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 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(ערבויות למילוות לזכאים)

 (תיקון), התשנ״ד-994ו 1228
 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(ערבויות להסכמים)

1228 .  (תיקון), התשנ״ד-1994 .

 תקנות הנכים(טיפול רפואי)(תיקון), התשנ״ד-994 ו 1228

 תקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(ערבויות למילוות לנכים)(תיקון), התשנ״ד-994 ו 1229

 תקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(ערבויות להסכמים)(תיקון), התשנ״ד-1994 1229

 תקנות הנכים(ועדות רפואיות)(תיקון), התשנ״ד-994ו 1229

 תקנות הנכים(ועדה רפואית עליונה)(תיקון), התשנ״ד-1994 1230

 תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),

 התשנ״ד-994ו 1230

 תקנות דמי מחלה(היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ׳׳ד-1994 1251

 תקנות בריאות העם(מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ״ד-994 ו 1232

 תקנות בריאות העם(רישום בתי חולים)(תיקון), התשנ״ד-1994 1236

 צו המכס(קביעת מהסן מכס), התשנ״ד-1994 1238

 צו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ ג), התשנ״ד-994 ו 1238

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השניה לחוק)
 (מסי 6), התשנ״ד-994 ו 1239

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(חובת הודעה)(ביטול),
 התשנ״ד-1994 1239

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ושיווק תפוחי ארמה בעונת

 סתיו-חורף 1994/95), התשנ״ד-994ז 239ו
 אכרזת העיריות(ראש העין), התשנ״ד-1994 1240
 צו המועצות המקומיות(ראש העין, ביטול), התשנ״ד-1994 1241
 הודעת התעבורה(אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ד-1994 241 ו
 הודעת שירות התעסוקה(אגרת בחינת מקצוע)(מסי 2), התשנ״ד-1994 1248
 הודעת התעבורה נקביעת תמרורים)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1994 1248

 תיקון טעות דפוס



ות ו ל ת למי ו י ו ערב ) ם) קו שי לים ו ת חיילים שנספו במערבה (תגמו ו ח פ ש  תקנות מ
״ד-994 ו , התשנ ( ן קו תי ) ם) כאי  לז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
, אני מתקין תקנות אלה:  התש״י-950וי

ות למילוות י  1. בתקנה ו לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(ערבו
 לזכאים), התשי״ד-21954, בהגדרת ״רשות מוסמכת״, במקום ״ראש היחידה לתביעות תגמולים

 והטבות״ יבוא ״ראש היחידה לתגמולים והטבות״.

 תיקון תקנה 1

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

 ג׳ באב התשנ״ד (11 ביולי 1994)
 (דומ 3-2218)

 ם״ח התש״י, עמי 162; התשי״ב, עמי 287: התשמ״ט, עמי 10.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 9ג9; התשנ״ב, עמי 7.

ות י לים ושיקום) (ערבו ילים שנספו במערבה (תגמו ת חי ו ח פ ש  תקנות מ
ד-994ד ״ , התשנ ( ן קו תי ) ם)  להסכמי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
, אני מתקין תקנות אלה:  התש״י-1950י

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (ערבויות
, במקום הגדרת ״רשות מוסמכת״ יבוא:  להסכמים), התשט״ו-955ו2

 ״״רשות מוסמכת״ - ראש היחידה לתגמולים והטבות באגף השיקום במשרד הבטחון
 ביחד עם ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה באגף הכספים במשרד הבטחון.״

 ג׳ באב התשנ״ד (11 ביולי 1994)
ק ר ב י ן ח צ  (חמ 5-2218) י

 שר הבטחון

 סיידו התש״י, עמי 162; התשי״ב, עמי 287; התשמ״ט, עמי 10.
 1 ק״ת התשט״ו, עמי 547; התשב״ט, עמי 964.

ד-994 ו ״ , התשנ ( ן קו תי ) ( אי  תקנות הנכים (טיפול רפו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־45 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 ננוםח
, אני מתקין תקנות אלה: 1  משולב]

, במקום ״לסכום הכנסתו  תיקון תקנה 14א 1. בתקנה 4וא(א)(5) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-954ו2
 הרגילה״ יבוא ״לשיעור התגמול האמור בפסקה (1)״.

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

 ג׳ בתמוז התשנ״ד (12 ביוני 1994)
 (חמ 3-772)

 ם״ח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ב, עמי 18.
 1 ק״ת התשי״ד, עמי 500; התשג״ב, עמי 688.
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, ( ן קו תי ) ם) ת לנכי ו ו ל ת למי ו י ו ב ער ) ם) קו שי לים ו  תקנות הנכים (תגמו
ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת  ה

, 1 לב]  בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו [נוסח משו
 אני מתקין תקנות אלה:

ות למילוות לנכים), התשי׳׳ד-21954, תיקון תקנה 1 י (ערבו  1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום)
 במקום הגדרת ״רשות מוסמכת״, יבוא:

 ״״רשות מוסמכת״ - ראש היחידה לתגמולים והטבות באגף השיקום במשרד הבטחון
 ביחד עם ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה באגף הכספים במשרד הבטחון.״

ו ביולי 994ו) ו  ג׳ באב התשנ״ד (
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 3-2217) י

 שר הבטחון

 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 276; התשנ״ב, עמי 18.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 888; התש״ן, עמי 462.

, ( ן קו תי ) ם) ת להסכמי ו י ו ב ער ) ם) קו שי לים ו  תקנות הנכים (תגמו
ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת  ה

, 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]
 אני מתקין תקנות אלה:

, במקום תיקון תקנה יות להסכמים), התשט״ו-955ו2  1. בתקנה ו לתקנות הנכים(תגמולים ושיקום)(ערבו
 הגדרת ״רשות מוסמכת״ יבוא:

 ״״רשות מוסמכת״ - ראש היחידה לתגמולים והטבות באגף השיקום במשרד הבטחון
 ביחד עם ראש מערכת חשבונאות שיקום והנצחה באגף הכספים במשרד הבטחון.״

 ג׳ באב התשנ״ד (11 ביולי 1994)
ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-2217) י

 שר הבטחון

 סייח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ב, עמי 18.
 ־ ק״ת התשט״ו, עמי 578; התשכ״ט, עמי 836.

ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת , ה ( ן קו תי ) ת) ו אי ועדות רכו  תקנות הנכים (

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959ו
, אני מתקין תקנות אלה: 1  [נוסח :!שולב]

, במקום ״ועד שלושה תיקון תקנה 3 2  1. בתקנה 3(ב) לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965
 רופאים״ יבוא ״או יותר״.

ו ביולי 1994) ו  ג׳ באב התשנ״ד (
ק ר ב י ן ח צ  (דומ 83ו-» י

 שר הבטחון

 סייח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ב, עמי 18.
 ק״ת התשב״ו, עמי 204; התש״ן, עמי 534.
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ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת , ה ( ן קו (תי נה) ו ת עלי אי ו פ  תקנות הנכים (ועדה ר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959
, אני מתקין תקנות אלה: 1  [נוסח משולב]

 1. בתקנה 4 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשב״ד-21964 (להלן - התקנות
 העיקריות), תקנת משנה (ב) - תימחק.

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

ושב ראש הועדה  ״(ב) ועדה רפואית תורכב משלושה רופאים או יותר, הכל כפי שיקבע י
 הרפואית.״

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הבטחון

 ג׳ באב התשנ״ד (11 ביולי 1994)
 (דומ 183-ג)

 סייח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ב, עמי 18.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 870; התשנ״ב, עמי 401.

ו י ל ו מ ג ת ר לנכות מ ת ו מ י ש מל  תקנות נכי המלחמה בנאעים (הסכום המקסי
ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת ל נכה), ה  ש

, ובאישור י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ד) ו־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-954ו
 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הסכום המקסימלי שניתן לנכות, בבל חורש, מתגמוליו של נכה, בעד כל פרט שלהלן, לא
 יעלה על הסכום הנקוב לצדו:

להלן - הארגון) - 4.80 שקלים חדשים: ) ג צי  (1) רמי חברות לטובת ארגון י

 (2) דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון - 2.30 שקלים חדשים;

 (3) קרן עזרה הדדית של הארגון - 0.60 שקלים חדשים.

 2. (א) בתקנה זו
 ״המדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד הבסיסי״ - המדד שפורסם לחודש ינואר 1994;

דוע ביום העדכון.  ״המדד הקובע״ - המדד הי

 (ב) הסכומים הנקובים בתקנה ו, יעודכנו ב־1 באפריל וב־1 באוקטובר של כל שנה
 (להלן - יום העדכון), על־פי שיעור עליית המדד מן המדד הבסיסי עד למדד הקובע.

 3. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המכסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),
 התשמ״ד-984ו2 - בטלות.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 ג׳ באב התשנ״ד (1ו ביולי 994 ו)
 (חמ 3-818)

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 5

 הסכום המקס •מלי
 לניבוי

 עדכון

 ביטול

 ם״ח התשי״ד, עמי 76.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 1410.
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״ד-1994 ת הורה), התשנ ל ח ל מ ש ת ב עדרו הי  תקנות דמי מחלה (

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־5 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה),
ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות  התש1״ד-993ו' (להלן - החוק), ובאישו

 אלה:

 1. עובר המבקש לזקוף לתקופת המחלה העכורה שלו ימיי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף ו
 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

 2. עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי במשמעותו בסעיף 27 ופג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 חדש], התשכ״ח-21968, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול

 בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק.

 3. עובר, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי
 להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן•, לענין זה, ״אח״ - בן או בת נוספים של ההורה,
 שבשק טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת

 מאומזיים.

 4. להודעה כאמור בתקנה ו יצרף העובר אישור מאת הרופא המטפל בהורה ברבר היות צירוף מסמכים
 ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום־יום: לענין זה -

ידות עצמית בבית:  ״פעולות יום־יום״ - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ני

 ״רופאי׳ - גם רופא מחליף.

 5. בל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו־4 לא יראו בהיעדרותו אי מסירת
ם י כ מ ס  היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף ו לחוק. מ

 6. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד ברבר חובת שמירת הוראות
דעד למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.  הו

 הודעת עובד

 היעדרות לשם
 טיפול בהורה

 שבמוסד סיעודי

 אין שני זכאים
 בעד אותו

 פרק זמן

 תוספת

 (תקנה ו)

 הצהרה

 לענין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1 לחוק-דמי מחלה (היעדרות בשל
 מחלת הורה), התשנ״ר-993 1 (להלן - החוק):

 1. אני הח״מ -

 שם פרטי ושם משפחה מסי ת״ז

. .  מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו מיום ער יום . .
 (מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום־יום).

 סייח התשנ״ד, עמי נ3.
 2 ם״ח התשב״ח, עמי 108¡ התשמ״ו, עמי 154.
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 2. פרטי ההורה:

 שם פרטי ושם משפחה

 תאריך לידה מען מגורים

 3. אני מצהיר בי אף לא אחר מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק בפרק הזמן האמור לעיל, וכי
 ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא בכוםד סיעודי.

 4. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו

 תאריך חתימת העובד

ם ע ר י ב ז ו  ע
 שר התיירות

 ממלא מקום שרת העבודה והרווחה

 כ״ז בתמוז התשנ״ד (6 ביולי 1994)
 (חמ 3-2475)

ד 9 9 4 - ד ״ ג ש ת , ה ים מיוחדים) אי ם רפו רי ת העם (מכשי או י  תקנות בר

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940י (להלן - הפקודה), שנטלתי
ר ועדת העבודה , ולפי סעיף 65ב(3) ו־(5) לפקודה, ובאישו 2  לעצמי לפי חוק־יסוד: הממשלה

 והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה:

 ״מוסד רפואי״ - בית חולים או מרפאה:

 ״מחוז״ - תחום שיפוטה של לשכת בריאות מחוזית:

 ״מכשיר מיוחד״ - מכשיר רפואי או מערכת מכשירים הנמנים עם סוגי המכשירים או המערכות
 שפורטו בתוספת:

 ״רכישה״ - קבלה מאחר בכל דרך מדרכי ההעברה:

 ״רשיון״ - רשיון לרכישה ולהפעלה של מכשיר מיוחד.

ן לכך בכתב ו  2. (א) לא ירכוש אדם מכשיר מיוחד ולא ישתמש בו אלא אם כן קיבל רשי
 מאת המנהל.

 (ב) רשיון כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיינתן בתנאים.

ן ו  חובת רשי

 עייר 1940, תום׳ 1, עמי 191; סייח התשג״ג, עמי 143.
 סייח התשה״וו, עמי 226.
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 אמות מלדה

 החלפת מכשיר

 העבת מכשיר
 מיוחד

ן לפי תקנה 2, יתחשב המנהל באמות מידה אלה: ו  3. לענין מתן רשי

 (1) ההשפעה על בריאות הציבור של השינוי הצפוי בתדירות הטיפולים או
 הבדיקות׳,

 (2) שיעור המכשירים המיוחדים לנפש באוכלוסיה או פריסתם בארץ, כפי שנקבע
 בתוספת, ובתנאים הנוספים המפורטים בה:

 (3) נגישות העיבור למכשיר המיוחד:

 (4) הועאות ההפעלה השוטפות והשלכתן על כלל ההועאה העיבורית לבריאות.

ן למכשיר מיוחד יתחייב להפעיל את המכשיר במשמרות, אם קבע המנהל כי ו  4. בעל רשי
 קיים •יורך בכך כדי לענות על עורכי האובלוסיה באזור שבו יימעא המכשיר.

ן לרכישת מכשיר מיוחד חדש, במקום מכשיר מיוחד קיים, מבטל את ו  5. (א) מתן רשי
ון למכשיר קיים באמור, יחזיר עם הפעלת המכשיר החדש, את ן למכשיר הקיים: בעל רשי ו  הרשי

ודיע בכתב למנהל על השבתתו של המכשיר המיוחד הקיים. י ן ו ו  הרשי

ון למכשיר מיוחד חדש, המבצע פעולה בעלת אופי רפואי  (ב) המנהל לא יסרב לתת רשי
 ומטרות זהות, במקום מכשיר ישן אלא בהתחשב בשיקולים רפואיים בלבד.

ר נייד, ר מיוחד; היה המכשי ון את המוסד הרפואי שבו יוצב מכשי  6. המנהל יקבע ברשי
ן י ן :המנהל ברשיון את המחוז או המחוזות שבהם יופעל המכשיר, וכן רשאי המנהל לעי י  יעי
׳ באילו מוסדות רפואיים מותר להציבו ואת מספר ימי התפעול בכל מוסד שלא יעלה על ו  ברשי

 10 ימים 'בחודש.

ן בכל הנוגע לשימוש במכשיר מיוחד אם ראה ביטול רשיון ו  7. (א) המנהל רשאי, בכל עת, לבטל רשי
 כי -

 (ו) הוא מזיק או עלול להזיק לבריאות;

כות הבדיקה במכשיר או איכות הטיפול שלו נפגמו עקב  (2) קיים חשש שאי
 התיישנות של המכשיר:

 (3) בעלו התמיד להפר הוראות תקנות 4 או 6, על אף שהוזהר.

ר  (ב) המנהל לא יבטל את רשיונו של מכשיר מיוחד אלא אם כן הודיע לבעל המכשי
(2) של תקנת משנה (א) - לאחר  בכתב על כוונתו, ואם היתה העילה לביטול לפי פסקה (ו) או
 שנתן לבעל המכשיר הזדמנות להחליף את המכשיר במכשיר אחר או לשפצו, תוך פרק זמן

 שקבע.

ון  (ג) בעל המכשיר רשאי לפנות למנהל בבקשה לעיין מחדש בהחלטתו לבטל את הרשי
ם ימים מיום שקיבל את ההודעה על כך: פניה כאמור תהיה מלווה  של מכשיר מיוחד, תוך ששי
 בנימוק־ם מקצועיים והמנהל רשאי להזמין את בעל המכשיר או מי מטעמו לשמיעת טענות

 בעל־פה או לקבלת פרטים נוספים כפי שיראה לנכון.

 (ר) בעל מכשיר רשאי, בתוך חודש מהיום שבו נמסרה לו הודעה על החלטת המנהל,
 לערור ׳גליה לפני שר הבריאות: החלטתו של השר תהא סופית.

 (ה) המנהל רשאי להורות על הפסקת השימוש במכשיר מיוחד, עד לסיום ההליכים
דית חמורה לבריאות הנבדקים י  כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ד) אם ראה כי קיימת סכנה מי

 במכשיר או המטופלים בו.
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, ותקנות בריאות העם (חובת  8. תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים), התשל״ט-1979נ
(להלן - התקנות הקודמות) - בטלות. 4 י לשימוש במכשירים רפואיים), התשמ״ח-988ו  רישו

ון שניתן על פי התקנות הקודמות יראי כאילו ניתן לפי תקנות אלה, ומי שערב פרסומן  9. רשי
ן ו  של תקנות אלה הפעיל מכשיר מיוחד שלא היה טעון רשיון לפי התקנות הקודמות, יקבל רשי
 עליו לפי תקנות אלה, הכל אם הגיש הודעה על כך למנהל, ובלבד שלא נתקיים במכשיר, לדעת
 המנהל, האמור בתקנה 7(אץו) או(2); ברשיון כאמור למכשיר מיוחד נייד יצוינו המגבלות כמפורט

 בתקנה 6.
 תוספת

 שיעור המכשירים לנפש

1:200,000 

 300,000: נ

 750,000: ו בפיזור
ר עו  אחיד! שי

 המכשירים של
 2.0 טסלה

 ומעלה לא יעלה
ש מכלל  על שלי

 המכשירים

 אחד בכל הארץ

 אחר בכל הארץ

 (תקנות ו ו־3(2»

 תנאים נוספים

 בכל בית חולים כללי שבו 300
 מיטות כלליות או יותר ובפיזור

 אחיד שלא יעלה על -

 תינתן עדיפות בכל מחוז
 לבית חולים כללי שבו 300
 מיטות כלליות או יותר עם

 מחלקה לטיפול נמרץ לב
 של 5 מיטות או יותר

 תינתן עדיפות בכל מחוז
 לבית חולים כללי שבו 300

 מיטות כלליות או יותר
 עם מכון רנטגן שהכיר

 בו המנהל

 מכשיר קבוע יוצב רק
 בבית חולים כללי של
 400 מיטות כלליות או

ש בו מכון רנטגן  יותר שי
 שהכיר בו המנהל, סורק

 תכ<) ומחלקה נוירולוגית;
 במכשיר נייר - בבית החולים
 המשמש בסיס מרכזי לפעילות

 המכשיר יתקיימו ההוראות
 האמורות לעיל

 לצורך מחקר בלבד

 בבית חולים במרכז
 הארץ

 שם המכשיר הרפואי

Computerized Axis 1. סורק 
Tomography (Cat Scanner) 

 2. א. מערבת רנטגנית
 לצינתור לב וכלי דם

 כליליים

 מערכת רנטגנית
 לצילום כלי דם

 (אנג׳יוגרפיה כללית)

 3. סורק בתהודה מגנטית
Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR) 

 4. טומוגרפיית פליטת
Positron Emission פחיטרוני 
Tomography 

 5. מערכת רדיותרפיה
Stereotactic סטראוטקטית 
Radiation System 

 ביטול

 הוראות מעבר

 ק״ת התשמ״ח, עמי 368; התשמ״ט, עמי 635.
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 שיעור המכשירים לנפש

 1:100,000 מזה:

1:80,000 
1:500,000 

 1 עד 3 מכשירים
 בכל אחד מששה

 המרכזים להקרנות:
 1 - בצפון
 3 - במרכז

 ו - בירושלים
 ו - בדרום

 ששה מכשירים
 בכל אחד מששה

 המרכזים להקרנות:
 ו - בצפון
 3 - במרכז

 ו - בירושלים
 ו - בדרום

 חמישה:
 1 - בצפון
 2 - במרכז

 ו - בירושלים
 ו - בדרום

 לפי הצורך,
 תוך התייחסות

 לתפקוד המרכזים
 לטיפול באבני

 כליות

 תוך התחייחםות
 לנושא האיכות

 שם המכשיר הרפואי תנאים נוספים

 מצלמה סטנדרטית בכל
 בית חולים כללי שבו 300

 מיטות כלליות או יותר
ש בו מבון רנטגן שהכיר  שי

 בו המנהל

 במרכז להקרנות שאישר
 המנהל ובו ו עד 3 מאיצים

 קוויים, מכונת קובלט,
 סימולטור וסורק סיב))

 לסימולציה

 6. מערכת סריקה של פליטת
(Gamma camera) קרני׳ גמה 

 א. מצלמה סטנדרטית
יעודית  ב. מצלמה י

 לאיבר אחד

ץ קווי  7. מאי

 מכונת קובלט במרכז להקרנות שאישר
 המנהל ובו 1 עד 3 מאיצים

 קוויים, מכונת קובלט,
 סימולטור וסורק (י!:))

 לסימולציה

 במרכז לטיפול באבני
 בליות בבית חולים,

 ובו לייזר לריסוק
 אבני כליות בדרכי

 השתן התחתונות, מעבדה
 מטבולית ומרפאת אבנים

 9. ליטוטריפטר

 א. קבוע

 נייר

 ג. נייד המותקן
 במקום קבוע
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 שם המכשיר הרפואי תנאים נוספים שיעור המכשירים לנפש

 10. מערכת חימצון חוץ ארבעה:
) 1 - בצפון 80\40  גופי (
 2 - במרכז

 1 - בירושלים או
 בדרום

 ט׳ באב התשנ״ד (17 ביולי 1994)
ה נ ם ס י ר פ  (חמ 3-2066) א
 שר הבריאותי

9 ו 9 4 - ד ״ ג ש ת , ה ( ן קו (תי לים) ת העם (רישום בתי חו או י  תקנות בר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לפקודת בריאות העם, 11940(להלן - הפקודה), והסמכות לפי
, ובאישור ועדת עבודה ורווחה של 2  סעיף 33 לפקודה שנטלתי לעצמי לפי חוק־יםוד: הממשלה

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), התשכ״ו-31966 (להלן - התקנות
 העיקריות), אחרי הגדרת ״בית חולים״ יבוא:

 ״״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות
 אלה.״

 בתקנה 3(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״שבתוספת״ יבוא ״שבתוספת הראשונה״.

 אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

.2 

 6א. בקשה לאישור הקמה לפי סעיף 24א לפקודה (להלן - אישור) תוגש
 למנהל ויצורפו לה כל המסמכים והנתונים הנחוצים, לדעת המנהל, לשם

 קבלת החלטה ברבר מתן אישור.

 6ב. לענין מתן אישור, יתחשב המנהל באמות מידה אלה:

 (ו) התועלת לבריאות הציבור מהוספת המיטות או השירותים
 הרפואיים;

 (2) שיעור המיטות לנפש באוכלוסיה כפי שנקבע בתוספת השניה
 ומספר המיטות וצורכי האוכלוסיה באזורי הארץ השונים, הכל

יעוד המיטות:  בהתאם לי

ז ונגישות הציבור אליהן:  (3) פריסת מיטות האשפו

 (4) הוצאות ההפעלה השוטפות והשלכתן על כלל ההוצאה
 הציבורית לבריאות - אם בית החולים ישרת את מערכת הבריאות

 הציבורית.

.3 

 ״בקשה לאישור

 אמות מידה

 תיקון תקנה ו

 תיקון תקנה 3

 הוספת תקנות

 עייר 1940, תום׳ ו, עמי 191; סייח התשנ״ג, עמי 143.
 2 סייח התשכ״ח, עמי 226.

 נ ק״ת התשכ״ו, עמי 1012; התשל״ט, עמי 1848.
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 6ג. לא ינהל אדם בית חולים שבו 300 מיטות כלליות או יותר אלא אם כן יש
 בו מכשיר סורק (01) כמפורט בפרט 1 בתוספת לתקנות בריאות העם

 (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ״ד-994ו4.״

 4. התוספת לתקנות העיקריות תסומן ״תוספת ראשונה״ ואחריה יבוא: תיקון התוספת

 ״תוספת שניה

 (תקנה 6ב)

 1. שיעור ארעי מרבי של מיטות:

 (א) מיטות כלליות - 2.4 לאלף תושבים:

 (ב) מיטות פסיכיאטריות - 1.3 לאלף תושבים:

ז סיעודי, למעט סיעוד מורכב - 22 לאלף תושבים מעל גיל 65 בכפוף  (ג) מיטות אשפו
 ליכולת בתי החולים הכללים באזור לתת גיבוי רפואי לבתי החולים הסיעודיים;

 (ד) •מיטות לסיעוד מורכב - 1.5 לאלף תושבים מעל גיל 65.

 2. לענין תוספת זו -

שי נפש, לרבות חולים ז חולים גריאטריים, סופניים או תשו  (1) ״אשפוז סיעודי״ - אשפו
 שמצב בריאותם ותיפקודם ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש
 מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי, במשך 24 שעות ביממה לתקופה

 ממושכת, ושנתקיים בחולים אחד או יותר מאלה:

 (ו) הם מרותקים למיטה או לעגלת נכים:

 (2) אין להם שליטה על הסוגרים או אחד מהם;

 (3) הם זקוקים לעזרה מלאה או חלקית בפעולות היומיום:

 (4) הם מתהלכים בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכים של מחלות שונות:

ז סיעודי כשגתקיים בחולים גם אחד או יותר מאלה:  (2) ״סיעוד מורכב״ - אשפו

 (1) הם סובלים מפצעי לחץ משמעותיים:

 (2) הם סובלים ממחלת סרטן מתפשטת המחייבת באופן שוטף טיפולים בסם מסוכן
; 5  כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-3ד9ו

 (3) הם נזקקים לעירויים תוך ורידיים ממושכים:

 (4) הם נזקקים לטיפול בדיאליזה:

 (5) הוחדר לגופם צינור דרך הושט לקיבה (זונדה,).״

 ט׳ באב התשנ״ד (דו ביולי 1994)
ה נ ם ס י ר פ  (חמ ?3-99) א
 שר הבריאות

 4 ק״ת התשנ״ד, עמי 1232.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.

 החזקת מכשיר
 מיוווד

 קוביי התקנ1ת 5616, ב׳ באב התשנ״ד, 28.7.1994 1237



ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת , ה  עו המכס (קביעת מחסן מבס)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 95(א) לפקודת המכס', אני מצווה לאמור:

G A אשר בבעלות חברת אלול טכנולוגיות בע״מ ומר סטרלינג גרוםמן, N D B קביעת מחסן 1. מחסן 
ד ס המוחזק בידי מדינת ישראל, יהיה מחסן מכס, לגבי טובין שבבעלות מדינת ישראל בלבד, כל עו כ  מ

 קיים בו שטח נפרד שבו מאוחסנים טובין שבבעלותה של מדינת ישראל.

 ט׳ באב התשנ״ד (7 ו ביולי 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  1חמ3-25) א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

ד-994 ו ״ ׳ ג), התשג ס מ ) ( י מ ש ת תקן ר שו י ר י אחר ד ו ל  עו התקנים (פטור ממי

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י

 1. הדרישה הנוגעת לתכולה אחידה של המצרכים המפורטים בטור א׳ בתוספת, לפי
 הסעיפים בטור ב׳ לצדם, של התקנים הרשמיים שבטור ג׳ לצדם, או בכל תקן רשמי אחר, לא תחול

 אם מתקיימים תנאים אלה:

 (1) המצרכים מיובאים מצרפת והם מוצגים ומשווקים במסגרת אירוע ״חודש צרפת״
 הנערך בארץ:

 (2) משך תקופת האירוע לא יעלה על שלושים ימים:

 ובלבד שמנהל מינהל המזון במשרד התעשיה והמסחר ומנהל שירות המזון במשרד הבריאות
 אישרו, בכתב, את היבוא בתנאים באמור בפסקאות (1) ו־(2).

 2. תוקפו של צו זה.עד יום י״ב באלול התשנ״ד (19 בספטמבר 1994).

 תנאים לפטור

 תוקף

 טור ג׳
 התקן הרשמי

 תוספת
 טור ב׳

 הסעיף בתקן
 טור א׳
 המצרך

[2]524 

[3]476 

 ו43[4]

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

110 

205 

202 

 קטשופ

 חרדל וממרח חרדל

 מיונית

 י׳ באב התשנ״ד (8 ו ביולי 994 ו)
 (חמ 3-95)

 סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
 י״פ התש״ם, עמי 540.

 י״פ התשמ״א, עמי 538.
 י״פ התשמ״ו, עמי 1989.
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 שינוי התוספת

 ביטול צו חובת
 הודעה של יבואן

 רבב

י התוספת ו נ י ש ) ( ה ע ם (הוראת ש תי רו בשי ם ו רים במערכי ת מחי בו צי  עו י
ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת מס׳ 6), ה ) ק) ה לחו י  השנ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:  התשמ״ו-1985ו

 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פרט (571)2 יבוא:

 ״(572) רכב מיובא״.

 כ״ז בתמוז התשנ״ד (6 יולי 994ו)
ר (חמ 78? 3-1) ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2: התשמ״ט, עמי 28.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 236.

, ל) ו ז נ בי ) ת הודעה) ב ו ח ) ( ה ע ת ש א ר ו ה ) ם י ת ו ר י ש ב ם ו רים במערכי  עו יעייבות מחי

ד-994 ד ׳ ׳  התשנ

רותים(הוראת שעה),  בתוקף סמכותנו לפי סעיף דא(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשי
, אנו מצווים לאמור:  התשמ׳ו-1985י

(חובת הודעה), התש״ן-21990 -  1. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 בטל.

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

ט ח ו ) ש ה נ י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 כ״ז בתמוז התשנ״ר (6 ביולי 994ו)
 (חמ 978 •-5)

 סייח התשמ״ו, עמי 2: התשמ״ט, עמי 28.
 ק״ת התש״ן, עמי 329.

נת ה בעו מ ד א ־ י ח ו פ ווק ת ל ושי דו י ג ל ירקות ( וק ש ו ד ולשי עו י י עעה ל י המו ל  כל
״ד-994 ו ף 1994/95), התשנ ד -חו ו  סתי

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי״ט-959וי
 מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות כללים אלה:

 1. בכללים אלה -

 ״עונה״ - תקופה לגידול או לשיווק תפוחי־אדמה:

ן כ״ה באב התשנ״ד (2 באוגוסט 1994) לבין י״ד בניסן  ״םתיו-חורף 994/95ו״ - התקופה שבי
 התשנ״ה (14 באפריל 1995):

ל ולעשות כל פעולה אחרת בגידול תפוחי־אדמה;  ״לגדל״ - לזרוע, לשתו

 ״לשווק׳ - להעביר תפוחי־אדמה בכל דרך מדרכי ההעברה.

 סייח התשי״ט, עמי 222; ק״ת התשנ״ד, עמי 1009.

 קובץ התקנות 5616, כ׳ באב התשנ״ד, 28.7.1994 1239



ן ב״ה באב התשנ״ד  2. בעונת סתיו-חורף 994/95ו תהיה תקופת הגידול, התקופה שבי
ן  (2 באוגוסט 1994) לבין כ״ז בכסלו התשנ״ה (30 בנובמבר 994 ו), ותקופת השיווק - התקופה שבי

 י״ג בטבת התשנ״ה (16 בדצמבר 1994) לבין י׳׳ד בניסן התשנ״ה (14 באפריל 1995).

 3. בכפוף לאמור בסעיף 5, המיכםה הכללית לגידול ולשיווק תפוחי־אדמה בעונת
 סתיו-חורף 1994/95 היא לזריעת 16,500 דונבו של שטחי גידול ו־59,400 טון תפוחי־אדמה

 לשיווק.

 4. (א) מי שזכאי שתיקבע לו מיכםה בת־חידוש בעונת סתיו-חורף 1994/95 על פי כללים
 אלה ועל פי כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכםות אישיות),
 התשנ״ד-21993 (להלן - כללי העקרונות), רשאי, עד יום ב״ו בחשון התשנ״ה(31 באוקטובר 994ו),
 לבקש, בכתב, לוותר על זכותו באופן בלתי חוזר, ויצרף לבקשתו כתב ויתור בלתי חוזר בנוסח

 שקבעה המועצה.

 (ב) ועדת המיכםות רשאית לאשר בקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן(א); אישרה הועדה
ד מיכסה בת־חידוש למבקש לגדל ולשווק תפוחי־אדמה בעונות  בקשה כאמור - לא תיקבע עו

 המקבילות בשנים הבאות, גם אם תיקבע מיכםה כללית לגבי אותן עונות.

 5. (א) אישרה ועדת המיכסות בקשות שהוגשו לה לפי סעיף 4(א), תוקטן המיכסה הכללית
 בשיעור המצטבר של כל המיכסות נושא בקשות אלו, ובלבד שבכל מקרה לא תקטן ביותר

 מ־2,500 דונם של שטחי גידול ו־9,000 טון לשיווק.

 (ב) סעיף קטן(א) לא יחול על ויתור על מיכסה אישית, שנעשה לשם העברתה לאחר לפי
 סעיפים 5 ו־6 לכללי העקרונות.

 נתאשר.

 י״א באב התשנ״ד (9ו ביולי 994 ו)

ר י מ  ד ב צ
יצור  יושב ראש המועצה לי

 ולשיווק של ירקות

 (חמ 3-881)

 תקופות גידול

 מיכםה כללית

 ויתור על
 מיכםה אישית

 הקטנת מיכסה
 כללית

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות

 ק״ת התשנ״ד, עמי 44.

ד-994 ו ״ ), התשנ ן ש העי א ר ת ( ו י ר ת העי ז ר ב  א

1 (להלן - הפקודה), אני מכריז  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות
 לאמור:

 אכרזה על עיריית 1. מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור ראש העין, כפי שהוא מתואר בתוספת

 עיריה שתיקרא ״עיריית ראש העין״.

ו ערב האכרזה ראש המועצה המקומית ראש  2. ראש עיריית ראש העין וסגניו יהיו מי שהי
 העין וסגניו.

כו ועדות המועצה הקיימת  3. עד שתיבחרנה ועדות של המועצה לפי הוראות הפקודה ימשי
 בתפקידן, כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

 ראש העין

 ראש העיריה
 וסגניו

 ועדות המועצה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 תוספת

 (סעיף ו)

ו יהיו עיריית ראש העין כולל גושים וחלקי גושים רישום קרקע:  ד אזור שתושבי

 הגושים: 4253, 4259, 4271 עד 4274, 5491 עד 5498, 5500, 5507, 5508, 8863, 8877 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 4252, 5499,4270, 5501 עד 5504, 8865, 8866, 8882 עד 8884 24205 כמסומן במפת
ד שר הפנים ן הערובה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה בי  תחום המועצה המקומית ראש־העי
 ביום י״ז בטבת התשנ״ג(10 בינואר 1993), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,

 במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרד עיריית ראש העין.

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הפנים

 י׳ באב התשנ״ד (18 ביולי 1994)
 (חמ 1926-נ)

״ד-1994 , ביטול), התשג ן ש העי א ר ) ( ב ת ( ו מי ת המקו עעו  עו המו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות,

תוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953, פרט (ז) - בטל. ביטול פרט «) : .1 

ו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית ראש העין ערב תחילתו של הקניית מקרקעי!  2. המקרקעין שהי
ו לה אותה שעה במקרקעין, יוקנו  צו זה, ויכן כל זבות ראויה או מוחזקת ובל טובת הנאה שהי

 לעירייה ראש העין.

 3. !:ל המיטלטלין של המועצה המקומית ראש העין, כל החובות שחבים לה וכל הקניית מיטלטלין
^ חובות והתחייבויות ו ע ש ה א ת ף י י ר ר ע ! - , ו ר ב ע ו ן ו י ר ה כ מ צ ל ע  ההתחייבויות שהיא קיבלה ע

 י׳ באב תתשנ״ד (8 ו ביולי 1994)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 01ד־5< י

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשנ״ג, עמי 397.

ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת ), ה ׳ 2 ס מ ) ( ת ו ר ג א רה ( דעת התעבו  הו

 .:תוקף סמכותי לפי תקנה 5וא(ב) לתקנות התעבורה' (להלן - התקנות), אני מודיע

 ינקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני 1994 לעומת המרד שפורסם לחודש דצמבר 1993, התאמת שיעור

 לאמור:

.1 
 יהיה נחזה התוספת הראשונה לתקנות החל ביום ב״ה באלול התשנ״ד(1 בספטמבר 1994) כמפורט

 להלן:

 ק״ת התשב״א, עמי 1425; התש״ל, עמי 699; התשנ״ב, עמי 1413; התשנ״ג, עמי 1026; התשנ״ד, עמי 615, 656, 893
 ו־1178.

 קובץ התקנות 5616, כ׳ באב התשנ״ד, 28.7.1994 241 ו



ה נ ו ש א  ״תוספת ר
 חלק א׳

 אגרות בעד רשיונות נהיגה, בתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה
 ובעד בדיקה רפואית לנהג

 טור ב׳
 טור א׳ בשקלים חדשים

 ו. בעד בחינה ראשונה לפי תקנה 204, בעת הגשת הבקשה לבחינה ובעת

 קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210 70

 2. בעד בל בחינה נוספת על הבחינה הראשונה 70

 2א, בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217 35

ן נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים 162 ו  3. בעד רשי

ן נהיגה או בער חידושו לתקופה של ארבע שנים 132 ו  4. בעד רשי

ן נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים 103 ו  5. בעד רשי

ן נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים 70 ו  6. בעד רשי

ן נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה 35 ו  7. בעד רשי
ן נהיגה לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 ו  8. האגרה בעד רשי
ון לתקופה של שנה, בעד בל חודש מלא או חלק ממנו.  מן האגרה בעד רשי

ן 19 ו  9. בעד כפל רשי

ון כאמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של ד ו  9א. בעד הנפקה ראשונה של רשי

ון באמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של 12  9ב. בעד הנפקה חוזרת של רשי

ן נהיגה או תעודה: ו  10. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשי

ן נהיגה ו ן נהיגה או בעל רשי ו  (1) בעד בריקה רפואית של מבקש רשי

 לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳ 230

 (2) בעד בדיקה חוזרת 117

 (3) בעד ערר לועדת ערר 350

 (4) בעד בדיקה לבקשה לרשיון נהיגה לרכב ציבורי 350

ן נהיגה בינלאומי ותעודה לפי תקנה 566: ו  11. בעד מתן רשי

ן נהיגה בינלאומי לסוג רכב אחר או יותר 19 ו  (ו) בעד רשי

ר 19  (2) בעד תעודה או אישו

דושו ל־5 שנים 229  2ו. (ו) בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חי

 (2) בעד כפל כתב הסמכה 19

 חלק ב׳
 אגרות בעד רשיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד

 רשיונות להוראה והדרכה של נהיגה

ן לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה, ו  ו. (א) בער רשי
 וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב אחד בלבד 2ו2

 242 ו קובץ התקנות 5616, כ׳ באב התשנ״ד, 28.7.1994



 טור ב׳
 בשקלים חדשים

422 

 ו 32

263 

204 

 39 ו

70 

 1/12 מן האגרה בעד
 תקופה של שנה אחת
 לבל חורש או חלק ממנו

ן לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה, ו  (ב) בעד רשי
 ובשלרשותו של בית הספר עומד לצרבי הוראה יותר מרכב אחד

ן להוראת נהיגה או בעד היתר להוראה עיונית או בעד ו  (א;׳ בעד רשי
 היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם -

 (ו) לתקופה של חמש שנים

 (2) לתקופה של ארבע שנים

ש שנים  (3) לתקופה של שלו

 (4) לתקופה של שנתיים

 (5) לתקופה של שנה

 (6) לתקופה של פחות משנה

70 

70 

35 

19 

 (ב: בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה

 (ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

 (ד: בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

ן או היתר לפי חלק זה ו  בעד כפל רשי

 חלק ג׳

 אגרות בעד רשיונות ושינוי רישום הבעלות לבלי רכב
 ובעד בדיקתם

 ו. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

י 32  (א) קטנוע, אופנוע לרבות תלת־אופנוע ואופנוע עם רכב צד

 (ב; רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבות טרקטור המופעל במנוע
 דייל ולמעט רכב המפורט בסעיף קטן(א) 96

 (ג) רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטור 64 ו

די מנוע דיזל, למעט נו מופעל על י  2. אגרה בעד רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־שימושי שאי
ון היא:  אופנוע ואוטובוס פרטי, או בער חידוש הרשי

ן ניתן לתקופה של שנה ו  האגרה בשקלים חדשים כשהרשי

 ששנת ייצורו
 מ"9 שנים ומעלה

 ששנת ייצורו
 מ־4 עד 8 שנים

 ששנת ייצורו
 עד 3 שנים

 !:שתפוסת גלילי
 המנוע בסמ״ק

 ו36

575 

1,006 

1,173 

411 

583 

1,146 

1,390 

454 

656 

1,252 

1,521 

 עד 1,000

 מ־1,001 עד 1,750

 מ־ 1,751 עד 3,000

 מ־ 3,001 ומעלה
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די מנוע דיזל, או אגרה ן לרכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס, המופעל על י ו  3. אגרה בעד רשי
 בעד חידוש הרשיון, לתקופה של שגה אחת, תהיה בשיעור של 2,754 שקלים חדשים.

 3א. אגרה בער רשיון לרכב אפםנות או אגרה בעד חידוש הרשיון, לתקופה של שנה אחת תהיה
 בשיעור של 112 שקלים חדשים.

 4. אגרה בעד רשיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:

 בשקלים חדשים
ן ניתן לתקופה של שנה ו  בשתפוסת גלילי המנוע בםמ״ק כשהרשי

 עד 50 22

 מ־51 עד 150 83

 מ־151 ומעלה 151

 5. (א) אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי, טיולית, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב לכיבוי
ון היא: דוש הרשי  שריפות ורכב חילוץ המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חי

ן ניתן לתקופה של שנה ו  אגרה בשקלים חדשים בשהרשי

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד ג שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 4,000 223 212 199

 מ־ 4,001 ומעלה

דוש די מנוע דיזל או בעד חי ן לרכב באמור בפסקה (א) המופעל על י ו  (ב) אגרה בעד רשי
ון היא:  הרשי

ן ניתן לתקופה של שנה ו  אגרה בשקלים חדשים בשהרשי

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד ג שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 16,000 1,006 983 934

 מ־ 16,001 ער 20,000 1,252 1,207 1,207

 מ־ 20,001 ומעלה 1,683 1,683 1,683

 (ג) אגרה בער רשיון לרכב חשמלי היא:

ן ניתן לתקופה של שנה ו  אגרה בשקלים חדשים כשהרשי

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד ג שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 4,000 199 189 178

 מ־ 4,001 ומעלה 178 147 134
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ן ניתן לתקופה של שנה ו ון כאשר הרשי דוש רשי ן לאוטובוס או בעד חי ו  6. אגרה בעד רשי

 היא:
 טור ב׳

 בשקלים חדשים

279 

515 

 כשהאוטובוס מופעל -

 על ירי מנוע שאינו מנוע דיזל

די מנוע דיזל  על י

ן לפי צו הפיקוח על ו ן למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רשי ו  7. אודה בעד רשי
 מזירבים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה-21985, או בעד

 חידושם היא:

די מנוע דיזל:  (א) כשאינם מופעלים על י

 טור ב׳
 בשקלים חדשים באשר

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה

70 

94 

 כשמספר מקומות הישיבה
 לנוסעים מלבד הנהג

 עד 4

 5 ומעלה

 טור ב׳
 t חדשיכ

 הרשיון ניתן לתקופה של שנה

318 

526 

די מנוע דיזל:  (בו כשהם מופעלים על י

 טור א׳
 כשמספר מקומות הישיבה

 לנוסעים מלבד הנהג

 עד 4

 5 ומעלה

ון היא: דוש הרשי ון לטרקטור או בעד חי  8. אגרה בעד רשי

 טור ב׳
 בשקלים חדשים

ן ניתן לתקופה ו ון ניתן לתקופה בשהרשי  כשהרשי
 של שנה אחת של שנתיים

233 

680 

117 

303 

 כשהטרקטור מופעל -

די מנוע בנזין  על י

די מנוע דיזל או אחר  על י

ן היא: ו דוש רשי  9. אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חי

 טור ב׳
 בשקלים חרשים

ן ניתן לתקופה ו ון ניתן לתקופה כשהרשי  כשהרשי
 של שנה אחת של שנתיים

71 

167 

372 

 טור א׳
 כמשקלו הכולל

 המותר בק״ג

35 

83 

186 

 עד 4000

 מ־ 4001 עד 8000

 מ־ 8001 ומעלה

 ק״ת התשמ״ה, עמי 64 ו ו.
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ון היא 186 שקלים חדשים. דוש רשי ן לנתמך או בעד חי ו  10. אגרה שנתית בעד רשי

ן לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה ו  10א. האגרה בעד רשי

 השנתית הקבועה בפרטים 2 עד 10, לפי הענין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

, לרכב מסחרי ן לרכב נוסעים פרטי, לרכב פרטי דו־שימושי ו  11. אגרה שנתית בעד רשי

 ולאופנוע, הרשומים על שם נכה ובן זוגו או בעד חידושו היא 14 שקלים חדשים.

 12. בטל.

ון סחר שניתן לפי סעף 9 לפקודה או בעד חידושו היא 725 שקלים  13. אגרה שנתית בעד רשי

 חדשים.

ן רכב מיוחד שניתן לעורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278 היא 19 שקלים ו  14. אגרה בעד רשי

 חדשים.

ן רכב הרשום על שם מוסר ו  15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשי

 לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה -

די שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים  (ו) מוסד לסיוע טכני שהוכר על י

 בתוספת זו - 4ו שקלים חרשים.

נו  (2) אגודה לעזרה וצדקה של ערה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאי

 משמש אלא להובלת מתים - 14 שקלים חדשים.

 (3) ״אילך - איגוד ישראלי לילדים נפגעים - 4ו שקלים חדשים.

 (4) ״אקים״ - אגודה לקימום מפגרים - 14 שקלים חדשים.

י בעלות נו ן רכב, כפל אישור רישום שי ו ן רכב, כפל אישור על תוקף רשי ו  16. אגרה בעד כפל רשי

 על רכב, או כפל רשיון סחר היא:

ן רבב או כפל אישור 19 ו  כפל רשי

ן סחר 70 ו  כפל רשי

ד 76 ן רכב בו רשום שיעבו ו  כפל רשי

 17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבריקה השנתית, ובין שלא בזמן הבריקה השנתית, של
ן לפי פסקאות(2) ו־(3) של סעיף 17(א) לפקודה, היא 35 שקלים ו  רכב שאינו פטור מאגרת רשי

 חדשים.

ון לפי תקנה 380 היא 117  18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשי
 שקלים חדשים.

ן רכב מסוג נ״נ או חידושו היא 14 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב ו  9ו. האגרה בעד רשי
 בל אלה:

 (ו) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;

 (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש-,

ת משק ספר בלבד.  (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדו
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 20. אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית היא 2,108 שקלים חדשים.

 21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא:

 טור א׳

117 

 ו14

247 

 רכב פרטי

 רכב מסחרי או רכב עבודה

 אוטובוס

ן לאופניים או לתלת־אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר, שתיקבע בחוק ו  22. אגרה בעד רשי
 עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט

 להלן:

 לאופניים - 19 שקלים חדשים.

 לתלת־אופן - 19 שקלים חדשים.

 23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577, תהיה
 לגבי רכב כנקוב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצדו בטור ב׳ בדולרים של ארצות הברית של
י של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ו  אמריקה, או בשו

 ביום התשלום:

 האגרה
 בדולרים של ארהי׳ב

 פטור

 5ו

30 

35 

 בשקלים חדשים

60,275 

61,467 

61,407 

975 

 39״

 ארץ מוצא סוג הרכב

 אוטובוס ציבורי

 רכב מסחרי

 רכב מסחרי

 רכב מסחרי

 מצרינו

 מצרים

 מצרים

 מצרים

 מ־0,000ו עד 20,000

 מ־ 20,001 עד 40,000

 מ־ 40,001 עד 55,000

 חלק ד׳
 אגרות לרשיונות להפעלת מונית

 (תקנות 490(א), 526 ו־535 וסעיף 14ו לפקודה)

 1. בעד מתן רשיון להפעלת מונית -

 00 מהמכסה שנקבעה לשנת 1989

 (1:) מהמכסות שהוקצו לשנים 990 ו ו־1992

 0.) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת מונית
 ד וראת שעה), התשנ״ב-1992נ

ון להפעלת מונית  2. א:רה בעד מתן היתר להעברת רשי

ון הסעה  3. א נרה בעד רשי

ר ר ו ן ש ו ר ו  ד
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ג באב התשג״ד (21 ביולי 1994)
 (חמ ג8-ג)

 סייח התשנ״ב, עמי 158.
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ד-1994 ׳ ׳ ׳ 2), התשנ ס מ ) ( ע ו צ ק נות מ אגרת בחי ת התעסוקה ( ו ר דעת שי  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה (אגרות בחינת מקצוע),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: .  התש״ם - 1980י

 1. (א) עקב העליה במרד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדד בחורש
 דצמבר 1993, יהיו אגרות בחינות מקצוע החל ביום כ״ד באב התשנ״ר (1 באוגוסט 1994)

 כדלקמן:

 (1) בתקנה ו לתקנות, במקום ״40 שקלים חדשים״ יבוא ״43 שקלים חדשים״:

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום ״21 שקלים חדשים״ יבוא ״22 .שקלים חדשים״.

 כ״ז בתמוז התשנ״ד (6 ביולי 994 ו)

ם ע ר י ב ז ו  >חמ 3-1220) ע
 שר התיירות

 ממלא מקום שרת העבודה והרווחה

רי  העלאת שיעו
 אגרות

 ק״ת התשים, עמי 2029; התשמ״ה, עמי 1160: התשנ״ד, עמי 765.

ד 9 9 4 - ד ״ נ ש ת ן מם׳ 2), ה ו ק תי ) ם) י ר ו רה (קביעת תמר דעת התעבו  הו

, אני קובע לאמור:  בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961י

, בחלק הי, בתמרור ה־8,  1. בתוספת להודעת התמרורים (קביעת תמרורים), התש״ל-970ו2
 בטור 3, בסעיף קטן(ב), במקום ״נוהג רכב יתן זכות קדימה להולך רגל החוצה את הכביש״ יבוא

 ״נוהג רכב יאפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש״.

ר ג נ ר ל ד נ ס כ ל  א
 המפקח הארצי על התעבורה

 ג׳ באב התשנ״ד (11 ביולי 1994)
(3-766) 

 י ק״ת התשב״א, עמי 1425; התשמ״ט, עמי 1111.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 438; התשנ״ד, עמי 216.

 תיקון התוספת

ן טעות דפוס  תיקו

 בתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מם׳ 2), התשג״ד-994ו, שפורסמו בקובץ
 התקנות 5610, התשנ״ד, עמי 1088, בפרט וו שבתקנה ו, במקום ״ביטוח המחאה״ צריך להיות ״ביטול

 המחאה״.
 מזמ 3-47)

 1248 קובץ התקנות 5616, כ׳ באב התשנ״ד, 28.7.1994




