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 יידבאדרב׳ התשנ״ה 5670 16 במרס 1995

 עמוד
 צו הביטוח הלאומי(החלפת לוח יי), התשנ״ה-995 ו 233 ו

 תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידם)(הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה),
 התשנ״ה-1995 1235
 תקנות בריאות הציבור(מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ״ה-1995 1236
 תקנות התעבורה(תיקון מס׳ 3), התשנ״ה-1995 1237
 תקנות המועצה לענף הלול(פיצוי לבעלי מכסות לייצור ושיווק ביצי מאכל), התשג״ה-1995 . 1238
 הודעות סדר הדין(פיצויים בשל מעצר או מאסר)(הוצאות הגנה), התשנ״ה-1995 239 ו
 הודעת הארכיונים(אגרות), התשנ״ה-995ו 1240

V 

 עו הביטוח הלאומי(החלפת לוח יי), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 159 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשב״ח-1968' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. במקום לוח י׳ לחוק יבוא: החלפת לוח י׳
 לחוק

 י ס״ח התשב״דו, עמי 108; התשנ״ה, עמי 2.
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 "לוח י׳

 (סעיפים 159, 59וא, 160, 61מג) ו־215)

 שיעורי דמי ביטוח

 *י
IS 

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

צר י האו פו שי ר ההפחתה ו עו  שי
 באחוזים מההכנסה או מהשכר

 לפי סעיף ?5זב

בד  הניכוי משכר העו
 לעניין סעיף ו16(ג<

 באחוזים
 אחוזים מההכנסה או מהשכר

 בהפחתה לפי סעיף 59וא
 אחוזים מההכנסה או מהשכר

 לפי סעיפים 59(א) ו־60(א)

 על חלק
 ההכנסה שאינה

 עולה על
 מחצית חשכר

 הממוצע לעובד
 עצמאי

 על חלק
 חשכו שאינו

 עולה על
 מחצית השכר

 הממוצע לעובד

 על החלק
 העולה על

 מחצית השכר
 הממוצע לעובר
 ולעובד עצמאי

 על חלק
 השכר שאינו

 עולה על
 מחצית השכר

 הממוצע

 על חלק
 השכר העולה

 על מחצית
 השכר הממוצע

 על חלק
 ההכנסה שאינה

 עולה על
 מחצית השכר

 הממוצע לעובד
 עצמאי

 על חלק
 השכר שאינו

 עולה על
 מחצית השכר

 הממוצע לעובד

 על החלק
 העולה על

 מחצית השכר
 הממוצע לעובד
 ולעובר עצמאי

 על חלק
 ההכנסה שאינה
 עולה על מחצית
 השכר הממוצע
 למבוטח שאינו

 עובר ואינו
 עובד עצמאי

 על חלק
 ההכנסה שאינה
 עולה על מחצית
 השכר הממוצע
 לעובד עצמאי

 על חלק
 השכר שאינו

 עולה על
 מחצית השכר

 הממוצע לעובד

 על החלק
 העולה על

 מחצית השכר
 פרט ענף ביטוח הממוצע

 זקנה ושאירים 5.42 3.50 2.70 2.40 3.37 2.13 1.67 2.70 1.46 2.05 1.37 1.03
 אימהות - עובד ועובד

 ו
2 

 עצמאי 0.85 0.51 0.48 ־ 0.64 0.37 0.37 0.60 0.33 0.21 0.14 0.11
 3 אימהות - מבוטח שאינו

 עובד ואינו
- - - - ־ - - ו 0.1 ־ ־  עובד עצמאי (0.25) ־

 4 •לדים 2.48 1.92 1.24 1.10 0.81 ו0.8 0.40 ־ ־ 1.67 1.11 0.84
 5 נפגעי תאונות 0.10 0.06 0.05 0.04 0.05 0.03 0.02 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03
0.24 0.31 0.47 - - 0.23 0.23 0.11 ־  6 נפגעי עבודה 0.70 0.54 0.55

- 5ו.0. 0.08 0.11 0.07 _ 0.12 0.19 - -  8 אבטלה* 0.30 0.19
 נכות 1.95 1.18 0.97 0.87 1.40 0.81 0.69 1.30 0.71 0.55 0.37 0.28

 זכויות עובדים בפשיטת
9 

10 
- 0.03 0.02 ־ - ־ - ־ 0.02 0.02  רגל ובפירוק תאגיד• 0.05 0.04

11 
 סיעוד 0.20 0.12 0.10 0.09 0.12 0.07 0.06 0.10 0.05 0.08 0.05 0.04 12
11 
12 

 סה״ב 12.05 8.06 5.89 4.61 6.83 4.59 3.32 4.90 2.66 5.22 3.47 2.57"

 לעובד בלבד.
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ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 י״ב באדר א׳ התשנ״ה (12 בפברואר 1995)
 (חמ 3-911)



 הגשת תביעה
 לקיצבה

 השלמת פרטים

 תשלום הקיצבה

 הודעה על
 שינויים

 החלת סעיפים
 מחוק הביטוח

 הלאומי

 תחילה

 הוראות מעבר

 תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף! האיידם) (הגשת תביעה לקיצבה
 ותשלומה), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ד) לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידם),
(להלן - החוק), לאחר היוועצות בשר הבריאות, אני מתקינה תקנות אלה:  התשנ״ג-992וי

 1. בתקנות אלה -

 ׳׳המוסד״ - המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק:

 ׳ועדת המומחים״ - ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק;

 ״תובע״ - תובע קיצבה חודשית לפי החוק.

 2. (א) תביעה לקיצבה חודשית (להלן - הקיצבה) תוגש על גבי טופס שקבע המוסד,
 יחד עם התביעה לפיצוי חד פעמי לפי החוק, המוגשת למשרד הבריאות; אושרה הזכאות
 של חולה שמכוחו נתבעת הקיצבה, לפיצוי חד פעמי - יעביר משרד הבריאות למוסד את

 התביעה לקיצבה בצירוף אישור ועדת המומחים בדבר הזכאות לפיצוי.

 (ב) תביעה לקיצבת שאירים תוגש למוסד במישרין ^או באמצעות משרד הבריאות
 ויצורף לה אישור ועדת המומחים באמור בתקנת משנה (א).

 3. ראה המוסד שפרטי התביעה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לברר
 את זכות התובע לקיצבה או כדי לקבוע את שיעורה, יבקש המוסד מהתובע השלמת
 הפרטים החסרים: לא השלים התובע את הפרטים הנדרשים תוך 90 ימים מיום שביקש זאת

 המוסד - תידחה התביעה ואולם התובע יהיה רשאי להגיש תביעה חדשה.

 4. (א) קיצבה לפי תקנות אלה תשולם לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר התובע בכתב
 ויראו תשלום כאמור כתשלום לזכאי לקיצבה.

 (ב) שוהה התובע בחוץ לארץ, תשולם הקיצבה המגיעה לו לחשבון בנק בישראל
 שאת פרטיו מסר התובע למוסד, בכתב, ויחול האמור בתקנת משנה (א).

 5. מקבל קיצבה לפי תקנות אלה יודיע למוסד, בבתב, על כל שינוי שחל במצבו
 המשפחתי ועל כל שינוי אחר שעשוי להשפיע על זכותו לקיצבה או על שיעורה.

 6. סעיפים 130, 137א ו־140 לחוק הביטוח הלאומי, יחולו בשינויים המחוייבים, על
 תשלום קיצבה לפי תקנות אלה.

 7. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ באדר א׳ התשנ״ה (ו בפברואר 995ו)(להלן -
 יום התחילה).

 (ב) משרד הבריאות העביר למוסד עד יום ל׳ בשבט התשר• ה (31 בינואר 1995) את
 בל הפרטים, שהיו מצויים ברשותו, הנוגעים לזכאים לקיצבה חודשית והדרושים לביצוע

 תשלום הקיצבה לפי תקנות אלה.

 8. (א) קיצבה חודשית לתקופה שקדמה ליום התחילה ובן תוספת לקיצבה כאמור,
 שטרם שולמה ביום התחילה או לאחריו תשולם בידי המוסד בהתאם לתקנות אלה ובלבד
 שלגבי תביעה שהוגשה לפני יום התחילה - משרד הבריאות אישר את הזכאות לקיצבה

 והודיע למוסד את שיעור הקיצבה והתקופה שבעדה תשולם.

 ס״ח התשג״ג, עמי 7,- התשנ״ד, עמי 108.
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 (ב) המוסד רשאי לקזז כנגד קיצבה המגיעה לאדם לפי החוק, קיצבה לפי חוק זה
 ששולמה לאותו אדם, בטעות או שלא כדין, לפני יום התחילה, ובלבד שמשרד הבריאות

 הודיע למוסד את הסכום שיש לקזז ואת התקופה שבעדה שולם אותו סכום.

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 י״ב באדר א׳ התשנ״ה(12 בפברואר 995 ו)
 (חמ 3-2429)

)(אריזת מזון המכילה חפץ),התשג״ה-995 ו ן ו  תקנות בריאות העיבור (מז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
 התשמ״ג-983ו', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״חפץ״ - מוצר שאינו מיועד למאכל אדם:

 ״יצרן״ - אדם המבצע פעולות ייצור לרבות אריזה:

 ״מזון ארוז מראש״ - מזון שנארז בידי יצרן טרם שיווקו:

 ״צעצוע״ - חפץ או מערכת חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע או לבילוי;

 ״שיווק״ - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

 2. לא יארוז יצרן מזון באריזה שבתוכה חפץ, לא ייבא אדם מזון ארוז כאמור, לא ישווקו,
 לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא אם כן נתקיימו בל אלה:

 (ו) המזון הוא מזון ארוז מראש:

 (2) אין בחפץ משום סיכון למשתמש בו או לזולתו: היה החפץ צעצוע - הוא עומד
 בדרישות תקן ישראלי ת״י 562 - בטיחות צעצועים2-,

 (3) החפץ ארוז, כשלעצמו, באריזה שצבעה שונה מצבע המזון ומצבע האריזה
 הבאה במגע מיידי עמו ואין באריזה חומר העשוי להזיק לבריאות או להשפיע לרעה

 על טיב המזון, טעמו, ריחו או מראהו;

 (4) הממד הקטן של אריזת החפץ אינו פחות מ־5 סנטימטרים או נפחו אינו פתות
 מ־35 סנטימטרים מעוקבים;

 (5) על אריזת המזון צויינו באופן בולט לעין הצרכן ובאותיות ברורות וקריאות,
 המלים:

 ״אריזה זו מכילה ״;
 שם החםץ

 היה החפץ צעצוע - יצויינו המלים:
 ״אריזה זו מכילה צעצוע / חלקים להרכבת צעצוע.,

 אין לתת לילדים מתחת לגיל 6״,

 הגדרות

 איסור ותנאים

 מחל! את המיותר

 דיני מדינת ישראל, נוסח תרש 36, עמ׳ 749.
 י״פ התשנ״א, עמי 1296.
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 תחילה והוראות
 3. (א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. מעבר

 (ב) לענין מזון ארוז מראש שיוצר לפני יום פרסומן של תקנות אלה, תהיה תחילתן
 של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

 ג׳ באדר ב׳ התשנ״ה (5 במרס 1995) מ א י ר ה ו ר ן
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 נתאשר.
ה נ ם ס י ר פ  גחמ 3-2561) א
 שר הבריאות

 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 3), התשנ״ה-1995
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

2 (להלן - התקנות העיקריות), תיקון תקנה 179  1. בתקנה 79ו(א) לתקנות התעבורה, התשב״א-961 ו
 פסקה (2) - תימחק.

 הוספת תקנה

 תיקון תקנה 180

 תיקון תקנה 189

 2. אחרי תקנה 179 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״רשיון נהיגה 79וא. רשיון נהיגה דרגה 3ו הוא רשיון לנהוג -
 דרגה 13

 (ו) ברכב כאמור בתקנה 179;

 (2) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14.999
 ק״ג.״

 3. בתקנה 80ו(2) לתקנות העיקריות, במקום ״בתקנה 79ו״ יבוא ״בתקנה 79וא״.

 4. בתקנה 189 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (ב) ו־(ג) יבוא:

 ״(ב) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 179א אלא אם כן נתקיימו במבקש כל
 אלה:

 (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים:

 (2) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 179(א^) במשך תקופה של שנה לפחות
 שקדמה להגשת הבקשה;

 (3) השלים לימודיו בקורם לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו
 על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;

 (4) המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג׳
 לפרק השני בחלק גי, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה

 179א.

 (ג) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 180 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

 (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים:

 (2) הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 79וא תקופה של שנה אחת לפחות
 שקדמה להגשת הבקשה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425: התשנ״ד, עמי 1178 ו־1304; התשג״ה, עמי 361 ועמי 589.
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 (3) השלים לימודיו בקורם לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו
 על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי.

 (4) המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג׳
 לפרק השני בחלק ג; על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור

 בתקנה 80ו.״

 5. בתקנה 313(אץו) לתקנות העיקריות, במקום ״2.50 מטר״ יבוא ״2.55 מטר״.

 6. תחילתה של תקנה 5 ביום פרסומן של תקנות אלה ותחילתן של תקנות 1 עד 4 ו־7
 ביום ג׳ בםיון התשנ״ה (1 ביוני 1995) (להלן - יום התחילה).

 7. (א) הוראות תקנה 179א לא יחולו על מי שביום התחילה היה בידו רשיון נהיגה לפי
 תקנה 79ו(אץ2) כנוסחה לפני יום התחילה, והוא יהיה זכאי לרשיון נהיגה דרגה 13.

 (ב) הוראות תקנות אלה לא יחולו על מי שביקש רשיון נהיגה לדרגה 4 או לדרגה 3 ו
 והתחיל לימודיו בקורם עיוני לנהגי רכב כבד לפני יום התחילה, ובלבד שיעמוד בבחינות
(א^ או 180 כנוסחן לפני יום התחילה עד יום ח׳ בטבת  ויקבל רשיון נהיגה לפי תקנות 79ו

 התשנ״ו(31 בדצמבר 1995).

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 כ״ז באדר א׳ התשנ״ה (27 בפברואר 1995)
 (וחמ 82-ג)

 תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות לייעוד ושיווק ביעי מאכל),
 התשנ״ה-995ד

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 34(ד) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות  התשב״ד-1963י

 אלה:

 1. בתקנות אלה, ״בעל מכסה״ - מי שועדת המכסות קבעת לו מכסה לייצור ביצי מאכל
 לשיווק בשנת 1994.

 2. סכום הפיצוי מהמדינה שזכאי לו בעל מכסה שהודיע למועצה, בכתב, כי הוא מוותר
 על מלוא מכםתו, יהיה 4 אגורות בשל כל ביצה הכלולה במכסתו.

 3. (א) בעל מכסה שמסר הודעת ויתור על מבסתו באמור בתקנה 2, תוך 45 ימים
 מתחילתן של תקנות אלה, זכאי לפיצוי נוסף מהמדינה, בסכום של 14 אגורות בשל בל ביצה

 הכלולה במכסתו.

 (ב) נמסרו למועצה הודעות ויתור לפי תקנת משנה (א) לענין מכסות בהיקף כולל
 העולה על 250 מיליון ביצים, ישולם הפיצוי הנוסף לבעלי מכסות קטנות תחילה, בסדר
 עולה, עד היקף כולל של 250 מיליון ביצים: הוראה זו לא תחול על בעל מכסה שהוא קיבוץ

 או מושב שיתופי.

 4. לא ישולם פיצוי לפי תקנות 2 ו־3 אלא לאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים:

 (1) העופות ששימשו את בעל המכסה לייצור הביצים פונו ממשקו:

 תיקון תקנה 313

 תחילה

 הוראת מעבר

 הגדרה

 סכום הפיצוי

 פיצוי נוסף

 תנאים לפיצוי

 ס״ח התשב״ד, עמי 12 ועמי 44.
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 (2) הוכח להנחת דעתה של המועצה, בי הציוד הדרוש לייצור הביצים אינו מצוי
 עוד במשקו של בעל המכסה-,

 (3) נמסרה למועצה התחייבות חתומה בידי בעל המכסה, לפי הנוסח שבתוספת.

 5. (א) פיצוי לפי תקנות אלה ישולם בידי המועצה תוך 45 ימים ממועד קיום התנאי תשלום הפיצוי
 שבתקנה 4(1), ובלבד שנתמלאו התנאים שבתקנה 4(2) ו־(3).

 (ב) לא שולם הפיצוי לפי תקנח משנה (א) במועד, יתוםפו עליו, לתקופת הפיגור,
 הפרשי הצמדה כמשמעותם לענין קנם, בסעיף 66א לחוק, בשינויים המחוייבים.

 תוספת
 (תקנה 4(3»

 התחייבות

. -מ , . .  אני הח״מ , ת״ז .
 מתחייב בזאת, כי לא אעסוק, במישרין או בעקיפין, בין במשקי ובין במשק אחר כלשהו, בייצור
 ושיווק של ביצי מאכל החל ביום , לא אפיק בל
 הכנסה בקשר עם ייצור ושיווק כאמור, ולא אתיר לאחרים לעשות שימוש במשקי לצורך ייצור

 ביצי מאכל.
 אם אפר את התחייבותי האמורה אהיה הייב להשיב למדינת ישראל, באמצעות המועצה לענף
 הלול, את כל הסכומים ששילמה לי מכוח תקנות המועצה לענף הלול (פיצוי לבעלי מכסות
 לייזנור ושיווק ביצי מאכל), התשנ״ה-995ו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור המרבי לפי

.  חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשב״א-961 ו2

 חתימת בעל המכסה

 ל׳ באדר א׳ התשנ״ה (2 במרס 1995)
חט ה) שו ג י י ב ר אברהם (  (חמ 3-685) יעקב צו

 שר החקלאות שר האוצר

 ס״ח התעוב״א, עמי 192; ק״ת התשנ״ג, עמי 866.

 הודעת סדר הדין(פיצויים בשל מעצר או מאסר)(הוצאות הגנה),
 התשנ״ה-995 י

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10(ג) לתקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר),
 ה־[שמ״ב~1982י (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1 . בשל עליה במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסחו של חלק (ב) לתוספת לתקנות החל הגדלת סכומים
 ביום א׳ בניסן התשנ״ה (1 באפריל 1995) כדלקמן:

 י ק״ת חתשמ׳׳ב, עמי 1266א (1392); התשנ״ד, עמ׳ 753.
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 הסכומים המרביים בשקלים חדשים

 ׳(ב) בעד שכר טרחה של עורך דין:

 בית המשפט
 העליון

 בית משפט
 מחתי

 בית משפט
 השירות השלום

1,296 

2,594 

1,814 

2,594 

777 

1,553 

1,037 

1,296 

391 

ם ק ל ו ג מ ן י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1) לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה
 ראשונה בבית המשפט, וישיבת בית משפט

 שנועדה להארכת מעצר

 2) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה

 3) טיפול בבית משפט שלערעור כולל ישיבה
 ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט
 שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך
 פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על
 החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית

 המשפט

 4) טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט
 כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית

 המשפט

 ד׳ באדר ב׳ התשנ״ה (6 במרס 1995)
 (חמ 3-1421)

 הודעת הארכיונים (אגרות), התשנ״ה-1995
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות הארכיונים (אגרות), התשמ״ב-1982י (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1995 לעומת חודש יולי 1994
 כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום א׳

 בניסן התשנ״ה (1 באפריל 1995) כדלקמן:

 הסכום בשקלים חדשים

 ״תוםטת
 האגרה

 שינוי אגרות

18 

33 
"18 

ק ס ו ה מ ש  מ
 גנז המדינה

 ו. אגרת עיון או אגרת העתק (תקנה 2)
 2. אגרת עיון בספרי נפוס (תקנה 3)

 3. אגרת העתק צילומי(תקנה 4) עד 15 צילומים

 כ״ג באדר א׳ התשנ׳׳ה (22 בפברואר 1995)
 (חמ 3-82)

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1071; התשנ״ד, עמי 791.
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