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 תקנות העבירות המינהליות (קנם במנהלי - בטיחות בעבודה),
 התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1995' (להלן -
 החוק), בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החויקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 עבירה מינהלית 1. עבירה על סעיף מן המפורטים בטור ב׳ בתוספת, שבחיקוק מן המפורטים בטור א׳
 לעדו, היא עבירה מינהלית.

 קנס מינהלי 2. לעבירה מינהלית כאמור בתקנה ו יהיה קנם מינהלי קצוב כקבוע לצדה בטור ג׳
ב בתוספת. י ע  ק

 עבירה מינהלית 3. הקנס הקבוע לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה
ת המינהלית•, לעניין זה, ״עבירה מינהלית חוזרת״ - כאמור בתקנה 001 (2) לתקנות העבירות ר ח  ח

 המינהליות, התשמ״ו-21986.

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה, לרבות לעניין סעיף 32 לחוק, שלושים ימים מיום פרסומן.

 טור ג׳
 קנס מינהלי קצוב
 בשקלים חדשים

 תוםטת

 (תקנות 1 ו־2)

 טור ב׳
 הסעיף/התקנה

 טור א׳
 החיקוק

3000 

 1400 לכל עובד
 שלגביו נעברה

 העבירה

3000 

 8ג, 8ד(ד) עד (ו), 14, 36(א^
 לענין סעיף 35; 36(ב) לעניין
 סעיפים 16(ב), 23(2) ו־25(א);
 36(ג); 36(ד) לענין סעיפים 3(7)

 ו־8ד(א)

 14 לענין תקנות ו עד 13

 סעיף 225 בצירוף סימן א׳ לפרק
 ט/ לענין סעיפים 16 עד 18, 21,
 26 עד 30, 33, 34, 37, 41, 44, 45,
 49 עד 57, 59 עד 65, 69, 72 עד
 77, 80 עד 87, 90 עד 92, 94, 96
 עד 99, 100א עד 106, 108 עד
 116, 120 עד 126, 128, 140, 142,

 חוק ארגון הפיקוח על
 העבודה, התשי״ד-51954

 תקנות ארגון הפיקוח על
 העבודה (מסירת מידע

 והדרכת עובדים),
 התשמ״ד-41984

 פקודת הבטיחות בעבודה
 [נוסח חדש], התש״ל״

51970 

.2 

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 31; התש״ן, עמי 86.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 774; התשמ״ז, עמי 526.

 3 ם״ח התשי״ד, עמי 202; התשמ״ט, עמי 113.

 4 ק״ת התשמ״ד, עמי 1965; התשנ״ד, עמי 2.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337; ם״ח התשמ״ט, עמי 114.
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 טור ג׳
 טור א• טור ב׳ קנס מינהלי קצוב
 החיקוק הסעיף/התקנה בשקלים חדשים

,157,155,154,148,147,145,144 
 158, 166, 170, 192, 196 עד 200,

 204, 205, 208, 212 ו־213

 227 לענין סעיף 46, 228 לענין 3000
, 230 עד 1 1 9 ה ש י  סעיף K, 229 ר

234 ,232 

 4. פקודת תאונות ומחלות 8 לענין סעיפים 3 ו־5 3000
 משלח־יד (הודעה), 945ו6

 ל׳ בתשרי התשנ״ו(24 באוקטובר 1995)
י א ב י ד ל ו  ד
י *  (חמ 3-1922) י

 שר המשפטים
 ע״ר 1945, תום׳ ו, עמי 62.

 עו העבירות המינהליות (שינוי התוספת לחוק), התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985 י(להלן - החוק),
 בהסכמת שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1. בתוספת לחוק, בסופה יבוא: ״פקודת תאונות ומחלות משלח־יד (הודעה), 945ן,2״ הוספה לתוספת

 ל׳ בתשרי התשנ״ו(24 באוקטובר 1995)

י א ב י ד ל ו ) ד נ ־ " 2 ג מ ח ) 

 שר המשפטים

 ם״וו התשמ״ו, עמי 31; התש״ן, עמי 86.
 ע ״ו 1945, תוס׳ 1, עמי 62.

 תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה)
 (תיקוץ), התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותנו, לפי סעיף 22ג. לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-988וי, אנו
 מתקינים תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), תיקון תקנה 2
 התש״ן-990ו2 במקום ״ועד יום כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר 1994) ״יבוא ״עד יום ב׳

 בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 1997)״.

 ם״ח התשמ״ח, עמי 168; ם״ח התשנ״ד, עמי 42.
 ק״ר התש״ן, עמ׳ 601; התשנ״ג, עמי 256; התשנ״ד, עמי 614.
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 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בטבת התשנ״ו(1 בינואר 1995).

 ב״ח באייר התשנ״ה (28 במאי 1995)
 (חמ 3-2159)

ק ר ב י ן ח צ  י
חט ראש הממשלה ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר ויושב ראש ועדת שרים לעניני ירושלים

 עו הסדרת מקומות רחעה (בריבות שחיה מוכרזות)(תיקון)/ התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשב״ד-1964', אני מצווה
 לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש״ל-
 21970, בסופה יבוא:

 נקודת
 הרשות המקומית שם הבריכה גוש חלקה ציון

 ״כפר יונה פארק בפר יונה 8123 24
 בית שמש קרית חינוך בית שמש 5208 33

 סאסא סאםא 14224
 חיפה מועדון הספורט הוד הכרמל 12255 15ב

 יסעור יסעור 18512
 באר שבע גלי באר שבע 38096 18, 32

 מחניים מחניים 13779
 צפת מלון רון 13052 77, 76

 מצובה מצובה
 גליל עליון נחל טל 13116

 כפר סאלד כפר סאלד 13546 2
 אפק אפק 10248 61
 צפת מלון רימונים 13070 118
120 13069 
148 
121 
113 
119 
 מלכיה מלכיה 14395 29
 ניצנים ניצנים 14395 6
 הוד השרון םפורטן הוד השרון 6446 11

 באר שבע גלי באר שבע 38096 18, 32
 קצרין בריכת קצרין 201000

 עכו מלון ארגמן 18036 4

 אבו סגאן אבו סנאן 18789 43״

 ג׳ בתשרי התשנ״ו(27 בספטמבר 1995)
 (תמ 3-328) א ה ו ד ב ר ק

 שר הפנים
 י סייח התשכ״ד, עמי 172.

 1 ק״ת התש״ל, עמי 1725; התשנ״ה, עמי 1461.

 תיקון התוספת
 הראשונה
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 צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת), התשנ״ו-995ו

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

 בתוספת2 לחוק - תיקון התוספת .1

"Pentas lanceolata (Forsk.) K. Schum - ( ו) אחרי ״פגטםג 
"Pennisetum sp. - יבוא ״פניסטום 

"Amygdalus communis L. - "אחרי ״שקד מצוי (;:) 

"Arabidopsis sp. - יבוא ״חודרנית 

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות

 כ״ג בתשרי התשנ״ו(17 באוקטובר 1995)
 (חמ 5-12)

 ם׳״ח התשל״ג, עמ׳ 272: התשמ״ר, עמי 23.
 ק״ת התש״ן, עמ׳ 366.

 ק״ת התשנ״ב, עמי 1465.
 ק״ת התש״ן, עמי.368.

 אכו־זת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצד1ה
 (שמורת טבע חולות המפרץ), התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים
, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז  לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ב-992וי

 לאמור:

 ו. ה׳טטח המתואר בתוספת, הנמצא כקילומטר אחד מערבית לכפר מםריק והמותחם אברזה על
ה שמורת טבע ״ נ ש ת ל ה ו ל א  בקו כחוק בתשריט מם׳ ש/24/13 הערוך בקנה מידה 1:5000 והחתום ביום ב׳ ב

 (28 באוגוסט 1995) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. ה׳נתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת העתקים
׳ וכ17 של התשריט ו כ ע ה ב י נ ב ן ן ו נ ב ת ! ; ת , י מ ן ק מ ה ה ד ע ו י ה ד  הממונה יגל מחוז הצפון, בנצרת עילית ובמשר

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 תוספת

 (סעיף 1)

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

 גוש 10412 חלק מחלקה 8

 גוש 18025 חלק מחלקה 4

 ב׳ באלול התשנ״ה (28 באוגוסט 1995)
ד ברק ו ה  >חמ 3-650) א

 שר הפנים

 ס״ח הת&זנ״ב, עמי 230.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק), התשנ״ו-995ד

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

 תיקון התוספת 1, בתוספת השניה לחוק, בפרט 2532, בפרט משנה (לד) אחרי ״למעט״ יבוא ״בעלות
ה כריכה חומה״. י נ ש  ה

 כ״ב בתשרי התשנ״ו(18 באוקטובר 1995)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 (חמ 3-1976)
 שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2; התשמ״ט, עמי 28.
 ק״ת התשנ״ד, עמ׳; התשנ״ה, עמ׳ 1595.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(חובת הודעה)
 (מם׳ 2), התש״ן-1990 (תיקון), התשנ״ו-995ו

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

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (חובת הודעה)
 (מס׳ 2), התש״ן-21990, בפרט מכס 48.20, אחרי ״ו־40 דף״ יבוא ״בכריכה חומה״.

 כ״ד בתשרי התשנ״ו(18 באוקטובר 1995)
 (דומ 3-1978)

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

 י ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2; התשמ״ט, עמ׳ 100.
 2 ק״ת התשץ, עמ׳ 446; התשנ״א, עמי 817; התשנ״ב, עמ׳ 1004; התשנ׳׳ג, עמ׳ 248; התשנ״ד, עמ׳ 1294.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למצרכים)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ו-995 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-985וי

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים
 למצרכים), התשמ״ט-21989, בחלק אחד־עשר, במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים

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

 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ה, עמ׳ 1680.
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 המחיר בש״ח בחבילות במכירה -

 לקמעונאי לצרכן

 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ב•
 לסיטונאי כולל ראזור כולל באזור
 המשקל ללא מע״מ מע״מ אילת מע״מ אילת

 מחיר המכירה
 מהמחסן בש״ח

 לטונה נטו
 ללא מע״מ

 955 ו ק״ג 1.34 1.58 1.44 1.70 1.55
 ״קמח חיטה
 כהה (אחיד)

 1058 1 ק״ג 1.46 1.86 1.58 2.00 1.70

 קמח חיטה י
 לבן, קמח
 חיטה ר,־־

 1100 1 ק״ג 1.52 1.91 1.63 2.05 1.75״

 קמח חיטה
 לבן בהיד או
 סולת חיטה

 2. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בתשרי התשנ״ו(24 באוקטובר 1995). תחילה

 ב״ט בתשרי התשנ״ו(23 באוקטובר 1995)
 (חמ 3-1978)

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

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

 הודעת משהורה נשיא המדינה, הרנשנ״ו-995 ו

 בהתאם לסעיף 3(ד) להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ״ב-1982', ולסעיף 10
 לחוק שכר מינימום, התשמ״ז-21987, אני מודיע לאמור:

 ו. החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(1 באוקטובר 1995) תשולם לנשיא המדינה משכורת של שינוי משכורת
א י ש נ  23,751 שקלים חדשים. ה

ה גל י ל ד  ג
 יושב ראש ועדת הכספים

 כ״ה בתשרי התשנ״ו(19 באוקטובר 1995)
 (חמ 3-362)

 י ק״ת התשמ״ב, עמי 1248; התשנ״ה, עמ׳ 1424.
 2 ס״ח התשמ״ז, עמי 68.

 הודעת שבד שרים וסגני שרים, התשנ״ו-995ו

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים, וסגני שרים, התשמ״ב-982וי, ולסעיף 10 לחוק
 שכר מינימום, התשמ״ז-21987, אני מודיע לאמור:

 י ק״ת זזתשמ״ב, עמי 508; התשנ״ה, עמי 1425.
 2 ם״ח התשמ״ז, עמי 68.
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 שכר יסוד ו. החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(1 באוקטובר 1995), ישולם שכר יסוד לחודש -

 (ו) לראש הממשלה - 14,325 שקלים חדשים:

 (2) לשר - 12,483 שקלים חדשים;

 (3) לסגן שר - 11,560 שקלים חדשים.

 כ״ה בתשרי התשנ״ו (19 באוקטובר 1995)
ל ה ג י ל ד  (חמ 3-646) ג

 יושב ראש ועדת הכספים

 תיקון טעות

 בתקנה 4 לתקנות הנמלים(תיקון מם׳ 4), התשנ״ה-1995, שפורסמו בקובץ התקנות התשנ״ה,
 עמ׳ 1727, לענין תקנה 274(ב) לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) החדשה צריך

 להיות: י

 ״(ב) תייר:

 (ו) עד שלושה ימים של שהיית כלי השיט ברציף או במזח 7.10

 (2) לכל יום נוסף של שהיית כלי השיט ברציף או במזח 7.10״

 בייט בתשרי התשנ״ו(23 באוקטובר 1995)
 (חמ 3-137)

סר ל קי א ר ש  י

 שר התחבורה
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