רשומות

קובץ התקנות
עמוד
תקנות המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות)תיקון( ,התשס״ג2003-
תקנות נכסי נפקדים)פיצויים()תיקון( ,התשס״ג2003-
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו()תיקון(,
התשס״ג2003-
צו מס הכנסה)הקלה במסי כפל()ביטול( ,התשם״ג2003-
תקנות בתי הסוהר)קביעת תפקיד של נותני שירות במקום משמורת מיוחד( ,התשס״ג2003-
תקנות למניעת אלימות במשפחה)יידוע בידי עובד סוציאלי( ,התשס״ג2003-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר הדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה()הוראת
שעה()תיקון( ,התשס״ג2003-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)הפחתת מחירי קמח חיטה()מס׳  ,(2התשס״ג2003-
כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו)שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון()תיקון( ,התשס״ג... 2003-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)היקף כספי ומהות מקצועית( ,התשס״ג2003-
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480
480
481
481
481
482
483
483
484

תקנות ה מ ר כ ז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות )תיקון( ,ה ת ש ס ״ ג  -ג 2 0 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ״ה-
 ,1995ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו

תיקון תקנה

האמור בתקנה  7לתקנות המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ״ו996-ו
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:

2

״)ב( המצאת הודעות בדבר הטלת עיקולים לצד השלישי באמצעות תקשורת בין
מחשבים או על גבי סרט מגנטי כאמור בתקנת משנה )א( ,תהיה באחת הדרכים
האמורות ,אלא אם כן הורה מנהל המרכז ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,על המצאה
במסירה אישית ,אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה.
)ג( פלט ממחשבו של הצד השלישי ,שהוא הפקת הודעת עיקול כאמור בתקנת
משנה)א( שקיבל ,יהווה ראיה לכאורה לתוכנו ,ובלבד שלצורך הגשתו כראיה בהליך
משפטי ,יאשר הצד השלישי בחתימתו כי אותו פלט משקף נכונה את הודעת העיקול
שקיבל.
)ד( המנהל ימציא לחייב או לצד השלישי ,על פי דרישתו ,העתק מצו העיקול .בתוך
שבעה ימים מיום הדרישה.״
הוספת תקנה 7א

.2

אחרי תקנה  7לתקנות העיקריות יבוא:

״הודעת עיקול
לצד שלישי
שהוא תאגיד
בנקאי

7א) .א( הודעת עיקול שיש להמציא לתאגיד בנקאי בהגדרתו בסעיף ו
לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א) 1981-להלן  -תאגיד בנקאי( ,תומצא
למשרד הראשי של התאגיד הבנקאי או למענו הרשום )להלן  -מרכז
התאגיד הבנקאי( ,אלא אם כן הורה המנהל אחרת.
5

)ב( צו עיקול שהומצא למרכז התאגיד הבנקאי יחול על נכסי
החייב בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי שבו ה ם מצויים ,במועד
שהגיעה בו ההודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף ,ולא
יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת ההודעה על צו העיקול
למרכז התאגיד הבנקאי ,ובלבד שצוין בו מספר הזהות של החייב.״
תיקון תקנה 8

האמור בתקנה  8לתקנות העיקריות יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( הוטל עיקול על נכסי חייב אצל צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי ,רשאי התאגיד
הבנקאי למסור את תשובתו כאמור בתקנת משנה )א( ,באמצעות תקשורת בי;
מחשבים ,על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר :תשובה באמור תתייחס לביצוע
העיקול במרכז התאגיד הבנקאי ובכל סניפיו ,ותימסר בתוך עשרה ימים מיום תחילת
תוקפו של צו העיקול לפי תקנה 7א)ב(.״

תיקון תקנה 10

בתקנה  10לתקנות העיקריות .אחרי פסקה )0ו( יבוא:
״)10א( פלט מחשב של צד שלישי שהוא הפקת הודעת עיקול לפי תקנה )7ג( יהיה
עריך לפי טופס 11א שבתוספת,-״

תיקון ההול־פת

בתוספת לתקנות העיקריות -
) (1לפני טופס  1תבוא הכותרת ״תוספת׳׳•,
) (2אחרי ״טופס ו 1״ יבוא:
סייח התשנ״ה ,עמי .170
ק״ת התשנ״ו ,עמי .1346
ס״ח התשמ״א ,עמ׳ .232
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קובץ התקנות  ,6224א׳ באדר א׳ התשס־ג3.2.2003 ,

״טופס ווא
)תקנה 0)10וא((
הודעת עיקול בפלט מחשב של צד שלישי לפו תקנות ד)ג( ו־0ו)0וא( לתקנות המרכז לגביית
קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ״ו1996-
הודעה על עיקול נכס בידי צד שלישי
תאריך:
מאת המרכז

הודעה על עיקול נכס בירי צר שלישי על פי עיקול מיום
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
בהתאם לסעיף  5לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ״ה996-ו ,וסעיף  7לפקודת
המסים)גביה( ,ציווה מנהל המרכז על עיקול נכסי החייב כלהלן:
מסי התיק
מסי מזהה:

מס׳ ההליך
שם החייב:

כתובת החייב:
לטובת המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
סוגי הנכסים המעוקלים :כםפיס/זכויות/גכסים
סכום העיקול:
הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי
תאריך:
הודעה על ביטול עיקול נכס בירי צד שלישי על פי צו עיקול מיום
המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.

מאת

בהתאם לסעיף ג לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ״ה996-ו ,וסעיף  7לפקודת
המסים )גביה( ,ציווה מנהל המרכז על ביטול עיקול נכסי החייב כלהלן:
מסי התיק
מם׳ מזהה:

מם׳ ההליך
שם החייב:

כתובת החייב:
לטובת המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות בהנהלת בתי המשפט.
סוגי הנכסים המעוקלים :כספים/זכויות/נכסים
סכום העיקול:
.6

".

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

כ״ד בשבט התשס״ג) 27בינואר (2003
)חמ א(3-27!7
קובץ התקנות  ,6224א׳ באדר א׳ התשס״ג3.2.2003 ,

תחילה
מאיר שטרית
שר המשפטים
479

תקנות נכסי נפקדים )פיצויים()תיקון( ,ה ת ש ס ״ ג 2 0 0 3 -
בתוקף סמכריותינו לפי סעיפים  4ו־ 19לחוק נכסי נפקדים )פיצויים( ,התשל״ג-ב97ו',
ובתוקף סמכותו של שר המשפטים לפי סעיף  103לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ר , 1984-אנו מתקינים תקנות אלה:
2

תיקון תקנה 9

בתקנה  9לתקנות נכסי נפקדים לפיצויים( ,התשל״ד974-ו  ,במקום הסיפה המתחילה
ו.
במילים ״כבקשה בדרך המרצה״ יבוא ״ותתברר בהתאם לפרק כ׳ בתקנות סדר הדין האזרחי,
התשמ״ד984-ו  ,בשינויים המחויבים לפי העניך.
ג

4

כ״ג בשבט התשס״ג ) 20בינואר (2003
)חמ (3-1093
סילבןשלום
שר האוצר

מאירשטרית
שר המשפטים

יי ש״ח התשל״ג ,עמי .104
סייח התשמ״ד ,עמי .198
ק״ת התשל״ד ,עמי .656
״ ק״ת התשמ״ד ,עמי .2220
2

5

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח)דרבי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול
התחייבויותיו()תיקון( ,ה ת ש  0״ ג  -ב 2 0 0
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  36ו־ 112לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א,'1981-
לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף )48א(
לחוק־יסור :הממשלה /וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,אני מתקין תקנות
אלה:
5

הוספת הקנה 5א

.1
אחרי תקנה  5לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של
מבטח וניהול התחייבויותיו( ,התשס״א) '2001-להלן  -התקנות העיקריות( ,יבוא:
/

״השקעה בקבוצת 5א .מבטח רשאי להחזיק בניירות ערך של קבוצת לווים או להפקיד
פיקדונות או להעניק הלוואות לקבוצת לווים ,בתנאים אלה:
; י ו י ם

) (1ער  8%מסכום כל סוג התחייבות בנפרד:
) (2אם ההשקעה מדורגת בדירוג
סוג התחייבות בנפרד׳,

לפחות  -ער  10%מסכום כל

) (3אם ההשקעה מדורגת בדירוג  AAלפחות  -ער * 15מסכום כל
סוג התחייבות בנפרד.״
תיקון תקנה 8
תהילה

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )ד( ,בסופה יבוא ״הוראות תקנת משנה זו
.2
לא יחולו על התחייבות מסוג 20״.
.3

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

כ״ג בשבט התשס״ג) 26בינואר (2003
)חמ (3-1087

2
י
4
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ס ילבן שלום
שר האוצר

סייח התשמ״א ,עמי  ;208התשנ״ח ,עמי .64
סייח התשס״ב .עמי .214
סייח התשמ״ז ,עמי .226
ק״ת התשס״א ,עמי .607

קובץ התקנות  ,6224א׳ באדר א׳ התשס״ג3.2.2003 ,

צו מס הכנסה )הקלה במסי כפל()ביטול( ,ה ת ש ם ״ ג  -ב 2 0 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף  214לפקודת מם הכנםה  ,אני מצווה לאמור:
י

.1

צו מס הכנסה )הקלה ממסי כפל( ,התשב״ר - 1963-בטל.

ביטול

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ז בטבת התשס״ג)ו בינואר .(2003

תחילה

2

ט״ז בשבט התשס״ג) 19בינואר (2003
<חמ (3-1017

סי לבן שלום
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשב״ג ,עמי  ;152התשנ״ג ,עמי .271

תקנות בתי הסוהר )קביעת תפקיד של נותני שירות במקום משמורת מיוחד(,
התשם״ג-ג200
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28וג)א( לפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל״ב 971-ו י
)להלן  -הפקודה( ,אני מתקין תקנות אלה:
לצורך ניהול והפעלה של מקום משמורת מיוחד רשאי הנציב להסתייע בשירותם של
.1
. ^ L ,
ו
אנשים שאינם סוהרים ואינם
ע ו ב ד

צ י ב ו ר

כ

מ

פ

ו

ר

ט

קביעת תפקידים
של נותני שירות

)ו( מנהל אזרחי ,רופא ,חובש ,רשם ,שלם ,מזכירות ,מחסנאי ונהג  -אשר לצורך
שירותם לא נדרשת הפעלת סמכויות סוהר:
) (2מאבטח שער כניסה ,זקיף פטרול רגלי ,מאבטח מיתקן ,מאבטח קליטה ושחרור,
מאבטח פעילות שוטפת ,מאבטח חדר אובל ,מאבטח ביקורים  -אשר לצורך שירותו
נחוצות הסמכויות המפורטות בסעיף 128ד)ב( לפקודה לשם מניעת בריחתו של מוחזק
במשמורת ולשם שמירה על ביטחון הציבור במקום משמורת מיוחד:
) (3מוקרן חרר בקרה ,אשר לצורך שירות אבטחה שלו לא נחוצות הסמכויות
המפורטות בסעיף 128ד)ב( לפקודה.
.2

תוקף תקנות אלה עד יום ו׳ בטבת התשס״ר ) 31בדצמבר .(2003

כ״ז בשבט התשס״ג) 30בינואר (2003
)חמ (3-32

תוקף

עוזי לנדאו
השר לביטחון הפנים

י דיני מדינת ישראל ,נוסת הדש  ,21עמי  ;459ם״ח התשס״ג ,עמי .28

תקנות למניעת אלימות במשפחה )יידוע בידי עובד סוציאלי(,
התשס״ג2003-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א)ג( לחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ״א'1991-
)להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הועדה לקידום מעמד האישה של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
סייח התשנ״א ,עמי  :138התשס״ב ,עמי .46
קובץ התקנות  ,6224א׳ באדר א׳ התשם״ג3.2.2003 ,

481

הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״גורמי טיפול״  -תחנת משטרה ,מחלקה לשירותים חברתיים ,מרכז לטיפול ולמניעת אלימות
במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים,-
״עובד סוציאלי״  -למעט עובד סוציאלי במערכת הבריאות:
״מטופל״  -כמשמעותו בסעיף ווא)ב( לתוק.
עובד סוציאלי שחלה עליו חובת יידוע של מטופל לפי הוראות סעיף ו וא)ב( לחוק -

יידוע על
אפשרות לפנות
לגורמי טיפול

.2

תיעוד פעולות
היידוע

) .3א( עובד סוציאלי יתעד בכתב את הפעולות כאמור בתקנה  ,2שעשה לביצוע סעיף
ווא)ב( לחוק.

)ו( יידע את המטופל על בך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול לקבלת סיוע:
) (2ייתן למטופל כתובות ומספרי טלפון של גורמי הטיפול הקרובים למקום מגוריו,
לפי רשימות שיפיץ משרד העבודה והרווחה מזמן לזמן.

)ב( התיעוד לפי תקנת משנה )א( יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת ,ויישמר בידי
העובד הסוציאלי באופן ,במקום ולתקופה שנשמר בידו שאר המידע על המטופל.

תוספת
)תקנה )3ב«
יידוע מטופל על אפשרות סיוע בנושא אלימות במשפחה
על כך שבאפשרותה/ו לקבל
יידעתי את גבי/מר
/ /
ביום
טיפול ולפנות לתחנת משטרה ,למחלקה לשירותים תברתיים ולמרכז לטיפול ולמניעת אלימות
במשפחה ,ונתתי לה/לו כתובות ומספרי טלפון ליצירת קשר עם גורמי הטיפול האמורים ,לפי
רשימה שהפיץ משרד העבודה והרווחה.
תאריך

תתימת העובד/ת הסוציאלי ת

שם העובד/ת הסוציאלי/ת

כ״ה בטבת התשם״ג ) 30בדצמבר (2002
יחמ (3-3170

שלמה בניזרי
שר העבודה והרווחה

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )מחיר ה ד ר כ ה בנהיגה נכונה
והשתלמות ב נ ה י ג ה ( ) ה ו ר א ת שעה()תיקון( ,ה ת ש ס ״ ג 2 0 0 3 -
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )12א^( לחוק פיקוח מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו-
) '1996להלן  -החוק( ,ולאחר קבלת המלצת ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים
לאמור:
תיקון טעיף 1

בסעיף ו לצו פיקוח על מחירי מצרכים ישירותים )מחירי הדרכה בנהיגה נכונה
.1
והשתלמות בנהיגה()הוראת שעה( ,התשס״ב , 2002-במקום הרישה יבוא ״בתקופה שעד
יום ר בטבת התשס״ר )ו 3בדצמבר (2003״.
2

2
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ס״ח התשנ״ו ,עמי .192
ק״ת ההשס״ב .עמי .1187
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.2

תחילתו של צו זה ביום ב״א בשבט התשס״ג) 24בינואר .(2003

תחילה

י״ב בשבט התשם״ג ) 15בינואר (2003
)חמ 22לנ(3-

סילבןשלום
שר האוצר

צחיהנגבי
שר התחבורה

עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים )הפחתת מחירי קמח חיטה(
)מם׳  ,(2ה ת ש ס ״ ג  -ב 2 0 0
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו)אץ (3לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ׳׳ו , 1996-ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים ,אנו מצווים לאמור:
י

מחירי קמח חיטה ,שנקבעו בי״ח בטבת התשס״ג) 23בדצמבר  ,(2002יופחתו בשיעור
.1
 ,5.55%ולפיכך מפורטים להלן מחירי הקמח החדשים:
2

שם המצרך
קמח חיטה
כהה )אחיד(
קמח חיטה רך,
וקמח חיטה לבן
קמח חיטה לבן
בהיר או סולת חיטה
.2

מתיר המכירה
מהמחסן בש״ת
לטונה נטו
ללא מע״מ

הפתתה

המחיר בש״ח בחבילות במשקל של•ו ק״ג לחבילה במכירה
לקמעונאי
לצרכן
טור ב
טור א׳
טור ב׳
טור א׳
באזור
כולל
באזור
כולל
לסיטונאי
מע״מ
אילת
מע״מ
ללא מע״מ
אילת

1,308
1,449

2.02

2.57

2.17

2.80

2.40

1,506

2.08

2.62

2.22

2.90

2.45

תחילתו של צו זה ביום י״ז בשבט התשס״ג) 20בינואר .(2003

תחילה

י״ג בשבט התשס״ג) 16בינואר (2003
)חמ (3-2722

דני נו ה
שר התעשיה והמסחר
2

סי לבן שלום
שר האוצר

ם״ח התשנ״ו ,עמי 92ז.
ק־ת התשס״ג ,עמי .423

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו)שידורי תבניות רדיו בידי בעל זיכיון(
)תיקון( ,ה ת ש ם ״ ג 2 0 0 3 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  24ו־76א לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ,התש׳׳ן-
) '1990להלן  -החוק( ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ובידיעת הועדה המיוחדת לענין
תיקוני חקיקה בתחום התקשורת כמשמעותה בסעיף )141ב( לחוק ,קובעת מועצת הרשות
השניה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:
בסעיף 4א לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )שידורי תכניות רדיו בידי בעל
ו.
זיכיון( ,התשנ״ט) 1999-להלן  -הכללים( -

תיקון סעיף 4א

2

2

ס״ת התש״ן ,עמי  :58התשס״ב ,עמי .201
ק״ת התשנ״ט ,עמי  :1095התשס״א ,עמי  ;771התשס״ב ,עמי .152
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)ו( בסעיף קטן)ב( .במקום ״רשאי בעל זיכיון״ יבוא ״רשאים כמה בעלי זיכיון לשתף
פעולה ביניהם ,וכן רשאי בעל זיכיון או כמה בעלי זיכיון״; ובסופו יבוא ״)להלן -
גורם נוסף(׳׳;
) (2במקום סעיף קטן)ד( יבוא:
״)ד( העורך הראשי של החדשות הארציות -
)ו( שיופקו בידי בעל הזיכיון או בשיתוף פעולה של בעל זיכיון אחר עם
גורם נוסף ,יהיה המנהל הכללי של בעל הזיכיון או מי שהוא מינה באישור
המנהל בכתב ומראש:
) (2שיופקו בשיתוף פעולה של כמה בעלי זיכיון ,בין לבדם ובין עם גורם
נוסף ,יהיה מי שהמנהלים הכלליים של בעלי הזיכיון האמורים מינו
באישור המנהל בכתב ומראש.״
הוספת סעיף 4ב

אחרי סעיף 4א לכללים יבוא:

.2

״תכניות בעניני
ה י ו ם

4ב) .א( כמה בעלי זיכיון רשאים להסכים על שיתוף פעולה ,בין לבדם
ובין עם גורם אחר ,בהפקה ושידור של תכניות בעניני היום ,ובלבד
שהפקה ושידור משותפים של תכניות בעניני היום לא יהיו על ידי בעלי
זיכיון הפועלים באותו אזור.
)ב( הסכם שיתוף פעולה כאמור בסעיף קטן )א( טעון אישור
המועצה בכתב ומראש :ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים:
הארכת ההסכם לתקופה נוספת טעונה אישור המועצה.״

ט״ז בשבט התשם״ג) 19בינואר (2005
)חמ (3-2020

מוסקו אלקלעי
ממלא מקום יושב ראש מועצת
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

ה ו ד ע ת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות מקצועית(,
התשס״ג-ג200
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף
כספי ומהות מקצועית( ,התשמ״ד 984-ו )להלן  -התקנות( ,ועקב העליה במדד תשומות
הבניה למגורים ,אני מודיעה לאמור:
י

העלאת סכומים

החל ביום כ״ז בטבת התשס״ג ) 1בינואר  (2003ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה ו
.1
לתקנות בך:
) (1בפסקה )ו( ,במקום ״ 56,850שקלים חדשים״ יבוא ״ 60,000שקלים חדשים״.
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״ 29,450שקלים חדשים״ יבוא ״ 31,050שקלים חרשים׳.
ט״ז בשבט התשס״ג) 19בינואר (2003
)חמ (3-1048

מלי ישראל
רשם הקבלנים

ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;1477התשס״ב ,עמי .317
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