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עמוד
תקנות המקרקעין)ניהול ורישום()תיקון( ,התשנ׳׳ד1994-
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תקנות שירותי תיירות)בתי מלון()תיקון(,התשנ״ד1994-

762

תקנות רשות הדואר )תשלומים בער שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק()תיקון(,
התשנ״ד1994-
הודעת שירות התעסוקה נאגרת בחינות מקצוע( ,התשנ״ד 994-ו

762
765

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)שמאי רבב()מס׳  ,(2התשנ״ד 994-ו

765

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)גרירת רכב וחילוצו()מסי  ,(2התשנ״ד1994-

766

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור רכב והרכבתו()מס׳  ,(2התשנ״ד 994-ו

767

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם()מם׳ ,(2
התשנ״ד1994-
הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב()מס׳ ,(2
התשג״ד994-ו

767
768

תקנות המקרקעין)ניהול ורישום()תיקון( ,התשנ״ד 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  133ו־68ו לחוק המקרקעין ,התשכ״ט , 1969-אני מתקין תקנות
י

אלה:
הוספת תקנה 30א

אחרי תקנה  30לתקנות המקרקעין)ניהול ורישום( ,התש״ל969-ו  ,יבוא:

.1

2

״הערה על
נ כ ס י

ציבורי

ה

ק

י

30א.

נרשמו מקרקעין או חלק מסוים בהם כנכסי הקדש עיבורי בפנקס

)א(

ההקדשות העיבוריים ,כמשמעותם בחוק הנאמנות ,התשל״ט , 1979-יודיע על

ש

ו

3

י

כך רשם ההקדשות לרשם ,והרשם ירשום הערה בדבר קיומו של רישום
כאמור.
)ב(

נמחק הקדש מפנקס ההקדשות הציבוריים ,יודיע על כך רשם

ההקדשות לרשם ,והרשם יורה על מחיקת ההערה.
)ג(

רישום הערה או מחיקתה לפי תקנה זו ,פטורים מאגרת רישום.״

ג׳ בניסן התשנ״ר ) 15במרס (1994
נחמ 4ו(3-25

2
נ

דוד ליב א י
שר המשפטים

ם׳יח התשב״ט ,עמי .259
ק״ת התש״ל ,עמי .657
ס׳יח התשל״ט ,עמי .128

תקנות שירותי תיירות )בתי מלון()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1)3ץב()4 ,אץ 20 ,12 ,(1ו־ 24לחוק

שירותי

תיירות,

התשל״ו , 1976-ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 17

.1

בתקנה  17לתקנות שירותי תיירות)בתי מלון( ,התשנ״ב , 1992-במקום ״ 24חודשים״ יבוא
2

״ 36חודשים״.

ח׳ בניסן התשנ״ד ) 20במרס (1994
עוזי ברעם

נחמ 180ו(3-

שר התיירות
ם״ח ?זתשל״ו ,עמי  ,228עמי .151
ק״ת התשנ״ב ,עמי .954

תקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף! ד)3ג( לחוק(
)תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )37ג( ו־ 126לחוק רשות הדואר ,התשמ״ו) 1986-להלן  -החוק(,
י

בהתייעעות עם שר האוצר ,אני מתקינה תקנות אלה:

סייח התשמ״ו ,עמי  ;79התשנ״ד ,עמי  36ועמי .39
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ו.

בתוספת לתקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף  («37לחוק(,

התשניד993-ו
)ו(

2

תיקון התוספת

-

בחלק א׳ בפרט  ,1במקום הגדרת ״עבירה חודשית״ יבוא:
״״צבירה חודשית״ -
)א(

צבירה של דברי דואר מסוג כמותי ,לשם קביעת התשלום בעדם ,לתקופה של

חודש ימים ,ובלבד שהשולח ביקש צבירה כאמור בעת המשלוח הראשון שלו
בחודש :מנין דברי דואר שנצברו מתחילת החודש ייעשה בעת כל משלוח
כלהלן -
)ו(

כמותי ממוין  -על ידי צירוף של כל היחידות השייכות לאותה קבוצת

משקל ,לענין קביעת התשלום ,מסוג רגיל ומיוחד במנין אחד ומסוג חריג במנין
אחר ,כשהכל ממוין עוד לפי פרסומי ושאינו פרסומי;
)(2

סוג עלונים במותי  -על ידי צירוף של כל העלונים השייכים לאותה

קבוצת משקל לענין קביעת התשלום ,כשהכל ממוין עוד לפי משלוח לתאים
במרכזי חלוקה בלבד או משלוח לכל מען•,
)(3

שירות בין עירוני מהיר  -על ידי צירוף כל היחידות שמסר השולח

למשלוח בחודש האמור ובלבד שבכל חודש נמסרו למשלוח יותר מ־10
מכתבים או חבילות והשולח שילם דמי רישום צבירה.
)ב(

צבירה של דברי דואר מסוג כמותי תגוביינה לשם קביעת התשלום בעדם,

ובלבד שהשולח ביקש צבירה כאמור במועד הזמנת השירות :מנין דברי הדואר
ייעשה לגבי תקופה של חודש ימים שתחילתה במועד הזמנת השירות וסופה ביום
שמספרו בחודש כמספר יום ההזמנה.״
)(;.

בחלק ב• -
)א(

בסימן א׳ -
)(1

בפרט  ,1בפרט משנה  ,1.3במקום פסקאות  1.3.4ו־.3.5ו יבוא:
למעלה מ־ם 25גרם

״1.3.4

עד  500גרם
1.3.5

למעלה מ־ 500גרם
עד  1,000גרם

)(2

י

1.33 1.50 1.65 1.67

1.89 2.02 2.16 2.30״

בפרט - 5
)א(

בפרטי משנה  5.1ו־ ,5.2במקום הרישה יבוא:
״במשלוח שהעלונים בו מיועדים לחלוקה הן לתאים במרכזי
חלוקה והן לכל מען אחר  -לכל עלון שמשקלו״;

)ב(

אחרי פרט משנה  5.2יבוא:
״5.3

חלוקה לתאים במרכזי חלוקה בלבד -

לכל עלון שמשקלו -
ו5.3.

־

עד 0ו גרם

0.08

ק״ת התשנ״ד ,עמ׳ .153
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למעלה מ־ 10גרם

5.3.2

עד  50גרם
5.3.3

0.12

למעלה מ־ 50גרם
עד  100גרם

5.3.4

0.18

למעלה מ־ 100גרם
עד  250גרם

5.3.5

0.33

למעלה מ־ 250גרם
עד  500גרם

5.4

0.45

חלוקה לתאים במרכזי חלוקה בלבד -
מסוג עלונים כמותי ,בדיוור אחר או בעבירה חודשית ,לפי
בחירת השולח  -לכל עלון שמשקלו -
עד 10,000

עלונים
ראשונים

10.000

5.4.1

עד  10גרם

0.08

0.06

5.4.2

למעלה מ־ 10גרם
ער  50גרם

0.12

0.10

5.4.3

למעלה מ־ 50גרם
0.18

0.14

0.33

0.28

עד  100גרם
5.4.4

למעלה מ־ 100גרם
עד  250גרם

5.4.5

למעלה מ־ 250גרם
ער  500גרם

)ב(

)(3

לכל עלון

נוסף מעל

0.40״

0.45

בסימן ב׳ ,בפרט  ,9בטור ״התשלום בשקלים חדשים״ -
)ו(

בפרט משנה  ,9.3במקום ״בשיעור 70%״ יבוא ״בשיעור

)(2

בפרט משנה  ,9.10במקום ״1.60״ יבוא ״1.30״.

600/0״.

בחלק ג׳ -
)א(

בסימן אי ,בפרט  ,4במקום פרטי משנה  4.8ו־ 4.9יבוא:
״4.8
4.9

)ב(
״.15

למעלה מ־ 1,500גרם עד  2,000גרם

13.00

לכל  1,000גרם נוספים או חלק מהם

7.80״

בסימן די ,במקום פרט  15יבוא:
משלוח מבוטח של דבר דואר -
15.1

לכל דבר דואר ,למעט דבר דואר

בשיעור התשלום בעד

כאמור בפרט משנה - 15.2

משלוח דבר הדואר
לפי סוגו ,משקלו
ויעדו בתוספת 3.80
שקלים חדשים לכל
,000ו שקלים חדשים
או חלק מהם מערכו
של דבר הדואר
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15.2

לכל דבר דואר המכיל

בשיעור התשלום בעד

תכשיטים -

משלוח דבר הדואר
לטי סוגו ,משקלו
ויעדו בתוספת 10.00
שקלים חדשים לכל
 1,000שקלים חדשים
או חלק מהם מערכו
של דבר הדואר.״

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בניסן התשנ״ד ) 5באפריל .(1994

תחילה

ה׳ בניסן התשנ״ד ) 17במרס (1994
שולמית אלוני
שרת התקשורת

<חמ ((3-216

הודעת שירות התעסוקה )אגרת בחינות מקעוע( ,התשנ״ד994-ד
בתוקף סמכותי לפי

תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה )אגרת בחינות מקצוע(,

התש״ם) 1980-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
י

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  1993לעומת המדד בחודש

יוני  ,1993אגרות בחינות מקצוע הן מיום כ״ב בשבט התשנ״ד ) 1בפברואר  (1994כדלקמן:
)(1

בתקנה  1לתקנות ,במקום  36שקלים חדשים  40 -שקלים חדשים:

)(2

בתקנה  2לתקנות ,במקום  19שקלים חדשים  21 -שקלים חדשים.

העלאת שיעורי
א ג י ו ת

ט׳ באדר התשנ״ד ) 21בפברואר (1994
)חמ !(3-1221

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

ק״ת התש״ם ,עמי  ;2029התשנ״ג ,עמ׳ .331

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )שמאי רבב()מס׳ ,(2
התשנ״ד1994-
בהתאם לסעיף )15ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב( ,התש״ם'1980-
)להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
ו.

עקב עליית המרד שפורסם לחודש ינואר  1994לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1993

יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום ב׳ בניסן התשנ״ד ) 1באפריל  ,(1994כמפורט להלן:

התאמת שיעור
א ג י ו ת

ק׳ ת התש״ם ,עמי  ;2132התשמ״ג ,עמ׳  ;1783התשג״ד ,עמ׳ .7
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״תוספת
)סעיף (15
לשקלים חדשים

)(1

אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

129

)(2

אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

450

)(3

אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

29ו

)(4

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

63

)(5

כפל מסמך

מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

כ״ו באדר התשנ״ד ) 9במרס (1994
ד ור ון ש ורר

)חמ (3-1871

המנהל הכללי של משרד התחבורה

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )גרירת רכב וחילועו()מם׳ ,(2
התשנ״ד 994-ו
בהתאם

לסעיף 9ו)ב( לצו הפיקוח

על מערכים ושירותים )גרירת רכב

וחילוצו(,

התשל׳׳ד) 1974-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
י

התאמת שיעור
אגרות

.1

עקב עליית המרד שפורסם לחודש ינואר  1994לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1993

יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד ) 1באפריל  ,(1994במפורט להלן:

״תוספת
)סעיף (19
שקלים חדשים

.1

רשיון לעסק של -
)(1

גרירה וחילוץ

76

)(2

גרירה או חילוץ

33

.2

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

108

.3

כפל כתב הסמכה

22

.4

כפל מסמך

מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

כ״ו באדר התשנ״ד ) 9במרס (1994
דורון

)חמ (3-711

שורר

המנהל הכללי של משרד התחבורה
י
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הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )ייעור רכב והרכבתו()מם׳ ,(2
התשנ״ד994-ו
לסעיף )7ג(

בהתאם

לעו

הפיקוח

על

מערכים

ושירותים )ייעור

רכב

והרכבתו(,

התשב״ז967-ו )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
י

.1

עקב עליית המדד שפורסם לחורש ינואר  1994לעומת המדד שפורסם לחודש יולי  993ן

יהיה נוסח התוספת לעו ,החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד ) 1באפריל  ,(1994כמפורט להלן:

התאמת שיעור
א ג י י ת

״תוספת שניה
)סעיף (7
אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייעור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור
המפורט ליד סוג הרבב או המרכב כאמור להלן:
)(1

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

86

)(2

בעד בל מרכב אוטובוס

86

כ״ו באדר התשנ״ד ) 9במרס (1994
דורון שורר

<חמ8>,וו-ג(

המנהל הכללי של משרד התחבורה
קית התשכ״ז ,עמי  !1616התשמ״ג ,עמי 1ג :2התשנ״ד ,עמי .5

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )ייעור מועדי תעבורה והסחר בהם(
)מם׳  ,(2התשנ״ד994-ד
בהתאם לסעיף )9ב( לצו הפיקוח על מערכים ושירותים)ייעור מוערי תעבורה והסחר בהם(,
התשמ״ג) '1983-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית המדד שפורסם לחורש ינואר  1994לעומת המרד שפורסם לחודש יולי 1993

יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום כ׳ בניסן התשג״ד )ו באפריל  ,(1994כמפורט להלן:

התאמת שיעור
א ג ר ו ת

״תוספת ראשונה
)סעיף (9
בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה ,ולמפעל לייצור גרורים )רכב שאינו מנועי( ,רשיון סחר
במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של  172שקלים חדשים.״
כ״ו באדר התשנ״ד ) 9במרס (1994
)חמ 2נ-2ג>

דורון

שורר

המנהל הכללי של משרד התחבורה
ק״ו; התשמי׳ג ,עמי  ;1090התשנ״ד ,עמי  7ועמי .606

קובץ התקנ1ת  ,5590כ״ד בניסן התשנ״ד5.4.1994 ,

767

הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים )מוסבים ומפעלים לכלי רבב(
)מם׳  ,(2התשנ״ד1994-
בהתאם

על מצרכים ושירותים )גרירת רכב

לסעיף )25ב( לצו הפיקוח

וחילוצו(,

התשל״ד974-ו' )להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
התאמת שיעור
אגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  1994לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1993

יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד )ו באפריל  ,(1994כמפורט להלן:
״)א(

בעד מתן רשיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:
שקלים חדשים

)(1

)א(

רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד

149

)ב(

לכל מקצוע נוסף

86

)(2

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

108

)(3

כפל מסמך המפורט בסימן)(2

22

)(4

כפל מסמך אחר

מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

כ״ו באדר התשנ״ר ) 9במרס (1994
דורון

)חמ ו-29ג(

שורר

המנהל הכללי של משרד התחבורה
ק״ת התש״ל ,עמי 86ו ;2התש״ן ,עמי דג ;5התשנ״ד ,עמי .6
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