתחום מימי החופין של ישראל,
א ל א א ם כן מותקנים במכלית מכלים ייעודיים למי נטל ובל מי הנטל
נמצאים באותם מכלים ,וכן -
) (1לגבי מכלית המיועדת לפקוד א ת נמל אילת  -גיל
המכלית אינו עולה על  20שנה:
) (2לגבי מכלית המיועדת לפקוד נמל אחר  -גיל המכלית אינו
עולה על  25שנה.״

תחילה

.4

תחילתן של תקנות א ל ה ש נ ה מיום פרסומן.

ח׳ בשבט התשס״ב ) 21בינואר (2002
<חמ (3-610

446

אפרים סנה
שר התחבורה

קובץ התקנות  ,6153ו׳ באדר התשס״ב18.2.2002 ,

צו ש י ר ו ת ב י ט ח ו ן ) ה ת י י צ ב ו ת לרישומ ,לבדיקות ולשירות ביטחון(,
התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ,5 ,4,3ו 27,13 ,ו־ 34לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,
התשמ״ו) 1986-להלן  -החוק( ,אני מעווה לאמור:
י

.1

הגדרות

בצו זה -

״בר רישום״  -אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אישה  -למעט אישה נשואה ,אישה הרה
א ו א ם לילד שנולד בין א׳ בניסן התשמ״ה ) 23במרס  (1985לבין כ״ט באלול התשמ״ה
) 15בספטמבר  ,(1985שני התאריכים בכלל;
״הודעה אישית״  -הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר רישום או אל חייב
שירות סדיר 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 התשל״ג ) 9בספטמבר  (1972לבין כ״ט באלול
התשמ״ד ) 26בספטמבר  ,(1984שני התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות
סדיר;
) (2אישה שנולדה בין א׳ בתשרי התשל״ו) 6בספטמבר  (1975לבין בייט באלול
התשמ״ד ) 26בספטמבר  ,(1984שני 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״ט1979-
)להלן  -פקודת רופאי השיניים( ,שנולד בין א׳ בתשרי התשכ״ח ) 5באוקטובר
 (1967לבין בייט באלול התשל״ב) 8בספטמבר  ,(1972שני התאריכים בכלל ,שטרם
שירת שירות סדיר;
2

ג

״חייב בשירות מילואים״  -עולה שהוא אחד מאלה:
) (1גבר שנולד בין י״ב בטבת התש״י) 1בינואר  (1950לבין כ״ט באלול התשל׳׳ב
) 8בספטמבר  ,(1972שני התאריכים בכלל ,ואינו חייב בשירות סדיר:
) (2גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים ,שנולד בין א׳ בתשרי
התש״ח ) 15בספטמבר  (1947לבין י״א בטבת התש״י ) 31בדצמבר  ,(1949שני
התאריכים בכלל;
״מועמד לשירות״  -א ד ם שהוא בר רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות
מילואים:
״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 התש״י ) 1באוקטובר
 (1949לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעירה שהוא פטור משירות
ביטחון.
ם״ח התשמ״ו ,עמי .107
דיני מדעת ישראל ,נוםח חדש  ,30עמי .549
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .614
קובץ התקנות  ,6153ר באדר התשם״ב18.2.2002 ,
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התייצבות
לרישום
ולבדיקות לפי
הודעה אישית

בל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות במקום ובזמן שהודיעו לו
.2
בהודעה אישית.

התייצבות
לרישום
ולבדיקות שלא
לפי הודעה
אישית

בל מועמד לשירות ,שלא קיבל עד ב״ט בניסן התשם״ב ) 11באפריל  (2002הודעה
.3
אישית כאמור בסעיף  ,2נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות בלשכת גיוס אזורית ,במפורט
בתוספת ,בשעה  ,08.00בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:
תאריך לידה
ביו
א

)ביוני

לבין
ב

א׳ בניסן התשמ״ה
) 23במרס (1985

ט״ו בניסן התשמ״ה
) 6באפריל (1985

ב׳ באייר התשם״ב
) 14באפריל (2002

כ׳ באייר התשס״ב
) 2במאי (2002

ט״ז בניסן התשמ״ה
) 7באפריל (1985

ל׳ בניסן התשמ״ה
) 21באפריל (1985

ג׳ באייר התשס׳׳ב
) 15באפריל (2002

ב״ג באייר התשס״ב
) 5במאי (2002

א׳ באייר התשמ״ה
) 22באפריל (1985

ט״ו באייר התשמ״ה
) 6במאי (1985

ו׳ באייר התשם״ב
) 18באפריל (2002

כ״ד באייר התשם״ב
) 6במאי (2002

ט״ז באייר התשמ״ה
) 7במאי (1985

בייט באייר התשמ׳׳ה
) 20במאי (1985

ט׳ באייר התשס״ב
) 21באפריל (2002

כ״ה באייר התשס״ב
) 7במאי (2002

א׳ בסיון התשמ״ה
) 21במאי (1985

ט״ו בסיון התשמ״ה
) 4ביוני (1985

י׳ באייר התשס״ב
) 22באפריל (2002

כ״ו באייר התשם״ב
) 8במאי (2002

 r uבסיון התשמ״ה
(1985
5

ל׳ בםיון התשמ׳׳ה
) 19ביוני (1985

י״א באייר התשס״ב
) 23באפריל (2002

כ״ז באייר התשס״ב
) 9במאי (2002

א׳ בתמוז התשמ״ה
) 20ביוני (1985

ט״ו בתמוז התשמ״ה
) 4ביולי (1985

י״ב באייר התשס״ב
) 24באפריל (2002

א׳ בסיון התשס״ב
) 12במאי (2002

ט״ז בתמוז התשמ״ה
) 5ביולי (1985

בייט בתמוז התשמ״ה
) 18ביולי (1985

י״ג באייר התשס״ב
) 25באפריל (2002

ב׳ בםיון התשם״ב
) 13במאי (2002

א׳ באב התשמ״ה
) 19ביולי (1985

ט״ו באב התשמ״ה
) 2באוגוסט (1985

ט״ז באייר התשס״ב
) 28באפריל (2002

ג׳ בםיון התשס״ב
) 14במאי (2002

ט״ז באב התשמ״ה
) 3באוגוסט (1985

ל׳ באב התשמ״ה
) 17באוגוסט (1985

י״ז באייר התשס״ב
) 29באפריל (2002

ד׳ בסיון התשם״ב
) 15במאי (2002

א׳ באלול התשמ״ה
) 18באוגוסט (1985

ט״ו באלול התשמ״ה
) 1בספטמבר (1985

י״ח באייר התשס״ב
) 30באפריל (2002

ח׳ בסיון התשס״ב
) 19במאי (2002

ט״ז באלול התשמ״ה
) 2בספטמבר (1985

בייט באלול התשמ״ה י״ט באייר התשס״ב
) 15בספטמבר  1) (1985במאי (2002

ט׳ בסיון התשס״ב
) 20במאי (2002

עולה חייב שירות סדיר או שירות מילואים
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מועד התייצבות לרישום ולבדיקות
גברים
נשים
ג
ד

ט״ז בםיון התשס״ב ) 27במאי (2002
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כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון וכושרו
.4
ל א נקבע ,נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד
שהודיעו לו בהודעה חתומה בידי יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.

התייצבות
להשלמת
בדיקות לפי
הודעה אישית

כל מועמד לשירות כאמור בסעיף  ,4אשר לא קיבל עד י״ג בטבת התשס״ג) 8ו בינואר
.5
 (2003הודעה כאמור באותו סעיף ,נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו
לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט בתוספת ,ביום י״ד בטבת התשם״ג) 19בינואר
 ,(2003בשעה .08.00

התייצבות
להשלמת
בדיקות שלא לפי
הודעה אישית -
מועמד לשירות

כל בר רישום שנמצא כשר לשירות ,לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות ביטחון
.6
לפי סעיף  2ו לחוק ,נקרא י ז ה להתייצב לשירות סדיר ,במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה
אישית ,א ם בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל  18ב ה ת א ם לשיטת חישוב הגילים בסעיף 2
לחוק.

התייצבות לשירות
סדיר לפי הודעה
אישית

כל בר רישום ,שלא קיבל עד י״ב באב התשס״ה ) 17באוגוסט  (2005הודעה אישית
.7
כאמור בסעיף  ,6נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט בתוספת,
ביום י״ג באב התשם״ה ) 18באוגוסט  ,(2005בשעה .08.00

התייצבות לשירות
סדיר שלא לפי
הודעה אישית
גברים-בר רישום

כל בר רישום ,אישה ,שלא קיבלה ע ד י״ט באב התשס״ה ) 24באוגוסט  (2005הודעה
.8
אישית כאמור בסעיף  ,6נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית ,כמפורט
בתוספת ,ביום ב׳ באב התשם״ה ) 25באוגוסט  ,(2005בשעה .08.00

התייצבות לשירות
סדיר שלא לפי
הודעה אישית
נשים-בר רישום

כל חייב בשירות סדיר וכל חייב בשירות מילואים שנמצא כשר לשירות ,לרבות מי
.9
שפוקד רשאי לקוראו לשירות ביטחון לפי סעיף  12לחוק ,נקרא בזה להתייצב לשירות ביטחון
במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

התייצבות לשירות
ביטחון לפי
הודעה אישית

 .10כל חייב בשירות סדיר וכל חייב בשירות מילואים ,אשר ל א קיבל עד כ׳ בתמוז
התשס״ג) 20ביולי  (2003הודעה אישית כאמור בסעיף  ,9נקרא בזה להתייצב לשירות ביטחון
בלשכ(ת גיוס אזורית ,כמפורט בתוספת ,ביום כ״א בתמוז התשס״ג) 21ביולי  ,(2003בשעה
.08.00

התייצבות לשירות
סדיר שלא לפי
הודעה אישית -
חייב בשירות
סדיר וחייב
בשירות מילואים

תוספת
)סעיף (3
לשכות גיוס אזוריות:
תל השומר  -מחנה תל השומר )על יד קראון(
חיפה  -רח׳ עומר אל כיאם ) 12מול העיריה(
ירושלים  -רח׳ רש״י ) 103שכונת מקור ברוך(
באר שבע  -רח׳ יד ושם 22
טבריה  -רח׳ נצרת
ט״ו בשבט התשס״ב ) 28בינואר (2002
)חמ (5-241
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ה ו ד ע ת מ ס ע ר ך מוסף! )תיאום ועדכון סכום( ,ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי תקנות  0)23ו־)25ב( לתקנות מס ערך מוסף ,התשל״ו976-ו' )להלן -
תקנות מם ערך מוסף( ,ותקנה  2לתקנות מם ערך מוסף )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ד , 1984-אני
מודיע לאמור:
2

תיאום סכומים

עקב עליית המדד ,הסכום הנקוב בתקנה )23ג( לתקנות מם ערך מוסף הוא מיום י״ז
.1
בטבת התשם״ב ) 1בינואר  14,074 (2002שקלים חדשים ,במקום  13,977שקלים חדשים.
ט״ו בשבט התשס״ב ) 28בינואר (2002
)תמ (3-518

י
2

םי לבן ש ל ו ם
שר האוצר

ק״ת התשל״ו ,עמי  ;1590התש״ס ,עמי  ;786התשס״ב ,עמי .55
ק״ת התשמ״ד ,עמי .1408

ה ו ד ע ת מ ם ע ר ך מ ו ס ף )ניהול פנקסי ח ש ב ו נ ו ת ( ) ת י א ו ם סכום(,
התשס״ב2002-
ב ה ת א ם לתקנה 9א)ג( לתקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( ,התשל״ו-
976ו )להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ו

תיאום סכום

הסכום בתקנה 9א)ג^( לתקנות ,יהיה החל ביום י״ז בטבת התשס״ב ) 1בינואר ,(2002
.1
 202שקלים חדשים.
ט״ו בשבט התשם״ב ) 28בינואר (2002
<חמ (3-26

סי לבן שלום
שר האוצר

י ק״ת התשל״ו ,עמי  ;1599התשנ״א ,עמי  ;(518)404התש״ם ,עמי .295

ה ו ד ע ת מ ם בולים )סכום מ ר ב י ש ל א ג ר ה ש נ י ת ן ל ש ל מ ה בבולים(,
התשס״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות מם בולים)סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה
בבולים( ,התשמ״ד) 1984-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

עדכון סכום

 .1עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום י׳׳ז בטבת
התשם׳׳ב ) 1בינואר  (2002הוא כדלקמן:
״קביעת סכום

ו.

הסכום לעניין סעיף 4א לפקודה י ה א  157שקלים חדשים.״

מרבי

י״ח בשבט התשם׳׳ב ) 31בינואר (2002
)חמ (3-1182

םי לבן שלום
שר האוצר

י ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;915התשס׳׳א ,עמ׳ .328
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ה ו ד ע ת ה ת ע ב ו ר ה )אגרות( ,ה ת ש ם ״ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א)ב( לתקנות התעבורה )להלן  -התקנות( ,אני מודיע
לאמור:
1

עקב עליית המדד שפורסם לחודש דצמבר  2001לעומת המדד שפורסם לחודש יוני
.1
״
 ,2001יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,למעט הנספחים ,ל י ל״
) 1במרס  ,(2002כמפורט להלן:
ה ח

ב

ו ם

ב א ד ר

ז

ה ת ש ם

ב

התאמת שיעור
האגרות

״תוספת ראשונה
חלק א׳
אגרות בעד רישיונות נהיגה ,כתב הסמכה לקצין בטיחות ,בחינות נהיגה
ובעד בדיקה רפואית לנהג
טור ב׳
טוראי

.1
.2

בשקלים חדשים

בעד בחינה ראשונה לפי תקנה  ,204בעת הגשת הבקשה לבחינה
ובעת קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210

106

בעד כל בחינה נוספת על הבחינה הראשונה

106

2א .בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217

52

.3

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים

247

.4

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים

202

.5

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

156

.6

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

106

.7

בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

52

.8

האגרה בעד רישיון נהיגה לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של
2ו 1/מן האגרה בעד רישיון לתקופה של שנה ,בעד כל חודש מלא
או חלק ממנו.

.9

בעד כפל רישיון

30

9א .בעד הנפקה ראשונה של רישיון כאמור בפרטים  3עד  9תוספת של

23

9ב .בעד הנפקה חוזרת של רישיון כאמור בפרטים  3עד  9תוספת של

17

.10

בדיקה רפואית לנהג ,למבקש רישיון נהיגה או תעודה:
)ו(

בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון
נהיגה לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳

456

)(2

בעד בדיקה חוזרת

235

)(3

בעד ערר לועדת ערר

777

)(4

בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי

715

)(5

בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל
המותר עולה על  14,999ק״ג

715

 « i c n n n yעמ׳  ;1425התשמ״ד ,עמי  ;951התשס״א ,עמי .1004
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טור ב׳
בשקלים חדשיט

טוראי

)(6
ו ו) .א(
)ב(

בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

85

בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל ־  5שנים

351

בעד כפל כתב הסמכה

30
חלק ב׳

אגרות בעד רשיונות לבתי ספר לנהיגה אוי בעד
רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה
טור ב׳
בשקלים חדשים

טוראי

ו.

.2

.3

)א( בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד
שנה ,כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב .אחד
בלבד

324

)ב( בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד
שנה ,כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב
אחד

643

)א(

בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו -
)(1

לתקופה של חמש שנים

489

)(2

לתקופה של ארבע שנים

401

)(3

לתקופה של שלוש שנים

310

)(4

לתקופה של שנתיים

214

)(5

לתקופה של שנה

106

)(6

לתקופה של פחות משנה  1/12מן האגרה בעד תקופה של
שנה אחת לכל חודש או חלק ממנו.

)ב(

בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה

106

)ג(

בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

106

)ד(

בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

52
30

בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג׳
אגרות בעה רשיונות ושינוי רישום הבעלות לבלי רבב ובעד בדיקתם
טור ב׳
טור א׳

ו.

בשקלים חדשים

אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
)א( קטנוע ,אופנוע לרבות תלת־אופנוע ואופנוע עם רכב צדי
)ב( רבב מכל סוג המופעל במנוע בנזין ,לרבות טרקטור המופעל
במנוע דיזל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן)א(

452

56
155
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טור ב׳
בשקלים חדשים

טוראי

)ג( רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו בנזין למעט טרקטור

258

)ד( רכב לא מנועי מכל סוג

56

) .2א( אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאינו מופעל על ידי
מנוע דיזל  -למעט אופנוע ואוטובוס פרטי  -שנרשם לראשונה ביום י׳׳ב בניסן התשנ״ו
) 1באפריל ) (1996להלן  -היום הקובע( או לאחריו ,מקבוצת מחיר מן המפורטות
בטבלאות שבנספח אי ,לפי הענין )להלן  -קבוצת מחיר( ,במצוין בטור א׳ בטבלה
שלהלן ,או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב׳ עד הי,
לפי הענין:
א

ב

ג

ה

ד

האגרה בשקלים חדשים בשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
קבוצת
מחיר

ששנת ייצורו
עד ג שנים

ששנת ייצורו
 4עד  6שנים

ששנת ייצורו
 7עד 0ו

ששנת ייצורו מעל
 10שנים

ו

822

719

631

551

2

1,043

911

798

698

3

1,258

1,101

964

4

1,719

1,418

1,169

966

5

2,442

1,831

1,373

1,028

6

3,481

2,436

1,705

1,194

842

)או( אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא ע ד  3,500ק״ג
ושנרשם לראשונה ביום ה׳ בשבט התשנ״ח ) 1בפברואר  (1998או לאחריו ,מקבוצת
מחיר מן המפורטות בטבלה וא שבנספח אי ,כמצוין בטור א׳ בטבלה שבפרט משנה )א(,
או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב׳ עד ה׳ באותה
טבלה ,לפי הענין.
)ב( אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה)א( ובמפורט בטור א׳ בטבלה שבנספח
בי ,שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה לפי קבוצת
המחיר המצוינת לצדו בטור בי ,כקבוע .לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה )א(
בטורים ב׳ עד הי ,לפי הענין.
)ב (1אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה )או( או שנרשם לראשונה לפני ה׳
בשבט התשנ״ח )ו בפברואר  (1998או בעד חידוש רישיון כאמור ,היא במפורט בטור א׳
בטבלה שבנספח ג׳ לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור בי ,כקבוע לצד כל קבוצה
בטבלה שבפרט משנה )א( בטורים ב׳ עד ה׳ ,לפי העגין.
)ג( אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה )א( ו־)ב( המופעל על ידי מנוע דיזל
או בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה כמצוין בטבלה שבפרט )א( לפי קבוצת מחיר
ובתוספת של  2,644שקלים חדשים.
)ד( אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט )או( ו־)ב (1המופעל על ידי מנוע דיזל או
בעד חידוש רישיון כאמור ,תהיה כמצוין בטבלה שבפרט משנה )א( לפי קבוצת המחיר,
בתוספת  1,196שקלים חדשים.
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) .3א( אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר ו 3,50ק״ג או יותר ,רבב מדברי,
רכב עבודה ,אמבולנס ,רכב חשמלי ,רכב לכיבוי שריפות ,רבב חילוץ ,המופעלים על ידי
מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה  293שקלים חדשים.
)ב( אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה)א( ,המופעל על ידי מנוע דיזל
א ו בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:
כשמשקלו הבולל המותר בק״ג

.4

האגרה בשקלים חדשים
כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

ע ד 16,000

1,487

מ ־  16,001עד 20,000

1,866

מ ־  20,001ומעלה

2,572

אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון ,לתקופה של שנה אחת
תהיה בשיעור של  172שקלים חדשים.

) .5א(

אגרה בעד רישיון לאופנוע ,לתלת אופנוע ,ואופנוע עם רכב צדי היא:
בשקלים חדשים
בשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ״ק

עד 50

34

מ־ 51עד 150

126

מ ־  151ומעלה

232

)ב( אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי
.6

34

אגרה בעד רישיון לטיולית לאוטובוס או בעד חידוש רישיון באשר הרישיון ניתן
לתקופה של שנה היא:
טור ב׳
בשקלים חדשים

טור א׳

כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -

.7

על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל

425

על ידי מנוע דיזל

787

אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח
על מצרכים ושירותים)הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב( ,התשמ׳׳ד , 1985-או
בעד חידושם היא:
2

)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

2

454

טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

טור ב׳
בשקלים חדשים באשר
הרישיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4
 5ומעלה

106
145

ק״ת התשמ״ה ,עמי  ;1164התשנ״ב ,עמי .1100
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)ב( כ ש ה ם מופעלים על ידי מנוע דיזל:
טור א׳
כשמספר מקומות הישיבה
לנוסעים מלבד הנהג

.8

עד 4

500

 5ומעלה

815

אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:
טור ב׳
בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של

טור א׳

,
כשהטרקטור מופעל -
ע

ל

י ך י

מ נ ו עב ״

,ן

על ידי מנוע דיזל או אחר
.9

טור ב׳
בשקלים חדשים כאשר
הרישיון ניתן לתקופה של שנה

שנה

שנתיים

178

356
0 4 0

5 2 1

׳י

אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:
טור א׳
כשמשקלו הכולל
ק.
ה מ ו ת ר

ב

ג

י '
,
בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
ט ו

עד 4,000

52

מ ־  4,001עד 8,000

126

מ ־  8,001ומעלה

285

ב

 .10אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא  285שקלים חדשים.
10א .האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של  1/12מן האגרה
השנתית הקבוע בפרטים  2עד  ,10לפי הענין ,בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.
 .11אגרה ש נ ת י ת בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי ,לרכב פרטי דו־שימושי ,לרכב מסחרי
ולאופנוע ,הרשומים על ש ם נכה ובן זוגו או בעד חידושו היא  20שקלים חדשים.
 .12בטל.
 .13אגרה ש נ ת י ת בעד רישיון סחר שניתן לפי סעיף  9לפקודה או בעד חידושו היא 1,106
שקלים חדשים.
 .14אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה  278ה י א 30
שקלים חדשים.
 .15על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על ש ם מוסד
לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה -
) (1מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב
המפורטים בתוספת זו  20 -שקלים חדשים.
) (2אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב
שאינו משמש אלא להובלת מתים  20 -שקלים חדשים,
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) (3״אילך  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים -
 20שקלים חדשים.
) (4״אקים״  -אגודה לקימום מפגרים לרכב המשמש להסעת מפגרים  20 -שקלים
חדשים.
)(5
.16

״אגודת יד שרה״  -לרכב המשמש להובלת נכים  20 -שקלים חדשים.

אגרה בעד כפל רישיון רכב ,כפל אישור על תוקף רישיון רכב ,כפל אישור רישום שינוי
בעלות על רכב ,או כפל רישיון סחר היא:
בשקלים דורשים

כפל רישיון רכב או כפל אישור

30

כפלרישיוןםחר

106

כפל רישיון רכב בו רשום שעבוד

116

 7ו .אגרה בעד בדיקה נוספת ,בין בזמן הבדיקה ה ש נ ת י ת ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית,
של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות) (2ו־) (3לסעיף )17א( לפקודה ,היא 52
שקלים חדשים.
.18

אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה  380היא
 178שקלים חדשים.

.19

האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ״נ או חידושו היא  20שקלים חדשים לשנה א ם נתקיימו
ברכב בל אלה:
)ו(

הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על ש ם משק ספר ועודנו רשום כאמור;

)(2

הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש:

)(3

הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

.20

בטל.

.21

אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה  282היא:
טור א׳

רכב פרטי
רכב מסחרי או רכב עבודה
אוטובוס
.22

טור ב׳
בשקלים חדשים

178
216
378

אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת־אופן ,לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע
בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית ,תהיה בסכום שלא יעלה על
המפורט להלן:
לאופניים  30 -שקלים חדשים
לתלת־אופן  30 -שקלים חדשים

.23

456

אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577
תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצדו בטור ב׳ בדולרים של ארצות
הברית של אמריקה ,או בשווי של הסכום בשקלים לפי ה ש ע ר הי*יג של ה ד ו ל ר פפי
שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:
קובץ התקנות  ,6153ו׳ באדר התשס״ב18.2.2002 ,

ארץ מוצא

משקל כולל מותר בק״ג

סוג הרכב

מצרים

אוטובוס ציבורי

האגרה
בדולרים של ארה״ב

פטור

מצרים

רכב מסחרי

מ־ 10,000עד 20,000

15

מצרים

רבב מסחרי

מ ־  20,001ע ד 40,000

מצרים

רכב מסחרי

מ ־  40,001עד 55,000

30
35

חלק ד׳
אגרות לרשיונות להפעלת מונית
)תקנות )490א( 526 ,ו־ 535וסעיפים  14ג)ד( ו־14ו לפקודה(
בשקלים חדשים

ו.

בעד מתן רישיון להפעלת מונית -
)א( מהמכסה שנקבעה לשנת 1989

92,061

)ב( מהמכםות שהוקצו לשנים  1990ו־1992

93,881

)ג( לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה )רשיונות להפעלת מונית -
הוראת שעה( ,התשנ״ב1992-

93,881

ג

.2

אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית

1,488

.3

אגרה בעד מתן רישיון הסעה

58

.4

אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית

569״

י׳ בשבט התשס״ב ) 23בינואר (2002
)חמ (3-83

בן ־ציון ס ל מן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

סייח התשנ״ב ,עמי .138

ה ו ד ע ת מ ם ה כ נ ס ה )תיאום סכומי ה א ג ר ה ב ע ד אישור ת ב נ י ת מיזוג(,
התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ב( לתקנות מם הכנסה )קביעת אגרה בעד אישור תכנית
מיזוג( ,התשנ״ה) 1994-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
י

 .1עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש נובמבר  ,2001לעומת המדד
שפורסם לחודש נובמבר  ,2000נוסח תקנה  1לתקנות הוא ,החל ביום ו׳ בטבת התשס״א
) 1בינואר  ,(2001כדלקמן:
־קביעת אגרה

עדכון סכומים

) .1א( אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 130ט)ב( לפקודה )להלן -
אגרת בקשה( ,תהיה בסך  16,500שקלים חדשים.

ק״ת התשנ״ח ,עמי ;256 ,התשס״א ,עמי .404
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)ב( ע ל אף האמור בתקנת משנה )א( ,אגרת בקשה לגבי חברות
שמחזור עסקיהן יחד בשנת המס שקדמה להגשת הבקשה לא עלה על
 3,296,300שקלים חדשים ,תהיה בסך  8,240שקלים חדשים.״
י״א בשבט התשס׳׳ב ) 24בינואר (2002
טל ירון ־ א לד ר

)חמ ?־(3-254

נציבת מס הכנסה

ה ו ד ע ת פיקוח ע ל מחירי מ ע ר כ י ם ושירותים )מחיר ש י ר ו ת ת ד ל ו ק למטוסים
ב נ מ ל ה ת ע ו פ ה בן גוריון( ,ה ת ש ם ׳ ׳ ב 2 0 0 2 -
בתוקף סמכותי על פי סעיף  4לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון( ,התשנ״ו996-ו )להלן  -הצו( ,אני מודיע בי החל
ביום י״ז בטבת התשס״ב ) 1בינואר  (2002מחיר שירות הדלוק למטוסים ה ו א כמפורט
להלן:
ו

כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
)באלפי גאלון(

מחיר
בסנט לגאלון

בעד כל גאלון -
7.72

מ ־ ו עד 300
מ ־  301ע ד 5,000

5.58

מ ־  5,001עד 25,000

3.69

מעל 25,000

1.83

ט״ז בטבת התשם״ב ) 31בדצמבר (2001
)חמ (3-2722

שלמה שש
מנהל מינהל הדלק

ק׳׳ת התשנ״ו ,עמ׳  ;1530התשס״א ,עמי .1041
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