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התשס"ו―2005 (תיקון), (תיקון) התעבורה תקנות

של הכלכלה ועדת ובאישור לפקודת התעבורה1, ו–71 70 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) וסעיף הממשלה2, לחוק–יסוד: 21א(א) הכנסת לפי סעיף

אלה: תקנות מתקין אני

יבוא: (תיקון), התשס"ה-42005, לתקנות התעבורה 9 תקנה במקום .1

(1 בינואר 2006)." א' בטבת התשס"ו ביום 3 תקנה תחילתה של .9

(6 באוקטובר 2005) בתשרי התשס"ו ג'
שטרית מאיר  (3-83 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

__________
.173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

.66 עמ' התשס"ה, ק"ת 4

שעה), (הוראת (1134 תקן (החלת ורישוי) (בטיחות הגז  תקנות
התשס"ו―2005

התשמ"ט-11989 ורישוי), (בטיחות הגז לחוק ו–30 29 ,2 סעיפים לפי סמכותי  בתוקף
ועדת ובאישור  והתעסוקה המסחר התעשיה  שר עם התייעצות  לאחר החוק), - (להלן 

מצווה לאמור: הכנסת, אני הכלכלה של

בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) - י"ג 1. בתקופה שעד

,(1134 תקן  (החלת ורישוי) (בטיחות הגז לתקנות  2 בתקנה האמור  אף  על יראו  (1)
היא גפ"מ בייצור אולפינים של המותרת  המרבית התכולה כאילו התשס"א-22001,

אחוזים; 40 של בשיעור

למיתקן ,1134 בתקן הקבוע על עולה בו האולפינים שתכולת גפ"מ אדם יספק לא (2)
- כן אם אלא שימוש, בו יעשה ולא מאייד, בו שמותקן גז

היצרן; והוראות הגז ספק של כתובים נהלים פי על ומתוחזק מטופל המאייד (א)
זה לענין הדרכה קיבל ואשר כדין רישיון בעל גז מתקין בידי תתבצע התחזוקה

מספק הגז;

נהלים פי על יותר גבוהה בתדירות או לפחות, בשנה פעם ייבדק המאייד (ב)
שישמור תתועד בטופס והבדיקה היצרן; להוראות ובהתאם ספק הגז של כתובים

ללקוח. יימסר ממנו ועותק הגז, ספק

למיתקן ,1134 בתקן הקבוע על עולה בו האולפינים שתכולת גפ"מ אדם יספק לא (3)
בו יעשה  ולא תעשייתי, במבנה מגורים או באזור מצוי  והוא מאייד, בו גז, שמותקן
מקור בין תווך חומר בו ומצוי ישיר, חימום על מבוסס איננו המאייד כן אם אלא שימוש,

הגפ"מ. לבין החום

התשס"ה (1 באוקטובר 2005). באלול כ"ז ו–(2) ביום (1)1 של סעיף (א) תחילתו .2

__________
1 ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

2 ק"ת התשס"א, עמ' 789.

9 החלפת תקנה

"תחילה

שעה הוראת

תחילה
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באפריל   1) התשס"ו  בניסן ג' ביום - מגורים אזור לענין  (3)1 סעיף  של  (ב) תחילתו  
(1 באוקטובר 2006). התשס"ז ט' בתשרי מבנה תעשייתי - ביום ולענין ,(2006

(22 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ח
ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני  (3-3035 (חמ

הלאומיות התשתיות שר                                                                                   

(תיקון), שירותי בזק) בעד (תשלומים ושידורים) התקשורת (בזק  תקנות
התשס"ו―2005

התשמ"ב- (בזק ושידורים), התקשורת לחוק ו–59 ו–(ד) 15(א)(1) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
אלה: תקנות מתקינה אני האוצר, שר מקום ממלא ובהסכמת ,11982

בזק), שירותי בעד (תשלומים ושידורים) (בזק  התקשורת לתקנות הראשונה בתוספת .1
- העיקריות) התקנות - (להלן התשס"ה-22005

א' - (1) בחלק

"0.1026" יבוא "0.1030" ובמקום "0.0430" במקום כ, מול אות ההיכר א', בלוח (א)
;"0.0429" יבוא

- ג' בלוח (ב)

יבוא: 04 חיוג אזור אחרי (1)

מרכזתאזור חיוג

אליה"076 מחובר  ארצית שמנוי  מרכזת 
מבין מרכזת באמצעות בעקיפין

זה." בלוח המפורטות המרכזות

יימחקו; - דקלים" "נוה המילים "מרכזת", בטור ,08 חיוג באזור (2)

יבוא: בסופו "- "אל בטור ד', בלוח (ג)

באמצעות וזאת ,(076) חיוג באזור ארצית  למרכזת בעקיפין המחובר  "מנוי
המפורטות לעיל". מן המרכזות אחת

ב' - (2) בחלק

- 1 בפרט (א)

"התקנה" - (1) בטור

"251.00" יבוא "245.00"; במקום (א), משנה בפרט (א)

"85.10" יבוא "83.10"; במקום (ב), משנה בפרט (ב)

"43.10" יבוא "42.10". במקום (ג), משנה בפרט (ג)

יבוא במקום "42.50" אחד", לחודש קבוע "תשלום בטור (ב), משנה (2) בפרט
;"42.40"

__________
.395 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218;

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 680.

התוספת תיקון
הראשונה




