
 רשומות

 קובץ התקנות
ני 994 ו ו  י״ד בתמוז התשנ״ד 5609 25 בי

 עמוד

 תקנות הכניסה לישראל(דרבי גביית הוצאות גירוש)(תיקון), התשנ״ר-1994 1080

 צו הכניסה לישראל(פטור נציגי מדינות חוץ)(תיקון מסי 2), התשנ״ד-1994 1080

 תקנות הרשויות המקומיות(תשלומים בעד ביקורת חשבונות), התשנ״ד-1994 1081

 תקנות מחלות בעלי חיים(הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל)(תיקון)(תיקון), התשנ״ד-.1994 1081

1082 .  תקנות הגמלים(הפחתת אגרות בלי שיט בנמל אילת)(הוראת שעה)(תיקון), התשנ״ד-994 ו .

 תקנות הטיס(מנחתים)(תיקון), התשנ״ד-1994 082 ו

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שכר םווארות בגמל אילת)(הוראת שעה)
 (תיקון), התשנ״ד-1994 1083

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מרבי לג׳יפ ״סופה״
 240־1\),התשנ״ד-1994 1083

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(עמלה מרבית וחובת ה1דעה)
 (תיקון), התשנ״ד-994ו 1084

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(קביעת מחירים מרביים ליצרני

 חשמל פרטיים), התשנ״ד-1994 1084

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(באר טוביה, תיקון), התשנ״ד-1994 1084

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(משוש, תיקון), התשנ״ד-1994 1085

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב](העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות לבתי עסק)
 ,״ם׳4),התשנ״ד-1994 1086



 תקנות הכניסה לישראל (דרבי גביית הוצאות גירוש)(תיקון),
 התשנ״ד-994ד

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ו(ד) ו־14 לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952'

 תקנות אלה:

2 (להלן - 1985- ו ת גירוש), התשמ״  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאו

 התקנות העיקריות) -

ו ניתן או על חשבון  (ו) בתקנת משנה (א), ברישה, במקום ״מעביד־ יבוא ־האדם שעלי

ו ניתן הצו או למעביד, לפי העניך.  מעביד״ ובמקום ־למעביד״ יבוא ״לאדם שעלי

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) שילם האדם שעליו ניתן הצו או המעביר הוצאות על פי אומדן לפי תקנת

ו  משנה (אץ1), יערוך המנהל עם סיום ביצוע צו הגירוש חשבון סופי והאדם שעלי

 ניתן הצו או המעביד, לפי הענין, יהיה חייב להשלים את ההפרש בין החשבון הסופי

ה זכאי להחזר ההפרש.״  לבין ההוצאות ששילם לפי תקנת משנה (א) או יהי

 תיקון תקנה 3 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״מעביד״ יבוא ״האדם שעליו ניתן הצו או

 המעביד״.

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994)

 (תמ 3-1924)

 ס״ת התשי״ב, עמי 354; התשמ״ה, עמי 213.

, עמי 246.  ק״ת התשמ״ו

 צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ)(תיקון מם׳ 2),
 התשנ״ד-994ו

וה , אני מצו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952'

 לאמור:

, בטורים א׳  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ״ח-21988

 ו־בי:

 (1) אחרי ״אקוודור״ יבוא ״ארגנטינה״;

 (2) אחרי ״ספרד״ יבוא ״פורטוגל״.

 תיקון התוספת

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994)

 (חמ 3-1084)

 י ס״ח התשי״ב, עמי 354; התשמ״ה, עמי 213.

 2 ק״תיהתשמ״ת, עמי 441; התשנ״ד, עמי 632.
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 תקנות הרשויות המקומיות (תשלומים בעד ביקורת חשבונות),
 התשנ״ד--94 9 ו

, , סעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות2  בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 לפקודת העיריות1

, אני מתקין תקנות אלה:  וסעיף 18 לחוק איגודי ערים, התשט״ו-31955

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״רשות מקומית״ - עיריה, מועצה מקומית, או איגוד ערים:

 ״הש־״ - שר הפנים או מי שהוא הסמיך;

 ״רואה חשבון״ - רואה חשבון לעיריות שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות;

 ״ביקורת חשבונות״ - ביקורת החשבונות של רשות מקומית לפי סעיף 216 לפקודת העיריות,

או סעיף 44 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), 1 י  סעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות

, לפי הענין:  התשל״ז-41977

 ״המשרד״ - משרד הפנים.

ת צאו  2. (א) רשות מקומית שנערכה בה ביקורת חשבונות תשלם למשרד את עלות הו

 הביקורת כפי שהוציא המשרד בהתאם לדרישה שהגיש לה חשב המשרד, תוך 30 ימים מיום

 הגשת הדרישה.

 (ב) לפי בקשת רשות מקומית, רשאי השר להורות שהוצאות ביקורת החשבונות, כאמור

יבות זאת.  בתקו,ת משנה (א), ישולמו מתקציב המשרד, אם, לדעתו, הנסיבות מחי

 3. תחילתן של תקנות אלה בשנת הכספים 1994.

 כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994)

ק ר ב י ן ח צ  1חמ ׳•5-204) י

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 197; סייח התשנ״ג, עמי 15.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 200; ם״ת התשנ״ג, עמי 15.

 5 ס יח התשט״ו, עמי 48; התשל״ז, עמי 57.

 4 ק״ת התשל״ז, 2342; התשנ״ד, עמי 895.

 תשלומימ רעד

נות  ביקורת חשבו

 תחילה

 תקנות מחלות בעלי חיים(הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל)(תיקון)(תיקון),
 התשנ״ד-994ו

י ים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חי

, אני מתקין תקנות אלה: י עסקים, התשכ״ח-21968  (להקן - הפקודה), וסעיף ו1ב לחוק רישו

ים בישראל) (תיקון), תיקון תקנה 1 ים (הסדרת תנועת בעלי חי  1. בתקנה ו לתקנות מחלות בעלי חי
ם׳ יבוא: י 5 (להלן - התקנות המתקנות), במקום הגדרת ״בעל חי  התשנ״ר-1994

ויות, זבל, מספוא ורפד״. ים - לרבות גו  ״״בעל חי

 י ס׳ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 סיח התשכ״ח, עמי 204; התש״ן, עמי 156.

 3 ק׳ ת התשנ״ד, עמי 920.
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 2. בתקנה 2 לתקנות המתקנות --

 (ו) בתקנה 3, ברישה, אחרי ״בעל חיים״ יבוא ״מסוג בקר, כבשים, עזים, חזירים, סוסים

 או עופות״;

 (2) בתקנה 4 -

ם׳ יבוא ״מסוג כאמור בתקנה 3״; י  (א) בתקנת משנה (א), אחרי ״בעל חי

ם׳ יבוא ״כאמור״. י  (ב) בתקנת משנה (ג), אחרי ״להובלת בעל חי

 5. בתקנה 5 לתקנות המתקנות, אחרי ״תקנות אלה״ יבוא ״למעט תקנה 4 שבתקנה 2״.

 4. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3, ביום תחילתן של התקנות המתקנות, ותחילתה

 של תקנה 3 ביום פרסומן של התקנות המתקנות.

וני 1994)  ו׳ בתמוז התשנ״ר (15 בי

ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-447) י

 שר החקלאות

 תקנות הנמלים (הפחתת אגרות בלי שיט בנמל אילת)(הוראת שעה)(תיקון),

 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 38 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971 י, ולפי

 סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ״א- 21961, על פי הצעת רשות

 הנמלים והרכבות, באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

, 3 -990ו ן  תיקון תקנה 1 1. בתקנות הנמלים (הפחתת אגרות כלי שיט בנמל אילת) (הוראת שעה), התש״

ד ע ום ט׳ בניסן התשנ״ג(31 במרס 1993)״ יבוא ״ ד י ע  בתקנה 1, בהגדרת ״תקופה קובעת״, במקום ״

ום כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר 1994)״.  י

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בניסן התשנ״ג(31 במרס 1993).

 ט״ו בםיון התשנ״ד (26 במאי 1994)

ר ס י ל ק א ר ש  נחמ 3-137) י

 שר התחבורה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 2 ם״ח התשב״א, עמי 145; התשמ״ח, עמי 156.

 י ק״ת התש״ן, עמי 246ו; התשנ״ב, עמי 560; התשנ״ג, עמי 289.

 תקנות הטיס (מנחתים)(תיקון), התשנ״ד-994 וי

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־30 לחוק הטיס, 1927י

 החלפת תקנה 4 1. במקום תקנה 4 לתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה-1975' (להלן - התקנות העיקריות),

 יבוא:

, עמי 73; התשל״ב, עמי 148; התשל״ז, עמי 182.  י חוקי א״י, כרך גי, עמי 2551; ס״ח התש״י

 2 ק״ת התשל״ה, עמי 1996; התש״ם, עמי 1397; התשמ״ד, עמי 3ג2ו; התשנ״ב, עמי 584.

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 5

 תחילה
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 ״סמכות המנהל 4. על אף האמור בתקנה 3 רשאי המנהל, במקרים מיוחדים שיירשמו, לפטור

י התנאים למתן רשיון המנחת, כולם או ר מבקש רשיון מינחת מחובת מילו י 1 נ ' פ " ^ 

 מקצתם, ולקבוע תנאים ברשיון כפי שבנסיבות הענין יראה לנכון.׳

 2. תקנה 39 לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול תקנה 39

 י״ב בסיון התשנ״ד (22 במאי 1994)

ר ס י ל ק א ר ש ) י 3 - 5 6  >חמ ׳

 שר התחבורה

 •גו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפחתת שבר םווארות בנמל אילת)
 (הוראת שעה)(תיקון), התשנ״ד-994ו

, אני י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957

 מעולה לאמור:

 1. בעו הפיקוח על מערכים ושירותים (הפחתת שכר םווארות בנמל אילת)(הוראת שעה), תיקון סעיף 1
ם ט׳ בניסן התשנ״ג(31 במרס ו , בסעיף 1, בהגדרת ״תקופה קובעת״, במקום ״עד י  התש״ן-21990

ם כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר 1994)״. ו  1993)״ יבוא יעד י

 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בניסן התשנ״ג(31 במרס 1993). תחילה

 ט״ו בסמן התשנ״ד (26 במאי 1994)

ר ס י ל ק א ר ש  >חמ 3-105) י

 שר התחבורה

 סייח התשי״ח, עמי 24.

 ק׳ ת התש״ן, עמ׳ 1256; התשנ״ב, עמי 561; התשנ״ג, עמי 290.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מרבי לג׳יפ
 ״סופה׳׳ 1-240ג), התשנ״ד-1994

ציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק י

, אנו קובעים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1986'

 1 . המחיר המרבי לג׳יפ ״סופה״ 240-^1 מתוצרת ״מפעלי נצרת״ יהיה 60.885 שקלים מחיר מרבי
 חדשיים.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ח באייר התשנ״ד (29 באפריל 994ן). תחילה

 י״ד באייר התשניר (25 באפריל 1994)

( 3 - ו 9 י ז  (חמ 8

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

 שר התחבורה שר האוצר

, עמי 2.  י סייח התשמ״ו
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(עמלה מרבית

ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת  וחובת הודעה)(תיקון), ה

ציבות מחירים במצרכים ובשירותים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(1) ו־7א(א) לחוק י

וה לאמור: (להלן - החוק), אני מצו י ו 985- ו  (הוראת שעה), התשמ״

 1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(עמלה מרבית וחובת

, בטור ב׳, במקום ״בבנק למשכנאות - 100 שקלים חדשים: בתאגיד  הודעה), התשנ״ד-21994

י הנכס המשועבד״ יבוא ״בהלוואה לשם רכישת דירת מגורים או ו  בנקאי אחר - 0.2% משו

י הנכס ו  במישכון של דירת מגורים - 100 שקלים חדשים ובהלוואה אחרת - 0.5% משו

 המשועבד״.

 2. תחילתו של צו זה ביום ר בתמוז התשנ־ד (15 ביוני 1994).

 עמלה מרבית

 תחילה

ט ח ו ) ש ה ג י ב י ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 י״ג בסיון התשנ״ד (23 במאי 1994)

 (חמ 5-1978)

, עמי 2.  סייח התשמ״ו

 ק״ת התשנ״ד, עמי 875.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (קביעת מחירים

9 ו 9 4 - ד ״ נ ש ת  מרביים ליצרני חשמל פרטיים), ה

ציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק י

, אנו קובעים לאמור: י  שעה), התשמ״ו-1985

 1 . המחירים המרביים שמותר לחברת החשמל לישראל בע״מ(להלן - החברה) לשלם ליצרני

 חשמל פרטיים יהיה כמפורט בתעריף החתום בראשי תיבות בידינו, ואשר עותק הימנו מופקד

 במינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית; המחירים המרביים יעודכנו בהתאם לאמור בנספח

 לתעריף האמור.

 2. צו זה יחול על חשמל שתרכוש החברה החל ביום י״ד בםיון התשנ״ד (24 במאי 1994).

 י״ד בסיון התשנ״ד (24 במאי 1994)

 (חמ 5-1978)

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

 שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 תחולה

, עמי 2.  ם״ח התשמ״ו

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(באר טוביה, תיקון),

 התשנ״ד-994ו

וה לאמור: , אני מצו ,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות

וה לאמור: , אני מצו  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות2

 (ו) בהגדרת מפה, אחרי ״ביום כ״ג בניסן התשנ״ג(14 באפריל 1993)״ יבוא ״וכפי שתוקנה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״א, עמי 261; התשג־ג, עמי 815.

 תיקון פרט (ד)

 בתוספת הראשונה
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 בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים ביום ר בתמוז התשנ״ד

ני 1994)״. ו  (15 בי

 (2) מתחת לשם הישוב ״אורות, בטור אי, והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:

 ״אחווה חלק גוש: 2720 כמםומן במפה.״.

 (3) במקום השטח המתואר בטור בי, לצד הישוב ״אמונים• יבוא:

 ״הגושים 2502 עד 2504 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 2495, 2501, 2505 כמסומן במפה.״

 (4) מתחת לשם הישוב ״ניר בנים״, בטור א׳, והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ יבוא:

 ״עזר חלק גוש: 2505 במםומן במפה.״.

 (5) במקום השטח המתואר בטור בי, לצד הישוב ״ערוגות״ יבוא:

 ״הגושים: 2721 עד 2723, 528 - בשלמותם.

 חלק גוש: 2720 כמסומן במפה.״.

וני 1994)  ו׳ בהמוז התשנ״ד (15 בי
 >חמ C5-136 י צ ח ק ר ב י ן

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(משוש, תיקון), התשג״ד-1994

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

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

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור משוש הערוכה בקנה מידה 1:20,000, והחתומה ביד שר

וני 1994), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,  הפני מ ביום כ״ז בםיון התשנ״ד (6 בי

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע ובמשרד המועצה האזורית משוש.

 שר הפנים

 בתוספת הראשונה
 פרט (ם) יבוא:

 משוש

 טור א׳ •טור ב׳

 הגושים: 100073/1, 100076/3 - בשלמותם:

 חלקי הגושים: 100075, 100076/5, 00077 ו, כמסומן במפה.

 כםיפה

 ערוער הגושים: 100081/5, 100081/6, 100082/6, 100083/2, 100083/4, 100083/8,

,100084/6 ,100084/5 ,100084/4 ,100084/3 ,100083/12 ,100083/11 ,100083/9 

 100084/13 - בשלמותם;

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 ק׳ ת התשי״ח, עמי 1259; התשמ״ח, עמי 590 ועמי 671.
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 חלקי הג1שים: 100081/1, 100082/1, 100083/5, 10008.5/7, 100084/1,

 100084/7, כמסומן במפה.

 שגב־שלום הגושים: 39772/4, 39772/5 - בשלמותם;

 חלקי המשים: 39755, 39772/3, 100149,100148, כמםומן במפה.״

וני 1994)  ב״ז בםיון התשנ״ד (6 בי

י ן ב ק ר ח צ  >חמ 5-156) י

 שר הפנים

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי שעי דמי שבירות
 לבתי עםק)(מם׳ 4), התשנ״ד-994ו

י(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-972ו

 החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק, אני מודיע לאמור:

ר 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום כ״ב בתמוז התשנ״ד (1 ביולי עו ת השי א ל ע  ה

י 1994) הוא: •/4.2°. ב ר מ  ה

וני 1994)  ח׳ בתמוז התשנ״ד (17 בי

י ח ר ז ה מ י ר » א - 7 0  >חמ 7

ן י והשיכו ו נ  המנהל הכללי של משרד הבי

 1 ס״ח התשל״ב, עמי 176: התשמ״ג, עמי 21.
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