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ו 9 9 4 - ה ״ ג ש ת  תקגות הגבים (מבחנים לקביעת דרגות נכות)(תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי םעיפים 0ו(ב) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959

, אני מתקין חקנות אלה:  [נוסח משולב]1

 1. בתקנה ו לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש׳׳ל-21969 (להלן - התקנות

 העיקריות), הגדרת ״החמרה מיוחדת״ - בטלה.

 2. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (1) במקום פרטים 5 עד 8 יבוא:

 ״5. מחלות מערבת הנשימה

Chronic Bronchitis ,Bronchiectasis, א. מחלות חםימתיות כרוניות (להלן - מחייב) כולל 

Emphysema. 

 (ו) מח״כ עם תיפקודי ריאות תקינים או עם הפרעה איוורורית חםימתית

Q/10 בדרכי נשימה קטנים 

 (2) מחייב עם הפרעה איורורית חסימתית קלה עד בינונית, ללא היפוקסמיה

(Fevl = 700/0-900/0) 

 (ג) מח״כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה בינונית, ללא היפוקםמיה

(Fevl = 500/0-690/0) 

 (4) מח״כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה קשה, אמפיזמה, עם או בלי

(Fevl 300/0-490/0)היפוקםמיה, ללא היפרקפניה 

 (5) כמו האמור בפסקה(4), עם היפרקפניה

 (6) סימנים קליניים, רנטגניים ומעבדתיים של אי ספיקה ריאתית קשה עם

(Fevl > 300/0)היפרקפניה, היפוקסמיה בולטת, לב ריאתי 

 (7) במקרה שהמצב הקליני חמור יותר ולא תואם את מצב תפקודי הריאות

 ייקבעו אחוזי הנכות זמניים בדרגה אחת גבוהה מהמוגדר בפסקאות

 (1) עד (4), לפי המתאים.

 ב. נצור בין הסימפונות וקיר בית החזה

Bronchocutaneous or Bronchopleural Fistula 

 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ד.

 ג. ציסטות בריאה (אכינוקוקוס, פציעה, גידול שפיר וכדי)

 (1) ציסטה קטנה מסוידת 10/0

 (2) ציסטות קטנות מסוידות או ציסטה בודדת לא מסוידת 50/0

 (3) ציסטות לא מסוידות 100/0

 בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לליקוי

 תפקודי אם ישגו.

 ד. מצב אחרי פציעה או ניתוח ריאה -

 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי תיפקודי והפרעות לפי סעיף קטן ר.

 ה. מחלות ריאה שונות אחרות -

 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי תפקודי והפרעות לפי סעיף קטן א׳ או ו׳.
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 תיקון תקנה ז

 תיקון התוספת

; התשנ״א, עמי 156. i n ס״ח התשי״ט, עמי 
 2 ק״ת התש״ל, עמי 217; התשנ״ב, עמי 948.
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 ו. מחלות רסטריקטיביות של הריאה ובית החזה כולל: מחלות של דופן החזה

,(Pleura) (ליקוי צורה), מחלות נוירו־מוםקולריות, מחלות של קרום הריאה 

-(Infiltration) הסננה ,Fibrosis Interstitial Diseases 

4 (ו) ממצאים רנטגניים משמעותיים ללא הפרעה איורורית רסטריקטיבית  ן

 בתפקודי הריאה 0/0 ו

 ^ (2) ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה ללא

 היפוקםמיה(VC יותר מ־00/0ד מהנורמה) 10%

 (3) ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה והיפוקסמיה

 קלה(VC יותר מ־700/0 מהנורמה) 200/0

 (4) ממצאים רנטגניים בולטים, הפרעה איורורית בינונית, היפוקסמיה קלה

400/0 (VC - 500/0-700/0) 

 (5) ממצאים רנטגניים ניכרים, היפוקסמיה במנוחה, גוברת במאמץ, הפרעה

VC) 6 0 0 / 0 > 5 0 0 / 0 ) ת י נ ו נ י  איורורית מעל ב

 (6) כמו האמור בפסקה (5), עם מצב קליני ותיפקודי שלא מאפשר מאמץ

 גופני קל 800/0

 (7) מצב קליני ותיפקודי קשה, ריתוק למיטה, זקוק לחמצן ביום ובלילה,

 לב ריאתי 1000/0

 ז. גוף זר בריאה או חלל הפלאורה

 (ו) גוף זר זעיר ללא סימפטומים 10/0

 (2) גופים זרים זעירים ללא סימפטומים 50/0

 (3) גוף או גופים זרים הגורמים לסימפטומים כגון שיעול, כאבים, זיהום 100/0

 ^ בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), אם קיים ליקוי תיפקודי, ייקבעו אחוזי נכות

 לפי סעיף קטן ר.

.(Bronchial asthma) ח. גנחת הםימפונות 

 (1) התקפים נדירים, תיפקודי ריאות תקינים במנוחה ובמאמץ, ללא צורך
 בטיפול 10/0

 (2) התקפים נדירים, ליקוי קל בתיפקודי הריאות במאמץ בלבד, ללא צורך

 בטיפול 100/0

 (3) התקפים קלים, בהפסקות ארובות.

 בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חםימתית קלה במנוחה עם החמרה

 משמעותית במאמץ גופני, טיפול במשאפים בלבד 200/0

 (4) התקפים בכל עוגות השנה המחייבים טיפול קבוע.

 בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חםימתית בינונית עם החמרה בולטת

 לאחר מאמץ גופני 400/0

 במצבים קשים יותר תיקבע דרגת נכות לפי סעיף קטן א׳.

 ט. שחפת ריאות פעילה -

 (ו) בתקופת טיפול שבה משטח ישיר או תרבית חיוביים או קיימים

 סימנים קליניים ורנטגניים המעידים על מחלה פעילה 1000/0

 (2) בתקופה החל בששה חודשים ראשונים לאחר שהמשטחים הישירים

 והתרביות שליליים ועד ששה חודשים אחרי גמר הטיפול הספציפי 500/0
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 (3) שחפת כרונית עם הפרשת חיידקים רזיםטנטיים 100%

 י. שחפת ריאות בלתי פעילה -

 (1) החל בששה חודשים מגמר הטיפול הספציפי ללא סימנים קליניים

 ומעבדתיים לפעילות

 (א) ללא הפרעות, תיפקודי ריאות תקינים . 0/0ן

 (ב) קיימות הפרעות רסטריקטיביות או חסימתיות תיקבע דרגת הנכות

 לפי סעיף קטן א׳ או ו׳ בהתאם לליקוי התיפקודי.״

 (2) בפרט 30(5) -

 (ו) פרטי משגה I ו־11 יסומנו א׳ ו־ב׳ כסדרם;

V כסדרם. n IV, III, II, I (2) בפרט משנה ב׳, פסקאות א, ב, ג, ד ו־ה׳ יסומנו 

 (3) בפרט 42(2), בפרט משנה ד 1, במקום ״00/0״ יבוא ״100/0״.

 ה׳ באלול התשנ״ד (12 באוגוסט 1994)

ב י ן ק ר ח צ  >חמ 3-1144) י

 שר הבטחון

 תקנות הנכים (טיפול רפואי)(תיקון), התש1:״ה-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43 ו־45 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

 משולב]', אני מתקין תקנות אלה:

, בפסקה (4), בסופה יבוא  תיקון תקנה 4וא 1. בתקנה 14א(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-21954

 ״היה הנכה זכאי לתגמול על פי פסקה זו וגם לתגמול מלא או חלקי לפי סעיף 6 לחוק - לא יעלה

 סך כל תגמוליו על סכום התגמול המגיע לו לפי סעיף 6 לחוק״.

 ה׳ באלול התשג״ד (12 באוגוסט 1994)

ק ר ב י ן ח צ ) י 3 - ד ד  (חמ 2

 שר הבטחון

 סייח התשי״ט, עמי 276: התשנ״ב, עמי 18.
 ק״ת התשי״ד, עמי 500; התשנ״ב, עמי 688; התשנ״ד, עמי 1228.

 תקנות בריאות העיבור (מזון)(שיווק ביעי מאבל), התשנ״ה-1994

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור(מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג-1983י

 מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״אריזה סיטונית״ - אריזה שבה יותר מ־30 ביצים:

 ״אריזה קמעונית״ - אריזה שבה לא יותר מ־30 ביצים:

:(Gallus domesticus) ״ביצה״ - ביצת תרנגולת 

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6ג, עמי 749.
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 ״ביצת מאכל״ - ביצה הראויה למאכל אדם לפי תקגה 3;

 ״ביצת קירור״ - ביצת מאכל שאוחסנה בקירור;

 ״מחסן קירור״ - כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),

 התשל״ב-2ד9ו;

 ״שיווק״ - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה:

 ״תחנת מיון״ - מבנה המשמש למיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל, המיועד למטרה זו בלבד

, לעסק כמפורט בפרט 66ו(א)  והמתנהל על פי רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשב״ח-21968

.  לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג-1973נ

 2. לא ישווק אדם ביצה ולא ישתמש בה לצורך ייצור מזון או להכנת מזון בבית אוכל אלא איסור שיווק
1 3 , *  אם כן היא ביצת מאכל והתקיימו לגביה הוראות תקנות אלה, ^

 3. ביצת מאכל היא ביצה אשר - ביצה ראויה
 למאכל אדם

 (ו) לא נמצא בה פגם מן המפורטים בסעיף 14ר(ב) לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת

(להלן - כללי המועצה לענף הלול);  ייצור, מיון ושיווק), התשכ״ח-968ו4

 (2) אוחסנה -

 (א) בקירור - לא יותר מ־3 חודשים;

 (ב) שלא בקירור - 16 ימים או פחות.

 4. תחנת מיון תארוז ביצים המיועדות לשיווק לצרכן, באריזה קמעונית, ותארה ביצים אריזה לשיווק

 המייועדות לשיווק ליצרן, לבית אוכל או לבית קירור, באריזה סיטונית.

 5. אריזה סיטונית תסומן בתחנת מיון בתאריך המיון שיכלול יום, חודש ושנה על האריזה אריזה סיטונית
 באותיות שגודלן אינו פחות מסנטימטר אחד.

 6. אריזה קמעונית תיסגר אחרי מילויה בהתאם לתקנות בריאות הציבור (מזון)(סגירה של אריזה קמעונית

.  אריזות מזון), התשנ״ג-51992

 7. (א) אריזה קמעונית תסומן בתחנת מיון בסימון שיכלול את כל אלה: סימון אריזה
 קמעונית

 (1) שם המשווק או סימונו בהתאם לסעיף 15 לכללי המועצה לענף הלול;

 (2) התאריך האחרון לשיווק שיכלול יום וחודש ושלא יעלה על 16 ימים מיום

 המיון:

 (3) אחסון -

 (א) ״יש לאחסן במקרר באריזה המקורית.

 הביצים טובות לשימוש חודש אחרי התאריך האחרון לשיווק בתנאי שאוחסנו

 במקרר״;

 (ב) אם הביצים ביצי קירור - המלים ״ביצי קירור״.

 (ב) גודל האותיות של הסימון לפי סעיף קטן(א) יהיה 4 מילימטרים לפחות.

 ז״ח התשכ״דו, עמ׳ 204.
ת התשל״ג, עמי 684.  5 ך

 ״ ק״ת התשב״וז, עמי 862ו: התשנ״ד, עמי 28.
 5 ק״ת התשנ״ג, עמי וו.
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 8. (א) ביצי קירור יאוחסנו במחסן קירור בטמפרטורה שלא תעלה על 2 מעלות צלזיוס,

 באופן רצוף עד להחזרתן לתחנת מיון לאריזה קמעונית.

 (ב) ביצי קירור ימוינו מחדש לפני שייארזו באריזה קמעונית.

 אחסון ומיון
 ביצי קירור

'  טמפרטורה בהובלה 9. ביצי מאכל יישמרו בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלזיוס בזמן הובלתן וכן במקום 0

 שבו הן מוצגות לשיווק לצרכן.

 10. תקנות אלו לא יחולו על שיווק ביצים למטרות המפורטות להלן:

 (ו) פיםטור או ייבוש בהתאם לתקנות בריאות העם (מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן,

 הקפאתן והשימוש בהן), התשל״ט-979ו6;

 (2) מאכל בעלי חיים.

 11. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

י נ י ש כ ד ר  מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״א באלול התשנ״ד (28 באוגוסט 1994)

 (חמ 3-2487)

 * ק״ת התשל״ט, עמי 504.

 סייג לתחולה

 תחילה

ך ו ר ש ן והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות ״מתחם תעש ה  צו התכנו

 למחוזות תל אביב והמרכז), התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי (להלן -

 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב ומחוז המרכז והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים,

 אני מצווה לאמור:

 1. מוקמת בזה ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה ״מתחם תעש השרון״ במרחבי התכנון

 של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב והועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 (להלן - הועדה המשותפת).

 2. תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף

 השרון בשטח המותחם במפה, אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ומחוז המרכז ובמזכירות

 הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון(להלן - השטח).

 הרכב הועדה המשותפת יהיה:

 (ו) נציג שר הפנים - יושב ראש:

 (2) נציג שר האוצר:

 (3) נציג השר לאיכות הסביבה:

 (4) נציג שר הבינוי והשיכון:

 (5) נציג שר המשפטים:

.3 

 הקמת ועדה

 משותפת

 תחום הועדה

 המשותפת

 הרבב הועדה

 המשותפת

 ס״ח התשב״ה, עמי 307.
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 סמכויות הועדה

 המשותפת

 הגבלת סמכויות

 מוסדות התכנון

 הגבלת תוקף

 (6) נציג ראש הממשלה;

 (7) נציג שר התחבורה;

 (8) נציג מינהל מקרקעי ישראל;

 (9) יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב או נציגו;

 (10) יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז או נציגו:

 (11) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה;

 (12) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון;

 (13) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים.

 4. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק לענין תכניות מיתאר

 מחוזיות ותכניות מפורטות, כמשמעותן בחוק, שיחולו על השטח או חלק ממנו (להלן -

 התבניות).

 5. עד לאישור התכניות לא יפעילו הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה במחוזות תל אביב

 והמרכז את סמכויותיהן בכל הנוגע לאישור התכניות בשטח.

 6. צו זה יעמוד בתוקפו עד לאישורן של התכניות המאפשרות הוצאת היתרי בניה

 בשטח.

ק ר ב י ן ח צ  ־

 שר הפנים

 י׳ באב התשג״ד (18 ביולי 1994)

 (חמ 5-1684)

ש בוףז ים״ ע ן והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתבניות ״מתחם ת  זגו התכנו

 למחוזות תל אביב והמרכז), התשנ״ה-1994

(להלן - י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38,37 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב ומחוז המרכז והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון, אני מצוה

 לאמור:

 הקמת ועדה
 משותפת

 תחום הועדה
 המשותפת

 הרבב הועדה

 המשותפת

 1. מוקמת בזה ועדה מחוזית משותפת לתכנון ולבניה ״מתחם תעש נוף ים״ במרחבי התכנון

 של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב והועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 (להלן - הועדה המשותפת).

 2. תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה מחוז תל

 אביב והמרכז בשטח המותחם במפה, אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ומחוז המרכז

 ובמזכירות הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון(להלן - השטח).

 3. הרכב הועדה המשותפת יהיה:

 (1) נציג שר הפנים - יושב ראש:

 י ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (2) נציג שר האוצר;

 (3) נציג השר לאיכות הסביבה-,

 (4) נציג שר הבינוי והשיכון:

 (5) נציג שר המשפטים;

 (6) נציג ראש הממשלה;

 (ד) נציג שר התחבורה;

 (8) נציג מינהל מקרקעי ישראל;

 (9) יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב או נציגו:

 (10) יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז או נציגו:

 (11) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה;

 (12) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון.

 4. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מחוזית לפי החוק לענין תכניות מיתאר

 מחוזיות ותכניות מפורטות, כמשמעותן בחוק, שיחולו על השטח או חלק ממנו (להלן -

 התכניות).

 סמכויות הועדה
 המשותפת

 5. עד לאישור התכניות לא יפעילו הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה במחוזות תל אביב

 והמרכז את סמכויותיהן בכל הנוגע לאישור התכניות בשטח.

 6. צו זה יעמוד בתוקפו עד לאישורן של התכניות המאפשרות הוצאת היתרי בניה

 בשטח.

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 י׳ באב התשנ׳׳ד (18 ביולי 1994)

 (חמ 1684-נ)

 הגבלת סמכויות

 מוסדות התכנון

 הגבלת תוקף

ן והבניה (ועדה מקומית משותפת לתבניות ״מתחם תעש נוף ים״)  עו התכנו
 התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י (להלן -

 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב ומחוז המרכז והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון, אני מצווה

 לאמור:

 1. מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה (להלן - הועדה המשותפת) לענין

 ״מתחם תעש נוף ים״ במרחבי התכנון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה והועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון.

 2. תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף

 השרון בשטח המותחם במפה, אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה הארצית לתכנון

 הקמת וערה
 משותפת

 תחום הועדה

 המשותפת

 ם״ת התשכ״ה, עמי 307.
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 ולבנייה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ומחוז המרכז ובמזכירות

 הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון(להלן - השטח). ,

 3. הרכב הועדה המשותפת יהיה: הרכב הועדה
 המשותפת

 (ו) מתכנן מחוז תל אביב, או נציגו - יושב ראש:

 (2) מתכנן מחוז המרכז, או נציגו:

 (3) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון:

 (4) נציג הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה;

 (5) נציג ראש הממשלה;

 (6) נציג השר לאיכות הסביבה.

 4. לועדה המשותפת יהיו כל הסמכויות של ועדה מקומיות לפי החוק לענין תכניות מיתאר סמכויות הועדה

ן _ המשותפת נ מ ^ מ ן ח ח א ז נ ש ל ה ןלן ע  מקומיות ותכניות מפורטות, כמשמעותן בחוק, שדךן

 התכניות).

 5. עד לאישור התכניות לא יפעילו הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון הגבלת סמכויות

 סמכויותיהן בכל הנוגע לאישור התכניות בשטח. מוסדות התכנון

 6. צו זה יעמוד בתוקפו ער לאישורן של התכניות המאפשרות הוצאת היתרי בניה הגבלת תוקף

 בשטח.

 י׳ באב התשנ׳׳ד (18 ביולי 1994)

ק ר ב י ן ח צ  1חמ 4!6!-3< י

 שר הפנים

( ך ו ר ש  עו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות ״מתחם תעש ה

 התשנ״ה-994 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י (להלן -

 החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה

 מחו! תל אביב ומחוז המרכז והועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה רמת השרון והדרים, אני

 מצויה לאמור:

 1. ,מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה (להלן - הועדה המשותפת) לענין הקמת וערה

ה משותפת ד ע ו  ״מתחם תעש השרוך במרחבי התכנון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, ה

 המלומית לתכנון ולבניה רמת השרון והועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים.

 2. תחום הועדה המשותפת יהיה תחומן של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, תחום הועדה

ת המשותפת ו צ ר א  רמח השרון והדרים בשטח המותחם במפה, אשר עותק ממנה נמצא במזכירות המועצה ה

 לתכנון ולבניה, במזכירות הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ומחוז המרכז

 ובמזכירות הועדות המקומיות לתכנון ולבניה הרצליה, רמת השרון והדרים (להלן - השטח).
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 הרכב הועדה 3. הרכב הועדה המשותפת יהיה:

 בשקלים חדשים

219 

219 

219 

85 

135 

135 

219 

219 

219 

135 

157 

219 

219 

 (3) בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

 (4) בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

 (5) בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע,

 במים או באוויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר

 (6) בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:

 א. דוזימטריה אישית

 ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול

 ג. בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית

 תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

 העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי

 ו. שירותי רדיוגרפיה

 ז. אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בתמרים רדיואקטיביים

 ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית

 ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון

 חמרים רדיואקטיביים לצרבי ריפוי או אבחון רפואי

 י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

,  תכשירים להדברת 5, בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב-61962

ם לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב י ק י ז  מ

 בצדו בטור בי:

 טור ב׳
 אגרה בשקלים חדשים

306 

102 

 (ו) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד

 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,

 לכל חומר פעיל נוסף

, לענין  6. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מכשירי.קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח-71968

 סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 95 ו שקלים חדשים.

 7. בצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ״ד-983ו" -

 (1) לענין סעיף 1 -

 (א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון,

 אגרה בסך 456 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות

 תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 238 שקלים

 חרשים.

 מכשירי קרינה

 רשיון רוקח

 ק״ת התשכ״ב, עמי 1097: התשי״ד, עמי 92».

 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230: התשנ״ד, עמ׳ 692.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 51; התשג״ד, עמי 692.
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 רשיון רופא

 רשיון רופא

 שינייא

 בחינה לרופא
 שיניים

 רשיון מיילדת

 רישום פסיכולוג

 (2) לענין םעיף 2 -

 (א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון,

 אגרה בסך 216 שקלים חרשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני

 לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי

 העגין, אגרה בסך 135 שקלים חדשים.

 בצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-1983' -

 (1) לענין סעיף 1, בער רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 421

 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר

 או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 219 שקלים חדשים.

י -  בצו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-1983ס

 (ו) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך

 421 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן

 ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 219 שקלים חדשים.

 בשקלים חדשים

228 

366 

52 

, לענין סעיף 2 י  10. בצו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ״ד-1983י

 בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:

 (1) בכתב

 (2) מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל־פה

 (3) בעל פה, הנערכת לחוד

- ' 2  11. בצו המיילדות (אגרת רשיון ותעודת היתר), התשמ״ר-1983

 (1) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון,

 אגרה בסך 203 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד

 חידושם תשולם, עם מתן הרשיון אז תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה בסך

 127 שקלים חדשים.

י -  12. בתקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ״ד-983וג

 (1) לענין תקנה ו, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום,

 אגרה בסך 247 שקלים חדשים.

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 49: התשנ׳׳ד, עמ׳ 692.
 "י ק״ת התשמ״ד, עמי 51¡ התשנ״ד, עמי 692.
 ״ ק״ת התשמ״ד, עמי 50: התשנ״ד, עמי 692.
י ק״ת התשמ״ד, עמי 53: התשנ״ד, עמי 692. 2 

' ק״ת התשמ״ד, עמי 52: התשנ״ד, עמי 692.  ג
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 (2) לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי

 סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 161 שקלים חדשימ.

 (3) לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות

 הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל״ט-1979, תשולם בעת מתן אישור תואר

 מומחה, אגרה בסך 278 שקלים חדשים.

 3ו. בתקנות ההסגר, 1933"', לענין סעיף 14(1) -

 אגרות הסגר ותשלומי הסגר

 (1) חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת צוות הסגר בסירה

 לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית חינם

 (2) מתן תעודת בריאות חינם

 (3) מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד חינם

 (4) לכל שירות של בל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה 244

 (5) לכל סירת משמר, ליממה או לחלק ממנה 244

 (6) לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט תעודת הרכבת חיסון
 ותעודת בריאות 244

 (7) (א) אניות שעיבבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית, ליממה

 או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות -

 המשקל הרשום בטונות נטו בשקלים חדשים

 1 עד 100 244

 101 עד 200 244

 201 עד 300 244

 301 ומעלה 244

 (ב) כל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה 244

 (8) חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי

 מחסני האניה ומטענה -

 המשקל הרשום בטונות נטו בשקלים חדשים

 1 עד 100 244

 101 עד 200 244

 201 עד 400 244

 401 ומעלה 244

 באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם לחיטוי

 המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד - מחצית התשלומים

 האמורים.

 חא״י, ברך גי, עמי 2170; ק״ת התשנ״ד, עמי 692.
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 (9) בער השמדת עכברים באניה וחיטוי מחםגיה - מחיר חמרי החיטוי או

 שאר התמרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד השימוש בכלים ו־244

 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק בדבר.

 (10) חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים ־ בשקלים חדשים

 לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו 244

 לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו חינם

 לחפציו של כל אדם 244

 (11) חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות 244

 סחורות צמר וכותנה, לבל חבילה 244

 סחורות אחרות וכלי בית, לבל חבילה של 125 ק״ג או חלק מהם 244

 (12) עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר, בעד בל נוסע,

 לכל,יממה או חלק ממנה -

 עד גיל שבע חינם

 מגיל שבע ומעלה 244

 (13) בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית־חולים של ההסגר יוטל תשלום

 לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים אותה עת.

 (14) בעד העברת גוויה, פיקוח על גוויה, וחיתום ארונו של המת 244

 (15) (1) בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוסתן נטו -

 עד 200 טון 244

 מעל 200 טון עד 500 טון 244

 מעל 500 טון 244

 2:1) בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה(1) 244

 (16) בעד תעודת חיטוי חבילות 244

 14. בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז-51977', לענין תקנה 2(א), חיסונים

 בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית -

 בשקלים חדשים

 (1) בעד הרכבת חיסון 37

 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית 34

 15. בתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 61941י, לענין תקנה 0ו(א) - קבורה מחרש

 בשקלים חדשים

2x0 7 3 )  6ו) בעד תעודה לפי תקנה (

2x0 3 5 6 )  )2( בעד חתימת הארון לפי תקנה 6

1x0 73 )9 3( בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה( 

4 

י • 

י ק״ת התשל״ז, עמי 705; התשנ״ד, עמי 692.  ן 5
י עייר 1941, תום׳ 2, עמי 610; ק״ת התשנ״ד, עמי 692. 4 
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, לענין תקנת ס1(א), י  16. בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ׳׳א-1981ל

 הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון

 המקומי, אגרת בריקה בסך 53 אגורות לכל 10 קילוגרם.

, לענין תקנה 5א - ו  17. בתקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל״ח-81978

 בדיקת דגים

 בחינה לשיננית

 בעד בחינה ממשלתית - בעל פה, בכתב ומעשית, ביחד 354

 18. בתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה),

, לענין תקנה 30א -  התשמ״ו-1986'י

 בשקלים חדשים

228 

228 

285 

228 

28S 

52 

 (1) בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי - בכתב

 (2) בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך -

 (א) בכתב

 (ב) מעשית ובעל פה, ביחד

 (3) בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -

 (א) בכתב

 (ב) מעשית, או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה

 (ג) בעל פה, הנערכת לחוד

, לענין תקנה 23, תשולם  19. בתקנות רופאי השיניים(מרפאות של תאגידים), התשנ״ג-993ו2°

 בעד רשיון למרפאה אגרה בסך 1,265 שקלים חדשים, בתוספת 127 שקלים חדשים לכל עמדת

 טיפול נוספת על הראשונה.״

י נ י ש כ ד ר  מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994)

 (חמ 5-2149)

 בחינה לטכנאי
 שיניים

 מרפאות של
 תאגידים של

 רופאי שיניים

 ק״ת התשמ״א, עמי 4ג12; התשנ״ד, עמי 692.
 ק״ת התשל״ח, עמי 1289; התשנ״ד, עמי 692.

 ק״ת התשמ״ו, עמי 817; התשנ״ד, עמי 692.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 702; התשנ״ד, עמי 692.
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