
 רשומות

 קובץ התקנות
 ב׳ בחשון התשנ״ד 5558 4 בנובמבר 993 ו

 עמוד

 תקנות הרוקחים(תכשירים רפואיים)(תיקון), התשנ״ד-993 ו 142

 תקנות התעבורה(תיקון מס׳ 2), התשנ״ד-1993 142

 תקנות הכלבת(החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)(תיקון), התשג״ד-1993 43 ו

 תקנות הכלבת(חיסון)(תיקון), התשנ״ד-1993 143
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(איכות מזון)(תיק1ן),התשנ״ד-1993 144

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום הביצוע של מיכסות לגידול ולשיווק

 של ירקות)(תיקון), התשנ״ד-1993 144

 כללי המועצה לענף הלול(הסדרת יצוא חומר רביה)(תיקון), התשנ״ג-993 ו 145

 הודעת הנוטריונים(שכר שירותים), התשנ״ד-1993 146

 הודעת שירותי תיירות(מורי דרך), התשנ״ד-993 ו 148



 תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים)(תיקון), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א- 981 ו י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 4(ד) לתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ו-1986* (להלן - התקנות
 העיקריות) -

 (ו) במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) יבוא בידי מוסד רפואי לשימוש במטופלים באותו מוסד״;

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) יבוא ושיווק בידי מוסד רפואי, בין עבור מטופליו ובין עבור מטופלי מוסד
 רפואי אחר, כאשר לא היתה אספקה סדירה ושוטפת של התכשיר, ובאישור שר

 הבריאות.״

 3. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

ן ו מ ם ר י י  ח
 שר הבריאות

 ב׳ בחשון התשג״ד (17 באוקטובר 1993)
 (חמ ו 3-1)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 906; התשנ״ב, עמי 1006 ועמי 1903; התשנ״ג, עמי 708.

 תיקון סעיף 4

 תחילה

 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה,, אני מתקין תקנות אלה:

 1. האמור בתקנה 507 לתקנות התעבורה, התשב״א- 21961 (להלן - התקנות העיקריות),
 יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר
 למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים, תל־אביב וחיפה וכל אדם

 רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.״

 2. במקום חלק א׳ לתוספת הרביעית לתקנות העיקריות יבוא:

 ״חלק א׳: מימני היכר למונית

 (תקנה 507)

 סימני היכר למוניות הם:

 (1) קופסה על גג המונית או קופסה משולבת בגגון;

 (2) מדבקה על כל אחת משתי הדלתות הקדמיות של המונית מצדה החיצוני.״

סר שראל קי  י
 שר התחבורה

 ד׳ בחשון התשנ״ד (19 באוקטובר 1993)
 (חמ 3-83)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשנ״ג, עמי ?

 תיקון תקנה 507

 תיקון התוספת
 הרביעית
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 תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד) (תיקון),
 התשנ״ד-ב99ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934 י, סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים
 [נוסח חדש], התשמ״ה-1985/ בהתייעצות עם שר הפנים לענין קביעת האגרות, באישור שר
 האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985ג, ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3(א) לתקנות הכלבת (החזקת הלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)׳ תיקון תקנה 3
 התשי״ט-41959 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״תוחזק״ יבוא ״תבודד״.

* תיקון תקנה 5 בי  2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום פסקאות (י) י־(*) י

 ״(ו) בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה בידי פקח - 35 שקלים חדשים״;

 (2) בעד בידוד, לכל יום - 15 שקלים חדשים.״

 •״ג בחשון התשנ״ד (28 באוקטובר 1993)
ר עקב צו  וחמ 860-ג) י

 שר החקלאות

 ע״ר 1934, ת1ם׳ ו, עמי 242; ס״דו התשי״ג, עמי 56; התשנ״ב, עמי 70; התשנ״ג, עמ׳ 104.
 ם״ח התשמ״ה, עמי 84.

 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; ס״ח התשנ״א, עמי 130; התשנ״ג, עמי 88.
 ק״ת התשי״ט, עמי 1724; התשמ״ז, עמי 761; התשנ״ג, עמי 688.

 תקנות הכלבת (חיסון)(תיקון), התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934', סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים
 [נוסח חדש], התשמ״ה-1985*, בהתייעצות עם שר הפנים לענין קביעת האגרות, באישור שר
 זזאוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-51985, ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות הכלבת (חיסון), התשל״ד-1974" (להלן - התקנות העיקריות), בראש התקנות, הוספת שם
 יבוא ״תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), התשל״ד-1974״.

 1. אחרי תקנה ו לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה וא

 ״חובת רישוי וא. לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן בידו רשיון שהנפיקה הרשות המקומית

י (להלן - הרשיון), בו אושר, בהתאם לתקנה 3, כי הכלב חוסן כנגד כלבת ו ס י ״  ו

 לתקופת תוקפו של הרשיון.״

 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום כותרת השוליים יבוא: ״מועד ההודעה והחיסון״. תיקון תקנה 2

 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״ויתן תעודה למחזיק״ יבוא ״ויאשר בחתימתו, תיקון תקנה 3
 ברשיון, מתן החיסון ומועדו״.

 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמ׳ 242; ס״ח התשי״ג, עמי 56; התשנ״ב, עמי 70; התשנ־ג, עמי 106.
 2 ס־ח התשמ״ה, עמי 84.

 5 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; ס״וו התשניא, עמי 130; התשנ״ג, עמי 88.

 4 ק״ת התשל״ד, עמי 723; התשג״א, עמי 816.
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 החלפת תקנה 5 5. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״אגרות רישוי 5. (א) בעד רשיון לבלב שנותנת רשות מקומית ישלם מחזיקו אגרה בסך

ז 34.50 שקלים חדשים ואם הכלב מעוקר - אגרה בסך 17.25 שקלים חדשים. ו ס י ח  י

 (ב) בעד חיסון ישלם מחזיק הכלב אגרה בסך 2.50 ו שקלים חדשים ואם
 הכלב מעוקר - אגרה בסך 6.25 שקלים חדשים.״

 ביטול תקנה 10 10. תקנה 10 לתקנות העיקריות - בטלה.

 י״ג בחשון התשנ״ד (28 באוקטובר 1993)
ר עקב צו  (חמ 5-798) י

 שר החקלאות

 עו הפיקוח על מערכים ושירותים (איכות מזון)(תיקון), התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו־5ו לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי־ח-957ו',
 אנו מצווים לאמור:

 תיקון סעיף גא 1. בסעיף 2א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון), התשי״ח-21958, בסעיף

 קטן(ב), בסופו יבוא ״זולת אם הוא שקיק תה או חליטת צמחים״.

 י״ב בחשון התשנ״ד (27 באוקטובר 1993)
ן ו מ ר ם י י ש ח י ר ח  (חמ 3-843) מי!: ה

 שר התעשיה והמסחר שר הבריאות

 סייח התשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 878; התשכ״ח, עמי 482.

 כללי המועעה לייעוד ולשיווק של ירקות (רישום הביעוע של מיכסות לגידול
 ולשיווק של ירקות)(תיקון), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 25 ו־29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 התשי״ט-959ו' (להלן - החוק), מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה)

 כללים אלה:

 שינוי שם 1. בכללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום הביצוע של מיכסות לגידול ולשיווק

 של ירקות), התשל״ב-21972 (להלן - הכללים העיקריים), בראשם יבוא: ״כללי המועצה לייצור
 ולשיווק של ירקות (רישום גידולי ירקות), התשל״ב-1972״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לכללים העיקריים -

 (1) בסעיף קטן(א) -

 (א) במקום ״של סעיף זה, לגבי מין של ירקות שלגידולו נקבעה לו מיכםה או
 שקבעה המועצה חובת רישום לגביו״, יבוא ״לגבי הירקות המפורטים בתוספת ולגבי

 ירקות שלגידולם נקבעה לו מיכסה, אפילו אינם בתוספת•:

 (ב) במקום ״לגבי כל מין ירקות בנפרד״ יבוא ״לגבי כל ירק בנפרד״;

 ס״ח התשי־ט, עמי 222; ק״ת התשנ״ג, עמי 488.
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1625; התשל״ד, עמי 1362; התשל״ט, עמי 1221.
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 ביטול סעיף 4

 הוספת תוספת

 (ג) אחרי ״ואת יעדי״ יבוא ״ומועדי״;

 (ד) במקום ״מין ירקות שלגידולו נקבעה לו מיכםה״ יבוא ״ירק כאמור״.

 (2) סעיף קטן(ג) - יימחק;

 (3) סעיף קטן(ד) יסומן(ג) ובו, במקום הרישה ״לא קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן»)
 מועדים לדיווח״ יבוא ״דיווחים״.

 3. סעיף 4 לכללים העיקריים - בטל.

 4. בכללים העיקריים, בסופם יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2(א»

 בצל יבש כרוב סיני

 בצל ראש ברוב עלים

 בצל ירוק כרובית

 גזר מלון

 חציל מלפפון

 כרוב אדום עגבניה

 כרוב לבן פלפל

 כרוב מסולסל קישוא

 כרוב ניצנים שומ
 כרוב נפוס (רוטבגה) תפוח אדמה״

ע ר ו ס ט ש ו ה  י
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של ירקות

 נ תאשר.
 כ ״ב באב התשנ״ג (9 באוגוסט 1993)

 (זזמ 5ג3-9)

ש ה חרי כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

ר עקב צו  י
 שר החקלאות

 כללי המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומד דביה)(תיקון),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 48 ו־70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
 התשכ״ד-1963י, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:

 ו. בסעיף 2 לכללי המועצה לענף הלול(הסדרת יצוא חומר רביה), התשל״ד-21973, במקום
 סעיף קטן(א) יבוא:

 1 סייח התשב״ד, עמי 12.

 2 ק״ת התשל״ד, עמי 411.
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 ״(א) לא ייצא קבלן מורשה חומר רביה אלא לפי היתר מטעם המועצה, ובהתאם לתנאים
 ולהגבלות שנקבעו בו.״

 נתאשר.

 ט״ו באב התשנ״ג(2 באוגוסט 1993)

א ן בשי ת נ ו ״ י - * ־ ־ י חנ ) 

 יושב ראש המועצה לענף הלול
ש ה חרי כ י ר מ עקב צו  י

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 הודעת הנוטריונים (שכד שירותים), התשנ״ד-ג99ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט-8ד19י

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה ו לתקנות, החל ביום כ״ו בתמוז
 התשנ״ג(15 באוקטובר 1993) כך:

 •שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר

 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך
 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טור א׳
 השירות

 שינוי סכומים

74 

29 

29 

29 

29 

4 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

 אימות חתימה -

 (א) חתימה ראשונה

 (ב) לכל חתימה נוספת

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
 לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או(ב)

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
 אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו,

 לכל העתק כאמור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף
 לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשמ״ד, עמי 53*: התשניג, עמ׳ 1003.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טור א׳

 השירות

 כפל השיעורים
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

 4. אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד בבד עם
 המקור באמצעות נייר פחם

94 

74 

29 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 16 ו

 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
 לפי פסקה (א) בתוספת השכר

 שנקבע לענין פריט 1

 (א) אישור נכונות של תרגום -

 (ו) עד מאה המלים הראשונות בתרגום

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן

 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור
 נוסף לאישור הראשון

 (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור
 בסעיף 7(9) לחוק, לרבות פעולה בדבר צוואה

 הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה,
 התשב״ה-1965

 (ב) ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א) אגב
 אימות חתימה של צד למסמך
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 (ג) נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות (א)
 או(ב) במסמך פלוני ובעותק נוסף ממנו, לכל עותק

 נוסף שנעשתה בו הפעולה

 7. אישור שפלוני נמצא בחיים

 8. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
 אחרת -

 (א) למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר,
 לכל אישור נוסף

 9. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

 (א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו
 עולה על 34,800 שקלים חדשים

 (ב) עלה הסכום האמור על 34,800 שקלים חדשים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של
 הנוטריון למקום ההערה וחזרה.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טור א׳
 השירות

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - ו2ו

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
 בל דין, ושלא נקבע לה שבר בתקנות אלה

242 

74 

 (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי בל דין,
 שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו
 המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר -
 למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו -
 בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 עד 10, לפי הענין,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום
 מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו

 מעמד אשר יהא:

 (ו) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת

 הנוטריון ממשרדו ועד שובו

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת
 ובעונה אחת, על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו של
 כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
 כאמור בפסקה (א) בחלקו בסך כל מבקשי שירות

 באותו מעמד״.

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

 כ״ז בתשרי התשנ״ד (12 באוקטובר 1995)
 (חמ 3-1216)

 הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשנ״ד-ב99ו

 בהתאם לתקנה 12(ד) לתקנות שירותי תיירות(מורי דרך), התשכ״ז-967 ו י(להלן - התקנות),
 ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מודיע לאמור:

 1 . החל ביום י״ט בטבת התשנ״ד(2 ביגואר 1994) האגרה שתשולם בער מתן רשיון או חידושו
 לפי תקנה 2ו(א) לתקנות, תהיה 112 שקלים חדשים.

י ברעם ז ו  ע
 שר התיירות

 י״ב בתשרי התשנ״ד (27 בספטמבר 1993)
 (וומ 3-325)

 י ק״ת התשכ״ז, עמי 1156; התשנ״ב, עמי 1537
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