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 צו גביית חובות (ביצוע צווי מאסר) (הוראת שעה), החשג"ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ד) לחוק גביית חובות (ביצוע צווי מאסר) (הוראת שעה),

 התש״ן--1990' (להלן -- החוק), בהסכמת שר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מצווה לאמור:

 שינוי סכים 1. הסכום הקבוע בסעיף 3(א) לחוק יהיה שבעים שקלים חדשים.
 האגרה המיוחדת

 מחילה 2. תחילתו של צו זה חמישה עשר ימים מיום פרסומו.

 כ׳׳ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)

ד ו ד י ר  (חמ 3-2370) דן מ

 שר המשפטים
 1 סייח התש׳׳ן, עמי 154.

 תקנות מס עדך מוסף (תיקון מס׳ 4), התשנ״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30 ו־145 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-975!', ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 12א 1. בתקנה 12א לתקנות מס ערך מוסף, התשל׳׳ו-21976, בסופה יבוא:

 "(ג) לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לתושב חוץ

 כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות לתושב חוץ אחר בעת שהותו בישראל והשירות

 איננו מסוג השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק ובתקנה 12ב: הוראה זו לא

 תחול על השטת תייר בכלי שיט ממקום בישראל למקום אחר בישראל על הספקת

 ארוחות לתייר בידי המשיט אגב השטה כאמור בין אם הוא מספקן במישרין ובין

 בעקיפין.׳׳.

 ט׳׳ו באייר התשנ״ב (18 במאי 1992)

י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-236) י

 שר האוצר
 1 פ״ח וזתשל״ו, עמי 52.

 2 ק״ת התשל״ו, 1590; התשנ״א, עמי 785.

 תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים מכלי טיס)(תיקון),
 התשנ״ב-992ו

 בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 62(6) ו־65(1) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-

 1981', ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ושר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים מכלי טיס),

 התשל״ט-21979 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״הגבלות פיזור 2. לא יפזר אדם, במישרין או בעקיפין, רעל או כימיקל מזיק מכלי טיס -
 רעלים וכימיקלים

 מזיקים מכלי טיס (1) מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694.

 2 ק״ת רתשל״ס, עמ־ 1003.
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 (2) מעל דרך או במרחק של 12 מטרים ממנה:

 (3) כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או

 דרך; כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת

 בשטח.״

 2. (א) בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 3

״  (1) ברישה, במקום ״רשאי שר הבריאות, לאחר התייעצות עם שר החקלאות -

 יבוא ״רשאי השר לאיכות הסביבה לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם שר

 החקלאות -".

 (2) בפסקה (1), במקום ״במרחק הקצר מ־120 מטר מבית:״, יבוא ״במרחק הקצר

 מהמרחקים האמורים בתקנה 2(1) ו־(2);״.

 (3) אחרי פסקה (2) יבוא: ;,,

 ״(3) לקבוע אזורים או מקומות שבהם ייאסר לחלוטין פיזור של רעלים

 וכימיקלים מזיקים מכלי טיס.״

 (ב) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) קביעות כאמור בתקנת משנה (א)(2) ו־(3) יפורסמו ברשומות.״ י:

 3. תחילתן של תקנות אלה חמישה עשר ימים מיום פרסומן. תחילה

 ח׳ באייר התשנ״ב (11 במאי 1992)

ר י מ ק ש ח צ  (חמ 3-900) י

 השר לאיכות הסביבה

 צו רשות שדות התעופה [מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז (תל־־אביב)]
 (תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-992ו

 :תוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977', לאחר

 שהתייעצתי עם מועצת הרשות, באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסה, אני

 מצווה לאמור:

 1. בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה [מתן שירותים בשדה התעופה דב׳־הה (תל־אגיב)], תיקון סעיף 3
, במקום ״שנתיים וחצי״ יבוא ״שלוש שנים״.  התשיץ-21989

 י״ז באייר התשנ״ב (20 במאי 1992)

ב צ ה ק ש  >חמ 7>!3-17) מ

 שר התחבורה

 נתאשר.

ס נ ר ה א ש  מ

 שר הבטחון

 י ס״ח התשל״ז, עמי 182¡ התשמ׳׳ח, עמי 73.
 2 ק״ת התש׳ץ, עמ׳ 89¡ התשנ״א, עמ׳ 479, עפ׳ 1075¡ התשנ׳׳ב, עפ׳ 659.
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 צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה)(תיקון מס׳ 2),
 התשג״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(4) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977'׳ לאחר

 שהתייעצתי עם מועצת הרשות, באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אווי

 מצווה לאמור:

,  תיקון סעיף 3 1 . בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה(מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), התש״ן-21989
 במקום ״שנתיים וחצי״, יבוא ״שלוש שנים״.

 י״ז באייר התשנ״ב (20 במאי 1992)

ב צ ה ק ש  (חמ 3-1797) מ

 שר התחבורה
 נתאשר.

ס נ ר ה א ש  מ

 שר הבטחון

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 182; התשמ״ח, עמ׳ 73.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 88; התשנ״א, עמי 480 ועמי 1076; התשנ׳׳ב, עמי 659.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מטה אשר, תיקון), התשנ״ב-992ו

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

, בפרט  תיקון פרט »ח< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-11958
ן ח נ  גתוספח הראשונה ^

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי ״(10 בנובמבר 1982)״ יבוא ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך

 בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ו בניסן התשנ״ב (29 באפריל

."(1992 

 (2) במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ״בוסתן הגליל״ יבוא:

 ״גוש: 18120 - בשלמותו:

 חלקי גושים: 18043, 18044, 18050, 18119, 18129, 18130, כמםומן במפה.׳׳.

 (3) במקום השטח המתואר בטור ב׳, לצד הישוב ״לוחמי הגיטאות״ יבוא:

 ״הגושים: 18122, 18126, 18782 - בשלמותם!

 חלקי גושים: 18116, 18119, 18121, 18123 עד 18125, 18127, 18128, 18131,
 18471, כמסומן במפה.״.

 כ״ו בניסן התשנ״ב (29 באפריל 1992)

י ע ר ה ד י ר ) א m 3-136 

 שר הפנים

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

 1 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשמ״ג, עמ׳ 337.
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ן התוספת הראשונה, חצרות יסף), קו (תי ( נ  צו המועצות המקומיות (
 התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות", אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953 (להלן - הצו העיקרי), הוספת פרט (קג<
: לתוספת הראשונה א ן ב ״ י ק ט ( ר י , ף ח  א

 ׳׳(קג) המועצה המקומית חצרות יסף.

 תאריך הקמתה: ביום פרסום צו זה ברשומות.

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע.

 חלקי גושים: 18119, 18124, 18125, 18128, 18129, כמסומן במפת תחום המועצה

 המקומית חצרות יסף, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום

 כ״ו בניסן התשנ׳׳ב (29 באפריל 1992) שהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת-עלית ובמשרד המועצה המקומית

 חצרות יסף״.

 2. חוקי העזר והתקנות האחרות, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו חוקי עזר, תקנות,

 כדין בידי המועצה האזורית מטה אשר או רשות מרשויותיה, ימשיכו לחול בתחום המועצה רשיונות והיתרים

 המקומית חצרות יסף, בשינויים המחוייבים לפי הענין, כאילו היא התקינה או נתנה אותם עד

 שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהמועצה המקומית חצרות יסף או

 רשות מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם בכוח כל חיקוק.״

 3. על אף האמור בסעיף 186ג(א) לצו העיקרי רשאי ראש המועצה להכין את הצעת התקציב אישור תקציב
 לשנת הכספים 1992 לא יאוחר מתום 60 ימים מיום פרסום צו זה ברשומות. המועצה תאשר את

 הצעוה התקציב בשינויים או בלי שינויים עד תום 90 ימים מיום הפרסום.

 כ״ו בניסן התשנ״ב (29 באפריל 1992)

י ע ר ה ד י ר  (חמ 3-701) א

 שר הפנים

 דיני מדינת ישאל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשנ״ב, עמי 904.

 (:ללי המשטרה (מתן סיוע למחלקה בידי המשטרה), התשנ״כ-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 49י(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971', אנו

 קובעים לאמור:

 1. לצורך מילוי תפקידה רשאית המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים (להלן - פעולות סיוע
 המחלקה) לבקש את סיוע המשטרה בפעולות אלה:

 (1) קבלת תלונות על עבירות שחקירתן בסמכות המחלקה (להלן - עבירות),

 העברתן למחלקה וכן העברת מידע על עבירות למחלקה:

 (2) ביצוע פעולות חקירה דחופות, אם דחיית הפעולות עלולה לסכל חקירה,

 והעברת תוצאות הפעולות למחלקה!

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ׳ 390; ם״ח התשנ״ב, עמ׳ 156.
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 (3) פעולות לאיתור חשודים ועדים והזמנתם לחקירה:

 (4) עיכוב, כליאת עצורים והבאת עצורים ואסירים לחקירה ולבתי משפט:

 (5) חיפוש:

 (6) סיוע בתחום המודיעיני, לרבות מסירת מידע, מתן שימוש בציוד טכני ובכוח
 אדם של מערך המודיעין המשטרתי:

 (7) ביצוע האזנות סתר והעברת תוצאותיהן למחלקה:

 (8) מתן שירותים של המחלקה לזיהוי פלילי:

 (9) עיון במאגרי המידע שברשות המשטרה:

 (10) עיון בתיקים אישיים של שוטרים והעתקת חומר מהם:

 (11) שימוש בשירותי הדואר הפנים־משטרתיים ובשירותי המברקה שברשות

 המשטרה:

 (12) העברת מידע למחלקה באופן שיגרתי בידי יחידת בטחון שדה במטה הארצי

 של המשטרה, על תיקים שנפתחו נגד שוטרים בשל עבירות.

 נהלי• 2. המוסמכים לבקש את הסיוע, תנאי הגשתו, דרכי הגשתו והיקפו יפורטו בנהלים שייקבעו
 בהסכמתם של פרקליט המדינה והמפקח הכללי.

 כ״ב באייר התשנ״ב (25 במאי 1992)

 (חמ 3-2366)

, רב ניצב ר נ ר ב ט ק ע ש י י נ י ת ב י ר ו  ד

 פרקליטת המדינה המפקח הכללי של משטרת ישראל

 כללי המשטרה (הענקת סמכות לבעלי תפקידים), התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49י(ג) לפקודת המשטרה [נוסח חדשן, התשל"א-1971', אני

 קובעת לאמור:

 1 . סמכות שהוענקה לפי חיקוק המופיע בטור א׳ בתוספת, לשוטר כמפורט בטור ב׳ בתוספת,

 תוענק לבעל תפקיד הנמנה עם המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים (להלן - המחלקה)

 כמפורט בטור ג׳ בתוספת.

 2. למנהל המחלקה ולסגניו יהיו גם הסמכויות שהוענקו לראש צוות ולחוקר ולראש צוות יהיו

 גם הסמכויות שהוענקו לחוקר.

 הענקת סמכות

 סמכות מנהל
 המחלקה, סגניו

 וראש צוות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390: ם״ח התשנ״ב, עמי 156.
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 תוספת

 (סעיף 1)

 טור ג׳
 בעל התפקיד במחלקה

 טור א׳
 החיקוק והסעיף

 ראש צוות

 ראש צוות

 ראש צוות

 חוקר, באישור

 ראש צוות

 חוקר שהוסמך

 בידי ראש צוות

 חוקר

 חוקר

 חוקר

 מנהל מחלקה וסגניו

 ראש צוות

 ראש צוות

 מנהל המחלקה וסגניו

 מנהל המחלקה וסגניו

 1. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר 7, 16, 18 הממונה על תחנת המשטרה

 וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט--21969 9, 10, 11, 15 הקצין הממונה

 קצין משטרה

 תובע

 שוטר מוסמך

 פקיד משטרה מדרגת

 מפקח ומעלה

 קצין משטרה

 הממונה על התחנה

 קצין משטרה

 בדרגת רב פקד ומעלה

 שוטר בדרגת פקד ומעלה

 קצין משטרה בדרגת

 רב פקד ומעלה

 קצין משטרה בדרגת

 פקד ומעלה

 תובע

ש י נ י ת ב י ר ו  ד

 פרקליטת המדינה

17 

 18א

38 ,34 

 2. פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)3 2, 3

 3. חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], 25

 28(ג)

 29(ד) ו־(ה<

 30(ד)

45 

59 

62 

 כ״ב באייר התשנ׳׳ב (25 במאי 1992)

 (חמ 3-2366)

 החשמ״ב-1982

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284¡ ס״ח התש״ן, עמי 16.

 3 חוקי א״י, כח־ אי, עמי 439.

 4 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות
 הדיפלומטיות והקונסולדיות של ישראל) (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116ט לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969',

 ובהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 4(ב) לקביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות תיקון מעיף 4
, אחרי ״הוועדה המרכזית תמנה״ יבוא  הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ״ב-21992

 ״ככל הישים״.

ה מ י ל ם ח ה ר ב  כ״א באייר התשנ״ב (24 במאי 1992) א

 (חמ 3-2120) שופט בית המשפט העליון(בדימוס)

 • ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103, התשנ״א, עמ׳ 50. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2 ק״ת התשנ-ב, עמ׳ 863. לכנסת השלוש־עשרה
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 כללי הבחירות לכנסת (הודאות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות
 לאסירים ובדבר שעות ההצבעה) (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116ד(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ס-1969'׳

 ובהתייעצות עם שר המשטרה, אני מורה לאמור:

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6(א) לכללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות
, במקום ״בין השעות 7 בבוקר עד 10 בערב״  לאסירים ובדבר שעות ההצבעה), התשמ״ח-21988

 יבוא ״בין השעות 8 בבוקר עד 10 בערב״.

 י״ט באייר התשנ״ב (22 במאי 1992)

ה מ י ל ם ח ה ר ב  (חמ 3-2120) א

 שופט בית המשפט העליון(בדימום)

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 י ס״ח התשכ׳׳ט, עמ׳ 103¡ התשמ״ו, עמ׳ 236 לכנסת השלוש־עשרה
 2 ק׳׳ת התשמ״ח, עמי 1101.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(אגדה בעד החזקת מקלט
 טלוויזיה ובעד החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי), התשנ"ב-1992י

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

 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 קביעת אגרה 1 . האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה ובעד החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי, לשנת 1992, היא

 כמפורט בהודעות אלה:

 (1) ההודעה בדבר הטלת אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה'•!

 (2) ההודעה בדבר הטלת אגרה בעד החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי'-.

 כ״ו באייר התשנ״ב (29 במאי 1992)
י ע ד ו ק מ ח צ ר י מ ן ה ו ל ו ב  >חמ 3-1978) ז

 שר החינוך והתרבות שר האוצר

 צו זה ניתן למען הסר ספק ובעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון רע״א 474/89.
 ם״וו התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 י״פ התשנ״ב, עמי 2953.

 י״פ התשנ״ב, עמי 2953.

 20! 1 קובץ התקנות 5446, כ״ח באייר התשנ״ב, 31.5.1992

 המחיר 1.40 שקלים חדשים 0334-2883 א153 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




