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 עו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים), התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 82א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י,
 ולאחר שהתייעצתי עם נשיא בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור:

 הקמת מחלקןת 1. בבתי משפט השלום המפורטים בסעיף 2 לצו בתי המשפט(הקמת בתי משפט שלום
ט ואזור שיפוטם), התש״ך-21960, יוקמו מחלקות לניתוב תיקים. י ק י ב ת ו ת י נ ' ' 

 י״ח באייר התשס״ג(20 במאי 2003)
ד י פ ) ל י מ ו ט סף ( ו  (חמ 3-3209) י

 שר המשפטים

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198; התשס־ב, עמי 244.
 ק־ת התש״ך, עמ׳ 664; התשם״ב, עמי 186.

 תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)(סדרי הדין)(תיקון),
 התשס״ג-2003

 בתוקף סמבוחי לפי סעיף 14 לחוק לניהול מוסדות(מקרים מיוחדים), התשי״ב-952ו',
 וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ג 1. בתקנה 2 לתקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי הדין), התשל״ו-1976*
 (להלן - התקנות) -

 (ו) בתקנת משנה(א), במקום ״בדרך המרצה״ יבוא •בכתב, לפי פרק כ׳ לתקנות סדר
 הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו*(להלן - תקנות סדר הדין האזרחי)״-,

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״הצהרה בשבועה״ יבוא ״תצהיר״.

 תיקון תקנה 3 2. בתקנה ג לתקנות, במקום ״הבקשה תישמע״ יבוא ״על אף האמור בפרק כ׳ לתקנות
 סדר הדין האזרחי, בבקשה לפי תקנות אלה ייערך דיון בבקשה״ ובמקום ״תישמע״ יבוא

 ״תידון״.

 ביטול תקנה * ג, תקנה 4 לתקנות - תימחק.

 ב״ד באייר התשם״ג(26 במאי 2003)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (חמ 3-3136) י

 שר המשפטים

 ם־ח התשי־ב, ענד 277.
 ם־ח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1414.
 ק״ת התשמ־ה, עמי 342.

 תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי ערעורים)(ביטול), התשם״ג-2003

 בהתאם לסעיף 1(20) לחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (פנקס
 הבוחרים), התשס״ג-2002ו, אני מתקין תקנות אלה:

 ם״ח התשס־ג, עמ• 34.
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 ו. תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי ערעורים), התשי״ט-959ו2 - בטלות. ביטול

 ב׳׳ד באייר התשס׳׳ג(26 במאי 2003)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  >חמ 3-3263) י

 שר המשפטים

 ק״ת התשי־ט, עמי 1435.

 תיקון הפתיח

 ביטול תקנות
 6 עד 11

 תיקון בותרת

 תקנות מס שבח מקרקעין(סדרי הדין בפני ועדות ערד)(תיקון),
 התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 ו לחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה/ התשב״ג-
 1963', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בפתיח לתקנות מס שבח מקרקעין(סדרי הדין בפני ועדות ערר/ התשב״ה-21965
 (להלן - התקנות), במקום ״חוק מם שבח מקרקעין״ יבוא ״חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

 ורכישה)״.

 2. תקנות 6 עד ו 1 - בטלות.

 3. בתקנה 12 לתקנות, בכותרת השוליים, המילים ״התשכ״ג-ג196״ - יימחקו.

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  י
 שר המשפטים

 ב״ד באייר התשם״ג(26 במאי 2003)
 >חמ 3-2158)

 ם״ח התשכ־ג, עמי 156.
 ק״ת התשכ״ה, עמי 2740.

 תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו בתמיכה במפיקי מים שעלות
 המים שלהם גבוהה)(הוראת שעה)(תיקון), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(בץ3) לחוק המים, התשי״ט-1959', ובהסכמת שר האוצר,
 אני מתקין כללים אלה:

 1. בתקנה 11 לתקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים תיקון תקנה 11
 שעלות המים שלהם גבוהה)(הוראת שעה/ התשם״ב-22002, בסופה, יבוא ״ובשנת 2002,

 בשיגויים המחויבים על פי הענין״.

 י״ג באייר התשם״ג(15 במאי 2003)
י צק י ף פר ס ו  (חמ 3-1174) י

 שר התשתיות הלאומיות
 אגי מסכים.

ו ה י ג ת ן ג י מ י ג  ב
 שר האוצר

 ם־ח התשי״ט, עמי 169.
 ק״ת התשס־ג, עמ׳ 36.
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 תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מםוכגימ)(תיקון), התש0״ג-2003

 בתוקף סמבויותי לפי סעיפים 56 ו־57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב-
 1972' (להלן - הפקודה/ לפי הצעת רשות הנמלים והרכבות ובאישור ועדת הכלכלה של
 הכנסת לפי סעיף ו2א(א) לחוק־יםוד: הכנסת2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977וג,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות מסילות הברזל(שינוע חומרים מסוכנים) התשנ״ט-999ו4(להלן -
 התקנות העיקריות) -

 (ו) אחרי ההגדרה ״גז״ יבוא:

 ״״המכלה״ - מילוין של יחידות מטען לתוך מכולה או ריקונן של יחידות מטען
 מתוך מכולה:״

 (2) בהגדרה ״הנחיות אימ״ו/איל״ו״, במקום ״לאריזת מטען במכולות״ יבוא ״לאריזה
 ולהמכלה של מטען במכולות:״.

 2. בתקגה 5 לתקגות העיקריות -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״אריזה והמכלה של חומר מסוכן״;

 (2) בתקנת משגה (ב/ במקום ״ייארז וישוגע״ יבוא ״ייארז, יומכל וישונע״.

 3. בתוספת הראשוגה לתקגות העיקריות, בטופס 3 -

 (1) בסעיף 1, במקום ״התשנ״ח-998ו״ יבוא ״התשנ״ט-999ז״.

 (2) בסופו, במקום המשפט המתחיל ב״הצהרתי זו״ יבוא ״הצהרתי זו, כשמדובר
 בחומר מסוכן ארוז מיובא, ניתנת על יסוד התעודות ששלח הספק בחוץ לארץ של

 החומר המסוכן הארוז.״

 4. תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן.

 כ״ו באייר התשם״ג(28 במאי 2003)
ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  (חמ 3-2539) א

 שר התחבורה

 תיקון תקנה ו

 תיקון תקנה 3

 תיקון התו30ת
 הראשונה

 תחילה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 22, עמי 485.
 ס״ח התשי״ח, עמי 69; התשם״א, עבר 166.
 ס״ח התשל־ז, עמי 226; התשנ־ד, עמי 348.

 ק״ת התשנ״ט, ענד 838.

 תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשם״ג-2003

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-ו98וי
 ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת2,

 וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מתקין תקנות אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694-, התשס־ב, עמי 138.
 2 ס״ח התשייח, עמי 69; התשס״א, עמי 163.

 נ ס־ח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.
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 1. בתקנה 21 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ״ו-41986, אחרי ״לידיעת הרופאים״ תיקון תקנה 21
 יבוא ״והרוקחים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן. תחילה

 ב״ה באייר התשם־ג(27 במאי 2003)
י נ ו ה נ  (חמ 3-11) ד

 שר הבריאות

 ק״ת התשמ״ו, ענד 906; התש״ס, ענד 646; התשס״ב, עמי 51.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים)
 (הוראת שעה), התש0״ג-2003

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996'
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בסעיף 3 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על רמת הפיקוח על
 תכשירים), התשם״א-22001, תהיה רמת הפיקוח על מחירי תכשירים למעט תכשירי מרשם שאי7ם^»יר°

 בתקופת תוקפו של צו זה, לפי פרק ו׳ לחוק. מרשם

 2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בסיון התשס״ג(ו ביוני 2003) ותוקפו עד יום ו׳ בטבת תחילה ותוקף
 התשס״ד (31 בדצמבר 2003).

 כ׳ באייר התשס״ג(22 במאי 2003)
 (חמ 3-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ה ב ו י נ נ  ד
 שר הבריאות שר האוצר

 ם־ח התשנ״ו, עמי 192.
 י ק״ת התשם־א, עמי 414; התשם־ג, עמי 130.

 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים(היתר להעלאת מחירי הטיםות הפנים־
 ארעיות)(הוראת שעה), התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אץ1) ו־(2) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-996ו' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו

 מצווים לאמור:

 ו. מותר להעלות את מחירי הטיסות בקווי התעופה הפנים ארציים, מעל המחיר היתר העלאה
 הקובע2, בסכום מרבי של 12 שקלים חדשים.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז באייר התשם״ג(29 במאי 2003), ותוקפו עד יום ט׳ באייר תחילה ותוקף
 התשס״ד(30 באפריל 2004).

 ב״ד באייר התשס״ג (26 במאי 2003)
 >חמ 3-2722)

ו ה י נ ת נ ן י מ י נ  א ב י ג ד ו ר ל י ב ר מ ן ב
 שר התחבורה שר האוצר

 ס־ח התשנ־ו, עמי 192.
 ק־ת התשסיב, עמי 798.
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 עו הפיקוח על מערבים ושירותים (ייעור חלב)(תיקון), התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-
, אני מצווה לאמור:  ד95וי

 1. בסעיף ו לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ״ז-ד196], במקום

 ההגדרה ״המנהל״ יבוא:

 ״״המנהל״- שר החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא מינה לעגיז צו זה, בולו או

ל כץ א ר ש  י
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 מקצתו;״.

 ח׳ בסיון התשס״ג(8 ביוני 2003)
 (תמ 3-1879)

 ס״ח התשי־ח, עמי 24.
 ק״ת התשכ־ז, עמי 2987; התשנ־דו, עמי 1231.

 תיקון סעיף ו

 עו סדר הדין הפלילי(מעער וחיפוש)(קביעת תחנת משטרה),
 התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],
 התשב״ט-1969י, אני מצווה לאמור:

 1. משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים בקרית הממשלה בי, ברח׳
 פל־ים 5וא, חיפה, נקבע בזאת כתחנת משטרה לענין הוראות חוק סדר הדין הפלילי

 (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-996ו2.

 2. קביעת משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ברח׳ חסן שוקרי 13
 (פינת רח׳ הדר 2) חיפה, כתחנת משטרה* - בטלה.

 3. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

 קביעת תחנת
 משטרה

 ביטול תחנת
 משטרה

 תחילה

י ק ש י נ ו ר ה ה א מ ל  ש
 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 ה׳ בגיסן התשם״ג(7 באפריל 2003)
 (חמ 3-1706)

 נתאשר.
י ה ג ג ב י  צח

 השר לביטחון הפגים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284.
 2 ם״ח התשניו, ענד 338.

 נ ק־ת התשנ״ז, עמי 830.
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