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 תקנות לביצוע אמנת האג, 1970 (גביית ואיות) (תיקון), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו־16 לחוק עזרה משפטית למדינות חוץ [נוסח משולב],
 התשל״ז-1977', סעיף 59 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-21971, ובתוקף שאר

 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות לביצוע אמנת האג, 1970 (גביית ראיות), התשל׳׳ז-31977, לפני
 ״איטליה״ יבוא ״אוסטרליה״, -ואחרי ״מונקו״ יבוא ״מקסיקו״.

י א ב י  דוד ל
 שר המשפטים

 כ״ב באדר התשנ״ג (15 במרס 1993)
 (וומ 3-1038)

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 90.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.

 3 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1516; התשמ״ח, עמ׳ 750.

 תיקון התוספת

 צו הגנת הצרכן (שינוי סכומים), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28(ד) ו־31(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981' (להלן -
 החוק), אני מצווה לאמור:

 שינוי סכומים 1. (א) בסעיף 28(א)(1) לחוק, במקום ״7,500 שקלים חדשים״ יבוא ״9,500 שקלים

 חדשים״:

 (ב) בסעיף 31(ב) לחוק, במקום ״9,000 שקלים חדשים״ יבוא ״11,500 שקלים חדשים״.

 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

י א ב י  דוד ל
 שר המשפטים

 י״ח באדר התשנ״ג (11 במרס 1993)
 (חמ 3-1739)

 1 סייח הוזשמ״א, עמי 248¡ ק״ת התשנ״א, עמ׳ 508.

 תחילה

 צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לענין תגמול), התשג״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 127סח(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968'
 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מצווה לאמור:

 1. הסוגים של משרתים במילואים המנויים להלן נקבעים בזה כזכאים לתגמול לפי סעיף

 127סח(א) לחוק בשל שירות, בהתייצבות אחת, של יום מילואים אחד:

 (1) איש צוות אויר!

 (2) איש צוות עזר אדרי!

 (3) צולל;

 (4) צוללן;

 (5) מג״ד במערך השדה.

 קביעת סוגים
 של משרתים

 במילואים

 1 ס״ח הוזשכ״ח, עמ׳ 108.
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 2. צו שירות מילואים (סוגי משרתים לענץ תגמול), התשנ״א-21991 - בטל. ביטול

 י׳ באדר התשנ׳׳ג (3 במרס 1993)

ו י ב  (חג 0-1996 יצחק ר
 ראש הממשלה ושר הבטחון

 2 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 1061.

 תקגות משפחות חיילים שגספו במעיכה (ביטוח מפגי מחלה) (מס׳ 2),
 התשג״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), התש׳׳י-11950 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15(ב) לחוק, של מקבל שיעור השתתפות
ף המדינה י ע ן ס ת ן ל א ו ש ד צ ב ל ו ק נ ף ה ו ע י ש ה ב י ה ׳ ת ר א ו ט לן ב  תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים לה

 בכיור בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

57.62 7 
69.74 8 
57.62 9 
 10 (א) 69.74
 10(ב) 57.62
 10(ג) 69.74
 10(ד) 69.74
 10(ה) 57.62
 10א 69.74
 12 בין אם יש לו בן זוג ובין אם אין לו 57.62
57.62 (1)13 
69.74 (2)13 

 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(ביטוח מפני מחלה), התשנ׳׳ג-21993 - בטלות. ביטול

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בטבת התשנ״ג (1 בינואר 1993) תחילה

 י״ז באדר התשנ׳׳ג (7 במרס 1993)
ן י ב  >חמ 3-176) יצחק ר

 ראש הממשלה ושר הבטחון

 1 יךת התש״י, עמ׳ 126.

 2 >ן״ת התשנ״ג, עמ׳ 294.
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 תקמת אגדות בריאות (תיקון), החשנ״ג-993ו

 בתוקף הסמכויות לפי סעיפים 5 ו־65 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-1979'
 (להלן - הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה2, וסמכותי לפי סעיף 67
 לפקודה, בהתייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ועם שר האוצר, ובאישורו לפי
 סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-31985, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט-1989" (להלן - התקנות
 העיקריות), בסופה יבוא:

 ״17. תקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל״ח-51978;

 18. תקנות רופאי שיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה),
 התשמ״ו-61986.׳׳

 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) בפרט 10, במקום פסקאות (1) ד(2) יבוא:

 בשקלים וודשים

 בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:

 (1) בכתב 180

 (2) מעשית או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה 290

 (3) בעל פה, הנערכת לחוד 40״

 (2) בסופה יבוא:

 ׳׳בחינה לשיננית 17. בתקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל״ח-1978, לענין

 תקנה 5א -

 בשקלים חדשים

 בעד בחינה ממשלתית - בעל״פה, בכתב ומעשית, ביחד 280

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 18. בתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי
 השיניים והסדרתה), התשמ״ו-1986, לענין תקנה 30א -

 בשקלים חדשים

180 

180 

225 

 (1) בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי - בכתב

 (2) בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמף -

 (א) בכתב

 (ב) מעשית ובעל פה, ביחד

 בחינה לטכנאי
 שיניים

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 32, עמי 614.

 2 ס״ח התשכ״ח, «מ׳ 226.

 3 ם״ח התשמ״ה, עמ׳ 60.

 4 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 714¡ התשנ״ב, עמ׳ 1495: התשנ״ג, עמ׳ 550.

 5 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1289¡ התשמ״ג, עמ׳ 516.

 6 ק״ת התשמ׳׳ו, עמ׳ 817.
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 בשקלים חדשים

 (3) בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -

 (א) בכתב 180

 (ב) מעשית, או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה 225

 (ג) בעל פה, הנערכת לחוד 40״

 3. על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון הוראת שעה
 של*!חר תחילתן של תקנות אלה, לגבי סכומי האגרה שפורטו בתקנה 2 לתקנות אלה, המדד

 שפורסם בחודש יוני 1992.

 י״ד באדר התשנ״ג (7 במרס 1993)
ן ם דמו י  (חמ ><3-214) חי
 שר הבריאות

 תקווות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה)
 (תיקון), התשג״ג-993ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 65(3) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל׳׳ט-1979'
 (להלן - הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה2, וסמכותי לפי סעיף 67
 לפק!דה, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב,

 התשמ״ה-31985, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 30 לתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים הוספת תקנה 30א
 והסדרתה), התשמ׳׳ו-41986, יבוא:

 ״אגרות בחינה י 30א. בעד בחינות לטכנאי שיניים ישולמו אגרות כמפורט בסעיף 18 לתוספת

 השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט-51989.״

 י״ד כאדר התשנ״ג (7 במרס 1993)
 (חמ 3-1775) ח י י ם ר מ ו ן

 שר הבריאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614.

 2 ס׳״ו התשכ״ח, עמ׳ 226.

 3 ס״ז התשמ״ה, עמ׳ 60! התשנ״א, עמ׳ 130.

 4 ק״ ז התשמ״ו, עמי 817.

 5 ק״•[ התשמ״ט, עמ׳ 714; התשנ״ג, עמ׳ 696.

 תקנות רופאי שיניים (שינניות)(תיקון), התשג״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-1979', לאחר
 התייעצות עם שר האוצר, ובאישורו לפי סעיף 38ב לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-21985,

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

 י דיו;י מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614.
 2 ם״ח התשמ״ה, .עמ׳ 60: התשנ״א, עמ׳ 130.
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 1. בתקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל״ח-31978, אחרי תקנה 5 יבוא:

 ״אגרת גחינה 5א. בעד בחינה ממשלתית, תשולם אגרה כמפורט בסעיף 17 בתוספת השניה

 בתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט-41989.״

 י׳׳ד באדר התשנ״ג (7 במרס 1993)
ן ים רמו  (חמ 3-371) חי
 שר הבריאות

 הוספת תקנה 5א

 3 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1289: התשמ״ג, עמ׳ 516.

 4 ק״ת התשמ״ט, ענד 714! התשנ׳׳ג, עמי 696.

 תקנות בריאות העם (חובת רישוי לשימוש במכשירים רפואיים) (תיקון)׳
 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב(3) לפקודת בריאות העם, 1940', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בריאות העם (חובת רישוי לשימוש במכשירים רפואיים),
 התשמ״ח-21988, בסופה יבוא

"Stereotactic Radio System מערכת רדיותדפיה סטדאוטקטית ^  ״

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 י״ד באדר התשנ׳׳ג (7 במרס 1993)
ם ר מ ו ן י  >חמ 0-2066 חי
 שר הבריאות

 תיקון התוספת

 תחילה

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191! ס״ח התשל״ג, עמ׳ 232.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 368! התשמ״ט, עמ׳ 535.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(חבל אילות, תיקון), התשנ״ג-993ו

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

 החלפת פרט(נא) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, במקום

ה פרט (נא) יבוא: נ ו ש א י ת ה 9 ס י ת  ב

 ״(נא)

 חבל אילות

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור חבל אילות הערוכה בקנה מידה של 1:100,000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום ט׳ באדר התשנ״ג(2 במרס 1993) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד המועצה האזורית חבל אילות,

 יטבתה.

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

 2 ק״ת התש״ח, עמ׳ 1256! התשמ״ה, עמ׳ 493 (התשמ״ו, עמ׳ 456).
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 טור n׳ טור ב׳

 אילות חלקי גושים: 40067 עד 40069, כמסומן במפה.

 אלים חלקי גושים: 39113, 39114, כמסומן במפה.

 גרופית חלקי גושים: 39105, 39112, כמסומן במפה.

 יהל חלקי גושים: 39103, 39104, כמסומן במפה.

 יטבתה חלק מגוש 39113, כמסומן במפה.

 לוטן חלק מגוש 39105, כמסומן במפה.

 סמר חלק מגוש 39113, כמסומן במפה.

 קטוו־ה חלקי גושים 39105, 39112, כמסומן במפה.

 שזפין חלק מגוש 39104, כמסומן במפה.

 גושים: 39085 עד 39091, 39093 עד 39102, 39106 עד 39111, 3.9115 -
 בשלמותם.

 חלק־ גושים: 39083, 39103 עד 39105, 39112 עד 39114, 39116 עד 39118, 40057
 עד 40060, 40065, 40066, 40068, 40069, כמםומן במפה.״

 ט׳ נ:אדר התשנ״ג (2 במארס 1993)
י ע ר ה ד י ר  >חמ 1)0-13 א

 שר הפנים

 אכחת העידיות (שינוי תחום עידית אילת), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), ולאחר עיון בתסקיר של
 ועדו. החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. במקום תחום עירית אילת המתואר בתוספת הראשונה לפקודה2 יבוא: תיקו! התוספת

 ״גושים: 40001 עד 40032, 40035, 40037 עד 40041, 40045 עד 40047, 40049 עד
 40056, 40061, 40062, 40064, 40070 עד 40077, 40084, 40090 עד 40096, 40099 -

 בשלמותם.

 חלקי גושים: 39116,39114 עד 40034,40033,39118, 40057 עד 40065,40063,40060,
 40066, 40068, 40069, 40098, כמסומן במפת תחום עירית אילת הערוכה בקנה מידה
 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט׳ באדר התשנ״ג(2 במרס 1993), שהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע,

 ובמשרד עירית אילת.״

 ט׳ באדר התשנ״ג (2 במרס 1993)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 0-1926 א

 שר הפנים

 דיו י מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1278.
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 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ד) לתקנות רישוי עסקים(הדברת מזיקים), התשל״ה-1975'
 (להלן - התקנות), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

 שינוי אגרות 1. החל ביום ה׳ באדר התשנ״ג (1 במרס 1993) -

 (1) נוסח תקנה 29(ב) לתקנות הוא:

 ״(ב) בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך 30 שקלים חדשים.״!

 (2) נוסח תקנה 31 לתקנות הוא:

 ״אגרת היתר 31. בעד כל היתר תשולם אגרה בסך 30 שקלים חדשים לכל שנת

 תקפו.״

 י״ז באדר התשנ״ג (10 במרס 1993)
ל פלג א ר ש  >חמ 3-1550) י

 המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה

 1 ק״ת התשל׳׳ה, עמ׳ 1184! התשנ״א, עמ׳ 268.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעוד מדבי של דמי שבירות
 לבתי עסק) (מס׳ 2), התשנ״ג-993ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-1972' (להלן -
 החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

 העלאת השיעור 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י׳ בניסן התשנ״ג(1 באפריל

י 1993) הוא 3.6%. ב ר מ  ה

 כ״ב באדר התשנ״ג (16 במרס 1993)
ץ ר ו ו ל ש א ר ש  >חמ 707-״ י

 המנהל הכללי (בפועל) של משרד
 הבינוי והשיכון

 ס״ח התשל״ב, עמ׳ 176¡ התשמ׳׳ג, עמ׳ 21.
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