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י״ב בניסן התשס״ב

רשומות

קובץ התקנות
6160

תקנות מרשם האוכלוסין)רישומים בתעודת זהות()תיקון/התשס״ב2002-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)מוסכים ומפעלים לכלי רכב( ,התשם״ב2002-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור רכב והרכבתו( ,התשס״ב2002-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)גרירת רכב וחילוצו( ,התשס״ב2002-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)שמאי רכב( ,התשס״ב2002-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( ,התשס״ב2002-

 25במרס 2002
עמוד
584
564
584
585
586
586

תקנות מרשם האוכלוסין)רישומים בתעודת זהות()תיקון( ,התשם״ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  27 ,25ו־ד 4לחוק מרשם האוכלוסין ,התשכ״ה965-ו ,
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 2
תחילה

בתקנה )2א( לתקנות מרשם האוכלוסין )רישומים בתעודת זהות( ,התש״ן, 1990-
.1
פסקה ) - (5תימחק.
2

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ז׳ בניסן התשס׳יב ) 20במרס (2002
)ד1מ (3-482

א ל י ה ו ישי
שר הפנים

ם״ח התשכ״ה ,עמי .270
ק״ת התשץ ,עמ׳  ¡282התשם״א ,עמי .679
הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )מוסכים ומפעלים לבלי רכב(,
התשם״ב2002-
בהתאם לסעיף )25ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מוסכים ומפעלים לכלי רכב(,
התש״ל970-ו' )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
התאמת שיעור
אגרות

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  ,2002לעומת המדד שפורסם לחודש יולי
.1
 ,2001יהיה נוסח סעיף )25א( לצו ,החל ביום י״ט בניסן התשס״ב ) 1באפריל  ,(2002כמפורט
להלן:
״)א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

)א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

245

.1

)ב( לכל מקצוע נוסף

143

.2

אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב או בחינה מעשית

179

.3

כפל מסמך המפורט בסימן)(2

36

.4

כפל מסמך אחר

כ״ו באדר התשם״ב ) 10במרס (2002
)חמ (3-291
1

מחצית האגרה ששולמה
בעד המסמך המקורי״
בן ציון סלמן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התש״ל ,עמי  ;2186התשץ ,עמי 7ג ;5התשס״א ,עמי .1056
הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )ייעור רכב והרכבתו(,
התשם״ב~2002

בהתאם לסעיף )7ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(,
התשכ״ז) '1967-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
ק״ת התשב״ז ,עמי  ;1616התשמ״ג ,עמי  ;231התשס״א ,עמי .1055
584

קובץ התקנות  ,6160י״ב בניסן התשם״ב25.3.2002 ,

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  ,2001לעומת המדד שפורסם לחודש יולי
.1
 ,2001יהיה נוסח התוספת השניה לצו ,החל ביום י״ט בניסן התשם׳׳ב ) 1באפריל ,(2002
כמפורט להלן:

התאמת שיעור
אגרות

״תוספת שניה
)סעיף ד(
אגרת רישיון או חידוש רישיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור
המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

.1

בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל ,למעט אופנוע וקטנוע

.2

בעד כל מרכב אוטובוס

בשקלים חדשים
143
143״

כ״ו באדר התשס״ב ) 10במרס (2002
\)חמ (5-1186

בן ציון םלמן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילועו(,
התשם״ב2002-
בהתאם לסעיף )19ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילוצו( ,התשל״ד-
974ו )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
י

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  ,2002לעומת המדד שפורסם לחודש יולי
.1
 ,2001יהיה נוסח התוספת השניה לצו ,החל ביום י״ט בניסן התשם״ב ) 1באפריל ,(2002
במפורט להלן:

התאמת שיעור
א ג י י ת

״תוספת שניה
)סעיף (19
בשקלים חדשים
.1

רישיון לעסק של -
) (1גרירה וחילוץ

123

.2

) (2גרירה או חילוץ
אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב ,או בחינה מעשית

53
179

.3

כפל כתב הסמכה

36

.4

כפל מסמך

כ״ו באדר התשם״ב) 10במרס (2002
)חמ וו(3-7

מחצית האגרה ששולמה
בעד המםמך המקורי״
בןציוןסלמן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התשל״ד ,עמ׳  ;972התש״ן ,עמי  ;538התשס״א ,עמי .1055
קובץ התקנות  ,6160י״ב בניסן התשס״ב25.3.2002 ,

585

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )שמאי רבב( ,התש0״ב2002-
בהתאם לסעיף 5ו)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב( ,התש״ם'1980-
:
)להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
התאמת שיעור
אגרות

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  ,2002לעומת המדד שפורסם לחודש יולי
.1
 ,2001יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום י״ט בניסן התשם״ב ) 1באפריל  ,(2002כמפורט
להלן:

״תוספת
)סעיף (15
בשקלים חדשים
211

.1

אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

.2

אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

37ד

.3

אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

.4
.5

211
105

אישור על תוצאות בחינה עיונית ,בעל פה או בכתב ,או בחינה מעשית
מחצית האגרה ששולמה
כפל מסמך
בעד המסמך המקורי״

ב״ו באדר התשם״ב ) 10במרס (2002
<חמ (3-1871

בן ציון סלמן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התש״ם ,עמ׳  ;2182התשמ״ג ,עמי  ;1783התשס״א ,עמ׳ .1054

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )ייעוד מועדי תעבורה והסחר בהם(,
התשם״ב2002-
בהתאם לסעיף )9ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר
בהם( ,התשמ״ג983-ו )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
1

התאמת שיעור
אגרות

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  ,2002לעומת המדד שפורסם לחודש יולי
.1
 ,2001יהיה נוסח התוספת הראשונה לצו ,החל ביום י״ט בניסן התשם״ב ) 1באפריל ,(2002
כמפורט להלן:

״תוספת ראשונה
)סעיף (9
בעד רישיון לייצור מוצרי תעבורה ,ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי( ,רישיון
סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם ,תשולם אגרה בשיעור של  282שקלים חדשים.״
כ״ו באדר התשס״ב ) 10במרס (2002
)חמ (3-202

בן ציון םלמן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התשמ״ג ,עמי  ;1090התשס״א ,עמ׳ .1056
586
המחיר  1.34שסל חדש

0334-3030

קובץ התקנות  ,6160י״ב בניסן התשם״ב25.3.2002 ,
סודר במחי רשומות .משרד המשפטים! .הודפס במדפיס הממשלתי

