
 רשומות

 קובץ התקנות
 ב״ב,:תמוז התשנ״ה 5693 20 ביולי 1995

 עמוד
 תקנות ההוצאה לפועל(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-1995 1662
 תקנות מילווה המדינה(סדרות מסוג ״בפיר״)(תיקון), התשנ״ה-995ו 1664
 תקנותמילווההמדינה(םדרותמםוג״גליל״)(תיקון),התשנ״ה-995ו 1664
 תקנות מילווה המדינה(סדרות מסוג ״שגיא״)(תיקון), התשג״ה-1995 1665
 צו מם בולים על מסמכים(תוספת בי)(תיקון), התשג״ה-1995 1666

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(ועדות עררים לשירותים מיותרים ולילד נכה),
 התשנ״ה-995ו 1666

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון מס׳ 4),
 התשנ״ה-1995 1670

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון מם׳ 5),
 התשנ״ה-995ו 1671
. 671 ז  תקנות הביטוח הלאומי(השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה)(תיקון), התשנ״ה-995 ו
 תקנות רשות הדואר(היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ״ה-995ו 1673
 תקנות בריאות הציבור(מזון)(שאריות חומרי הדברה)(תיקון), התשנ״ה-995 ו 1674
 צו זכות מטפחים(הוספה לתוספת)(מם׳ 6), התשנ״ה-1995 1675
 תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון), התשנ״ה-1995 1675
 תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ה-995 ו 1675

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מס׳ 6), התשנ״ה-1995 1680

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)
 (תיקון מס׳ 7), התשנ״ה-995 ו 1680
 הודעת המים(עדכון תעריפים למים)(מסי 4), התשנ׳יה-995ו 1681
 הודעת הביטוח הלאומי(מענק אשפוז ליולדת ולילוד)(עדכון סכומים), התשנ״ה-995ו 683ו
 הודעת מס בולים(סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים)(מם׳ 2), התשנ״ה-995ו 683ו
 הודעת מם הבולים על מסמכים(תיאום סכומים)(מס׳ 2), התשנ׳יה-1995 1683
 הודעת הנוטריונים(שכר שירותים)(מס׳ 2), התשנ״ה-995 ו 1684
 הודעת מם שבח מקרקעין(תיאום סכומים), התשנ״ה-995ו 1686
 הודעת מס שבח מקרקעין(מם רכישה)(מס׳ 4), התשנ״ה-1995 1687
 הודעת הצלילה הספורטיבית(תעודות)(מס׳ 3), התשנ״ה~995ו 1687

 תיקון טעות דפוס



 תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 2), התשג״דז-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 69ד(א)(3), 69ה(ה) ו־88 לחוק ההוצאה לפועל,
(להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:  התשכ״ז-967וי

 1. בתקנה 24 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם-979ו2 (להלן - התקנות העיקריות),
 אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) המצאת צו לפי סעיף 43 לחוק, יכול שתיעשה באמצעי מגנטי ממוחשב או
 ישירות למחשב הצד השלישי; בצו, כאמור, יצוייגו בין היתר שם החייב ומספר
 תעודת הזהות שלו כפי שמופיע במרשם האוכלוסין, כמשמעותו בחוק מירשם

 האוכלוסין. התשכ״ה-965וי (להלן - מספר תעודת זהות).״

 2. במקום כותרת פרק ביו לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פרק ביו: איחוד תיקים וחייבים מוגבלים באמצעים״.

 3. אחרי תקנה 36 לתקנות העיקריות יבוא:

 36א. ההודעה על פי סעיף 69ד(א^ לחוק תישלח למנפיק כרטיס החיוב
 באמצעות הדואר, ובהסכמת המנפיק יכול שתישלח לו באמצעי מגנטי
 ממוחשב או ישירות למחשב המנפיק: בהודעה כאמור יצויינו שם החייב

 ומספר תעודת הזהות שלו.

 36ב. שאילתא לשם קבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים
 לפי סעיף 69ה(א) לחוק (להלן - המרשם) תוגש למוציא לפועל באמצעות

 טופס מס׳ 28 שבתוספת.

 36ג. (א) בקשת חייב, לפי סעיף 69ה(ה) לחוק, לתיקון או למחיקת מידע
 שגוי המצוי לגביו במרשם, תוגש בכתב ויפורטו בה המידע השגוי, מהות

 התיקון או המחיקה המבוקשים ונימוקי הבקשה.
 (ב) לפגי שיחליט המוציא לפועל בבקשה, יבקש תגובתם של

 הזוכים הנוגעים בדבר.

 (ג) הסכים המוציא לפועל לבקשה, יבצע התיקון או המחיקה
 המבוקשים במרשם, תוך שבעה ימים מיום שהסכים לבקשה.

 (ד) בוצעו תיקון או מחיקה במרשם, תישלח על כך הודעה לכל מי
 שבתוך שנים עשר החודשים שקדמו לתיקון או למחיקה, קיבל את המידע

 השגוי מן המרשם, ככל הידוע למוציא לפועל.

 (ה) הודעה על סירוב המוציא לפועל לתקן או למחוק מידע המצוי
 במרשם, תישלח למבקש בדואר בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה על

 סירוב.

 36ד. אוחדו תיקיו של חייב שהוכרז מוגבל באמצעים, כאמור בסעיף 69ו
 לחוק, יתנהל תיק האיחוד בלשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה

 לפועל נגדו, כאמור בתקנה 29(א).

 ״הודעה למנפיק
 כרטיס חיוב

 שאילתא לקבלת
 מידע מהמרשם

 תיקון מחיקת
 מידע שבמרשם

 תיקון תקנה 24

 החלפת כותרת
 פרק ביו

 הוספת תקנות
 36א עד 36ה

 איחוד תיקים
 של חייב

 מוגבל באמצעים

 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 116; התשנ״ד, עמי 284.
 ק״ת התש״ם, עמ׳ 86; התשנ״ה, עמ׳ 530.

 ס״ח התשב״ה, עמי 270.
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 הודעה לזוכה 36ה. עורף תיקו של זוכה לאיחוד תיקים כאמור בסעיף 69ו(א) לחוק,

 הוספת תקנה
 ו4א

 תיקון תקנה ו6ד

 הוספת תקנה 72א

 תיקון התוספת

 על איחוד תיקים ישלח לו המוציא לפועל הודעה על כך.״

 4. אחרי תקנה 41 לתקנות העיקריות יבוא:

 עיקול מחשב ו4א. (א) במעמד עיקול מחשב יתן המוציא לפועל לחייב או למחזיק
 במחשב הודעה בכתב כי עליו למחוק, תוך 10 ימים, כל מידע המצוי
 במחשב: לא נכח החייב או המחזיק במחשב במעמד העיקול, ישאיר

 המוציא לפועל הודעה בכתב, כאמור, בחצרים שבהם בוצע העיקול.

 (ב) לא יוציא המוציא לפועל את המחשב מחצרי החייב או מחצרי
 הצד השלישי המחזיק בו, אלא לאחר שחלפו 10 ימים מיום הטלת העיקול

 על המחשב.

 (ג) האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) לא יחול על מחשב שהוא חלק
 ממלאי עסקי המצוי ברשות מי שעיסוקו מכירה או השכרה של

 מחשבים.

 (ד) בתקנה זו, ״מחשב״ - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע
 עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, ציודו ההיקפי ומערכות התקשורת

 המחוברות אליו ולרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר.״

 בתקנה 61ד לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) - בטלה.

 אחרי תקנה 72 לתקנות העיקריות יבוא:

.5 

.6 

 72א. (א) היה הצד השלישי תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק
 הבנקאות (רישוי), התשמ״א-1981", ויש לו סניפים, יחול צו העיקול על
 נכסי החייב בכל אחד מן הסניפים שבהם הם מצויים, במועד שבו הגיעה
 ההודעה על כך מן המשרד הראשי לסניף, ולא יאוחר מתום שלושה ימי
 עסקים מיום המצאת ההודעה על העיקול למשרדו הראשי של התאגיד

 הבנקאי.

 (ב) בהודעת העיקול לצד השלישי, יירשם מספר תעודת הזהות של
 החייב: הודעה שלא צויין בה מספר תעודת הזהות של החייב לא

 תקובל.״

 ״הוד1ה לצד
 השלישי שהוא

 תאגיד בנקאי

 תאריך:

 3. בתוספת לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
 ״טופס 28

 (תקנה 36ב)
 לכבוד

 המו7.יא לפועל
 לשכת ההוצאה לפועל

 הנדון: שאילתא לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים

 לפי סעיף 69ה(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967, אני הח״מ הנושא
 תעודת זהות מם׳ מבקש בזאת לקבל את המידע המצוי במרשם החייבים

 4 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 232.
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 המוגבלים באמצעים נוגע למר/גב׳ הנושא/ת ת׳׳ז מם׳

 כתובתי לצורך משלוח הודעות:

 בכבוד רב

 חתימה

 לשימוש המשרד:

 1. בדקתי את פרטי הזיהוי של המבקש על פי ת׳׳ז/דרכון(מחק את המיותר) שהוצג בפני.

 2. בדקתי שכל פרטי הבקשה מולאו כהלכה.

 שם המזכיר חותמת חתימה״

 ו׳ בתמוז התשנ״ה (4 ביולי 995 ו)
ד ל י ב א י ו  (חמ 3-88) ד
 שר המשפטים

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כפיר״)(תיקון), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 2ו ו־5ו לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-979ו'/
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 8 1. בתקנה 8 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כפיר״), התש״ן-21990, במקום
 ״לעומת המדד שפורסם לחודש שבו הוצאה הסדרה״ יבוא ״לעומת המדד שפורסם לפני

 היום שבו הוצאה הסדרה״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בתמוז התשנ״ה (20 ביולי 995ו).

 י״ג בתמוז התשנ״ה (11 ביולי 1995)
ט ח ו ) ש ה מ י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-950) א

 שר האוצר

 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.
 ק״ת התש״ן, עמי 985.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״)(תיקון), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־5ו לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979י, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ם״ח התשל״ט, עמי 2 ו 1.
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 1. בתקנה 6 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל"), התש״ם-980וג (להלן - תיקון תקנה 6
 התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו עמודים למדד
 המחירים לערכן כלהלן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני הגיע זמן
 פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן(להלן - המדד החדש), כי המדד החדש עלה
 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו הוצאה הסדרה (להלן - המדד
 היסודי), ישולמו אותה קרן או אותה ריבית כשהן מוגדלות בשיעור העליה של המדד

 החדש לעומת המדד היסודי.״

 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 8

 (ו) בתקנת משגה (א), המלים ״עד מדד הפרעון הארעי״ - יימחקו;

 (2) תקנת משנה (ב) - בטלה.

 3. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא: תיקון תקנה 10

 ״ד-כי פדיון 10. סכום הפדיון של איגרת החוב כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה
 ישולם לבעל הרשום בדרך האמורה בתקנה 8; הוצאו לבעל הרשום איגרות
 החוב, ישולם הסכום כאמור לאחר שימסור אותן למינהלה, במישרין או

 באמצעות בנק.״

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בתמוז התשנ״ה (20 ביולי 1995). תחילה

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

 י׳/: בתמוז התשנ״ה (11 ביולי 1995)
 (חמ 3-950)

 ק״ת התשים, עמי 2281.

 תקנות כמלווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״)(תיקון), התשנ׳׳ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4,3 ו־5ו לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979י, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1, בתקנה 7 לתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה-985ו2, במקום תיקון תקנה ד
 תקנה משנה (א) יבוא:

 ״(א) השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
 המחירים לצרכן כלהלן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפגי הגיע זמן
 פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן(להלן - המדד החדש), כי המדד החדש עלה
 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו הוצאה הסדרה (להלן - המדד
 היסודי), ישולמו אותה קרן או אותה ריבית כשהן מוגדלות בשיעור העליה של המדד

 החדש לעומת המדד היסודי.״

 בתקנה 9 לתקנות העיקריות - תיקן תקנה 9

 (1) בתקנת משנה (א), המלים ״עד פרסום מדד הפרעון הארעי״ - יימחקו;

 (2) תקנת משנה (ב) - בטלה.

,2 

 סייח התשל״ט, עמי 112.
 ק״ת התשמ״ה, עמי 454.
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 תיקון תקנה 11 3. במקום תקנה וו לתקנות העיקריות יבוא:

. סכום הפדיון של איגרת החוב בפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה ו  ״דרכי פדיון ו
 ישולם לבעל הרשום בדרך האמורה בתקנה 9; הוצאו לבעל הרשום איגרות
 החוב, ישולם הסכום כאמור לאחר שימסור אותן למיגהלה, במישרין או

 באמצעות בנק.״

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בתמוז התשנ״ה (20 ביולי 1995).

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

 י״ג בתמוז התשנ״ה (וו ביולי 1995)
 (חמ 3-950)

 עו מס בולים על מסמכים (תוספת בי)(תיקון), התשנ״ה-995ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם הבולים על מסמכים, התשכ״א- 961ו 1 (להלן
 החוק), אני מצווה לאמור:

 בתוספת ב׳ לחוק, אחרי סעיף 12 יבוא:

 ״13. מסמך שאושר לענין סעיף זה בידי פקיד השומה, כקשור במישרין לשינוי מבנה
 העומד בתנאי חלק ה׳2 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), והכל אם שינוי המבנה
 כבר בוצע, או אם הוגשה לגביו בקשה לאישור מוקדם על פי סעיף 03וט לפקודה או
 על פי סעיף 05 ו ח לפקודה, לפי הענין, ובתנאי שאם לא בוצע שינוי המבנה תוך זמן

 סביר מיום הגשת הבקשה לא יחול הפטור.״

.1 

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

 י״א בתמוז התשנ״ה (9 ביולי 1995)
 (חמ 3-1107)

 שינוי תוספת ב׳
 לחוק

ג, עמי 371.  ם״ח התשכ״א, עמי 64; התשנ̂׳

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(ועדות עררים לשירותים מיוחדים
 ולילד נכה), התשנ״ה-995ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27 ולא, 27ומט2 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
(להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני  משולב], התשב״ח-968וי

 מתקינה תקנות אלה:

 פרק ראשון: פרשנות

 1. בתקנות אלה -

 ״תקנות שירותים מיוחדים״ - תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים
 מיוחדים), התשל״ט-21978;

 ״תקנות ילד נכה״ - תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד
 נכה), התש״ם-980ו3;

 י סייח התשכ״ח, עמי 106; התשנ״ה, עמי 2.
 2 ק״ת התשל״ט, עמי 83; התש״ן, עמי 582.

 ג ק״ת התש״ם, עמי 1906; התשנ״ב, עמי 994.
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 מי רשאי לערור

 הרכב ועדת
 עררים לשירותים

 מיוחדים

 ״תלוי בעזרת הזולת״ - כמשמעותו בתקנות שירותים מיוחדים ובתקנות ילד נכה, לפי
 הענין:

 ״השגחה״ ו״קיצבה מיוחדת״ - כהגדרתן בתקנות שירותים מיוחדים:

 ״נימלת ילד נכה״ - כמשמעותה בתקנות ילד נכה:

 ״׳ילד נכה״ ו״ילד התלוי בעזרת הזולת״ - כהגדרתם בתקנות ילד נכה;

 ״ו!עוט נכה״ ו״עיכוב התפתחותי״ - כמשמעותם בתקנה גא לתקנות ילד נכה;

 ״ליקוי רפואי מיוחד״ - אחד הליקויים המנויים בתוספת הראשונה לתקנות ילד נכה וכן
 ירידה בשמיעה כאמור בהגדרת ילד הסובל מירידה בשמיעה בתקנות האמורות.

 פרק שני: ועדת עררים לשירותים מיוחדים, סמכויות והרכב

 2. (א) הרשאי לערור לועדת עררים לשירותים מיוחדים על החלטת פקיד תביעות
 בעגין קיצבה מיוחדת (להלן - העורר) הוא אחד מאלה:

 (1) נכה כהגדרתו בתקנות שירותים מיוחדים ואלמנה שמתקיים לגביה האמור
 בסעיף 127מז(ב) לחוק, אם נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60%

 לפחות:

 (2) מי שתובע קיצבה מיוחדת לפי תקנה 0וא לתקנות שירותים מיוחדים, אם
 נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות;

 (3) מי שהיה זכאי לקיצבה מיוחדת בטרם מלאו לו 60 שנים באשה ו־65 שנים
 לגבר.

 (ב) בתקנה זו, ״אחוז נכות רפואית״ - אחוז נכות שנקבע לפי סעיף 27וכז לחוק
 בנ:פוף לאמור בתקנה 2(ב) לתקנות שירותים מיוחדים.

 3. (א) שר העבודה והרווחה יקבע רשימת חברים בועדת עררים לשירותים מיוחדים
 (להלן - הרשימה); הרשימה תפורסם ברשומות.

 (ב) ועדת עררים לשירותים מיוחדים תהיה בהרכב של שניים או שלושה חברים
 מבין בעלי המקצוע המפורטים, להלן, ששמותיהם בלולים ברשימה:

 (ו) רופא מומחה:

 (2) אח בעל נסיון של שנה אחת לפחות בבדיקת מידת התלות בעזרת הזולת
 בביצוע פעולות יום יום:

 (3) פסיכולוג מומחה, פזיותרפיסט, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת שהם
 בעלי תעודה מקצועית מוכרת בידי משרד הבריאות.

 (ג) יושב ראש ועדת העררים לשירותים מיוחדים יהיה חבר הועדה שהוא רופא
 וחבריה האחרים יהיו מבין בעלי המקצוע האמורים בתקנת משנה (אץ2) ו־(3).

 (ד) פקיד תביעות, שמנהל אגף גימלאות נכות במוסד הסמיכו לכך ושאינו פקיד
 התביעות שעל החלטתו הוגש הערר, יקבע את הרכב ועדת העררים לשירותים מיוחדים

 שתדון בערר.

 (ה) אח ורופא שבדקו את העורר לצורך ההחלטה נושא הערר וכן אח ורופא
 שאישרו בדיקה כאמור, לא ישמשו חברים בועדה שתדון בערר על אותה החלטה.
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 4. בערר על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת רשאית ועדת עררים לשירותים
 מיוחדים לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

 (ו) מידת התלות של העורר בעזרת הזולת:

 (2) הצורך בהשגחה על העורר:

 (3) התקופה שבה היה העורר תלוי בעזרת הזולת או זקוק להשגחה.

 פרק שלישי: ועדת עררים לילד נכה סמכויות והרכב

 5. (א) ועדת עררים לילד נכה תהיה בהרכב של שניים או שלושה חברים מבין בעלי
 המקצוע המפורטים להלן, ששמותיהם בלולים ברשימת החברים בועדת עררים לילד

 נכה:

 (ו) רופא מומחה:

 (2) אח בעל נסיון של שנה אחת לפחות בבדיקת תלותם של ילדים נכים
 בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום.

 (3) פסיכולוג מומחה, פזיותרפיםט, מרפא בעיסוק או קלינאי תקשורת שהם
 בעלי תעודה מקצועית מוכרת בידי משרד הבריאות.

 (ב) יושב ראש ועדת עררים לילד נכה יהיה חבר הועדה שהוא רופא וחבריה
 האחרים יהיו מבין בעלי המקצוע האמורים בתקנת משנה (אץ2) ו־(3), ואולם ועדת עררים
 לילד נכה הדנה בהחלטה בענין ילד עם ליקוי רפואי מיוחד או בענין פעוט נכה, תהיה

 מורכבת משניים או שלושה רופאים.

 (ג) הוראות תקנה 3(ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, לענין ועדת עררים לילד נכה,
 ועל קביעת רשימת החברים בועדת עררים לילד נכה יחולו הוראות תקנה 3(א).

 6. בערר על החלטת פקיד תביעות בענין גימלת ילד נכה רשאית ועדת העררים לילד
 נכה לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

 (ו) מידת התלות של הילד בעזרת הזולת:

 (2) הליקוי הרפואי המיוחד ממנו סובל הילד•,

 (3) המחלה בה לוקה הפעוט והטיפול שהוא מקבל בגינה, ליקוי הראיה שממנו
 סובל הפעוט או חומרת העיכוב ההתפתחותי שממנו הוא סובל;

 (4) התקופה שבה היה הילד תלוי בעזרת הזולת או לוקה בליקוי רפואי או מחלה
 כאמור בפסקאות (2) ו־(3).

 סמכויות ועדת
 עררים לשירותים

 מיוחדים

 הרכב ועדת
 עררים לילד

 נכה

 סמכויות ועדת
 עררים לילד

 נכה

 פרק רביעי: הוראות שונות

 7. (א) ערר על החלטת פקיד תביעות בענין קיצבה מיוחדת או בענין גימלת ילד נכה
 יוגש תוך 90 ימים מיום שנמסרה לתובע הגימלה, הודעה על ההחלטה: הערר יוגש בכתב,

 באמצעות המוסד, ויצויינו בו נימוקי הערר.

 (ב) הדיון בערר יחל בתוך 60 ימים מיום שנתקבלו במוסד הודעת הערר ונימוקיו,

 8. (א) ועדת עררים לשירותים מיוחדים וועדת עררים לילד נכה (בפרק זה - הועדה),
 לפי הענין, תבדוק את העורר או את הילד שבענינו הוגש הערר ואולם רשאית הועדה

 מועד ואופן
 הגשת ערר

 הזמנה לועדה
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 בהסכמת העורר, או בהסכמת מי שהגיש את הערר בעניינו של הילד (להלן - מגיש הערר)
 לדון בערר על סמך מסמכים בלבד.

 (ב) בדיקת העורר או הילד, תבוצע במקום ובמועד שצויינו בהזמנה ששלח המוסד
 למגיש הערר (בפרק זה - ההזמנה).

 (ג) ההזמנה תישלח למגיש הערר 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבדיקה אלא
 אם כן הסבים מגיש הערר להתייצב לבדיקה או להעמיד את הילד לבדיקה תוך זמן קצר

 יותר, אף ללא הזמנה כאמור.

 9. (א) הועדה תבדוק את העורר ואת הילד ביחידות, אך רשאית היא להחיר לזולת נוכחות זרים
ג ו צ י י  להיות נוכח בשעת הבדיקה, אם הסכים לבך מגיש הערר. ו

 (ב) העורר והילד רשאים להיות מיוצגים בפני הועדה גם על ידי הרופא שטיפל
 בהם או רופא מומחה.

 בדיקות נוספות
 וחוות דעת

 מיועץ

 _אי התייצבות
 'לבדיקה

 החזר הוצאות
 לינה, כלכלה

 ונסיעה

 ש ו ר ד  10. הועדה רשאית ל
 ( ו) כי העורר או הילד, לפי הענין, ייבדקו בידי יועץ רפואי או בידי מומחה
 אחר או כי יעמדו לבדיקות אחרות הדרושות, לדעת הועדה, לצורך ההחלטה
 בערר, וכן רשאית היא לבקש מיועץ או מומחה כאמור להגיש לה חוות דעת
 בעניינים שתקבע, על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות אחרות שהובאו

 בפני היועץ או המומחה;

 (2) ביצוע חקירה לאימות נתונים ועובדות הדרושים, לדעת הועדה, לצורך
 ההחלטה בערר, ובלבד שההחלטה בערר לא תידחה מפאת קיומה של חקירה

 כאמור, לתקופה העולה על 90 ימים מיום שנדרשה החקירה.

 11. (א) לא התייצב העורר או הילד בפגי הועדה במועד או במקום הנקובים בהזמנה,
 או לא התייצב לבדיקה כאמור בתקנה 10, יוזמן העורר או הילד לועדה או לבדיקה במועד

 נוסף.

 (ב) לא התייצב העורר או הילד בפני הועדה גם במועד הנוסף ומגיש הערר לא
 הודיע על בך למוסד לפני המועד האמור בהזמגה או שלא נתן סיבה מתקבלת על דעת
 המוסד לאי ההתייצבות, ייבדק העורר או הילד במועד אחר רק לאחר שמגיש הערר שילם

 למוסד, לפי דרישת המוסד, את ההוצאות שנגרמו עקב אי ההתייצבות.
 (ג) לא התייצב העורר או הילד לבדיקה פעם נוספת, מבלי שמגיש הערר הודיע על
 כך למוסד או מבלי שניתנה סיבה המתקבלת על דעת המוסד לאי ההתייצבות, וכן אם לא
 שילם מגיש הערר את סכום ההוצאות שדרש המוסד, תוך 30 ימים מיום הדרישה, רשאית
 הועדה לדון ולהחליט בערר שלא בנוכחות העורר או הילד, ואולם אם נבצר מהועדה

 להחליט - יידחה הערר.

 12. (א) הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפני הועדה או לשם התייצבות לבדיקה
 אחרת באמור בתקנה 10, נגרמו לעורר הוצאות לינה, כלכלה או נסיעה, יחזיר לו המוסד, לפי

 דרישתו, את ההוצאות שנגרמו לו במישרין עקב ההתייצבות, כלהלן:

 (ו) הוצאות לינה וכלכלה בשיעורים המשתלמים לעובד מדינה על פי
 הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה-,

 (2) הוצאות נסיעה לפי התעריף המקובל בתחבורה הציבורית, ואולם אם לא
 יבול העורר בשל מצב בריאותו או מקום מגוריו, להשתמש בתחבורה ציבורית -

 לפי התעריף הזול ביותר לתחבורה המתאימה בנסיבות הענין.
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 (ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול, בשינויים המחוייבים, גם בערר בענין ילד
 נכה.

 13. (א) בוערה המורכבת משלושה חברים תינתן החלטת הועדה ברוב דעות חבריה-, לא
 התקבלה החלטה ברוב דעות, תמונה ועדה חדשה של שלושה חברים בדרך האמורה בתקנה

 3 או בתקנה 5, לפי הענין.

 (ב) בועדה המורכבת משני חברים תינתן החלטת הועדה פה אחז־; נחלקו הרעות
 בועדה, ימונה חבר שלישי שמקצועו שונה ממקצועות שני החברים האחרים; היה ערר בענין
 ילד עם ליקוי מיוחד או בענין פעוט נכה •- ימונה רופא שלישי או שתמונה ועדה חדשה של

 שלושה רופאים.

 (ג) דיוני הועדה והחלטתה בצירוף נימוקיה, יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם בידי
 חברי הועדה בציון שמותיהם ותאריהם המקצועיים.

 (ד) הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול.

 14. המוסד יודיע למגיש הערר, בכתב, את החלטת הועדה, ולבקשתו ימציא לו המוסד גם
 העתק של ההחלטה, של נימוקיה ושל חוות דעת שנתן מומחה שמונה כאמור בתקנה 0ו,
 ואולם אם החליטה הועדה שאין להביא לידיעת מגיש הערר את ההחלטה או את נימוקיה
 או את חוות דעת המומחה כאמור, יובאו ההחלטה, הנימוקים או חוות הדעת, לפי הענין,

 לידיעת בא כוחו של מגיש הערר או אדם אחר המייצג אותו, לדעת המוסד.

 15 . המסמכים הרפואיים אשר בידי הועדה הם סודיים, אך מותר להביאם לידי אדם אשר
 נזקקים לשירותו לצורך קבלת החלטה בערר ובלבד שחובת הסודיות באמור תחול גס על

 מקבל המסמכים לפי תקנה זו.

 החלטה בערר

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 ה׳ בתמוז התשנ״ה (3 ביולי 1995)
 (חמ 3-2630)

 הודעה על
 החלטה בערר

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (תיקון מסי 4), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968', אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 15 1. בתקנה 15(א^) לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח), התשל״א-971ו2, במקום ״ואין עיקר הכנסתו״ יבוא ״ולפחות 50% מהכנסתו

 אינם״.

 ה׳ בתמוז התשנ״ה (3 ביולי 1995)
ר י מ ה נ ר ו  (חמ 3-912) א

 שרת העבודה והרווחה

 ם״ח התשב״ח, עמי 168; התשנ״ה, עמי 2.
 ק״ת התשל״א, עמי 1458; התשנ״ה, עמי 4, עמי 595 ועמי 594.
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 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (תיקון מם׳ 5), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)18 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, אני מתקינה תקנות אלה:  התשב״ח-968וי

 ו. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקון התוספת
 התשל״א-2ד219, בסופה יבוא:

 ״160. טורו קולג׳

 161. המסלול האקדמי של המכללה לביטוח

 162. מכללת רעננה״

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ו. תחולה

 ה׳ בתמוז התשנ״ה (3 ביולי 1995)
ר י מ ה נ ר ו  (דומ 3-912) א

 שרת העבודה והרווחה

 ם״ח התשכ״ח, עמי 108.
 ק״ת התשל״א, עמי 1458; התשנ״ה, עמי 4, 595, 594 ו־1670.

 תקנות הביטוח הלאומי(השתתפות במימון העולות בטיחות בעבודה)(תיקון),
 התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89ב ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח-1968י (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה

 והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנות הביטוח הלאומי(השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה), התשמ״ח- תיקון שם
 21988 (להלן - התקנות העיקריות), בשם התקנות, אחרי ״בטיחות״ יבוא ״וגיהות״.

 2. בתקנה ו לתקנות העיקריות - תיקון תקנה ז

 (ו) ברישה, במקום ״למניעת תאונות בעבודה (להלן - פעולות בטיחות בעבודה)״
 יבוא ״לגיהות ולמניעת תאונות בעבודה (להלן - פעולות בטיחות וגיהות

 בעבודה)״;

 (2) בפסקאות (1), (2) ו־(3), בכל מקום, במקום ״בטיחות בעבודה או ״הבטיחות
 בעבודה״ יבוא ״בטיחות וגיהות בעבודה״;

 (3) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) סקירה, מיפוי והערכה של סיבונים קיימים ועתידיים במקומות עבודה,
 הצעת פתרונות להסרת הסיכונים האמורים ויישום הפתרונות המוצעים:

 (5) פעולות הסברה, הדרכה ותירגול של כללי התנהגות למניעת תאונות
 בעבודה ופעולות לפיתוח מודעות לבטיחות וגיהות בעבודה, באחת מהדרכים

 י ס״ח התשב״ח, עמי 108; התשנ״ה, עמי 116.
 2 ק״ח התשמ״ח, עמי 1078.
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 המפורטות להלן ובלבד שסך כל ההוצאה השנתית לבל הפעולות האמורות לא
 תעלה על 25% מההקצאה השנתית שלפי סעיף 89ב לחוק, לאותה שנה:

 (א) הדרכת מעבידים ועובדים בנושא אמצעים ודרכים להגברת
 הבטיחות והגיהות במקום העבודה ומעקב אחר יישום אותם אמצעים,

 הכל במקום עבודה שנתקיים בו אחד מאלה:

 (ו) אין חובה בדין לקיים בו ועדת בטיחות•,

 (2) מועסקים בו לא יותר מ־50ו עובדים והוכחו להנחת דעתו של
 המוסד שני אלה:

 (א) מקום העבודה ייעד מתקציבו בשנת המם שבה תקויים
 הפעולה המוצעת (להלן - השנה השוטפת) סכומים למימון
 פעולות שאינם פחותים מהסכומים שצויינו בבקשה שהגיש

 לפי תקנה 2-,

 (ב) בשנת המס שקדמה לשנה השוטפת, היו כלל הוצאות
 המעביד לפעולות בטיחות וגיהות באותו מקום עבודה, כפליים
 או יותר מהסכום שצויין בבקשה למימון ופרטים אלה אושרו
 בידי רואה חשבון או יועץ מם הרשום בפנקס כמשמעותו בסעיף

 236ב לפקודת מס הכנסה3;

 (ב) הדרכה מרוכזת לעובדים ומעבידים המיועדת לנושאי בטיחות
 וגיהות בעבודה, בתנאי שיוזם ההדרכה או מבצעה משתתף מתקציבו
 במימון מחצית הוצאות ההדרכה לפחות וזאת בנוסף לכל תשלום שהוא

 גובה בקשר לאותה הדרכה:

 (ג) סדנאות ופעולות אחרות שאינן הדרכה באמור בפסקאות משנה (א) #
 ו־(ב), המיועדות לפיתוח תודעת הבטיחות והגיהות בעבודה, בקרב

 עובדים ומעבידים;

 (6) רכישת אמצעים, מכשירים ואבזרים חדשניים, העשויים לתרום להגברת
 הבטיחות והגיהות במקום העבודה וכן התקנתם של אמצעים כאמור ובלבד

 שלמעסיק אין חובה בדין להתקין המכשיר, האבזר או האמצעי האמור:

 (7) פיתוח או שיפור של אמצעים, מכשירים ואבזרים המיועדים להגברת
 הבטיחות והגיהות במקום העבודה, במטרה להציגם בפני מעבידים אחרים
 ובלבד שאמצעים, מכשירים ואבזרים כאמור עשויים לתרום להגברת הבטיחות

 והגיהות במקומות עבודה נוספים;

 (8) קיום מבצעי הסברה ארציים באמצעי התקשורת ההמונית ובדרכי פרסום
 אחרות, המיועדים לפיתוח מודעות לבטיחות וגיהות בעבודה.

 תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בבל מקום, במקום ״פעולה לבטיחות בעבודה״ יבוא
 ״פעולה לבטיחות וגיהות בעבודה״.

 תיקון תקנה 3 4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״פעולות בטיחות״ יבוא ״פעולות בטיחות וגיחות״
 ובסופה יבוא ״לרבות השתתפות במימון מקצת הפעולה או חלק מסויים ממנה, הבל

 לפי שיקול דעתו של המוסד.״;

 ג דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 7120.
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 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״פעולה לבטיחות בעבודה״ יבוא ״פעולה לבטיחות
 וגיהות בעבודה״;

 (3) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

ת במימון פעולה באמור בתקנה 5x0)1 תינתן לתקופה שאינה ו פ ת ת ש ה ג ( ) 
 עולה על שנתיים רצופות.

 (ד) השתתפות במימון פעולות באמור בתקנה 1(6) ו־(7) תינתן אם מתקיימים
 בל התנאים דלקמן:

 (ו) המעביד משתתף במימון ההוצאה הכרוכה ברכישה ובהתקנה של
 המכשירים והאבזרים בשיעור של 50% מהעלות לפחות:

 (2) סך כל ההוצאה השנתית לרכישת מכשירים והתקנתם ולפיתוח
 ושיפור אמצעים ואבזרים, לא תעלה על 10% מההקצאה השנתית שלפי

 סעיף 89ב לחוק, לאותה שנה.

 (ה) השתתפות במימון פעולה כאמור בתקנה 1(8) מותנית בקיום כל אלה:

 (ו) הפעולה תבוצע בשיתוף עם גורמים ציבוריים הממונים על התחום
 נושא מבצע ההסברה, הבל בהתאם לקביעת המוסד לאותה פעולה:

 (2) אין בפעולה בדי לשרת או לפרסם מעביד או מוצר מםויים-,

 (3) סך כל ההוצאה השנתית למבצעי ההסברה לא תעלה על 100/0
 מההקצאה השנתית לפי סעיף 89ב לחוק לאותה שנה.״

 5. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״פעולת הבטיחות בעבודה״ יבוא ״פעולת •תיקון תקנה 4
 הבטיחות והגיהות בעבודה״.

 6. תחולתן שיל תקנות אלה עד יום כ״ד באייר התשנ״ז(31 במאי 1997) והן יחולו לגבי תחולה
 בקשות שהוגשו לאחר פרסומן.

 ה בתמוז התשנ״ה (3 ביולי 1995)
ר י מ ה נ ר ו  (דומ 3-2116) א

 שרת העבודה והרווחה

 תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ״ה-995ר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81 ו־126(א) לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-986ו' (להלן -
 החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1.. (א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר מן היקף הפיצויים
 הסוגים המפורטים להלן, לא יעלה על סך של 350 שקלים חדשים לכל דבר דואר -

 (1) דבר דואר רשום•,

 (2) דבר דואר בשירות מהיר למנוי;

 (3) חבילה שמשקלה עד 20 קילוגרם.

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 79; התש״ן, עמי 121 ועמי 131; התשנ״א, עמי 218; התשנ״ב, עמי 42; התשנ״ד, עמי 36
 ו;:מי 39.
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 (ב) סכום הפיצויים הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה במועד השינוי בתשלום בעד
 משלוח מכתב רגיל בארץ ולפי שיעור השינוי הקבוע לגביו בתקנות לפי סעיף 37(א)

 לחוק.

 (ג) סכום פיצויים שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50
 אגורות יעוגל בלפי מעלה.

 (ד) המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכום
 הפיצויים שהשתנה כאמור בתקנה זו.

 2. סכום הפיצויים ישולם תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי הרשות מלוא המידע
 והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.

 3. על סכום הפיצויים ששולם במועד האמור בתקנה 2 לא יווםפו הפרשי הצמדה
 במשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשב״א-21961.

 4. (א) האמור בתקנה 1 לא יחול על דבר דואר במשלוח מבוטח ששולם בעדו לרשות
 התשלום הקבוע בתקנות לפי סעיף 37(ג) לחוק, שלגביו יהיה סכום הפיצויים המרבי הסכום

 הקבוע במדריך הדואר למקרה הביטוח, ובלבד שלא יפחת מן הסכום הקבוע בתקנה 1.

 (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על דבר דואר שבוטח שלא באמצעות
 הרשות.

 5. תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התש״ן-990ונ - בטלות.

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ באב התשנ״ה (ו באוגוסט 1995).

 ז׳ בתמוז התשנ״ה (5 ביולי 1995)
 (דומ 3-1961) . ש ו ל מ י ת א ל ו נ י

 שרת התקשורת

 מועד התשלום

 שלילת הפרשי
 הצמדה

 סייג לתחולה

 ביטול

 תחילה

 ם״דו התשכ״א, עמי 192.
 ק״ת התש״ן, עמי 655.

ון)(שאריות חומרי הדברה)(תיקון),  תקנות בריאות הציבור (מז
 התשנ״ה-995ו

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
 התשמ״ג-1983', שעזר הבריאות נטל לעצמו לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה2, וסמכות שר
 החקלאות לפי סעיפים 2 ו־7 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-955ו5, אנו מתקינים תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה 4 1. בתקנה 4 לתקנות בריאות הציבור (מזון)(שאריות חומרי הדברה), התשנ״א-41991,
 במקום פסקה (ו) יבוא:

 ״(1) ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות:״.

 ב׳ בתמוז התשנ״ה (30 ביוני 1995)
ב ק ע  י

/,/ 

ה נ ס ם י ר פ ר א ו צ ב ק ע  י
 (חמ 3-452)

 שר החקלאות שר הבריאות
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמי 749.

 ט״ח התשב״ח, עמי 226.
 ס״ח התשט״ז, עמי 79.

 ק״ת התשנ״א, עמי 640.
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 עו זבות מספחים (הוספה לתוספת)(מם׳ 6), התשנ״ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זבות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-973 ו י(להלן -
 החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת2 לחוק - תיקון התוספת

"Cynara L. - 1. אחרי "ארטישוק 

"Eremophila sp. - יבוא "ארמופילה 

"Streptocarpus Lindl. - 2. אחרי ״שזריתג 

"Acacia Mill. - יבוא ״שטה 

 ב׳ בתמוז התשנ״ה (30 ביוני 1995)
ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-2) י
 שר החקלאות

 י ם״ח התשל״ג, עמי 272: התשמ״ד, עמי 23.
 2 ק״ת התש״ן, עמי 366: התשנ״ה, עמי 1407.

 נ ק״ת התשנ״ב, עמי 1172.

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון),
 התשנ״ה-1995

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965 ו ו
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תיקון התוספת
 התש״ל-1970 - ! 2 השלישית

 (1) בסעיף 1.30.0, אחרי ״כפר־םבא״ יבוא ״מודיעין; נס ציונה״; אחרי ״רעננה״ יבוא
 ״שהם״;

 (2) בסעיף 1.31.0, אחרי ״זמורה״ יבוא ״חוף השרון״; אחרי ״עכו״ יבוא ״עמק חפר״;
 ו״נם ציונה״ - יימחק.

 כ״ח ,:אייר התשנ״ה (28 במאי 1995)
ם ע ר י ב ז ו  (חמ 3-347) ע

 שר הפנים

 סייח התשב״ה, עמי 307.
 ק״ת התש״ל, עמי 1841.

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י(להלן - החוק),
 ולאד ר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
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 תיקון תקנה 17 1. בתקנה 7ו(ב) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-970ו2
 (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא ״זולת אם יש הוראה מיוחדת אחרת לגביו

 בתוספת השניה״.

. בסעיף 8.01 בחלק חי, בתוספת השניה לתקנות העיקריות (להלן - התוספת השניה), B . O I 2 תיקון סעיף 
 אחרי הגדרת ״בנין ציבורי״ יבוא:

 ״״יחידת אכסון״ - חדר לינה, או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה עם חדר שירותים,
 בין אם חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא

 במקום אחר:

 ״יחידה מיוחדת״ - יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף 8.25.״

 תיקון סעיף 8.02 3. בסעיף 8.02 לתוספת השניה -

 (1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא ״הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על
 יחידות מיוחדות במקומות אירוח״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה (4) להגדרת
 ״בנין ציבורי ב״, שבסעיף 8.01 (בסעיף זה - מקום לאירוח), והיתר להוספת
 יחידות אכסון למקום לאירוח קיים, מותנים בקיומן, בהתאמתן או בהקמתן, לפי
 הענין, של מספר יחידות מיוחדות בתוך בלל יחידות האכסון שבאותו מקום

 אירוח, הבל כמפורט להלן:

 (ו) בבנין שבו מ־25 עד 70 יחידות אכסון - יחידה מיוחדת אחת
 לפחות:

 (2) בבגין שבו מ־ 71 עד 150 יחידות אכסון - שתי יחידות מיוחדות
 לפחות:

 (3) כבנין שבו מ־ 151 עד 200 יחידות אכסון - שלוש יחידות מיוחדות
 לפחות:

 (4) בבנין שבו מ־ 201 עד 300 יחידות אכסון - ארבע יחידות מיוחדות
 לפחות-,

 (5) לכל 75 יחידות אכסון נוספות - יחידה מיוחדת אחת.
 (ד) בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח - שבאותו
 בנין - הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל (להלן בסעיף זה - שטח
 ציבורי), ינהגו כבדרכי גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל, בין אם

 היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה עם השטח הציבורי ובין אם לאו.

 (ה) על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות
 מיוחדות אלה:

 (ו) עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות
 האכסון הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד - על 25, ינהגו במקום

 האירוח כולו לפי האמור בסעיפים קטנים (ג) ו־(ד);

 1 ק״ת התש״ל, עמי 1841; התשנ״ה, עמי 1675.
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 (2) הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי
 המחוזית, כמשמעותה בסעיף 10א לחוק (להלן - רשות הרישוי המחוזית)
 לפטור, בתנאים או בלעדיהם, מקיום הוראות פסקה (ו), כולן או מקצתן,
 בשטחים מסוימים שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין
 ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח הציבורי, קיומן כרוך בעבודות שממדי

 ביצוען או תנאיהן או הוצאותיהן אינם סבירים;

 (3) הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי
 המחוזית, לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה (ו), גם
 אם אין בתוספות היחידות כדי שליש מסך בל יחידות האכסון הקיימות,
 אם לדעתה חיוב בעל ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות
 סבירות, והוא ניתן לביצוע בתנאים ובממדים סבירים בנסיבות הענין-,
 הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו הוצא עד יום ט״ז בניסן

 התשל״ב (31 במרס 1972).

 (ו) כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים
 בסעיפים קטנים(ג), (ד) ומה) לפי הענין, רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום
 אירוח שלם או הוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים דרך בניה או שינוי
 יעוד של בנין קיים-, התנאים האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים

 למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים בו, בדרך האמורה״.

 בסעיף 8.03 לתוספת השניה, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: הוספת סעיף 8.03

 ץג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום
 אירוח קיים בקיום הוראות סעיף 8.02(ג) עד (ו), כולן או מקצתן, אלא על פי האמור

 באותן הוראות.״

 אחרי סעיף 8.24 לתוספת השניה יבוא: הוספת סעיף 8.25

 ״יחידה מיוחדת - 8.25

 .:יחידה מיוחדת יתקיימו הוראות סעיף זה, במפורט להלן:

 (1) הרוחב החופשי בפתח ליחידה המיוחדת ובפתחים שבתוכה לא יפחת
 מ־80 ם״מ:

 (2) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ־2 ם״מ מעל הרצפה משני
 הצדדים: למפתן יהיו שיפועים בצד המוגבה מסביבתו בנטיה מרבית של

;500/0 

 (3) לרוחב כנף הדלת, יורכב בגובה הידית הרגילה, מוט אופקי שיאפשר
 סגירתה על ידי משיכתה בידי גבה בכסא גלגלים; מרחק הידית מציר הדלת

 יהיה בין 5 ל־8 ס״מ:

 (4) השירותים של יחידות מיוחדות (להלן - השירותים המיוחדים), יהיו
 כמפורט להלן:

 (א) יכול שהשירותים המיוחדים יהיו צמודים ליחידה המיוחדת אך
 הדבר אינו הכרחי;

 (ב) דלת השירותים המיוחדים תיפתח החוצה. ויכול שתיפתח גם פנימה
 אם תתאפשר גם פתיחתה החוצה, וזאת שלא באמצעות צירי פנדל; כיוון

 הפתיחה יאפשר גישה נוחה לאגף הלינה:
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 (ג) תותר התקנת דלת הנפתחת בגרירה במקביל לקיר, כשהיא מותקנת
 על גבי מסילה הקבועה במשקוף העליון, ובלבד שיישמר פתח אור של 80

 ס״מ לפחות•,

 (ד) המרחק בין המישור החיצוני של כנף הדלת ובין הקיר ממול, יהיה
 20.ו מטרים לפחות: ואם מוצב ארון מול הדלת, תיפתח דלת הארון בגרירה,
 והמרחק בין המישור החיצוני של בנף הדלת ובין דלתות הארון יהיה 1.15

 מטרים לפחות:

 (ה) בשירותים המיוחדים יותקנו אסלה, כיור רחצה וכן מקלחת או
 אמבטיה או שתיהן׳,

 (ו) כל קבועות השרברבות על אבזריהן יותקנו כך שיוותר מרחב חופשי
 בקוטר מעגל של 1.40 מ׳ לפחות, ממפלס הרצפה עד לגובה 65 ם״מ מעל

 הרצפה:

 (ז) רצפת השירותים המיוחדים תהיה עשויה מחומר מונע החלקה:

 (ח) ברצפת השירותים המיוחדים יהיה נקז: ואם הם צמודים למקלחת
 תשמש הרצפה בשעת הצורך, כאגן ניקוז של המקלחת: ברצפה יהיו

 שיפועים של ב־1.5% לניקוז מהיר:

 (ט) האמבטיה תהא במידות 60.ו x 0.70 מ׳ לפחות:

 (י) במידת האפשר יותקן בצד המעוגל של האמבטיה משטח אופקי
 באורך 60 ם״מ, לכל רוחבה וגובהה של האמבטיה; המשטח יותקן בך
 שיתאפשר מעבר מכסא גלגלים שיעמוד בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל

 המשטח ובחזרה-,

 (יא) במקלחת יהיה שטח הרצפה x 0.90 1.30 מטר לפחות והוא לא יהיה
 חלק של המרחב החופשי האמור בפסקת משנה (ו); בכניסה למקלחת לא

 יהא כל סף או מכשול ברצפה;

 (יב) אסלה תהא מסוג מונובלוק: ציר האסלה יהא 45 ס״מ מהקיר הסמוך.
 הקצה הקדמי של האסלה יהא 70 ם״מ מהקיר שבגב האסלה-, גובה האסלה
 יהא מ־42 עד 45 ם״מ מהרצפה: בצד האסלה, המרוחק מהקיר המקביל

 לציר האורך שלה, יוותר מרחב חופשי ברוחב 85 ם״מ לפחות׳,

 (יג) מוטות אחיזה מתקפלים או ניתנים לפירוק, בקוטר 35 עד 25 מ״מ
 ונוחים לאחיזה יותקנו כלהלן:

 (ו) בקיר המקביל לציר האורך של האסלה יהא מוט אנכי באורך 50
 ם״מ לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה 85 ס״מ מהרצפה: המוט

 יותקן במרחק 100 ס״מ מהקיר שבגב האסלה;

 (2) בקיר המקביל לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך
 50 ס״מ, שצדו התחתון יהיה בגובה 85 ס״מ מהרצפה. תחילתו תהיה

 במרחק 15 ם״מ מהקיר האחורי;

 (3) בקיר שבגב האסלה יותקן מוט מתרומם ממצב אופקי למצב
 אנכי, באורך 80 ס״מ, שצדו העליון במצב אופקי יהיה בגובה 85 ס״מ
 מהרצפה; המוט יורכב במרחק 80 ם״מ מהקיר המקביל לציר האורך

 של האסלה-,
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 (4) בקיר המקלחת יותקן מוט אנכי אחד לפחות, באורך 80 ס״מ
 לפחות, קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה 85 ס״מ מהרצפה;

 (5) בקיר המקלחת יותקן מוט אופקי אחד לפחות, באורך 50 ס״מ,
 ובגובה 85 ס׳׳מ מהרצפה-,

 (6) בקיר המקביל לרוחב האמבטיה, בצמוד למשטח המתואר
 בפסקה (י), יותקן מוט אופקי באורך 50 ם״מ ובגובה 85 ם״מ

 מהרצפה-,

 (7) בקיר המקביל לאורך האמבטיה יותקן מוט אופקי, ניצב למוט
 המתואר בפסקת משנה (6), באורך 50 ם״מ ובגובה 85 ם״מ

 מהרצפה!

 (8) בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, יותקן מוט אלכסוני באורך של
 120 ם״מ; קצהו העליון יהיה בראש האמבטיה, בגובה 70 ם״מ

 מהרצפה וקצהו התחתון יהיה בגובה 5 ם״מ מעל דופן האמבטיה:

 (9) על הקיר, בקצה החופשי של המשטח המתואר בפסקה (י) יותקן
 מוט אנכי באורך 80 ס״מ לפחות; קצהו התחתון של המוט יהיה בגובה
 85 ם״מ מהרצפה. המוט האמור יבול שישמש גם במקום המוט

 המתואר בפסקת משנה (4)-,

 (יד) הברזים יהיו ברזי ידית ויותקנו כך שיהיו גם בהישג ידו של
 משתמש היושב בכסא גלגלים; ברז הכיור לא יורכב לקיר אלא לכיור עצמו'

 או למשטח אופקי הצמוד לו-,

 (טו) במקלחת ובאמבטיה יותקנו הברזים בהישג ידו של המשתמש-, כל
 ברז יספק מים חמים' וקרים למשטך מזרם, עם צינור גמיש, שיורכב על מוט
 אנכי באופן שניתן לקבוע גובהו וכיוונו בידי המשתמש-, במקרה הצורך

 יותקן ברז נפרד לאמבטיה וברז למתרחץ במקלחת שמחוץ לאמבטיה;

 (טז) גובהו העליון של כיור יהיה בין - 82 ס״מ ל־87 ס״מ מן הרצפה;

 (יז) מתחת לכיור יישמר חלל חופשי עד לגובה 65 ס״מ מהרצפה:

 (יח) מעל לכיור תותקן מראה שגובהה התחתון יהיה 90 ם״מ מהרצפה
 וגובהה העליון יהיה 175 ם״מ לפחות מהרצפה-,

 (יט) אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות, מחזיקי נייר, מיבשי שיער וכיוצא
 באלה, יותקנו בך שיהיו בהישג ידו של היושב בכסא גלגלים.״

 6. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. תחילה

 א׳ בסייון התשנ״ה (30 במאי 995ו)
ם ע ר י ב ז ו  (חמ 47!-3) ע

 שר הפנים
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים)(תיקון מם׳ 6), התשג״ה-1995

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץו) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985 י, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ט-989ו2, בחלק עשירי, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,

ר להלן:  יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א ד

 טור א' טור ב׳
 המחיר בש״דו במכירה - - המחיר בש״ח במכירה -

 המשקל לקמעונאי לצרכן באזור אילת
 המערך בגרמים כולל מע״מ כולל מע״מ לקמעונאי לצרכן

 ״לחם כהה (אחיד) 750 1.67 1.90 1.43 65.ו

 לחם לבן 750 1.64 1.85 1.40 55.ו

 חלה או מאפה
 שמרים 500 1.69 1.90 1.45 65.ו

 לחמניה 75 0.50 0.60 0.43 0.50

 לחם כהה (אחיד)
 פרוס וארוז 750 1.94 2.20 1.66 1.90

 לחם לבן פרוס
 וארוז 500 1.73 2.00 1.48 1.75״.

 2. תחילחו של צו זה ביום י״ח בתמוז התשנ״ה (16 ביולי 1995).

 י״ג בתמוז התשנ״ה (11 ביולי 1995)
 (חמ 3-1978)

ש א ב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט י ר ח ה כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421: התשנ״ה, עמי 471.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים)(תיקון מס׳ ד), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985י, אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ט-1989/ בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים

 להלן, יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421: התשנ״ה, עמי 1487.
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 המחיל בש״ח בחבילות במכירה -
 מחיר המכירה לקמעונאי לצרכן

 מהמחסן בש״ח
 לטונה נטו
 ללא מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 טור ב׳
 באזור
 אילת

 טור א׳
 כולל
 מע״מ

 לסיטונאי
 המשקל ללא מע״מ

 מחיר המכירה
 מהמחסן בש״ח

 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע״מ

 ״קמדו חיטה
 כהה (אחיד) 892 1 ק״ג 1.25 1.51 1.29 1.60 45.ו

 קמח חיטה
 לבן, קמח

 חיטה רך 988 ו ק ״ג 1.36 1.67 1.43 1.85 1.55

 קמח חיטה
 לבן בהיר או

 סולד, חיטה 1027 1 ק״ג 1.42 1.74 1.48 1.90 1.65

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ח בתמוז התשנ״ה (16 ביולי 1995). !' תחילה

 י״ג בתמוז התשנ״ה (11 ביולי 1995)
 (חמ 3-1973)

ש אב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט ל ו ה ח נ י  מ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מס׳ 4), התשנ״ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12וא(ב) לחוק המים, התשי״ט-959וי (להלן - החוק), אני
 מודיע בזה לאמור:

 1. היות שחלפו ששה חודשים מיום העדכון האחרון של תעריפי המים לחקלאות על פי עדכון תעריפי
ע מים לחקלאות ב ו ק ל ה ם  סעיף 12וא לחוק והיות שבתקופת ששת החודשים האמורים חלו שינויים ב

 הסעיף האמור בשיעור של 3.2%, נוסח פסקה (ו) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים
 המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-987ו2, הוא מיום ז׳ בתמוז התשנ״ה (5 ביולי 1995)

 כדלקמן:

 ״(ו) מים לחקלאות

 בפסקה זו -

 ״שנת הרישוי 1989; שנת הרישוי 1993״ - השנים 1989, 1993 למנין הלוח
 הגרגוריאני, לפי הענין;

 ״כמות 1989״ - כמות המים שהוקצתה מחב׳ מקורות לצרכן כדין לחקלאות
 בשנת הרישוי 1989, לרבות בל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרסומן
 של תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון),
 התשנ״ג-1993, ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב המים אף לאחר פרסומן, אך

 למעט מים שהוגדרו ברשיון ההפקה כמים זמניים או חד־פעמיים:

 ״כמות א״׳ - 50% מכמות 1989;

 כ ״ח התשי״ט, עמי 169; התשנ״ג, עמי 16.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ג, עמי 1162; התשנ״ה, עמי 591 ועמי 1582.
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 ״כמות ב׳״ - 30% מכמות 1989;
 ״במות ג׳״ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מדוב׳ מקורות לערכן כדין,

 לחקלאות, בשנת הרישוי 1993 לבין כמות א׳ וכמות ב׳ יחדיו.
 תעריף בעד כמות המים

 המוקצית בכל חודשי השנה
 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.1 עמק הירדן(תחום המועעה האזורית בית שאן) 0.374

 1.2 בית שאן קידוחים 0.442

 1.3 בית שאן מעיינות 0.111

 1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה 0.195

 5. ו עמק הירדן 0.462

 6. ו רמת הגולן, המאגרים(לרבות רמתניה, אגם חיתל ואגם
 יוםיפון), גבול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא, יסוד
 המעלה, גולני, קרן בנא, עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה
 המסופקים לתשלובת הקישון), שימרון-הרי אפרים, מגדל-
 נצרת, רום כרמל, אורן-חדרה, שומרון, נחל עירון, עבו-
 שפרעם, גוש דן, חולון, שרון דרומי, השפלה, אשתאול,

 שואבה, אשקלון, נגב, ערבה -

 ו. תעריף לבמות א' 0.470

 2. תעריף לכמות ב׳ 0.567

 3. תעריף לכמות ג׳ 0.760

 1.7 מים לבריכות דגים

 1. בית שאן מעיינות 0.106

 2. שפעה 0.150

 1.8 לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים
 שהוקצתה מחב׳ מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי 1993 0.760

 9.ו שפדץ -
 תעריף לכל כמות המים הנערכת 0.494

 1.10 קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון;
 קולחי חדרה; קולחי נתניה (אפיקי עמק חפר) -

 ו. תעריף ל־50% מכמות המים שהוקעתה בשנת 1993 0.446
 2. תעריף לכל יתר כמות המים הנערכת 0.361

 1.11 מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחב׳
 מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים
 שהוקצבה לו בשנה הראשונה באילו היתה ״כמות 1989״

 לענין תעריפים אלה.״

) ג ד ע ו ן צ ו ר י 9 9 י 5 ל ו י 6 ב  ח׳ בתמוז התשג״ה (
) נציב המים ג ־ 8 0 מ 7 ח  י
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 הודעת הביטוח הלאומי(מענק אשפוז ליולדת ולילוד)(עדכון סכומים),
 התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז ליולדת ולילוד),
(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:  התשנ״ד-1993י

 1. ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 1995) עודכן סכום מענק האשפוז שבתקנה 2(א) עדכון סכום
ח פ ש ק " נ ע  לתקנות ולפיכך - מ

 (ו) במקום ״3,685 שקלים חדשים״ בא ״4,171 שקלים חדשים״;

 (2) במקום ״38,304 שקלים חדשים״ בא ״43,352 שקלים חדשים.״

 ה׳ בתמוז התשנ״ה (3 ביולי 1995)
ר י מ ה נ ר ו  (חמ ;!3-18) א

 שרת העבודה והרווחה
 י ק״ת התשנ״ד, עמי 206 (620); התשנ״ה, עמי 299.

 הודעת מס בולים (םבום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים) (מס׳ 2),
 התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות מס בולים(סכום מרבי של אגרה שניתן לשלמה
 בבולים), התשמ״ד-1984י (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן, נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה עדכון סכום ,
 (ו ביולי 1995) הוא כדלקמן:

 ״קביעת סכום 1. הסכום לענין סעיף 4א לפקודה יהא 113 שקלים חדשים.״
 מרבי

 ו׳ בתמוז התשנ״ה (4 ביולי 1995)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1182) א

 שר האוצר
 ק ״ת התשמ״ד, עמי 915; התשנ״ה, עמי 660.

 הודעת מם הבולים על מסמכים (תיאום סכומים)(מם׳ 2), התשנ״ה-1995
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 לתקנות מם הבולים על מסמכים, התשכ״ה-965וי

 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה (ו ביולי 1995), הסכומים הנקובים בתקנה 4(א) לתקנות תיאום סכומים
 העיקריות ובתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, הס כדלקמן:

 (1) בתקנה 4(א), במקום ״165 שקלים חדשים״ בא ״170 שקלים חדשים״ ובמקום ״83
 שקלים חדשים״, בא ״85 שקלים חדשים״.

 (2) בתוספת הראשונה, בכותרות של טורים ג׳ ד־ד׳ ובטור הי, לצד המילים, ״שטר
 חוב״ ולצד המילים ״שטר מניה למוכ״ז״, בכל מקום, במקום ״165 שקלים חדשים״, בא

 ״170 שקלים חדשים״.

 ו׳ בתמוז התשנ״ה (4 ביולי 1995)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-550) א

 שר האוצר

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1380; התשמ״ט, עמי 1179; התשנ״ה, עמי 660.
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 הודעת הנוטריונים (שכר שירותים)(מם׳ 2), התשנ״ה-995 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שבר שירותים), התשל״ט-1978י

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה ו לתקנות, החל ביום י״ז בתמוז
 התשנ״ה (15 ביולי 1995), כך:

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצר אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 שינוי סכומים

 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים

89 

55 

35 

35 

40 

35 
5 

12 
5 

113 
89 

44 

35 

 טור א׳
 השירות

 אימות חתימה -

 (א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

 (ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

 (ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
(ב)  לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או

 (ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק
 של אותו מסמך, בנוסף לאישור באמור בפסקה (ג) או

 בלעדיו, לכל העתק כאמור

 (ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) ברוך בתרגום
 המסמך בידי הנוטריון - יווםף סכום של

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -
 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 (ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור
 נוסף לאישור הראשון -

 לעמוד הראשון
 לכל עמוד נוסף

 (א) אישור נכונות של תרגום -
 (1) עד מאה המלים הראשונות שבנוסח המתורגם

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מלים
 (3) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן,

 מעל אלף המלים הראשונות
 (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל

 אישור נוסף לאישור הראשון

 י ק״ת התשל״ט, עמי 196: התשנ״ה, עמי 472 ועמי 1429.
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 טור •ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים

133 
67 

40 

40 

89 

91 
36 

35 

576 
1234 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי המומלץ של לשכת
 עורכי הדין, ובאין קביעה
 כאמור - הסכום שנקבע בו
 לפעולה הדומה לה ביותר,

 ובאין קביעה - 146

 טור א׳
 השירות

 אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ״ה-
2  965 ו

 (א) לחותם ראשון
 (כ) לכל חותם נוסף

 (ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה,
 לבל אישור

 (ר) היה אישור הצוואה ברוך בתרגומה בידי הנוטריון,
 יווםף סכום של

 אישור שפלוני נמצא בחיים

 קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
 אחרת -

 (א) למצהיר הראשון
 (ב) לבל מצהיר נוסף

 (ג) ניתן במעמד אחד יותר
 לכל אישור נוסף

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -
 וא) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו

 עולה על 41,800 שקלים חדשים
 (ב) עלה הסכום האמור על 41,800 שקלים חדשים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של
 הנוטריון למקום ההעדה וחזרה,

 בל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
 בל דין, ושלא נקבע לה שבר בתקנות אלה

 מאישור אחד לאותו תצהיר,

 נא) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל
 דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו
 המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר
- למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו
 ־ בנוסף לשבר הנקוב בפריטים ו עד 9, לפי הענין,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון
 למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר

 הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

292 
 לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת

 הנוטריון ממשרדו ועד שובו
(1) 

.5 

.6 

.7 

 ס״ ח התשכ״ה, עמי 63.
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 טור ב׳
 טור א' שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 89

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת
 ובעונה אחת, על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו
 של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות
 הנסיעה כאמור בפסקה(א) בחלקו בסך בל מבקשי

 שירות באותו מעמד.

 (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל
 השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה
 נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות
 בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה
 (OXK ו־2 וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של
 הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות

 וחזרה.

 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או
 בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - יווםף לשכר
 שיעור של 50% מן השכר הקבוע בבל אחד מהפרטים 1

 עד 8.״

 11. אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(גו) לחוק יחסי 200״
 ממון בין בני זוג, התשל״ג-51973

 י״ב בתמוז התשנ״ה (10 ביוני 1995)
ן ו ג מ ל ם ק י י  (חמ 3-1216) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 5 ם״ח התשל״ג, עמי 267; התשנ״ה, עמי 136.

 הודעת מס שבח מקרקעין(תיאום סכומים), התשנ׳׳ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי םעיף9(ג3) לחוק מס שבח מקרקעין,התשב״ג-1963' (להלן - החוק),
 אני מודיע לאמור:

 עדכון סכומי 1. עקב שינוי המדד, תואמו הסכומים הנקובים בסעיף 9(ג) ו־(ג1) לחוק, והם החל ביום
ת ט״ז בניסן התשנ״ה (16 באפריל 1995) במפורט להלן: י כ י ז י י  ש

 בכל מקום במקום ״240,000 שקלים חדשים״ בא ״245,045 שקלים חהשים״; במקום
^ ״465,620 שקלים חדשים״ בא ״475,410 שקלים חדשים״ ובמקום ״300,000 שקלים / 

 חדשים״ בא ״306,310 שקלים חדשים״.

 ו׳ בתמוז התשנ״ה (4 ביולי 1995)
י ו ן ל ו ר ו  (חמ 3-232) ד

 נציב מם הכנסה

 ם״ח התשכ״ג, עמי 405; התשנ״ה, עמי 147.
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 הודעת מם שבח מקרקעין(מם רכישה)(מס׳ 4), התשנ״ה-995 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות מם שבח מקרקעין(מס רכישה)(תיקון מם׳ 4),

 התשמ״ד--984 ו י, אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד, עודכנו הסכומים הנקובים בתקנה 6ו(ב) לתקנות מם שבח מקרקעין עדכון סכומים
 (מם רכישה), התשל״ה-974ו2(להלן - התקנות), מיום ט״ז בניסן התשנ״ה (16 באפריל 1995)

 ואילך כדלקמן:

 בתקנה 6ו(ב) לתקנות, בפסקאות(2) ו־(3), בכל מקום, במקום ״143,740 שקלים חדשים״
 בא ״146,765 שקלים חדשים״.

 ו׳ בתמוז התשנ״ה (4 ביולי 1995)
) ד ו ר ו ן ל ו י m -3 חמ) 

 נציב מם הכנסה

 י ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1958.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 40: התשנ״ה, עמי 1200.

 הודעת העלילה הספורטיבית (תעודות)(מם׳ 3), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחלק ג׳ בתוספת הראשונה לתקנות הצלילה הספורטיבית
 (תעודות), התש״ם-980ו' (להלן - התוספת), אני מודיע לאמור:

 1. הנוסח של חלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת, כפי שהם מתוקנים עקב השינויים באגרות השינויים באגרות
 המפורטות בהם שאירעו ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה (ו ביולי 1995), הוא כמפורט להלן:

 ״חלק אי: אגרות בעד תעודת צולל

 בעד - בשקלים חדשים

 (א) תעודת צולל או חידושה(בולל ביטוח) לכל שנה 76

 (ב) כפל תעודה כאמור בתקנה 12 5

 חלק בי: אגרות בעד רשיונות למרכז עלילה או בעד תעודות להדרכת צלילה

- ד ע  ו. ב

 (א) רשיון למרכז צלילה או בעד חידושו בשתוקפו עד שנה 210

 (ב) רשיון למרכז צלילה המעיד כי הוא מיועד להיות בית־ספר

 לצלילה ספורטיבית, או בעד חידושו, כשתוקפו עד שנה 424

 (.:) כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים(א) ו־(ב) 5

 2. בעד -

 (א) הנפקת תעודת הדרכה 76

 (!:) כפל תעודה כאמור בסעיף קטן(א) 5

 ק״ר: התש״ם, עמי 1380: התשמ״ז, עמי 345: התשנ״ה, עמי 1456.
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 בשקלים חדשים

 5. בעד בל בחינה נוספת באמור בתקנה 61 או בעד
 בל שינון לפי תקנה 30 53".

 ט״ו בתמוז התשנ״ה (13 ביולי 1995)
י נ ש ו ן ש ו ש מ  (חמ 3-1128) ש

 המנהל הכללי של משרד החינוך,
 התרבות והספורט

 תיקון טעות דפוס
 בתקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי(תיקון מס׳ 2), התשנ״ה-995ו, שפורסמו בקובץ התקנות
 5683, התשנ״ה, עמ׳ 495ו, מספרה של התקנה החדשה שהחליפה את תקנה 398א הוא ״398א״ ולא

.398 

 (חמ 3-1778)

 1688 קובץ התקנות 5693, כ״ב בתמוז התשנ״ה, 20.7.1995

 המחיר 6.72 שקלים חרשים ISSN 0334-2883 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


