רשומות

קובץ התקנות
5348

י״« באייר התשנ׳׳א

 25באפריל 1991

תקנות התעבורה)תיקון מס׳  ,(9התשנ״א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )תשלום לרשות הדואר בעד הפקדה,
החסנה ,עיטוף והעברה מרוכזת של דברי דואר לשם מסירתם לנמען( ,התשנ״א1991-
תקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף ד)3ג( לחוק( )תיקון מס׳ ,(2
התשנ׳׳א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )תשלום לרשות הדואר בעד מסירת
מכתב מחו״ל( ,התשנ״א1991-
תקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק( )תיקון מס׳ ,(3
התשנ״א1991-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק(
)מס׳  ,(11התשנ״א1991-
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות מקצועית( )מס׳ ,(2
התשנ׳׳א-נ199

עמוד
803
804
805
805
806
806
806

תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(9החשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו־ 70לפקודת התעבורה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת
לפי סעיף )1ב( לחוקייסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

.1

במקום תקנה  173לתקנות התעבורה ,התשכ״א , 1961-יבוא:

״תקופת תוקף
יי״ייי

3

החלפת תקנה 173

) .173א( רשות הרישוי רשאית לתת רשיון נהיגה או לחדשו לתקופה שעד
 5שנים :הוראה זו לא תחול על -
) (1מי שהוראות תקנה  196חלות עליו ,ורשיונו יחודש לשנתיים
בלבד!

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳  !173ס״ח התשמ׳׳ח ,עמ׳ .216
סייח התשל״ה ,עמי .206
י ק״ת התשכ״א ,עמ׳  ¡1425התשנ״א ,עמ׳ .460
1

2

קובץ התקנות  ,5348י״א באייר התשנ״א25.4.1991 ,

803

) (2נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה!
) (3מי שביום חידוש רשיונו לא שילם כל קנס שנתחייב בו בדין
בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת כלי
רכב ומששילם את הקנס ,רשיונו יחודש לשנתיים בלבד.
)ב( רשיון שניתן או שחודש יהיה בתוקף החל ביום ה־ 15של החודש
שבו ניתן או חודש.
)ג( פקע רשיון נהיגה ,לא ינהג בעלו ברכב מנועי אלא אם כן חודש
הרשיון.
תיקון התוספת
הראשונה

בחלק א׳ בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות פרטים  ,7 ,6ו־ 8יסומנו  ,11 ,10ו־12
.2
כסדרם ,ולפניהם במקום פרטים  4 ,3ו* 5יבוא:
״ .3בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו ,לתקופה של חמש שנים

105

 .4בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים

87

 .5בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

67

 .6בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

46

 .7בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

23

 .8האגרה בעד רשיון נהיגה לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור
של  1/12מן האגרה בעד רשיון לתקופה של שנה ,בעד כל חודש
מלא או חלק ממנו
 .9בעד כפל רשיון
תחילה

.3

12״

תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז באייר התשנ״א ) 1במאי .(1991

כ״ה בניסן התשנ״א ) 9באפריל (1991
משה קצב
שר התחבורה

)חמ (3-83

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה()תשלום לרשות הדואר
בעד הפקדה ,החסנה ,עיטון׳ והעברה מרוכזת של דברי דואר לשם מסירתם
לנמען( ,התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תשלום בעד
שירותי דואר
מסויימים
תחילה

התשלום בעד הפקדת דברי דואר בבתי דואר לשם מסירתם לידי נמענים בלתי מסויימים
.1
באותו בית דואר או החסנתם ,או עיטופם והעברתם במרוכז יהיה כמפורט בתקנות רשות הדואר
)תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״א. 1991-
2

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ז בניסן התשנ״א ) 11באפריל .(1991

כ׳׳ו בניסן התשנ״א ) 10באפריל (1991
יצחק מודעי
<חמ 0-2168
שר האוצר
1
2

804

רפאל פנתםי
שר התקשורת

סייח התשמ׳׳ו ,עמ׳ .2
ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .805
קובץ התקנות  ,5348י״א באייר התשנ״א25.4.1991 ,

תקינות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הדשות ל3י סעיף )37ג( לחוק(
)תיקון מס׳  ,(2התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )37ג( ו־ 126לחוק רשות הדואר ,התשמ״ו , 1986-בהתייעצות
עם שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתוספת לתקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק(,
.1
התשנ״א , 1990-בחלק א /בסימן ג׳ ״שירותים שונים״ ,אחרי פרט  30יבוא:

תיקון התוספת

2

״30א .הפקדה בבית דואר של דברי דואר שאינם מיועדים לנמען מסויים לשם
מסירה לנמענים כנגד הצגת מסמך מטעם השולח ,כאשר כמות דברי הדואר שהופקדו
בכלל בתי הדואר היא  500לפחות -
30 1.א .לכל חבילה

2.50

30 2.א .לכל דבר דואר אחר במעטפה ,עד  1ק״ג ,למעט עיתונים,
כתבי עת ועלונים -

1.20

30ב .החסנת חבילה שהופקדה כאמור בפרט 30א ,אשר לא נדרשה
תוך  20ימים מהיום האחרון שנקבע למסירתה לנמען -
ליום או לחלק ממנו

3.50

30ג .עיטוף תכולתם של דברי דואר בבית דואר במעטפות נושאות
מען שהכין הנמען ,לשם העברתם אליו במרוכז ,ועל חשבונו -
לכל דבר דואר שמשקלו עד  100גרם

0.60״

י״נ :בניסן התשנ״א ) 27במרס (1991
רפאל פ נ ח ס י
שר התקשורת

<חמ (3-2168

ס״וז התשמ״ו ,עמ׳  ¡79התש׳׳ו» ,מ׳ .121
י8״ת התשנ״א ,עמ׳  311ועמי .552

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()תשלום לרשות הדואר
בעד מסירת מכתב מחו״ל( ,התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
החשמ״ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

התשלום בעד מסירת מכתב שנשלח מחוץ לארץ ,אשר דמי המשלוח בעדו משולמים בידי
.1
ף )ג(
הנצען בארץ ,יהיה כמפורט בתקנות רשות הדואר)תשלומים בעד שירותי הרשות
לדוק( )תיקון מס׳  ,(3התשנ״א. 1991-
ל פ י ס ע י

37

תשלום בעד
'
מ°ן,ל"
מ כ ת

2

ל׳ בניסן התשנ״א ) 14באפריל (1991
)חמ (3-2168

1
2

יצחק מודעי
שר האוצר

רפאל פנחסי
שר התקשורת

ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק״ת התשנ׳׳א ,עמ׳ .806

קובץ התקנות  ,5348י״א באייר התשנ״א25.4.1991 ,

805

תקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הדשות לפי סעיף )37ג( לחוק(
)תיקון מסי  ,(3התשנ״א991-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )37ג( ו־ 126לחוק רשות הדואר ,התשמ״ו1986-י ,בהתייעצות
עם שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

בתוספת לתקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק(,
.1
התשנ״א , 1990-בחלק בי ,בסימן ד  ,״שירותים שונים בשירות הביךלאומי״ ,אחרי פרט 13
יבוא:
2

״ .14מסירת מכתב שנשלח מחוץ לארץ אשר דמי המשלוח בעדו משולמים בידי
הנמען בארץ -
0.90״
כל מכתב עד  50גרם
י״א בניסן התשנ״א ) 26במרס (1991
רפאל פנחםי
שר התקשורת

וחמ (3-2168

! ״
ס

1

ח ה ת ש מ

״

ו ׳ע מ

׳ .
 9ן

התש

״

ן ׳ע מ

,

1 2 1

ק״ת התשג״א ,עמ׳  ,311עמ׳  552ועמי .805

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השניה
לחוק( )מס׳ וו( ,התשנ״א-ו99ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -התוק( ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת
השניה

.1

בתוספת השניה לחוק ,אחרי פסקה ) (550יבוא:
2

״) (551פטמים קפואים״.
כ״ו בניסן התשנ״א ) 10באפריל (1991
יצחק מודעי
<חמ (3-1976
שר האוצר
״ ,
ס״ח התשמ״ו ,עמי
1

 2ן

י ק״ת התשנ״א ,עמי .776

ה ת ש מ

ט ׳ע מ

2 8

רפאל איתן
שר החקלאות

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )היקף כספי ומהות מקצועית(
)מס׳  ,(2התשנ״א1991 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי
ומהות מקצועית( ,התשמ״ד) '1984-להלן  -התקנות( ,ועקב העליה במדד תשומות הבניה
למגורים ,אני מודיע לאמור:
העלאת סכומים

החל ביום י׳יז בניסן התשנ״א ) 1באפריל  (1991ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1
.1
לתקנות כך:
) (1בפסקה ) ,(1במקום ״ 26,600שקלים חדשים״ יבוא ״ 27,450שקלים חדשים״!
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״ 13,300שקלים חדשים״ יבוא ״ 13,750שקלים חדשים״.
ט׳ בניסן התשנ״א ) 24במרס (1991
)חמ (3-1048
ק״ת התשמ״ד ,עמי  :1477התשנ״א ,עמי .148

806
המחיר  64אגורות

אריה ב ר י א ו ן
רשם הקבלנים
קובץ התקנות  ,5348י״א באייר התשנ׳׳א25.4.1991 ,
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