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 תקנות ההתגוננות האזרחית (ערבות מגן)(תיקון), התשנ״ד-993ד

נות האזרחית, התשי״א-1951 י, נ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ט, 22יא ו־27(ג) לחוק ההתגו

 ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

נות האזרחית (ערכות מגן), התשנ״א-21990 (להלן - התקנות נ ו  1. בתקנה ו לתקנות ההתג

 העיקריות), בהגדרת ״ערכת מגן״, המלים ״המותאם לגילו של האדם שלו הוא מיועד״ -

 יימחקו.

 בתקנה 2 לתקנות העיקריות,.במקום תקנת משנה (א) יבוא:

דיע לכל אדם כי עליו לבוא ולהתייצב לשם קבלת  ״(א) הרשות הממונה רשאית להו

דעה יכול שתהא ים בו במקום ובמועד שהיא תקבע; ההו י  ערכת מגן עבורו או עבור התלו

ים נ  בכתב, ערוכה כאישור לפי התוספת השניה, או שתהא בהודעה ברדיו ובשלושה עתו

 יומיים, ששניים מהם בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.״

 אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

.2 

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2

 הוספת פרק ב1

 ״פרק ב1: סוג ערכת המגן

 4א. (א) אדם שקיבל הודעה כאמור בתקנה 2, זכאי לקבל עבורו ועבור

ים בו, ללא תשלום, ערכת מגן מסוג שיותאם לגילו ולמבנה ולגודל פניו י  התלו

יצב  של הזכאי, ולעניין זה רשאית הרשות הממונה לדרוש מכל אדם שהתי

 לקבלת ערכת מגן או לביקורת, כי ימדוד את ערכת המגן.

 (ב) סברה הרשות כי אין ערכת המגן מתאימה לאדם שנמדדה לו, בשל

 מבנה או גודל פניו, יוזמן האדם למדידה נוספת במועד ובמקום שתקבע

 הרשות הממונה (להלן - תחנת מדידה).

 (ג) נתברר לרשות הממונה לאחר מדידה בתחנת מדידה כי אין ערכת

 המגן אוטמת דיה מפני חדירת חומרים כימיים, זכאי האדם שמדד את הערכה

 כאמור, לקבל, ללא תשלום, מפוח.

נות ו אמי  4ב. (א) סברה הרשות כי תוצאות מדידת ערכת המגן לא הי

 בהיות האדם בעל זקן, תנהג בו הרשות כמפורט להלן:

 (ו) הוכיח האדם כי הוא בעל זקן מטעמי דת, תונפק לו ערכת מגן

ועדת לבעלי זקנים;  המי

 (2) לא הוכח כאמור בפסקה (1), תונפק לאדם ערכת מגן לפי

 הערכה של גודל ומבנה פניו, עד שתתאפשר מדידת ערכת המגן

 ללא זקן.

) יוכח בדרך של מתן הצהרה הערוכה א^  (ב) האמור בתקנת משנה (

 לפי התוספת השביעית.

ים בו זקוקים לערכת מגן עם מפוח, מטעמי י  4ג. (א) אדם שהוא או התלו

 בריאות, יגיש בקשה על כך בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת

 השמינית, לועדה של שלושה רופאים שמינה ראש הג״א ושקבע את היושב

 ראש שלה (להלן - ועדה רפואית).

 מדידת ערכה

 ערבה לבעלי
 זקו

 ערכה עם מפוח
 מטעמי בריאות

 סייח התשי״א, עמי 78.
 ק״ת התשנ״א, עמי 183: התשנ״ג, עמי 402.
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נויים המחוייבים, על סדרי  (ב) הוראות תקנה 9(ד) עד (ז) יחולו, בשי

ן בועדה הרפואית.״ ו  הדי

 הוספת תוספת
 שביעית ושמינית

 4. אחרי התוספת השישית לתקנות העיקריות יבוא:

 תוספת שביעית

 (תקנה 4ב(ב»

 הצהרת בעל זקן

 אל:

 אני החתום מטה ת״ז

 כתוו:ת:

 מצהיר בזה כדלקמן:

 (1) טעמים שבהכרה דתית מונעים אותי מלגלח את זקני:

 (2) אם וכאשר אסיר מסיבה כלשהי את זקני, אני מתחייב להחזיר לאלתר, לפיקוד העורף, את ערבת

 המגן המיוחדת לבעלי זקן(להלן - מב״ז) שקיבלתי.

 (3) הצהרה זו מוגשת לצורך הוכחה כי אני זכאי לקבל מב״ז לפי תקנות ההתגוננות האזרחית

 (ערכות מגן), התשנ״א-1990.

 (4) אני מתחייב לשמור על המב״ז ולא להעבירו לכל אדם אחר.

 תאריך חתימת המצהיר

 הנחיות למילוי:

 ו. טופס ״ועדה רפואית - ערבות מגן״ לתושב בתחנת השירות.

 2. חלק א׳ בטופס ימולא ע״י רופא המשפחה של הפונה.

 3. לאחר מילוי המידע הרפואי יינתן הטופס בידי הפונה או בא כוחו והנ״ל ישלח את הטופס

 4. החלטת הועדה הרפואית תשוגר חזרה לתושב בדואר.

 5. התושב יהיה זכאי לקבל ערכת מגן עפ״י המפורט בהחלטת הועדה הרפואית.

 6. התושב יפנה עם טופס ההחלטה של הועדה הרפואית לתחנת ההתאמה להמשך טיפול.

 7. שים לב - הטופס יישאר בתחנת ההתאמה, יצורף ״לאישור קבלת ערכות מגן לפרט ולמשפחה״

 ויהווה אסמכתא להנפקת ערכה בהתאם להחלטת הועדה הרפואית ותושב המעונין בעותק

 מהטופס יצלם עבורו עותק לפני בואו לתחנת ההתאמה.

 תוספת שמינית

 (תקנה 4ג(א)

 בקשה לערכת מגן עם מפוח המוגשת מטעמי בריאות

 ל״ועדה רפואית״ - ערכות מגן בדואר עפ״י הכתובת:

 ועדה רפואית - ערכות מגן

 הג״א
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 ד״ר נכבד/ה

 1. במטרה לאפשר לנו לתת לחולה את המינון האופטימלי עם מסיכת האב״ב, נבקשך למלא את
 חלק א׳ של הטופס בצורה ברורה מלאה ומדוייקת.

 2. בסעיפים לא רלבנטיים יש לציין ״אין״ או למחוק בקו עבה.

 ג. במידה שבידך מסמכים נוספים משמעותיים כמו סיכומי אשפוז, תוצאות תפקודי ריאה וכדומה
- יש לצרף גם העתקים.

 4. אנו מודעים לרגישות המצב ועקב כך אנו מבקשים את עזרתך במילוי הטופס במלואו בצורה
 שתשקף את מצבו העדכני של החולה, דבר שיאפשר חלוקת משאבים נכונה. יש להבהיר לחולה

 כי על המעטפה להימסר סגורה לועדה הרפואית כדי שבקשתו תישקל.

 5. במידה שהטופס לא ימולא בצורה הנדרשת, ניאלץ, לצערנו, לדחות את בקשתו של הפונה
 ולהחזירו אליך.

 הדשות הממונה

 חלק א׳ - ימולא ע׳׳י רופא המשפחה

 1. פרטי החולה

. ו ו ו  I I ו
 סב מס׳ תעודת זהות שם משפחה שם פרטי גיל

 כתובת

 ישוב שכונה רחוב מס־ בית כניסה מיקוד טלפון(קידומת)

 כמה שנים החולה בטיפולך?

 2. מחלות ריאה

 א. אבחנה (סמן בעיגול)

 Bronchial Asthma .1 כן/לא

 Chronic Obstructive Pulmonary Disease .2 (COPD) כן/לא

 ג. Cystic Fibrosis כן/לא

 4. אחר(פרט)

 ב. תכיפות התקפים בשנה האחרונה (סמן בעיגול):

 1. פעם בחודש או יותר

 2. פעם בשנה או יותר, אך פחות מפעם בחודש

 3. ללא התקפים בשנה האחרונה
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 ג. תכיפות אשפוזים עקב הבעיה הריאתית(מס׳ פעמים בשנה אחרונה)(סמן בעיגול):

 ו. מעל פעם אחת

 2. פעם אחת

 3. ללא התקפים בשנה האחרונה

 ר. האם עקב הבעיה הריאתית נזקק אי פעם לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ או להנשמה
 מלאכותית (סמן בעיגול): כן/לא

 במידה שכן ציין תאריך האירוע/ים:

 ה. טיפול תרופתי בבעיה(תרופה ומינון):

 ו. תפקודי ריאה (צרף תוצאות בדיקה):(% מהצפוי)
FEV1 ,FVC FEV1 

 ז. סיכום התפקוד הריאתי

 3. מחלות לב

 א. אבהנה (סמן בעיגול):

 Angina Pectoris .1 כן/לא

 S/P Myocardial Infarction .2 - בן/לא

 Congestive Heart Failure .3 כן/לא

 4. אחר(פרט)

. N Y H A ) New York Heart Association) 1/2/3/4 ב, דרגה לפי 

 דרגה 1 - ללא הגבלה בפעילות גופנית רגילה: אינה גורמת לעייפות, פלפיטציות, כאבים
 אנגינוטיים או קוצר נשימה.

 דרגה 2 - הגבלה קלה בפעילות גופנית: נינוח במנוחה, אך פעילות גופנית רגילה גורמת
 לעייפות פלפיטציות קוצר נשימה, או כאבים אנגיגוטיים.

 דרגה 3 - הגבלה ניכרת בפעילות גופנית: נינוח במנוחה, אך פעילות גופנית פחותה מהרגיל
 גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או כאבים אנגינוטיים.

 דרגה 4 - לא מסוגל לבצע כל פעילות גופנית ללא אי־נוחות: סימנים של אי ספיקת לב או של
 תסמונת תעוקתית יכולים להיות קיימים גם במנותה. אם מתבצעת פעילות גופנית

 כלשהי - אי־נוחות מתגברת.

 ג. תכיפות אשפוזים עקב בעיה לבבית (מס׳ פעמים בשנה האחרונה)(סמן בעיגול):

 ו. מעל פעם אחת

 2. פעם אחת

 3. ללא אשפוזים

 ד. טיפול תרופתי בבעיה (תרופה ומיגון):
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 מחלות נוירולוגיות

 א. אבחנה:

 ב. פרט תוצאות בדיקות מיוחדות:

 ג. האמ מחלתו קשורה בחולשת שרירי בית החזה? כן/לא

 במידה שבן צרף מסמכי תפקודי ריאה.

 מחלות כרוניות ממושכות/מחלות ממאירות

 א. אבחנה:

 1. מחלה כרונית - כן/לא - ציין סוג המחלה

 2. מחלה ממארת - כן/לא - ציין סוג ושלב ממאירות

 ב. פרט דרגת תפקוד כללית(האם זקוק לעזרה בפעילות יומיומית):

 ג. תוצאות בדיקות מיוחדות:

 עיוותים במבנה הגולגולת

 א. האם קיים עיוות במבנה הגולגולת?(סמן בעיגול): בן/לא

 ב. פרט סוג הבעיות

 ג. רקע לעיוות

 רגישות אלרגית

 א. האם קיימת רגישות אלרגית לגומי?(סמן בעיגול): כן/לא

 ב. במה מתבטאת הרגישות?

 ג. פרט בדיקות שנעשו

 טרכאוסטומיה

 Tracheostomy (סמן בעיגול): כן/לא - פרט את הסיבה:

 מצבים אחרים

 א. אבחנה

 ב. תוצאות בדיקות מיוחדות

 טיפול כולל ואשפוזים

 א. פרט את כל סוגי הטיפול שניתן, באופן קבוע או לסירוגין, במהלך השנה האחרונה:

5 שנים אחרונות וצרף מכתבי סיכום:  ב. פרט האשפוזים ב־

 תאריך: / / סיבה:

 תאריך: / / סיבה:

 תאריך: / / סיבה:
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 הריני מאשר בזאת כי המידע הנ״ל נכון, שלם וניתן על ידי לשם הגשתו לועדה רפואית לערכות

 מגן.

 תאריך חותמת דופא חתימת הרופא

 החלטת ״ועדה רפואית - ערכות מגן״

 חלל, ב׳ - יתוייק בועדה

 1. פרטי החולה

1 1 1 1 I I 
 סב מס׳ תעודת זהות שם משפחה שם פרטי גיל

 כתו1:ת

 ישוב שבונה רחוב מס׳ בית כניסה מיקוד טלפון(קידומת)

 2. מסמכים שהוצגו בפני הועדה (סמן בעיגול):

 א. מכתבי סיכום מחלה - כן/לא

 ב. תוצאות בדיקות שונות - כן/לא, פרט אילו בדיקות

 ג. מכתבים רפואיים אחרים - כן/לא.

 3. הבעיה הרפואית (סמן בעיגול האבחנות הרלוונטיות):

. מחלת ריאה אחרת ג C O R D 1 .1ב Bronchial Asthma .1א 

CHF . ג S / P M.I 2  2א. Angina Pectoris 2ב. .

 2ד. מחלת לב אחרת

 3. מחלת נויורולוגית 4. מחלה כרונית ממארת

 5. עיוותים במבנה הגולגולת 6. רגישות אלרגית

 7. טראכוסטמה 8. אחר

 4. התלטת הועדה (סמן בעיגול החלטה)

 א. ערכת מגן מתאימה לחולה ללא תוספת מיוחדת.

 ב. ערכת מגן מתאימה לחולה בתוספת מפוח.

 ג. אחר

 ר. החולה נשלח להשלים מידע חסר.
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 תאריך חותמת הועדה הרפואית חותמת הרופא המאשר
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 אישור ועדה רפואית

 חלק ג׳ - ימולא ע״י רופאי הועדה הרפואית ויישלח בדואר לתושב

 1. פרטי החולה

1 1 ! ! 
 סב מס׳ תעודת זהות שם משפחה שם פרטי גיל

 כתובת

 ישוב שבונה רחוב מס׳ בית כניסה מיקוד טלפון(קידומת)

 2. החלטת הועדה(סמן בעיגול. במקרה של תיקון יש להחתים גם את התיקון, תיקון ללא חותמת לא

 יתקבל):

 1. ערכת המגן הנמצאת בידי התושב מתאימה ללא תוספת מיוחדת.

 2. ערכת המגן המתאימה לתושב עם תוספת מפוח הינה:

 לקבלת ערכת המגן שנקבעת, עליך לפנות לתחנת ההתאמה עפ״י הפרטים הר״מ:

 חותמת סוג ערכה עם מפוח לניפוק

 תאריך התייצבות בתחנת התאמה שעה

 כתובת תחנת התאמה

 * הערה: יש להביא לתחנת ההתאמה את הערכה הקודמת שקיבלת לצורך החלפה,

 ג. אחר

 4. חסר מידע רפואי - נא לפנות חזרה לרופא המטפל להשלים ולשלוח חזרה ל: ועדה רפואית -

 ערכות מגן הג״א:

 א

 ב
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 נ.

 תאריך חותמת הועדה הרפואית חותמת הרופא המאשר

 הערה: במידה שהנך מערער על החלטת הועדה ניתן לפנות בכתב ובצרוף מסמכים רפואיים נוספים

 לועדר; ערר עליונה.״

 י״ט בכסלו התשנ״ד (3 בדצמבר 993 ו)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3»22-« י

 שר הבטחון

 צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנם - הגבלת העישון במקומות ציבוריים)
 (תיקון), התשנ״ד-1993

י , אנ ן הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982י  1:תוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדי

 מצווד: לאמור:

ן הפלילי(עבירות קנס - הגבלת העישון במקומות ציבוריים), החלפת סעיף 2  1. במקום סעיף 2 לצו סדר הדי

, יבוא:  התשמ״ו-21986

 ־שיעור הקנס 2. (א) שיעור הקנס לעבירה על סעיף 1 לחוק העיקרי הוא כאמור בסעיף

 4(א) לחוק העיקרי.

 (ב) שיעור הקנס לעבירה על סעיף 2 לחוק העיקרי הוא הקנס כאמור

 בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי.״

 י״א בכסלו התשנ״ד (25 בנובמבר 1993)

 (חמ 3-104) ד ו ד ל י ב א י

ם שר המשפטים י כ ס י מ נ  א

! ו מ ם ר י י  ח

 שר הבריאות

 י סייח התשמ״ב, עמי 43.

 1 ק״ח התשמ״ו, עמי 826.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה),
 התשנ״ד-993ו

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

(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: י  התשב:״ו-985ו

 1. בצו זה -

ום תחילתו של צו זה.  ״מחיר קובע״ - המחיר בי

 ס״ד! התשמ״ו, עמי 2! התשמ־ט, עמי 100.
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 חובת הודעה 2. החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע״מ לא תעלה את מחירי שירותי טיפול

 וניטרול פסולת רעילה ומסוכנת מעל המחיר הקובע, אלא אם כן נמסרה למפקח הודעה על

 העלאת מחיריה כאמור בסעיף 7א לחוק.

 כ״ב בכסלו התשנ״ד (6 בדצמבר 1993)

ש י ו ה ח נ י ט מ ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 8ל9ו-ג) א

 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים(הוראת שעה)(חובת הודעה)(מס׳ 2),
 התשנ״ד-1993

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

(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: י 1985-  התשמ״ו

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״יבואן״, ״רכב״ ו״מוםך שירות מרכזי״ - כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא

;  רכב ומתן שירותים לרכב), התשל״ט-21978

 ״מוסך שירות״ - כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),

; 5  התש״ל-ס97ו

 ״המחיר הקובע״ - המחיר ביום תחילתו של צו זה.

 חובת הודעה 2. לא יעלה יבואן רכב את מחירה של שעת עבודה לאחד מ־12 השירותים המפורטים להלן

 במוסך שירות מרכזי שלו מעל למחירה הקובע אלא אם כן מסר למפקח הודעה על העלאת המחיר

 כאמור בסעיף 7א לחוק:

 מס מהות התיקון - טיפול

 ו. טיפול קטן(לפי הוראות היצרן)

 2. טיפול גדול (לפי הוראות היצרן)

החלפה - כיוון הצתה  3. מצתים, מגעים, כבל־

 4. שמן מנוע ומסנן שמן - החלפה

ן ו ו  5. מאייד (קרבורטור) - פירוק והרכבה, ניקוי וכי

 6. גלגלים קדמיים - פירוק והרכבה, החלפת רפידות ודיסקיות

 7. גלגלים אחוריים - פירוק והרכבה, החלפת רפידות ודיםקיות

 8. חגורת תזמון מנוע - החלפה וכיוון הצתה

 9. חיזוק ראש, כיוון שסתומים וכיוון מנוע

 10. גל הנעה קדמי(ציריה) - פירוק והרכבה, החלפת צד אחד

 11. מצמד - פירוק והרכבה או החלפה

 12. דוד עמם אחורי - החלפה״

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2¡ התשמ״ט, עמי 28.
 1 ק״ת התשל״ט, עמי 124! התשמ״ט, עמי 195.

 ג ק״ת התש״ל, עמי 2186; התשמ״ה, עמי 819.
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 3. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה) (מס׳ 3), ביטול

 התש״ן-41990 - בטל.

 כ״א בכסלו התשנ״ד (5 בדצמבר 1993)

 (חמ 3-1978)
ר ס י ל ק א ר ש ט י ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר שר התחבורה
 ק״וז התש״ן, עמי 687.

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת
 השלישית לחוק)(מם׳ 4), התשנ״ד-993ו

 כתוקף סמכותנו לפי סעיף 7ו(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)

 התש«״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פרט (247)2 יבוא: שינוי התוספת

 ״(248) שירותי מוסך למעט 12 פעולות שירות שלהלן:

 מם׳ מהות התיקון - טיפול

 ו. טיפול קטן(לפי הוראות היצרן)

 2. טיפול גדול (לפי הוראות היצרן)

 3. מצתים, מגעים, כבל־החלפה - כיוון הצתה

 4. שמן מנוע ומסנן שמן - החלפה

ון ו יד (קרבורטור) - פירוק והרכבה, ניקוי וכי  5. מאי

 6. גלגלים קדמיים - פירוק והרכבה, החלפת רפידות ודיסקיות

 7. גלגלים אחוריים - פירוק והרכבה, החלפת רפידות ודיסקיות

 8. חגורת תזמון מנוע - החלפה וכיוון הצתה

 9. חיזוק ראש, כיוון שסתומים וכיוון מנוע

 10. גל הנעה קדמי(ציריה) - פירוק והרכבה, החלפת צד אחד

. מצמד - פירוק והרכבה או החלפה ו  ו

 2ו. דוד עמם אחורי - החלפה.״

 כ״א בכסלו התשנ״ד (5 בדצמבר 1993)

 (חמ 77« 3-1)
ר ס י ק ל א ר ש ) ש ו ח ט י  א ב ר ה ם ( ב י י ג ה

 שר האוצר שר התחבורה

 י סייח התשמ״ו, עמי 2; התשמ״ט, עמי 28.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 236.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מם׳ 4), התשנ״ד-993 ד

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א^) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

וים לאמור: , אנו מצו י -985ו  שעה), התשמ״ו

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,  למצרכים), התשמ״ט-21989

 יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב׳:

 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 לצרכן
 לקמעונאי
 ללא מע״מ

 לסיטונאי
 ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 המשקל טור א׳ אילת

 מהמחסן בש־ח
 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע״מ

 703 1 ק״ג 0.99 0.99 1.20 1.03 1.25 0ו.1
 ״קמח חיטה
 כהה (אחיד)

 781 1 ק״ג 1.07 1.07 1.37 1.17 1.45 1.25

 קמח חיטה
 לבן, קמח
 חיטה רך

 812 1 ק״ג 1.12 1.12 1.43 1.22 1.50 1.30״

 קמח חיטה
 לבן בהיר או
 סולת חיטה

 תיקון התוספת

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בטבת התשנ״ד (5 ו בדצמבר 993 ו).

 ל׳ בכסלו התשנ״ד (14 בדצמבר 1993)

 (חמ 3-1978)

ש י ר ה ח כ י ט מ ח ו ) ש ה נ י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 תחילה

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 קית התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ד, עמי.

 צו הטיקוח על מצרכים ושירותים (מדגדיות)(תיקון), התשנ״ד-993ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957י

, אני מצווה לאמור.• 2  וסעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

, במקום ״500״  תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשכ״ז-1967נ

 יבוא ״300״.

 ג׳ בכסלו התשנ״ד (17 בנובמבר 1993)

ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-854) י

 שר החקלאות

 י סייח התשי־ח, עמי 24; התשנ״ב, עמי ו3ו.
 2 ס־ח התשמ״ה, עמי 84.

 נ ק״ת התשכ״ז, ענו 1942; התשנ״ג, עמי 1059.
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 החלפת התוספת

 תקנות הגנת הדייר (תשלום בער שירותים)(תיקון), התשנ״ד־993ו

יר [נוסח משולב],  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(ג) ו־60ו(א) לחוק הגנת הדי

, אני מתקין תקנות אלה: י  התשל״ב-2ד9ו

, יבוא: 2 יר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג-973 ו  ו. במקום התוספת לתקנות הגנת הדי

 ״תוספת

 (תקנה 3)

 שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק

 בדירות, לחדר, לחודש:

 ניקוי הרקת בור שופכין

1.39 

 הרקת בור שופכין

0.28 

 מאור

4.71 

 ניקוי

 בבתי עסק, לחודש:

 שטח בית עסק במטרים רבועים

1.93 

3.14 

2.91 

4.98 

6.02 

6.94 

8.04 

10.28 

12.13 

14.08 

16.18 

 1.93״

0.48 

0.77 

0.95 

1.25 

1.55 

1.71 

2.02 

2.48 

2.93 

3.43 

4.03 

0.48 

7.05 

10.63 

14.29 

17.78 

21.31 

24.83 

28.45 

35.46 

42.63 

49.77 

56.79 

7.06 

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב

י והשיכון ו נ  שר הבי

 עד 16

 מעל 16 עד 24

 מעל 24 עד 32

 מעל 32 עד 40

 מעל 40 עד 48

 מעל 48 עד 56

 מעל 56 עד 64

 מעל 64 עד 88

 מעל 88 עד 112

 מעל 112 עד 136

 מעל 136 עד 160

 מעל 60 ו, בתוספת

 לכל 24 מ״ר או חלק מהם

 מעל 160 מ״ר הראשונים

 ל׳ בכסלו התשנ״ד (4ו בדצמבר 1993)

 (חמ 3-919)

 ס״וו התשל־ב, עמי 176.
 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1475¡ התשנ״ג, עמי 776.

 עו זכות מטפחים (הוספה לתוספת)(מם׳ 3), התשנ״ד-993ו

ן (להל י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 החוק), אני מצווה לאמור:

 ס״ת התשל־ג, עמי 272; התשמ״ד, עמי 23.
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 1. בתוספת2 לחוק - .

"Trifolium subterraneum L. - 1. אחרי ״תלתן תת־קרקעי 

"Phoenix dactylifera L. - יבוא ״תמר מצוי 

 ב׳ בטבת התשנ״ד(16 בדצמבר 1993)

ר ו ב צ ק ע  (חמ3-12) י

 שר החקלאות
 2 ק״ת התש״ן, עבר 336; התשנ״ד, ענו 108.

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)(תיקון),

, אני מודיעה לאמור: '  התשמ״א-980ו

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה 3 לתקנות המהנדסים והאדריכלים

, מיום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) כך:  (רישום בפנקס), התשכ״א-21960

 ״אגרה 3. אגרת רישום היא 42 שקלים חדשים.״

 י״ז בכסלו התשנ״ד (ו בדצמבר 1993)

ר י מ ה נ ר ו  (חמ 3-1305) א

דה והרווחה  שרת העבו

 ק״ת התשמ״א, עמי 171.
 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 284; התשנ״ג, עמי 291.

 הודעת המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשנ״ד־1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית),

דיעה (להלן - התקנות העיקריות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן, אני מו  התשמ״א-1980י

 לאמור:

 העלאת אגרה 1. מיום י״ח בטבת התשנ״ד (1 בינואר 1994) יהא נוסח תקנה 1 לתקנות העיקריות כך:

 ״גובה אגרה 1. האגרה השנתית לפי סעיף 13 לחוק היא 90 שקלים חדשים.״

 י״ז בכסלו התשנ׳׳ד (1 בדצמבר 1993)

ר י מ ה נ ר ו  >חמ 304ו-3< א

דה והרווחה  שרת העבו

 י ק״ת התשמ״א, עמ׳ 271; התשנ״ג, עמי 291.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגרת

(להלן ־ התקנות), אני מודיע לאמור: י  רשיון), התשמ״א-980ו

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 289; התשג״ג, עמי 268.

 שינוי אגרת
 רישום
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 1. עקב עליית מדד אוקטובר 993ו לעומת מדד אוקטובר 992ו, ישתנו הסכומים שבתקנה י שינוי סכומים

 לתקנות ונוסחה יהיה״בדלקמן:

 ״אגרת רשיון ו. בעד מתן רשיון לכי סעיף 3(ג) לחוק תשולם אגרה כלהלן:

 א. ענף ראשי י 238 שקלים חדשים:

 ב. ענף משנה - 144 שקלים חדשים:

 ג. ענף ראשי נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה אי;

 ד. ענף משנה נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה ב׳-,״

 ז׳ בכסלו התשנ״ד (21 בנובמבר 1993)

 (חמ 3-771) נ ת ן ח י ל ו

 רשם הקבלנים

 הודעת מם רכוש (תשלום פיצויים)(חפצים ביתיים), התשנ״ד-993ו

 1:תוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  (חפצים ביתיים), התשל״ג-973 ו י

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא:

ף  (1) מיום ב״ז בתמוז התשנ״ג(16 ביולי 1993) כ

 בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״356,238 שקלים חדשים״ בא ״363,173 שקלים

 חדשים״;

 (2) מיום א׳ בחשון התשנ״ד (6ו באוקטובר 993ו) כך:

 בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״363,173 שקלים חרשים״ בא ״וו370,7 שקלים

 חדשים״;

 (3) במקום התוספת הראשונה בא:

 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 2 ו ־3)

 חפצים ביתיים

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר עם זוג
 נשוי או עם יחיד
 מיום מיום

16.10.93 16.7.93 

 ילד
 מיום

16.10.93 

 לכל
 מיום
16.7.93 

 לזוג נשוי
 מיום מיום

16.10.93 16.7.93 

 ליחיד
 מיום מיום

 הפריט 16.7.93 16.10.93

 חדר שינה

 מיטה ומזרן 829 836 1,526 1,538 829 836 829 836

 אבזרי מיטה 220 217 529 523 220 217 220 217

 ארון בגדים 651 662 1,597 1,625 275 280 651 662

ד לגבר 2,549 2,302 2,549 2,302 766 692 2,549 2,302 ו מ  י

3,503 4,034 - -  גוד לאישה 4,034 3,503 4,034 3,503

 ק״ת התמזל״ג, עמ׳ 1757; התשנ״ג, עמי 1006.

 תיקון סכום
 פריטי חפצים

 ביתיים
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 למבוגר הגר עם זוג
 נשוי או עם יחיד
 מיום מיום

16.10.93 16.7.93 

 ילד
 מיום

16.10.93 

 לכל
 מיום
16.7.93 

 לזוג נשוי
 מיום מיום

16.10.93 16.7.93 

 ליחיד
 מיום מיום

 הפריט 16.7.93 16.10.93

 חדר סלון

- - - -  ספה כפולה 829 836 829 836

- - - -  שתי כורסאות 1,210 1,220 1,210 1,220
 בסאות 313 315 313 315 48 48 93 94

 שולחן 514 524 514 524 302 308 514 524

- - - -  מזנון 423 430 2,332 2,373

53 53 - -  רדיו 126 126 126 126

 כלי נגינה

 או מערבת

- - - -  םטראופונית 839 842 1,095 1,098
 נברשת 201 205 405 412 60 61 201 205
נות 607 618 1,001 1,019 201 205 392 399 לו י  ו

- - - - יזיה 4,085 4,098 4,085 4,098  טלו

 תנור חימום 459 461 459 461 114 115 175 176

 מטבח
— 

-  מקרר 2,652 2,729 2,652 2,729 107 110

 תנור בישול/

- - - -  אפיה 1,278 1,347 1,456 1,535
ות וכסאות 1,048 1,069 1,292 1,318 48 49 48 49  שולחנ

 כלי אוכל 242 244 569 575 29 29 195 197

- - ־ -  מיקסר 1,648 1,656 1,648 1,656
נת כביסה 2,132 2,127 3,204 3,196 ־ — — —  מכו

נות 3,280 3,317 8,875 8,976 397 402 397 402״  שו

 י׳ בכסלו התשניד (24 בנובמבר 993 ו)

 (תמ 3-206) ד ו ר ו ן ל ו י

 נציב מם הכנסה
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