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עמוד

צו בתי המשפט)הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם()תיקון מסי  ,(2התשס״ג2-ס20
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה(
)תיקון( .התשם״ג2002-
תקנות רשות הדואר)תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק()תיקון( ,התשס״ג2002-
הנחיות מימון מפלגות)ניהול עניניה הכספיים של סיעה()תיקון( ,התשס״ג2002-
תיקון טעות דפוס
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202
203
203

עו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם()תיקון מס׳ ,(2
התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  43לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-אני
מצווה לאמור:
1

תיקון סעיף 2א

בסעיף 2א לצו בתי המשפט)הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם( ,התש׳ך960-ו ,
.1
במקום סעיף קטן)ג( יבוא:
2

״)ג( אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז המרכז יהיה מחוז המרכז ותחום
היישובים אזור ,בת ים ,חולון ומקווה ישראל ,ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום
ב.זתה תל אביב לא יכלול את היישובים אזור ,בת ים ,חולון ומקווה ישראל״.
כ״ד בחשון התשם״ב ) 30באוקטובר (2002
<חמ (3-544

מאיר שטרית
שר המשפטים

סייח התשמ״ד ,עמי .198
ק״ת התש״ך ,עמי  ;664התשס״ב ,עמי .186

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקת ענפים
לענפי משנה()תיקון( ,התשס״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו 2 ,ו־7ו לתוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ״ט ,'1969-לאחר התייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

בתוספת לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )קביעת ענפים וחלוקה
ו.
ענפים לענפי משנה( ,התשנ״ג993-ו -
2

) (1בענף משנה  ,134במקום ״איטום ובידוד״ יבוא ״איטום מבנים״:
) (2בענף משנה  ,320במקום ״ברזל״ יכוא ״פלדה״.
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

.2

הוראה מעבר

קבלן שחל שינוי בשם ענף המשנה שבו הוא רשום ,ימשיך להיות רשום בענף המשנה
.3
בשם החדש.
ב׳ בכסלו התשס״ג) 7בנובמבר (2002
)חמ  538ו-ג(

נ ת ן שר נםק י
שר הבינוי והשיכון

סייח התשכ״ט ,עמי .218
ק״ת התשנ״ג ,עמי .1074
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תקנות רשות הדואר )תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק(
)תיקון( ,התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )57ג( ו־26ו לחוק רשות הדואר ,התשמ״ו986-ו ,
ובהתייעצות עם שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
י

בתוספת לתקנות רשות הדואר)תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף )37ג( לחוק(,
.1
התשס״ב , 2002-בחלק גי ,בלוח ב׳ שבסימן ב; בפרט - 1

תיקון התוספת

2

)ו( בפרט משנה  ,1.2בטור ״פרטי השירות״ ,המילים ״ועד 500״  -יימחקו;
) (2פרט משנה  - 1.3בטל.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו בכסלו התשם״ג) 1בדצמבר .(2002

ז׳ בכסלו התשס״ג) 2ו בנובמבר (2002
)חמ (3-2168

תחילה

ראובן רי ב לי ן
שר התקשורת

סייח התשמ״ו ,עמי  ;79התשנ״ח ,עמי .162
י ק״ת התשס״ב ,עמי .1282

הנחיות מימון מפלגות )ניהול עניניה הכספיים של סיעה()תיקון(,
התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8 ,6ו־ 9לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג) 1973-להלן -
החוק( ,לפי סעיף  24לחוק המפלגות ,התשנ״ב , 1992-ולפי שאר סמכויות המוקנות לי לפי
חוק ,אני קובע הנחיות אלה:
י

2

בסעיף 1א להנחיות מימון מפלגות )ניהול עניניה הכספיים של סיעה( ,התשל״ח-
.1
 978ו )להלן  -ההנחיות העיקריות( ,המילים ״את הוצאותיה לבחירות החוזרות לראש
הממשלה ,לבחירות מיוחדות לראש הממשלה״  -יימחקו.

תיקון סעיף ! K

5

בסעיף )6ד( להנחיות העיקריות ,המילים ״או ביום הבחירות החוזרות לראש הממשלה
.2
או ביום הבחירות המיוחדות לראש הממשלה״  -יימחקו.
.3

בסעיף  8להנחיות העיקריות -

תיקון סעיף 6
י תיקון סעיף 8

) (1אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב (1פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר להנהלת החשבונות של הסיעה בתוך
שבוע :פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות ובתום כל שנה
כמשמעותה בסעיף )10ג( לחוק ,יוחזרו להנהלת התשבונות של הסיעה בתוך
שבוע מתום אותה תקופה :בוטלה קבלה ,יצורף המקור להעתק או לספח
בפנקס.״;
) (2אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג (1נתקבלה תרומה בשיק ,תשאיר הסיעה בידיה העתק צילומי של השיק
לפני הפקדתו בבנק ,והוא ישמש אסמכתא בהנהלת החשבונות של הסיעה.״;
י סייח התשל״ג ,עמי  ;52התשס״ב ,עמי .5
ם״ח התשנ״ב ,עמי  :190התשס״ב ,עמי .6
ק״ת התשל״ח ,עמי  :592התשנ״ס ,עמי  :387התשס״א ,עמי .226
1

!
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) (3בסעיף קטן)ה( -
)א( במקום ״בשנת בחירות ובתקופת בחירות מיוחדות לראש הממשלה״ יבוא
״בשנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת או לכלל הרשויות המקומיות״;
)ב( במקום ״ 1,500שקלים חדשים ויותר״ יבוא ״ 1,000שקלים חרשים ויותר״.
בסעיף 8א להנחיות העיקריות -

תיקון סעיף 8א

.4

תיקון סעיף 12

בסעיף  12להנחיות העיקריות ,המילים ״ולראש הממשלה ,בתום תקופת הבחירות
.5
החוזרות לראש הממשלה ,בתום תקופת הבחירות המיוחדות לראש הממשלה״  -יימחקו.

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 1,500שקלים חרשים ויותר״ יבוא ״ 1,000שקלים
ויותר״;
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ 1,500שקלים חרשים ויותר״ יבוא ״ 1,000שקלים חדשים
ולייתר״.

ט״ו בכסלו התשם״ג) 20בנובמבר (2002
)חמ (3-66

אליעזר גולדברג
מבקר המדינה

תיקון טעות דפוס
בתקנה  4לתקנות מחלות בעלי חיים )מניעת שאריות ביולוגיות( ,התש״ס .2000-שפורסמו
בקובץ התקנות  ,6029התש״ס ,עמי  ,449במקום ״לפי תקנה 8״ צריך להיות ״לפי תקנה 3״.
)חמ (3-2493
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