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 תקנות המפלגות (אגדות)(תיקון)/ התשנ״ד-994 ר

, באישור שר האוצר לפי סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992י

 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993ג, בסעיף ו, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(4א) עיון בקובץ רישומים של מערכת בחירות מוקדמות 150״

ד ל י ב א י ו  ד
 שר המשפטים

 י״א בשבט התשנ״ד (23 בינואר 1994)

 (חמ 3-2431)

 ס״ח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ג, עמי 170.
 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 ק״ת התשנ״ג, עמי 730.

 תיקון התוספת

 תקנות המפלגות (רישום ודיווח)(תיקון), התשנ״ד-994 ו

(להלן - החוק), ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992י

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 16 לתקנות המפלגות(רישום ודיווח), התשנ״ג-21993 (להלן - התקנות העיקריות),

 תסומן 21 ולפניה יבוא:
 הוספת פרק גי

 ״פרק ג׳: מימון בחירות מוקדמות - הודעות, הנחיות ורישום

 6ו.(א) הודעת מפלגה לרשם על מועד בחירות לפי סעיף 28ג לחוק תהיה
 בכתב, ותישלח אליו בדואר רשום או במסירה אישית במשרדו, לא יאוחר מיום

 תחילת תקופת הבחירות.

 (ב) בהודעה יצויינו מהות התפקיד שלשמו נועדו הבחירות, המועד

 שנקבע לעריכתן, ואם קבע המוסד לביקורת של המפלגה כי לפי הערכתו

 מספר בעלי זכות הבחירה בהן עולה על 150,000 - אישור על כך.

 17. הרשם רשאי לדו״וש מן המפלגה פרטים נוספים על האמור בתקנה 16(ב),
 ובכלל זה הסבר בכתב או בתצהיר, ככל שייראה לרשם לצורך מילוי

 תפקידו.

 18. הרשם יפרסם ברשומות את הנחיותיו לענין ניהול מערכת החשבונות
 הנוגעים לתרומות שקיבל מועמד ולהוצאות שהוציא במערכת הבחירות,

 ולענין ביצוע סעיפים 28כ ו־28כא לחוק.

 19. הרשם ינהל במשרדו, באופן שיקבע, קובץ רישומים נפרד לכל מערכת

 של בחירות מוקדמות (להלן - הקובץ), שייפתח עם קבלת ההודעה לפי

 תקנה 16.

 הודעה על
 מועד הבחירות

 דרישת מסמכים
 ופרטים

 פרסום הנחיות

 קובץ הרישומים

 ס״ח התשנ׳׳ב, עמי 190; התשנ״ג, עמי 170.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 722.
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 עיו; בקובץ 20. (א) המעונין לעיין בקובץ רשאי, לבקשתו, לעשות כן במשרדו של

 הרשם, במועד שהוא יקבע.

 (ב) בקשה לעיון על פי תקנת משנה (א) תוגש לרשם לפי טופס 0ו

 שבתוספת, בצירוף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות האגרות,

 והוראות תקנה 4(ג) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.״

 2. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס 9 יבוא: תיקון התוספת

 ״טופס 10

 (תקנה 20 (ב))

 בקשה לעיון בקובץ רישומים - בחידות מוקדמות

 אל: רשם המפלגות, ירושלים

 אני הח״מ (שמו המלא

 שק המבקש, מס׳ ת.ז״ מענו ומספר הטלפון), מגיש בזה בקשה לעיין בקובץ הרישומים המתנהל

 במשרדך בענין הבחירות המוקדמות של מפלגת (שם המפלגה)

 לתפקיד (תוארו המלא של התפקיד שלשמו נועדו הבחירות),

 המיועדות להיערך/שנערכו ביום

 תאריך חתימת המבקש

 מ* ורף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993.״

 י״א בשבט התשנ׳׳ד (23 בינואר 1994)
ד ל י ב א י ו  נחנ> 2432-» ד

 שר המשפטים

 תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשנ״ד-994ד

, ובהמלצת הועד  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה-1965י

 המנהל, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א-21981, תיקון תקנה 3

 תק:ת משנה (ד) - בטלה.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בשבט התשנ״ד (1 בפברואר 1994). תחילה

 י״ט בשבט התשנ״ד (31 בינואר 1994)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  (חמ3-313) ש

 שרת התקשורת

 טייח התשב״ה, עמ׳ 106.
 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447; התשנ״ג, עמי 273.
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 תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם)(תיקון), התשנ״ד-994י

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4א לחוק הזרעים, התשט״ז-1956י

 אלה:

 1. בחלק ב׳ של התוספת הראשונה לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם),

, בסעיף 2 -  התשב״ד-964ו2

 (1) בסעיף קטן(ג), אחרי ״בית גידול בלתי חדיר לחרקים״ יבוא ״למעט למשתלה לגידול

 שתילי הדר לנוי.״;

 (2) סעיפים קטנים (ר) ו־(ה) - בטלים.

 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

ר ו ב ע ק ע  י

 שר החקלאות

 ט׳ בשבט התשנ״ד (21 בינואר 994 ו)
 (חמ 5-402)

 ם״ח התשט״ז, עמי 97; התשכ״ה, עמי 55.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 1494; התשנ״א, עמי 609.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תחילה

 תקנות לפיקוח על יעוא של בעלי חיים ושל תוערת מן החי(כיעים)(תיקון),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,

 התשי״ז־1957', באישור שר האוצר לפי סעיף 39(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985,

, אני מתקין תקנות  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1>ב) לחוק־יסוד: משק המדינה3

 אלה:

 1. בתקנה 15 לתקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים),

, המלים ״במשרד המכס״ - יימחקו.  התשי״ח-958ו4

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 ד׳ בשבט התשנ״ד (16 בינואר 1994)
 (חמ 3-851)

 סייח התשי״ז, עמי 44.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ג, עמי 88.

 נ סייח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 4 ק״ת התשי״ח, עמי 1766; התשל״ט, עמי 730.

 תיקון תקנה 15

 תקנות השבחת ייעור חקלאי(בעלי חיים)(בקר לחלב)(תיקון),
 התשנ״ד-1994

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק להשבחת ייעור חקלאי (בעלי חיים), התשי״ב-1952י

, ובאישור ועדת  באישור שר האוצר לפי סעיף 39(ב) לחוק יסודות התקעיב, התשמ״ה-985ו2

, אני מתקין תקנות אלה:  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה5

 י סייח התשי״ב, עמי 128.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ג, עמי 88.

 נ סייח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ג, עמי 224.
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 1. בתקנה 9 לתקנות השבחת ייצור חקלאי(בעלי חיים)(בקר לחלב), התשי״ז-41957, בתקנת תיקון תקנה 9

 משנה (א) -

 (ו) ברישה, המלים ״וישולמו בעדו אגרות אלה״ - יימחקו;

 (2) פסקאות (ז) ו־(2) - יימחקו.

 ד׳ בשבט התשנ״ר (16 בינואר 1994)
ר ו ב צ ק ע  גחמ 18)3-25) י

 שר החקלאות

 ק״ת התשי״ז, עמי 688 ועמי 1484; התשכ״ד, עמי 243.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן)(ביטול/
 התשנ״ד-994ו

,  כתוקף סמכותי לפי סעיפים 15,5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-ד195י

 לענין ביטול האגרות באישור שר האוצר לפי סעיף 39(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985,

, אני מצווה  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה3

 לאמור:

' - בטל. ביטול  1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן), התשל״ה-975ו,

 ד׳ בשבט התשנ״ד (16 בינואר 1994)

ר ו ב צ ק ע  נחמ 66)-3) י

 שר החקלאות

 סייח התשי״ח, עמי 24.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ג, עמי 88.

 י סייח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.
 ״ ק״ת התשל׳יה, עמי 622: התשל״ט, עמי 732.

 תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין)(תיקון), התשנ״ד-994ו

 בתוקף'סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם, 1940 י, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 1 לתקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ״ז-21986 (להלן - תיקון תקנה 1

 התקנות העיקריות), בהגדרת ״בדיקה מיקרוביאלית״, במקום ״וחיידקי פםודומונם ארוגינוזה״

 יבוא ״חיידקי פסודומונם ארוגינוזה, קוליפורמים וקלוסטרידיה מחזרי סולפיט״.

 2. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בטור ב/ במקום ״אנארוביים״ יבוא תיקון התוספת
/ היאשינה ה י ך י ר ט ס ן ל ק  ״

, פעמיים. תיקון התוספת "Bq" יבוא "Ba" 3. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בטור ג׳, במקום 
 השניה

 י״ג בשבט התשנ״ד (25 בינואר 1994)

ם ר מ ו ן י י  (תמ 3-1801) ח

 שר הבריאות

 עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191; סייח התשנ״ב, עמי 10.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 88; התשני״ג, עמי 386.
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 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול
 בגון* אדם)(תיקון), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ו', אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2(א) לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול

 בגוף אדם), התשנ״ג-21992 -

 (1) בכותרת טור ד׳, במקום ״מסי הסימון בתוספת השניה״ יבוא ״מספר הסימן בתוספת

 השלישית״;

 (2) לצר ״כתובות קעקע״ שבטור אי, במקום ״69״ בטור בי, יבוא ״69ב״ ובמקום ״מכון ליופי
 ולקוסמטיקה״ בטור גי, יבוא ״כתובות קעקע - מקום לעשייתן״;

 (3) לצד ״ניקוב אזניים לצורך עגילים״ שבטור א; במקום ״134(ב)״ בטור בי, יבוא ״69ג״,

 ובמקום ״תכשיטים או שעונים - מקום לקנייתם למכירתם או לתיקונם״ בטור ג/ יבוא

 ״עגילים - מקום לניקוב אוזניים לענידתם״.

 י״ג בשבט התשנ״ד (25 בינואר 1994)

ם ר מ ו ן י י  >חמ 2555-» ח

 : שר הבריאות

 י סייח התשכ״ח, עמי 204.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 34 ועמי 862.

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 לשירותים רפואיים)(תיקון), ד,תשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 0XK)7 לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), הח.שמ״ו-1985י, אנו מצווים לאמור:

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

 לשירותים רפואיים), התשנ״ג-21993, במקום המחירים של השירותים המפורטים להלן יבואו

 המחירים הנקובים לצדם:

 שם השירות בשקלים חדשים׳

 ״12. השתלת כליה 80,275״

 ״14. השתלת לב 120,412

 15. השתלת ריאה 2ו20,4ו

 16. השתלת לב־ריאה 168,577

 17. השתלת כבד 346,977״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בשבט התשנ״ד (1 בפברואר 1994).

 י״א בשבט התשנ״ד (23 בינואר 1994)

 (חמ 3-1978)

ן ו מ ם ו י י  א ב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט ח

 שר האוצר שר הבריאות

 י ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 875.
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 הודעת מם בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות מס בולים (סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  בבולים), התשמ״ד-1984י

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן, נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום י״ט בטבת התשנ״ר עדכון סכום

 (2 ביינואר 1994) הוא כדלקמן:

 ״קביעת סכום ו. הסכום לענין סעיף 4א לפקודה יהא 96 שקלים חדשים.״
 מרבי

 י״ב כשבט התשנ (24 בינואר 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 (חמ :;3-118)
 שר האוצר

 ק״ת התשמ״ד, עמי 915; התשנ״ב, עמי 424; התשנ״ג, עמי 332; התשנ״ד, עמ׳ 39.

 הודעת מס בולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ״ד-1994

 י בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 לתקנות מס הבולים על מסמכים, התשכ״ה-1965י (להלן -
 התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום י״ט בטבת התשנ״ר (2 בינואר 1994), הסכומים הנקובים בתקנה 4(א) לתקנות תיאום סכומים

 העיקריות, ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, הם כדלקמן:

 (ו) בתקנה 4(א), במקום ״158 שקלים חדשים״ בא ״144 שקלים חדשים״ ובמקום

 ״69 שקלים חדשים״ בא ״72 שקלים חדשים״;

 (2) בתוספת הראשונה, בכותרת של טורים ג׳ ו־ר׳ ובטור הי, לצד המלים, ״שטר חוב״
 ולצד המלים ״שטר מניה למוכ״ז״, בכל מקום, במקום ״138 שקלים חדשים״ בא

 ״144 שקלים חדשים״.

 י״ב בשבט התשנ״ד (24 בינואר 1994)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-550) א

 שר האוצר

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1380; התשמ״ט, עמי 1179: התשנ״ד, עמי 39.

 הודעת העלילה הספורטיבית (תעודות)(מס׳ 2), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחלק ג׳ לתוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית

(להלן - התוספת), אני מודיע לאמור:  (תעו־ות,) התש״ם-1980י

 1. 1 הנוסח של חלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת, כפי שהם מתוקנים עקב השינויים באגרות המפורטות שינויים באגרות

 בהם. שאירעו ביום י״ח בטבת התשנ״ד (ו בינואר 1994), הוא כמפורט להלן:

 ק״ת התש״ם, עמי 1380; התשנ״א, עמי 8ו4; התשנ״ד, עמי 4 ועמי 205.
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 ״חלק אי: אגרות בעד תעודת עולל

 בשקלים חדשים

 בעד -

 (א) תעודת צולל או בעד חידושה(כולל ביטוח) לכל שנה 65

 (ב) כפל תעודה כאמור בתקנה 12 5

 חלק ב׳: אגרות בעד רשיונות למרכז עלילה או בעד תעודות להדרכת עלילה

 ו. בעד -

 (א) רשיון למרכז צלילה או בעד חידושו בשתוקפו עד שנה 179

 (ב) רשיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות בית־םפר לצלילה
 ספורטיבית, או בעד חידושו, כשתוקפו עד שנה 360

 (ג) כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים(א) ו־(ב) 5

 2. בעד -

 (א) הנפקת תעודת הדרכה 65

 (ב) כפל תעודה כאמור בסעיף קטן(א) 5

 3. בעד כל בחינה נוספת באמור.בתקנה 61 או בעד כל שינון לפי תקנה 30 44״.

 ו׳ בשבט התשנ״ד (18 בינואר 1994)
י נ ש ו ן ש ו ש מ  נחמ 3-1128) ש

 המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות
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