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 תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (סדרי דין בועדת ערר), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 3 ו־52 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-1984'

 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לנו לפי כל דין, אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״ועדה״ - ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 24(א) לחוק, שמענה משרד התעשיה והמסחר ירושלים!

 ״ועדת המחקר״ - ועדה שנתמנתה לפי סעיף 9 לחוק!

 ״ראש המינהל״ - יושב ראש ועדת המחקר!

 ״החלטה״ - החלמת ועדת המחקר לפי סעיפים 17, 22, או 45 לחוק.

 2. הערר יימסר לועדה או יישלח אליה בדואר רשום בשבעה העתקים.

 3. הערר ייחתם בידי העורר ויפורטו בו:

 (1) שמו של העורר ומענו!

 (2) המועד שבו נמסרה ההחלטה לעורר:

 (3) העובדות שעליהן מסתמך העורר!

 (4) הנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו:

 (5) הסעד המבוקש.

 4. לערר יצורפו:

 (1) העתק ההחלטה שעליה עוררים:

 (2) תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר:

 (3) מסמכים שהעורר מסתמך עליהם בעררו.

 (להלן - כתב הערר).

 5. כתב ערר שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 3 או 4, לא יתקבל לרישום: אולם

 משנרשם כתב הערר בפנקסי הועדה, לא תיזקק הועדה לכל טענה של פגם בצורתו.

 6. הועדה תמסור לראש המינהל העתק מכתב הערר.

 7. ראש המינהל יגיש לועדה, תוך שלושים ימים מיום שנמסר לו העתק כתב הערר, תשובה

 לכתב הערר ויצרף אליה את החלטת ועדת המחקר ואת חוות דעת הבודק המקצועי, כאמור בסעיף

 17 (א) לחוק (להלן - כתב התשובה): לענין זה יחולו הוראות תקנה 2.

 8. הועדה תמציא לעורר העתק מכתב התשובה.

 9. העורר רשאי, תוך שבעה ימים מיום שהומצא לו כתב התשובה, להגיש לועדה השגותיו

 לכתב התשובה: לענין זה יחולו הוראות תקנה 2: הועדה תמציא לראש המינהל העתק ההשגות.

 10. (א) הדיון בערר יהיה על יסוד החומר בכתב שהובא לפני הועדה, ללא שמיעת טענות

 בעל פה, זולת אם החליטה הועדה אחרת לענין פלוני.

 צירוף מסמכים

 ליקוי בכתב

 הערר

 מסירה למשיב

 תשובת ראש

 המינהל

 מסירה לעורר

 תשובת העורר

 דיון בערר

 ם׳׳ח התשמ״ד, עמי 100.
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 (ב) בערר שהוגש על החלטה לפי סעיף 17 לחוק תיזקק הועדה רק לעובדות ולפרטים

 שהגיש העורר לועדת המחקר במסגרת בקשתו לאישור התכנית כאמור בסעיף 16 (א) לחוק.

 11. הועדה רשאית בכל עת להורות לעורר ולראש המינהל להמציא לה פרטים נוספים לכל פרטים נוספים

 טענה המצויה בחומר הכתוב לפניה והדרושים לה לצורך הדיון בערר: פרטים נוספים כאמור יוגשו

 לועדה תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הדרישה.

 12. (א) לא המציא העורר פרטים נוספים כאמור בתקנה 11, רשאית הועדה למחוק את הערר. אי קיום
 הוראות הועדה

 . (ב) לא השיב ראש המינהל כאמור בתקנה 7, או לא המציא פרטים נוספים כאמור בתקנה

 41 רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר על בסיס החומר הקיים בפניה.

 13. הועדה תמשיך בדיוניה ברציפות גם אם שונה הרכב חבריה זולת אם החליטה אחרת. שינוי בהרכב
 הועדה

 14. העורר רשאי בכל עת לחזור.בו מן הערר! חזר בו כאמור, תימסר על כך הודעה לראש חזרה מן

י י ע  המינהל. ה

 15. מסמך שיש להמציא או לשלוח על פי תקנות אלה לעורר או לראש המינהל, יימסר אישית המצאת מסמכים

 או באמצעות דואר רשום! מענו של העורר יהיה כמצוין בכתב הערר ומענו של ראש המינהל ־

 לשכת המדען הראשי, משרד התעשיה והמסחר, ירושלים.

 17. העתק מהחלטת הועדה יישלח לעורר ולראש המינהל תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה. מסירת החלטת
 הועדה

 י״ט בשבט התשמ׳׳ח (7 בפברואר 1988)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1873) א

 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור),

 התשמ״ח-988ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 96י לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983' (להלן -

 הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

- הגליות ה ל  1. בתקנות א

 ״דירקטור״ - דירקטור מקרב הציבור בחברה:

 ״הועדה״ - הועדה. שמונתה לפי סעיף 96ו לפקודה:

 ״חברה״ - כמשמעותה בסימן ב׳ לפרק ד׳ לפקודה:

 ״דרגה״ - אחת מארבע דרגות של חברה, כמפורט בתוספת הראשונה.

 2. הגמול וההוצאות שחברה תשלם לדירקטור יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה

 וכמפורט בתקנות אלה.

 3. (א) דרגתה של חברה תיקבע בכל שנת כספים לפי הונה העצמי במאזן המאוחד המבוקר

 שלה דשנה הקודמת: הקביעה תיעשה לא יאוחר מהחודש השביעי של שנת הכספים: התקיימו

 גובה הגמול

 וההוצאות

 קביעת הדרגה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761! ס״ח התשמ׳׳ז, עמ׳ 6 ועמ׳ 72.
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 תנאי המונח ״חברה״ שבסעיף 96א לפקודה לראשונה במחצית השניה של שנת כספים, תיקבע

 הדרגה סמוך ככל האפשר לאחר שהתקיימו תנאים אלה.

 (ב) על הדרגה שנקבעה כאמור ועל כל שינוי בה תודיע החברה לועדה בכתב תוך שבעה

 ימים מיום הקביעה.

 גמול שנתי 4. (א) לכל שנת כספים שבה מכהן אדם כדירקטור תשלם לו החברה גמול שנתי.

 (ב) סכום הגמול השנתי ייקבע בידי האסיפה הכללית של החברה והוא יהיה בטווח

 המפורט בתוספת השניה, בהתאם לדרגה שנקבעה לחברה לאותה שנה.

 (ג) סכום הגמול השנתי.הניתן לכל הדירקטורים מקרב הציבור של החברה יהיה זהה.

 (ד) סכום הגמול השנתי יובא בכתב ׳לידיעת המועמד לתפקיד דירקטור מקרב הציבור

 קודם קבלת הסכמתו להיבחר.

 (ה) הגמול השנתי ישולם לדירקטור בכל אחת משנות כהונתו,• כיהן אדם כדירקטור בחלק

 משנת כספים, ישולם לו הסכום לאותה שנה בשיעור יחסי לתקופת כהונתו כאמור.

 (ו) החברה תשלם לדירקטור את הגמול השנתי לא יאוחר מהחודש השביעי של שנת

 הכספים: נבחר הדירקטור במחצית השניה של שית הכספים, ישולם לו הגמול השנתי, בכפוף

 לאמור בתקנת משנה (ה), סמוך ככל האפשר לבחירתו.

 (ז) על הגמול השנתי שנקבע ועל כל שינוי בו תודיע החברה לועדה בכתב תוך שבעה

 ימים מיום הקביעה.

 5. (א) בעד השתתפות בישיבה של הדירקטוריון או של ועדה כמשמעותה בסעיפים 96ב(ב)

 וי96טו לפקודה, תשלם החברה לדירקטור גמול השתתפות.

 (ב) סכום גמול ההשתתפות ייקבע בידי האסיפה הכללית של החברה, והוא יהיה בטווח

 המפורט בתוספת השלישית, בהתאם לדרגה שנקבעה לחברה לאותה שנה.

 (ג) דירקטור זכאי לגמול ההשתתפות אם השתתף בישיבה כולה או ברובה.

 (ד) גמול ההשתתפות כולל את כל ההוצאות שהיו לדירקטור בקשר להשתתפותו בישיבה

 שנערכה בישראל: קיים הדירקטוריון ישיבה מחוץ לישראל, תחזיר החברה לדירקטור שהשתתף

 בה את הוצאותיו הכרוכות בהשתתפות זו: החזר ההוצאות יהיה שווה להחזר ההוצאות שהחברה

 תשלם לדירקטור שלא מקרב הציבור, תושב ישראל, עבור השתתפותו באותה ישיבה.

 (ה) גמול ההשתתפות ישולם לדירקטור לא יאוחר משלושים יום ממועד הישיבה.

 (ו) הוראות תקנה 4(ג), (ד) ו־(ז) יחולו על גמול ההשתתפות, בשינויים המחוייבים.

 6. (א) הסכומים המפורטים בתוספות ישתנו ב־1 בפברואר וב־1 באוגוסט של כל שנה החל

 ב־1 באוגוסט 1988 (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים.

 (ג) בתקנה זו -

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״המדד היסודי״, לגבי השינוי ב־1 באוגוסט 1988 - המדד שפורסם לחודש מאי 1987, ולגבי כל

 שינוי לאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם:

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.,

 גמול השתתפות
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 7. חברה שבחרה דירקטור מקרב הציבור לפני פרסומן של תקנות אלה תבצע את הוראותיהן הוראת מעבר

 לא יאוחר מ־60 ימים מיום פרסומן! לא קויימה אסיפה כללית לפני כן, רשאי דירקטוריון החברה

 לקבוע את הגמול השנתי וגמול ההשתתפות, ובלבד שהחלטתו תהיה כפופה לאישור האסיפה

 הכללית הקרובה.

 תוספת דאשוגה

 (תקנה 1)

 הון עצמי (מאוחד)
 באלפי שקלים חדשים דרגה

 עד 8,000 א׳

 8,000 עד 16,000 ב׳

 מעל 16,000 עד 50,000 ג׳

 מעל 50,000 ד׳

 תוספת שניה

 (תקנה 4(ב))

 שיעורי הגמול השנתי
 בשקלים חדשים

 דרגת החברה סכום מזערי סכום מרבי

 א' 2,600 4,500

 ב׳ 3,200 5,800

 ג׳ 4,500 7,600

 ד׳ 6,400 10,400

 תוספת שלישית

 (תקנה 5(ב))

 שיעורי גמול השתתפות

 בשקלים חדשים

 סכום מזערי •סכום מרבי

300 150 

300 150 

400 225 

400 225 

ם י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר

 דרגת החברה

 א׳

 ב׳

 ג׳

 ד׳

 כ״א בשבט התשמ׳׳ח(9 בפברואר 1987)

 (חמ 3-2040)

ל מידת התלות בעזות  תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח סיעוד)(בדיקה מחדש ש

 הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127צ ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-

 1968', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 סייח התשכ׳׳ח, עמי 108; התשמ״ז, עמ׳ 406.
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 1. ביקש הזכאי או אדם אחר מטעמו, לבדוק מחדש את מידת תלותו בעזרת הזולת לביצוע

 פעולות יום יום (להלן - בדיקה מחדש) והמציא מסמכים המעידים על שינויים שחלו בתיפקודו,

 תיערך לו בדיקה מחדש.

 2. נתגלו או נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להשפיע על הקביעה בדבר מידת תלותו של

 הזכאי בעזרת הזולת, וחלפו ששה חודשים לפחות מיום הקביעה הקודמת - רשאי המוסד לערוך

 לזכאי בדיקה מחדש.

 3. שינוי בגימלת סיעוד עקב הבדיקה מחדש תחילתו ב־1 לחודש שלאחר החודש שבו

 נתקבלה ההחלטה על השינוי ואם הוגדלה הגימלה המשולמת לפי סעיף 127פה(ג) - ב־1 לחודש

 שלאחר החודש שבו ביקש הזכאי בדיקה מחדש כאמור בתקנה 1 או שבו נערכה הבדיקה מחדש

 כאמור בתקנה 2, לפי הענין.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988).

ב צ ה ק ש  מ

 שר העבודה והרווחה

 י״ב בשבט התשמ׳׳ח(31 בינואר 1988)

 (וומ 3-2087)

 בדיקה מחדש

 לפי בקשת הזכאי

 בדיקה מחדש
 ביזמת המוסד

 תחילת השינוי

 תחילה

 צו הביטוח הלאומי (שינוי לוח יי), החשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 159 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב], התשכ״ח-

 1968' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 בלוח י׳ לחוק -

 (1) בפרט 1, במקום ״5.3״ יבוא ״5.4״:

 (2) בפרט 2, במקום ״1.1״ יבוא ״0.9״ ובמקום ״0.5״ יבוא ״0.4״

 (3) בפרט 4, במקום ״2.6״ יבוא ״2.5״:

 (4) בפרט 9, במקום ״1.7״ יבוא ״1.9״.

 שינוי לוח 1.

ב צ ק ה ש  מ

 שר העבודה והרווחה

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד בניסן התשמ״ח (1 באפריל 1988).

 י״ג בשבט התשמ״ח(1 בפברואר 1988)

 (חמ 3-911)

 ם״ת התשכ׳׳ח, עמי 108¡ התשמ״ז, עמי 409.

 ס״ח התשמ״ז, עמי 2.

 תחילה

 תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז׳), התשמ"ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ב(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976' (להלן -

 הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״ועדת בחינה״ - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 6.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594¡ ס״ח התשמ״ז, עמי 162.
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 מועדי הבחינה

 הגשת !:קשה

 נושאי הבחינה

 ועדת הבחינה

 תפקידי ועדת

 הבחינה

 2. (א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה;

 (ב) שלושים ימים לפחות לפני מועד הבחינה יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה ברשומות

 ובעתון יומי אחד לפחות הודעה על מועדי הבחינה, מקומה ומענה של ועדת.הבחינה.

 3. המבקש להיבחן, לפי תקנות אלה, יגיש בקשה בכתב לועדת הבחינה באמצעות המנהל;

 לבקשתו לועדת הבחינה יצורף אישור המנהל כי התמלאו בו התנאים הנקובים בדישה של סעיף

 4(ב)(2) לפקודה.

 4. הבחינה תהיה בכתב בשפה העברית או בכל שפה אחרת לפי שיקול דעתו של יושב ראש

 ועדת הבחינה.

.5 

.6 

 הבחינה תהיה בנושאים אלה:

 (1) פנימית:

 (2) כירורגיה;

 (3) ילדים:

 (4) נשים ומיילדות;

 (5) פסיכיאטרית.

 (א) המנהל הכללי של משרד הבריאות ימנה ועדת בחינה של תשעה רופאים שהרכבה:

 1. ארבעה נציגי המועצה המדעית לפי המלצת יושב־ראש המועצה המדעית:

 2. נצייג אחד לכל בית ספר לרפואה כמשמעותו בסעיף 4(ב) לפקודה, לפי המלצת

 הדיקן:

 3. רופא, נציג המנהל הכללי של משרד הבריאות.

 (ב) לכל נציג ימונה ממלא מקום.

ג) המנהל ימנה יושב־ראש לועדה מבין נציגי המועצה המדעית. ) 

 (ד) הועדה תקבע את ׳סדרי עבודתה.

 (ה) חמישה מבין חברי ועדת הבחינה יהוו קוורום להחלטותיה;

 (ו) יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה.

 7. תפקידיה של ועדת הבחינה הם:

 (1) לאשר את שאלות הבחינה כפי שהוכנו על ידי ועדות המשנה.

 (2) לערוך את הבחינה!

 (3) למנות בוחנים ומפקחים על הבחינות:

 (4) לקבוע ולאשר את תוצאות הבחינה:

 (5) לדווח למנהל את תוצאות הבחינה.

 8. (א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי דפי הבחינה את מספרו: לא ירשום הנוהג בבחינה

 נבחן את שמו על גבי הבחינה.

 (ב) לא יתלוש נבחן דפים מתוך דפי הבחינה.
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 9. נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה,

 או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור,

 להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.

 10. (א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 9, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה

 ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית ועדת הבחינה לאסור עליו להשתתף בבחינה

 במועד אחר!

 (ב) לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות

 להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך בהסכמת המנהל.

 11. תוצאות הבחינה יצויינו ב״עבר״ או ״נכשל״.

 12. נבחן שנכשל בבחינה, רשאי להיבחן שוב במועד אחר.

 13. ועדת הבחינה תמסור לנבחן הודעה על תוצאות בחינתו, תוך ששים ימים מיום שועדת

 הבחינה אישרה את תוצאות הבחינה לפי תקנה 7(4).

 14. תחולתן של תקנות אלה לגבי מי שהגיש את בקשתו החל מיום י״ג בשבט התשמ״ח (1

 בפברואר 1988).

 דין העובר

 על המשמעת

 תוצאות הבחינה

 אישור על
 תוצאות הבחינה

 תחולה

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  ש

 שרת הבריאות

 ט״ו בשבט התשמ״ח(3 בפברואר 1988)

 (חמ 3-2079)

 תקנות הדופאיבו (כחיגח רישוי), התשמ״ח-1988

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-11976 (להלן -

 הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״ועדת בחינה״ - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 6.

 2. (א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה!

 (ב) שלושים ימים לפחות לפני מועד הבחינה, יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה ברשומות

 ובעתון יומי אחד לפחות הודעה על מועדי הבחינה, מקומה ומענה של ועדת הבחינה.

 3. המבקש להיבחן לפי תקנות אלה, יגיש בקשה בכתב לועדת הבחינה באמצעות המנהל

 (להלן - המבקש)! לועדת הבחינה יצרף המנהל אישור כי התמלאו במבקש התנאים הנקובים

 בסעיף 4(ב)(2) לפקודה!

 4. הבחינה תהיה בכתב בשפה העברית או בכל שפה אחרת לפי שיקול דעתו של יושב ראש

 ועדת הבחינה.

 5. הבחינה תהיה בנושאים אלה:

 (1) פנימית!

 (2) כירורגיה!

 (3) ילדים!

 מועדי הבחינה

 הגשת בקשה

 נושאי הבחינה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594¡ ס״ח התשמ״ז, עמי 162.
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 קורס הכנו;

 ועדת הבחינה

 תפקידי ועדת
 הבחינה

 הנוהג בבחינה

 דין העובר
 על המשמעת

 (4) נשים ומיילדות!.

 (5) פסיכיאטרית!

 (6) יישום הידע.

 6. (א) המבקש להיבחן שהתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 4(ב)(2) לפקודה, רשאי

 להשתתף בקורם שהכיר בו המנהל״לשם הכנתו לקראת בחינת הרישוי(בתקנות אלה - הקורם).

 (ב) מי שסיים את הקורס יקבל ציון כללי שישקף את השגיו בקורם(להלן - ציון מגן).

 (ג) בחישוב ציון תוצאות הבחינה בהתאם לתקנה 12 יובא בחשבון ציון המגן לפי קביעת

 ועדת הבחינה.

 7. (א) המנהל הכללי של משרד הבריאות ימנה ועדת בחינה של תשעה רופאים שהרכבה:

 1. ארבעה נציגי המועצה המדעית לפי המלצת יושב ראש המועצה המדעית!

 2. נציג אחד לכל בית ספר לרפואה כמשמעותו בסעיף 4(ב)1 לפקודה לפי המלצת

 הדיקן!

 3. נציג המנהל הכללי של משרד הבריאות.

 (ב) לכל חבר ימונה ממלא מקום.

 (ג) המנהל ימנה יושב ראש לועדה מבין נציגי המועצה המדעית.

 (ד) הועדה תקבע את סדרי עבודתה!

 (ה) חמישה מבין חברי ועדת הבחינה יהוו קוורום להחלטותיה;

 (ו) יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה.

 8. תפקידיה של ועדת הבחינה הם:

 (1) לאשר ולערוך את הבחינה כפי שהכינה ועדת המשנה, ובכלל זה לשנות את

 שאלות הבחינה, לדחותן או לקבוע שאלות לבחינה:

 (2) לקיים את הבחינה;

 (3) למנות בוחנים ומפקחים על הבחינות:

 (4) לקבוע ולאשר את תוצאות הבחינה!

 (5) לדווח למנהל על תוצאות הבחינה.

 9. (א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי הבחינה את מספרו! ,לא ירשום נבחן

 את שמו על גבי דפי הבחינה.

 (ב) לא יתלוש נבחן דפים מתוך דפי הבחינה.

 10 . נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה,

 או שהוא עתר או מפריע לנבחן אחר, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור,

 להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.

 11. (א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 10, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר

 הבחינה ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית ועדת הבחינה לאסור עליו להשתתף

 בבחינה במועד אחר.
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 (ב) לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות

 להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך.

 תוצאות הבחינה 12. תוצאות הבחינה יצויינו ב״עבר״ או ׳׳נכשל״.

 נבחן שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שוב במועד אחר.
 «׳

 ועדת הבחינה תמסור לנבחן את תוצאות בחינתו, בהודעה בדאר רשום שתישלח תוך

 ימים מיום שועדת הבחינה אישרה את תוצאות הבחינה לפי תקנה 8(4).

 תחולה 15. תחולתן של תקנות אלה לגבי מי שהגיש את בקשתו החל מיום י׳׳א בטבת התשמי׳ח (1

 בינואר 1988).

ם לס ר ו  ט״ובשבטהתשמ״ח(3בפברואר1988) י

 (חמ 3-2079) המנהל הכללי של משרד הבריאות

.13 

 ששים

 בחינה חוזרת

 אישור על 14.
 תוצאות הבחינה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (מחירים מרביים למצרכים ושירותים) (תיקון מס׳ 93) , התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985י, אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן  למצרכים), התשמ״ו-21986

 יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ רבי:

 טור ב׳
 המחיר בש״ח

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 טור א׳
 המחיר בש׳׳ח

 במכירה לצרכן
 המצרך המשקל/הנפח האריזה כולל מע״מ

 ״אבקת קקאו ״עליתי׳ 150 גרם חבילה 1.32 1.15

 אבקת קקאו ״אתן״ 150 גרם חבילה 1.21 1.05

 ממרח שוקולד ״קרם מובחר״

 מתוצרת ״השחר העולה״ 500 גרם מכל 2.20 1.91

 ממרחית מתוצרת ״עלית״ 500 גרם מכל 2.31 2.00

 אבקת שתיה ״שוקולית״

 מתוצרת ״עלית״ 500 גרם קופסה 3.63 3.16

 אבקת שתיה ״אינסטנט שייק״ -

 שוקו מתוצרת ״אסם״ 1 ק״ג מכל 6.00 5.22".

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בשבט התשמ״ח (21 בינואר 1988).

 כ״ז בטבת התשמ״ח (17 בינואר 1988)

ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר  (חמ 3-1978) א

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 380; התשמ״ח, עמי 481.
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ת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (קביעת מחירים ע  צו ש

), החשמ״ח-988ו ן  מרביים לחמדי דלק)(תיקו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

, אנו מצווים לאמור:  התשמ׳׳ו-11985

 1 . בצו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)(קביעת מחירים מרביים לחמרי תיקו! סעיף 2

 דלק), התשמ׳׳ו-21985 (להלן - הצו) -

 (1) בסעיף 2, במקום ״תוספת 3 אגורות על כל מכירה״ יבוא ״תוספת של 40 אגורות על

 כל מכירה״.

 (2) סעיף 2א לצו - יימחק.

 2. בסעיף 3 לצו, במקום ״תוספת של 80 אגורות״ יבוא ״תוספת של 3 שקלים חדשים״. תיקון סעיף 3

 3. במקום חלק ג׳ של התוספת לצו יבוא: י החלפת חלק ג׳
 של התוספת

 ״חלק ג׳ - מחיר במחסן החברה המשווקת

 (אינו כולל מס ערך מוסף)
 1, מזוט קל:

 מחיר ל־1000 ליטרים - בחיפה: 208.85

 באשדוד: 209.51

 בפי גלילות: 216.05

 בבאר־שבע: 222.50

 מזוט בבד ״4000:

 מחיר לטון מטרי למפעל הצורך מעל 25,000 טון לשנה:

 א. בחיפה: 132.77

 ב. באשדוד: 133.43

 לאחרים: א.בחיפה: 140.20

 ב. באשדוד: 140.86

 3. מזוט כבד ״1500:

 מחיר לטון מטרי למפעל הצורך מעל 25,000 טון לשנה:

 א. בחיפה: 149.60

 ב. באשדוד: 150.26

 לאחרים: א. בחיפה: 166.19

 ב. באשדוד: 166.85

 4. מזוט קל:

 מחיר לטון מטרי, בחיפה ובאשדוד -

 בהזרמה 215.68
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 י סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 50.
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170.05 

153.04 

153.04 

 5. זפת (אספלט):

 מחיר לטון מטרי -

 א. 40/50, 60/70, 80/100

 ב. ה.ב.-3, ה.ב.-5

 ג. בלתי מנושף

 6. בתוספת לצו, ״מפעל״ משמעו יחידה הממוקמת ברצף גיאוגרפי במקום אחד ועוסקת

 בייצור תעשייתי.״

 (א) תחילתם של סעיפים 1 - 3 לצו ביום י״א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988).

 (ב) תחילתו של סעיף 4 לצו ביום י״ד בטבת התשמ״ח (4 בינואר 1988).

ם י ס ה נ ש  מ

 . שר האוצר

 י״ד בטבת התשמ״ח (4 בינואר 1988)

ל ח ה ש ש  >חמ 3-1978) מ

 שר האנרגיה והתשתית

 תח^לה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (מחירים מרביים למספוא) (מס׳ 0ו), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

.  1. בצו זה, ״מע״מ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-21975

 2. המחיר המרבי בשקלים חדשים לטון מספוא בתפזורת, המפורט להלן בטור א׳ יהיה

 כמפורט לצדו בטור בי:

 טור ב׳
 המחיר לא כולל מע׳׳מ

 טור א׳

 סוג המספוא

 םורגום 173

 שעורה 153

 תירס 182

 כוספת סויה - 44% חלבון 460

 סובין חיטה 140

 קמח דגים - 72% חלבון 1,140

 שמן סופסטוק 500

 גרגירי חיטה מיובאים למספוא 170

 תירס נטול נבטים 173

 תירס נטול נבטים גרוס 170

 תורמוס 295

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ם״ח התשל״ו, עמי 52.
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 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למספוא) ביטול

 (מס׳ 9), התשמ״ח-31987 - בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ט״ז בכסלו התשמ״ח (7 בדצמבר 1987). תחילה

ג בכסלו התשמ״ח (4 בדצמבר 1987) ״ \ 

 (חמ 3-1978)

ן י ק מ ח ה נ י ר ם א י ס ה נ ש  מ

 שר האוצר שר החקלאות

 3 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 211 ועמ׳ 349.

ת המקוממת (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון מס׳ 3), ו צ ע ז מ ה ו  צ

 החשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 וי2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958

 בפרט (נב) -

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״ביום א׳ בםיון התשמ״ה (21 במאי 1985)״ יבוא ״והמפה

 הערוכה בקנה מידה 1:1250 החתומה ביד שר הפנים ביום כ״ז בכסלו התשמ׳׳ח (18

 בדצמבר 1987)״.

 (2) מתחת לשם הישוב ״צובא״, בטור א/ ו״השטח המסומן במפה במס׳ 39״, בטור ב׳,

 יבוא ״צור הדסה״ בטור א׳, והשטח המסומן במפה בקו כחול ובמספר 58״, בטור ב׳.

 (3) מתחת לקו, בפסקה (1), אחרי ״1 עד 21, 23 עד 29, 32 עד 55״ יבוא ״וי58״.

3 - בטל.  2. צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית מטה יהודה), התש״ם-*197

ר י מ ק ש ח צ  כ״ז בכסלו התשמ״ח (18 בדצמבר 1987) י

 >חמ 3-136) ראש הממשלה ושר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 1256¡ התשנ״ד, עמ׳ 1444¡ התשכ׳׳ה, עמ׳ 1525¡ התשכ״ז, עמ׳ 1313¡ התשכ״ח, עמ׳ 199¡ התשל׳׳ג,

 עמ׳ 1051¡ התשל״ד, עמ׳ 382¡ התשל״ו, עמ׳ 1641¡ התש״ם, עמ׳ 2121¡ התשמ״ה, עמ׳ 809 ו־1720.

 3 ק׳׳ת התש׳׳ם, עמי 371.

 אברזת העיריות (שינוי תחום עירית לוד), התשמ״ח-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר של

 ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. תחום עירית לוד כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה2, ישונה ובמקום הפירוט בתוספת שינו־ תחונו
י ו ת י י י י  האמורה יבוא פירוט זה: ע

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח יחדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 171.

 תיקון פרט (נב)

 בתוספת הראשונה
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 המשים: 3948 עד 3967, 3971, 3972, 3977, 3979 עד 3984, 3990, 3991, 4011, 4017 עד

 4019, 4024 עד 4027, 4029 וי4541 בשלמותם: 3973 פרט לחלקות 13 ו־14: 3978 פרט לחלקה

 32: 4016 פרט לחלקות 54, 55, 57, 61 וחלק מחלקה 33 כמסומן במפה החתומה ביד שר הפנים

 ביום כ״ה בכסלו התשמ״ח(16 בדצמבר 1987) (להלן - המפה) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד

 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,ובמשרדי עירית לוד: 4542 פרט לחלקות

 8 ו־17.

 החלקות:

 19 עד 28 בגוש 3968.

 46 עד 61,59 עד 72, חלק מחלקות 26 ו־27(מסילת ברזל) וחלק מחלקה 60 (דרך) בגוש

 3970 - כמסומן במפה.

 1 עד 4 בגוש 3974.

 15 עד 57 וחלק מחלקה 13 (דרך) בגוש 3985 כמסומן במפה.

 4, 6, 7, 10 עד 21 וחלק מחלקה 5 (דרך) בגוש 3986 כמסומן במפה.

 21 עד 38 וחלק מחלקה 39 (מסילת ברזל) בגוש 3992 כמסומן במפה.

 1 עד 13, 16, 17, 18 עד 33, 38, 40, 41 עד 46, 47 עד 52, 55 עד 62, 68 עד 72, 73, 74

 וחלק מחלקות 14, 34, 37, 39 ו־52 עד 54 בגוש 4012 כמםומן במפה.

 1 עד 21 וחלק מחלקה 23 (נחל) בגוש 4015 כמסומן במפה.

 21, 24,22 עד 42,28 עד 55 וחלק מחלקה 17 (כביש) בגוש 4020> 2 עד 31,12,10,8,5,

9 (דרכים) בגוש 4028 כמסומן במפה.  32 וחלק מחלקות 1 ו־

 2, 4, 5, 13, 51 עד 54, 58, 61, 62 והחלק הצפוני של חלקה 45 (כביש) וחלק מחלקה 47

 (מסילת ברזל) בגוש 4338, כמסומן במפה.

 חלק מחלקות 1 !״15 (דרך) בגוש 4342 כמםומן במפה״.

 כ״ה בכסלו התשמ״ח(16 בדצמבר 1987) י צ ח ק ש מ י ר

 (חמ 3-1926) ראש הממשלה ושר הפנים

 הוראות בנק ישראל(תקרות לאשראי)(מס׳ 2) (תיקון מסי 5), התשמ״ח-988ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954', לאחר התייעצות עם הועדה

 ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מם׳ 2), התשמ״ד-21984 (להלן -

 ההוראות העיקריות) -

 (1) בהגדרת ״ערבויות להבטחת אשראי בשקלים״, במקום ״בסעיף 3(5)(א) עד(ה)

 לצו הערבויות״ יבוא ״בצו הערבויות״:

 (2) הגדרת ״ערבויות שכירות״ - תימחק.

 (3) הגדרות ״תאגיד בנקאי רגיל א׳״, ״תאגיד בנקאי רגיל ב׳״, ״מדד״, ״שיעור

 עליית המדד״, ״המדד הבסיסי״ ו״המדד החדש״ - יימחקו.

 1 סייח התשי׳׳ד, עמי 192.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1874¡ התשמ״ח, עמי 324.
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 (4) בסופו יבוא:

 ״״חודש״ - התקופה שתחילתה ביום חמישי האחרון בכל חודש קלנדרי וסופה ביום רביעי האחרון

 בחודש הקלנדרי שאחריו, ואולם אם היה היום האחרון בחודש הקלנדרי יום רביעי, יהיה סופו

 של החודש ביום רביעי שקדם לו.״

 2. במקום סעיף 4 להוראות העיקריות יבוא: החלפת סעיף 4

 ״הגבלת יתרת 4. (א) תאגיד בנקאי רגיי, יגביל את יתרת הערבויות להבטחת אשראי

ת במטבע ישראלי, בכל אחת מתקופות ההתחשבנות, על בסיס הממוצע של ח ט ־ " ת ל י י ו ב ר ע  ה

 אשראי במטבע
 ישראלי יתרות יומיות, כדלקמן:

 (1) בתקופה שבין ז׳ באדר התשמ״דו(25 בפברואר 1988) לבין

 י״ב בניסן התשמ״ח (30 במרס 1988) - לסכום הכולל של תקרת

 הערבויות להבטחת אשראי ותקרת ערבויות השכירות שנקבעו לו

 ליום ו׳ באדר התשמ״ח(24 בפברואר 1988) בתוספת 10% מסכומים

 אלו.

 (2) בכל אחד משבעת החודשים שאחרי החודש האמור בפסקה(1)

- לסכום השווה לתקרה שנקבעה לו בחודש הקודם, בתוספת 10%

 מסכום זה.

 (3) החל מתום שבעת החדשים האמורים בפסקה 2 ואילך - לסכום

 התקרה שנקבעה לו בחודש השביעי.

 (ב) הנגיד רשאי, בהודעה ברשומות, להפסיק, להקטין או להשהות את

 הגידול ההדרגתי של התקרה, הקבוע בסעיף קטן(א), וכן לקבוע כי הגידול

 האמור ייעשה במשך תקופה השונה מן התקופה שנקבעה: קבע הנגיד כאמור,

 יראו את קביעותיו כאילו נכללו בהוראות אלה.

 3. סעיף 5 להוראות העיקריות - בטל. ביטול סעיף 5

 4. בסעיף 6 להוראות העיקריות, אחרי ״בסעיף 2״ יבוא ״או 4״. תיקו! סעיף 6

 5. סעיף 7 להוראות העיקריות - בטל. ביטול סעיף 7

 6. בסעיפים 8(א), 9, 10 ו־11 להוראות העיקריות, במקום ״4 ו־5״ יבוא ״ו־4״. תיקון סעיפים
i n 10 ,9 ,8 

 7. בסעיף 12 להוראות העיקריות, במקום ״סעיפים 4 ו־5״ יבוא ״סעיף 4״. תיקון סעיף 12

 8. תחילתן של הוראות אלה ביום ז׳ באדר התשמ״ח (25 בפברואר 988!). תחילה

 כ״ט בשבט התשמ״ח(17 בפברואר 1988) מ י כ א ל ב ר ו נ ו

 (חמ 3-177) נגיד בנק ישראל

ן מס׳ 13), התשמ״ח-988ז  הודאות בנק ישראל (נכסים מילים)(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954', לאחר התייעצות עם הועדה

 ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 1 ס״ת התשי״ד, עמ׳ 192; התשמ׳׳ד,עמ׳ 216.
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 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א-21971 (להלן - ההוראות

 העיקריות), הגדרת ״פקדון חוזר קרדיטורי״ - תימחק.

 תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6 להוראות העיקריות -

 (1) בפסקה (1), במקום ״38%״ יבוא ״33%״!

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) פקמן לזמן קצוב -

 (א) לתקופה שלא תפחת משבוע אך תפחת נד3 חדשים 20%

 (ב) לתקופה שלא תפחת מ־3 חדשים , 10%״!

 (3) פסקה (3) - תימחק.

 תיקו! סעיף ד 3. בסעיף 7(א) להוראות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״לתקופה כדלהלן:״

 יבוא: ״למשך תקופה השווה לתקופה שעברה מיום הפקדת הפקדון ועד לפרעוגו המוקדם״.

 תיקו! סעיף 21ג 4. בסעיף 21ג להוראות העיקריות -

 (1) האמור בו יסומן (א) ובמקום ״לעניו זה״ יבוא ״בסעיף זה״;

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי בהמלצת המפקח על הביטוח,

 לאשר העברת פקדונות צמודים לטווח ארוך מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח

 אחרת, אם העברה זו נובעת מהעברת התחייבויות על פי פוליסות לביטוח

 חיים.״

 הודאות מעבר 5. סעיף 7(א) כנוסחו לפני תיקונו בהוראות אלה ימשיך לחול על שבירת פקדון לזמן קצוב

 שהופקד לפני תחילתן של הוראות אלה.

 ״חילה 6. (א) תחילתו של סעיף 4 ביום ו׳ בשבט התשמ״ח (25 בינואר 1988).

 (ב) תחילתן של הוראות אלה, למעט הוראות סעיף 4, ביום ז׳ באדר התשמ״ח (25

 בפברואר 1988).

ו נ ו ר ל ב א כ י  מ

 נגיד בנק ישראל

 כ״ט בשבט התשמ״ח (17 בפברואר 1988)

 (חמ 3-106)

 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 690; התשמ״ת, עמי 252.

 תיקון טעות

 הודעת הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ח-1987, שפורסמה בקובץ התקנות 5066,
 התשמ״ח, עמי 195, בטלה, מאחר ופורסמה בטעות פעם שניה.

 (חמ 3-160)
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