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 קובץ־ התקנות
 ט׳ בגינון התשנ׳׳ב 5433 12 באפריל 1992

 עמוד
ת הנכים(מבחנים לקביעת דרגת נכות)(תיקון), התשנ״ב-1992 948 ו  תקנ

 ו
י התוספת הראשונה לפקודה), התשנ״ב-1992 950 ו נ ת התעבורה(שי ו  תקנ

ת הגנת הצרכן(עילות לביטול מכר)(חלקי חילוף)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-1992 950 ו  תקנ

ן מס׳ 2), ר,תשנ״ב-1992 951 ת הבחירות לכנסת(תיקו ו נ ק  ת

ירות(בתי מלון), התשנ״ב־1992 954 ת שירותי תי ו  תקנ

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-1992 957

 צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם(תיקון), התשנ׳׳ב-1992 958

ים רשמיים) (תיקון), ים (בתים מבניה קלה - פטור ממילוי אחר דרישות תקנ  צו התקנ

 התשנ׳׳ב-1992 960

 צו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 2), התשנ״ב-1992 960

 צו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 3), התשנ׳׳ב-1992 960

 הודעת רישום ציוד הנדסי(אגרת רישום), התשנ׳׳ב-1992 961
 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור)(מס׳ 3), התשנ״ב-1992 962



 תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) (תיקון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959
 [נוסח משולב]/ אני מתקין תקנות אלה:

 תיקיו תקנה 11 1. בתקנה 11 (ה) לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש׳יל 21969 (להלן -

 התקנות העיקריות), אחרי ״דרגת נכות אחרת״ יבוא ״למעט אם היא פגימה כמפורט בתוספת
 שנקבע לצידה שאינה נכות״.

 תיקה התוספת 2. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (1) במקום הכותרת יבוא:
 ״תוספת

 (תקנות 4, 10(ה) ו־11)״:

 (2) בפרט 1(1) א׳ 1 ו־(2), במקום ״0%״ יבוא ״1%״;

 (3) בפרט 2א, במקום ״0%״ יבוא ״אין נכות״:

 (4) בפרט 3א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״;

 (5) במקום פרט 4 יבוא:

Impaired Glucose Tolerance 1% ״סוכרת 4. (1) הפרעה בטבילות לפחמימות 

 (2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%

 (3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%

 (4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה הריקות
 אינסולין 20%

 (5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר
 יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי

 ב. סוכרת ״שבירה״(Brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין

 ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון
 בלבד 40%

 (6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים(ללא קשר לצורת
 הטיפול):

 א. נוירופתיה םימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);

!( PDR - או משגשגת , BDR - של הרקע) ב. רטינופתיה סוכרתית 

 ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית:

 ד. מחלת כלי דם הקפיים!

 ה. מחלת כלי דם כלילים 65%

 י ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276¡ התשכ׳׳א, עמ׳ 156.
 2 ק״ת התש׳׳ל, עמי 217: התש״ן, עמי 550.
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 לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת
 הנובעת מהם לא עולה מעל 30%: עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת

 בהתאם למבחנים ספציפיים.

 (7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל
 אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%״

 (6) בפרטים 5(1)א, (3)א וי(6)א, 6א, 7(4)א ו־8(1)א, במקום ״0%״ יבוא ״1#0״:

 (7) בפרט 9 -

 (א) בפרט משנה (3)א, במקום ״0%״ יבוא ״אין נכות״:

 (ב) בפרטי משנה (4)ג1 ו־(6)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״;

 (8) בפרטים 10(1)ב1 , 11(1)א, (2)א וי(6)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״¡

 (9) בפרט 12 -

 (א) בפרטי משנה (2)בו ו־(3)א1 , במקום ״0%״ יבוא• ״1%״!

 (ב) בפרט משנה (2)ד1ו, במקום ״אין הפרעות 0%״ יבוא ״הפרעות מזעריות 1%״:

 (ג) בפרט משנה (2)הב1 ו־(3)ב1 במקום ״0%״ יבוא ״אין נכות״.

 (10) בפרט 13 -

 (א) בפרט משנה (1)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״:

 (ב) בפרט משנה (3)א׳ במקום ״ללא הפרעות 0%״ יבוא ״הפרעות מזעריות 1%״¡

 (11) בפרט 14(1)א, במקום ״ללא הפרעות״ יבוא ״הפרעות מזעריות״ ובמקום ״0%״
 יבוא ״1%״:

 (12) בפרט 15 -

 (א) בפרט משנה (1)א, במקום ״ללא הפרעות 0%״ יבוא ״הפרעות מזעריות 1%״:

 (ב) בפרטי משנה (4)א וי(7)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״:

 (13) בפרט 16 -

 (א) בפרטי משנה (3)א, (4)א, (5)א, (6)א וי(7)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״:

 (ב) בפרט משנה (4)ב, במקום ״ללא הפרעות 0%״ יבוא: ״הפרעות מזעריות 1%״:

 (14) בפרטים 17א, 18(1)א, 19א ו־ב, 20א ו־ה, 22(1)א, (2)א׳ (6)א, (9)ו ו־(10)א,
 23(2)או , 24(1)א, (2), (8)א, (9)א, (10)א ו־25(1)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״¡

 (15) בפרט 29 -

 (א) בפרטי משנה (5)ב1 , ג1 , דו ו־(6)1 , במקום ״0%״ יבוא ״1%״:

 (ב) בפרטי משנה (7)א1 , ו־בו (11)א1 ו־ב1 , במקום ״0%״ יבוא ״אין נכות״:

Î(16) בפרט 30(1)א ו־(5)1 , במקום ״0%״ יבוא ״1%״ 

 (17) בפרט 31(5)או , (6)או וי(7)או , במקום ״0%״, פעמיים, יבוא ״1%״;

 (18) בפרטים 32(3)או ו־(4)או , 35(1)א, 36(1)א, 37(6)א, וי(10)א, 38(1)א ו־39(1),
 במקום ״0%״ יבוא ״%!״!
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 (19) בפרט 41 -

 (א) בפרטי משנה (4)א, (5)א, (7)א IV ויב IV , במקום ״0%״, פעמיים, יבוא
 ״1%״;

 (ב) בפרט משנה (10 )א, במקום ״ללא הפרעות 0% 0%״ יבוא ״הפרעות מזעריות
 1% 1%״!

 (20) בפרטים 46(1), 47(4)א ו־(5)א, 48(2)ה1 , ו1 , ו־ז 111, 49(1)א, (2)א ו־50(4)א,
 69(1)א ו־(4)ד1 , במקום ״0%״ יבוא ״1%״;

 (21) בפרט 72 -

/ בשורות 3,2,1 ו־4, ובטורים ב׳ ג׳ ו־ד׳  (א) בטבלה שבפרט משנה (1), בטור א
 בשורה 1, במקום ״0״ יבוא ״1״¡

 (ב) בפרטי משנה (3)ב1 ו־(4)ד1 , במקום ׳׳0%״ יבוא ״1״!

 (22) בפרט 73(1)א1 , במקום ״0%״ יבוא ״1%״¡

 (23) בפרט 75 -

 (א) בפרט משנה (1)א, במקום ״0%״ יבוא ״אין נכות״!

 (ב) בפרט משנה (2)א, במקום ״0%״ יבוא ״1%״;

 (24) בפרטים 76, 79(1), 80(1), 81(1) ו־82(1), במקום ״0%״ יבוא ״1%״.

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ג׳ באדר ב׳ התשנ״ב (8 במרס 1992)
ס נ ר ה א ש  m 0-1144 מ

 שר הבטחון

 תקנות התעבורה (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בסעיף 4 בתוספת הראשונה לפקודה, במקום ״308(ג)״ יבוא ״308(ד)״.
 הראשונה לפקודה

 י״ב באדר ב׳ התשנ״ב (17 במרס 1992)
ב צ ה ק ש  m 0-83 מ

 שר התחבורה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 7, עמי 173: סייח התשמ״ד, עמ׳ 30¡ התשנ״א, עמי 214: ק״ת התשנ״ב, עמי 674.

 תקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכד) (חלקי חילוף) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-11981, אני מתקין תקנות
 אלה:

 ס״ה התשמ״א, עמ׳ 248.
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 1. בתוספת לתקנות הגנת הצרכן (עילות לביטול מכר) (חלקי חילוף), התשמ״ז-21986, תיקון התוספת
 בסופוז יבוא: ״מברשת שיניים חשמלית״.

 2. . תחילתו של צו זה חדשיים מיום פרסומו. תחילה

 ב׳ באדר א׳ התשנ״ב (24 בפברואר 1992)
ם י ס ה נ ש  >חמ 2>!3-14< מ

 שר התעשיה והמסחר

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1230! התשנ׳׳ב, עמ׳ 504.

 תקנות הבחירות לכנסת (תיקון מס׳ 2), החשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68א(א), 116ט, 116י(ג) ו־145 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
 משולב], התשכ״ט-1969' (להלן - החוק), ובהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל פי

 המלונתה אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 10 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג-21973 (להלן - התקנות), יבוא: הוספת תקנה 11

 ״מקום קלפי לנכים 11. (א) בתקנה זו, ״תקנות התכנון״ - תקנות התכנון והבניה (בקשה

 להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-31970.

 (ב) הגישה אל מקום הקלפי תהא באמצעות מישור אופקי או באמצעות
 כבש או מעלית או מדרגות כמפורט בסעיף 8.04(ג)(1) עד(6) בחלק ח׳ בתוספת

 לתקנות התכנון.

 (ג) לתא ההצבעה יהיה פתח שרחבו לא יפחת מ־150 ס״מ.

 (ד) פתקי ההצבעה יהיו מונחים בגובה שלא יפחת מי75 ס״מ ולא יעלה
 על 100 ם״מ״.

 אחרי תקנה 104יד יבוא: הוספת פרק י״א2
 ״פדל, י״א2: בחירות בנציגויות דיפלומטיות וגןונפולריות של ישראל

 104טו. ברשימות הבוחרים לפי סעיפים 116י(ג) ו־116יא לחוק יפורטו שם
 המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אימו, שנת לידתו, מענו בארץ

 ומספר זהותו במרשם האוכלוסין.

 104טז. הוראות תקנות 104ב עד 104 ו יחולו גם על ספירת קולות המצביעים
 בקלפיות המיוחדות בנציגויות בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 104יז. מינוי האחראים להצבעה בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות ייעשה
 לפי טופס 26א בתוספת ופרוטוקול ההצבעה ייעשה לפי טופס 27א שבתוספת״.

 פרטי בוחרים
 ברשימות

 ספירה קולות
 מצבין:ים

 מינוי אחראים
 ופרוט•קול

 בתוספת לתקנות - תיקון התוספת

 (1) אחרי טופס 26 יבוא:
.3 

 1 סייח התשכ״ט, עמ׳ 103: התשנ״ב, עמ׳ 194.

 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1978¡ התשמ״ח, עמי 1060¡ התשנ״ב, עמי 756.

 3 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1841.

 קובץ התקנות 5433, ט׳ בניסן התשנ״ב, 12.4.92 951



פס 26א  ״טו
 (תקנה 104יז)

 ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת

 מינוי אחראי/ממלא מקום״ להצבעה בנציגות
 דיפלומטית או קונסולרית

 אני מאשר כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 100 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
 התשכ״ט-1969, החל על הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות מכוח סעיף 116ט

 מינתה ועדת הבחירות המרכזית את:

 השם הפרטי שם המשפחה תפקיד בנציגות

 להיות אחראי/ממלא מקום אחראי• בנציגות

 לצורך הבחירות לכנסת ה

 ידיר ועדת הבחירות המרכזית

פס 27ב טו  ״
 (תקנה 104יז)

 חותמת ועדת הבחירות המרכזית

 תאריך

 מחק את המיותר

 (2) אחרי טופס 27א יבוא:

 ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת ה

 בחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות

 פרוטוקול ממהלך ההצבעה בנציגות

 1. שמות האחראים:

 מס׳ זהות

 2. ביום בשעה נכנסו הייה:
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 בדקו את הקלפי ומצאוה ריקה:

 הקלפי ננעלה במנעול שמספרו״

 התקינו ובדקו את כל הסידורים הדרושים לניהול הצבעה באופן תקין ובכלל זה הסידורים
 להבטחת חשאיות ההצבעה.

 3. יסופקו לועדה:

 :א. עותק של רשימת הבוחרים הזכאים להצביע בנציגות ורשימת עזר ממדינת לפי מספרי
 הזהות.

 : מעטפות הצבעה.

 נ מעטפות הצבעה חיצוניות.

 4. ־הצבעה בנציגות החלה בשעה

 •הסתיימה בשעה

 ־צביעו בוחרים בהתאם למתיקות ברשימת הבוחרים המצורפת לפרוטוקול.

 5. עם סיום ההצבעה נותרו בידי הועדה מעטפות הצבעה ו מעטפות
 הצבעה חיצוניות ללא שימוש. המעטפות נארזו בצרורות נפרדים.

 6. ציד עם גמר ההצבעה נעלה הועדה את הקלפי:

 ם על ידי השחלת מנעול בטחון לארבעת החורים הסמוכים לחריץ, כך שאי אפשר יהיה להכניס
 לתוכה דבר אלא בשבירת המנעול.

 ם על ידי הדבקת סרט דביק על החריץ וחתימת חברי הועדה על הסרט ועל מכסה הקלפי.•*

 7. פרוטוקול זה נערך בי2 עותקים. עותק אחד ורשימת הבוחרים המצורפת אליו נשלח לועדה
 המרכזית יחד עם הקלפי והעותק השני נשמר בידי הקונסול לענינים קונסולריים או בידי ראש

 המדור הקונסולרי.

 8. הערות

 9. חתימת חברי הועדה:

 . שם משפחה

 • ימולא רק אם הקלפי שסופקה היא קלפי רגילה (ארגז)

 '•• במקרה שהקלפי היא רגילה (ארגז)״

 כ״ה ונאדר ב׳ התשנ״ב (30 במרס 1992)
ר ע י ה ד י ר  >חמ 0-14:9 א

 שר הפנים
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 תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(1)(ב) וי(4), 4(א)(1), 12, 20 ו־24 לחוק שירותי תיירות,
 התשל״ו-11976 (להלן - החוק), וסעיפים 5, 15 וי27 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 התשי״ח-21957 (להלן - חוק הפיקוח), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין, מצווה

 ומתיר לאמור:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״בעל מלון״ - לרבות אדם שבידו השליטה, הפיקוח או ההנהלה של בית מלון:

 ״דולר״ - דולר של ארצות הברית של אמריקה!

 ״דמי שירות״ - תוספת על מחיר השירות או השירות הנוסף הנדרשת בעד מתן השירות!

 ״המועצה״ - מועצה ארצית מייעצת שהוקמה לפי תקנה 11¡

 ״הממונה״ - מי ששר התיירות מינה אותו לממונה על בתי מלון לענין תקנות אלה, כולן או
 מקצתן!

 ״המפרט״ - רשימת דרישות שקבע הממונה לגבי מבנה וציוד של בית מלון, המופקדת לעיון
 הציבור אצל הממונה ובלשכות האזוריות של משרד התיירות!

 ״השר״ - שר התיירות!

 ״טבלת סמלי השירותים״ - טבלה שמפורטים בה סמלים המאפיינים שירותים מסויימים של בתי
 מלון!

 ״מלון רשום״ - בית מלון אשר קיבל תעודה והמסוגל לספק בתמורה שירותי לינה ב־15 חדרים או
 יותר!

 ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-31975!

 ״שירות״ - כל אחד מאלה: לינה, לינה עם ארוחת בוקר.

 ״שירות נוסף״ - כל אחד מאלה: ארוחת בוקר, חצי פנסיון, ופנםיון מלא, וכן כל שירות הניתן
 בנוסף לאלה, לפי רשימה שקבע הממונה, והמופקדת לעיון הציבור אצל הממונה ובלשכות

 האזוריות של משרד התיירות.

 ״תעודה״ - תעודה תתומה בידי הממונה המעידה על היות בית המלון מלון רשום.

 מלון רשום 2. בית מלון זכאי לקבל תעודה של מלון רשום אם הוכיח לממונה כי עמד בדרישות אלה:

 (1) יש לו רשיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-41968!

 (2) מועסק בו במשרה מלאה מוסמך לניהול בתי מלון כמשמעותו בצו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים (מומחים בבית מלון), התשכ״ה-51965 (להלן - צו המומחים),

 בכפוף לאמור בתקנה 6(א)!

 (3) מתקיימות בו כל דרישות המפרט!

 (4) מתקיימות בו הוראות כל דין לענין ניהול בית מלון ומתן שירות בו.

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 228¡ התשמ״ז, עמ׳ 151.

 2 ם״ח התשי״ח, עמי 24.

 3 0״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 4 ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 204.

 5 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1444¡ התשמ״ד, עמי 2126.
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 3. תקפה של תעודה, אם לא נקבע בה מועד אחר, הא עד יום 31 בדצמבר של השנה שלאחר תקפה של תעודה
 שנת נתינתה, והיא ניתנת לחידוש.

 פרסום מחיו״
 שירות

 הצגת מחירים

 מוסמך לנהול
 במלון

 הטעיה בפרסום

 4. (א) לצורך פרסום בלשכות תיירות בארץ ובחו״ל של שירות במלון רשום, יתן המלון
 הרשום הודעה לממונה, בדרך שהוא קבע, עד הי30 בנובמבר של כל שנה ובה רשימת מחירי

 השירות בדולרים, שתחול למן ה־1 במרס של השנה שלאחריה (להלן - ההודעה).

 (ב) מבקש מלון רשום לשנות מחיריו הנקובים בהודעה, יודיע על כך לממונה, בכתב,
 תשעיכ ימים לפני המועד שבו יחול השינוי.

 (ג) בנוסף להודעה כאמור בתקנת משנה (א) יודיע מלון רשום לממונה על שירות נוסף
 שהמלון מספק, לפי טבלת סמלי השירותים שקבע הממונה.

 (ד) הודיע מלון רשום על שירות או שירות נוסף שהוא נותן, לא יפסיק נתינתו אלא אם כן
 הודיע על כך תשעים ימים מראש, בכתב, לממונה.

 5. (א) בית מלון יציג באופן הנראה לעין -

 (1) את מחיר השירותים הניתנים בו, כשהוא כולל כל מס, אגרה ותשלום חובה,
 ליד דלפק קבלת האורחים! ניתן לציין בנפרד את שיעור דמי השירות! המחיר לתייר •

 חוץ יהא לאחר הפחתת המסים שהתייר פטור מהם!

 (2) את המחיר בעד השירותים והשירותים הנוספים הניתנים בבית המלון - בכל
 חדר!

 (3) תפריט הכולל פירוט המנות, הארוחות והמשקאות ולצדו של כל פריט מחירו -
 בכל מקום במלון שבו מוגשות ארוחות!

 (ב) מחיר כאמור בתקנת משנה (א) מותר להציג בדולרים, ובלבד שהוא מוצג גם
 בשקליש חדשים כולל מע׳׳מ לצד מחירו, או בלוח מחירים נפרד! ואולם בכל חדר יכול שמחיר

 השירות יוצג בדולרים בלבד.

 (ג) הוראות תקנה זו לעניו הצגת מחירים יחולו גם על -

 (1) פירוט מחירים בחשבוניות שנותן בית המלון!

 (2) כל פרסום של מחירי בית המלון לשירותים הניתנים בו.

 (ד) השירותים והשירותים הנוספים שמחיריהם מוצגים כאמור בתקנת משנה (א)
 יפורסמו בעברית ובשפה לועזית אחת לפחות.

 6. (א) בעל מלון לא יפעיל מלון רשום שיש בו 50 חדרים או יותר, אלא אם כן הוא מנוהל
 בידי מוסמך לניהול בתי מלון, כמשמעותו בצו המומחים, המועסק במשרה מלאה.

 (ב) מלון רשום יודיע לממונה את שמו של המוסמך לניהול בתי מלון שאותו הוא מעסיק.

 (ג) עמד המוסמך לניהול בתי מלון לסיים תפקידו במלון רשום, יודיע על כך בעל המלון,
 בכתב, לממונה תוך פרק זמן סביר לפני מועד סיום תפקידו, ויציין בהודעה את שמו של המוסמך

 לניהול בתי מלון שיחליפו.

 7. (א) לא יעשה אדם שימוש בדירוג של בית מלון או המלצה שנהגו ערב תחילתן של
 תקנות אלה, ולא יפרסם ולא יציג בפרסום כוכבים או סימונים דומים שיש בהם כדי להטעות את

 הציבור לענין דירוג או המלצה כאמור.
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 (ב) לא יפרסם בית מלון בעתון או בכל דרך אחרת מידע לא נכון או לא שלם בדבר
 השירותים או השירותים הנוספים הניתנים בו ומחיריהם.

 8. (א) הממונה רשאי לבטל או להתלות תעודה או להתרות במלון רשום, לאחר שנועץ
 במועצה, אם אירע אחד מאלה:

 (1) בעל המלון הרשום -

 (א) לא קיים את התנאים למתן התעודה לפי תקנה 2, כולם או מקצתם:

 (ב) מסר לממונה פרטים בלתי נכונים!

 (ג) עשה מעשה או מחדל הנוגד, לדעת הממונה, את מטרות התעודה!

 (ד) עבר על הוראות תקנות 4, 5, 6, 7!

 (ה) הציג מחיר העולה על המחירים שמסר בהודעה לממונה!

 (ו) גבה מחיר גבוה מהמחיר שהוצג לפי תקנה 5.

 (2) רמת המלון הרשום ירדה, לדעת הממונה, מחמת ליקויים העלולים לפגוע בטיב
 השירות לאורח, בנוחותו, רווחתו, בריאותו או בטיחותו.

 (ב) החלטת הממונה לפי תקנת משנה (א)(1) או(2) תישלח למלון הרשום בכתב וניתן
 להשיג עליה לפני השר, כאמור בסעיף 12(ג) לחוק, בהודעה בכתב, שתימסר תוך שלושים ימים

 מיום קבלת ההחלטה.

 9. השר רשאי, לפטור בית מלון או קבוצה או סוג של בתי מלון מהוראות תקנות אלה, כולן או
 מקצתן.

 10. לצורך הפיקוח על ניהולו של בית מלון, רשאי הממונה לשגר מבקר כאמור בסעיף 19

 לחוק, לערוך בו ביקורת ולדרוש כי ייעשו בו שינויים, שיפורים ושיפוצים.

 11. (א) תקום מועצה ארצית מייעצת לעניני בתי מלון, בת חמישה עשר חברים.

 (ב) הרכב המועצה יהיה של חברים שמינה השר כמפורט להלן:

 (1) חמישה חברים עובדי המדינה ובהם חבר שהמליץ עליו שר הפנים, לנושא כיבוי
 אש, חבר שהמליץ עליו שר הבריאות, לנושאי תברואה, ושלושה עובדי משרד

 התיירות שאחד מהם יתמנה היושב ראש!

 (2) שלושה חברים שאינם עובדי מדינה מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות
 שעליהם המליצה התאחדות המלונות בישראל (להלן - ההתאחדות)!

 (3) חבר אחד שעליו המליץ איגוד סוכני תיירות שליד התאחדות סוכני נסיעות
 ותיירות בישראל (להלן - האיגוד)!

 (4) חבר אחד שעליו המליץ הארגון היציג, לדעתו של השר, של עובדי בתי מלון
 (להלן - הארגון):

 (5) שני חברים, בהם נציג אחד של המועצה להגנת הצרכן ונציג אחד של הרשות
 להגנת הצרכן.

 (6) שלושה נציגי ציבור.

 (ג) לא המליצו ההתאחדות, האיגוד או הארגון על מועמדים כאמור בתקנת משנה(ב)(2),
 (3) או(4) תוך עשרים ואחד ימים מהיום שנמסרה להם בקשה על כך מאת השר, יתמנו חמשת

 ביטול תעודה

 סמכויות לפטור

 ביקורת

 מועצה ארצית
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 החברים, לפי ראות עיני השר, מבין בעלי מקצוע בענף המלונאות, בענף סוכני נסיעות ובמקצוע
 עובדי נ:תי מלון, לפי הענין.

 וד) המועצה תייעץ לשר ולממונה בעניני מתן פטור וביטול תעודה.

 12. וא) יושב ראש המועצה יכנסה לישיבות לפי הצורך או לפי דרישת שליש מחבריה, והוא ישיבות המועצה
 יקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

 (ב) שמונה חברי המועצה מהווים מנין חוקי בדיון ובלבד שהוזמנו אליו כל החברים.

 ו:ג) החלטות המועצה יינתנו ברוב קולות החברים בישיבה שיש בה מנין חוקי.

 (ד) היה שוויון בקולות החברים בישיבה, יהיה ליושב ראש קול מכריע.

 (ה) , יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.

 13. המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה לפי תקנות אלה. ועדות

 14. בטלים - ביטול

 (1) תקנות שירותי תיירות (בתי מלון), התשמ״א-61980 (להלן - התקנות
 הקודמות);

 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז-1967ד(להלן - הצו).

 15. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 16. (א) מלון שערב תחילתן של תקנות אלה היה מלון מדורג או מומלץ או זכאי להיות מדורג הוראות מעבר
 או מומלץ לפי התקנות הקודמות או לפי הצו, יראו אותו עד יום ז׳ בטבת התשנ״ג(31 בדצמבר

 1992) כאילו הוא מלון רשום לפי תקנות אלה.

 (ב) מלון כאמור בתקנת משנה (א) יוכל לאחר המועד האמור להיות מלון רשום אם
 נתקיימו׳ בו הוראות תקנה 2 אפילו היו בו פחות מ־15 חדרים.

 (ג) הודעה שמסר מלון רשום על מחירי שירות ערב תחילתן של תקנות אלה יראו
 כהודעה שנמסרה לפי תקנה 4(א).

 17. !זוקף תקנות אלה יפקע בתום 24 חדשים מיום פרסומן, זולת אם הוארך תוקפן לפני המועד תוקף
 האמור.

 י״ז באדר ב׳ התשנ״ב (22 במרס 1992)
ת ן פ ו ע ד  (חמ 0-1180 ג

 שר התיירות
 6 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 62.

 7 ק״ת וזתשנ״ז, עמ׳ 1159¡ התשמ״ח, עמי 861.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-992ז

 בחוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. אחרי פרק ארבעה עשר לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958 הוספת פרק
י ש ה ע ע ב ר  (להלן - הצו העיקרי), יבוא: א

 1 דיני נדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת זזתשי״ח, עמ׳ 1256¡ התשנ׳׳ב, עמ׳ 317.
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 ״פרק ארבעה עשר 1: מועצה כפרית, ומועצה
 אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי

 136 א. בפרק זה -
 ״מועצה״ - מועצה כפרית או מועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי;

 ״מועצה כפרית״ - צירוף תחום הישובים אשר שמותיהם מפורטים בתוספת
 מתחת לשמה של אותה מועצה אזורית ושאף אחד מהם אינו ישוב שיתופי
 או כפר שיתופי כמשמעותו בתקנות האגודות השיתופיות (חברות),

 התשל״ג-31973:

 ״מועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי״ - מועצה אזורית שאין בתחומה
 ישוב שיתופי או כפר שיתופי כמשמעותו בתקנות האגודות השיתופיות

 (חברות), התשל״ג-1973:

 ״תחום ישוב״, במועצה כפרית - השטח הנושא את שם הישוב המותחם בקו
 אדום במפת הישוב או במפת המועצה הכפרית החתומה ביד שר הפנים.

 136ב. (א) המועצה הראשונה תוקם בידי השר והוא יקבע את מספר חבריה
 וימנה אותם לאחר שהתייעץ עם אנשים המייצגים לדעתו את תושבי המועצה.

 (ב) המועצה הראשונה תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.

 136ג. מועצה נבחרת תהיה מורכבת מנציגי האזורים או - במועצה כפרית -
 נציגי הישובים, שייבחרו לפי הוראות צו זה.

 מועצה ראשונה
 ממונה

 מועצה נבחרת

 ועד מייעץ בישוב 136ד. בכל ישוב במועצה כפרית ימנה השר ועד מייעץ מתושבי המקום.״
 במועצה כפרית

 ביטול 2. הפרק הששה עשר לצו העיקרי - בטל.

 הוראת מעבר 3. מועצה אזורית שנתכוננה לפי הוראות הפרק הששה עשר לצו העיקרי לפני תחילתו של צו

 זה, יראו אותה כאילו נתכוננה על פי הוראות צו זה.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 כ״ב באדר ב׳ התשנ״ב (27 במרס 1992)
 (חמ 3-136)

 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 872: התשמ׳׳ד, עמ׳ 1643.

 צו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם (תיקון), החשנ"כ-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-
 1957', וסעיפים 2 ו־6 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-21979, באישור שר האוצר
 לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-31985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מצווה לאמור: י־

 תיקון סעיף 5 1 . בסעיף 5 לצו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם, התשל״ט~41979(להלן - הצו העיקרי)

 1 סייח התשי״ח, עמי 24: התשנ״א, עמי 203.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, התשל״ס, עמי 625.

 3 סייח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״א, עמי 130.

 4 ק״ת התשי״ט, עמי 1368: התש״ן, עמי 942.
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 !;1) בסעיף קטן (א), במקום ״האחד באפריל״ יבוא ״האחד בינואר״!

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״ה־31 במרס״ יבוא ״ה־31 בדצמבר״;

 2. כסעיף 6 לצו העיקרי - תיקיו סעיף 6

 !1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 230
 שקלים חדשים.״

 !2) בסעיף קטן (ב), במקום ״האחד באוקטובר״ יבוא ״האחד ביולי״;

 31) בסעיף קטן (ג), בפסקה (2) יבוא:

 ״(2) סכום מוגדל כאמור, יעוגל ל־1 שקל חדש הקרוב ביותר.״

 3. העיף 6א לצו העיקרי - בטל• ביטול סעיף 6א

 4. כסעיף 20 לצו העיקרי - תיקו! סעיף 20

 11) בסעיף קטן (א), במקום ״1650 שקלים חדשים״ יבוא ״3730 שקלים חדשים״;

 21) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), ,ישלם כל בעל רשיון יצרן או בעל רשיון
 לעיסוק בסחר ביהלומים, החל בשנת הכספים 1992 וכן בארבע שנות הכספים
 שלאחר מכן, היטל לאוצר המדינה עקב שיטת הפיקוח הכלולה בצו זה, בשיעור של
 0.192 שקלים חדשים לכל 1000 דולר יבוא או יצוא, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, אך
 לא פחות מ־373 שקלים חדשים ולא יותר מ־3730 שקלים חדשים: ואולם אם בעל
 הרשיון לא ביצע יבוא או יצוא בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה משולם ההיטל

 יהיה שיעור ההיטל 373 שקלים חדשים.

 (3) בסעיף קטן(ד), במקום הסיפה החל במלים ״בתחילת חודש אפריל״ יבוא ״בחודש
 ינואר בכל אחת מהשנים 1992, 1993, 1994, 1995 ו־1996״.

 (4) סעיף קטן (ה) - בטל.

 5. אחרי סעיף 20ב לצו העיקרי יבוא: הוספת סעיף 20ג

 ״הצמדה 20ג. סכום האגרה לפי סעיף 6, סכום המס וכן ההיטל לפי סעיף 20(א) ו־(ג),

 יתואמו בחודש ינואר של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן אשר פרסמה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באותו חודש, לעומת המדד שפרסמה בחודש

 ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל ל־1 שקל חדש הקרוב.״

 6. התוספת לצו העיקרי - בטלה. ביטול התוספת

 7. ׳?:ל אף האמור בסעיף 5(ב) לצו העיקרי כתיקונו בצו זה, רשיון שיפוג תוקפו ביום כ״ה הוראות מעבר
 באדר ב׳ התשנ״ב(31 במרס 1992), יחודש באותה שנה, אם התמלאו הוראות צו זה, ותקפו יהיה
 עד יום ז׳ בטבת התשנ״ג(31 בדצמבר 1992): תשלום האגרה לפי סעיף 6 לצו העיקרי יופחת לגבי
 רשיון כאמור בשיעור של 25% מהאגרה שנקבעה לשנת 1992 ויעמוד על 173 שקלים חדשים.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

 י״ב באדר ב׳ התשנ״ב (17 במרס 1992)
 (חמ 1-479:)
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 צו התקנים (בתים מבניה קלה - פטור ממילוי אחד דרישות תקנים רשמיים)
 (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (א) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, ולפי בקשת משרד הבינוי
 והשיכון, אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לצו התקנים (בתים מבניה קלה - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים),

 התשנ״ב-21991, במקום ״כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב (31 במרס 1992)״ יבוא ״ט׳ בניסן התשנ״ג
 (31 במרס 1993).״

ה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב (31 במרס 1992). ל י ח  ת

 י״ח באדר ב׳ התשנ״ב (23. במרס 1992)
ם י ס ה נ ש  >חמ 3-95) מ

 שר התעשיה והמסחר
 י סייח התשי׳׳ג, עמ׳ 30! התשל״ט, עמי 34.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 342.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחד דרישות תקן רשמי)(מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

 בתוקף, סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, אני מצווה לאמור:

 פטור מדרישות 1 . בתקן ישראלי ת״י 909 - קפה נמס - תמוז התשל״ז(יוני 1977)2 - כפי שתוקן בגליון תיקון

ן מס׳ 1 - תשרי התשמ״ב (אוקטובר 1981) ובגליון תיקון מם׳ 2 - טבת התשמ״ד (דצמבר 1983), ק ת  ה

 הדרישות בדבר -

 (א) אשלגן שבסעיף 202.6, בדבר נתרן שבסעיף 202.7 ובדבר היחס שבין האשלגן
 והנתרן שבסעיף 202.8 - לא תחייבנה במשך 180 ימים מיום פרסום צו זה ברשומות!

 (ב) משקל המוצר שבסעיף 105,
- לא תחייבנה.

ם י ס ה נ ש  י״ח באדר ב׳ התשנ״ב (23 במרס 1992) מ
 >חמ 3-95) שר התעשיה והמסחר

 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30: התשל״ט, עמ׳ 34.
 י״פ התש״ם, עמ׳ 222: התשמ״ד, עמ׳ 1471.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 3), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, אני מצווה לאמור:

 1 . בתקן ישראלי ת״י 36 - שוקולד - תמוז התשמ״ג(יוני 1983)2 - הדרישות שבסעיפים 202

 ו־203 בדבר משקל נקי מוצהר ומשקל נקי למעשה - לא תחייבנה.

 פטור מדרישות י״ח באדר ב׳ התשנ״ב (23 במרס 1992)

ם י ס ה נ ש ו >חמ 3-95) מ ק ת  ה

 שר התעשיה והמסחר

 י ם״ת התשי״ג, עמ׳ 30! התשל״ט, עמ׳ 34.
 2 י״פ התשמ״ד, עמי 1330.
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 הודעת רישום ציוד הנדסי (אגדת רישום), התשנ״ב-1992

 ונתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ג) לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט-11959 (להלן -
 התקנית), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד חודש ינואר 1992 לעומת מדד חודש ינואר 1991, ישתנו סכומי אגרת שינוי סממי'
) האגרה 1 9 9 ,ק״ 2  הריש ום השנתית שבתוספת השניה לתקנות החל ביום ד׳ כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב(1 באפר

 כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 אגרת הרישום השנתית בעד -

 טרקטור זחלי ואופני מ־100 כ׳׳ס ומעלה 251.67
 מחפר - עגורן זחלי ואופני 251.67
 מפלס ממונע 251.67
 מגרדה ממונעת 251.67
 מוביל עפר 251.67
 עגורן צריח 251.67
 מיתקן לערבול אספלט 251.67
 מפזק שלמק 251.67

 טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ״ס ועד בכלל 173.61
 מכבש כבישים ממונע 173.61
 עגלת שפיכה -דמפר 173.61
 מחפרון 173.61
 מדחס אויר נייד 173.61
 קודח סלע 173.61
 קודח אדמה 173.61
 חופר תעלות 173.61
 מכונה לטאטוא 173.61
 מכונה ליציקת אבני שפה 173.61
 מתיז ביטומן ממונע 173.61
 מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי 173.61

 מגרדה נגררת 96.70
 מכבש כבישים 96.70
 מערבל בטון 96.70

 י״ט באדר ב׳ התשנ׳׳ב (24 במרס 1992)
ה י ר ל א א ו ק  (חמ 3-312) י

 רשם ציוד הנדסי

 ק״ת התשי״ט, עמי 1175¡ התשמ״א, עמ׳ 972¡ התשמ״ט, עמ׳ 687¡ התשנ״א, עמי 733.
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 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור)(מס׳ 3), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו)(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-11974 (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב

ת (1 באפריל 1992) כדלקמן: ח ר י ט כ  ש

ם בשקלים חדשים י י ו ג ' נ  ס

 1. בבית משפט שלום -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 309
 (2) מעצר עד תום ההליכים 382
 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 437
 (4) אישום בעבירה אחרת 583

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,328
 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 983

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לכל ישיבה 149

 2. בבית משפט מחוזי -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 365
 (2) מעצר עד תום ההליכים 655

 (3) משפט פלילי 1,328
 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 655
 (בב) על גזר הדין בלבד 382

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לכל ישיבה 309

 3. בבית המשפט העליון -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 655
 (2) משפט פלילי -

 (אא) על פסק הדיו 1,189
 (בב) על גזר הדין בלבד 655

 (ב) לישיביד*-נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת
 משנה (א), לכל ישיבה י 528

 י׳׳ד באדר ב׳ התשנ״ב (19 במרס 1992)
, שופט י מ ד ׳ ק  י

 (חמ 3-245)
 נשיא בית משפט מחוזי

 ,־ 7 מנהל בתי המשפט
 1 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1200! התשמ״ט, עמי 710; התשנ״ב, עמ׳ 629.
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