רשומות

קובץ התקנות
ל׳ בסיון התשנ״ר
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 9ביוני  994ו

עמוד
תקנות הסדרים במשק המדינה)הנחה מארנונה()תיקון מם׳  ,(2התשנ׳׳ד1994-

 6ו9

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()תיקון מסי  ,(2התשנ״ד1994-

917

תקנות מחלות בעלי חיים)הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל()תיקון( ,התשנ״ד1994-

920

הודעת מחלות בעלי חיים)תשלום פיצויים()תיקון( ,התשנ״ד1994-

922

החלטת מימון מפלגות)הארכת מועדים( ,התשנ״ר1994-

922

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה()תיקון מם׳ ,(2
התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )12ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב( ,התשנ״ג , 1992-אני מתקין תקנות אלה:
ו

תיקון תקנה 2

בתקנה  2לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ״ג) 1993-להלן -
.1
התקנות העיקריות( -
2

)(1

בפסקה ) ,(1במקום פסקת משנה )א( יבוא:
״)א( אם הם מקבלים על־פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה :קיצבת זקנה,
קיצבת שאירים ,קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה  -הנחה שאינה עולה
על  25אחוזים לגבי  100מ״ר בלבד משטח הנכם;״

)(2

האמור בפסקה ) (2יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת א י ־ כ ו ש ר
השתכרות בשיעור של  75%ומעלה על־פי סעיף  27ולו לחוק הביטוח  -הנחה
שאינה עולה על  80אחוזים.״

הוספת תקנה 24

אחרי תקנה  23לתקנות העיקריות יבוא:

.2

״הנחה לאדמה
חקלאית ב 994-ו

) .24א( בשנת הכספים  1994תקבע המועצה הנחה למחזיק של אדמה
חקלאית ,כהגדרתה בסעיף  269לפקודת העיריות  ,שלא נעשה בה שימוש
חקלאי ,כאמור באותה הגדרה ,מטעמים של שמירת שמיטה במשך שמונה
חודשים לפחות של אותה שנה  -בשיעור של  90עד  100אחוזים מסכום
הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנה ,אלמלא
ההנחה.
5

)ב( הנחה כאמור בתקנת משנה )א( תינתן לאדמה חקלאית שהוכח
לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו
לשנת הכספים .1994״
הוספת תקנה 25

אחרי תקנה  24לתקנות העיקריות יבוא:

.3

״הנחה מיוחדת
ב ש נ ת

1 9 9 4

) .25א( מועצה רשאית ,בשנת הכספים  ,1994להחליט על הפחתת סכום
החוב הקודם של חייב שמילא אחר התנאים כמפורט להלן ,בשיעור המרבי
המפורט לצדם )להלן  -שיעור ההפחתה(:
) (1חתם על הוראת קבע ופרע בתשלום אחד במזומן את סכום
החוב הקודם בניכוי שיע1ר ההפחתה -
)א( תוך חודש אחד מיום שהחליטה המועצה על ההפחתה
)להלן  -יומ החלטת המועצה(  25 -אחוזים מסכום החוב
הקודם:
)ב( תוך חודשיים מיום החלטת המועצה  20 -אחוזים
מסכום החוב הקודם;

2
נ

916

סייח התשנ״ג ,עמי .14
ק״ת התשנ״ג ,עמי  419ועמי  ;982התשנ״ד ,עמי .225
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .197
קובץ התקנות  ,5605ל׳ בםיון התשנ״ד9.6.1994 ,

) (2חתם על הוראת קבע ופרע במזומן  10אחוזים מסכום החוב
הקודם ,וכן  90אחוזים ממנו )להלן  -היתרה( בניכוי שיעור
ההפחתה ,בשיקים מאוחרים שווים בסכומם  -ללא ריבית
והפרשי הצמדה  -לתקופה שקבעה המועצה ושלא תעלה על
 12חודשים -
 20 -אחוזים

)א( תוך חודש מיום החלטת המועצה
מהיתרה;

)ב( תוך חודשיים מיום החלטת המועצה  10 -אחוזים
מהיתרה.
)ב(

בתקנה זו -

״חייב״  -מי שהוטל עליו תשלום ארנונה כללית;
״סכום החוב הקודם״  -סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על
בנין או קרקע עד יום  31בדצמבר  ,1993בתוספת תשלומי פיגורים ,ושטרם
שולמו בירי החייב בתשלומם ,או שטרם נעשה הסדר לתשלומם:
״תשלומי פיגורים״  -כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי
הצמדה על תשלומי חובה( ,התש״ם; 1980-
4

״הוראת קבע״  -הרשאה לחייב את חשבון הבנק של החייב שאינה מוגבלת
לאותה שנה ,ושבתוקף מיום החתימה עליה ,ואם פרע מראש את הארנונה
הכללית לשנת  1994או כבר נתן הוראת קבע לגביה  -מיום  1בינואר
;1995
״במזומן״  -לרבות בשיק שהתאריך הנקוב בו הוא יום הוצאתו".
.4

תחילתה של תקנה  1ביום י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר .(1994

כ״א ב:זיון התשנ״ד ) 31במאי (1994
<חמ 0-.!278
_
סייח התש״ם ,עמי  ;46התשנ״א ,עמי .30

תחילה

יצחק ר ב י ן
שר הפנים

4

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()תיקון()מס׳  ,(2התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות )להלן  -הפקודה( ,אני מצווה
לאמור:
1

בסעיף  3לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי׳׳ח), 1958-להלן  -הצו
.1
העיקרי( -
2

תיקון סעיף ג

) (1בסעיף קטן)ב( ,במקום ״תוך שלושה ימים״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השלישי שלאחר
יום קבלת הצעת השינוי,״ ובמקום ״תוך שבעה ימים מיום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
השביעי שלאחר יום״;
) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום ״תוך עשרים ואחד ימים מיום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
העשרים ואחד שלאחר יום״.
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת זתשי״ח ,עמי  ;1256התשנ״ד ,עמי 5ו.
2

קובץ התקנות  ,5605ל׳ בםיון התשג״ד9.6.1994 ,

917

בסעיף  6לצו העיקרי -

תיקון סעיף 6

.2

תיקון סעיף 9

בסעיף )9ד( לצו העיקרי ,במקום ״תוך שלושה ימים אחרי״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
.3
השלישי שאחרי״.

תיקון סעיף 17

בסעיף דו לצו העיקרי ,במקום ״תוך שלושים ימים מיום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
.4
השלושים שלאחר היום״.

) (1בסעיף קטן)ד( ,במקום ׳תוך  14ימים מיום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום הארבעה עשר
שלאחר יום״;
) (2בסעיף קטן)ו( ,במקום ׳תוך שבעה ימים מקבלת״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השביעי
שלאחר יום קבלת״;
) (3בסעיף קטן מ( ,במקום ״תוך ד ימים״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השביעי שלאחר יום
קבלת ההחלטה״.

בסעיף  23לצו העיקרי -

תיקון סעיף 23

.5

תיקון סעיף 24

בסעיף )24א( לצו העיקרי ,במקום ״תוך ארבעה עשר ימים מפרסום״ יבוא ״לא יאוחר
.6
מ ה י ו ם הארבעה עשר לאחר יום פרסום״.

תיקון סעיף 25

בסעיף )25א( לצו העיקרי ,כמקום ״תוך ארבעה עשר ימים מתום התקופה״ יבוא"לא יאוחר
.7
מ ה י ו ם הארבעה עשר לאחר תום התקופה״.

תיקון סעיף 26

בסעיף  26לצו העיקרי ,במקום ״תוך עשרים ואחד ימים מתום התקופה״ יבוא ״לא יאוחר
.8
מ ה י ו ם העשרים ואחד לאחר תופ התקופה״.

תיקון סעיף 30

.9

) (1בסעיפים קטנים)א( ו־)ב( ,במקום ״תוך שלושה ימים מהיום הקובע״ יבוא ״לא יאוחר
מהיום השלישי שלאחר היום הקובע״;
) (2בסעיף קטן)ג( ,בסופו יבוא ״מי שקיבל דרישה כאמור חייב להשיב עליה תוך  10ימים
מיום קבלתה.״;
)(3

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ד( לא נמסרו לועדת הבחירות ידיעות כנדרש בסעיף קטן)ג( בדבר חברותו של
בוחר באגודה השיתופית להתיישבות ,יונח הפנקס כאמור בסעיף קטן נא( ללא ציון
ליד שמו של כל בוחר אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית להתיישבות של
אותו ישוב :הונח הפנקס כאמור ,יציין יושב ראש ועדת הבחירות בהודעה האמורה
בסעיף קטן )ב( בי הנהלת האגודה השיתופית של אותו אזור לא מסרה לועדת
הבחירות המידע שנתבקש ממגה ועקב כך לא צוין בפנקס הבוחרים מי חבר ומי אינו
חבר באגודה השיתופית להתיישבות.״

בסעיף  30לצו העיקרי ־
מ( בסעיפים קטנים )ב( ו ־ נ ח  ,במקום ״ולפחות שלושים ושלושה ימים לפני יום
הבחירות״ יבוא ״ולא יאוחר מהיום השלושים ושלושה שלפני יום הבחירות״,-
) (2בסעיף קטן )יג( ,במקום ״תוך שבעה ימים מתום התקופה״ יבוא ״לא יאוחר
מהיום השביעי שלאחר תום התקופה״ ובמקום ״תוך שלושה ימים מיום״ יבוא ״לא
יאוחר מהיום השלישי לאחר יום״;

918

קובץ התקנות  ,5605ל׳ בסיון התשנ״ד9.6.1994 ,

) (3בסעיף קטן)טו( ,במקום ״שלושה עשר ימים לפחות מתום התקופה״ יבוא ״לא
יאוחר מהיום השלושה עשר לאחר תום התקופה״.
 . 10בסעיף 30ד)א( לצו העיקרי ,במקום ״שבעה ימים לפחות לפני יום הבחירות״ יבוא ״לא
יאוחר מהיום השביעי שלפני יום הבחירות״.
. 11

בסעיף 30ז לצו העיקרי -

תיקון סעיף 30ד

תיקון סעיף 30ז

) (1בסעיף קטן)א() ,(3במקום ״שלושה ימים לפחות לפגי יום הבחירות״ יבוא ״לא יאוחר
מהיום השלישי שלפני יום הבחירות״;
) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום ״ארבעה עשר ימים לפחות לפני יום הבחירות״ יבוא ״לא
יאוחר מהיום הארבעה עשר שלפני יום הבחירות״.
בסעיף 30יז)א( ,במקום ״תוך ארבעה עשר ימים מיום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום הארבעה
.12
עשר שלאחר יום״.
.13

בסעיף 91א לצו העיקרי -

תיקון סעיף 30ח

תיקון סעיף 91א

)ו( בסעיף קטן)א( ,אחרי ״מי שהתקיימו בו הוראות סעיף 98״ יבוא ״והוא אינו חבר
האגודה השיתופית,״;
)(2

אחרי סעיף קטן)ה( יבוא:
״)הו( על אף האמור בסעיפים )98ב( ו־ 99רישה ,יהיו זכאים לבחור ולהיבחר לפי
סעיף זה רק בוחרים שהתקיימו בהם הוראות סעיף )98א( והם אינם חברי האגודה
השיתופית.״

בסעיף )96ב( לצו העיקרי ,במקום ״תוך  4ו יום מיום הנחת העתקים מפנקס הבוחרים
.14
באמור בסעיף 100״ יבוא ״לא »0וחר מהיום הארבעה עשר שלאחר יום הנחת העתקים מפנקס
הבוחרים כאמור בסעיף )23א(״.
.15

בסעיף 96ב לצו העיקרי -
)(1

כותרת הסעיף תהיה ״מועד הבחירות לועד המקומי״;

)(2

במקום סעיף קטן)ב( יבוא:

תיקון סעיף«9

תיקון סעיף 96ב

״)ב( הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות בישוב שאיננו שיתופי וכן
בחירות שנקבעו לפי סעיפים 91א או 91ב ,יקוימו במועד עריכתן של הבחירות
למועצה ובלבד שהשר לא קבע בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,לדעתו ,מועד
בחירות מוקדם או מאוחר ממנו.״
.16

בסעיף  107לצו העיקרי -

תיקון סעיף 107

)ו( בסעיף קטן)א( ,במקום ״ 14יום לפחות לפני היום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום הארבעה
עשר שלפני היום״;
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ולפחות שלושים יום לפני״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השלושים
ושלושה שלפני״;
) (3בסעיף קטן )ד( ,במקום ״לפחות  30יום לפני״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השלושים
ושלושה שלפני״; במקום ״לפחות  16יום לפני״ יבוא ״לא יאוחר מהיום הששה עשר
שלפני״;

קובץ התקנות  ,5605ל׳ בסיון התשנ״ד9.6.1994 ,

919

) (4בסעיף קטן)י( ,במקום ״תוך  7ימים מתום התקופה״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השביעי
שלאחר תום התקופה״; במקום ״תוך שלושה ימים מקבלת״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
השלישי שלאחר קבלת״;
) (5בסעיף קטן)יא( ,במקום ״שלושה עשר ימים לפחות מתום״ יבוא ״לא יאוחר מהיום
השלושה עשר שלאחר תום״.
תיקו! סעיף 100

תיקון סעיף 128

 .17בסעיף )110א( לצו העיקרי ,במקום ״לפחות  7ימים לפני״ יבוא ״לא יאוחר מהיום השביעי
שלפני״.
.18

בסעיף )128ב( לצו העיקרי ,במקום ״סעיפים 30ז״ יבוא ״סעיפים 30א0 ,גז״.

כ׳ באייר התשנ״ד ) 1במאי (1994
)חמ (3-136
יצחק ר ב י ן
שר הפנים

תקנות מחלות בעלי חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל()תיקון(,
התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,ה ת ש מ ״ ה  9 8 5 -ו
)להלן  -הפקודה(! ,סעיף 11ב לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח ,1968-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון

בתקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים )הסדרת
.1
התשמ״ב) 1982-להלן  -התקנות העיקריות( -

תנועת בעלי

י

חיים בישראל(,

2

)(1

במקום הגדרת ״בעל חיים״ יבוא:
״״בעל חיים״  -בקר ,כבשים ,עזים ,חזירים ,סוסים או עופות;״

)(2

אחרי הגדרת ״בעל חיים״ יבוא:
״״המנהל״  -מי שמנהל השירותים הווטרינריים הסמיכו להיות המנהל לענין תקנות
אלה.
״רכב״  -רכב מנועי וגרור שמצורף לרכב מנועי.״

הוספת תקנות
 3ו־ 4ותוספת

,2

אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

״הובלת בעלי
חיים ברכב

.3

לא יוביל אדם בעל חיים ברכב אלא אם כן -
)(1

הרכב נרשם בידי המנהל כרכב להובלת בעלי חיים,-

) (2הרכב נושא ,משני צריו ,שלטים בגודל של  60סנטימטרים על 40
סנטימטר שעליהם רשומות בירוק על רקע לבן המלים ״הובלת בעלי
חיים״ ,באותיות שגודלן  7סנטימטרים לפחות ומתחתיהן יירשם מספר
הרישום כאמור בתקנה )4ג(;
)(3

אם נדרש היתר לפי תקנה  - 2ההיתר מצוי בידי נוהג הרכב.

סייח התשמ״ה ,עמי .84
י ק״ת התשמ״ב ,עמי .1113
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ריש ים רכב
להגבלת בעלי

) .4א( בעליו של רבב שיוביל בעל חיים יגיש למנהל ,בקשה לרישום הרכב
)להלן  -בקשה( ,לפי הטופס שבתוספת.
בעל הרכב יצרף לבקשה צילום של רשיון הרבב שלו.

)ב(

)ג( הוגשה למנהל בקשה ,וראה המנהל כי הרכב ניתן לחיטוי בנקל
ומתאים להובלת בעל חיים ,ירשום המנהל את הרכב ,ימלא בטופס את סוג
בעל חיים שמותר להוביל בו ואת מספר הרישום וישלחו לבעל הרכב .תוך 30
ימים מיום הגשת הבקשה.
)ד( המנהל רשאי לסרב לרשום רבב או לבטל רישומו אם נעשה ברכב
שלגביו מבוקש הרישום  -או הרשום  -שימוש תוך הפרת הפקודה >>ו הוראות
ביצוע כמשמעותן בסעיף ו לפקודה.״
אחרי תקנה  4יבוא

הוספת תוספת

;

תוספת
)תקנה )4א((
בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים
מענו

שם:1עלהרבב

סוג בעלי החיימ שהובלתם ברכב מבוקשת

מס׳ רישוי

תאריך

חתימת בעל הרכב

לשיבוש המנהל
הרכיב נרשם כרכב להובלת בעלי חיים מסוג
מם׳ ד רישום

המנהל
* יש לצרף לבקשה צילום רשיון הרכב.״
.5

תחילה

תחילתן של תקנות אלה  90ימים מיום פרסומן.

ב׳ בסיון התשנ״ד ) 12במאי (1994
)חמ (5-417
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הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים()תיקון( ,התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה1985-
)להלן  -הפקודה( ,אני קובע לאמור:
תיקון התוסטת

י

בתוספת להודעת מחלות בעלי חיים )תשלנם פיצויים( ,התשנ״ג , 1993-במקום סכומי
ו.
הפיצויים המרביים לבעלי חיים מסוג בקר לחלב יבוא:
2

״פרת חלב מעדר בביקורת חלב

4,350.00

עגלה בהריון מעדר בביקורת חלב

4,350.00

פרת חלב מעדר שאינו בביקורת חלב

3,900.00

עגלה בהריון מעדר שאינו בביקורת חלב

3,900.00

עגלה מעדר בביקורת חלב  -בגיל שבוע

800.00

עגלה מעדר שאינו בביקורת חלב  -בגיל שבוע

730.00

ועוד בעד בל יום גידול נוסף מעל שבוע ועד חודשיים

5.75

ועוד בער כל יום גידול נוסף מעל חודשיים

5.05

ובתנאי שהסכום המרבי לעגלה לא יעלה על

3,000.00

עגל מעדר החלב  -בגיל שבוע

980.00

ועוד בעד כל יום גידול נוסף מעל שב1ע ועד חודשיים

5.54

ועוד בעד כל יום גידול נוסף מעל חודשיים ועד שיווק

5.05

ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

2,610.00

עגל מעדר החלב בגיל שיווק לבשר לק״ג חי

7.46״

תחילתה של הודעה זו ביום כ׳ באייר התשנ״ד ) 1במאי .(1994
ב׳ בםיון התשנ״ד ) 12במאי (1994
)חמ (s-234

יעקב צור
שר החקלאות

י סייח התשמ״ה ,עמי .84
ק״ת התשנ״ג ,עמי .1060
2

החלטת מימון מפלגות )הארבת מועדים( ,התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  0)10לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג) 1973-להלן  -החוק( ,ולאחר
התייעצות עם מבקרת המדינה ,מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
הארכת מועדים

המועד למסירת הרין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות בכנסת לתקופה
.1
שבין ב׳ באב התשנ״ב ) 1באוגוסט  (1992ועד י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר  ,(1994לפי סעיפים
)10ב( ו־)ד( לחוק ,מוארך בזה ע ד יום ח־ בתמוז התשנ״ד ) 17ביולי 994ו(,
ח׳ בםיון התשנ״ד ) 18במאי (1994
)חמ -66ג(

ג ד ל י ה גל
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

ס׳יח התשל״ג ,עמי .52
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