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תקנות העיריות )רובע עירוני - מכבים-רעות( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו–347 לפקודת העיריות1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 10)4( לתקנות העיריות )רובע עירוני - מכבים-רעות(, התשס"ז-22006, במקום    1
"78 עד 84ב" יבוא "84ב" 

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3541(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

תקנות העיריות )רובע עירוני - נווה מונוסון( )תיקון(, התשע"ד-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו–347 לפקודת העיריות1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 10)4( לתקנות העיריות )רובע עירוני - נווה מונוסון(, התשס"ו-22006, במקום    1
"78 עד 84ב" יבוא "84ב" 

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3541(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם 
תכשירי מרשם( )תיקון(, התשע"ד-2013

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  הפיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
אנו  לחוק,  13)א(  סעיף  לפי  המחירים  ועדת  המלצת  שהתקבלה  ולאחר  התשנ"ו-11996, 

מצווים לאמור:

בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לתכשירים שהם    1
תכשירי מרשם(, התשס"א-22001 )להלן - הצו העיקרי( -

לפני ההגדרה "מחיר מחייב לקמעונאי" יבוא:  )1(

""בית חולים" - כהגדרתו בסעיף 24)ב( לפקודת בריאות העם, 31940;";

אחרי ההגדרה "ממוצע שערי החליפין" יבוא:  )2(

ממלכתי,  בריאות  ביטוח  לחוק   2 בסעיף  כהגדרתה   - חולים"  ""קופת 
התשנ"ד-41994;";

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

ק"ת התשס"ז, עמ' 403   2

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 10

תיקון סעיף 1

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

ק"ת התשס"ו, עמ' 419   2

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשס"ז, עמ' 79   1

ק"ת התשס"א, עמ' 412; התשע"א, עמ' 1295   2
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191   3

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   4
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אחרי ההגדרה "תכשיר מתאים" יבוא:  )3(

""תכשיר שאינו רשום" - תכשיר שאינו רשום בפנקס התכשירים, שלפי סעיף 
אינו  שרישומו  או  התשמ"א-51981,  חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת  47א 

תקף עוד "

בסעיף 2 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   2
")ג( על אף האמור בסעיף זה ובסעיף 1א, לא יחולו הסעיפים כאמור - לעניין תכשיר 
שאינו רשום - על קמעונאי, למעט קמעונאי שהוא בית מרקחת, או על צרכן שהוא 
לפעולת  בקשר  מאלה,  אחד  בעבור  רכש  המבצע  גוף  או  חולים  קופת  חולים,  בית 

רכישה כאמור "

תחילתו של צו זה ביום כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(    3
ט"ז באב התשע"ג )23 ביולי 2013(

)חמ 3-2722(

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

 הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה
שיפוטית ושאיריהם(, התשע"ד-2013

ובעלי  המשרה  נושאי  העובדים,  של  להשתתפותם  לחוק  ו–13   6 לסעיפים    בהתאם 
תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 

2013 ו–2014 )הוראת שעה(, התשע"ג-12013, אני מודיע לאמור:

מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, שיעורי השכר של שופט עמית ודיין עמית    1
בתוספת להחלטה הם כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 13א(

 תשלום ליום עבודה בשקלים חדשים 
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

שופט עמית ודיין עמית
פחות מ–4 שעות 

עבודה
4 עד 6 שעות 

עבודה
מעל 6 שעות 

עבודה

1  שופט עמית בבית משפט מחוזי -

160)א( שגילו אינו עולה על שבעים
לכל שעה

9151,143

193)ב( שגילו עולה על שבעים
לכל שעה

1,1431,373

תיקון סעיף 2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   5

תחילה

__________
ס"ח התשע"ג, עמ' 90   1

שינוי משכורת 
 שופט עמית
ודיין עמית



קובץ התקנות 7296, י"א בחשוון התשע"ד, 2013 10 17  70
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

 תשלום ליום עבודה בשקלים חדשים 
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

שופט עמית ודיין עמית
פחות מ–4 שעות 

עבודה
4 עד 6 שעות 

עבודה
מעל 6 שעות 

עבודה

2  שופט עמית בבית משפט שלום או 
דיין עמית בבית דין רבני אזורי -

115)א( שגילו אינו עולה על שבעים
לכל שעה

687915

137)ב( שגילו עולה על שבעים
לכל שעה

823"1,098

ו' בתשרי התשע"ד )10 בספטמבר 2013(
י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני 	 )חמ 3-628-ה2(	

יושב ראש ועדת הכספים   

החלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )תיקון(, 
התשע"ד-2013

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו(, 
התשל"ז-11977, מחליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת2, לאמור:

בהחלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( )תיקון(, התשע"ד-32013,    1
בסעיף  13, פסקה )1( והסימון ")2(" - יימחקו 

י' בחשוון התשע"ד )14 באוקטובר 2013(
)חמ 3-977(

ב ג ר י  ר י מ  
יושבת ראש ועדת הפנים  

והגנת הסביבה של הכנסת  

תיקון סעיף 13

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 77   1

י"פ התשמ"ה, עמ' 1656   2
ק"ת התשע"ד, עמ' 27   3




