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 תקנות שירות בטחון (יציאת אנשי מילואים לחוץ לארץ), התשנ״ב-1992

 התוקף סמכותי לפי סעיפים 33, 43, 43ב ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב],

 התשמ״ו-1986' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר החוץ, ולענין תקנה 7 באישור ועדת

 החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״איש מילואים״ - יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל, שעה שאינו

 בשירות:

 ״השר״ - שר הבטחון או מי שהוא הסמיכו לעניו תקנות אלה:

 ״מפקד״ - איש מילואים הממלא תפקיד פיקודי ברמת מפקד פלוגה או תפקיד מקביל לו שהגדיר

 מפקד היחידה או תפקיד חיוני אחר ביחידתו:

 ״פעיל גיוס״ - איש מילואים הממלא תפקיד שהוגדר בידי מפקד היחידה כראש אזור או ראש ציר
 הפצה, או בעל תפקיד חיוני אחר במערך הגיוס של יחידתו:

.  ״פקודות הצבא״ - כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-21955

 2. (א) לענין סעיף 43(0 לחוק, רישום הינו רישום מיוחד, המוטבע בחותמת או בדרך אחרת

 שאישר שר הפנים, בדרכונו של איש מילואים, והמעיד על היותו נמנה עם כוחות המילואים.

 (ב) רישום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה בידי השר.

 3. לא יצא איש מילואים לארצות כמפורט להלן ולא ייכנס אליהן בכל דרך שהיא, אלא אם כן

 בנוסף לרישום בדרכונו יהיה בידו גם -

 (1) לארצות המפורטות בחלק א׳ בתוספת - היתר יציאה מאת השר:

 (2) לארצות המפורטות בחלק ב׳ בתוספת - היתר יציאה מאת מי שנקבע לכך בפקודות

 הצבא.

 4. איש מילואים המוצב ביחידה שקבע שר הבטחון ושצוינה בפקודות הצבא, או הממלא בה

 תפקיד שנקבע וצוין כאמור, המבקש לצאת לארצות שפורטו שם, יהיה חייב להתייצב ביחידתו

 לשם קבלת תדריך והיתר לפי סעיף 43א(א) לחוק! החובה לפי תקנה זו תחול על מי שקיבל

 לעניינה הודעה בכתב מיחידתו.

 הגבלת יציאה בשל 5. מבלי לגרוע מהוראות תקנות 3 ו־4, לא יצא לחוץ לארץ איש מילואים שהוגש נגדו כתב

 הליכים משפטיים אישום בבית דין צבאי, כל עוד לא נסתיימו ההליכים המשפטיים נגדו, אלא אם כן בנוסף לרישום

 בדרכונו, בידיו גם היתר יציאה מאת מי שנקבע לכך בפקודות הצבא.

 רישום המוטבע
 בדרכון

 הגבלת יציאה
 לארצות מסויימות

 הגבלת אנשי
 מילואים מסויימים

 6. היתר יציאה לפי תקנות 3, 4 ו־5 יכול שיהיה מותנה בתנאים, בסייגים ובהגבלות.

 7. (א) לא יצא מפקד או פעיל גיוס לחוץ לארץ אלא אם כן מסר ליחידתו הודעה מוקדמת על

 כך בטלפון או בכתב, שבעה ימים לפחות לפני מועד יציאתו.

 (ב) מפקד יחידתו של איש מילואים או מי שהוא הסמיכו לכך יודיע לאיש המילואים

 הממלא תפקיד מפקד או פעיל גיוס, את החובה המוטלת עליו מכוח תקנה זו.

 היתר מותנה

 חובות מפקד
 ופעיל גיוס

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 107! התשנ״א, עמי 212.

 2 מ׳׳ח התשט״ו, עמי 171.
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 8. הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות פקודות הצבא, ולא לגרוע שמירת דינים

 מהן.

 תוספת

 (תקנה 3(1) ו־(2))

 חלל, א׳

 אלג׳י־יה, .בחריין, ברית האמירויות הערביות (נסיכויות המפרץ), ירדן, כווית, לבנון, לוב,

 מאוריטניה, סודאן, סומלי, סוריה, עומאן, עיראק, ערב הסעודית, קטאר, תוניסיה, תימן.

׳  חלק :

 אוגנדה, איראן, אנגולה, אפגניםטאן, ויטנאם, טנזיה, מאלי, מדגסקאר, מוזאמביק, מלזיה, מרוקו,

 פקיסטאן, צ׳אד, צפון קוריאה, קובה, קמבודיה.

 כ״ג נ:שבט התשנ״ב (28 בינואר 1992)

ס נ  >חמ 0-1094 משה אר

 שר הבטחון

 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(סיווג קבלנים רשומים)(תיקון),
 התשנ״ב-992ו

 נ:תוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3) ו־17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
 התשכ״ט-1969', ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (סיווג קבלנים רשומים), תיקון תקנה 1 נ  1. בתק
 התשפ״ח-21988 (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרת ״סיווג״, במקום ״בתוספת״ יבוא

 ״בתוספת הראשונה״.

 2. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, במקום ״בתום 24 חדשים״ יבוא ״בתום 12 חדשים״. תיקון תקנה 3

 3. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספות״. תיקון תקנה 6

 4. בתקנה 7 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 7

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) בפסקה (5) -

 (1) במקום פסקת משנה (א) יבוא:

 ״(א) המבקש היה בעשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו

 אחראי לביצוע עבודות הנדסה בגאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג

 המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך

 רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית.״

 (2) במקום פסקת משנה (ד) יבוא:

 ״(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד(4), לא יאושר סוג מיוחד
 למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו לפי פסקת משנה (א) של יחיד או

 תאגיד״.

 1 ם״וז התשכ״ט, עמי 218.
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 (ב) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) (א) המבקש היה קבלן רשום במשך עשר השנים שקדמו ברציפות

 להגשת בקשתו וביצע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את

 הסוג המיוחד ובהיקפים כמפורט לאותו סוג בתוספת השניה, ובלבד

 שהוכיח יכולת כספית כמפורט בפסקה 5(ב), בשינויים אלה:

 (1) הערך הנקוב של הון המניות המונפק לא יפחת מ־10%

 מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש!

 (2) שיעור הון המניות הנפרע או הערבות הבנקאית יהיו בהתאם

 להיקף העבודות שביצע כמפורט בתוספת השניה״.

 (ב) על מבקש כאמור בפסקת משנה (א) יחולו גם הוראות פסקה (5) (ג)
 ד(ד).

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״(3) ו־(5)״ יבוא ״(3), (5) וי(6)״.

 הוספת תוספת 5. בתוספת לתקנות העיקריות -
 שניה

 (1) במקום הכותרת ״תוספת״ יבוא:

 ״תוספת ראשונה׳

 (2) אחרי התוספת הראשונה יבוא:

 ״תוספת שניה

 (תקנה 7 (א)(6)<

 שיעור הערבות
 הבנקאית באחוזים

 מההיקף הכספי
 של הסוג

 המיוחד המבוקש

 שיעור הון המניות
 הנפרע באחוזים מההיקף

 הכספי של הסוג
 המיוחד המבוקש

 היקף העבודות שביצע הקבלן

 בעבודות הנדסה
 בבניה בנאיות למעט

 למגורים בבניה למגורים
 הסוג (במ׳׳ר) (באלפי ש״ח)

10% 10% 4,750 5,000 2 

7.5% 7.5% 7,125 7,500 

5% 5% 9,500 10,000 

10% 10% 9,500 10,000 3 

7.5% 7.5% 14,250 15,000 

5% 5% 19,000 20,000 

10% 10% 19,000 20,000 4 
7.5% 7.5% 28,500 40,000 

5% 5% 57,000 60,000 

10%. 10% 57,000 60,000 5 
7.5% 7.5% 85,500 90,000 

 120,000 171,000 5% 5%״
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 6. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ד בשבט התשנ״ב (29 בינואר 1992)

 (חמ 33»-3)

ן ו ר ל ש א י ר  א

 שר הבינוי והשיכון

 תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפח בביטוח אמהות), החשנ״ב-992ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 94א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-

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

 1 . סכום מענק האישפוז לענין סעיף 94א לחוק יהיה 2,625 שקלים חדשים.

 2. תקנות הביטוח הלאומי(מענק אישפוז בביטוח אימהות)2, שהותקנו משנת התשמ״ז-1986
 ועד שנת התשנ׳׳א-1991 -־ בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991). תחילה

 י״ט בשבט התשני׳ב (24 בינואר 1992)

ר י  (חמ;!3-18) יצחק שמ

 שר העבודה והרווחה

 י סייח התשכ״ח, עמי 108¡ התשנ״א, עמ׳ 108: ק״ת התשנ״א, עמי 927.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמ• 756 ועמי 1030 ! התשמ״ט, עמי 147 ועמי 175 ועמי 666¡ התש״ן, עמ׳ 38, עמ׳ 306 ועמי 666¡ התשנ״א,

 עמי 608, עמי 785 ועפ׳ 927.

 סכום מענק
 אישפוז

 ביטול תקנות

 תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר)(תיקון),
 התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מם ערך מוסף, התשל׳׳ו-1975' (להלן-החוק), ובאישור

 ועדו! הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מם ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק זעין-)׳ תיקון תקנה
 התשמ׳׳ז-1987/ במקום ״100,000״ יבוא ״120,000׳׳.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשנ׳׳ב (1 בינואר 1992). יזי׳ילה

 כ׳׳ג בשבט התשנ״ב (28 בינואר 1992)

י ע ד ו צחק מ  (חמ 3-989) י

 שר האוצר

 י ם״ח התשל״ו, עמי 52.
 2 ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 486¡ התשנ״א, עמי 721.
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 תקנות דשות שדות התעופה(אגרות במסופי המעבד היבשתיים)(תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', וסעיף 2(ד)(1)

 לחוק רשות שדות התעופה(הוראת שעה), התש״ם-21980, ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(0 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים),

 התשמ״ג-31983, בסופה, במקום ״כ״ו בשבט התשנ״ב (31 בינואר 1992)״ יבוא ״ט׳ בשבט
 התשנ״ג (31 בינואר 1993)״.

 כ״ד בשבט התשנ״ב (29 בינואר 1992)

 וחמ 3-128) משה קצב

 שר התחבורה

 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 182¡ התשל״ח, עמ׳ 45¡ התשמ״ד, עמי 88.
 ס׳׳ח התש״ם, עמ׳ 104 ועמי 125¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 1335.

 ק״ת התשמ׳׳ג, עמ׳ 1167¡ התשמ׳׳ט, עמי 1187¡ התשנ׳׳ב, עמי 229.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת
 השניה לחוק)(מסי 4), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לחוק, בפסקה (2), המלים ״תפוחי אדמה״ - יימחקו.
 השניה

 כ״ג בשבט התשנ״ב (28 בינואר 1992)
 (חמ 3-1976)

י ע ד צחק מו ר י י  יצחק שמ
 שר החקלאות שר האוצר

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר שחון) (תיקון), התשנ״ב-1992

,  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 וי15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957
 אנו מצווים לאמור:

 תיקון סעיף 2 1 . בסעיף 2(ד) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(בשר טחון), התשל״ו-21975 (להלן -הצו
 העיקרי), במקום ״שלושים״ יבוא ״ששים״.

 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״שלושים״ יבוא ״ששים״.

 א׳ באדר א׳ התשנ״ב (5 בפברואר 1992)

ט מר ל ו ד א ם אהו סי ) משה נ 3 ־ 2 0 8 מ 0 ח ) 

 שר התעשיה והמסחר שר הבריאות

 סייח התשי״ח, עמי 24.
 ק״ת התשל״ו, עמי 178.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(בשר טחון חי מתובל)(תיקון), התשג״ב-992ו

 כתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',
 אנו מצווים לאמור:

תיקון סעיף 2
 1. בסעיף 2(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), התשל״ו-975!2 

 (להלן -הצו העיקרי), במקום ״30״ יבוא ״ששים״.

 2. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״שלושים״, פעמיים, יבוא ״ששים״. תיקון סעיף 3

 א׳ באדר א׳ התשנ״ב (5 בפברואר 1992)

 (חמ 3-2080)

ם סי  משה נ
 שר התעשיה והמסחר

 1 סייח התשי״דו, עמ׳ 24.

 2 ק״ח התשל״ו, עמ׳ 188.

ט מר ל ו ד א  אהו

 שר הבריאות

 הודעת מס בולים(סכום מדבי של אגדה שניתן לשלמה בבולים), התשנ״ב-1992

 1:תוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה

 בבולים), התשמ״ד-11984 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן, נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום כ״ד בטבת התשנ״ב עדכון סכום
 (1 בעואר 1992) הוא כדלקמן:

 ״קביעה סכום 1. הסכום לענין סעיף 4א לפקודה יהא 80 שקלים חדשים.״ י
 מרבי

 כ״ב נ:שבט התשנ״ב (27 בינואר 1992)

י ע ד ו צחק מ  1חמ 3-1182) י

 שר האוצר
 י ק״ת התשמ״ד, עמי 915.

 כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב)(תיקון), התשנ״ב-1992

 ב זוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב),
 התשמ״ט-11989, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 1 לכללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ״א-1991 - תיקון סעיף 1
 (1) בפסקה (א), בסופה יבוא:

 ״1991 1,000 ש״ח״

 (2) בפסקה (ב), בסופה יבוא:

 ״1991 2,800 ש״ח״.

 י״ד בשבט התשנ״ב (19 בינואר 1992)

ש י ב  >חמ 3--168) משה ג

 — נציב מס הכנסה
 י ק״ת זתשמ״ט, עמ׳ 898.
 2 ק״ת זתשנ׳׳א, עמי 796.
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 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(התאמת סכום גישות מזערי), התשנ״ב-992ו

 בהתאם לתקנה 78(ב) לתקנות הנמלים(בטיחות השיט), התשמ״ג-1982! (להלן - התקנות),
 נמסרת בזה הודעה, לאמור:

 התאמת סכום 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1991 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר

 1990, תואם הסכום הנקוב בתקנה 78(א) לתקנות, ומיום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992)
 הסכום האמור הוא 99,908 שקלים חדשים.

 י״ז בשבט התשנ״ב (22 בינואר 1992)

ן ב אב עק  (חמ 3-610) י

 המנהל הכללי של משח־ התחבורה

 ק״ת התשמ״ג, עמי 387; התשנ״ב עפ׳ 402 ועמ׳ 658.

 תיקון טעויות

 1. בתקנה 1 לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשנ״ב-1992', במקום המלים
 ״בפסקה (1), במקום״ צריך להיות ״בפסקה (1), במקום ל־106.6% יבוא ל־110.3% ובמקום״.

 (חמ/3-7319)

 2. בסעיף 1 לצו נפי המלחמה בנאצים (שינוי שיעורים), התשנ״ב-21992, במקום המלים ״במקום
 80.1% יבוא 91.1%״ צריך להיות ״במקום 88.1% יבוא 91.1%״.

 (חמ 3-818)

 1 ק״ת 5413, התשנ׳׳ב, עמי 640.

 2 ק״ת 5413, התשנ״ב, עמי 641.

 תיקוני טעויות
 בתוספת לתקנות הרופאים הוטרינרים (סדרי דין בועדה), התשנ״ב~1992, שפורסמו בקובץ

 התקנות 5414, התשנ׳׳ב, עמ׳ 652, בטופס 1, בסעיף 1, במקום ״(סדרי דין בועדה), התשנ״א-1991״

 צריך להיות ״(סדרי דין בועדה), התשנ״ב-1992״.

 (חמ 3-2330)

 בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח(אגרות), התשנ״ב-1992, שפורסמה בקובץ התקנות 5415, התשנ״ב,

 עמ׳ 682, ברישה של סעיף 1, במקום ״ט״ו בטבת התשנ׳׳ב״ צ״ל כ״ה בטבת התשנ״ב״.

 (חמ 3-838)

 בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס׳ 2) (תיקון), התשנ״ב-1992, שפורסמו בקובץ

 התקנות, 5404, התשנ״ב, עמ׳ 522, בכותרת ההוראות, במקום ׳׳(תיקון)״ צ׳׳ל ״(תיקון מס׳ 2)׳׳.

 (חמ 3-308)

 754 קובץ התקנות 5420, י״ד באדר א׳ התשנ״ב, 18.2.1992

 המחיר 1.40 שקל חדש 0334-2883 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




