
 רשומות

 קובץ־ התקנות
 י״ט בהיון התשנ״ג 5526 8 ביוני 1993

 עמוד
 תקנות שירות בטחון(תיקון מס׳ 2<, התשנ״ג־1993 870
 תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשנ״ג-1993 870
 תקנות העונשין(הצגת הודעה), התשנ״ג־1993 873
 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח סיעוד)(מניעת כפל תשלומים)(תיקון), התשנ״ג-1993 874
 צו בריאות העם(מחלות מידבקות), התשנ״ג־1993 874
 תקנות זכות מטפחים של זני צמחים(הארכת תקופת זכות מטפחים), התשנ״ג-1993 875

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעד.) (מחירים מרביים לשירותים
 רפואיים), התשנ״ג-1993 875
878 . .  צו המועצות המקומיות >ב<(תיקון התוספת הראשונה, כפר ורדים), התשנ״ג-1993 .
 אכרזד. על גן לאומי(ציפורי - ריש לקיש), ד.תשנ״ג-1993 878
 הודעת הסיוע המשפטי(מס׳ 3), התשנ״ג־1993 879
 הודעת ההוצאה לפועל(אגרות, שכר והוצאות) >מס׳ 2), התשנ״ג-1993 882
 החלטת משכורת נשיא המדינה(תיקון), התשנ״ג-1993 884



 תקנות שירות בטחון(תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5>ב< ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו־1986',
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז־21967 (להלן - התקנות
 העיקריות) -

 (1) בפרט 10(0, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״>W.P.W a עם התקפים תכופים ובלתי מאוזנים של טכיקרדיד, על־חדרית
 (סופרונטריקולרית).״;

 (2) במקום פרט 49 יבוא:

 ״49. שמיעה - פגיעה בשמיעה בחומרה של dB 61 לפחות, בשתי
 האזניים; הבדיקה תיערך על פי סף דיבור (SRT) התואם את סף השמיעה

 לצלילים טהורים (AC) בתדרים 0.5, 1 ו־KHz 2,״

 (3) האמור בפרט 67 יסומן א ואחריו יבוא:

 ״ב. מצב של Anhydrosis המוכח בבדיקת סבילות לחום או ביופםית עור.״

 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות ־

 התקופה (1) בפרט 10, אחרי פרט משנה ד׳ יבוא:

 עד 6 חודשים״;

 עד שנתיים

 עד שנה״.

 ״דW.P.W .1 עם התקפים תכופים עד כדי אחת לחודש
 של טכיקרדיה סופרה - ונטריקולרית או בשלבי

 איזון תרופתי או על ידי

 (2) בפרט 25, במקום פרט משנה ו׳ יבוא:

Fusion ״ו. (1) לאחר ניתוח 

Disc (2) לאחר ניתוח 

 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 א׳ בםיון התשנ׳׳ג(21 במאי 1993)
 >חמ 3-1094)

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הבטחון

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

 ם״ח התשמ״ו, עמי 1170.
 ק״ת התשכ״ז, עמי 3399; התשנ״ג, עמ׳ 34.

 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשנ"ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה' (להלן ־ הפקודה), אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מ0 הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ׳׳ד-21964 (להלן ־
 התקנות העיקריות), אחרי ״קרן השתלמות״ יבוא ״״קרוב״ > הורה, בן זוג או ילד שטרם מלאו לו 18

 שנים״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120.

 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302; התשנ״ב, עמי 579.

 תיקון תקנה 1
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 2. תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול תקנה 4

 3. בתקנה 5>א< לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 5

 (1) ברישה, המלים ״באמצעות גוף מפקח״ - יימחקו;

 >2< בפסקה (4), במקום ״אישור בכתב של הגוף המפקח״ יבוא ״תצהיר בכתב של מנהל
 קופת הגמל או של עורך דין״.

 4. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום ״יאשר הגוף המפקח״ יבוא ״מנהל קופת הגמל תיקון תקנה 12
 יצהיר-״.

 5. כותרת הפרק השלישי ותקנות 14 עד 18 לתקנות העיקריות - בטלות. ביטול הפרק
 השלישי

 6. בתקנה 32>ג<>1< לתקנות העיקריות, במקום ״באישור הגוף המפקח״ יבוא ״שאישר תיקון תקנה 32
 הנציב״,

 7. בתקנה 34(ב< לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 34

 (1) בדישה, אחרי ״המגיעים לו״ יבוא ״מחשבונו״;

 (2) בפסקה (1), במקום הםיפה המתחילה במלים ״ניתנה רשות״ יבוא ״נתקיים אחד
 מהתנאים להלן:

 (א) אין לו הכנסה אחרת מיגיעה אישית במשך 12 חודשים לאחר פרישתו כאמור,
 וההכנסה החייבת החודשית שלו ושל בן זוגו, במשך 12 החודשים שלאחר פרישתו, אינה

 עולה על 1,500 שקלים חדשים;

 >ב< ההוצאות הרפואיות בשנת המם של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול
 שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו ושל בן זוגו;

 >ג< הוא חלה או נפגע לאחר שהיה לעמית באותו חשבון ונקבעה לו נכות צמיתה
 בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9>5<>א< לפקודה או על

 פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)>ב< לפקודה.״

 8. בתקנה. 38 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 38

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) ברישה, אחרי ״כעמית עצמאי״ יבוא ״מחשבונו או מחשבונו של ילדו הקטין אם
 הוא אפוטרופסו״;

 >ב< במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) >א< היתה הכנסתו מעסק או משלח יד - בהתקיים כל התנאים האלה:

 (1) לאחר שפרש מכל עסק או משלח יד והודיע על הפסקת
 התעסקותו לפקיד השומה;

 (2) אין לו הכנסה אחרת מיגיעה אישית במשך 12 החודשים שלאחר
 פרישתו כאמור;

 (3< ההכנסה החייבת החודשית שלו ו?זל בן זוגו במשך 12 החודשים
 שלאחר פרישתו אינה עולה על 1,500 שקלים חדשים;

 >ב< היתה הכנסתו מעבודה • בהתקיים כל התנאים האלה:

 (1) לאחר שפרש מעבודתו וקיבל דמי אבטלה במשך 6 חודשים;
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 (2) אין לו הכנסה אחרת מיגיעה אישית במשך 12 החודשים שלאחר
 פרישתו;

 (3< ההכנסה החייבת החודשית שלו ושל בן זוגו במשך 12 החודשים
 שלאחר פרישתו אינה עולה על 1,500 שקלים חדשים.״

 >ג< אחרי הגדרת ״עמית סוהר״ שאחרי פסקה (6) יבוא:

 ״״קטין״ ו״אפוטרופוס״ - כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות, התשכ״ב-31962.״

 >ד< לפני תקנת משנה >ב< יבוא:

 ״>7< ההוצאות הרפואיות של העמית או של קרובו, בשנת המס,
 למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו

 ושל בן זוגו;

 (8) הוא חלה או נפגע, לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, ונקבעה
 לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים
 המפורטים בסעיף 9(5<>א< לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח

 סעיף 9>5<>ב< לפקודה.״

 (2) אחרי תקנת משנה (0 יבוא:

 ״>ד< הסכומים הנקובים בתקנה 34>ב< ובתקנה זו יתואמו בהתאם לאמור
 בסעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרת הכנסה ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא

 מכפלה של עשרה שקלים חדשים.״

 תיקון תקנה 40 9. בתקנה 40 לתקנות העיקריות, במקום ״הגוף המפקח״ יבוא ״הנציב״.

 תיקון תקנה 741 10. בתקנה 41ז לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״לפי כללים סבירים״ יבוא

 ״לפי כללים שקבע הנציב״.

 תיקון תקנה 41יז 11. בתקנה 41יז>ג< לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במלים ״הגוף המפקח״ יבוא

 ״מנהל הקופה המעבירה יאשר בכתב את הנדרש בתקנת משנה זו וימציא את האישור תוך שבועיים
 לנציב״.

 תיקון תקנה 41יח 12. בתקנה 41יח לתקנות העיקריות, במקום הםיפה המתחילה במלים ״הגוף המפקח״ יבוא

 ״העברה על פי תקנה זו טעונה אישור הנציב״.

 תיקון תקנה 51 13. בתקנה 51>א< לתקנות העיקריות, המלים ״על ידי הגוף המפקח״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 52 ׳14. בתקנה 52 לתקנות העיקריות, תקנת משנה >ה< תסומן >ג< ותקנת משנה >ד< - תימחק.

 תיקון תקנה 55 15. בתקנה 55 לתקנות העיקריות ־

 (1) בתקנת משנה >א<, ברישה, במקום ״לגוף המפקח״ יבוא ״לנציב״;

 (2) תקנת משנה >ב< תימחק ובמקום תקנת משנה >ג< יבוא:

 ״>ב< לא תפורק קופה וכספיה לא יחולקו אלא באישורו של הנציב.״

 3 סייח התשכ׳׳ב, עמי 120.
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 16. בתקנה 56 לתקנות העיקריות, המלים ״באמצעות הגוף המפקח• - יימחקו. תיקון תקנה 56

 17. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳־ב בתמוז התשנ״ג (1 ביולי 1993). תחילה

 כ״ב ב<!ייר התשנ׳׳ג(13 במאי 1993)
 >חמ 129•3)

ט ח ו < ש ה ג י י ב ם > ה ר ב  א
 שר האוצר

 תקנות העונשין(הצגת הודעה), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 193א>ד< לחוק העונשין, התשל״ז-1977' (להלן - החוק), אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״עסק״ - כמשמעותו בפריט 124 בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני הגדרה
 רישוי), התשל״ג-21973.

 2. בהודעה כאמור בסעיף 193א(ד< לחוק יתקיימו כל אלה: צורת ההודעה

 (1) היא תהיה בשלט שמידותיו 50 \ 40 ס״מ (להלן ־ השלט<;

 (2) השלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון;

 (3) רקע השלט יהי לבן והאותיות בצבע שחור;

 >4< נוסח ההודעה יהיה כמפורט בתוספת, וגודל האותיות בסעיף 1 בה יהיה x 2.5 2.5 ם״נ
 ובסעיף 2 נו, - 1 א 1 ם״מ;

 (5) השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ־1.90 מ׳ ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה;

 >6< בסמוך לשלט יותקן אמצעי תאורה שיאיר את תוכן ההודעה שבשלט.

 תוספת
 (תקנה 2(4»

 הודעה

 מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים ־ אסורה.
 (א) לפי סעיף 193א לחוק העונשין, התשל״ז-1977, אסורים בבית עסק מכירה או הגשה של

 כשקאות משכרים, כל אלה:

 (1) עידוד או שידול של אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים, לשתות משקה משכר;

 מ< מכירה או הגשה של משקה משכר לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנלם.

 >ב< בעל עסק למכירה או הגשה של משקאות משכרים או עובדו רשאי לדרוש ממבקש משקה
 משכר, שיציג לו תעודה מזהה כדי לוודא את גילו; סירב להציג - לא יוגש לו משקה.

 כ״ב בחשון התשנ״ג(18 בנובמבר 1993)
 (חט 233ג־3<

ל ח ה ש ש  מ
 שרי המשטרה

 י ס״ח התשל״ו, עמי 226; התש״ן, עמ׳ 90.
 2 ק׳׳ת התשל״ג, עמי 684.
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 תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים) (תיקון).
 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127פח>ב< ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-11968, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח סיעוד)(מניעת כפל תשלומים), התשמ׳׳ח-21988,

 המלה ״תחולה״ שבכותרת השוליים והסיפה המתחילה במלים ״ותחולתן עד יום״ ־ יימחקו.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב (1 באפריל 1992).

 כ״ה באייר התשנ״ג(16 במאי 1993)
ר י מ ה נ ר ו  >חמ 3-2103) א

 שרת העבודה והרווחה

 סייח התשכ׳׳ח, עמי 108; התשמ״ו, עמ׳ 154.

 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1079; התש״ן, עמ׳ 555.

 צו בריאות העם (מחלות מידבקות), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א לפקודת בריאות העם, 1940' (להלן - הפקודה), אני מצווה
 לאמור:

 (1) בחלק ב׳, ברשימת מחלות מחייבות הודעה אינדיבידואלית -

 (א< אחרי פרט 2 יבוא:

;"a. Botulism ״22א. בוטוליזם 

 >ב< במקום פרט 6 יבוא:

Viral hepatitis .6 ״6. דלקת כבד נגיפית ־ 

(a) Hepatitis A A (א) דלקת כבד 

(b) Hepatitis B B ב< דלקת כבד< 

(c) Hepatitis C C (ג) דלקת כבד 

(d) other or unspecified ד< דלקת כבד אחרת או< 
"hepatitis לא מוגדרת 

 >ג< פרט 8א דלקת ריאות פנוימוציםטיס קאריני ־ יימחק;

 (ח אחרי פרט 10 יבוא:

; " a . Mumps ״1010א. חזרת 

 (ה) אחרי פרט 11 יבוא:

; " a . Listeriosis ״1111א. ליסטריוזיס ־ 

 שינוי תוספת ב׳ 1 . בתוספת ב׳ לפקודה2
 לפקודה

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; 1949, תוס׳ 1, עמי 169.

 2 ק״ת התשל״ז, עמי 882; התשמ״ד, עמי 410.
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 >ו< בפרט 14 מחלות מין, פרט משנה (ג) יסומן «־< ולפניו יבוא:

."(c) Chlamydia trachomatis קלמידיה טרכומטיס ־ U)׳׳ 

 (2< בחלק ג׳, ברשימת מחלות מחייבות הודעה קולקטיבית, פרט 5 חזרת - יימחק.

 ג׳ בסיון התשנ״ג(23 במאי 1993)
ם ר מ ו ן י י  >חמ 0-1294 ח

 שר הבריאות

 תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (הארכת תקופת זכות מטפחים)
 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38>ב< ו־104 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-11973,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקופת זכות מטפחים לצמח מסוג מלון2 היא 25 שנה מיום שנרשמה, הארכת תקופת
 זכות

 כ״ט באייר התשל״ג (20 במאי 1993)
 >חמ 235-» י ע ק ב צ ו ר

 שר החקלאות

 סייח התשנ״ג, עמי 272, התשמ״ד, עמי 23.
 ק״ת התש״ן, עמי 366.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 לשירותים רפואיים), התשנ"ג-1993

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>א<(1< לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1. המחיר המרבי בעד שירות המפורט בתוספת הניתן בבית חולים, למעט שידות רפואי פרטי, מחירים מרביים
 הוא במפורט לצדו.

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים לשירותים רפואיים), ביטול
 התשנ״א־21991 - בטל.

 3. תחילתו של צו זד, ביום כ״ט באייר התשנ״ג (20 במאי 1993). תחילה

 תוספת
 (סעיף 1)

 המחיר
 שם השירות בשקלים חדשים

 1. ניתוחי ראש(קרניוטומיה) 19,498

 2. ניתוחי עדשה(לא כולל מחיר העדשה) 1,462

 1 ס׳ ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 קית התשנ״א, עמי 764.
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 המחיר
 שט השידות בשקלים חדשים

 3. ניתוחי קרנית(כולל עלות הקרנית) 3,210

 4. ניתוחי נקע מפשעתי או פמורלי(הרניה) ־

 (א< באשפוז יום 1,088

 >ב< כאשפוז 3,038

 5. כריתת ערמונית ־

 (א< ״פתוחה״ 5,525

 >ב< ״סגורה״ 3,413

 6. השתלת מפרקים -

 (א) עם צמנט 10,561

 >ב< ללא צמנט, לרבות השתלת מפרקי ברכיים וכתפיים 13,586

 7. ניתוח לב, לרבות מעקפים 22,746

 8. צינתורים אבחוניים - 4,399

 (א) צינתור לב מבוגרים

 >ב< צינתור לב ילדים

 >ג< אנגיוגרפיה מבוגרים

 (ד< אנגיוגדפיה ילדים

 >ה< פעולה פולשנית אבחונית, כגון כולנגיוגרפיה מילעורית

 (כולל עלות כל הציוד והאבזרים)

 9. צינתורים טיפוליים ־ 10,309

(PTCA) (א) אנגיופלסטיה בעורקים כליליים 

(PTA) ב< אנגיופלםטיה בעורקים פריפריים) 

 (ג) הרחבת מסתמים ע״י בלון

stants ד< הכנסת ״תומכים״< 

 >ה< אמבוליזציה טיפולית

 >ו< חילוץ גופים זרים מכלי דם

 (0 פעולה פולשנית טיפולית באיברים פנימיים (כולל עלות

 האבזרים והחומרים)

 10. כריתת רחם 4,550

 11. כריתת כיס מרה 4,875

 12. השתלת כליה 64,990
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 המחיר
 שם השידות בשקלים הישים

 13. השונלת מ1ז עצם

 (א) השתלה אוטולוגית 63,925

 >ב< השתלה אלוגנאית 97,300

 14. השתלת לב 97,486

 15.. השתלת ריאה 97,486

 16. השתלת לב־ריאה 136,480

 17. השתלת כבד 280,913

 18. השתלת קוצב לב 6,886

 19. ניתוחי כלי דם(כולל משתלים מלאכותיים) 17,194

 20. ניחוחי ורידים בגפיים התחתונות, לרבות ניתוחי דליות 3,289

stapler ;21. ניחוחי מעי גס ורקטום כולל שימוש ב 

 (או ניתוחים מורכבים 12,352

 >ב< ניתוחים אחרים 6,616

 22. (א) כריתת שד בלבד 4,862

 >ב< שחזור שד בלבד (כולל משתלים מכל הסוגים ועל פי

 כל שיטות השחזור) 4,57

 >ג< כריתת שד ושחזור שד (כולל משתלים מכל הסוגים ועל פי

 כל שיטות השחזור) 8,495

 23. טיפול אונקולוגיה באשפוז ־

 >*:< כימוטרפיה - לכל יום, בנוסף למחיר יום אשפוז 561

 >ב:< טיפול אינטנסיבי בלוקמיה חריפה 33,660

 >ג< ניתוחי אורתופדיה־אוגקולוגית(כולל בדיקות ומשתלים מכל הסוגים) 52,378

 24. כימותרפיה באשפוז יום 729

 25. ניתוחי עמוד שדרה (כולל משתלים לסוגיהם) ־

 >א< כריתת דיסק 8,484

 «c ניתוחים אחרים 15,580

 26. טיפול בכוויות ־

 >:» כוויות קשות 59,404

 CD כוויות בינוניות 33,945

 כ״ז באייר התשנ״ג(18 במאי 1993)
 >חמ 3-1978)

ן ו מ ם ד י י ט ח ח ו < ש ה ג י י ב ם > ה ר ב  א
 שר האוצר שר הבריאות
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ת הראשונה, כפר ורדים), פ ס ו ת ן ה ו ק י ת ; v•»; ״ ! ׳ ״ ! ! / ״ ״ ״ ו - * ׳ ״ - ׳ • <-
 התשנ״ג-993ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 הוספת פרט >קז< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות >ב<, התשי׳׳ג־21953 (להלן - הצו העיקרי), אחרי

' פרט (קו< יבוא: י נ י ש א ר ת ה פ ט ו ת  ל

 ״(קז< המועצה המקומית כפר ורדים,

 תאריך הקמתה: מיום תחילתו של צו זה.

 תחום המועצה: גושים וחלקי גושים רישום קרקע:

 גושים: 18399, 18410 עד 18413 - בשלמותם.

 חלקי גושים: 18397, 18398, 18408, 18409, 18415, 18720, 19196 כמסומן במפה הערוכה
 בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ח באייר התשנ״ג (19 במאי 1993),
 שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון נצרת

 עילית ובמשרד המועצה המקומית כפר ורדים.״

 אישור תקציב 2. על אף האמור בסעיף 6?1ג(א) לצו העיקרי, רשאי ראש המועצה להכין את הצעת התקציב

 לשנת הכספים 1993 לא יאוחר מתום 60 ימים מיום תחילתו של צו זה; המועצה תאשר את הצעת
 התקציב, בשינויים או בלי שינויים, עד תום 90 ימים מיום תחילתו של צו זה.

 כ״ח באייר התשנ״ג(19 במאי 1993)
ה ד ר עי י ר  >חמ 3-701) א

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ג, עמי 1174: התשנ״ג, עמי 177.

1993 - ״ג -ריש לקיש), התשנ רי (ציפו  אכרזה על גן לאומי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ב-11992, ולאחר התייעצות עם השר לאיכות הסביבה, אני מכריז לאמור:

 אבחה על גן 1, השטחים המתוארים בתוספת הנמצאים מערבית לציפורי והמותחמים בקו כחול בתשריט מס׳

י ג/23/16 הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום ביום כ׳ באייר התשנ״ג (11 במאי 1993) ביד שר מ י א  ל

 הפנימ הם גן לאומי.

 הפקדת העתקים 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי הממונה על

ט מחוז הצפון, בנצרת עילית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים בתל עדשים, וכל י י ש ת ל ה  ש

 המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י ם״ח התשנ״ב, עמי 230.
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 תוספת ־
 (סעיף 1)

ית מיתאר מס׳ 1239  השטחים נמצאים בתהום המועצה האזורית עמק יזרעאל שבו חלה תכנ
 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 2019, מיום ל׳ בסיון התשל״ד (20.6.1974),

 עמ׳ 1749.

 כ׳ באייד התשנ״ג(11 במאי 1993)
ה ד ר ע י י ר  >חמ 3-650< א

 שר הפנים

׳ 3), החשנ״ג-993ז ס מ ) י ט פ ש מ  הודעת הסיוע ה

ת הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973' ו ספת השניה לתקנ קף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתו  בתו
, אני מודיע לאמור: ות)  (להלן - התקנ

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי 1993 לעומת המדד שפורסם שיעור עליית
י ד מ אר 1993 הוא 3.94%. ה  בחודש פברו

ספת השניה סכומים מוגדלים נה וסעיף 1(א) ו-(ב) לתו ספת הראשו  2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התו
ות, החל ביום י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993) יהיה כך:  לתקנ

ספת ראשונה  ״תו
 (תקנה 6(3))

ל עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא ל עדים, ש  (א) שברם ש
. 2 ת סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-1984 ו ת השניה לתקנ פ ס ו ת ב ב ל הסכום הנקו  יעלה ע

ל פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט. ת ש כ  (ב) ש

ל ערכאה. כ ל 177.30 שקלים חדשים למבקש אחד ב ם שלא יעלה ע  (ג) ן:ילום מסמכים, בסכו

ם מסמכים בסכום שלא יעלה על 266.10 שקלים חדשים למבקש אחד. ו  (ד) תרג

ת שניה פ ס ו  ת
 (תקנה 11)

ס הטיפול המשפטי ה על בסי ח ר ט ר ה כ  שימן א׳ - ש

 (א) נ:סעיף זה, ״בית משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

ה 4(א)(3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן: נ ק ה ליתן שירות לפי ת  (ב) נ!י שנתמנ

 1 ק״ח התשל״ג, עמי 2048! התשמ״ד, עמ׳ 2112¡ התשנ׳׳ג, עמ׳ 536.

 2 ק״ח התשמ״ד, עמי 2220.
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 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,

 ישיבה שלא
 ישיבה נוספת התקיימה

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 לימוד ענינו תזכורת, דיון
 של מבקש מוקדם, פסק דין

ט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה פ ש ת מ  בי

43.40 111.70 202.00 87.90 141.50 
עת פינוי,  תבי

ק יד לו  סי

ר דירה 87.80 43.40 69.30 95.60 26.10 כ  קביעת ש

ל 63.30 53.70 69.80 43.40 43.40 י ת ג ע י ב  ק

ק עיקרי 63.30 38.60 69.80 38.60 27.20 י ת  המרצה ב

 ענין אחר 125.90 79.60 147.40 109.40 43.40

 ישיבה
 לקביעת תאריך,

 ישיבה למתן
 פסק דץ,

 ישיבה שאינה
 מתקיימת שונות

 תזכורת,
 דיון

 מוקדם,
 פסק דין
 בהעדר
 הגנה

 ישיבה
 נוספת

 ישיבה
 ראשונה

 שבה מתקיים
 דיון

 או מוגשות
 קדם משפט ראיות

 לימוד ענינו
 של מבקש
ט מחוזי (חד פעמי) פ ש ת מ  בי

353.10 
 צו ירושה

 (ללא התנגדות)

227.80 
 מינוי אפוטרופוס

 (ללא התנגדות)

173.50 

ה למתן ש ק  ב
ק ת לפי חו ראו  הו

ת המשפטית  הכשרו
 והאפוטרופסות,

 התשכ״ב-31962

ל 194.50 127.60 ג  פשיטת ר

תר נישואין 127.60 173.50 104.90 53.70  הי

 ענין אחר 245.20 152.20 307.50 182.00 123.10 78.80

53.50 69.30 104.90 
ק י ת  המרצה ב

 עיקרי

 ישיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הכנה, כולל הופעות
 לצורד קבלת
 בית־המשפט העליון צו על תנאי

 בג״צ 1404.00 526.70

ס 693.50 517.00 רפו ג הביאם קו  בג״צ מסו

 הכנה ישיבה בבית המשפט

ין אזרחי 314.80 442.70  ענ

ת נישואין 245.20 104.90 ר ת ה  בקשה ל

ר 211.10 173.50 ת לערעו ת רשו ש ק  ב

ט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, ויון מוקדם ישיבה לדיון פ ש מ ת ה  רשם בי

69.80 53.70 104.90 

 3 סייח התשכ״ב, עמי 120.
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 ישיבה נדחית
 או ישיבה

 ישיבה נוספת שלא מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 (חד פעמי) מוגשות ראיות

 בית דין רבני
 אזורי

104.90 
211.10 

38.60 104.90 
104.90 

 תביעה 127.60
 תביעה נוספת למבקש 127.60

 הסכם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגירושין:
 שווי הנגוסים אינו עולה על 6,244.90 שקלים חדשים

 שווי הנכסים עולה על 6,244.90 שקלים חדשים

 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש ישיבה שבה או ישיבה

י הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת נ ב ר ת הדיין ה י  ב

 ערעור 127.60 230.70 87.90 53.70
 ערעור ו:אשר הענין טופל בידי

 אותו עורו־דין בדרגה ראשונה 127.60 230.70 87.90 53.70

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דץ
 וישיבה שלא

 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 (חד פעמי) דיוו מוקדם מוגשות ראיות

 בית דין אזורי
 לעבודה

43.40 
29.20 

109.40 

38.60 

147.70 
67.70 

79.60 
38.60 

111.70 
69.80 

 תביעה
 רשם

43.40 158.90 
43.40 158.90 
43.40 158.90 

282.60 

 בית הדין הארצי לעבודה

 ערעור זיל ועדת
 נכות וה:דות רפואיות 87.90 111.70
 ערעורים אחרים 158.90 111.70
 רשם 111.70

 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

 ועדות נוגות שכהן של מבקש דיון או ישיבה שלא
ר (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת בו ט ונציג צי פ ו  ש

 ערר 245.20 111.70 173.50 111.70 43.40
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 הוצאה לפועל חד־פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

25.70 
70.10 

 38.60״

70.10 

50.70 

230.70 

 פתיחת תיק
 בקשות שונות בהעדר הופעה
 הופעה בפני רשם בענין אחר

 איחוד תיקים

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 ג׳ בסיון התשנ׳׳ג(23 במאי 1993)
 (חמ 3-237)

 הודעת ההוצאה לפועל (אגדות, שכר והוצאות) (מס׳ 2), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א>ה< לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות),
 התשכ״ח-1968' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח התוספת לתקנות העיקריות החל ביום י״ב
 בתמוז התשנ״ג (1 ביולי 1993) כדלקמן:

 שינוי האגרות

 בשקלים חדשים

 1% מהשווי בעת
 הגשת הבקשה ולא

 פחות מ־74

43 

84 

 1% מהשווי בעת
 התשלום

84 

 1.25% מהשווי בעת
 הגשת הבקשה ולא

 פחות מ־74

 פטור
 פטור
 פטור
 פטור

 3 לכל עמוד
 3 לכל עמוד

ספת  ״תו

 (א) האגרה בעד -
 (1) בקשה לביצוע של פסק־דין או של חיוב שדינו כפסק

 דין שהסכום בהם קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר

 (2) בקשה לביצוע פםק־דין להחזרת מטלטלין
 (3) בקשה לביצוע פסק־דין לפינוי מקרקעין, לסילוק יד או

 להחזרת חזקה
 (4) בקשה לביצוע פסק־דין למזונות

 (5) בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו מפורט בפריטים
 (1)עד(4) לעיל

 (6) בקשה לביצוע שטר

 (7) בקשה בדרך המרצה, לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר
 (8) בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף 70 לחוק

 (9) בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פסק־דין למזונות

 (10) בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב
 (11) העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל

 (12) אישור העתק כמתאים למקור

 י ק״ת התשכ׳׳ח, עמ׳ 2132¡ התשמ״ה, עמ׳ 979¡ התשמ״ח, עמ׳ 1011: התשנ׳׳א, עמ׳ 920¡ התשנ׳׳ג, עמ׳ 157.
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 בשקלים חדשים

 פטור

ל שאילתה כ  4 ל

ר  פטו

48 

48 

48 

48 

48 

48 

74 

57 

58 

20 

 75% מהשכר כאמור
 בפריטים (ב) עד (ד),

 לפי העניו

 1% מהמחיר שהושג
 באותה מכירה

63 

 0.5% מהמחיר שהושג
 באותה מכירה

552 

 176״

לל העיון בו  (13) הזמנת תיק גנוז, כו

 (14) שאילתה

 (ב) השכר לביצוע עיקול בעד -

ל לבנק, לרשם המקרקעין, למשרד הרישוי  (א) המצאת צו עיקו
 או למוסד אחר

ל -  (ב) פעולה שבוצעה כהלכה ש

 עיקול מטלטליו המצריך כניסה לחצרים

 חיפוש

 מסירת נכס או קטין

רת הודעת פינוי  מסי

 (ג) פעולה שבוצעה כהלכה של -

 הוצאת מיטלטלין מעוקלים

ן  פינוי בפועל של מקרקעי

 הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול

נית  תפיסת מכו

 ניהול מכירה פומבית

 (ד) פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה

 (ה) תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד
 המוציא לפועל

ל מנהל מכירה פומבית (שאינו  (ו) תשלום שכרו ש
ל בית המשפט)  פקיד ש

 (ג) השנ:ר בעד -

 (א) הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל

 (ב) מכירת מקרקעין או מיטלטלין

 (ד) האגרה בעד -

ל אישור של בעל תפקיד ב ק  (א) בקשה ל

 (ב) בקשה ל»ידוש שנתי של אישור בעל תפקיד

׳ג (23 במאי 1993)  ז׳ במיון התשנ׳
 (חמ 3-83)

ט פ ו , ש י מ ד . ק  י
ת משפט מחוזי  נשיא בי

 מנהל בתי המשפט
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 התלטת משכורת נשיא המדינה (תיקון), התשנ״ג-993ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק־יסוד: נשיא המדינה', מחליטה ועדת הכספים של הכנסת
 לאמור:

 החלפת סעיף 1 1. בהחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב־21982, במקום סעיף 1 יבוא:

 ״משכורת 1. לנשיא המדינה תשולם משכורת של 17,503 שקלים חדשים לחודש.״

 ביטול 2. הודעת משכורת נשיא המדינה (מס׳ 3), התשנ״ג־1993ג ־ בטלה.

 תחילה 3. תחילתה של החלטה זו ביום י׳ בניסן התשנ״ג(1 באפריל 1993).

 הוראת ביניים 4. על אף האמור בהודעות משכורת נשיא המדינה המצויינות להלן בטור אי, תהיה משכורת

 נשיא המדינה, מן התאריכים המצויינים לידן בטור ב׳, בסכומים המצויינים לידם בטור ג׳:
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 הודעות תאריכים סכומים בש״ח

 התשנ״א-1990" י״ב בתשרי התשנ״א (1.10.1990) 12,839
 (מם׳ 2), התשנ״א־51991 ט״ו בטבת התשנ״א (1.1.1991) 12,081
 >מס׳ 3<, התשנ׳׳א-61991 י״ז בניסן התשנ״א (1.4.1991) 13,299
 התשנ״ב-71991 כ״ג בתשרי התשנ״ב (1.10.1991) 14,802
 (מם׳ 2<, התשנ״ב־81992 כ״ה בטבת התשנ״ב (1.4.1992) 15,150
 (מס׳ 3), התשנ״ב-1992' כ״ז באדר ב׳ התשנ׳׳ב (1.10.1992) 15,210
 התשנ״ג-101992 ד׳ בתשרי התשנ״ג(1.10.1992) 16,280
 (מס׳ 2), התשנ״ג-1993״ ח׳ בטבת התשנ״ג(1.1.1993) 17,072

 כ׳׳ב באייר התשנ״ג(13 במאי 1993)
ל ה ג י ל ד  >חמ 3-362< ג

 יושב ראש ועדת הכספים

 1 ס״ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 188.

 2 ק״ת התשמ׳׳ב, עמ׳ 1248; התשמ׳׳ח, עמי 754.

 3 ק׳׳ת התשנ׳׳ג, עמי 805.

 4 ק״ת התשנ׳׳א, עמי 360.

 5 ק׳׳ת התשנ״א, עמ׳ 518.

 י ק״ת התשנ״א, עמ׳ «80.
 י ק״ת התשנ״ב, עמי 420•
 8 ק״ת התשנ׳׳ב, עמי 722.

 י ק״ת התשנ״ב, עמי 1036.
 "י ק״ת התשנ״ג, עמי 55.

1 ק״ת התשנ״ג, עמי 805. 1 
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