
 רשומות

 קובץ התקנות
׳ג 5478 10 בנובמבר 1992  י״ד בחשון התשנ׳

 עמוד

, התשנ״ג-1992 34 ( ן קו ן(תי ת בטחו רו ת שי ו נ ק  ת

אה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), ם (תנאי תברו ת רישוי עסקי ו נ ק  ת

 ה־זשנ״ג• 1992 34

, התשנ״ג-1992 42 ( ן קו (תי ( ׳ ת סטאז א ר ק ה ל נ בחי ם( פאי ת הרו ו נ ק  ת

, התשנ״ג-1992 42 ( ן י)(תיקו ת רישו נ י ח ב ) ם י א פ ו ר ת ה ו נ ק  ת

, התשנ״ג-1992 42 ( ן נה)(תיקו בת בחי ם למתן פטור מחו אי תנ ם( פאי ת הרו ו נ ק  ת

, התשני׳ג-1992 43 ( ן ו ק תי רה( ת התעבו ו נ ק  ת

, התשנ״ג-1992 44 ( ן ת מידע והדרכת עובדים)(תיקו ר י ס מ ) ה ד ו ב ע ן הפיקוח על ה ת ארגו ו נ ק  ת

, התשנ״ג-1992 44 ( ן ת בטיחות)(תיקו י נ כ ת ) ה ד ו ב ע ן הפיקוח על ה ת ארגו ו נ ק  ת

ן), התשנ״ג-1992 45 יים)(תיקו ר ההפרשה לקרן פיצו ים(שיעו י צו ת מס רכוש וקרן פי ו נ ק  ת

ת משטרה), התשנ״ג-1992 45 נ ח ת ת ע י ב ק ) י ל י ל פ  צו סדר הדיו ה

, התשנ״ג-1992 45 נת התשנ״ב) ר צמחי כותנה מעו ו ע י ב ) ח מ ו צ ת ה נ  צו הג

ם ביתיים), התשנ״ג-1992 46 י צ פ ח ) ש ו כ  הודעת מס ר

ת רישום, רישוי ותיעוד), התשנ״ג-1992 47 ו ר ג א ) ס י ט  הודעת ה

רת נושאי משרה שיפוטית, התשנ״ג-1992 54  הודעת משכו

ת נשיא המדינה, התשנ״ג-1992 55 ר ו כ ש  הודעת מ

י שרים, התשנ״ג-1992 56 ר שרים וסגנ כ  הודעת ש

סת, התשנ״ג-1992 56  הודעת שכר חברי הכנ



 תקנות שירות בטחון (תיקון), התשנ׳׳ג-992ו

, ם 5(ב) ו־57 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986' י פ י ע  בתוקף סמכותי לפי ס
 אני מתקין תקנות אלה:

, אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:  בתקנה 10 לתקנות שירות בטחון, התשכ״ז-21967

 ״(ד) נבדק לא יוזמן לוועדה רפואית אלא אם כן קבע פוקד, לאחר שבחן את מכלול נתוניו
 האישיים ואת צרכי כוח האדם של צה״ל, כי יגויים לשירות בטחון אם יימצא כשר

 לשירות.״

 תיקון תקנה 10 1.

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הבטחון

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 כ׳יו בתשרי התשנ׳׳ג (23 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-1094)

 ם״ח התשמ״ו, עמי 1170.
 ק״ת התשכ׳׳ז, עמי 3399: התשנ״ב, עמי 1194.

 תחילה

 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול

 בגוף אדם), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ׳׳ח-1968', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״הל״ת״ - הוראות למיתקני תברואה, התש״ל-1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון
 והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש״ל-21970 (להלן - תקנות התכנון והבניה),

 שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית:

 ״המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה!

!  ״הצו״ - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג-31973

 ״חומר חיטוי״ - חומר לחיטוי כלי עבודה מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה;

 ״חיטוי״ - פעולה של השמדת מיקרואורגניזמים מחוללי מחלה או מזיקים אחרים:

 ״ניקוי״ - פעולה להסרת לכלוך!

 ״עיקור״ - השמדה של כל המיקרואורגניזמים;

 ״עסק״ - עסק שצוין בתוספת לצו, כמפורט בטור ג׳ בטבלה שבתקנה 2(א);

;  ״רופא מורשה״ - כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-41976

 ״תכשיר לחיטוי עור״ - תכשיר חיטוי מן המפורטים בתוספת השניה!

 ״תכשיר לניקוי ידיים״ - תמיסה מימית של כלורהקסידין ודטרגנט או תכשיר אחר שאישר המנהל
 כמתאים לניקוי ידיים.

 י ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 204.

 2 ק״ת התש׳׳ל, עמ׳ 1841.

 5 ק׳׳ת התשל״ג, עמ׳ 684: התשנ״ב, עמ׳ 409.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 הגדרות
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ג תנאים לרישוי ו ם  2. וא) לא יינתן לאדם רשיון לעסק ולא ינהל אדם עסק שאמור לתת טיפולים מן ה
 שפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן הוא ממלא אחר.הוראות תקנות אלה, לגבי סוג הטיפול לפי
 הענין, ונהלי העבודה שנקבעו לגביו בתוספת השלישית, אם נקבעו, הכל להנחת דעתו של

 המנהל:

 טור ד׳
 מס׳ הסימון

 בתוספת השניה

 טור ג׳

 שם העסק בצו

 טור ב׳

 מס׳ העסק בצו

 טור א׳

 סוג הטיי׳ול

 הרחקח שיער 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה 1

-  טיפול יופי וקוסמטיקה אחר 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה
 טיפול בשיער אדם 76 מספרה 2
 כתובות קעקע 69 מכון ליופי ולקוסמטיקה 3

 ניקוב אזניים לצורך עגילים 134(ב) תכשיטים או שעונים -
 מקום לקנייתם למכירתם

 או לתיקונם 4

 סאונה 46א בית מרחץ, מקווה, סאונה 5

 עיסוי 118א מכון עיסוי - מקום שבו
 נעשים עיסויים מכל סוג
 שהוא, למעט מכונים של

 קופות ובתי חולים 6

 פדיקו־ ומניקור 69, 76 ו־89 סלון לפדיקור ולטיפול
 ברגליים, מכון ליופי

 ולקוסמטיקה ומספרה 7

 (ב) המנהל רשאי לדרוש מבעל העסק או מנהלו להראות בקיאות בתקנות אלה כתנאי
 לאישור בקשתו לרשיון.

 3. (א) לבקשת הרשיון לעסק יצורפו לאישור המנהל מפה מצבית והתכניות, שיצויינו בהם צירוף נספחים
: לבקשת רשיון ה ל ם א י ט ר  פ

 (1) תנוחה וחתך של העסק!

 (2) רחבו, אורכו, גבהו וייעודו של כל חדר מחדרי העסק:

 (3) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור, ואם האוורור מיכני,
 המיתקנים וההספקים שלהם!

 (4) סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות
 השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים!

 (5) סימון מיתקני אשפה:

 (ב) הסימון לענין פסקה 4 יהיה בהתאם לשרטוטים לדוגמא בהל״ת.

 (ג) קנה מידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:100 ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש
 שיגיש תרשים תנוחה בקנה מידה 1:50.

 (ד) במפה המצבית יצויינו פרטים אלה

 (!) תרשים הסביבה בקנה מידה 1:2,500;
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 (2) תרשים המגרש בקנה מידה 1:250.

 4. הוראות תקנה 3 יחולו על בקשה לחידוש רשיון זולת אם נתקיימו תנאים אלה:

 (1) מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרסים שהוגשו לפי
 תקנה 3 ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים:

 (2) לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה ביד המבקש, כי הנספחים שהוגשו לפי
 תקנה 3 בבקשה הקודמת משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש

 הרשיון.

 5. לפני הרחבת העסק או עריכת כל שינויים בו שיש בהם כדי לשנות את התרשימים
 ההנדסיים יוגשו לאישור המנהל הנספחים האמורים בתקנה 3(א), לפי הענין.

 חידוש רשיון

.6 

.7 

.8 

.9 

 קירות ותקרות של העסק יהיו -

 (1) בנויים בטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או
 אסבסט:

 (2) נקיים ושלמים.

 מחיצות פנימיות של העסק יהיו בנויות מחומר בניה הניתן לניקוי בנקל.

 (א) רצפת העסק תהיה ללא שקעים ומרוצפת במרצפות או בחומר אחר שאישר המנהל.
 (ב) הרצפה תהיה תקינה ונקיה בכל עת.

 (ג) לא יותקן שטיח בחדר טיפול.

 (א) לכל עסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות.

 (ב) חדר השירותים יהיה צמוד לעסק, או במקום קרוב אליו שאישר המנהל.

 (ג) בתא השירותים תימצא אסלה שתתאים להל״ת.

 (ד) בתא השירותים יימצא תמיד נייר טואלט.

 (ה) בחדר השירותים יהיו כיור ומקור למים חמים וקרים שיתאים להל״ת.

 (ו) ליד הכיור יהיו תמיד סבון, אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד־פעמי ומכל לאיסוף
 פסולת.

 (ז) חדר השירותים וכל הציוד התברואי שבו יהיו תקינים, שלמים ונקיים בכל עת.

 10. המקום שבו מבוצע הטיפול יהיה נקי ומסודר בכל עת.

 11. (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9(ה) יהיה בעסק כיור לרחיצת ידיים עם מים זורמים.
 (ב) המים בעסק יהיו באיכות מי שתיה ותהיה אספקת מים חמים וקרים בכל שעות

 העבודה בעסק.

 (ג) בעסק הנמצא כבנין שבו מותקן מאגר מים, ינקה בעל העסק את המאגר באופן יסודי
 אחת לששה חדשים לפתות.

 12. (א) הרהיטים והציוד באזור הטיפול יהיו מצופים בחומר בלתי חדיר למים הניתן לרחיצה
 ולחיטוי.

 שינויים במבנה

 קירות ותקרות

 רצפה

 נקיון
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 (ב) הרהיטים והציוד יהיו נקיים בכל עת.

 (ג) בעסק יהיו ארון לכבסים נקיים ומיתקן לאיסוף כבסים מלוכלכים.

 (ד) תהיה הפרדה באחסון של חמרי ניקוי וחיטוי מיתר התמרים לטיפול בלקוחות.

 13. (א) בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף פסולת מוצקה, עם מכסה ומדרס רגל, במספר איסוף פסולת
 ובמקום המבטיח נקיון מתמיד, ולהנחת דעתו של המנהל.

 (ב) מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות.

 (ג) כלים חדים ייארזו במכל קשיח לפני סילוקם למכל אשפה.

 (ד) בעל העסק ידאג לכך כי -

 (1) שקית הפסולת תיסגר היטב לפני סילוקה;

 (2) השקיות יורחקו מדי התמלאן וכי מכלי האשפה יהיו נקיים תמיד.

 (ה) פסולת שאינה מורחקת בידי הרשות המקומית תסולק בידי בעל העסק באופן שלא
 ייגה:! נזק או מפגע לסביבה, להנחת דעתו של המנהל.

 14. (א) לכל עובד בעסק יהיו לפחות שתי ערכות של כלי עבודה, באופן שיאפשר אספקה כלי עבודה
 סדירה לשימוש של ערכות עבודה מחוטאות או מעוקרות, לפי הענין.

 (ב) כל כלי עבודה שבא במגע עם חלק חשוף של גוף הלקוח, לרבות השיער, לא יחזור
 לשימוש בלקוח אחר אלא לאחר שעבר ניקוי וחיטוי או עיקור, לפי הענין, כאמור בתקנה 15(ב).

 שיטת ניקוי
 והיטוי

 15. (א) לניקוי הציוד והרהיטים יש להשתמש בסבון או דטרגנט ומים חמים.

 (ב) כלי העבודה, ינוקו ויחוטאו או יעוקרו, לפי הענין, בהתאם לשיטה המפורטת
 בתוספת הרביעית.

 16. העסק יהיה מאוורר היטב באחת מדרכים אלה: אוורור

 (1) חלונות הנפתחים אל אויר החוץ:
 (2) מערכת אוורור מכנית. 1

 17. הטמפרטורה בעסק לא תפחת מ־18 מעלות צלזיוס ולא תעלה על 25 מעלות צלזיוס. טמפרטורה

 18 . באזורי העבודה של העסק תהיה תאורה בעוצמה של 300 לוקס לפחות, למעט בחדרי עיסוי תאורה
 וחדרי התרגעות.

 19. מגבות, חלוקים וסדינים, למעט אלה לשימוש חד־פעמי, יכובםו בדטרגנט ובתמיסת נתרן מגבות וחלוקים
 תת־כלורי (אקונומיקה) אחרי כל שימוש בהם בטיפול בלקוח.

 לבוש ונקיון
 העובד

 בריאות העובד

 20. לא יעסוק אדם בעסק אלא אם כן הוא -

 (1) לובש בגדים נקיים או חלוק המיועדים אך ורק לעבודה;

 (2) מקפיד על נקיון גוף.

 21. לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק עובד אם נתקיים בו אחד מאלה:

 (1) יש לו מחלה מידבקת!

 (2) הוא מסרב לעבוד או אינו עובר בדיקה רפואית שהמנהל דרש.
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 הגיינה של 22. מיד בתום כל טיפול, לפני כל הפסקה בטיפול או בשעת מעבר ממטופל למטופל, ירחץ

י המטפל את ידיו במים זורמים ובסבון או בתכשיר לניקוי ידיים. ב י ע  ה

 סירוב לטפל 23. בעל עסק או עובד מעובדיו רשאי לסרב לטפל באדם הנגוע במחלת עור הנראית לעין או

 בכינים.

 דימום 24. (א) לא ישתמש אדם כעסק בגופרת האלומיניום מוצק כדי לעצור דימום.

 (ב) עצירת דימום תיעשה, תוך שימוש בכפפות חד־פעמיות, באבקות או נוזלים,
 באמצעות כלים חד-פעמיים או כלים שאינם באים במגע ישיר עם המטופל.

 תמרוקים 25. (א) כל התמרוקים המשמשים בעסק יהיו בעלי רשיון של משרד הבריאות לפי צו הפיקוח

.  על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל׳יג-51973

 (ב) מריחת משחות על העור תיעשה בכלים מחוטאים או חד־פעמיים.

 (ג) פיזור אבקות ייעשה מכלים לזדיה באמצעות חומד חד־פעמי.

 תחילה 26. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

 הוראות מעבר 27. המנהל רשאי, לפי בקשת בעל עסק, לפטרו מהוראות מסויימות של תקנות אלה, לתקופה

 שהוא יורה, אם ביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל העסק לפי רשיון תקף.

 תוספת ראשונה

 (תקנה 1)

 חמרי חיטוי לכלי עבודה

 1. תכשירים על בסיס כלור זמין:

 א. תמיסה מרוכזת של תת בלורית הנתרן - בהתאם לתקן ישראלי 261!

 ב. כדורים המכילים Sodium Dichioroisocyanurate! [NA.D.c.C], בתנאי שיתן לא
 פחות פד300 חלקים למליון כלור זמין!

 2. תכשיר אחר שאישר המנהל.

 תוספת שניה

 (תקנה 1)

 תכשירים לחיטוי עור

 1. תמיסה כהלית המכילה 0.5% כלורהקםידין, 70% כוהל אתילי או איזופרופילי ו־1% גליצרין
 או פרופלין־גליקול;

 2. תכשיר אחר שאישר המנהל.

 ק־׳ת התשל׳׳ג, עמי 882: התשמ׳׳ט, עמ׳ 714.
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 תוספת שלישית

 (תקנה 2)

 נהלי עבודה לטיפול

 םימן 1 - הדהמת שיער

 1. כל התמרים להרחקת שיער לרבות שעווה, סוכר ובד, יהיו לשימוש חד־פעמי ולא ישמשו
 שימוש חוזר.

 2. המטפל ידאג שהלקוח ישטוף את חלק גופו, המיועד לטיפול, במים ובסבון לפני הטיפול.

 3. הרחקת שיער בשיטה הכרוכה בפלישה לרקמות הגוף תבוצע בהתאם להוראות אלה:

 (1) המחטים וכלי העזר יהיו מעוקרים בהתאם להוראות פרט 4 בתוספת הרביעית.

 (2) יש לשים על העור, באזור הטיפול, תכשיר לחיטוי עור למשך 30 שניות.

 4. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חדיפעמי או הוא חוטא בהתאם להוראות פרט 4
 בתוספת הרביעית.

 סימן 2 - מספרה

 1. מסביב לצוואר הלקוח יש להניח נייר חד־פעמי או מגבת נקיה שעברה כביסה קודם לכן
 בטמפרטורה העולה על 60 מעלות.צלזיוס.

 2. את השיער הגזוז יש לאסוף מיד אחרי הטיפול בכל לקוח אל תוך שקית חד־פעמית ולסלק
 למכל אשפה מכוסה.

 3. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד־פעמי או הוא חוטא בהתאם להוראות פרט 4
 בתוספת הרביעית.

 4. אחרי השימוש בכלים הבאים במגע עם השיער, לרבות מברשת ומסרק, יש.להרחיק את
 השיער מכל הכלים, לנקותם ולאחר מכן לחטא אותם בהתאם להוראות התוספת הרביעית.

 סימן 3 - כתוכות לועקע

 1 . אין להשתמש במחט אלא אם כן היא לשימוש חד־פעמי או חוטאה בהתאם להוראות התוספת
 הרביעית.

 2. הצבעים לכתובות קעקע לא יכילו עופרת או חומר אחר המזיק לבריאות.

 3. אין להשתמש בצבע שהיה במגע עם מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר.

 4. אין לנקות מחט בתמיסה שבה נוקתה מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר.

 5. אין לעשות כתובת קעקע בלקות עם נגע עור, ללא אישור מאת רופא מורשה.

 6. המטפל ילבש כפפות חד־פעמיות בעת הטיפול בלקוח.

 7. לפני כל טיפול יךתץ המטפל ידיים במים זורמים ובתכשיר לניקוי ידיים.

 8. על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוד חד־פעמי.

 9. יש לתטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הגוף המיועד לטיפול, במשך 30 שניות.
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 סימן 4 - ניקוב אוזניים לעגילים

 1. ניקוב תנוך אוזן לצורך התקנת עגילים בו, ייעשה באחת משיטות אלה:

 (1) בשיטת קורן(Coren) בה משתמשים במנשא בצורת u שבזרוע אחת שלו נמצא העגיל
 ובשניה נעשה הניקוב, עם פריטים מעוקרים לשימוש חד־פעמי:

 (2) בשיטת אינוורנם (Inverness) בה משתמשים באקדח הנטען בשני עגילים ושני תפסים
 מעוקרים הסגורים באריזת פלסטיק חד־פעמית.

 2. אין לנקב אוזניים לצורך עגילים באמצעות -

 (1) מחט ופקק:

 (2) דקירה באקדח המצויד במחט רב־שימושית:

Hewitt- Kenny-) או הוייט־קני־מיד ,(Caressto^ ,(Carmen)(3) אקדח מטיפוס קרמן 
 Mede) הבא במגע עם עור האוזן.

 3. על ניקוב אוזניים לצורך התקנת עגילים בהן יתולו ההוראות הבאות:

 (1) לפני כל ניקוב ירחץ המטפל ידיים במים ותכשיר לניקוי ידיים:

 (2) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוד חד־פעמי:

 (3) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את תנוך האוזן, באזור המיועד לניקוב, במשך 30
 שניות.

 (4) יש להדק את הסגר לעגיל בעזרת פד גזה סטרילי:

 (5) יש להסביר ללקוח כיצד יטפל באזור הניקוב בימים הראשונים שלאחר הניקוב.

 פימן 5 - סאונה

 1. לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לניקוי ולחיטוי בנקל.

 2. הנעלים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 וי2 בתוספת הרביעית.

 3. בעסק תהיה מקלחת, עם מים חמים וקרים בכל עת.

 4. לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חדיפעמי.

 סימן 6 - מכון עיסוי

 1. המטפל ידאג שהלקוח יתקלח לפני העיסוי.

 2. לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לנקות ולחטא בנקל.

 3. הנעליים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו־2 בתוספת הרביעית.

 4. לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חדיפעמי.

 5. מיטת הטיפולים תהיה מכוסה בסדין לשימוש חד־פעמי או בסדין שיוחלף לאחר כל טיפול
 בסדין מכובס ונקי.

 סימן 7 - פדיקור ומניהור

 1. ליד מקום הטיפול יהיה כיור נמוך לניקוי הרגליים ובו מים חמים וקרים.

 2. המטפל ידאג שהלקות ינקה את הרגליים, או הידיים, לפי הענין, לפני הטיפול.
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 3. יש לחטא את כל הכלים המשמשים בטיפול פדיקור או מניקור על ידי השרייתם, למשך 30
 דקות לפחות, בתמיסה המכילה כוהל 70% או תמיסה המכילה 300 חלקים למליון כלור זמין.

 4. יש להחליף את כל הנוזלים המשמשים בטיפול לאחר כל טיפול.

 תוספת רביעית

 (תקנה 15)

 אופן ניקוי, חיטוי ועיקור כלי עבודה

 1. קודם לכל פעולת חיטוי או עיקור, ינוקו כלי העבודה באופן יסודי כמפורט להלן:

 (1) שטיפה במים זורמים:

 (2) ניקוי בדטרגנט:

 (3) פעולה מיכנית או שפשוף•

 (4) שטיפה חוזרת במים זורמים;

 (5) ניגוב או ייבוש אחר.

 2. כלי העבודה שאינם פולשים לרקמות הגוף, למעט כלים הבאים במגע עם שיער, ינוקו ולאחר
 מכן יחוטאו אחדי כל טיפול בלקוח כמפורט להלן:

 (1) שטיפה במים ודטרגנט או סבון:

 (2) שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש;

 (3) השריה בחומר חיטוי במשך חצי שעה:

 (4) שטיפה במים זורמים וייבוש.

 3. כלים הבאים במגע עם שיער ינוקו באופן יסודי אחרי כל לקוח, ואם ניתנים לפירוק, יפורקו
 וינוקו החלקים ולאחר מכן יחוטאו באחת השיטות הבאות:

 (1) חימום באויר בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס לפחות במשך 5 דקות:

 (2) השריה בתמיסת 300 חלקים למליון כלור זמין למשך 10 דקות לפחות, ולאחר מכן
 שטיפה במים זורמים וייבוש. תמיסה זו מתקבלת על ידי מיהול תמיסה מרוכזת המכילה
^ לפי הוראות ם 0  3.5% כלור זמין במים 1:100 (כף לליטר מים) או המסת כדור :

 היצרן.

 (3) שיטה אחרת שאישר המנהל.

 4. כלי העבודה שפולשים לרקמות הגוף או חותכים אותן כגון מחטים ותער ינוקו באופן יסודי
 לאחר כל טיפול בלקוח ולאחר מכן יעברו עיקור באחת השיטות הבאות:

 (1) באוטוקלב, בקיטור של 121 מעלות צלסיוס במשך 15 דקות לפחות:

 (2) בחום יבש בתנור, בטמפרטורה של 170 מעלות צלסיוס, במשך שעה לפחות:

 (3) טבילה בתמיסת גלוטראלדהיד 2% במשך שעתיים לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים
 מעוקרים.

 ט״ז בתשרי התשנ׳׳ג (13 באוקטובר 1992)
 (וומ 3-2335) ח י י ם ר מ ו ן

 שר הבריאות
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 תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז׳) (תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ד1ב(א) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל׳׳ז-11976 (להלן -
 הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

, יבוא:  הוספת תקנה 5א 1. אחרי תקנה 5 לתקנות הרופאים (בחינה לקראת םטז׳), התשמ״ח-21988

ה 5א. (א) המבקש להיבחן שהתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 4(א)(1) מ  ״קורס ה

/ רשאי  ו־(4), יחד עם סעיף 4(ב)(2) לפקודה, למעט סיום תקופת הסטאז
 להשתתף בקורס שהכיר בו המנהל, לשם הכנתו לבחינה לקראת סטאז׳

 (בתקנות אלה - הקורם);

 (ב) מי שסיים את הקורס יקבל ציון כללי שישקף את השגיו בקורם
 (להלן - ציון מגן);

 (ג) בחישוב ציון תוצאות הבחינה בהתאם לתקנה 11 לתקנות
 העיקריות, יובא בחשבון ציון המגן לפי קביעת ועדת הבחינה.״

 הוראת שעה 2. תוקפה של תקנה 5א(ב) יעמוד למשך שנתיים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.

 ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 3-2079) ח

 שר הבריאות
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 524.

 תקנות הרופאים (בחינת רישוי) (תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976י, בהתייעצות עם
 המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה:

, פסקה (6) -תימחק.  תיקון תקנה 5 1. בתקנה 5 לתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ״ח-21988

 כ״ט בתשרי התשנ״ג (26 באוקטובר 1992)
ח י ש ה מ ש  >חמ 3-2079) מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 526.

 תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) (תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א1) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976• (להלן -
 הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה), התשמ״ח-21988 (להלן -
 התקנות העיקריות) -

 תיקון תקנה 1

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 725.
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 (1) אחרי הגדרת ״בחינה״ יבוא:

 ״״הועדה״ - ועדה להערכת כושר קליני, שמינה, לענין זה, המנהל מתוך רשימת
 רופאים שהוגשה לו על ידי המועצה המדעית!

 ״כושר קליני״ - לרבות יכולת לקיחת אנמנזה, ביצוע בדיקה פיזיקלית, קביעת
 אבחנה מבדלת ומתן הצעות לתכנית טיפולית למספר מקרים לפי קביעת

 הועדה!״

 (2) בהגדרת ״רופא מחוץ לארץ״, במקום ״ושעסק ברפואה כדין״ יבוא ״ושעםק
 כדין ברפואה קלינית״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות - תיקון וזקנה 2

 (1) האמור בתקנה יסומן (א) ובו, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) עסק ברפואה קלינית במשך 14 שנים, ונתקיימו בו כל אלה:

 (א) עבד בישראל 6 חדשים רצופים במוסד מוכר כמשמעותו בתקנה 1
 לתקנות תואר מומחה, לפי היתר מוגבל (להלן: תקופת ההסתכלות)!

 (ב) ניתנו לגביו, בתום תקופת ההסתכלות חוות דעת חיובית מאת מנהל
 המוסד המוכר כאמור, והערכה חיובית של כושרו הקליני מאת הועדה.״

 (2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(ב) רופא מחוץ לארץ רשאי לעבור תקופת הסתכלות אחת בלבד.״

 3. הפטור לפי תקנה 2(א)(3) לא יחול על מי שנכשל בבחינת רישוי לפני תחילתן של תקנות הוראת מעכר
 אלה.

 ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992)
ח י ש ה מ ש  >ח5 0-2079 מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 תקנות התעבורה (תיקון), התשנ״ג-992ו

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה'

(להלן - התקנות העיקריות), תיקון תקנה 97 2  1, כתקנה 97(א) ו־(ב) לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961
 במקום ״ופנס אחורי״ יבוא ״והפנסים האחוריים״.

 2, בתקנה 196 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 196

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״בהגיעו לגיל 50 שנה - בכל פעם״ יבוא ״בשנה
 שבה הגיע לגיל 50 שנה ובכל פעם״.

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״בהגיעו לגיל 65 שנה״ יבוא ״בשנה שבה הגיע
 לגיל 65 שנה״.

 3, בתקנה 330א(ג) לתקנות העיקריות, אחרי ״ששנת ייצורו 1992״ יבוא ״וכן מונית ורכב תיקון תקנה 330א
 כיור ששנת ייצורם 1993״.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 2 ק״ת התשב׳׳א, עמ׳ 1425: התשל״ו, עמי 2134¡ התשנ״א, עמי 102! התשנ׳׳ב, עמ׳ 286, עמי 386 ועמי 1310.

בז התקנות 5478, י״ד בחשון התשנ״ג, 10.11.1992 43  ק ו



, אחרי פסקה (2) יבוא: ת ו י ר ק י ע ת ה ו נ ק ת  4. בתקנה 336(א) ל

 ״(3) באופנוע שנפח מנועו עד 50 םמ״ק יכול שפנס החזית יהיה בעל אור מעבר בלבד.״

 5. בחלק ג׳ לתוספת השניה לתקנות העיקריות -

; ״ E C E R E G .48״ יבוא ״ E C E R E G .8ם ״ ו ק מ  (1) בפרט 16, בפסקה (3)(ד), ב

 (2) בפרט 18(ב), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) מפמ״כ 400״;

 (3) במקום פרט 24א יבוא:

 ״24א טכוגרף ברכב

 (תקנה 364ד)

" E . E . c  טכוגרף המורכב ברכב יתאים לתקן 3821/85 .

 א׳ בחשון התשנ״ג (28 באוקטובר 1992)

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 (חמ 3-83)

ן הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) (תיקון), ו ת  תקנות א

 התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת
 עובדים), התשמ״ד-1984', ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 17(ב) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידה והדרכת עובדים),
״ג(30 , במקום ״י״ד בתמוז התשנ׳יב (15 ביולי 1992)״ יבוא ״י״א בתמוז התשנ  התשמ״ד-21984

 ביוני 1993)״.

ב י ן ק ר ת צ  י
 שר העבודה והרווחה

 כ״ד בתשרי התשנ״ג (21 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-1727)

 ס״ח החשיז׳ד עמי 202¡ התשמ״ו, עמי 36; החשמ״ט, עמי 113.
 ק״ת התטמ״ד, עמי,1965¡ התשנ״א, עמי 1233:

 תיקון תקנה 336

 תיקון התוספת
 השניה

 תיקון תקנה 7!

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות) (תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ד לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-1954', לאחר
 התייעצות עם שר הבריאות, עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
 במדינה, עם ארגון המעבידים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה

 והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום  תיקון תקנה 10 1. בתקנה 10 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ״ד-21984

״א בתמוז התשני׳ג (30 ביוני 1993)״.  ״י״ד בתמוז התשנ״ב (15 ביולי 1992)״ יבוא ״י

 כ״ד בתשרי התשנ״ג (21 באוקטובר 1992)
ן י ב ק ר ת צ  >חמ 3-1727) י

 . שר העבודה והרווחה
 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 202¡ התשמ׳׳ו, עמ׳ 36: התשמ״ט, עמי 113.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1965: התשנ״א, עמי 1233.
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 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים) (תיקון),

 התשנ״ג-992ו

,  בר,וקף סמכותי לפי סעיפים 2א ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א-1961'
 ובאישון־ ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

״א- ביטול תקנה 2  1. זקנה 2 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים), התשנ
 21991 - בטלה.

׳ג (29 באוקטובר 1992)  ב׳ בחשון התשנ׳
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  1חמ 266!:-3< א

 שר האוצר

 1 סייח וזתשכ״א, עמי 100: התשמ״ט, עמי 4.

 2 ק״ת זתשנ״א, עמי 474: התשנ״ב, עמי 640.

 צו סדר הדין הפלילי (קביעת תחנת משטרה), התשנ״ג-992ו

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

 1. המקומות הבאים נקבעים בזאת כתחנת משטרה לעניין סימן ב׳ בפרק השני לפקודה: קביעת תחנות
 משטרה

 (1) משרדי פקיד שומה חקירות ירושלים, ברח׳ פיק 6, ירושלים!

 (2) משרדי פקיד שומה חקירות תל־אביב, ברח׳ המסגר 44, תל־אביב!

 (3) משרדי פקיד שומה חקירות חיפה, בשדרות המגינים 53, חיפה.

 2. תוקף הוראה זו הוא למשך שנה אחת מיום חתימתה. תוקף

 י״ט באלול התשנ״ב (17 בספטמבר 1992)
ב צ י נ ־ ב , ר ר נ ו ב ט ק ע  >חמ 13-1706 י

 המפקח הכללי של המשטרה

 נתאשר.
ל ח ה ש ש  מ
 שר המשטרה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.

 צו הגנת הצומח (ביעור צמחי כותנה מעונת התשנ״ב), התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-1956', אני מצווה לאמור:

 1. (א) מחזיק בשטח קרקע שגודלה בו כותנה בעונת התשנ״ב, חייב לכסח בו את צמחי חרישת שטחי
ה נ ת י ל כ ו י י  הכותו:ה ולחרוש לאחר מכן את האדמה בעומק של 30 סנטימטרים לפחות. ג

(א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם לא  (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן
 יאוחר מיום ב׳ בכסלו התשנ׳׳ג (15 בדצמבר 1992).

 ם״ה התשט״ז, עמי 79.
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 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה לאחר ששדה הכותנה כוסח מחדש ונחרש בהתאם להוראות
 סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר שצצו הצמחים.

 3. אסור להשתמש בקש כותנה מעונת התשנ׳׳ב לחיפוי קרקע המשמשת לגידולים חקלאיים.

 ח׳ בחשון התשנ״ג (4 בנובמבר 1992)
ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-789) י

 שר החקלאות

 השמדת צמיחה
 של כותנה

 איסור חיפוי
 בקש כותנה

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים), התשנ״ג-992ז

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים
 ביתיים), התשל״ג-1973' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

0 1 . עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום ט״ו בתמוז התשנ״ב מ  עדכון ס

ם (16 ביולי 1992) כך: י צ פ ח

ם

י

י ? ^ 

 (1) בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״321,564 שקלים חדשים״ בא ״326,539 שקלים
 חדשים״.

 (2) במקום התוספת הראשונה בא:

 ״תוספת דאשמה

 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לכל ילד נשוי או עם יחיד

 הפריט מיום 16.7.92 מיום 16.7.92 מיום 16.7.92 מיום 16.7.92

 חדר שינה

 מיטה ומזרן 774 1,426 774, 774

 אבזרי מיטה 212 511 212 212

 ארון בגדים 602 1,475 254 602

 ביגוד לגבר 2,397 2,397 720 2,397

 ביגוד לאישה 3,773 3,773 ־ 3,773

 חדר פלון

 ספה כפולה 774 774 — —

 שתי כורסאות 1,130 1,130 — —

 כסאות 292 292 45 86

 שולחן 473 473 278 473

 מזנון 391 2,154 — —

 רדיו 116 116 — 48

 ק״ת התשל״ג, עמי 1757.
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 למבוגר הגר עם זוג
 לכל ילד נשוי או עם יחיד

 מיום 16.7.92 מיום 16.7.92
 ליחיד לזוג נשוי

 הפריס מיום 16.7.92 מיום 16.7.92

 נ:לי נגינה או
 מערכת סטראופונית 776 1,013 — —

 ו,ברשת 195 393 58 195

 וילונות 589 972 195 381

 טלויזיה 3,780 3,780 — —

 תנור חימום 425 425 106 163

 &טבח

 מקרר 2,461 2,461 100 —

 תנור בישול/אפיה 1,188 1,353 — —

 שולחנות וכסאות 965 1,191 45 45

 :לי אוכל 220 517 27 178

 £יקסר 1,527 1,527 — —

 מכונת כביסה 1,925 2,893 — —

 שונות 3,054 8,266 370 370

 כ״ג 1:תשרי התשנ״ג (20 באוקטובר 1992)
ש י ב ה ג ש  (חמ 3-206) מ

 נציב מס הכנסה

 הודעת הטיס (אגדות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ״ג-992ו

 כתוקף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשמ״ט-
 1988 (להלן - התקנות העיקריות), ועקב השינוי במדד שפורסם לחודש ספטמבר 1992 לעומת
 המדד שפורסם לחודש מרס 1992, יהיה נוסח תקנות 2 עד 6, 8 עד 20, 21(א), 23 עד 30 וי32

 לתקנות העיקריות, החל ביום ו׳ בכסלו התשנ״ג (1 בדצמבר 1992), כמפורט להלן:

 פרק שני: אגרות לפי תקנות הרישום

 2. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום כלי טיס אגרה,לפי סוג או ״אגרת תעודת
מ י ש י  משקל כלי הטיס כמפורט להלן: י

 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 עד 5,700 311
 מ־5,701עד 45,000 852

 למעלה מ־45,001 1,704

 3. סחרן או יצרן של כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן אגרה של אגרות תעודות
ו י ח ס ם ל י ש י  17,040 שקלים חדשים. י

 ק׳ ת התשמ״ט, עמ׳ 234; התש״ן, עמ׳ 502, עמי 596 ועמ׳ 621; התשנ״א, עמ׳ 221.
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 4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או תםיבתו, או
 המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 37 שקלים חדשים.

 אגרת רישום
 שעבוד בפנקס

 5. בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודות רישום לםחרן, המבקש
 להקצות לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 52 שקלים חדשים.

 אגרת הקצאת
 סימן רישום

 פרק שלישי: אגרות לפי תהנות התיעוד

 6. (א) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו בתקנה
 68(1) לתקנות התיעוד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:

 אגרה בעד
 תעודת כושר

 טיסה

 האגרה בשקלים חדשים

606 
837 

1,372 
2,572 
5,113 
8,535 

21,390 
29,895 

 משקל בלי הטיס בק״ג

 עד 1,500
 מ־1501 עד 3,600

 מ־3,601 עד 5,700
 מ־5,701 עד 20,000

 מ־20,001 עד 45,000
 מ־45,001 עד 100,000

 מ־100,001 עד 300,000
 למעלה מ־300,000

 (ב) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם אחת לשנה עד
 31 בדצמבר, אגרה כאמור בסעיף קטן(א), אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־1 לאפריל,

 אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

 (ג) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר טיסה לכלי הטיס אגרה
 של 52 שקלים חדשים.״

 8. (א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג, תוספת או תעודת אישור
 פריט אווירונאוטי של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות המינהל ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 332 שקלים חדשים;

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה או אישור השינויים בה - את מלוא ההוצאות
 הממשיות שהוציא המינהל; דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לשישה

 חודשים; התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

 (ב) היתה הבקשה למתן תעודה לאווירון זעיר או לשינוי בה, תהיה האגרה בשיעור
 מחצית האגרה הקבועה בסעיף קטן (א).

 9. (א) המבקש מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים או תעודת אישור ייצור פריט
 אווירונאוטי, ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 332 שקלים חדשים.

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה - את מלוא ההוצאות הממשיות שהוציא המינהל!
 דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לשלושה חודשים! התשלום יבוצע בתוך

 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

 (ב) המחזיק בתעודה כמפורט בסעיף קטן(א) ישלם אחת לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה של
 332 שקלים חדשים. י

 ״אגרה ותשלום
 הוצאות למתן

 תעודת סוג
 ואישור פריט

 אווירונאוטי

 אגרה ותשלום
 הוצאות בעד מתן

 תעודת ייצור,
 תעודת יצרן

 ותעודת אישור
 ייצור פריט
 אווירונאוטי

 »4 קובץ התקנות 5478, י״ד בחשון התשנ׳יג, 10.11.1992



 10. (א) המבקש מתן תעודת כושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 246 אגרת תעודת
 . כושר טיסה

 שקלים חדשים. מיוחד״
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ישלם בעל כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית
 בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור, בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה או לחידושה,

 אגרה של 189 שקלים חדשים.

 (ג) ניתנה התעודה או חודשה לתקופה העולה על שנה, ישלם אגרה כאמור בסעיף 6(ב).

 11. (א) המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה לפי אגרת אישור
י י י ו ו : ליצוא א ו ל ה ט ל ר ו פ מ  משקל כלי הטיס כ

 משקל בלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשיס

 עד 5,700 433
 מ־5,701 עד 45,000 837

 מעל 45,000 1,720

 (ב) המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא פרופלר או מנוע כלי טיס, ישלם בעד מתן י
 האישו־ אגרה של 131 שקלים חדשים.

 12. (א) המבקש מתן תג כושר אווירי ליצוא או מספד תגים ביום אחד, ישלם בעת הגשת אגרת תג כושר
 הבקשה למתן התג או התגים אגרה של 359 שקלים חדשים. אווירי ליצוא

 (ב) המבקש מתן אישור אווירי ליצוא של מוצר מקבוצה אי, כמשמעותו בתקנה 106
 לתקנות התיעוד, למעט כלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 359 שקלים חדשים.

 פרק רביעי: אגרות לפי תהנות המכונים

 13. המבקש מתן רשיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה אגרת רשיון
ם למכון בדק י ל ק ל ^ ש ה ש ף ג ם א ל ש ן י ו י ש ר ף ב ס ו ר נ ך ג ל ה כ ה ל ש ק ב ת ה ש ג ת ה ע ב ׳ ו ם י ש ד  של 521 שקלים ח

 חדשינו.

 14. המבקש מתן רשיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 359 אגרת רשיון
_ מכון הסמבה ם י ש ד ם ח י ל ק  שקלי!£ חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של 390 ש

 15. (א) המבקש מתן רשיון אחזקה עצמית ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה למתן אגרת רשיון
ה אחזקה עצמית ר ג ם א ל ש ן י ו י ש ר ף ב מ ו ר נ ד ג ל ה כ ה ל ש ק ב ת ה ש ג  הרשי •ן אגרה של 359 שקלים חדשים, ובעת ה

 של 433 שקלים חדשים.

 (ב) היתה בקשה למתן רשיון אחזקה עצמית לאווירון זעיר, ישלם המבקש בעת הגשת
 הבקשה למתן הרשיון אגרה של 159 שקלים חדשים.

 16. המחזיק ברשיון מכון בדק או ברשיון אחזקה עצמית ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר, אגרה שנתית
 אגרה של 359 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברשיונו; המחזיק ברשיון אחזקה עצמית לאווירון
 זעיר ־שלם אחת לשנה כאמור אגרה של 109 שקלים חדשים, והמחזיק ברשיון מכון הסמכה ישלם
 אחת לשנה כאמור אגרה של 359 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברשיונו, אלא אם כן שילם

 באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בתקנות 13, 14 ו־15.
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 17. מחזיק ברשיון מכון בדק, המבקש מתן אישור לעובד מכון הבדק כחותם מוסמך כאמור
 בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 52 שקלים

 חדשים.

 אגרת אישור
 חותם מוסמך

 פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרשיונות

 18. (א) המבקש רשיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רשיון טייס
 מתלמד, רשיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 217

 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש מתן תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 28 שקלים חדשים.

 (ג) המחזיק ברשיון עובד טיס למעט רשיון הדרכה, החייב בבדיקה רפואית תקופתית
 ישלם בעת קבלת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של 100 שקלים חדשים: עובד טיס אשר לפי
 תקנות הרשיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לששה תדשים, ישלם בעת מתן התעודה אגרה
 של 65 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף

 קטן (א).

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג), המחזיק ברשיון טיס פרטי והוא מעל גיל 40, ישלם
 בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של 80 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה,

 שתחילתה בי1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן (א).

 (ה) המבקש רשיון טיס מתלמד, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 72 שקלים חדשים.

 (ו) (1) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס, תידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת
 הבקשה אגרה של 100 שקלים חדשים.

 (2) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס, מוגבל, חידושו או אישורו, ישלם
 בעת הגשת הבקשה אגרה של 52 שקלים חדשים.

 (ז) המחזיק ברשיון תדריכן טיס או קצין מבצעי אוויר ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר,
 אגרה של 43 שקלים חדשים.

 (ח) המחזיק ברשיון מקפל מצנחים ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר, אגדה של 72
 שקלים חדשים.

 (ט) המבקש חידושו של רשיון מדריך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 94
 שקלים חדשים..

 19. עובד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברשיונו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 94
 שקלים חדשים.

 20. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רשיון או אישורו ישלם בעת הגשת הבקשה
 אגרת בחינה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 אגרת רשיון
 עובד טיס

 ותעודה רפואית

 אגרת הגדר
 נוסף

 אגרת בחינות
 למתן רשיון

 עובד טיט

 בחינה בחינה
 בחינה מעשית בחינה עיונית
 סוג הרשיון מעשית חלקית עיונית חלקית

 (1) טייס פרטי או טייס אווירון זעיר 189 109 94 52

 (2) טייס מסחרי 359 259 174 65
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 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרשיון מעשית

 (3) טייס לתובלה בנתיבי אוויר 823 577 174 65

 (4) טייס דאון 86 — 65 —
 (5) נווט טיס 359 259 174 65

 (6) טכוואי טיס 359 259 174 65
 (7) אלחוטן טיס לרדיו טלפון 109 — 94 —

 (8) קצין מבצעי אוויר — י — 174 94

 (9) מפקח תנועה אווירית — — 174 —

ו 1 65 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו. ג 2 א ו ס ס י י ט ל ' כ ל י ב  (10) טכנאי ל
 (11) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או

ל 65 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו. ב ג ו ג 1 מ י  ס

 (12) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם
 הגדר אחד — — 94 —

 (13) תדריכן מודיעין טיס — — 174 —

 (14) מדייר טיס עם הגדר מאמן טיס אחד 131 — 94 —

(א) ישא הנבחן בהוצאות הכרוכות  (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי סעיף קטן
 בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.״

 21. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים להלן או חידוש ״אגרת בחינה
; למתן הגדר ן 1 ? ה 1 ט ? ר ו פ מ ם כ י ש ד  הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים ח

 בחינה עיונית
 סוג ההגדר בחינה מעשית בחינה עיונית חלקית

 (1) הגדר אווירון (קבוצות א׳ בי, ג׳ ו־ד׳)׳
 רוטורקרפט ואווירון זעיר 131 49 52

 (2) הגדר מכשירים 174 174 65

 (3) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ<ן 174 94 —

 (4) וזגדר חקלאי 259 94 —

 (5) וזגדר מאמן טיס נוסף 131 94 —

 (6) !:גדר פיקוח על תנועה אווירית נו6ף 174 174 —

 (7) תגדר מקפל מצנחים נוסף — 94 —

 (8) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 94 174 —

 (9) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 94 94 —
 (10) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 65 בעד כל שלב או חלק ממנו.

 (11) עדר על מבחן עיוני 94״
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 23. המבקש מתן תעודת צוות אוויר, חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 52 שקלים חדשים.

 ״אגרת תעודת
 צוות אוויר

 24. הנבדק בדיקת עוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות בזמן טיסה, ישלם עבור הבדיקה
 אגרה של 100 שקלים חדשים.

 פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי

 25. (א) המבקש מתן רשיון הפעלה מסחרי והמבקש מתן רשיון הפעלה מבצעי ישלם בעת
 הגשת הבקשה אגרה בשיעורים המפורטים להלן:

 אגרת בדיקת
 עוורון צבעים

 או כשירות
 בזמן טיסה

 אגרת רשיון
 הפעלה

 האגרה בשקלים חדשים
 סוג מפעיל כלי הטיס רשיון הפעלה מסחרי ]רשיון הפעלה מבצעי

 (1) מפעיל כל טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 3,090 —

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 463 463

 (3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל 311 311

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 311 311

 (5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 159 159

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה 3,090 —

 (7) מפעיל אווירונים זעירים 80 80

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אינן חלות עליו 463 463

 היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה עבור כל אחד
 מהסוגים המבוקשים.

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה:

 סוג מפעיל בלי הטיס האגרה בשקלים

 (1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מהמדינה ואליה 3,090

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 924

 (3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל 606

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 606

 (5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 311

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מהמדינה ואליה 3,090

 (7) מפעיל אווירונים זעירים 159

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אינן חלות עליו 606

 (ג) אגרה כאמור בסעיף קטן(ב) תשולם בכל שנה עד ה־ 31 בדצמבר אלא אם כן שולמה
 באותה שנה אגרה כאמור ,בסעיף קטן (א).

 26. (א) המבקש רשיון להשכרת כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 52 שקלים
 חדשים.

 אגרת רשיון
 השכרה
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 (ב) המחזיק ברשיון להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד ה־31 בדצמבר, אגרה של 52
 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם אותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן

 (א).

 27. (א) המבקש אישור טיסות שכר בינלאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי אגרה לאישור
ט טיסות שכר ר ן פ מ ׳ כ ת ו ש ק ו ב מ  תקנות טיסות השכר, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה להי מספר הטיסות ה

 להלן:

 האגרה נשקלים חדשים

621 
1,243 
2,528 
4,434 

 מספר הטיסות

 1 עד 5
 מ־6 עד 10

 מ־11 עד 30
 למעלה מ־30

 (ב) המבקש אישור טיסות שכר פנים ארציות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי
 תקנוה טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

94 
189 
375 
650 

 מספר הטיסות

 1 עד 5
 מ־6 עד 10

 מ־11 עד 30
 מעל 30

 האגרה לפי סעיף זה תשולם במועדים אלה:

• הגשת הבקשה - 10% מסכום האגרה!  (1) ע

 (2) לפני תחילת ביצוע הטיסה הראשונה או במהלך חמש הטיסות הראשונות
 90% מסכום האגרה.

 (ג)

 28. (א) המבקש רשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של אגרת רשיון
י ג י א  1,313 שקלים חדשים. מ

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט
 בסעיף קטן(א) עד ה־31 בדצמבר אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה

 כאמור בסעיף קטן (א).

 פרק שביעי: אגרות שונות

 29. (א) המבקש כפל תעודה או רשיון מאלו המפורטים בתקנות אלה או תעודה רפואית בשפה
 האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 52 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מרישום כלי
 טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 15 שקלים חדשים.

 30. בעד רשיונות מנחתים כאמור בתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה ״1975 , ישלם המבקש
 אגר־ת כמפורט להלן:

 אגרת כפל
 תעודה רפואית

 באנגלית או
 אגרת עיון
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 (1) המבקש מתן רשיון מנתת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה
 של 259 שקלים חדשים!

 (2) המבקש מתן רשיון מנחת תקלאי קבוע ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון
 אגרה של 145 שקלים חדשים!

 (3) המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי עונתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרשיון אגרה של 80 שקלים חדשים!

 (4) המבקש רשיון מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה של
 80 שקלים חדשים!

 (5) המחזיק רשיון מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתית בשיעורים
 המפורטים בפסקאות (1) ו־(2)!

 (6) המחזיק רשיון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט בפסקה (4)!
 האגרה כאמור תשולם בכל שנה עד הי31 בדצמבר, אלא אם כן שולמה האגרה באותה

 שנה שתחילתה ב־1 באפריל.״

 ״אגרת תעודת 32. (א) המבקש מתן תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס),

ש התשל״ז-1977, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 433 שקלים חדשים. ע  י

 (ב) המבקש הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ כאמור בתקנה 5 לתקנות
 האמורות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 86 שקלים חדשים.״

 ל׳ בתשרי התשנ״ג (27 באוקטובר 1992)
ן ב ב א ק ע  >חמ 3-520) י

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת משכורת נושאי משוה שיפוטית, התשנ״ג-992ו

, לסעיף 8א  בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א-11981
, ולסעיף 10 לחוק שכר מינימום,  לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-21985

, אני מודיע לאמור:  התשמ״ז-31987

״ג(1 באוקטובר 1992) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת  1. החל ביום ד בתשרי התשנ
 הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

 משכורת יסוד
 ותוספת ותק

 תוספת ותק שיפוטי
 משכורת יסוד (בעד כל שנת ותק)

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב

84.12 
81.80 
76.34 
67.41 

13334.36 
12918.14 
11947.08 
9589.37 

 שופטים
 נשיא בית המשפט העליון

 המשנה לנשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי

 א.

 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1448; התשמ״ג, עמי 1291; התשמ״ד, עמי 2392: התשנ״ב, עמ׳ 1264 (1400).
 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 15 ועמי 145.

 ס״וז התשמ״ז, עמי 68.
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 תוספת ותק שיפוטי
 משכורת יסוד (בעד כל שנת ותק)

ם י ש ד ם ח י ל ק ש  ב

65.05 
59.56 
56.67 
54.69 
50.14 

73.79 
70.95 
64.32 
56.67 
54.69 
50.14 

50.14 

76.34 
67.41 

59.56 

59.56 
56.67 
50.14 

59.56 
56.67 
50.14 

59.56 
56.67 
50.14 

9327.00 
8714.86 
8479.02 
8108.56 
7244.19 

11724.75 
11023.99 
9388.93 
8479.02 
8108.56 
7244.19 

7244.19 

11947.08 
10510.54 

9589.37 

8714.86 
8479.02 
7244.19 

8714.86 
8479.02 
7244.19 

8714.86 
8479.02 
7244.19 

ל ה ג י ל ד  ג
 יושב ראש ועדת הכספים

 סגן נשיא בית משפט מחוזי
 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלום

 כגן נשיא בית משפט שלום
 שופט בית משפט שלום

 ב. שופטי בית הדין לעבודה
 נשיא בית הדין הארצי

 נוגן נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 הגן שופט ראשי של בית דין אזורי

 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה

 ד. -ימים
 רב ראשי לישראל

 חבר בית הדין הרבני הגדול
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 שמונה בתי דין לפחות
 ראש אבות בתי דין הממונה על

 לא יותר משבעה בתי דין
 אב בית דין אזורי

 חבר בית דין אזורי

 ה. האדיש
 ראש בית הדין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

 ו. קאדים •מד׳הב -

 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 חבר בית הדין

 כ׳׳ה בתשרי התשנ״ג (22 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-628)

 הודעת משכורת נשיא המדמה, התשני׳ג-992ו

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

 י ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1248; התשמ׳׳ח, עמי 754; התשנ״ב, עמי 1036;
 2 כ ״ח התשמ״ז, עמי 68.

 קובץ התקנות 5478, י״ד בחשון התשנ״ג, 10.11.1992



׳ג(1 באוקטובר 1992) תשולם לנשיא המדינה משכורת של ׳  שינוי משכורת 1. החל ביום ד׳ בתשרי התשנ

א 14,765 שקלים חדשים. י ש נ  ה

 כ״ה בתשרי התשנ״ג (22 באוקטובר 1992)
ל ה ג י ל ד  (חמ 3-362) ג

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 הודעת שכר שדים וסגני שרים, התשג"ג-992ו

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב-1982', ולסעיף 10 לחוק שכר
, אני מודיע לאמור:  מינימום, התשמי׳ז-21987

 שכר יסוד 1. החל ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992) ישולם שכר יסוד לחודש -

 (1) לראש הממשלה - 9,725 שקלים חדשים:

 (2) לשר - 8,444 שקלים חדשים:

 (3) לסגן שר - 7,802 שקלים חדשים.

 כ״ה בתשרי התשנ״ג (22 באוקטובר 1992)
ל ה ג י ל ד  (חמ 3-646) ג

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ק״ת התשמ׳׳כ, עמ׳ 508: התשמ״ג, עמ׳ 724! התשמ״ז, עמ׳ 369 ועמ׳ 699; התשג׳׳ב, עמי 566 ועמי 1036.
 ס״ח התשמ״ז, עמי 68: י״פ התשמ׳׳ט, עמ׳ 130.

 הודעת שכד חברי הכנסת, התשנ״ג-992ו

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ׳יז-1986', אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992) משולם שכר יסוד כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) ליושב ראש הכנסת 9,725
 (2) לסגני יושב ראש הכנסת וליושבי ראש ועדות הכנסת 8,298

 (3) לחבר הכנסת 7,802

 ל׳ בתשרי התשנ״ג (27 באוקטובר 1992)
׳ ל מ ב ר ג ר  >חמ 3-226) י

 חשב הכנסת

 ק״ת התשמי׳ז, עמ׳ 368 ועמי 736: התשנ״ב, עמ׳ 501.
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 המחיר 4.80 שקלים חדשים 0334-2883 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




