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 עמוד
 צו ההגנה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע כבטחון המדינה)

 (מס׳ 2), התשנ״א-1991 807

 תקנות המכס(תיקון מס׳ 3), התשנ״א~1991 808

 תקנות רישוי עסקים(מעבדות רפואיות)(תיקון), התשנ״א-1991 808

 הודעת משכורת נשיא המדינה(מס׳ 3), התשנ״א-1991 809

 הודעת שכר שרים וסגני שרים(מס׳ 3), התשנ״א-1991 809

 הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית(מס׳ 3), התשנ״א-1991 809

 צו ההגגה (שעת חירום) (איסור משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע
 כבטחון המדינה) (מס׳ 2), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 91(1) ו־(2) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945' (להלן - תקנות

 ההגנה), אני מצווה לאמור:

 .1. לא תישלח בדואר מישראל לכל מקום שמחוץ לישראל חבילת דואר שיש בה ידיעה איסור משלוח

ה מסירה והובא ל ב ק ת ה ר ש ו מ א  הפוגעת כבטחון המדינה או העלולה לפגוע בו ולא תימסר בישראל חבילת דואר כ

 מחוץ לישראל וכן לא יישלח מישראל ולא יובל לישראל, גם בבל דרך אחרת, מסמך או כל חפץ

 אחר, שיש בו ידיעה כאמור,- לענין זה, ״חבילת דואר״ - כמשמעותה בסעיף 86 לתקנות ההגנה.

. צו ההגנה (שעת חירום) (משלוח, מסירה והובלה של דבר הפוגע כבטחון המדינה), ביטול 2 
 התשנ״א-21991 - בטל.

 71 באייר התשנ״א (19 באפריל 1991)

ס נ  !ח& 3-2135) משה אר

 שר הבטחון

 עייר 1945, תום׳ 1, עמי 855.
 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 779.
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 תקנות המכס (תיקון מס׳ 3), התשנ״א-991ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־232 לפקודת המכס', אני מתקין תקנות אלה:

 בתקנה 17 לתקנות המכס, התשכ״ו-21965, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:

 ׳'(ד) ביקש בעל רשיון למחסן רשוי לתצוגת רכב להעבירו למקום אחר, יראו מתן

 רשיון למקום האחר, לענין ערבויות ואגרות, כחידוש רשיון בהתאם לתקנות 15

 ו־16.״

י ע ד ו  יצחק מ

 שר האוצר

 א׳ באייר התשנ׳יא (15 באפריל 1991)

 (חמ 3-25)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 ק״ת התשכ״ו, עמי 274: התשנ״א, עמ׳ 284 ועמי 744.

 תיקון תקנה 17

 תקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968 י, וסעיפים 5, 15 ו־43

 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-21957, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 54 1. במקום תקנה 54 לתקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות), התשל״ז-31977 (להלן -

 התקנות העיקריות), יבוא:

 ״השכלה מקצועית 54. השכלה מקצועית מתאימה לענין תקנה 52(2) היא:
 מתאימה

 (1) תואר אקדמי כמפורט להלן:

 (א) מוסמך במיקרוביולוגיה או בביוכימיה;

 (ב) מוסמך למדעי הטבע במדעי החיים (מיקרוביולוגיה או

 ביוכימיה);

 (ג) מוסמך ברוקחות:

 (2) תואר מומחה כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה

 ובחינה), התשל״ג-1973" (להלן -• תואר מומחה) -

 (א) במיקרוביולוגיה קלינית או בכימיה קלינית!

 (ב) בענף רפואי אחר שבדיקות המעבדה נועדו לשרתו.״

 תיקון תקנה 56 2. בתקנה 56 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) על אף האמור בתקנה 52(4), היה המבקש בעל תואר מומחה כאמור בתקנה

 54(2)(ב), ינתן לו היתר לניהול מעבדה המשרתת רק את אותו ׳ענף רפואי ללא

 בחינה.״

ט מר ל ו ד א  אהו

 שר הבריאות

 ב׳ באייר התשנ״א (16 באפריל 1991)

 (חמ 3-54)

 י סייח התשכ״ח, עמי 204.
 2 סייח התש״ח, עמ׳ 24.

 3 ק״ ת התשל׳׳ז, עמי 2460; התשמ״ט, עמי 711.

 4 ק״ת התשל״ג, עמי 1924.
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 הודעת משכורת נשיא המדינה (מס׳ 3), התשג״א-ו99ו

 בהתאם לסעיף 3(ד) להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ׳ב-1982', ולסעיף 10 לחוק

 שכר מינימום, התשמ״ז-ד2198, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991) תשולם לנשיא המדינה משכורת של שינוי משכורת
 12,671 שקלים חדשים.

 א׳ באייר התשנ״א (15 באפריל 1991)

אב פלדמן  >חמ 3-362) משה ז

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 הנשיא

 יךת התשמ״ב, עמי 1248; התשמ״ז, עמ׳ 369 ועמי 699; התשפ״ח, עמ׳ 754; התשנ״א, עמ׳ 518.
 0״ח התשמ״ז, עפ׳ 68.

 הודעת שכד שרים וסגני שדים (מס׳ 3), התשנ״א-ז99ו

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים התשמ״ב-1982', ולסעיף 10 לחוק שכר

 מינימום, התשמ״ז-21987, אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991) ישולם שכר יסוד חודש - שכר יסוד

 (1) לראש הממשלה 6,568 שקלים חדשים:

 (2) לשר 5,656 שקלים חדשים:

 (3) לסגן שר 5,199 שקלים חדשים.

 א׳ באייר התשנ״א (15 באפריל 1991)
אב פלדמן  (חמ 3-518< משה ז

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ׳)׳׳ת התשמ׳׳ג, עמי 508¡ התשמ׳ג, עמ׳ 724; התשפ׳׳ז, עמ׳ 369 ועמי 699! התשנ׳׳א, עמי 518.
 ה״ח התשמ׳׳ז, עמי 68; י״פ התשמ״ט, עמ׳ 130.

 הודעת משכורת נושאי משדה שיפוטית (מס׳ 3), התשנ״א-ו99ז

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳׳א-1981 י, לסעיף 8א
 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-21985, ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום,

, אני מודיע לאמור:  התשמ״ז-1987נ

 1. החל ביום י״ז בניסן התשנ״א(1 באפריל 1991) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק משכורת יסוד
ק ת ת י פ ס ו ת  השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן: ו

 ק׳׳ת התשפ׳׳א, עמי 1448; התשמ׳׳ג, עמי 1291; התשמ׳׳ד, עמי 2392¡ התשנ״א, עמ׳ 499.
 e״n התשפ״ו, עמ׳ 15 ועמי 145.

 c״n התשמ״ז, עמ׳ 68.
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 תוספת ותק שיפוטי
 משכורת יסוד (בעד כל שנת ותק)

 בשקלים חדשים בשקלים חדשים

 א. שופםים

 נשיא בית המשפט העליון 10,928.84 69.68

 סגן נשיא בית המשפט העליון 10,584.10 67.75

 שופט בית המשפט העליון 9,779.77 63.23

 נשיא בית משפט מחוזי 7,826.91 55.83

 סגן נשיא בית משפט מחתי 7,609.59 53.88

 שופט בית משפט מחוזי 7,102.55 49.33

 נשיא בית משפט שלום 6,907,21 46.94

 סגן נשיא בית משפט שלום 6,600.36 45.31

 שופט בית משפט שלום 5,884.40 41.52

 ב. שופטי בית הדין לעבודה

 נשיא בית הדין הארצי 9,595.61 61.11

 סגן נשיא בית הדין הארצי 9,015.19 58.77

 שופט בית הדין הארצי 7,660.87 53.27

 שופט ראשי של ב־ת דין אזורי 6,907.21 46.94

 סגן שופט ראשי של בית דין אזורי 6,600.36 45.31

 שופט בית דין אזורי 5,884.40 41.52

 ג. שופטי תעבורה 5,884.40 41.52

 ד. , דיינים

 רב ראשי לישראל 9,779.77 63.23

 חבר בית הדין הרבני הגדול 8,589.90 55.83

 ראש אבות בתי דין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות 7,826.91 49.33

 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין 7,102.55 49.33

 אב בית דין אזורי 6,907.21 46.94

 חבר בית דין אזורי 5,884.40 41.52

 ה. האדים

 ראש בית הדין לערעורים 7,102.55 49.33

 קאדי ראשי 6,907.21 46.94

 קאדי 5,884.40 41.52

 ו. האדים מד׳הב

 ראש בית הדין לערעורים 7,102.55 49.33

 חבר בית הדין לערעורים 6,907.21 46.94

 חבר בית הדין 5,884.40 41.52

אב פלדמן  משה ז

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 א׳ באייר התשנ׳יא (15 באפריל 1991)

 (חמ 3-628)
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