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 תקנות העסקת נכי מלחמה (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה),
ן תקנות אלה:  התש״ט—1949 !, אני מתקי

 1. בתקנה 4 לתקנות העסקת נכי מלחמה, התשי״א—21951 (להלן — התקנות העיק
א: בו ה (ב) י  ריות), אחרי תקנת משנ

 ״(ב1) נתקבל נכה מלחמה שלא על פי הודעה לפי תקנה 6(ב), או נעשה עובד
ה מיום  לנכה מלחמה, רשאי נותן העבודה להודיע על כך לרשות מוסמכת תוד שנ
 קבלתו של נכה המלחמה לעבודה, או מיום שהעובד נעשה לנכה מלחמה, ומשהודיע
 כך רשאית הרשות המוסמכת למסור לגבי אותו נכה מלחמה הודעה לפי תקנה
יבים; מסרה הרשות המוסמכת הודעה כאמור, יובא נכה י  6(ב), בשינויים המחו
 המלחמה במנין נכי המלחמה אשר על נותן העבודה להעסיק במפעלו לפי

ה זו.״  תקנ

 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, אחרי ״לפי הוראות תקנה 6(ב)״ יבוא ״או שרשות
 מוסמכת מסרה לגביו הודעה על פי תקנה 4(ב1)״.

 3. נתקבל נכה מלחמה לעבודה שלא על פי הודעה לפי תקנה 6(ב) לתקנות העיקריות,
י תחילתן של תקנות אלה, רשאי נותן העבודה להודיע  או נעשה עובד לנכה מלחמה, לפנ
ת תקנה ראו הו תר. ות אלה, ויחולו י ה מיום תחילת תקנ  עלי כך לרשות מוסמכת תוך שנ

 4(ב1) לתקנות העיקריות.

ן תקנה 4 קו  תי

ה 7 נ ק ן ת קו  תי

ת מעבר א ר ו  ה

ן י ב ק ר ח צ  י
 שר הבטחון

 כ״ג בחשון התשמ״ה (18 בנובמבר 1984)
 (וזמ 1260—3)

י מםכי־ם.  אנ

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

, ׳ע«׳ 86.  1 ם״ה התש״ט, עמי 13; התשל״ז
 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 1090¡ התשמ״א, עמ׳ 3.

 תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח) (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ות אלה: ן תקנ , אני מתקי  התשכ״ח—1968 ג

׳ ות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד—1954 2  1. בתוספת הראשונה לתקנ
 בלוח בי, בסופו יבוא:

י ת הצפו דו ו פה שיעור התנ  התקו

206.0% 31.3.1985—1.10.1984 

ת פ ס ו ת ן ה קו  תי
נה  הראשו

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 י״ג בטבת התשמ״ה (6 בינואר 1985)
 (חמ 299—3)

 1 ס״ח התשכ״ח, עימ׳ 108; התשמ״ד, «מ׳ 56א.
ת התשי״ד, ע-מ׳ 946; התשמ״ד, עמי 4»16 ועמי 2195. ״  2 ק

ת התשמ״ה, 1.1985 17 ב ט ת 4747, כ״ך ב ו נ ק ת  514 קובץ ה



 תקנות הנמאס (בטיחות השיט) (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א—1971-י,
: ן תקנות אלה י מתקי  אנ

ט תיקה תקנה ע י י ש ל כ  1. בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג—1982 •:, במקום הגדרת ״
א: בו  •ישראלי״ י

ן איסור ומניעת  ״״כלי שיט ישראלי״, בפרק השנים עשר לתקנות אלה ולעני
 השטתו בהיותו מחוץ לישראל — כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות
, ולכל ענין אחר — לרבות כלי שיט החייב ברישום  (כלי שיט), התש״ך—1960 3
ו וכן כל כלי שיט אחר שהוא בבעלותו של  לפי החוק האמור או שהופטר ממנ
 תאגיד ישראלי כהגדרת מונח זה בחוק האמור, או של אזרח ישראלי, או של
; לענין זה, ״שליטה בכלי ה  תושב קבוע בישראל, או בשליטתו של אחד מאל
 שיט״ — לרבות הבעלות במניה או בזכות אחרת בתאגיד שעל שמו רשומה
 הבעלות בכלי השיט או בחלק ממנו, או הזכות להורות, במישרין או בעקיפין,

ד בכלי השיט.״  לתאגיד כאמור על הדרך להפעלת זכויות התאגי

 א׳ בטבת התשמ״ה (25 בדצמבר 1984)
 (חמ 610—3)

ת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳,443. נ י ד  1 דיני מ
ת התשמ״ג, עמי 387. ״  2 ק

 3 ס״זז התש״ך, עמי 70.

ם ק ו ר פ ו י י  ח
 שר התחבורה

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלט טאיזיה, שלט רחוק ומכשיר

 להקלטה והקרנה של סרטי וידיאו) (תיקון), התשמ״ה-985ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
, ובאישור ועדת  1957 וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979 2

 הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

— תיקון ס«יף 18 ב ״ ל ש ת  1. האמור בסעיף 18 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקלטי טלויזיה), ה
א: בו ) ואחריו י א ) ן מ ו ס  31972, י

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות צו זה על מקלט שנרכש
 בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.״

 2. תקפו של צו זה לשנה אחת מיום תחילתו. תוקף

ל ש ר ו ז א י ר  ט׳ בחשון התשמ״ה (4 בנובמבר 1984) א
ה והמסחר ) שר התעשי * ־ 1 6 " מ ח ) 

 1 ס״ת התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עט׳ 92.
וסת חדש 32, עמי 625. ת ישראל, נ נ י ד  2 דיני מ

 3 ק״ת התשל״ב, עמי 662; התשל״ה, עמי 756; התשל״ו, עמ׳ 164; התשל״ז, עמי 1332; התשט״ג, עמי 106, עמי 934
 ועמי 1967; התשמ״ד, עמ׳ ׳1082.
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ת כביסה ביתיות) (תיקון), ו נ  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפו

 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפ״קוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !
, ובאישור ועדת הכלכלה  וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979 2

ר:  של הכנסת, אני מצווה לאמו

 תיקון סעיף 4! 1. האמור בסעיף 14 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכונות כביסה ביתיות),
א: בו , יסומן (א) ואחריו י  התשל״ג—1973 3

 ו
 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות צו זה על מכונת כביסה

 ביתית שנרכשה בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.״

 תיקי׳ 2. תקפו של צו זה לשנה אחת מיום תחילתו.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, ועמי 24¡ התשמ״ב, m׳ 92.
ת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 62:5. נ י י מד נ  2 די

 3 ק״ת התשל״ג, עמי 982¡ התשל״ה, עמי 1397; התשל״ו, עמי 871; התשל״ז, עמי 1332¡ התשמ״ג, עמ׳ 105 ועמי 935.

ה (4 בנובמבר 1984)  ט׳ בחשון התשמ״
 (חמ 477—3)

ם) (תיקון)/ י תי ם חשמליים בי י ר ר ק מ  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (

 התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 !,
 וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא ן נוסח חדש], התשל״ט—1979 ־־־, ובאישור ועדת הכלכלה

וה לאמור: י מצו  של הכנסת, אנ

 תיקיו סעיר 5! 1. האמור בסעיף 15 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים),
א: בו א) ואחריו י ) מן סו , י  התשל״ה—1975 3

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות צו זה על מקרר חשמלי ביתי
 שנרכש בישראל בידי מי שמתגורר ביהודה ושומרון וחבל עזה.״

 תוקף 2. תקפו של צו זה לשנה אחת מיום תחילתו.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ב, עמ׳ 92.
ת ישראל, נוסח חדש 32¡ עמי 625. נ י מדי נ  2 די

, עמי 165¡ התשל״ז, עמ׳ 1334¡ התשמ״ג, עמ׳ 105 ועמי 935. ת התשל״ה, עמי 1866; התשל״ו ״  3 ק

 ב׳ בטבת התשמ״ה (26 בדצמבר 1984)
 (חמ: 477—3)
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מדגי געד שירותים בגן ילדים)

 (תיקון), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—
ר: ה לאמו ו י מצו  1957 אנ

ן סעיף 2 קו  1. בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מרבי בעד שירותים בגן תי
א: בו , במקום הטבלה י  ילדים), התשמ״ד—1984 2

ד בגן ו  הצי
 הילדים הוא

ן ר שבי עו  בשי
 55% ל-70%

 מהתקן

30,030 

27,080 

"24,750 

 הציוה בגן
 הילדים הוא

ן  בשקעור שבי
 %Tl ל־85%

ן ק ת ה  מ

ן  הציוד בג
ם הוא לדי  הי

 בשקעור של 86%
ן ק ת ה  ׳ומעלה מ

32,300 

28,540 

33,375 

30,130 

ת מוסמכת בעלת ותק של 13 שנים נ נ ג  ״
 ,ומעלה

ת מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים נ נ ג  ן
מטה או גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק  "ו
 של 12 שנים ומעלה או גננת הלומדת
 להסמכה במשך 5 שנות לימודיה הראשונות

נת בלתי מוסמכת בעלת ותק של 12 נ  ג
 שנים ומטה

 תחילה

26,230 27,805 

ה ביום ו׳ בחשון התשמ״ה (1 בנובמבר 1984).  2. תחילתו של צו ז

ן ו ב ק נ ח צ  י
 שר החינוך והתרבות

29 באוקטובר 1984)  ג׳ בחשון התשמ״ה(
 (חמ 283—3)

 1 ס״ח, התשי״ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התשמ״ד, ועמי 2464.

 צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות הניקוז) (תיקון),

 התשמ״ה-985ו

י שטפונות, התשי״ח—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה, מפנ
 1957 !, ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

ן סעיף 36 קו  1. בסעיף 36(ד) לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), התש״ך — תי
 21960, במקום ״708,000 שקלים״ יבוא ״3,217,000 שקלים״.

י ן ח מ ק ה נ י ר  א
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 4.
 2 ק״ת התש״ך, ע,מ׳ 587¡ התשמ״ד, עמ׳ 1085.

 כ״ט בכסלו התשמ״ה (23 בדצמבר 1984)
(3—364 an): 
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 כלא הדייגים (יציאת דיין לקצבה מחמת מצב בריאותו),

 התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 16(א)(2) לחוק הדיינים, התשט״ו—1955 י, קובעת ועדת
 המינויים כללים אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״בירור רפואי״ — עריכת בדיקות רפואיות אשר לפי תוצאותיהן ניתן לקבוע אם נבצר
; ב בריאותו צ ן למלא תפקידו מחמת מ י  מדי

ק;  ״הועדה״ — ועדת המינויים שהוקמה לפי החו

 ״המנהל״ — מנהל בתי הדין הרבניים;

; ו  ״נבדק״ — דיין אשר הועדה ראתה צורך בבירור רפואי אודותי

 ״רופא בודק״ — רופא שהוסמך על פי כללים אלה לערוך בירור רפואי.

 2. (א) המנהל הכללי של משרד הבריאות יערוך לפי בקשת המנהל רשימת רופאים
 המייצגים את שטחי הרפואה השונים והם מנהלי מחלקות בבתי חולים בישראל.

ת; פחת מספר הרופאים הרשומים  (ב) הרשימה תכיל לא פחות מעשרים שמו
 !מעשרים, ישלים המנהל הכללי של משרד הבריאות את הרשימה; ואולם אין במספר

 הרופאים הרשומים ברשימה כדי לפגוע בחוקיותה.

 (ג) המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי להוסיף על הרופאים הרשומים ככל
 שנראה לו דרוש או מועיל.

 רשימת רופאים

פ 3. (א) המנהל הכללי של משרד הבריאות יבקש הסכמתו בכתב של כל רופא הרשום י ? י ו ם ב י א 8 י  י
תן הסכמתו יהיה רופא הרשום ברשימה רופא בודק.  ברשימה, לכהן כרופא בודק, משנ

 (ב) רשימת הרופאים הבודקים תפורסם ברשומות.

ן הגדול,  4. (א) על פי הצעת יושב ראש הועדה, בהתייעצות עם נשיא בית־הדי
 תדון הועדה בשאלה אם קיים צורך בעריכת בירור רפואי.

 (ב) ראתה הועדה צורך בבירור רפואי, יבקש המנהל את המנהל הכללי של
ות רופא בודק או רופאים בודקים.  משרד הבריאות למנ

ה רופא בודק יודיע המנהל על כך לנבדק במכתב רשום.  (ג) נתמנ

 דיון ג ועדה
 ומינוי רופאים

ת ניבדק 5. (א) הנבדק רשאי להתנגד לרופא בודק פלוני, בהגשת התנגדות מנומקת בכתב ו ד ג נ ת  ה

 למנהל תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת הודעה המנהל למשלוח בדואר רשום.

 (ב) ראה המנהל שיש להיעתר להתנגדות, יבקש את המנהל הכללי של משרד
ות רופא בודק אחר, ומשנתמנה יודיע על כך לנבדק במכתב רשום ולא  הבריאות למנ

 תהא לנבדק זכות התנגדות נוספת.

, עמ׳ 68; התשמ״ד, עימ׳ 50.  1 סייח התשפ״ו
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 (ג) ראה המנהל שאין להיעתר להתנגדות, יודיע על כך לנבדק במכתב רשום;
 הנבדק רשאי להגיש, תוך שבעי! ימים מיום מסירת ההודעה למשלוח בדואר רשום, ערר
 על החלטת המנהל אל נשיא בית הדין הרבני הגדול שהחלטתו תהא סופית ותימסר לנבדק

 בהודעה במכתב רשום.

ם לא פסלות ם א ל ו א ׳ ו ן כ  6. לא ישמש כרופא בודק מי שבדק את הנבדק או טיפל בו קודם ל
 נתגלה הדבר עד שהרופא הבודק החל בבירור הרפואי, לא יהא בכך כדי לפסלו.

ת הרופא ו י ו  סמכ
 הבודק

 רופא בודק העורך בירור רפואי רשאי —

 (1) לבדוק את הנבדק

 (2) להורות כי ייערכו לנבדק כל הבדיקות הרפואיות הדרושות לדעתו,
 לרבות בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, בדיקות במכשירים חשמליים ואחרים,

ות; י  בדיקות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות ופסיכוטכנ

 (3) לקבל חוות דעת של רופאים מומחים, ובלבד שאינם כפופים, במישרין
 או בעקיפין, לרופא הבודק;

 (4) לקבל כל חומד רפואי הנוגע לנבדק ולבקש פרטים מכל אדם שטיפל
 בחומר זה, ובפרט הרישומים הרפואיים של קופות חולים או בתי חולים
; ובלבד שהנבדק לא התנגד להמצאת  אשר בהם קיבל הנבדק טיפול רפואי

 חומר זה או מקצתו לידי הרופא הבודק;

 (5) לבקש ולקבל פרטים אנמנסטיים מן הנבדק ומבני משפחתו הקרובים
 הגרים עמו.

 חילופי רופאים
 בודקים

ומקת בשאלה אם  8. הרופא הבודק ימציא חוות דעתו למנהל, ובה ינקוט עמדה מנ
ת יצורפו ע ד ; לחוות ה דו ת מצב בריאותו נבצר מן הנבדק להמשיך במילוי תפקי מ ח  מ
 (כל המסמכים שנעשו תוך כדי בדיקות הנבדק וכל חומר אחר בכתב המתייחס לבירור

 הרפואי.

ו לתתה תוך זמן הנראה  9. נפטר רופא בודק לפני מתן חוות דעתו, או נבצר ממנ
ות רופא בודק י המנהל כסביר, יבקש מן המנהל הכללי של משרד הבריאות למנ נ  בעי
ע קודמו או יתחיל בבירור י  אחר שימשיך בהליכי הבירור הרפואי מן השלב שאליו הג
; ואולם לא ימשיך או לא יתחיל כאמור אלא לאחר שקויימו ו י נ  הרפואי מחדש, כראות עי

 הוראות כללים 4(ג) ו־5.

 ^^10. היווה הרופא הבודק דעתו כי נבצר מאת הנבדק מחמת מצב בריאותו להמשיך
 במילוי תפקידו, יודיע המנהל על כך לנבדק במכתב רשום, ויודיעו שרשאי הוא להגיש
 למנהל את הערותיו, לרבות כל חומר רפואי שהוא מבקש להסתמך עליו, תוך שלושים

 ימים מיום מסירת ההודעה למשלוח בדואר רשום.

ת הדעת ו  11. ביקש הנבדק לעיין בחוות דעתו של הרופא הבודק על נספחיה, ימציא לו המנהל עיון בחו
 העתק חוות הדעת על נספחיה לעיון, ובלבד שהרופא הבודק אישר תחילה בכתב שמטעמים
יעה שהנבדק יעיין בחוות הדעת על נספחיה או במקצתם; ראה הרופא  רפואיים אין מנ
 הבודק מניעה כאמור לגבי מסמך פלוני, לא ימצ־אנו המנהל לנבדק וינמק בכתב סירובו

 באיסור הרפואי.

ת התשמ״ה, 17.1.1985 519 ב ט ת 4747, כ״ד ב ו  קובץ התקנ



 12. המציא הנבדק חומר רפואי נוסף כאמור בכלל 10, רשאי המנהל לבקש מאת הרופא
ן י נן כדין חוות דעתו לענ ; העיר הערותיו, די קבע  הבודק שיעיר הערותיו בכתב במועד שי

 כללים 10 ו־11.

 השובו! הרופא
 הבודק

 13. רשאית הועדה, בדונה בחוות דעתו של הרופא הבודק וההערות האמורות בכללים
 10 ו־12, להזמין את הנבדק, הרופא הבודק וכל אדם אחר, לענות על שאלות הועדה או

 להשמיע דבריהם.

וצג על ידי עורך דין או טוען רבני לפני הועדה.  14. (א) הנבדק רשאי להיות מי

 (ב) אסר הרופא הבודק מסירת חוות דעת על נספחיה או מקצתם לפי כלל 11,
ת לו רופא לייצגו, והמנהל ימסור לרופא שנתמנה כאמור העתק חוות ו  רשאי הנבדק למנ

 הדעת על נספחיה.

נה אפוטרופוס לדיין לפי סעיף 33(4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוט  (ג) מו
, יבוא האפוטרופוס במקום הנבדק לענין משלוח מכתבים,  רופסות, התשכ״ב—1962 2

ת הנבדק לפני הועדה.  הודעות והזמנות ורשאי האפוטרופוס לייצג א

 15. הוכרז דיין פסול־דין לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב—1962
 רשאית הועדה לראות חוות דעת רפואית שנמסרה לבית המשפט כאילו היתה חוות: דעת
 שנעשתה לפי כללים אלה, ולהחליט על פיה שנבצר מן הנבדק להמשיך במילוי תפקידו

 מחמת מצב בריאותו, אף בלי לקיים תחילה הוראות כללים 10 עד 13 או מקצתן.

 16. הועדה או המנהל, לפי הענין, רשאים להאריך כל מועד שנקבע בכללים אלה או
בי כל דבר שנקבע מועד לעשייתו כאילו נעשה במועדו. ג לג  לנהו

 17. במידה שלא נקבעו בכללים אלה, תקבע הועדה את סדרי דיוניה, אם דרך כלל
; המנהל, המנהל הכללי של משרד הבריאות ורופא בודק ינהגו בענינים י נ  ואם לענין פלו

 המסורים להם לפי כללים אלה ככל שיראו לנכון ולצודק לפי הנסיבות.

 ייוז ב!«ל״פה

 ייצוגו שי
 מנגדק

 פסוי וין

 הארכת מועדים

 088ות כללית

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 השר לעניני דתות

 יושב־ ראש ועדת המינויים

 כ׳׳ד בכסלו התשמ״ה (18 בדצמבר 1984)
(3̂  (חמ 1843-

 2 ס״ח התשכ״ב, עמ׳ 120.
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