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ית מיזוג),  תקנות מם הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנ
1994 ״ה-  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 03וט(ב) לפקודת מם הכנסה י (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת

, אני מתקין תקנות אלה: 2 נה  הכספים של הכנסת, לפי סעיף ו(ב) לחוק־יםוד: משק המדי

 ו. (א) אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 103ט(ב) לפקודה(להלן - אגרת בקשה), תהיה

 בסך 10,000 שקלים חדשים.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אגרת בקשה לגבי חברות שמחזור עסקיהן ביחד

 בשנת המס שקדמה להגשת הבקשה לא עלה על 2,000,000 שקלים חדשים, תהיה בסך 5,000

 שקלים חדשים.

 2. (א) עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש נובמבר

 של שנת המס 994 ו, או של שנת מס שלאחריה, לעומת מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר של

1 בינואר של שנת המס הבאה, לפי  שנת המם הקודמת לה, יגדלו הסכומים הנקובים בתקנה 1, ב־

 שיעור עליית המרד: סכום מוגדל כאמור, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים

 חרשים.

 (ב) נציב מס הכנסה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1, כפי שהשתנה עקב

 האמור בתקנת משנה (א).

 3. תוקפן של תקנות אלה עד יום ח׳ בטבת התשנ״ו(31 בדצמבר 1995).

 קביעת האגרה

 תיאום סכום
 האגרה

 תוקף

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 י״א בתשרי התשנ״ה (16 בספטמבר 994 ו)

 (חמ 3-2549)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: סייח התשנ״ג, עמי 190.

1994 ״ה-  תקנות קרן המשטרה הכללית (תיקון), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א- 1971 י, אני מתקין

 תקנות אלו:

2 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ״100  1. בתקנה 5(1) לתקנות קרן המשטרה הכללית

 שקלים חדשים״ יבוא ״500 שקלים חרשים״, ובמקום ״350 שקלים חדשים״ יבוא ״1350 שקלים

 חדשים״.

נוי  2. על אף האמור בתקנה 5(4) לתקנות העיקריות, יהיה המדד היסודי לענין יום השי

 הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש נובמבר 1993.

 תיקון תקנה 5

 הוראת שעה

ל ח ה ש ש  מ

 שר המשטרה

 כ״ז בתשרי התשנ״ה (2 באוקטובר 1994)

 (חמ 396-ג)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש דו, עמי 390.
 חוקי א״י, כרך ג; עמי 2024: ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 491.
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ו 9 9 4 ה- ״  תקנות בתי הסוהר (תיקון), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 132 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-971 ו י, אני מתקין

 תקנות אלה:

. תיקון תקנה 52 א ו ב ) י א ה ( נ ש ת מ נ ק ם ת ו ק מ ׳ ב 2 ו 9 7 8 _ ח ״ ^ ש ת ׳ ה ר ה ו ם י ה ת ת ב ו נ ק ת 5 ל  1. בתקנה 2

 ״(א) מי שנידון למאסר שנה או יותר והשלים שליש ממאסרו בהתנהגות טובה, רשאי

 הנציב, לפי שיקול דעתו, תוך 18 החודשים שלפני מועד שחרורו של האסיר ממאסרו, ליתן

 לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה או להשתתף במסגרת לימודית משקמת, מחוץ

 לשטח בית הסוהר וללא ליווי צמוד (להלן - עבודת שיקום) במועד ולתקופה שייקבעו

 בהיתר.״

ל"  2. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. ""י

 כ׳׳ד באלול התשנ״ד (ו3 באוגוסט 1994)

ל ח ה ש ש  >חמ !3-66) מ

 שר המשטרה
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459: סייח התש״ם, עמי 77.

 2 קית התשל״ח, עמי 1956: התשמ״ב, עמי 210: התשמ״ז, עמי 92ג: התשץ, עמי גדו.

 תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים)(תיקון),
ו 9 9 4 ה- ״  התשנ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ״ג-1983י

 אני מתקין תקנות אלה:

, תיקון תקנה 4  1. בתקנה 4 לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ״ד-21984

 בתקנת משנה (א), במקום ״13״ יבוא ״15״.

ן), תחילה  2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בחשון התשנ״ה (19 באוקטובר 994

 כ״ג בתשרי התשנ״ה (28 בספטמבר 1994)

 >חמ 1689-» א פ ר י ם ס נ ה

 שר הבריאות
 י ס׳ח התשמ״ג, עמי 148: ק״ת התשנ״ד, עמי 1197.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 907: התשנ״ד, עמי 2וג1.

 תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים),
1994 ״ה-  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(4) לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956י (להלן - החוק), לאחר

יעצות בועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות  התי

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק יסוד: משק  התקציב, התשמ״ה-21985

, אני מתקין תקנות אלה: 3 נה  המדי

 י ם יח התשט״ז, עמי 79: התשמ״ר, עמי 204.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״א. עמי 150.

 נ סייח התשל״ה, עמי 206.
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 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״תכשיר״ - חומר או תערובת של חומרים כימיים - למעט דשנים וזבלים - המכילים חומר פעיל

 אחד או יותר והמיועדים למטרות אלה:

 (1) ויסות צמיחה, פריחה ופוריות;

 (2) מניעת מחלות חסר ומחלות פיזיולוגיות;

 (3) שילוך עלים;

 (4) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, ויסות גידולם או מניעתם:

 (5) שיטוח, הדבקה והרטבה של תכשירים;

 (6) ריפוי פצעי גיזום והרכבה;

 ״חומר פעיל״ - חומר בימי הנמצא בתכשיר ושנוכחותו בתכשיר גורמת לפעולות שלהן מיועד

 התכשיר:

 ״יצרן״ - אדם המייצר תכשירים, לרבות יבואן תכשירים;

 ״המנהל״ - מנהל האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, או מי שהוא הסמיכו לענין

 תקנות אלה:

 ״מכירה״ - לרבות הצגה למכירה, פרסום, החזקה ומסירה אף ללא תמורה:

 ״תעודת רישום״ - כמשמעותה בתקנה 9, לרבות היתר שימוש לפי תקנה 12(א);

 ״הועדה הבין־משרדית״ - הועדה שהוקמה לפי תקנה 6.

 היתר לעריכת 2. (א) לא יערוך אדם ניסויים בתכשיר אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם

י לתנאי ההיתר. י ש ר ת ם ב י י י ס י  נ

 (ב) בקשת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר תוגש על גבי טופס שקבע המנהל לאחר

 התייעצות עם הועדה הבין־משררית.

 (ג) המנהל רשאי לקבוע בהיתר תנאים והגבלות, לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יתן

 היתר לפי תקנה זו אלא אם בן הוכח לו כי ננקטו בידי המבקש אמצעים מניחים את הדעת

 למניעת כניסתו לשוק של תכשיר שנערך בו ניסוי, כל עור לא נרשם.

 בקשה לרישום 3. (א) יצרן הרוצה למכור תכשיר שהוא מייצר או מייבא (להלן - המבקש), יגיש למנהל

י בקשה לרישום התכשיר על גבי טופס שקבע המנהל (להלן - בקשה). י ש כ  ת

 (ב) המבקש ימלא את כל הפרטים שבבקשה באופן מדויק ומפורט.

 (ג) היה התכשיר מיובא, ילווה המבקש את הבקשה במסמך של יצרן התכשיר המםמיכו

ד  לסחור בתכשיר האמור, ובן בהתחייבות של היצרן לטיבו של התכשיר ולעקביות בהרכבו בעתי

 וכן במידע על אורך חיי המדף של התכשיר.

 (ד) לגבי כל תכשיר תוגש בקשה נפרדת ויצורפו אליה דוגמאות התכשיר בכמות

 שידרוש המנהל: כמו כן יספק המבקש דוגמה של החומר האנליטי והחומר הטכני שממנו יוצר

 התכשיר.

וית האריזה של התכשיר.  (ה) לבקשה יצורפו שלושה עותקים מהדוגמה המוצעת לתו

 (ו) עם הגשת בקשה תשולם אגרת בקשה בשיעור של 140 שקלים חדשים.
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 4. לבל בקשה יצרף המבקש בנוסף לאמור בתקנה 3 -
 ליישום

 (1) ספרות מקצועית על תוצאות ניסויים בתכשיר בתנאי הארץ, המשמשת הוכחה

 ליעילות התכשיר למטרות שלשמן הוא נועד, וכן על דרכי השימוש בתכשיר בחוץ־לארץ

 ויעילותו, לרבות תויות האריזה בארצות בהן מורשה התכשיר, מלוות בתרגום לעברית

 (למעט מאנגלית);

 (2) פירוט השיטה המוצעת לאנליזה כימית של התכשיר:

ות והפיזיקליות של התכשיר שבוצעו במעבדה נות הכימי  (3) תוצאות בדיקת התכו

 שאישר המנהל; ביקש יצרן לערוך בדיקות אלה במעבדה של האגף להגנת הצומח

 ולביקורת של משרד החקלאות, ישא בהוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה;

 (4) פירוט השיטה לבדיקת שאריות התכשיר בפריטי תוצרת חקלאית; המנהל יקבע את

 הגידולים בהם תיבדק רמת השאריות, האופן והיקף הבדיקות שיידרש ויאשר את

 המעבדה לביצוע הבדיקה: ביקש יצרן לבצע בדיקות אלה במעבדת האגף להגנת הצומח

 ולביקורת של משרד החקלאות, ישא בהוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה;

 (5) דוגמת האריזה המוצעת, שצריך שתבטיח שמירת התכשיר מקלקול ופגיעה:

 (6) תיק טוקםיקולוגי מלא אחד ותקצירו, שיכלול נתוני רעילות מלאים לגבי החי

נים נוספים בהתאם לדרישת המנהל.  והסביבה, ונתו

ת י י י ו ת כ ו  5. (א) תווית אריזה של תכשיר תהיה בשפה העברית ותכלול פרטים אלה: ת
 האריזה

 (ו) שם היצרן ומענו:

 (2) שם המפעל בו הובן התכשיר ומענו:

 (3) הבינוי המסחרי של התכשיר:

 (4) מיתכון התכשיר:

 (5) ריכוז החומר הפעיל בתכשיר:

 (6) הנוסחה הכימית והשם המקובל של החומר הפעיל;

 (7) מטרת השימוש בתכשיר:

 (8) משקל או נפח נטו של התכשיר באריזה:
 (9) מספר אצוות היצור:

 (10) פרטים בדבר התכשיר ואופן השימוש בו, ובכלל זה -

 (א) פירוט הגידולים והתנאים האגרוטכניים שלהם מיועד השימוש

 בתכשיר:

 (ב) כמות התכשיר לדונם או הריכוז הדרוש נגד כל נגע בכל גידול;

 (ג) אם הוא מיועד לריסוס - אופן הכנת התרסיס וכמות התרסיס לדונם:

 (ד) מועד אחרון לשימוש בתכשיר לפני אסיף בכל גידול אכיל;

 (ה) הערות אחרות, אם ישנן, לגבי שימוש בתכשיר בכל הקשור לצירוף של

 גידול עם נגע מסוים:

 (ו) בתכשירים שחיי המדף שלהם קצרים משנתיים - תאריך התפוגה של

 התכשיר:
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 (ז) השפעת הסביבה על יעילות, מהירות ומשך הפעולה של התכשיר,

 אפשרויות שילובו של התכשיר עם תכשירים אחרים, מידת הקורוםיביות של

 התכשיר לכלי הישום וכן תנאי אחסנה מיוחדים אם יש צורך בהם:

 (ח) אמצעי זהירות מפורטים לשימוש בתכשיר בעת אחסנה, הכנת התרסיס,

 שימוש בחומר בשדה והאופן שבו יש להיפטר מחומרי האריזה של

 התכשיר:

 (ט) אמצעים לסתירת התכשיר ואמצעים לניקוי הציוד שבאמצעותו נעשה

 שימוש בתכשיר:

 (י) מספר רשיון האגף להגנת הצומח ולביקורת שניתן, לפי תקנה 11(א),

 לתכשיר:

 (יא) אמצעי עזרה ראשונה במקרה של הרעלה ומספר הטלפון של המרכז

 למידע על הרעלות בבית החולים ״רמב״ם״ בחיפה;

 (יב) מספר אר׳ם, אם התכשיר מכיל חומר שהוא בעל מספר אדים כהגדרתו

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים),

 התשל״ט-978ו".

 (וו) דרגת רעילות התכשיר לדבורים ולדגים:

 (2 ו) המלים ״לא לשימוש ביתי״, בעברית ובערבית, באותיות אדומות

 ומודגשות;

 (13) בתכשיר המיועד לקטילת עשבים יודפסו שני פסים ירוקים מסביב לתווית:

וית או עירכונה:  (14) סימון תאריך אישור נוסח התו

 (15) סימון דרגת רעילותו של התכשיר כמפורט להלן:

 חלוקת תכשירי הדברה לפי קבוצות רעילות

 סימון קבוצת רעילות

 LD50 לחולרות (מ״ג/ק״ג משקל גוף)

 סימון קבוצת רעילות דרך העור דרך הפה סימון קבוצת רעילות

 נוזל מוצק נוזל מוצק

(I) 40> 10> 20> 5> גולגולת ועצמות רעיל ביותר 

 שלובות.

(II) 40-400 10-100 20-200 5-50 גולגולת ועצמות רעיל 

 י שלובות.

(III) 400-4000 100-1000 200-2000 50-500 משולש ובתוכו סימן מסוכן לבריאות 

 קריאה.

.(IV)4000< 1000< 2000< 500< מסוכן 

 כפי שיקבע המנהל. בעלי השפעה

^ ת לטווח ארוך ( ן מ צ ע ת ו ל ו ג ל ו  ג

 שלובות משחררים גזים

 רעילים (0/1

 4 ק״ת התשל״ט, עמי 66: התשמ״ד, עמי 694.
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 (16) בתכשירים קורחיביים או מגרים יופיע הסימון

 (17) בתכשירים דליקים יופיע הסימון

 (ב) לא ישנה יצרן את נוסח תווית האריזה אלא על פי היתר מראש ובכתב מאת

 המנהל.

 ועדת בין־
 משרדית לרישום

 סירוב לרשום
 תכשיר

ן־משרדית לענין רישום תכשירים שתהיה בת שלושה  6. (א) שר החקלאות ימנה ועדה בי

 עשר חברים, מהם ארבעה נציגי משרד החקלאות, ארבעה נציגים מתוך רשימה שהגיש שר

 הבריאות, שני נציגים מתוך רשימה שהגיש שר העבודה והרווחה, שני נציגים מתוך רשימה

 שהגיש השר לאיכות הסביבה ונציג הרשות לצרכנות ואיכות הסביבה; יושב ראש הועדה יתמנה

 מבין נציגי משרד הבריאות.

ן־משרדית יהיו ליעץ למנהל בהתאם להוראות תקנות אלה וכן  (ב) תפקידי הועדה הבי

ים או שהוא בעל השפעה  לקבוע אם השימוש בתכשיר מהווה סכנה לבני אדם או לבעלי חי

 שלילית בלתי סבירה על הסביבה.

ן־משרדית תקבע לעצמה את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה.  (ג) הועדה הבי

 7. (א) המנהל רשאי לסרב לרשום תכשיר בכל אחר ממקרים אלה:

 (1) היצרן לא הביא הוכחות, להנחת דעתו, שהתכשיר יעיל למטרות המוצהרות

 שעל גבי תווית האריזה המוצעת:

 (2) תוצאות הבדיקה הכימית כאמור בתקנה 4(3) הראו שהתכשיר אינו מכיל את

 הכמות המוצהרת של החומר הפעיל, או שתכונותיו הפיסיקליות של התכשיר אינן

 מתיישבות עם המיתכון המוצהר על גבי תווית האריזה המוצעת.

ן־משרדית כי השימוש בתכשיר  (ב) המנהל יסרב לרשום תכשיר אם קבעה הועדה הבי

 מהווה סכנה לבני אדם או לבעלי חיים או שהוא בעל השפעה שלילית בלתי סבירה על

 הסביבה.

 מועד להחלטת
 המנהל

 8. תוך ששה חודשים מהיום שבו הוגשה בקשה, לרבות כל ההוכחות והמסמכים שיש לצרף

 אליה בהתאם להוראות תקנות אלה, ושולמה האגרה לפי תקנה 3(0, ישלח המנהל למבקש

 הודעה על החלטתו בדבר הרישום: סירב המנהל לרשום את התכשיר - ינמק החלטתו.

 9. (א) ראה המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים והראיות שהוגשו תעודת רישום

 לו בהתאם להוראות תקנות אלה, ולאחר התייעצות עם הועדה הבינמשרדית, כי תכשיר מתאים
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 ליעודו, יתן המנהל ליצרן תעודת רישום שתשא את מספר רשיון האגף להגנת הצומח ולביקורת

 ותבלול את נוסח תווית האריזה שאושר בידי המנהל.

 (ב) המנהל רשאי להגביל תעודת רישום בתנאים שייראו לו.

 (ג) תוקף תעודת רישום לתקופה של שלוש שנים.

 10. החליט המנהל לרשום תכשיר, תשולם אגרת רישום בשיעור של 1,399 שקלים חדשים.

 11. (א) יצרן של תכשיר המבקש לחדש את תעודת הרישום, יגיש למנהל בקשה על כך לא

 יאוחר מחודש ימים לפגי פקיעת תוקפה של תעודת הרישום; לבקשה יש לצרף תווית מעודכנח

 וכן דוגמה של החומר האנליטי והחומר הטכני שממנו יוצר התכשיר.

 (ב) בעת חידוש תעודת הרישום באמור בתקנת משנה (א), תשולם אגרת חידוש רישוכ

 בשיעור של 140 שקלים חדשים.

 (ג) פג תוקף תעודת רישום, ולא הגיש היצרן בקשה לחדשו כאמור בתקנת משנה (א

כים לרישום התכשיר במפורנ  וברצונו להמשיך ולמכור את התכשיר, יחולו עליו כל ההלי

 בתקנות אלה, כאילו היה תכשיר שטרם נרשם.

 12. (א) ראה המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים והראיות שהוגש

נ  לו לצורך רישום התכשיר, ולאחר התייעצות עם הועדה הבין־משרדית, כי התכשיר מתאי

נ י נ  ליעודו, אך השימוש בו לא נבדק באופן מקיף בקנה מידה ארצי או שלא הובאו בפניו כל הנתו

 הטוקסיקולוגיים, רשאי הוא לתת היתר שימוש בתכשיר לתקופה של שנה אחת.

 (ב) בתום השנה, יובאו ראיות ומסמכים, על סמך התוצאות בשימוש בתכשיר בקנד

נים הטוקסיקולוגיים, והמנהל ידון מחדש במתן תעורר  מידה ארצי או תושלם הבאת כל הנתו

 רישום.

 13. לא ימכור יצרן תכשיר שהרכבו הכימי ותכונותיו הפיסיקליות אינם זהים עם הדוגמאות

 שהוגשו לבדיקה בעת הרישום או אינם מתאימים לפרטים שרשם בבקשה.

 14. לא ימכור אדם תכשיר אלא באריזה שאושרה בירי המנהל בתעודת הרישום, כשהיא

 סגורה כיאות.

 15. המנהל רשאי, בהודעה שתישלח ליצרן בדואר רשום למען שצוין בטופס הבקשה, לבטל,

 לשנות או להגביל את תעודת הרישום או כל פרט המופיע בתעודת הרישום, בכל אחד

 מאלה:

 (1) התברר למנהל שאין התכשיר משמש באופן יעיל למטרות שלשמן הוא אושר או

 ששימוש בתכשיר, בהתאם לנהלים חקלאיים טובים וסבירים, עלול לגרום נזק

 לצמחים:

 (2) התברר למנהל, לאחר שהתייעץ עם הועדה הבין־משרדית, ששימוש בתכשיר,

ים או  בהתאם לנהלים חקלאיים טובים וסבירים, עלול לגרום נזק לבני אדם, לבעלי חי

 להשפעה שלילית בלתי סבירה על הסביבה:

ית שאישר ו ית שצורפה לתכשיר המוצע למכירה אינה זהה בנוסחה עם התו ו  (3) התו

 המנהל;

 (4) הרכב התכשיר המוצע למכירה אינו זהה עם הדוגמה שנמסרה למנהל לבדיקה בעת

 הגשת הבקשה לרישום התכשיר.

 אגרת רישום

 חידוש תעודת
 רישום

 היתר שימוש

 איסור מבירת
 תכשיר שהרכבו
 שונה מן הרשום

 מכירה באריזה
 מאושרת

 ביטול תעודת
 רישום

 262 קובץ התקנות 5633, י״ד בחשון התשנ״ה, 19.10.1994



 שינוי תווית
 אריזה

 שינוי פרט
 בתווית אריזה
 על פי בקשת

 יצרן

 מכירת תכשיר
 שאין לו תעודת

 רישום

 יבוא לשימוש
 עצמי

 הצמדת תווית
 אריזה לתכשיר

 16. (א) המנהל רשאי להורות ליצרן להכניס כל תיקון או.שינוי בתווית האריזה, אם לדעת

נויים בתגובת מזיקים או נגעים לפעולות התכשיר.  המנהל חלו שי

 (ב) המנהל רשאי, לאחר שהתייעץ עם הועדה הביין־משרדית, להורות ליצרן להכניס כל

 תיקון או שינוי באמצעי הזהירות המופיעים על גבי תווית האריזה.

 (ג) הורה המנהל על שינוי תווית האריזה, חייב יצרן לשנותה תוך תשעים ימים מיום

וית  מתן ההוראה, ולא ימכור יצרן תכשיר בתום תשעים ימים כאמור אלא אם כן צורפה לו תו

 אריזה בנוסח שדרש המנהל.

 (ד) לא שינה יצרן תווית אריזה בהתאם להוראת תקנה זו, רשאי המנהל לבטל את

 תעודת הרישום שניתנה לאותו תכשיר.

 17. (א) המנהל רשאי, לבקשת יצרן, להתיר שינוי בנוסח תווית האריזה שאישר.

 (ב) הוגשה בקשה לשינוי נוסח התווית, ימציא המבקש למנהל הוכחות והסברים

 לביסוס בקשתו לשינוי.

 18. לא ימכור אדם תכשיר שאין לו תעודת רישום בת תוקף.

 19. :א) לא ייבא אדם שאינו יצרן תכשיר אלא על פי היתר מאת המנהל.

 ;ב) לא יתן המנהל היתר לפי תקנה זו אלא לתכשיר שלגביו ניתנה תעודת רישום ואלא

 אם כן הוכח לו כי התכשיר מיובא לשם שימוש במשק חקלאי שהמבקש מחזיק ובכמות שאינה

50 דונם במשך עונת גידול אחת.  עולה על הכמות הדרושה לטיפול ב־

2  20. ;א) יצרן ידפיס את תווית האריזה באותיות ברורות וקריאות בנקל, שאינן קטנות מ־

וית ישירות על  מ״מ, ויחבר אותה לאריזת התכשיר בדרך שאין להסירה, או ידפיס את נוסח התו

 גבי אריזת התכשיר בצדה החיצוני.

 :ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לענין הצמדת תווית האריזה, רשאי יצרן -

 (1) להצמיד לאריזה כיס חיצוני שיכיל הוראות השימוש בתכשיר כשהן מודפסות

 בצורה ברורה וקריאה, ובלבד שעל האריזה תוצמד תווית שתכיל את שם התכשיר,

 הרכבו, שם היצרן, אמצעי זהירות בעת השימוש בתכשיר ומספר אצווה;

 (2) להשתמש בתווית מודבקת שחלקה מקופל ומחובר לאריזה בצורה כזו שניתן

 לפרשה ולקרוא את ההוראות המודפסות עליה בבירור.

 איסור מכירת
 תכשיר ללא

 תווית

 אחסנת תכשיר

 לא ימכור אדם תכשיר אלא אם כן תווית האריזה שאושרה לאותו תכשיר מצורפת

וית  לא יחסין אדם תכשיר אלא באריזה מקורית ובהתאם להוראות היצרן כפי שפורטו בתו

.21 
 אליו.

.22 
 האריזה

 איסור פרסום

 ביטול

 23. לא יפרסם ארם ולא יגרום אדם לפרסום תכשיר שאין לו תעודת רישום בת תוקף או שלא

 בהתאם לפרטי תווית האריזה המאושרת.

 24. תקנות הגנת הצומח (הסדר מבירת תכשירים כימיים), התשב״ז~51967 - בטלות.

 5 ק״ת וזתשכ״ז, עמי 2628.
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 תחילה 25. תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

 הוראת מעבר 26. תעודות רישום והיתרים שניתנו לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים

 כימיים), התשכ״ז-1967, והיו בני תוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו ניתנו לפי

 תקנות אלה.

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 א׳ בחשון התשג״ה (6 באוקטובר 0994

 (חמ 3-1890)

9 ו 94 ״ה- ן), התשנ  תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד)(תיקו

, באישור שר האוצר לפי י -956ז  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(4) לחוק הגנת הצומח, התשט״ז

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף  סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

, אני מתקין תקנות אלה: 3 נה  1(ב) לחוק־יםוד: משק המדי

 ו. בתוספת לתקנות אגרות תקלאיות (הצמדה למרד), התשמ״א-1981", במקום פרט 6

 יבוא:

 ״6. תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ״ה-

 994 ו5.״

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 א׳ בחשון התשנ״ה (6 באוקטובר 1994)

 (חמ 3-1181)

 סייח התשנ״ב, עמי 76.
 ם״ח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״ג, עמי 88.

 סייח התשל״ה, עמי 206: התשנ״ג, עמי 157.
 ק״ת התשמ״א, עמי 1564: התשמ״ט, עמי 539.

 ק״ת התשנ״ה, עמי 257.

 תיקון התוספת

ו 9 9 4 ה- ״ ל (דמי נסיעה)(תיקון), התשנ  תקנות מסילות הברז

, ובהתאם י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב-972ו

,  להוראות סעיף 7א(ב) לחוק יציבות מתירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), התשמ״ו-21985

 אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: 3  החלפת התוספת 1. במקום התוספת הראשונה לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשמ״ט-989ו
 הראשונה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמי 495.
 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 ק״ת התשמ״ט, עמי 1074: התשנ״ד, עמי 898.
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 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 1(א»

 דמי הנסיעה בשקלימ חדשים

 חיפה
 מרכז

 5,50 זכרון
 8.50 5.50 יעקב

 בנימינ
4.00 7.00 9.00 

4.00 5.50 8.00 9.00 

6.50 8.50 11.50 12.00 

8.50 9.50 11.50 12.00 

8.50 9.50 11.50 12.00 

11.30 12.00 12.00 12.50 

12.00 12.50 12.50 13.00 

13.00 14.00 14.50 14.50 

13.50 14.50 16.50 16.00 

17.00 18.00 21.00 20.00 

19.00 20.00 23.00 22.00 

15.00 16.50 18.00 18.50 

16.00 17.00 18.00 18.50 

 בוסתן
 הגליל

3.00 
 6.50 4.00 קריות

 7.00 5.50 4.00 קישון

3.50 4.50 5.50 7.00 

9.00 10.00 11.00 12.50 

12.00 13.00 14.00 15.50 

12.50 13.50 14.50 16.00 

12.50 13.50 14.50 16.00 

15.50 16.50 17.50 19.00 

15.50 16.50 17.50 19.00 

15.50 16.50 17.50 19.00 

16.00 17.00 18.00 19.50 

16.50 17.50 18.50 20.00 

18.00 19.00 20.00 21.00 

19.50 20.00 21.00 23.00 

23.00 24.00 25.00 27.00 

25.00 26.00 27.00 29.00 

22.00 23.00 24.00 25.00 

22.00 23.00 24.00 25.00 

 הרצליה
5.50 

 תל אביב
 6.00 4.00 כפר

 חב״ד ,
 9.00 7.00 4.50 לוד־

 רמלה
3.50 5.00 8.50 11.00 

9.50 10.50 11.50 12.00 13.50 
 ירושלים

8.00 11.00 11.50 12.00 15.00 16.50 
 ב. יעקב
1 11.00 9.50 4.00 4.50 5.50 9.00 11.50 
4.00 12.00 10.00 4.50 5.00 6.00 9.50 11.50 

ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה

 היציאה נהריה

 אתר
 שבי ציון

 שבי ציון 3.00
 אתר יוסף 3.00 3.00 יוסף

 בוסתן הגליל 3.00 3.00 3,00

 עבו 4.00 4.00 4.00

 קריות 6.50 6.50 6.50

 קיש ז 7.00 7.00 7.00
 חיפה 7.00 7.00, 7.00

 עתלית 12.50 12.50 12.50

 זכרון יעקב 15.50 15.50 15.50

 בנימינה 16.00 16.00 16.00

 חררה 16.00 16.00 16.00

 כפר ויתקין 19.00 19.00 19.00

 נתניה 19.00 19.00 19.00

 בית יהושע 19.00 19.00 19.00

 הרצליה 19.50 19.50 19.50

 תל אביב 20.00 20.00 20.00

 כפר חב״ד 21.00 21.00 21.00

 לוד •רמלה 23.00 23.00 23.00

 בית שמש 27.00 27.00 27.00

 ירת1לים 29.00 29.00 29.00

 באר יעקב 25.00 25.00 25.00

 רחובות 25.00 25.00 25.00

 תחנת

 כפר
 היציאה חררה

 כפר ויתקין 4.00 ויתקין
 נתניה 5.50 4.50 נתניה

 ביח יהושע 7.00 4.50 4.00

 הרצליה 8.50 7.50 5.50

 תל אביב 9.00 8.50 6.50

 כפר חב״ד 11.50 11.50 9.00

 לוד-רמלה 12.50 12.50 11.00

 ביר. שמש 14.50 14.50 13.50

 ירושלים 17.50 17.50 16.50

 באו־ יעקב 13.00 13.00 11.50

 רחובות 14.00 14.00 12.00

 ד׳ נחשון התשנ״ה (9 באוקטובר 1994)

 (ח• 3-1055)

 קובץ התקנות 5633, י״ד בחשון התשנ״ה, 19.10.1994 265



1994 ״ה-  תקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים)(תיקון), התשנ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 ו לחוק להגנת חיית הבר, התשט״ו-1955י

 אלה:

(להלן - התקנות  1. בתקנה ו לתקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים), התשל״א- 21971

ו שבתוספת״. ג ־  העיקריות), במקום ״ו־2ו שבתוספת״ יבוא ״2ו ו

 בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 ״13. מספר האזור: 13: שמו: שקף. מקומו בחבל לכיש.

 גבולותיו -

נה  במזרח: גבול המדי

 בצפון, במערב ובדרום: קו המקיף את הישוב שקף במרחק 000ו מטרים מגדר

 הישוב.

.2 

 תיקון תקנה ו

 תיקון התוספת

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 כ״ח בתשרי התשנ״ה (3 באוקטובר 1994)

 (דומ 524-ג)

 סייח התשט״ו, עמי 10: התש״ן, עמי 60ו.
 2 ק״ת התשל״א, עמי 1250: התשמ״ו, עמי 50ו.

 צו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(חובת הודעה)(מם׳ 2)
ו 9 9 4 ה- ״ 1993 (תיקון), התשנ - ״ג  התשנ

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

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

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(חובת הודעה)(מס׳ 2),

, פרט מכס 96.09 וכל האמור לצדו - יימחקו.  התשנ״ג-21993

 כ״ח באלול התשנ״ד (4 בספטמבר 994 ו)

 (חמ 978ו-ג)

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

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2: התשמ״ט, עמי 100.
 ק״ת התשנ״ג, עמי נ9נ.

נוי התוספת  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שי
1994 ״ה-  השניה לחוק), התשנ

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

ן - החוק), אנו מצווים לאמור: (להל י ו 985- ו  התשמ״

 סייח התשמ״ו, עמי 2: התשמ״ט, עמי 28.
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 1. בתוספת השניה לחוק, בפרט (208א)2, הסיפה המתחילה במלה ״למעט״ - תימחק. תיקון התוספת
 השניה

 כ״ח באלול התשנ״ד (4 בספטמבר 1994)

 (חמ ״3-197)

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

 שר התעשיה והמסחר ץ שר האוצר

 ־ ק״ת התשנ״ג, עמי 377.

ר מרבי  עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחי

1994 ״ה-  לג׳יפ ״סופה״ 1-240\1), התשנ

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

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

! מתוצרת'״מפעלי נצרת״ יהיה 66,900 שקלים מחיר מרבי 4 - 2 4  1. המחיר המרבי לג׳יפ ״סופה״ 0
 לג׳יפ

 חדשים.

ום כ״ד בתשרי התשנ״ה (29 בספטמבר 1994). תחילה  2. תחילתו של צו זה בי

 י״ג בתשרי התשנ״ה (8 ו בספטמבר 994 ו)

 (חמ 3-1978)

ר ם 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 נו״ח התשמ״ו, עמי 2.

1994 ״ה-  עו המועעות המקומיות (ב)(מיתר, תיקון), התשנ

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

) החלפת פרט (פט) ט ט (פ ר , במקום פ  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953
 בתוספת הראשונה

 יבו<;:

 ״(פט) המועצה המקומית מיתר.

 תאריך הקמתה: א׳ בתמוז התשמ״ו(8 ביולי 1986).

 תחום המועצה: חלקי הגושים: 100001, 100011, 100012, 100012/1, 100013/5, 100056

 כמסומן במפת תהום המועצה המקומית מיתר הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה

 ביד שר הפנים ביום כ״ה באלול התשנ״ד (ו בספטמבר 1994), שהעתקים ממנה

 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע

 ובמשרד המועצה המקומית מיתר.״

 כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994)

 >חמ 3-701) י צ ח ק ר ב י ן

 שר הפנים
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 ק״ת התשי״ג, עמי 1174: התשמ״ו, עמי 1098 (1500).
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 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף! כספי ומהות
1994 ״ה-  מקצועית), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(0׳לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (היקף כספי

יה  ומהות מקצועית), התשמ׳׳ד-1984' (להלן - התקנות), ועקב העליה במרד תשומות הבנ

 למגורים, אני מודיעה לאמור:

 העלאת סכומים 1. החל ביום ב״ו בתשרי התשנ״ה (1 באוקטובר 1994) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה ו

 לתקנות כך:

 (1) בפסקה (1), במקום ״39ו,36 שקלים חדשים״ יבוא ״39,970 שקלים חדשים״:

 (2) בפסקה (2), במקום ״8,686ו שקלים חדשים״ יבוא ״20,667 שקלים חדשים״.

 י״ג בתשרי התשנ״ה (8 ו בספטמבר 0994

ל א ר ש י י ל  «תמ 1048-» מ

 רשמת הקבלנים

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1477: התשנ״ד, עמי 138.

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
1994 ״ה- ן יהב), התשנ עי ם-  (שמורת טבע מבתשי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:  ואתרי הנצחה, התשג״ב-1992י

 ו. השטח המתואר בתוספת, הנמצא צפונית מערבית לעין יהב והמותחם בקו כחול בתשריט

 מס׳ ש/62/7 הערוך בקנה מידה 1:100,000 והחתום ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 באוגוסט 1994)

 ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקרים במשרד הפנים, בירושלים, במשרד הממונה

ערבה ב- ג נ רמת־ ן ובניה תמר-  על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו

 תיכונה בנוה זוהר, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקים
 של התשריט

 תוספת

 (סעיף ו)

 השטח נמצא בתחום המועצה האזורית ערבה תיכונה שבו חלה תכנית מיתאר מקומית מס׳

 191/02/10 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3912, מיום ה׳ באלול התשנ׳׳א

 (15 באוגוסט 1994), עמי 3399.

 י׳׳ח באלול התשנ״ד (25 באוגוסט 1994)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-650) י

 שר הפנים

 סייח התשנ״ב, עמי 230.
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 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
1994 ״ה-  (שמורת טבע נחל אבוב), התשנ

4ג לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו

, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור: י  ואתרי הנצחה, התשנ״ב-992ו

4 קילומטרים דרומית מזרחית לערד והמותחם בקו אברזה על ־  1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כ
, . • שמורת טבע  י

 כחול בתשריט מס׳ ש/62/62 הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום י״ח באלול התשנ״ד
 (25 באוגוסט 1994) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה הפקדת העתקים
 , , של התשריט

נגב - ערבה ן ובניה תמר - רמת־  על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו

 תיכונה, בנוה זוהר, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 תוספת

 (סעיף ו)

 שטח שמורת הטבע המותחם בקו כחול כולל חלקות רישום קרקע אלה:

 גוש 100098 חלק מחלקה 1:

 גוש 00099ו חלק מחלקות 1, 2, 3:

 גוש 100100 חלק מחלקות 2,1:

 שטח לא מוסדר (2 קטעים).

 י׳׳ח באליל התשנ׳׳ד (25 באוגוסט 1994)

ק ר ב י ן ח צ  «תמ 650-;:) י

 שר הפנים

 סייח התשנ״ב, עמ׳ 0ג2.

ת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה  אכרז
ו 9 9 4 ה- ״  (שמורת טבע יער הסוללים), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

, ולאחר התייעצות עם שר התקלאות, אני מכריז לאמור:  ואתרי הנצחה, התשנ׳׳ב-1992י

2 קילומטרים צפונית מערבית לציפורי, אכרזה על  1. השטחים המתוארים בתוספת הנמצאים כ־

 והמותחמים בקווים כחולים בתשריט מם׳ ש/6ו/23 הערוך בקנה מידה 1:10,000 והתתום ביום י״ח

 באלול התשנ״ד (25 באוגוסט 1994) ביד שר הפנים הם שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה

 על מחוז הצפון בנצרת עילית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים בתל עדשים,

 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 סייח ה־זשנ״ב, עמי 0ג2.

 הפקדת העתקים
 של התשריט
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 תוספת

 (סעיף ו)

 שטחי שמורת הטבע המותחמים בקו כחול נמצאים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל

 שבו חלה תכנית בנין ערים מם׳ 1239 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים

 2019, מיום ל׳ בםיון התשל״ד (20 ביוני 1974), עמ׳ 1749.

 י״ח באלול התשנ״ד (25 באוגוסט 1994)

ק ר ב י ן ח צ  >חמ 3-650) י

 שר הפנים

 הוראות מימון מפלגות (תשלום גמול לחברי הועדה העיבורית),
1994 ״ה-  התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף וא(ה) לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973', אני קובע בזה את

 ההוראות הבאות ברבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית:

(להלן - ן  1. (א) בער השתתפות בישיבת הועדה הציבורית לקביעת שיעור יחידת המימו

נה גמול בסך - 750 שקלים חדשים.  הועדה), ישלם אוצר המדי

 (ב) גמול ההשתתפות כולל את כל ההוצאות שהיו לחבר הועדה בקשר להשתתפותו

 בישיבה.

 (ג) גמול ההשתתפות ישולם לחבר הועדה על פי הודעה מאת יושב ראש הועדה לחשב

 הכנסת, לא יאוחר מ־30 ימים מיום ההודעה.

־ ו ב־ 1 באוגוסט של כל שנה החל ב ־ ו בפברואר ו  2. (א) הסכום הנקוב בסעיף 1(א) ישתנה ב

 באוגוסט 1994 (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

 גמול והוצאות
 לחבר הועדה

 הציבורית

 (ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים

 חדשים.

 (ג) בהוראה זו -

 ״מדד״ - מדר המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

־ ו באוגוסט 994 ו - המדד שפורסם לחודש פברואר 1994, ולגבי כל  ״המדד היסודי״ לגבי השינוי ב

 שינוי לאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם:

 ״המדד החרש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.
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 יושב ראש הכנסת

 י״ט באב התשנ״ר (27 ביולי 1994)

 (חמ 3-66)

 י ס״ח התשל״ג, עמ׳ 52: התשנ״ד, עמי 114.
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