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 תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ב) ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולבן, התשמ״ו-1986',
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז-21967 (להלן - התקנות העיקריות) -
 הראשונה

 (1) במקום פרט 9 יבוא:
 ״9. מחלות הםימפונות והריאות -

 א. מחלת ריאה חסימתית כרונית(COPD) עם ליקוי קשה בתפקוד ריאתי או
 תסמונת לב־ריאות.

 ב. (1) התקפים תכופים וקשים של אסתמה מעל שנה וללא שיפורים
 והטבה:

;Systemic Steroio Défendent Asthma (2) 

 (3) אסתמה עם ליקוי קשה בתפקוד ריאתי וללא סיכויים להטבה:
 ג. מצב לאחר מחלה, פציעה או ניתוח של הריאות, עם ליקוי קשה בתפקוד

 ריאתי או תסמונת לב־ריאות, ללא סיכויים להטבה.

 ד. (1) מצב שלאחר גמר טיפול בשחפת פעילה עם סימנים רנטגניים
 וויראלים בולטים או עם ליקוי קשה בתפקוד ריאתי:

 (2) שחפת פעילה מעל שנתיים.

 ה. אירועים חוזרים (יותר מ־3 אירועים) של חזה אויר ספונטני.״

 (2) בפרט 19, בסופו יבוא:
 ״ז. הפרעה במיומנויות למידה, שפה או קואורדינציה מוטורית עם קשיי תפקוד

 חמורים.
 ח. Tics לסוגיהם לרבות תסמונת Tourette עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד

 חמורים.

 ט. הפרעות שינה: Hypersomnia או sieep Apnea בדרגת חומרה קשה.״

 (3) במקום פרטים 22, 23 ו־24 יבוא:

 ״22. הפרעות נפשיות אורגניות -

 א. תסמונת פסיכו־אורגנית כרונית (דמנציה, פסיכוזה אורגנית ממושכת).

 ב. Organic Personaiity Disorder עם ביטויי מצוקה וקשיי-תפקוד חמורים.

 23. הפרעות נפשיות שאינן פסיכוטיות -
 א. General כולל ED Anxiety12Anxiety Disorders או Panic Attacks או

 Anxiety Phobie עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

 ב. Somatoform Disorders עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

 ג. Dissociative Disorders עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 1170.

 2 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 3399: התשמ׳׳ח, עמ׳ 249.
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 תיקון התוספת
 השניה

 ד. Obsessive-Compulsive Disorders עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד
 חמורים.

 ה. Post Traumatic Disorder עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

 ו. תגובת קרב מתמשכת (הפרעה פוסט־טראומטית בנסיבות קרביות) עם
 ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

Cyclothymic Disorder הנמשכת שנה לפחית או Dysthymic Disorder .ז 
 עם ביטויי מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

 ח. Enuresis Noctuma שלא על רקע הפרעה אורולוגית עם ביטויי מצוקה
 וקשיי תפקוד חמורים.

 ט. הפרעות אכילה: Anorexia Nervosa או bulimia Nervosa עם ביטויי
 מצוקה וקשיי תפקוד חמורים.

 24. שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים והתמכרות -
 א. תוצאות של שימוש מתמשך או תלות בסמים משכרים או חמרים

 פסיכו־אקטיביים אחרים.

 ב. תוצאות .של שימוש מתמשך או תלות באלכוהול״.

 A האמור בפרט 72, בקטע המתחיל במלים ״מחלות בעלות״, יסומן א ואחריו יבוא:

 ״ב. מצב רפואי שאינו מאפשר הפעלה של נשק, ללא סיכויים להטבה.״

 בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) במקום פרט 9 יבוא:

 ״9. מחלות הסימפונות והריאות -
 תקופה

 עד שנה

 עד שנה

 עד שנתיים

 שנה ממועד
 האירוע״

 שנתיים

 שנה״

 א. התקפים תכופים וקשים של אסתמה עם
 סיכויים להטבה

 ב. מצב לאחר מחלה, פציעה או ניתוח של
 הריאות, עם סיכויים להטבה

 ג. שחפת פעילה

 ד. מצב לאחר אירוע (עד 3 אירועים)
 של חזה אויר ספונטאני

 (2) במקום פרט 20 יבוא:

 ״20. הפרעות נפשיות אורגניות - תסמונת
 פסיכו־אורגנית חריפה (דלירויום, פסיכוזה

 ממקור אורגני ידוע)

 21. הפרעות נפשיות שאינן פסיכוטיות -
 Reactive Adjustment Disorder עם ביטויי

 מצוקה וקשיי תפקוד חמורים
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 תקופה
 (3) בפרט 62, אחרי פרט משנה (ב) יבוא: ־־־־־—י

 ״ג. מצב רפואי שאינו מאפשר הפעלה של נשק לתקופה
 של ששה חדשים לפחות, עם סכויים להטבה שנה״

 כ״ג בשבט התשנ״ב (28 בינואר 1992)
ס נ ר  >חמ 3-1094) משה א

 שר הבטחון

 תקנות התעבורה (תיקון מסי 5), התשנ״ב-992ו

 בתוקף. סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 84 1. במקום תקנה 84 לתקנות התעבורה, התשכ״א-21961(להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״הסעת נוסעים 84. (א) בתקנה זו ובתקנה 84א -

 ״״אוטובוס זעיר״ - אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:

 (1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים בנוסף
 לנהג:

 (2) מותקן בו מרכב תקני;,

 (3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק״ג:

 (4) הוא מצויין ברשיון הרכב באוטובוס זעיר״.

 ״מרכב תקני״ - מרכב מסוג כאמור בחלק ג לתוספת השניה(בתקנה זו - מרכב
 תקני);

 ״טיולית״ - רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:

 (1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד:

 (2) משקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק״ג:

 (3) ביום ח׳ באדר התשנ״ג (1 במרס 1993) היה לגביו היתר
 להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת:

 (4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צויין ברשיון הרכב:

 (5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ״ב בטבת התשמ״ט (30
 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני:

 (6) הוא מצויין ברשיון הרכב בטיולית.

 ״רכב מדברי״ - רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שצויין ברשיון הרכב
 כרכב מדברי;

 ״רכב סיור״ - רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר
 צויין ברשיון הרכב כרכב סיור.

 (ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט
 בטור א׳ להלן נוסעים במספר העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב׳ להלן:

 1 דינ• מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 2 ק״ת התשכ״א, עמי 1425: התשנ״ב, עמ׳ 711.
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 טור ב׳
 מספר נוסעים מרבי

 טור א׳
 סוג הרכב

 כפי שצויין ברשיון הרכב

 כמספר המקומות ברכב

 כפי שצויין ברשיון הרכב

 8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון
 הרכב צויין פחות

 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג!
 ואם היה לו ביום ח׳ באדר התשנ״ג (1
 במרס 1993) היתר להסעת יותר מ־6
 נוסעים מלבד היושבים ליד הנהג - לפי

 ההיתר

 (1) אם מותקן בו מרכב תקני - 8
 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר
 מ־6 נוסעים בנוסף לנוסעים שבתא הנהג
 והכל אם לא צויינו ברשיון הרכב פחות

 נוסעים
 (2) אם מותקן בו מרכב לא תקני - 6
 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר
 מ־4 נוסעים במרכב והכל אם לא צויינו

 ברשיון הרכב פחות נוסעים

 (1) אט מותקן בו מרכב תקני - מספר
 נוסעים כפי שצויין ברשיון הרכב ולא

 יותר מ־30 נוסעים מלבד הנהג
 (2) אם מותקן בו מרכב שאינו מרכב
 תקני - 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו
 של הנהג, ואם היה לו ביום ח׳ באדר
 התשנ״ג (1 במרס 1993) היתר להסעת
 יותר מ־6 נוסעים מלבד היושבים לצדו

 של הנהג - לפי ההיתר

 כפי שצויין ברשיון הרכב

 כפי שצויין ברשיון הרכב

 כפי שצויין ברשיון הרכב

 כמספר המקומות בתא הנהג בלבד

 (1) אוטובוס זעיר
 (2) רכב נוסעים פרטי ורכב

 פרטי דו־שימושי

 (3) רכב חשמלי

 (4) רכב מסחרי אחוד שמשקלו
 הכולל המותר עד 4000 ק״ג

 (5) רכב מסחרי אחוד שמשקלו
 הכולל המותר עולה על

 4000 ק׳׳ג

 (6) רכב מסחרי בלתי אחוד

 (7) רכב מסחרי שמשקלו הכולל
 המותר עולה על 4000 ק״ג

 (8) טיולית

 (9) רכב מדברי

 (10) רכב סיור

 (11) רכב מנועי שאין לו ארגז,
 רכב המוביל מכולה כאמור
 בתקנה 85א, רכב המוביל
 ארגז מתחלף כאמור בתקנה

 85ב או רכב עבודה

 (12) גרור או טרקטור כפי שצויין ברשיון הרכב.
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 (ג) לא ינהג אדם רכב מסחרי אחוד, רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה
 על 4000 ק״ג, טיולית או רכב מדברי שיש בו מקום ליותר מ־12 נוסעים,
 כשהוא מסיע נוסעים, אלא אם כן הרכב נושא עליו שלט ״נוסעים״ כמפורט

 בפרט 3 בחלק ג׳ שבתוספת השניה.

 (ד) על אף האמור בפסקה 3 של הגדרת ״טיולית״ בתקנת משנה (א),
 רשאית רשות הרישוי לרשום טיולית ולתת היתר להסיע בה בשכר או בתמורה
 אחרת גם לאחר יום ח׳ באדר התשנ״ג(1 במרס 1993) אם הרכב בא להחליף

 טיולית שלגביה קיים היתר כאמור.״

 הוספת תקנה 84א 2. אחרי תקנה 84 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הסעת נוסעים 84א. לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת

י אלא אם כן הוא מסוג המצוין בטור א׳ להלן ובתנאים המצויינים לצידו בטור ב׳: י ש  ב

 טור ב׳
 התנאים

 כאמור בחלק ה׳

 כאמור בחלק ו׳

 הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה
 ולא יגבה שכר מכל נוסע בנפרד.״

 טור א׳
 סוג הרכב

 (1) אוטובוס

 (2) מונית

 (3) (א) אוטובוס זעיר
 (ב) טיולית

 (ג) רכב מדברי
 (ד) רכב סיור

 תיקון תקנה 178 3. בתקנה 178(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) באוטובוס זעיר ובלבד שמספר הנוסעים בו, למעט הנהג, אינו עולה על 8״.

 תיקון תקנה 179 4. בתקנה 179 (א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) באוטובוס זעיר ובלבד שמספר הנוסעים בו, למעט הנהג, אינו עולה על 11.״

 תיקון תקנה 266 5. בתקנה 266 לתקנות העיקריות, הגדרת ״רכב ציבורי״ - תימחק.

 תיקון התוספת 6. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -
 השניה

 (1) בחלק אי, אחרי הגדרת ״פח מצופה מחזיר אור״ יבוא:
 ״״דרישות חובה״ - דרישות טכניות לענין רישומו של רכב, שפרסם אגף הרכב ושניתן
 לעיין בהן במשרדי אגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד.״

 (2) בחלק גי, בפרט 3 -

 (1) מקום הרישה יבוא:
 ״שלט ״ילדים״ ושלט ״נוסעים״ (תקנות 83(א) ו־84(ג)״

 (2) אחרי פרט 4 יבוא:
 ״4א. מרכב תקני לרכב (תקנה 84(א) וי(ב)

 (1) באוטובוס זעיר - יתאים לדרישות החובה לאוטובוסים;
 (2) ברכב מסחרי בלתי אחוד - יתאים למפמ״כ 63;
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 (3) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק״ג - יתאים
 לדרישות החובה לרכב דו תכליתי שמשקלו הכולל המותר מעל 4000 ק״ג:

 (4) בטיולית - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג טיולית.״

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר התשנ״ג (1 במרס 1993). תחילה

 כ״א בשבט התשנ״ב (26 בינואר 1992)
 (חמ•3-83) משה קצב

 שר התחבורה

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים)

 (תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

 :תוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957,
 וסעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-21979, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מקררים חשמליים ביתיים ומקפיאים), תיקון סעיף 9
 התשי1״ה-31975 (להלן - הצו), בהגדרת ״מערכת קירור״, הסיפה המתחילה ב״וכן רכיבי פיקוח
 ובקרה, מאוורר, גוף חימום, קוצב זמן להפשרה אוטומטית, וסת אוויר וטרמוםטט״ - תימחק.

 2. » בסעיף 1(1) בתוספת הראשונה לצו, בסופו יבוא באותיות מודגשות ״מערכת קירור היא: תיקון התוספת
^ ^ הראשונה ך א ^ מ ה ב ע ^ מ ר ן ר י ת ק ן ח ן ם ל ן ך ד ׳ מ ע ן נ ת מ ד י ח ^ י ל ן - ר ^ ר ק מ  יחידח הקירור האטומה של ה

 הקירור וכל הצנרת המחברת את חלקי המערכת השונים״.

9 יום מיום פרסומו. תחילה 0 -  3. תחילתו של סעיף 2

 ג׳ בשבט התשנ״ב (8 בינואר 1992)
ם סי  >חמ 3-477) משה נ

 שר התעשיה והמסחר

 1 ס׳׳ח התשי״ח, עמ׳ 24.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 625.

 3 ק״ת התשל״ה, עמי 1866; התשנ״ב, עמ׳ 460.

 הודעת החברות (שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 (ד) לתקנות החברות(כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים
 ושכר«), התשמ״א-1981' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 7(א), 8(א) ו־9(א) לתקנות, החל העלאת סכומי
 מיום !:״ז בשבט התשנ״ב (1 בפברואר 1992), כדלקמן: בסיס לחישוב

 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים, שכר

 ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא
 נקבע, כמפורט להלן:

 (1) לגבי 146,538 השקלים החדשים ראשונים - 5%

 (2) לגבי 366,345 שקלים חדשים נוספים - 4%

 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 646: התשמ״ב, עמ׳ 327; התשמ״ד, עמ׳ 852 ועמי 2375¡ התשמ״ז, עמ׳ 1147: התשנ״א, עמי 1135.
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 (3) לגבי 439,614 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (4) לגבי 1,465,380 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (5) לגבי 1,465,380 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (6) לגבי 1,465,380 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 ״שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט

 להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת
 עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד

 מכונס נכסים או מפרק אחר:

 (1) לגבי 7,326 השקלים החדשים הראשונים
 או חלק מהם י- 733 שקלים חדשים

 (2) לגבי 7,326 שקלים חדשים נוספים - 10%

 (3) לגבי 14,654 שקלים חדשים נוספים - 8%

 (4) לגבי 58,616 שקלים חדשים נוספים - 5%

 (5) לגבי 146,538 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (6) לגבי 439,614 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (7) לגבי 879,228 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (8) לגבי 1,465,380 שקלים חדשים נוספים - 1%

- 0.5%״ ,  (9) לגבי כל שקל חדש נוסף,

 ״שכר חלוקה 9. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי

 החברה כמפורט להלן:

 (1) לגבי 58,616 השקלים החדשים הראשונים - 4%

 (2) לגבי 73,269 שקלים חדשים נוספים -- 3%

 (3) לגבי 73,269 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (4) לגבי 1,465,380 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (5) לגבי 1,465,380 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״

 י׳׳ט בשבט התשנ״ב (24 בינואר 1992)
ם ו ל ם ב ר מ  ,חמ 496,-3) ע
 הכונס הרשמי

7 קובץ התקנות 5419,.ז׳ באדר א׳ התשנ״ב, 11.2.1992 4 6 

, ירושלים  המתיר 1.40 שקל הדש 0334-2883 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס ממשלתי




