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 צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סבומ לענין סעיףז 2) (תיקון)
 התשנ״ד-994ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול העזבונות),

 התשל״ו-6ד9ו, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 א-1991,

) v ו ח ט ו ד ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 1. בסעיף 1 לצו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2), התשנ

 במקום ״1,000 שקלים חדשים״ יבוא ״2,500 שקלים חדשים״.

 ל׳ באב התשנ״ד (7 באוגוסט 1994)

 (חמ 5-1605)

, עמי 280.  י סייח התשל״ו
 2 ק״ת התשנ״א, עמי 832.

 צו מס הכנסה(קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים
 בהכנסה)(תיקון מסי 2), התשנ״ד-994ו

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה1

 מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים

, בטור שכותרתו ״שנת המס״ אחרי ״1990״ יבוא ״1991״ ובטור שכותרתו  כהכנסה), התשנ״ג-992ו2

 ״המחזור בשקלים חדשים״ באותה שורה יבוא ״7,700,000 שקלים חדשים״.

ם ( ב י י ג ה) ק ו ח ט ה ר ב  א

 שר האוצר

 ז׳ באלול התשנ״ד (14 באוגוסט 1994)

(s-468 חמ) 

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. נ י י מד נ י  ד
״ד, עמי 495. , עמי ודי, התשנ ״ג  ק״ת התשנ

ן סעיף ו  תיקו

ספת ן התו  תיקו

 תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים)(תיקן־ן),
 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמי׳ג-1983י

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ[״ד-1984*

 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנת משנה (א), במקום ״כמופיע בתוספת השניה״ יבוא ״באחד

 הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי העניך.

ה 2 ן תקנ  תיקו

״ד, עמי 1197. , עמי 148׳, ק״ת התשנ  סייח התשמ״ג
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 907; התש״ן, עמי 740.
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ספת ן התו  תיקו
ה י  השנ

 בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) מתחת ל״צורת השלט״ יבוא:

 ״נוסח א׳ - פרטים 1 עד 14 לתוספת השלישית״

 (2) בסופה יבוא:

 ״נוסח ב׳ - פרט 15 לתוספת השלישית.

 הע ישו ן אסור כבנ י ן זה

 למעט במקומון! המסומנים לכך

 העובר על החוק צפו י לקנס

ספת ן התו  תיקו
ת שי י  השל

 בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

 (1) בפרט 14, בטור בי, במקום ״או בבית דואר״ יבוא ״בבית דואר או בסוכנות דואר

 (2) בסופה יבוא:

 טור א׳ טור ב׳
ם  קום המקו

י ר בו  הצי

 טור ד׳
י ער  מספר מז
מ  של שלטי

 טור ג׳
ת מו  מקו
ה  התקנ

ם  מספר המקו
ספת י בתו ר בו  הצי

 על כל דלת כניסה לבנין או במקום 1 לכל כניסה

 בולט לעין בכל חדר כניסה;

 במקום עבודה שבו יותר מקומה 1 לכל קומה״

 אחת, בכניסה לכל קומה

ה נ ם ס י ר פ  א

 שר הבריאות

 ״15 מקום עבודה

 ט״ז ב^לול התשנ״ד (23 באוגוסט 1994)

 (חמ 1689-»
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שבר לימוד בגני
 ילדים ציבוריים), התשנ״ד-1994

) 

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א^) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותיק (הוראת

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-985וי

 ו. שכר לימוד מרבי בגני ילדים ציבוריים, למעט כימי שישי, יהיה 306 שקלים חדשים החל

 ביום כ״ה באלול התשנ״ד (ו בספטמבר 1994).

 ב׳ באלול התשנ״ד (9 באוגוסט 1994)

( ג - ו 9 7  (דומ 8

י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א

 שר החינוך, התרבות והספורט

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 שכר ללמוד
 מרבי

, עמ׳ 2.  סייח התשמ״ו

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר מרבי בעד
 שירותים בגן ילדים), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותיק (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בסעיף(2ץא) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מחיר מרבי בעד שירותים

 בגן ילדים), התשמ״ה-1985, יהא המחיר המרבי בעד שירותים בגן ילדים כמפורט בטבלה

 שלהלן:

ן ־ בג ו י צ  ה
א ו ם ה י ד ל י  ה
ן י ר שב עו  בשי
 55% >ו־70%

ן ד בג ו י  הצ
א ם הו י ד ל י  ה

ן י ר שב עו  בשי
 71% ל־0/ס85

ד בגן ו  הצי
א ו ם ה י ד ל י  ה
ר של עו  בשי
מעלה  86% ו

 גננת מוסמכת בעלת ותק של 13 שנים רמה ו רמה 2 רמה 3
 ומעלה

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים או רמה 5 רמז
 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים
 ומעלה או גננת הלומדת להסמכה במשך 3

 שנות לימודיה הראשונות

 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק עד 12 רמה 7 רמה 8 רמה 9

 אישור

ן  י

 ד, 1.9.1994

 בצו זה, ״רמה״ - כמצויין באישור שניתן לגננת מאת משרד החינוך, ובאין

 רמה 9.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994).

 ב׳ באלול התשנ״ד (9 באוגוסט 1994)

 (רומ 3-1978)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר
׳ י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א

 שר החינוך, התרבות והספורט
, עמי 2.  י ם״ח התשמ״ו

 קובץ התקנות 5621, ב״ה באלול התשנ״

לה  תחי
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הודאת שעה) (שבר לימוד בגני
 ילדים עיבוריים עבור יום שישי), התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף ד(א)(ו) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-985וי

ד מו י  1. שכר לימור מרבי בגני ילדים ציבוריים בעד ימי שישי, יהיה 77 שקלים חדשים החל ביום שבר ל
י ב י  כ״ה באלול התשנ׳יר (1 בספטמבר 1994). מ

 ב׳ באלול התשנ״ד (9 באוגוסט 1994)

 (חמ 3-1978)

 א ב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט א מ נ ו ן ר ו ב י נ ש ט י י ן

 שר האוצר שר החינוך, התרבות והספורט

 י סייח התשמ״ו, עמי 2.

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הודאת שעה)(מחירי נסיעה בקווי
 השירות באוטובוסים)(מם׳ 2) (תיקון), התשנ״ד-994ר

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-985וי

ספת ן התו  1. בסעיף 4ו(6)(ב)(2) בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) תיקו
 (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים)(מס׳ 2), התשנ״ר-21994, במקום הםיפה יבוא:

 ״בפסקה זו, ״עולה״ - מי שעלה לישראל אחרי י״ד בטבת התשנ״א (31 בדצמבר 1990),

 המתגורר בשטח השיפוט של מועצה אזורית או באחד מאתרי הקרוונים שבשטח השיפוט

 של המועצות המקומיות גדרה, באר יעקב או חצרות יסף, ששר הקליטה הודיע עליו

 למפקח על התעבורה והוא בעל תעודה מתאימה שנתן לו אגד, לפי הוראת המפקח.״

 ל׳ באב התשנ״ד (7 באוגוסט 1994)

( ג  (חמ 1978-

ט ח ו ש ה ג י י ב ם ה ר ב ר א ם י ק ל א ר ש  י
 שר התחבורה שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 796.

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למערכים)(תיקון מם׳ 10), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץו) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

, עמי 2. ו  סייח ־תשמ״

 קובץ התקנות 5621, כ״ה באלול התשנ״ד, 1.9.1994 1315



 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 לצירם בטורים א׳ ו־ב׳:

 לערכן

 עור ב׳
 באזור
 אילת

1.15 

1.30 

"1.35 

לות במכירה  המחיר בש״ח בחבי

 לקמעונאי

 טור א׳ טור ב׳ טור א׳
לל  לסיטונאי כולל באזור כו
 המשקל ללא מע־מ מע״מ אילת מע״מ

 מחיר המכירה
 מהמחסן בש״ח

 לטונה נטו
 שם המצרך ללא מע״מ

 1 ק״ג 1.22 1.05 1.30

 1 ק״ג 1.10 1.41 1.20 1.50

 1 ק״ג 1.15 1.47 1.25 1.55

722 

801 

 ״קמח חיטה

 כהה (אחיד)

 קמח חיטה

 לבן, קמח

 חיטה רך

 קמח חיטה

 לבן בהיר או

 סולת חיטה

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א באלול התשנ״ד (28 באוגוסט 1994).

 ט״ז באלול התשנ״ד (23 באוגוסט 1994)

 (חמ 5-1978)

ע 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
 ק״ת התשמ״ט, עמי 421; התשנ״ד, עמי 678.

 כללי לשכת עורכי־הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם) (תיקון),
 התשנ״ד-994 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי־הדין, התשב״א-1961', מתקיpה המועצה

 הארצית של לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

 1. האמור בסעיף 8 לכללי לשכת עורכי״הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחותם)
 התשכ״ב-962ו2, יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), יוכל מתמחה לעסוק בהתמחות אצל |זופט פחות

 מ־25 שעות לפני השעה 14:00, במשך תקופה שלא תעלה על 6 חודשימ.״

ר ג ק נ ח צ  י

 יושב ראש המועצה הארצית של

 לשכת עורכי־הדזן

 ז׳ באלול התשנ״ד (14 באוגוסט 1994)

 (חמ 3-1368)

 נתאשר.

ד ל י ב א י ו  ד

 שר המשפטים

 סייח התשכ״א, עמי 178.
 ק״ת התשמ״ב, עמי 1956; התשנ״ג, עמי 955.

ספת  תיקון התו

לה  תחי

ך •י ן סעי  תיקו

 1316 קובץ התקנות 5621, כ״ה באלול התשו: .״ד, 1.9.1994



 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מם׳ 4), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א(ב) לחוק המים, התשי״ט-1959', אני מודיע בזה לאמור:

 1. עקב שינויים שחלו במדד הכללי ובמדד השכר ביום ח; באלול התשנ״ד(15 באוגוסט 994ו) עדכון תעריפי
 ובתעריפי החשמל ביום י״א באלול התשנ״ד (18 באוגוסט 1994) לעומת י״ד בםיון התשנ״ד (24

 במאי 1994), אשר גרמו לשינוי־ של הסל הקובע בשיעור של 3.9%, השתנו תעריפי המים

 המסופקים מאת חברת מקורות ולפיכך נוסח פסקה (1) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים

 המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-1987, הוא מיום י״א באלול התשנ״ד (18 באוגוסט 1994)

 כדלקמן:

 (1) 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 כל השינויים כרץ שנעשו בה מאז ועד לפרסומן של תקנות

 המים (תעריפי מים המסופקים מאת. מקורות)(תיקון), התשג״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;

 ״כמות ב״ - 30% מכמות 1989;

 ״כמות ג״ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחי מקורות לצרכן כדין לחקלאות

 בשנת הרישוי 1993 לבין כמות א׳ וכמות ב׳ יחדיו.

ם י מ ת ה ו מ ד כ ע  תעריף ב
ה נ ש ל חדשי ה כ ת ב קצי  המו

ם למ״ק ם חדשי י רות בשקל  שם מפעל מקו

 1.1 עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן) 0.347

 1.2 בית שאן קידוחים 0,41

 1.3 בית שאן מעיינות 0.103

 1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה 0.181

 1.5 עמק הירדן 0.429

0.436 

 רמת הגולן, המאגרים (לרבות רמתניה, אגם היתל ואגם יוםיפון),

 גבול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא, יסוד המעלה,

 ג •לני, קרן בנא, עמק מזרחי(למעט קולחי חיפה המסופקים

 לתשלובת הקישון), שימרון-הרי אפרים, מגדל-נצרת, רום כרמל,

 אזרן-חדרה, שומרון, גחל עירון, עכו-שפרעם, גוש דן, חולון,

 שרון דרומי, השפלה, אשתאול, שואבה, אשקלון, נגב, ערבה -

 1. תעריף לכמות א׳

1.6 

.  סייח התשי״ט, עמי 109; התשנ״ג, עמי 6ו
״ד, עמי 691, עמי 913 1עמ׳ 1269. , עמי 1109; התשנ״ג, עמי 1162; התשנ  ק״ת התשמ״ז
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 ישי השנה
ם י ת המ מו ד כ ע  תעריף ב

ל חד ת בב קצי  המו
ם למ״ק ם חדשי  בשקלי

 (להלן -

0.526 

0.705 

0.099 

0.125 

0.705 

0.459 

0.414 

0.335 

 שם מפעל מקורות

 2. תעריף לכמות ב׳

 3. תעריף לכמות ג׳

 1.7 מים לבריכות דגים

 ו. בית שאן מעיינות

 2. שפעה

 1.8 לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה

 מחב׳ מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי 1993

 1.9 שפד״ן -

 תעריף לכל כמות המים הנצרכת

 1.10 קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקישון: קולחי חדרה:

 קולחי נתניה (אפיקי עמק חפר) -

 1. תעריף ל־50% מכמות המים שהוקצתה בשנת 1993

 2. תעריף לכל יתר כמות המים הנצרכת

 1.11 מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחב׳ מקורות

 לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו

 בשנה הראשונה כאילו היתה ״כמות 1989״ לענין תעריפים אלה.

ר ו ן צ ו ע ד  ג

 נציב המים

 י״ב באלול התשנ״ד (19 באוגוסט 1994)

 (חמ 3-807)

 הודעת הבנקאות (פקדונות ללא תנועה)(מם׳ 2), התשנ״ד-994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לצו הבנקאות(פקדונות ללא תנועה), התשמ״ג-1983

 הצו העיקרי), ועקב עליית המדד, אני מודיע לאמור:

 1. בצו העיקרי -

 (ו) בסעיף 7, במקום ״850 שקלים חדשים״ יבוא ״910 שקלים חדשים״:

 (2) בסעיף 8 -

 (1) בפסקה (1), במקום ״420 שקלים חדשים״ יבוא ״450 שקלים חדשים׳

 (2) בפסקה (3), במקום ״210 שקלים חדשים״ ובוא ״230 שקלים חדשים׳

 2. תחילתה של הורעה זו ביום כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994).

ב א ב ל ס א  ז

 המפקח על הבנקים

 י״ד באלול התשנ״ד (21 באוגוסט 1994)
 >חמ 3-1512)

1.9.1994; 

 ק״ת התשמ״ג, עמי 702; התשנ״ד, עמי 699.

ל התשנ״ז ו ות 5621, ב״ה באל  קובץ התקנ

 הגדלת סכומים

 תחילה
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