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 תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 2), התשנ"ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967' (להלן - החוק), ולפי
ת לי לפי ו נ , ושאר הסמכויות הנתו 2  סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

ת אלה: ו  כל דין, אני מתקין תקנ

ת העיקריות), ו 3 (להלן - התקנ ת ההוצאה לפועל, התש״ם-1979 ו ה 46(ב) לתקנ  תיקון תקנה 46 1. בתקנ
 במקום ״יישלח אליו העתק בדואר רשום״ יבוא ״יישלח אליו העתק בדואר״.

ת העיקריות - ו ה 61 לתקנ  תיקון תקנה 61 2. בתקנ

ת משנה (ג) יבוא:  (1) אחרי תקנ

 ״(ג1) סולק החוב הפסוק ובידי המוציא לפועל נשארו מעוקלים, תישלח
תו תוך חמישה עשר ל את המעוקלים לרשו ב ק ב כי עליו ל ת כ  לחייב הודעה כ
 ימים ממשלוח ההודעה ולשלם את הוצאות האחסון וההובלה, וכי אם לא יעשה
 כן יהיה ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות שינהגו במעוקלים בכל דרך

 שתיראה לו.״

ת מסירתם למוסד ציבורי או השמדתם״. , בסופה יבוא ״לרבו ת משנה(ד) נ ק ת  (2) ב

ת העיקריות, במקום ״עשרים ואחד יום״ יבוא ״חמישה עשר ימים״. ו ה 66(א) לתקנ  תיקון תקנה 66 3. בתקנ

ת העיקריות, במקום ״שלושים יום״ יבוא ״חמישה עשר ימים״. ו ה 67(א) לתקנ  תיקון תקנה 67 4. בתקנ

ת אלה 30 ימים מיום פרסומן. ו  תחילה 5. תחילתן של תקנ

ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

״ב (24 במאי 1992)  כ״א באייר התשנ

 (חמ 3-63)

 1 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 116¡ התשנ״ב, עמי 146.

 2 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 198! התשנ״ב, עמי 143.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 386¡ התשנ׳׳ב, עמי 320.

 תקנות שיקים ללא כיסוי (תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 11, 12 ו־21 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981'
ת אלה: ו  (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנ

ת העיקריות) - ו 2 (להלן - התקנ ת שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981 ו ה 1 לתקנ  1. בתקנ

 (1) בהגדרת ״הודעת בנק״, במקום ״סעיף.2 לחוק״ יבוא ״סעיף 3א(א) לחוק:״;

 (2) בהגדרת ״הודעת המפקח״, במקום ״סעיף 3(ב) לחוק״ יבוא ״סעיף 3א(ב)
 לחוק!״.

ת העיקריות, במקום ״של בעל חשבון״ יבוא ״ומורשה חתימה״. ו ה 2(8) לתקנ נ ק ת  2. ב

ת העיקריות - בטלות. ו ת 4א עד 4ד לתקנ ו  3. תקנ

 1 ס״ח התשמ׳׳א, עמ׳ 136¡ התשני׳ב, עמ׳ 73.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1037¡ התש׳׳ן, עמ׳ 554.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2

 ביטול תקנות
 4א עד 4ד
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ת העיקריות יבוא: החלפת תקנה 5 ו  4. במקום תקנה 5 לתקנ

 ״פרטי זיהוי 5. אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו סניף הבנק הנמשך, לפי
, את הפרטים הבאים כפי שהם רשומים אצלו:  שיימסרו לאוחז בקשתו

 (1) שם, מספר זהות ומען רשום של בעל החשבון!

 (2) שם, מספר זהות ומען רשום של מיופה כוח או מורשה חתימה
 שחתמו בפועל על השיק, אם להנחת דעתו של הבנק ניתן לזהות את

 החותם.״

ות העיקריות יבוא; החלפת תקנה 6  5. במקום תקנה 6 לתקנ

 ״משלו״ התראה 6. (א) סורבו חמישה שיקים ישלח הבנק התראה לבעל חשבון, למיופה כוח
 ולמורשה חתימה בחשבון! לענין זה אין נפקה מינה אם סורבו שיקים נוספים
 במועד סירוב השיק החמישי! הוראות סעיף זה לא יחולו אם במועד שבו צריכה

ר התנאים להגבלה. ב  היתה להישלח התראה, נתקיימו כ

 (ב) הבנק ישלח את ההתראה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום
 שבו םורב השיק החמישי כאמור.

 (ג) לענין חובת משלוח התראה אין נפקה מינה אם השיקים שלענינם
 הוטלה ההגבלה אינם זהים לשיקים שפרטיהם נמסרו בהתראה, ובלבד שםורבו

 לפני תחילת ההגבלה.״

ות העיקריות - תיקון תקנה ד  6. בתקנה 7(ב) לתקנ

 (1) פסקאות (4) ו־(5) יסומנו (5) ו־(6) כסדרן ולפניהן יבוא:

 ״(4) פרטיהם של חמישה שיקים שחזרו באותו חשבון עד מועד משלוח
 ההתראה.״

 (2) במקום פסקה (6) יבוא:

ם , 4(א) ו־(ב), ו־5 לחוק או תכנ ( ג  ״(6) לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ד(
 בנוסח שהסכים לו המפקח.״ ׳

ת העיקריות יבוא: החלפת תקנה 8 ו  7. במקום תקנה 8 לתקנ

ו נתקיימו נ  ״התעה בנק 8. (א) בנק ישלח הודעה על הגבלה לבעל חשבון שלגבי חשבו
ה התנאים שבסעיף 2(א) לחוק, וכן למיופה כוח ולמורשה חתימה באותו חשבון. ל : 1 ג ל ה  ע

ל פרטים אלה:  (ב) הודעת בנק תכלו

 (1) יום משלוח ההודעה:

 (2) פרטי החשבון;

 (3) שמו ומספר זהותו של בעל החשבון:

 (4) תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה:

 (5) פרטי השיקים שסורבו ושנכללו במנין השיקים שהביא
,  להגבלה, ופרטים של עשרים שיקים נוספים, לכל היותר, שסורבו
 .אף אם לא נכללו במנין השיקים כאמור: לענין פסקה זו, ״פרטים״ -

 מספר השיק, סכומו והתאריך שבו םורב.
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ק או ׳ 5 וי10 לחו  (6) לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ו־(ג), 4(א) ו־(ב)
 תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח:

ל ע ב או ב ת כ ק השולח שבו אפשר לקבל, ב  (7) ציון המקום בבנ
 פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו:

ר על  (8) הפניה לסדר הדין ולדיני הראיות המיוחדים לצורך ערעו
 פי סעיף 10 לחוק:

 (9) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה, על פי
ע ממנה. ר ג  החוק, תוסיף על הודעת הבנק ולא ת

ל, בנוסף לאמור  (ג) הודעה למיופה הכוח או למורשה החתימה תכלו
, גם שם ומספר זהות של מיופה הכוח או מורשה החתימה, לפי ב) ה( ת משנ נ ק ת  ב

 הענין.

ת משנה (א) יבוא: נ ק ת העיקריות, במקום ת ו ה 9 לתקנ  תיקון תקנה 9 8. בתקנ

ו ק על הגבלה תישלח לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שב  ״(א) הודעת בנ
״ רב השיק האחרון שגרם להגבלה.  סו

ת העיקריות יבוא: ו  החלפת תקנה 10 9. במקום תקנה 10 לתקנ

ל ו גבל חמור תכל  ״הודעת מפקח 10. (א) הודעת המפקח לפי סעיף 3(ב) לחוק ללקוח מו
 פרטים אלה:

 (1) תאריך משלוח ההודעה:

 (2) שמו ומספר זהותו:

ת מחמירות והסיבה בו סי  (3) פרטי החשבון שהגבלתו גרמה להגבלה בנ
 להגבלה כאמור:

וסח ם בנ ) ו־(ג), 4, 5, 10 ו־14 לחוק או תכנ ב ) ב 3 ,  (4) לשון הסעיפים 3
 שהסכים לו המפקח:

ל ההגבלה:  (5) תאריכי תחילה וסיום ש

ל ההודעה על פי החוק ב ק מ  (6) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח ל
 תוסיף על הודעת המפקח ולא תגרע ממנה:

גבל ק ישראל רשאי לפרסם את שמו של הלקוח המו  (7) הבהרה שבנ
ק ישראל בדואר רשום על ר והודיע לבנ  כאמור, אלא אם כן הגיש ערעו
ר, בצירוף העתק ממנו, תוך 60 ימים מיום משלוח הודעת  הגשת הערעו

 המפקח.

ל גבל חמור הינו שותף או מיופה כוח, תכלו  (ב) בחשבון שבו לקוח מו
ן את  הודעת המפקח לבעל החשבון, למיופה הכוח או למורשה החתימה בחשבו

 הפרטים הבאים:

גבל החמור:  (1) שמו ומספר זהותו של הלקוח המו

 (2) שמו ומספר זהותו של מיופה כוח או מורשה חתימה, לפי הענין:

 (3) תאריך משלוח ההודעה:

 (4) פרטי החשבון:
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ם בנוסח  (5) לשון הסעיפים 3ב(ב) ו־(ג), 4(ב), 5(א) ו־(ב) לחוק או תכנ
 שהסכים לו המפקח:

 (6) תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה:

 (7) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה על פי החוק
 תוסיף על ההודעה ולא תגרע ממנה.״

ת העיקריות, במקום ״סעיף 3(ג)״ יבוא ״סעיף 3ב(ג)״. תיקון תקנה 11 ו  10. בתקנה 11(ב) לתקנ

ת העיקריות - תיקון ו  11. בתקנה 13 לתקנ

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״פגם בהודעה״:

 (2) ברישה של התקנה, המלה ״התראה״ - תימחק.

ת העיקריות - הוספת תקנה 13א ו  12. אחרי תקנה 13 לתקנ

 ״פרסום פרטי 13 א. פרטי הזיהוי שיכול שיפורסמו לפי סעיף 14 (ב) לחוק הם: שמו של
גבל החמור, מספר זהותו, מענו הרשום ותאריך התחילה והסיום של י הלקוח המו ו ה י  ז

 ההגבלה.״

״ב (1 ביולי 1992). תחילה ת אלה ביום ל׳ בסיון התשנ ו  13. תחילתן של תקנ

ן התשנ״ב (26 ביוני 1992) ו  כ״ה נםי
ד ו ד י ר ן מ  1חמ 3-1.101) ד

ר המשפטים .  ש

 תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (תיקון), התשנ״ב-992ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981' (להלן - החוק),
ל דין, ות לי לפי כ נ , ושאר הסמכויות הנתו 2  וסעיף 108 לחוק בתי המשפט, התשמ״ד-1984

ת אלה: ו  ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנ

ת תיקון תקנה 5 ו 3 (להלן - התקנ ׳ב-1981 ת שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ׳ ו  1. בתקנה 5 לתקנ
 העיקריות), בכל מקום, במקום ״2(ג)״ יבוא ״3א(א)״, ובמקום ״3(ב)״ יבוא ״3א(ב)״.

א תיקון תקנה 17 ו ב ת העיקריות, במקום ״המנהל הכללי של משרד המשפטים״ י ו  2. בתקנה 17(ד) לתקנ
 ״מנהל בתי המשפט״.

. תיקון תקנה 20 ׳ ׳ א ! בבקשה לפי סעיף 0 ת העיקריות, במקום ״לפי סעיף 10״ יבוא ״ו ו  3. בתקנה 20 לתקנ

״ב (1 ביולי 1992). תחילה ת אלה ביום ל׳ בסיון התשנ ו  4. תחילתן של תקנ

 כ״ה בםיון התשנ״ב (26 ביוני 1992)
ד ו ד י ר ן מ ) ד m 3-1401 
ר המשפטים  ש

 י סייח זתשמ״א, עמי 136; ס״ח התשנ״ב, עמי 73.
 2 ס״ח ::תשמ״ד, עמי 198.

 1 ק״ת זתשמ״ב, עמ׳ 370: התשמ״ה, עמ׳ 1187.
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 תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון מס׳ 2), התש1״ב-992ו

סת, , ובאישור ועדת הכספים של הכנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה'
ת אלה: ו  הנני מתקין תקנ

ת מס הכנסה (פחת), 21941, בסעיף 111(3)ה, בסופו יבוא: ו ספת ב׳ לתקנ  תיקון תוספת ב׳ 1. בתו

 ״\1 אניות שעיקר שימושן הובלה 10%״
 ממדינה אחת למדינה אחרת

ת המס 1992. ת אלה החל בשנ ו  תחולה 2. תחולתן של תקנ

״ב (15 ביוני 1992)  י״ד בסיון התשנ
י ע ד ו ק מ ח צ  >חמ 3-597) י

ר האוצר  ש

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ע״ר 1941, עמי 1261¡ התשמ״ט, עמ׳ 999¡ התשנ״ב, עמי 916.

 תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים) (תיקון), התשנ״ב-992ן

ל , ובאישור ועדת הכספים ש 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(14) ו־31 לפקודת מס הכנסה
ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

׳ במקום ״ל־29״ יבוא

2 1 9 7 8 - ח ״ ל ש ת ת מס הכנסה (ניכוי לימאים), ה ו ה 2 לתקנ נ ק ת  תיקון תקנה 2 1. ב
׳ 41״. ל  ״

״ב (1 ביולי 1992). ת אלה ביום ל׳ בסיון התשנ ו  תחילה 2. תחילתן של תקנ

 י״ד בסיון התשנ״ב (15 ביוני 1992)
י ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 3-1482) י

ר האוצר  ש

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשל״ח, עמי 493¡ התשמ״ב, עמ׳ 631.

 תקנות רישוי עסקים (תנאים תבדואיים לעסקים לייצור מזון) (תיקון),
 התשנ״ב-992ו

, והסמכות לפי סעיף 3  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968'
, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 2  לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג-1983

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 3  לחוק־יםוד: הממשלה

4 ים לעסקים לייצור מזון), התשל״ב-1972 ם תברואי אי תנ ם( ת רישוי עסקי ו נ ה 1 לתק  1 . בתקנ
ת העיקריות) - ו  (להלן - התקנ

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 204¡ ס״ח התשמ״ג, עמ׳ 48.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 749.

 י ס״ח התשכ״ח, עמי 226.
 4 ק״ת התשל׳׳כ, עמ׳ 1112¡ ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 420.
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 (1) אחרי ״הל״ת״ יבוא:

 ״״הםעדה״ (Catering) - מקום להכנת מזון לצורך הספקתו לצריכה מחוץ
 למקום הכנתו ולמעט מפעל לייצור מזון ארוז מראש לשיווק לצרכן;״

 (2) במקום הגדרת ״מזוך׳ יבוא:

ך - מזון כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], ו ז מ ״  ״
 התשמ׳׳ג-1983, וכן מי שתיה כהגדרתם בפקודת בריאות העם, 51940:"

 (3) בהגדרת ״עסק״, אחרי ״13״ יבוא ״13א(ב)״.

ת העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה 2 ו ה 2(ב) לתקנ  2. בתקנ

 טור א׳ טור ב׳ טור טור ד׳
 שם העסק מם׳ העסק בצו שם העסק בצו הסימן בתוספת

 ״הסעדה 13א(ב) מאכלים או משקאות -
 הכנתם לשם הגשה מחוץ

ם הכנתם י׳ ״  למקו

ת העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא: תיקון תקנה 39 ו ה 39 לתקנ  3. בתקנ

ל לאדם: ל להיות רעי  ״(2) לא יהיה בהם עופרת, קדמיום, או כל חומר אחר העלו
 ובעסקים המעבדים שמני מאכל או מוצרי מזון חומציים - לא יהיה בהם נחושת:״.

ו יבוא: תיקון תקנה 43 ת העיקריות יסומן (א) ואחרי ו ה 43 לתקנ  4. האמור בתקנ

 ״(ב) חומר גלם המהווה קרקע נוחה לריבוי חיידקים יוחסן בטמפרטורה שלא תעלה
 על 5 מעלות צלזיוס.

ת ח ת ל 18 מעלות צלזיוס מ  (ג) חומר גלם קפוא יוחסן בטמפרטורה שלא תעלה ע
 לאפס.״

ת העיקריות יבוא: הוספת תקנות ו  5. אחרי תקנה 43 לתקנ
 43א עד 43ג

 ״הפ״רת חומר 43א. הפשרת חומר גלם קפוא או מזון מוקפא תיעשה במקום שבו הטמפטורה
ת ל 80 מעלו ך ציוד בו הטמפרטורה עולה ע ם אינה עולה 10 מעלות צלזיוס או בתו ל  ג

 צלזיוס או בשיטה אחרת שאישר, בכתב, המנהל.

ל 7 מעלות  הכשרת בשר 43ב. הכשרת בשר תבוצע במים בטמפרטורה שלא תעלה ע
ל מי שתיה. ר המים יהיה באיכות ש  צלזיוס: קרח לקירו

ר ת ופירות טריים ינוקו לפני השימוש, בשיטה ובאמצעות תכשי  ניקוי ירקות 43ג. ירקו
רך זה, המנהל.״ ת שאישר, לצו ח י פ  י

ת העיקריות יבוא: ו ה 57 לתקנ  6. אחרי תקנ

לת הוראות פרק זה אם ראה כי אין צורך  ״סיי> 57א. המנהל רשאי לפטור עסק מתחו
״  לכך בהתחשב בסוג הייצור והיקפו, הכל בתנאים שיקבע.

ת העיקריות - תיקון תקנה 60 ו ה 60 לתקנ  7. בתקנ

ת משנה (א), במקום ״יחוטה״ יבוא ״יחוטא״: נ ק ת  (1) ב

 י עייר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191: ס״ח התשנ״ב, עמי 10.
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ת משנה (ג), בסופה יבוא ״ורק באמצעות תכשירי ניקוי וחיטוי שאישר, נ ק ת  (2) ב
 לצורך זה, המנהל.״

ת משנה (ג) יבוא: ת העיקריות, אחרי תקנ ו  בתקנה 63 לתקנ

 ״(ד) לא יוחסנו ולא יוחזקו בעסק חמרי ניקוי או חיטוי שלא אושרו בידי המנהל
 לשימוש בעסק.״

ת העיקריות, אחרי סימן ט׳ יבוא: ו  בתוספת הראשונה לתקנ

 ״םימן י׳ - הםעדה

 10.01 השטח המזערי של העסק והחדרים בו יהיו להנחת דעתו של המנהל.

 10.02 (א) הכנת מזון גלמי תיעשה על משטח ובציוד מיוחד ונפרד המשמש
 למטרה זו בלבד.

 (ב) אדם שטיפל בהכנת מזון גלמי לא ימשיך לטפל במזון מוכן אלא
 לאחר שהחליף סינרו ורחץ את ידיו ביסודיות.

 (ג) הכנת בשר או דגים גלמיים תיעשה בחדר שהטמפרטורה בו אינה
 עולה על 20 מעלות צלזיוס.

 10.03 (א) מזון מוכן שאינו מוחזק בטמפרטורה של לפחות 70 מעלות
ך המזון עד  צלזיוס עד לשיווקו, יקורר באופן המבטיח ירידת הטמפרטורה שבתו

 5 מעלות צלזיוס במשך שעתיים.

 (ב) מזון מוכן, שאינו מיועד לשימוש תוך פחות מ־36 שעות אחרי
 הכנתו, יוקפא אחרי הקירור כאמור בסעיף קטן (א) באופן המבטיח ירידת
ך המזון מ־5 מעלות עד 12 מעלות צלזיוס מתחת לאפס  הטמפרטורה שבתו

 במשך לא יותר כד8 שעות.

 (ג) מזון שמיועד לאכילה חם יחומם מחדש לקראת הגשתו עד טמפרטורה
 של 80 מעלות צלזיוס לפחות בתוך המזון.

.8 

ך המזון היא בין 5  10.04 לא יחזיק אדם ולא יטפל במזון שהטמפרטורה בתו
 עד 70 מעלות צלזיוס במשך יותר משעתיים אלא באישור בכתב מאת המנהל.

 10.05 (א) בעסק יהיה חדר קירור בגודל מתאים לפי הנחיות המנהל.

 (ב) בחדר קירור יקיימו הוראות סעיף 2.02(א).

 10.06 לא ישווק מזון מוכן אלא בתנאים הבאים:

 (1) בזמן הובלתו הוא מוחזק בטמפרטורה הבאה -

 (א) מזון חם - בטמפרטורה פנימית של 70 מעלות צלזיוס
 לפחות:

ר - בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על 5 מעלות  (ב) מזון ק
 צלזיוס:

 (ג) מזון קפוא - בטמפרטורה פנימית שלא תעלה על 12 מעלות
ת לאפם. ח ת  צלזיוס מ

ר היטב ויובל בתוך רכב סג  (2) המזון יוחזק במכל מבודד בעל מכסה הנ

ר המונע זיהום המזון. ו ג  ס

 שטח מזערי

 הכנת מזון
 גלמי

 אחסון מזון
 מוכן

 טיפול במזון
 מוכן

 חדר קירור

 הובלת מזון

 תיקון תקנה 63

 תיקון התוספת
 הראשונה
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 העארת דוגמאות 10.07 דוגמא של 100 ,םמ״ק לפחות מכל מזון מוכן המיועד לשיווק תוחזק
י בעסק 48 שעות לאחר השיווק: הדוגמא תוחזק בטמפרטורה שלא תעלה על 5 י ז  מ

 מעלות צלזיוס."

ת רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותיים לבתי אוכל), התשמ״ג-1983•׳, תיקון תקנות ו  10. בתוספת לתקנ
ל כ ו י א ת  סימן ז׳ - בטל. ב

ות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה  11. תחילתן של תקנ

ג בםיון התשנ״ב (14 ביוני 1992) ״  י
ט ר מ ל ו ד א ו ה  1חמ 3-76) . א

 שר הבריאות

 י׳ ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1949; התשמ״ט, עמ׳ 83.

 תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (תיקון),
 התשנ״ב-1992

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4(א)(1), 11 ו־24 לחוק שירותי תיירות, התשל״ו-1976'
ת אלה: ו  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנ

2 - תקנה 20 ביסיל תקנה 20 י קבוצות בסיורים לחוץ לארץ),• התש״ן-1990 ו רות(מלו י ת שירותי תי ו  1 . בתקנ
 בנזלה.

 ט׳׳ז בסיון התשנ״ב (17 ביוני 1992)

ת ן פ ו ע ד  (חמ 3-1344) ג

ירות  שר התי

 1 ם״ח התשל״ו, עמי 228; התשמ״ז, עמי 151.

 2 ק״ת התש״ן, עמי 324; החשנ״א, עמי 1122.

 תקנות התכנון והבניה (בניה קלה - הודאת שעה) (תיקון), התשנ״ב-1992

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'
ת אלה: ו ן ולבניה, אני מתקין תקנ  המועצה הארצית לתכנו

(להלן - תיקון תקנות 2 ת התכנון והבניה (בניה קלה - הוראת שעה), התשנ״א־-1991 ו ה 3 לתקנ  1. בתקנ
ב בניה קלה ״ נ ש ת ת העיקריות), בסופה יבוא: ״ובבניה קלה, שבנייתה הושלמה עד יום כ״ח בניסן ה ו  התקנ

 (1 במאי 1992) - לא יפחת מ־2.375 מטרים.״

ות העיקריות. תחילה ות אלה ביום תחילתן של התקנ  2. תחילתן של תקנ

תי 1992)  י״ח בסיון התשנ״ב (19 בי
י ע ר ה ד י ר  >ח!ן 13-2294 א

 שר הפנים

 י ם״ח התשכ״ה, 307.
 1 ק״ת התשנ״א, עמי 875.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(תיקון צו אספקה רפואית
 (מחירים מקסימליים)) (תיקון מס׳ 3), התשנ״ב-1992

ו לפי סעיף 7 לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), קף סמכותנ  בתו
, אנו 2 , והסמכות לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957  התשמ׳׳ו~11985

 מצווים לאמור:

 ״מחירים מרביים
 לתכשירים רפואיים

 מיובאים

ן צו אספקה קו (תי ראת שעה) הו ם( תי רו בשי  החלפת סעיף 1 1 . במקום סעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ו
3 (להלן - הצו), יבוא:  רפואית (מחירים מקסימליים)), התשנ״ב-1991

- ב ״ י ש ת  ״החלפת סעיף 3 1. במקום סעיף 3 לצו אספקה רפואית (מחירים מקסימליים), ה
 1952" (להלן - הצו העיקרי), יבוא:

 3. (א) לא ימכור אדם לקמעונאי, לא יקנה קמעונאי ולא
צרת חוץ במחיר העולה  יציע שימכרו לו תכשיר רפואי מתו
״ב ר פו  על המחיר פו״ב (בשקלים חדשים) ובלבד שהמחי
 לענין זה יהיה נמוך ב־10% לפחות מן המחיר לסיטונאי
ספת האחוזים הקבועים ר(להלן ־ הבסיס), בתו צו י  בארץ הי

 בתוספת.

, רשאי המנהל לפי  (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א)
 המלצת ועדת חריגים אשר חבריה ימונו בידי שר הבריאות,
ס, בהתאם לכללים שיקבע שר ר העלאת הבסי ש א  ל

׳ ״׳  הבריאות.

 החלפת סעיף 3 2. במקום סעיף 3 לצו יבוא:

 ״החלפת התוספת 3. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 3)

 קבוצה ב׳
 (כולל 15% מכס)

 קבוצה א׳ £
י  (ללא מכס) "

 (באחוזים מהבסים)

 32.88% על המחיר לפי
ב משוקלל שיאושר  תחשי

ר הבריאות״״  בידי ש

100.00 

166.80 

54.84 

100.00 

149.00 

48.99 

 בסיס

 מחיר לקמעונאי

 רווח לקמעונאי

 מחיר לצרכן 197.99 221.64

 תחילתו של צו זה ביום ט״ז בסיון התשנ״ב (17 ביוני 1992).

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
ת  שר הבריאו

י ע ד ו ק מ ח צ • 
 שר האוצר

 ט״ז בסיון התשנ״ב (17 ביוני 1992)
 (חמ 3-1978)

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ס״ח התשי״ח, עמי 24.

 ק״ת התשנ״ב, עמי 294; התשנ״ב, עמי 520: התשנ׳׳ב, עמי 1034.
 ק״ת התשי״ב, עמי 858; התשמ״ה, עמי 1520.

 תחילה
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 צו הרשות לפיקוח חקלאי (שימי התוספת), התשנ״ב-992ו

ת לפיקוח חקלאי, התשמ״ח-1988' (להלן -  כתוקף סמכותי לפי סעיף 26(ב) לחוק הרשו
ת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה  החוק), לאחר התייעצות עם מועצת הרשו

־:  לאמו

ספת לחוק, בסופה יבוא: שינוי התוספת  1, בתו

׳ ׳ . 2 ׳ב-1992  ״18. חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ׳

 י״ז 1:סיון התשנ״ב (18 ביוני 1992)
ר י מ ק ש ח צ  (חמ 13-2130 י
ר החקלאות  ש

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 106.

 2 ס״ח התשנ׳׳ב, עמ׳ 139.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מזערי לפטמים), התשנ"ב-992ו

, אני 1 ^ צ ד - ח ״ י ש ת ל מצרכים ושירותים, ה קף סמכותי לפי סעיף 6ב לחוק הפיקוח ע  בתו
 מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

! 2  ״מע״מ״ - מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

ת חיים בגיל שאינו עולה על 75 ימים. לו ו ג לים ותרנ גו  ״פטמים״ - תרנ

ת מכסת הייצור מחיר מזערי ר ג ס מ  2. המחיר המזערי לק״ג פטמים שישולם ליצרן שייצר פטמים ב
לל מע״מ.  שנקבעה לו כדין, הוא 3.30 שקלים חדשים לא כו

 י״ז בסיון התשנ״ב (18 ביוני 1992)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ .:3-238) י
ר החקלאות  ש

 י סייח התשי׳׳ח, עמי 24: התשנ״ב, עמ׳ 131.
 2 סייח התשל״ו, עמ׳ 52.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחד דרישות תקן רשמי)(מס׳ 4), התשנ״ב-992ו

, אני מצווה לאמור: תי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953' ו סמכ קף.  בתו

 1. הדרישות שבסעיפים 103.7, 105.3 ו־107.1 שבתקן הישראלי ת״י 1318 - םיון התשמ״ח פטור מדרישות
י ק ת  (1988) -י ייץ2 לא תחייבנה. ה

 2. תחילתו של צו זה ביום י״א בתמוז התשנ״ב (12 ביולי 1992). תחילה

 י״ד בסיון התשנ״ב (15 ביוני 1992)
ם י ס ה נ ש  (חמ 13-95 מ

 שר התעשיה והמסחר
 1 ס״וז התשי״ג, עמ׳ 30: התשל״ט, עמי 34.

 2 י ״פ התשמ״ט, עמ׳ 277.
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 צו המועצות המקומיות (נ) (תיקון התוספת הראשונה, טל-עידון),
 התשנ״ג-992ו

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

2 (להלן - הצו העיקרי) ״ג-1953 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי  הוספת פרט (קד) 1. בתו
ה אחרי פרט (קג) יבוא: נ ו ש א ר ז ת י פ ס ו ת  ל

. ן  ׳׳(קד) המועצה המקומית טל-עירו

 תאריך הקמתה: ביום פרסום צו זה ברשומות.

ע (ועד בכלל). ק ר  תחום המועצה: גושים וחלקות רישום ק

 גושים: 8719 - בשלמותו:

ן הערוכה  12175 פרט לחלק מחלקה 1, כמסומן במפת תחום המועצה המקומית טל-עידו
4 ביוני 1992), ) ב ״ נ ש ת  בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ג׳ בסיון ה
 שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה,

ן (להלן - המפה):  ובמשרד המועצה המקומית טל-עידו

 20368 פרט לחלקות 4, 8, 11 וחלק מחלקה 9, כמסומן מבפה:

 20369 פרט לחלקה 13 וחלקי חלקות 8 עד 10, כמסומן במפה.

 חלקות: 2 עד 4 וחלק מחלקה 1 בגוש 8700, כמסומן במפה:

 2 עד 4, 6, 11 וחלקי חלקות 1, 5, 7 עד 10, 15 בגוש 8701, כמסומן במפה:

 41 וחלק מחלקה 40 בגוש 8702, כמסומן במפה:

 1 עד 7, 9, 12 וחלקי חלקות 8, 10, 11 בגוש 8703, כמםומן במפה:

 1 עד 8,6 עד 13, 15 עד 31, 34, 38,37,35, וחלקי חלקות 7, 14 בגוש 8704, כמסומן1
 במפה:

 1 עד 6, 8 עד 16, 18 עד 31 וחלק מחלקה 17 בגוש 8705, כמסומן במפה:

 1 עד 17, 20 עד 24 וחלקי חלקות 18, 19 בגוש 8706, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 8718, כמסומן במפה:

 7 וחלקי חלקות 5, 6, 15 בגוש 12167, כמסומן במפה:

 4 וחלקי חלקות 1, 5 עד 14 בגוש 12168, כמסומן במפה:

 26 עד 29 וחלק מחלקה 25 בגוש 12176, כמסומן במפה:

 9, 10, 12, 27 וחלק מחלקה 28 בגוש 20367, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 20376, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 2 בגוש 20381, כמסומן במפה:

 14 בגוש 20382:

 חלק מחלקה 1 בגוש 20389, כמסומן במפה.״

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174; התשנ׳׳ב, עמי 1117.
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 המועצה המקומית
 טל-עירון חליפתה

 של הועדים
 המקומיים חריש

 וקציר

 הקניית מקרקעין

 המשכת הליכים

 הארכת מועדים

 חוקי עזר, תקנות,
 רשיונות והיתרים

 אישור תקציב

ן (להלן - המועצה המקומית) תהא חליפתה של הועדים  2. המועצה המקומית טל-עירו
תיהם בו יותיהם והן לחו  המקומיים חריש וקציר (להלן - הועדים המקומיים) הן לזכו
נות, אגרות, היטלים, דמי ו יותיהם והן למעמדם בכל ענין אחר, ובין השאר לענין ארנ  ולהתדייבו
ו ב ג ת ותשלומי חובה אחרים שהטילו הועדים המקומיים או שהוטלו בתחומם, בין אם הם נ  השתחפו

ר ובין אם טרם נגבו. ב  כ

 3. המקרקעין שהיו בבעלותם או בהחזקתם של הועדים המקומיים ערב תחילתו של צו זה וכן
, יוקנו למועצה ן ל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובות ההנאה שהיו להם אותה שעה במקרקעי  כ

 המקוכית.

ת  4. (א) הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה לפני הועדים המקומיים או רשו
ת מרשויותיה. יותיהם ימשיכו לדון ולהכריע. בו לפני המועצה המקומית או רשו  מרשו

ת  (ב) הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה לפני בית משפט, בית דין או רשו
ן -י רשות שיפוטית) שהקימו הועדים המקומיים או המצוי בתחומם או שאזור ל ה ל ) ת ר ח  שיפוטית א
ת שיפוטית  שיפוטה של הרשות השיפוטית כולל את תחום הועדים המקומיים, תמשיך אותה רשו
ת שיפוטית  לדון ולהכריע בו אלא אם כן החליטה להעביר את הדיון וההכרעה בהליך האמור לרשו
 שהקימה המועצה המקומית או המצוי בתחומה או שאזור שיפוטה כולל את תחום המועצה

 המקומית.

ר או הליך אחר כיוצא באלה  5. אדם שהיה רשאי להגיש ערב תחילתו של צו זה, ערר, ערעו
ת של הועדים המקומיים, יהיה רשאי להגישם לרשות של המועצה המקומית! המועד האחרון  לרשו

 להגישם יוארך בשלושים ימים נוספים.

ו כדין בידי ו או ניתנ ות, רשיונות, היתרים ומסמכים אחרים שהותקנ  6. חוקי עזר, תקנ
ן  המועצה האזורית מנשה או רשות מרשויותיה, יעמדו בתוקפם בתחום המועצה המקומית טל-עירו
 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 האמורה או רשות מרשויותיה יבטלו או

 ישנו אותם מכוח כל חיקוק.

 7. על אף האמור בסעיף 186ג(א) לצו העיקרי, רשאי ראש המועצה המקומית להכין את הצעת
ב לשנת הכספים 1992 לא יאוחר מתום 60 ימים מיום פרסום צו זה ברשומות: מועצת  התקצי
ן תאשר את הצעת התקציב, בשינויים או בלי שינויים עד תום 90 ימים מיום הפרסום. ו ־ עי  טל-

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

׳ב (4 ביוני 1992) ׳  ג׳ בסיון התשנ
 (חמ 3-701)

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), התשנ״ב-1992

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

, במקום החלפת פרס (לג< 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958  1. בתו
: בתוספת הראשונה א ן ב ״ י ל ט ( ף  פ

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

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 1256¡ התשמ״א, עמ׳ 332¡ התשמ׳׳ד, עמ׳ 772! התש״ן, עמ׳ 818.
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 ״(לג<

 מנשה

 בפרט זה ״מפה״ ־ המפה של תחום המועצה האזורית מנשה הערוכה בקנה מידה 1:20,060
4 ביוני 1992), שהעתקים ממנה מופקדים ) ב ״ נ ש ת  החתומה ביד שר הפגים ביום ג׳ בסיון ה
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על המחוז חיפה ובמשרד המועצה האזורית

 מנשה, חדרה.

 טור ב׳
 טור א׳ גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 אום אל קטף החלקות: חלק מחלקות 10, 12 עד 16 (דרך) בגוש 8701, כמסומן במפה:
 1 עד 5, 7, 12 עד 28, 39 וחלק מחלקות 6, 9, 10, 29 עד 37, 42 (דרך)

 בגוש 8702, כמסומן במפה:

 חלק מחלקות 32, 33 בגוש 8704, כמסומן במפה:

 3 וחלקי חלקות 2, 4, 5 בגוש 20366, כמסומן במפה.

 ברקאי הגושים: 12159, 12160, 12228 עד 12231, 12235 עד 12238 - בשלמותם.

ת) ־13(תעלו  החלקות: 2 עד 4, 7, 12 וחלקי חלקות 1, 5, 6, 10 (כביש) ו
 בגוש 12234, כמסומן במפה:

 38 וחלק מחלקה 40 בגוש 12118, כמסומן במפה.

 גן השומרון הגושים: 8791, 8792, 10082 - בשלמותם.

 10077 פרט לחלקות 1, 8, 43, 57 וחלק מחלקה 85 (דרך), כמםומן
 במפה:

 10080 פרט לחלקות 70 ו־241:

ת 56 ו־60,  10079 פרט לחלקות 1 עד 3, 13, 29 עד 55 וחלקי חלקו
 כמסומן במפה.

 החלקות: 38, 39 וחלקי חלקות 37, 40 עד 42 בגוש 7714, כמסומן במפה:

 35, 36, 39 בגוש 7715: חלק מחלקה 1 בגוש 7725, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 4 בגוש 7726, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 45 בגוש 10078, כמסומן במפה:

 18 עד 22, 25 עד 28, 34 עד 44 וחלק מחלקות 32, 33 (דרכים) בגוש

 10114, כמםומן במפה.

 גן שמואל הגושים: 7716, 7717, 10029, 10125, 10671, 10672 - בשלמותם:

 7714 פרט לחלקות 5, 7, 38 עד 42, 45, 46 וחלק מחלקות 1, 4, 34 עד

 37, כמסומן במפה:

 10028 פרט לחלקות 3 עד 5 ו־17 וחלק מחלקה 1 (דרך), כמסומן במפה.

 החלקות: 1 עד 11, 13. עד 17, 25 וחלקי חלקות 18 עד 21, 23, 24, 26, 27,
 38 בגוש 7715, כמסומן במפה:

 7, 9, 13 (דרכים), 8, 14'•1חלקי חלקות 11,6.1, 12 (דרך ומסילת ברזל)

 בגוש 10018, כמסומן במפה:

 1 עד 4 בגוש 10019:
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 כפר גליקםון

 כפר פינס

 1 עד 7, 9, 10, 12 עד 15, 24, 26 עד 30, 35, 36, וחלקי חלקות 16, 34
 (דרכים) בגוש 10023, כמםומן במפה:

 6 עד 13, 17, 18 בגוש 10024, כמסומן במפה:

 10052 פרט לחלקות 8, 17, 19 עד 21 ורצועה ברוחב 10 מטרים, בחלקן
 הצפוני של החלקות 2, 3, 14, כמסומן במפה;

 1 עד 5, 7 עד 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 60 וחלקי חלקות 19, 25, 28

 בגוש 10117, כמסומן במפה!

 1 (דרך), 2 בגוש 10118, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 8835, כמםומן במפה.

 הגושים: 12112 עד 12117 - בשלמותם:
 12118 פרט לחלקות 1 עד 12 וחלק מחלקה 39 (דרך), כמסומן במפה.

 החלקות: 65 עד 68 וחלק מחלקה 96 (דרך) בגוש 12119, כמסומן במפה:

 5, 7, 9 ו־10 וחלק מחלקות 3, 8 (דרכים) בגוש 10129, כמםומן במפה:

 57, 58, 61, 62, 65, 66, 69, 70 וחלק מחלקה 90 (דרך) בגוש 12128,

 כמסומן במפה.

 הגושים: 12227 בשלמותו:

 10069 פרט לחלקות 1 עד 3, 11 עד 15, 18, 42, 43, 48 עד 51 וחלק
 מחלקה 44 (דרך), כמםומן במפה!

 10070 פרט לחלקות 1 עד 7, 9 עד 12, 25 וחלק מחלקה 26 (דרך),
 כמסומן במפה!

 12225 פרט לחלקה 69 וחלק מחלקה 70 (דרך), כמסומן במפה.

 החלקות: 7 עד 10 בגוש 10076.

 הגושים: 7894, 7895, 7908 עד 7910, 7916, 8842 - בשלמותם.

 חלקי חלקות: 1 עד 4 (דרך) בגוש 8843, כמסומן במפה.

 הגושים: 8790, ?879 עד 8801, 8833, 8834 - בשלמותם.

 8814 פרט לחלק מחלקה 5, כמסומן במפה!

 8835 פרט לחלק מחלקה 1, כמםומן במפה.

 החלקות: 81 (דרך) בגוש 8770!

 חלק מחלקה 88 (דרך) בגוש 8813, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 8832, כמסומן במפה.

 הגושים: 7912 עד 7915, 8844, 8845 - בשלמותם.

 החלקות: חלקי חלקות 1 עד 4 (דרך) בגוש 8843, כמסומן במפה:

 1 עד 3, 6 וחלק מחלקה 5 (דרך) בגוש 8846, כמסומן במפה.

 הגושים: 8708, 8709 וגוש בנוי - בשלמותם.

 החלקה: 28 בגוש 8707.

 להבות חביבה

 מאור

 מגל

 מייסר
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 סור ב׳
 שיר א׳ גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

ם: 20455 עד 20457, 20459, 20460, 20521 - בשלמותם! ושי י הג  מי עמ

 20364 פרם לחלקות 10, 13, 19, 22 עד 24 וחלקי חלקות 17 (דרך), 18

 (דרך), כמסומן במפה:

 20458 פרט לשני קטעים, כמסומן במפה.

ש 20354: ו ג ד 58, 60, 61 (דרך), ב ד 21, 55 ע : 17 ע ת  החלקו

ד 23, 62 עד 75 (דרך), 80 בגוש 31:20355, 32, 35, 36, 75 (דרך)  14 ע

 בגוש 20407: 50, 56 (דרך), בגוש 20408.

ם: 8784 עד 8786, 10086 עד 10088 - בשלמותם. ושי ת הג י נ ע  מ

 8787 פרט לחלקות 2, 5 (דרך) וחלק מחלקה 1, כמסומן במפה:

 10089 פרט לחלקות 1 עד 3, 28 עד 33 וחלקי חלקות 37, 38 (דרכים),
 כמסומן במפה.

ת: 1 עד 3, 9 בגוש 8711:  החלקו

ת) בגוש ־13(תעלו  8, 11,9, 14 (נחל) וחלקי חלקות 1, 5, 10,6 (דרך) ו
 12234, כמסומן במפה.

ם: 8710, 8714 עד 8717, 8720, 8721 - בשלמותם: שי ו  מצר הג

 8711 פרט לחלקות 1 עד 3 ו־9;

 8712 פרט לחלק מחלקה 1, כמסומן במפה!

 8718 פרט לחלק מחלקה 1, כמםומן במפה.

 החלקות: חלקי חלקות 1, 3 (דרך) בגוש 8713, כמסומן במפה:

 2, 5 (דרך) וחלק מחלקה 1 בגוש 8787, כמסומן במפה.

ת הגושים: 12110, 12111 - בשלמותם. ו ר מ ש  מ

 10068 פרט לחלקות 29 עד 42, 47 עד 50;

בלת ו  10090 פרט לחלקות 7 עד 21,13 עד 26 וחלק מחלקה 16 (דרך) הג
 בחלקה 26, כמסומן במפה:

 החלקות: 1 עד 41,6 וחלק מחלקה 42 (דרך) בגוש 10071, כמסומן במפה:

 22 עד 29 בגוש 10098;

 26 עד 33, 36 עד 43, 48 וחלק מחלקה 46, 47 (דרכים) בגוש 10099,
 כמםומן במפה:

 33, 116, 138 וחלקי חלקות 38 (דרך), 49 (נחל אכזב), 110 בגוש
 10100, כמםומן במפה.

 עין עידון הגושים: 12226, 12232, 12233 - בשלמותם.

ם: 8788, 8789, 8797, 10081, 10083, 10085 - בשלמותם. ושי ר הג מ ן ש  עי

 החלקות: 1 עד 3, 12, 13, 29 עד 55 וחלקי חלקות 56 (נחל), 60 ו־74
 (דרכים) בגוש 10079, כמסומן במפה:

 21 עד 23, 27, 28 וחלק מחלקה 29 (דרך) בגוש 10106, כמסומן במפה:

ד 4, 140, 141 בגוש 10084.  1 ע
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 טור ב׳
 טו־ א' גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

ד 12123, 12133,  רגבים הגושים: 12091 עד 12097, 12099 עד 12104, 12120 ע
 12139 - בשלמותם!

 12119 פרט לחלקות 65 עד 87, 89 עד 91, 97 וחלק מחלקה 96 (דרך),
 במסומן במפה!

 12127 פרט לחלקות 28 עד 36, 48 עד 64, 67 עד 71, חלק מחלקה 66
 (דרך), כמםומן במפה.

מן  החלקות: 17 עד 45, 68 וחלק מחלקה 64 (דרך) בגוש 12105, במםו
 במפה:

ד 12102 יר המותחם על ידי הגושים 12100 ע  שטח הכפר ההרוס קנ
 ו־12104.

 שדה יצחק הגושים: 7720, 7893 -• בשלמותם.

 7721 פרט לחלקה 8!

ן במפ־! מ , 47 עד 52, כמםו ( ל ת  7892 פרט לחלקה 31 (מסילת ב

ש 7891, ו ג  החלקות: 2, 3, 6 עד 11, 14 עד 16, 19, 26, 27, 30 עד 42 ב
 כמסומן במפה.

 תלמי אלעזר הגושים: 8794, 8795, 8796, 10115, 10116 - בשלמותם.

 החלקות: 5, 7 וחלקי חלקות 1, 4 בגוש 7714, כמסומן במפה:

 7 בגוש 7724, כמסומן במפה!

ש 7725, כמסומן במפה! ו ג  2 וחלק מחלקה 1 ב

 חלק מחלקה 153 בגוש 7727, כמם ומן במפה!

ן במפה! מ  106 בגוש 7890, כמסו

 5 עד 7 וחלקי חלקות 4, 31 (דרך) בגוש 10114, כמסומן במפה!

ש ו ג  6, 21, 22, 30 עד 37, 46 עד 59 וחלקי חלקות 19, 25, 28, 45 ב
 10117, כמסומן במפה.

ד 12147, 12150,  הגושים: 7718, 7719, 8707, 8793, 12141, 12143 ע
 12161 עד 12163, 20365 בשלמותם.

ה 1, כמסומן במטה! ק ל ח  8700 פרט לחלקות 2 עד 4 וחלק מ

 8701 פרט לחלקות 2 עד 4, 6, 11 וחלק מחלקות 1, 5, 7 עד 10, 12 עד
 14, 16 (דרך), כמםומן במפה:

 8702 פרט לחלקות 1 עד 5, 7, 12 עד 28, 39, 41 וחלק מחלקות 6, 9,
 10, 29 עד 37, 40, 42, כמסומן במפה:

מן  8703 פרט לחלקות 1 עד 7, 9, 12 וחלק מחלקות 8, 10, 11, במםו
 במפה:

 8704 פרט לחלקות 1 עד 6, 8 עד 13, 15 עד 31, 34, 35, 37, 38 וחלק
 מחלקות 7, 8, 14, 32, 33, 39 (דרך), כמםומן במפה!

ן מ ת 1 עד 8,6 עד 18,16 עד 31 וחלק מחלקה 17. כמסו  8705 פרט לחלקו
 במפה:
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 סור ב׳
 סור א׳ גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 8706 פרט לחלקות 1 עד 17, 20 עד 24 וחלקי חלקות 18, 19 כמםומן

 במפה;

 8767 פרט לחלקה 54 וחלק מחלקות 51 עד 53, כמסומן במפה:

 8766 פרט לחלקות 13 עד 19, 48 עד 50 וחלק מחלקות 8, 11, 12״ 20,

 26 עד 28, 44, 47, 52, 53 (דרכים), כמסומן במפה:

 8769 פרט לחלקות 25 עד 27, 29, 32, 33, 35, 36 וחלק מחלקות 17 עד

 20, 24, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 40, כמסומן במפה:

 8770 פרט לחלקות 55 עד 59, 64 עד 68, 74 עד 78 וחלק מחלקות 54,

 61 עד 63, 73, 79 ו־82 עד 84 (דרכים), כמסומן במפה!

 12142 פרט לחלקות 3, 5 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 6, 7 ד19 (דרך),

 כמםומן במפה:

 12158 פרט לחלקות 8 עד 14 וחלק מחלקה 2, כמסומן במפה:

 12167 פרט לחלקה 7 וחלקי חלקות 5, 6, 15, כמםומן במפה:

 12168 פרט לחלקה 4 וחלקי חלקות 1, 5 עד 14, כמסומן במפה:

 12176 חלקות 23, 24, 31 (דרך) וחלק מחלקה 25, כמסומן במפה:

 20366 פרט לחלקה 3 וחלקי חלקות 2, 4, 5, כמסומן במפה!

 20367 פרט לחלקות 9, 10, 12, 27 וחלק מחלקה 28, כמסומן־ במפה:

 20369 פרט לחלקה 13 וחלק מחלקה 8 עד 10, כמסומן במפה׳,

 20376 פרט לחלקות 3, 5 וחלק מחלקה 1, כמסומן במפה:

 20382 פרט לחלקה 14 וחלקי חלקות 43 (דדך), 15,13,12,10,9,7,5,

 כמסומן במפה:

 20389 פרט לחלק מחלקות 1, 5, כמסומן במפה:

 החלקות: 45, 46, וחלק מחלקה 34 עד 37, 40 עד 42 בגוש 7714, כמםומן

 במפה:

 28 עד 37,34 וחלק מחלקות 18 עד 24,23,21, 38,27,26 בגוש 7715,

 כמסומן במפה.

 חלק מחלקות: 21, 22, 27, 28, 66, 73 בגוש 7722, כמםומן במפה!

ת 6 עד 8, 24, 34, 35, 40 עד 47 וי50, 52,  37 עד 39, 51 וחלק מחלקו

 53, 56 (דרכים) בגוש 7723, כמםומן במפה:

 8 עד 11 בגוש 70:7724 וחלק מחלקות 46 עד 48, 57 עד 89 (דרך) בגוש

 7728, כמםומן במפה:

 1, 2 וחלק מחלקות 3, 4, 8 בגוש 8765, כמסומן במפה:

 1 עד 17,8 עד 19, וחלק מחלקות 20 ו־77, 87 (דרכים) בגוש 8813,
 כמםומן במפה:

 2 עד 5 וחלק מחלקה 1 בגוש 8832, כמסומן במפה: 17 עד 21 בגוש
ת 34, 37, 38  10023, כמסומן במפה: 1 עד 3, 28 עד 33 וחלק מחלקו
 (דרכים) בגוש 10089, כמסומן במפה: 12 עד 16 וחלק מחלקה 17 ד30,

 32 (דרכים) בגוש 10114, כמסומן במפה:
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 טור ב׳
 סור אי גושים וחלקות רישום קי־קע (ועד בכלל)

 חלק מחלקות: 1, 8 (דרך) בגוש 10129, כמםומן במפה:

 1 עד 7, וחלק מחלקות 8, 9 (דרך) בגוש 12140, כמסומן במפה: 21, 24,
 27, 30, 33, 38, 39, 43, 47, 50, 54 בגוש 12156;

 18 עד 24 וחלק מחלקה 5 (דרך) בגוש 12166, כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 12175, כמסומן במפה:

 23, 24, 31 (דרך) חלק מחלקה 25 בגוש 12176, כמס ומן במפה:

 2 עד 4 בגוש 20389.״

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

״ב (4 ביוני 1992)  ג׳ בסיון התשנ
 (חמ 3-136)

 הודעת מחלות בעלי חיים (חשלום פיצויים), התשנ״ב-1992

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדשן, התשמ״ה-1985'
 (להלן - הפקודה), אני קובע לאמור:

 1. סכום הפיצויים המרבי שישלם אוצר המדינה לבעלו של בעל חיים שהומת לפי הוראות פיצוי בעד
 הפקודה יהיה כמפורט בתוספת. המתת בעלי חיים

2 - בטלה. ביטול  הודעת מחלות בעלי חיים (תשלום פיצויים), התשנ״א-1991.

 סכום הפיצוי המרבי
 בשקלים חדשים

2,800.00 

2,800.00 

2,500.00 

2,500.00 

400.00 

350.00 

4.86 

3.82 

2,300.00 

 תוספת

 (סעיף 1)

 םוג כעל חיים

 בקר

 בקר לחלב -

רת חלב קו ת חלב מעדר בבי ר  פ

רת חלב קו  עגלה בהריון מעדר בבי

רת חלב קו ת וזלב מעדר שאינו בבי ר  פ

רת חלב קו  עגלה בהריון מעדר שאינו בבי

ל שבוע י רת חלב - בג קו  עגלה מעדר בבי

רת חלב - בגיל שבוע קו  עגלה מעדר שאינו בבי

ל נוסף מעל שבוע ועד חודשיים  ועוד כעד כל יום גידו

 ועוד!בעד כל יום גידול נוסף מעל חודשיים

 ובתנאי שהסכום המרבי לעגלה לא יעלה על

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 ק״ ת התשנ״א, עמי 490.
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 סכום הפיצוי ־מרבי
 סוג בעל חיים כשקלים חדשים

550.00 

4.69 

3.92 

1,900.00 

5.55 

1,800.00 

1,800.00 

1,700.00 

1,550.00 

670.00 

4.69 

6.13 

5.53 

6.06 

6.50 

3,500.00 

5,000.00 

1,800.00 

970.00 

970.00 

425.00 

220.00 

500.00 

400.00 

170.00 

50.00 

375.00 

170.00 

45.00 

340.00 
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 עגל מעדר החלב - בגיל שבוע

 ועוד בעד כל יום גידול נוסף מעל שבוע ועד חודשיים

 ועוד בעד כל יום גידול נוסף מעל חודשיים ועד שיווק

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 עגל מעדר החלב בגיל שווק לבשר לק״ג חי

 בקר לכשר

 פרות מעדר בקר לבשר

 מבכירות מעדר בקר לבשר

 עגלות בהריון לתחלופה בעדר הבשר

 עגלות גמולות לתחלופה

 עגלות ועגלים בגיל שבוע

 ועוד בעד כל יום גידול נוסף עד גמילה

 עגל מעדר בקר לבשר בגיל שיווק לק״ג חי

 עגלות מעדר בקר לבשר בגיל שיווק לק״ג חי

 עגלים גמולים לק״ג חי

 עגלות גמולות לק׳׳ג חי

 בקר - שונות

 פר רכיה מיצור מקומי

 פר רב־ה מיבוא

 פר רביה מעדר מקומי(בלאדיז

 פרות מבכירות מעדר מקומי(בלאדי)

 עגלות בהריון מעדר מקומי(בלאדי)

 עגלה ועגל גמולים בעדר מקומי(בלאדי)

 בני בקר יונקים בעדר מקומי(בלאדי)

 צאן

 כבשים

 כבשה רשומה בביקורת חלב

 כבשה שאינה רשומה בביקורת חלב

 טלה בגיל חודש ימים

 ועוד בעד כל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 טליה בגיל חודש ימים

 ועוד בעד כל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על
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 סכום הפיצוי המרבי
 בשקלים חדשים

400.00 

1,000.00 

2,000.00 

1,200.00 

280.00 

600.00 

375.00 

375.00 

50.00 

1,000.00 

50.00 

30.00 

160.00 

65.00 

30.00 

180.00 

300.00 

400.00 

70.00 

30.00 

180.00 

85.00 

30.00 

295.00 

450.00 

250.00 

500.00 

115.00 

230.00 

 םוג נעל חיים

 שיה בוזריון

 אייל רבייה מיצור מקומי

 אייל רבייה מיבוא

 כבשה מגזע טהור מיבוא לטיפוח

 כבשה מגזע אווסי בגידול אקסטנסיבי

 אייל מגזע אווסי בגידול אקסטנסיבי

ו ומוכלאיו) נ  כבשה לבשר, לגידול(מרי

 טלה בגיל 5 חודשים

 ועוד בעד כל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 עזים

 גדי שחור בגיל חודש ימים

ר כל חודש גידול נוסף  ועוד עבו

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 גדיה שחורה בגיל חודש ימים

ר כל חודש גידול נוסף  ועוד עבו

 ובה נאי שהסכום המירבי לא יעלה על

 עז שחורה

 תיש שחור

 גדי לבן או מעורב בגיל חודש ימים

 ועוד ?!בור כל חודש גידול נוסף

 ובר נאי שהסכום המרבי לא יעלה על

רבת בגיל חודש ימים  גדיה לבנה או מעו

 ועוד עבור כל חודש גידול נוסף

 ובתנאי שהסכום המרבי לא יעלה על

 עז לבו:ה

 עז מעירבת

 תיש לבן או מעורב

 דבורים

 נחיל דבורים - 5 מסגרות

 דבורית
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פ הפיצוי בשקלים חדשים  םכו

 אפרוח בן יום פרגית

10.83 

22.10 
65.00 

5.28 

26.26 

 105 יום
8.43 

19.60 
62.00 

 119 יום

20.00 

 גזע קל
 תרנגולת מטילה 0.66 2.63

 תרנגולת רבייה
 (כולל זכרים) 13.86
 תרנגולת טיפוח - 56.00

 גזע ככד

 תרנגולת לבשר (פטם) 0.58 1.27
 תרנגולת רבייה

 (כולל זכרים מגזע קל) 7.00
 תרנגולת טיפוח

50.00 

49.20 
22.47 

126.00 
54.00 

62.00 

80.52 

30.00 

32.00 

35.00 

1,500.00 

5,000.00 

7.00 

80.00 
0.15 

10.70 

44.00 

 6 שבועות

10.07 
9.64 

18.98 
13.90 

 ירוק

23.80 

38.20 

ר י מ ק ש ח צ  י
 שר החקלאות

31.00 

 הודו

 בשר
 זכר עד 15 ק״ג 1.95 5.07
 נקבה - עד 7 ק׳׳ג 1.95 5.07

 רבייה זכר 13.98
 רבייה נקבה 9.32

 אווזים

 אווזים לפיטום 4.65 7.95
 אווזים לרבייה

 (כולל זכרים מגזע קל) ! - 19.85

 ןי
 ברווזים 1.15 1.70
 ברברים 1.10 2.50
 מולרדים 2.80 5.75

 יענים
 יען 50.00 200.00

 יען לרבייה
 יונים לבשר (זוג)

 יונים לרבייה
 (4 חודשים)

 יום גידול נוסף

 פסיון 0.13 1.32

 כ׳׳ג באייר התשנ״ב (26 במאי 1992)
 (חמ 3-234)
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 כללי שיקים ללא כיסוי, הוזשנ״ב-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(א)(1) ו־(2) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א-1981' (להלן -
 החוק), אני קובע כללים אלה:

א פרשנות ל ת שיקים ל ו  1. המונחים המשמשים בכללים אלה, תהא להם המשמעות כהגדרתם בתקנ
, ככל שהוגדרו, אלא אם כן הכתוב מחייב פירוש אחר. 2  כיסוי, התשמ׳׳א-1981

 2. (א) שיק שםורב, יסמנו הבנק הנמשך: ״אין כיסוי מספיק״ או ״אכ״מ״. סימון שיק
 שסורב או שלא

ת ההצגה אין כיסוי נפרע ע ב  (ב) שיק שהוצג בדלפק הבנק וסורב, יסמנו הבנק הנמשך: ״
 מספיק״.

ק הנמשך:  (ג) שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע, מחמת הוראות סעיף 5(א) לחוק, יסמנו הבנ
ן מוגבל״.  ״החשבו

ת אחרות בו ק על השיק גם סי  (ד) בנוסף לאמור בסעיפים קסנים (א) עד (ג) יסמן הבנ
 לסירוב לפרעו.

 (ה) הסימון ייעשה בכתב, בהטבעה או בהדפסה על השיק.

 3. (א) בחשבון של יחיד, הפרטים האישיים של בעלו שיוטבעו על טפסי שיקים הם אלה: הטבעת פרטים
 אישיים

 (1) השם!

 (2) מספר הזהות!

 (3) המען! לענין כללים אלה - מקום מגוריו, מקום עסקו או מקום עבודתו של בעל
 החשבון, לפי בחירתו וכפי שהוא מסרם, אולם לא יהיה די בציון תא דואר.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחשבון משותף של יחידים -

ן ומען  (1) על טופס שיק יוטבעו הפרטים האישיים של שניים לפחות מבעלי החשבו
 אחד לפחות!

 (2) רשאי הבנק, לפי בקשת בעלי החשבון, להטביע על טופס שיק, לגבי כל אחד
בל שלו, יחד , שם פרטי אחד בלבד או קיצור מקו  מבעלי החשבון הנזכרים בפסקה(1)
ב לבקשה כאמור אם נראה לו כי ר ס ק ל  עם שמות המשפחה שלהם! אולם רשאי הבנ

 יש במבוקש משום הטעיה.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)(2) -

ג הגוף המוכר במקום מספר הזהות!  (1) על טופס שיק של גוף מוכר יבוא סו

 (2) על טופס שיק של תושב חוץ יבואו המלים ״תושב חוץ״ במקום מספר הזהות,
 אם אין לתושב החוץ מספר זהות ישראלי!

 (3) על טופס שיק של תאגיד לא רשום יבואו המלים ״תאגיד לא רשום״ במקום
 מספר הזהות.

 4. .:חשבונות שיקים של המדינה או המנוהלים עבורה יהיו הפרטים המוטבעים על השיק כפי חשבונות מדינה
 שיקבע החשב הכללי לכל חשבון.

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 136: התשנ״ב, עמ׳ 74.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1576: התשנ״ב, עמ׳ 1206.
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3 - בטלים.  5. כללי שיקים ללא כיסוי (סימון שיק), התשמ׳׳א-1981

׳ב (1 ביולי 1992): ׳  6. תחילתם של כללים אלה, למעט סעיפים 2 ו־5, ביום ל׳ בסיון התשנ
 תחילתם של סעיפים 2 ו־5 תהיה ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992).

ט ד י מ ש ד ל ו ן ג ו נ מ  א
 המפקח על הבנקים

 כ״ח בםיון התשנ״ב (29 ביוני 1992)
 (חמ• 3-1401)

 ביטול

 תחילה

 ק״ת התשמ״א, עמי 1534.

 הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ״ב-1992

ת ניירות ערר (אגרה שנתית), התשמ״ט-1989' (להלן - ו  בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנ
 התקנות), אני מודיע לאמור:

ת והם יהיו החל ו ספת ובתקנה 2(ב) לתקנ  1 . עקב שינוי במדד עודכנו הסכומים המפורטים בתו
״ב (1 ביולי 19,92) כלהלן:  ביום ל׳ בסיון התשנ

 סכום האגרה השנתית
 (בשקלים חדשים)

13,470 
16,835 
25,590 

 44,445״

 (1) בתוספת
 ״הון עצמי

 (באלפי שקלים חדשים)

 א׳
 ב׳
 ג׳
 ד׳

 עד 17,317

 מ־17,317 עד 34,633

 מ־34,633 עד 108,623

 מעל 108,623

ץ י ב ק ט נ י ה מ י ד  א
ת ניירות ערן־  יושב ראש רשו

 (2) בתקנה 2(ב): 10,100 שקלים חדשים.

 כ׳ בסיון התשנ״ב (21 ביוני 1992)
 (חמ 3-926)

 עדכון הסכומים
 שבתוספת

 ובתקנה 2(ב)

 י ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 782; התשנ״א, עמ׳ 1007.

 הודעת ניירות ערך (אגדת בקשה למתן היתד למדסום תשקיף) (מס׳ 2),
 התשנ״כ-992ו

, ת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ו  בהתאם לתקנה 1(ד) לתקנ
 התש״ל-1970' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ת, והוא יהיה מיום ל׳ בסיון ו  1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנ
״ב (1 ביולי 1992) 1,690 שקלים חדשים.  התשנ

 כ׳ בסיון התשני׳ב (21 ביוני 1992)
ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  >חמ 3-926) א

ת ניירות ערך  יושב ראש רשו

 י ק״ת התש״ל, עמי 1446; התשמ״ד, עמי 672; התשנ׳׳ב, עמי 630.
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