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 תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה),
 התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי י סעיפים 27וטז ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:  התשכ״ח-1968י

 תשלומים בהכשרה 1. בתשלומים שיינתנו לזכאי בהכשרה מקצועית כמפורט בתוספת לא יהא כדי
 מקצועית להשפיע על זכאותו למלוא דמי האבטלה.

 תחילה ותוקף 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״א בתמוז התשנ״ג(31 ביוני 994 ו) ותוקפן עד יום (30

 ביוני 1996).

 תוספת

 (תקנה ו)

 סוגי הכשרה מקצועית לענין סעיף 127טז(א) לחוק

 (א) הכשרה בבניה

 הכשרה מקצועית בעבודות בניה למעט עבודה פקידותית.

 ג׳ באלול התשנ״ה (29 באוגוסט 1995)
ר י מ ה נ ר ו  >חמ 3-2443) א

 שרת העבודה והרווחה

 סייח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ב, עמי 140.

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון),
 התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]
, אני מתקינה תקנות אלה: י  התשכ״ח-968ו

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),

, בסופה יבוא:  התשל״א-21972

 ״163. שאנן המכללה הדתית לחינוך

 164. מכללת חמדת הדרום

ים בני־ברק״  165. אגודת אור־החי

 תחולה 2, תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ו.

 ג׳ באלול התשנ״ה (29 באוגוסט 1995)

ר י מ ה נ ר ו  א

 שרת העבודה והרווחה
 (חמ 3-912)

 י ס״ח התשב״ח, עמי 108; התשנ״ג, עמי 10.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1458; התשנ״ה, עמי 1671.
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 תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד
 מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186, 193 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

(להלן - החוק), אני מתקינה תקנות אלה: י  התשב״ח-968ו

 1. בתקנות אלה -

 ״המיפקד״ - מיפקד האוכלוסין והדיור, שנערך בהתאם פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],
;  התשל״ב-972ו2

 ״פוקד״ - מבוטח שהמדינה מעסיקה בביצוע המפקד.

 2. משלמת המדינה לפוקד, ביעד שירותיו, תמורה שאינה מהווה הכנסה לפי סעיף 2(2)

 לפקודת מם הכנסה/ תנכה המדינה, על אף האמור בסעיף 161(א) לחוק, דמי ביטוח

 מהתמורה האמורה.

ת דמי הביטוח שניכתה לפי תקנות אלה, במועד תשלום דמי מועד לתשלום  3. המדינה תשלם למוסד א
ח י ט י י ב מ  הביטוח החל לגבי עובד לפי סעיף 171 לחוק. י

 4. המדינה תגיש למוסד, תוך 14 ימים מהמועד הקובע כמשמעותו בצו הסטטיסטיקה רישום במוסד

(להלן - המועד הקובע), רשימות ראשוניות של ־  (מיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ״ה-995ו

 הפוקדים הזכאים לתמורה כאמור בתקנה 2 ורשימות סופיות של הפוקדים שהועסקו

 במיפקד בצירוף פרטי זהותם ומענם האישי, תוך עשרה שבועות מהמועד הקובע: העבירה

ת המוטל עליו לפי  המדינה למוסד את פרטיו של פוקד כאמור, יראו באילו עשה הפוקד א

 החוק, כדי להירשם במוסד.

ר י מ ה נ ר ו  ג׳ באלול התשנ״ה (29 באוגוסט 1995) א
 שרת העבודה והרווחה

 י סייח התשב״ח, עמי 108; התשנ״ה, עמ׳ 186.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; ס״ח התשל״ז־ז, עמי 201.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 6, עמ׳ 120.

 4 ק״ת חתשמ״ז, עמי 953.

 5 ק״ת התשנ״ה, עמי 1494.

 הגדרות

 ניבוי דמי
 הביטוח לאומי

 תקנות החשמל (מעגלים סוכיים הניזונים במתח עד 1000 וולט)(תיקון),
 התשנ״ו-1995

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי״ד-1954', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט)׳ תיקון תקנה ו

(להלן - התקנות העיקריות), במקום הגדרת ״אזור 1״ יבוא: 2  התשמ״ה-984ו

 ״״אזור ו״ - החלל מעל אזור 0 עד לתקרת החדר או עיגול שמרכזו בראש המקלחת,

 ברדיוס של 60 ם״מ, עד לתקרת החדר:״

 2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת

 ם״ח התשי״ד, עמי 190.
 ק״ת התשמ״ה, עמי 350; חתשנ״ג, עמ׳ 2; התשנ״ד, עמי 1281.

 קובץ התקנות 5708, י״א בתשרי התשנ״ו, 5.10.1995 19



 ״תוספת

 (תקנה 1)

 דוגמאות לקביעת אזורים בחדרי אמבטיה ומקלחת

 א, אמבט ללא מחיצה קבועה ב. אמבט עם מחיצה קבועה
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 ג. מקלח עם אגן לרגליים ללא מחיצה קבועה ד. מקלחת עם אגן לרגליים עם מחיצה קבועה

 ה. מקלחת ללא מחיצה קבועה.
 ואש המלןלחת

 ט׳ באלול התשנ״ה (4 בספטמבר 995 ו)

ת  שר האנרגיה והתשתי
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 הודעת אגרות בריאות, התשנ״ו-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(1־) לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט-1989ו (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת טכומי 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת השניה לתקנות הוא מיום ו׳
ת באלול התשנ״ה (ו בספטמבר 1995) כדלקמן: מ ג , > 

 תוספת שניה

(2 ־ ת ו ו ו  (תקנ

- 2  תכשירים רפואיים ו. בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ״ו-986ו

 (1) לענין תקנה 27(א) ו־(ב) -

 בשקלים חדשים

 א. בעד בדיקת איכות תכשיר רפואי לצורך הרישום -

 מייצור מקומי 1,383

 מיבוא 1,849

 ב. בעד בדיקת איכות של אצווה מיבוא של תכשיר רפואי לצורך חידוש

 רישומו בפנקס 729

 ג. בעד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 616

 ד. בעד תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף 26

 ה. בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
 עצמו לשמש תכשיר רפואי 729

 ו. בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד

 עצמו לשמש תכשיר רפואי 18

 (2) לענין תקנה 27(ג) -

 א. בעד רישום תכשיר רפואי בפנקס 3,371

 ב. בעד חידוש רישומו של תכשיר רפואי 674

 ג. בעד שינוי ברישום של תכשיר רפואי -

 ו. שינוי שם של תכשיר רפואי או שינוי שם יצרן התכשיר או סוכנו 674

 2. שינוי של התוויה של תכשיר רפואי לרבות הוספת התוויה 1,011

 ד. בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו

 של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא מחוץ לישראל 10

 ה. בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום 0 ו

,  ׳מתקים 2. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל״ג-973 ו3

 לענין סעיף 3 -

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 714; זזתשנ״ה, עמי 1327.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 906; התשנ״ה, עמי 1327.
 5 ק״ת התשל״ג, עמי 882; התשנ״ה, עמי 1327.
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ם ם חרשי  בשקלי

 (ו) בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו 965

 (2) בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו 75 ו

 (3) בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון

 לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו, אם התמרוק הוא בעל גוון אחד ו56

 לכל גוון נוסף 90

ד היתר רעלים ע  3. בצו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל״ז-976ו", לענין סעיף 1, ב

 תעודת היתר למכירת רעל או חידושה, תשולם אגרה בסך 207 שקלים חדשים.

ך יסודות רדיו נ ק ץ ת נ ע / ל

5  4. בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש״ם-980ו
 אקטיביים

 10א -
 (1) בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר

 רדיואקטיבי 147

 (2) בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה 147

 (3) בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו 238

 (4) בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו 238

 (5) בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע,
 במים או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר 238

ת אחד מהשירותים המפורטים להלן:  (6) בעד היתר לתת או להפעיל א

 א. דוזימטריה אישית 92

 ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול 147

 ג. בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית 147

 ד. תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם 238

 ה. העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 238

 ו. שירותי רדיוגרפיה 238

 ז. אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחמרים רדיואקטיביים 147

 ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית 170

 ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להבנה ולמינון

 חמרים רדיואקטיביים לצרכי ריפוי או אבחון רפואי 238

 י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי 238

 5. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב- תכשירים להדברת

ה מזיקים ף ג ם א 1 7 ן ש , ת ף א ן ט ר ב ן מ א ר כ י ש כ  1962', לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי ת

 בשיעור הנקוב בצידו בטור ב׳:

 4 7 ״ת חתשל״ז, עמי 621; התשנ״ה, עמי 1327.

 5 ק״ת התש״ם, עמ׳ 992; התשנ׳׳ה, עמי 27גו.
 6 ק״ת התשכ״ב, עמי 1097; התשנ״ה, עמי 1327.
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 טור ב׳
ם ם חדשי  אגרה בשקלי

332 

111 

 (ו) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד

 (2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד,

 לכל חומר פעיל נוסף

, ד  6. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח-968ו

 לענק סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 212 שקלים חדשים.

- 9  7. בצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ״ד-983ו

 (ו) לענין סעיף ו -

 (א) בעד מתן רשיון לעסוק. ברוקחות, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן

 הרשיון, אגרה בסך 495 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות

 תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 259 שקלים

 חדשים.

 (2) לענין סעיף 2 -

 (א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון,

 אגרה בסך 235 שקלים חדשים.

 (ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני

 לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו,

 לפי הענק, אגרה בסך 147 שקלים חדשים.

 8. בצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ״ד-983ו' -

 (1) לענק סעיף ו, בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך
 458 שקלים חדשים.

 (2) לענק סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן

 ההיתר או עם חידושו, לפי הענק, אגרה בסך 238 שקלים חדשים.

- '  9. בצו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ׳׳ד-1983ס

 (1) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה
 בסך 458 שקלים חדשים.

 (2) לענק סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם

 מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענק, אגרה בסך 238 שקלים חדשים.

ם ם הרשי  בשסלי

248 

, לענק סעיף 2 - י י  בצו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ״ד-983ו

 בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:

 (ו) בכתב

.10 

 מכשירי קרינה

 רשיון רוקח

 רשיון רופא

 רשיון רופא
ם י י נ  שי

נה לרופא  בחי
ם י י נ  שי

 7 ק״ת התשכ״ח, עמי 2230; התשנ״ה. עמי 1327.
 8 ק״ת התשמ״ד,-עמ׳ 51; התשנ״ה, עמי 1327.

 * ק״ת התשמ״ד, עמי 49•,התשנ״ה, עמי 1327. י
 10 ק״ת התשמ״ד, עמי 51; התשנ״ה, עמי ד2ג1.
 ״ ק״ת התשמ״ד, עמי 50; התשנ״ה, עמי 1327.

י התשנ״ו, 5.10.1995 ר ש ת ת 5708, י״א ב ו נ ק ת  24 קובץ ה



ם  בשקלים חדשי

398 

56 

פה  (2) מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל־

 (3) בעל פה, הנערכת לחוד

לדת י י _ רשיון מי  וו. בצו המיילדות (אגרת רשיון ותעודת היתר), התשמ״ד-21983

 (1) לענין סעיף ו, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן

 הרשיון, אגרה בסך 221 שקלים חדשים.

 (2) לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד

 חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה

 בסך 38 ו שקלים חדשים.

י _ רישום פסיכולוג  12. בתקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ״ד-983וג

 (ו) לענין תקנה ו, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום,
 אגרה בסך 269 שקלים חדשים.

 (2) לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי

 סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 175 שקלים

 חדשים.

 (3) לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות

 הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל׳׳ט-1979, תשולם בעת מתן אישור תואר

 מומחה, אגרה בסך 303 שקלים חדשים.

י ג ס ז , לענין סעיף 14(1) - ד י 4  13. בתקנות ההסגר, 933ו

 אגדות הסגר ותשלומי הסגר

ם ם חדשי  שקלי

 (1) :חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת צוות הסגר בסירה

 לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית חינם

 (2) :לתן תעודת בריאות חינם

 (3) :לתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי

 ישראל בלבד חינם

 (4) לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה 266

 .(5) לכל סירת משמר, ליממה או לחלק ממנה 266

 (6) לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט תעודת הרכבת חיסון

 ותעודת בריאות 266

 (7) ;א) אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית, ליממה

 או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות -

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 53; התשנ״ה, עמ׳ 1327.

 ק״ת התשמ״ד, עמי 52; התשנ״ה, עמ׳ 1327.
 חא״י, כרך גי, עמ׳ 2170; ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 1327.

י התשנ״ו, 5.10.1995 25 ת 5708, י״א. בתשר ו נ ק ת בץ ה  קו



 המשקל הרשום בטונות נטו בשקלים חדשים

ם ם חדשי  בשקלי

266 

266 

266 

266 

 ו עד 100

 101 עד 200

 201 עד 300

 301 ומעלה

266 

266 

 חינם

266 

266 

266 

266 

 חינם

266 

266 

 (ב) בל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או

 לחלק ממנה

 (8) חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי

 מחסני האניה ומטענה -

ם ם חדשי  בשקלי

266 

266 

266 

266 

 המשקל הרשום בטונות נטו

 1 עד 100

 101 עד 200

 201 עד 400

 401 ומעלה

 באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו

ת העובדים בלבד  בהם לחיטוי המלבושים ובן באניות שבהן חיטאו א

- מחצית התשלומים האמורים.

 (9) בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחםגיה - מחיר חומרי החיטוי

 או שאר החומרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד השימוש בכלים

 ו־266 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק

 בדבר.

 (10) חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים -

 לבל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו

 לבל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו

 לחפציו של בל אדם

 (11) חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות

 סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה

 סחורות אחרות וכלי בית, לכל חבילה של 125 ק״ג או חלק מהם

 (12) עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר, בעד כל נוסע,

 לכל יממה או חלק ממנה -

 עד גיל שבע

 מגיל שבע ומעלה

 (13) בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית־חולים של ההסגר יוטל תשלום

 לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים אותה עת.

 (4ו) בעד העברת גוויה, פיקוח על גבייה וחיתום ארונו של המת

 (15) (1) בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוםתן נטו -

 עד 200 טון 266

 קובץ התקנות 5708, י״א בתשרי התשנ״ו, 5.10.1995



 בשקלים חדשים

266 

266 

266 

266 

 מעל 200 טון עד 500 טון

 מעל 500 טון

 (2) בעד הארכת תעודת שחרור באמור בפסקה( ו)

 (16) בעד תעודת חיטוי חבילות

, לענין תקנה 2(א), י 5  4ו. בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז-977ו

 בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית -

 קבורה מחדש

ם  בשקלים חדשי

40 

37 

 בשקלים חדשים

79 

387 

79 

 (1) בעד הרכבת חיסון

 (2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית

, לענין תקנה 0ו(א) י  15. בתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), ו6194

 (1) בעד תעודה לפי תקנה 6(2ץג)

 (2) בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2)(ג)

 (3) בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 9(וץג)

', לענין תקנה 10(א), בדיקת דגים  16. בתקנות בריאות הציבור (מזון)(בדיקת דגים), התשמ״א- 981 וד

 הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז

 השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 57 אגורות לכל 10 קילוגרם.

ית נ נ נה לשי , לענין תקנה 5א - בחי י 8  17. בתקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל״ח-1978

 בשקלים חדשים

 בעד בחינה ממשלתית - בעל פה, בכתב ומעשית, ביחד 385

נה לטכנאי יים והםדרתה), בחי נ  18. בתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השי
ים י נ  19 , שי

 התשמ״ו-1986 , לענין תקנה 30א -

ם ם חדשי  בשקלי

248 

248 

310 

248 

 ( ו) בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי - בכתב

 (2) בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך -

 (א) בכתב

 (ב) מעשית ובעל פה, ביחד

 (3) בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -

 (א) בכתב

 15 ק״ת התשל״ז, עמי 705; התשנ״ה, עמי 1327.
 ״ עייר 1941, תום׳ 2, עמי 610; ק״ת התשנ״ה, עמי 1327.

 ״ ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1234; התשנ״ה, עמי 1327.
 18 ק״ת התשל״ח, עמי 1289; התשנ״ה, עמי 1327.

 ״ ק״ת התשמ״ו, עמי 817; התשנ״ה, עמי 1327.
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ם חדשים  בשקלי

310 

56 

ת הנערכת יחד עם בחינה בעל פה י ש ע מ ו  (ב) מעשית, א

 (ג) בעל פה, הנערכת לחוד

, לענין תקנה 23,  19. בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ״ג-2°1993

 תשולם בעד רשיון למרפאה 1,376 שקלים חדשים, בתוספת 138 שקלים חדשים לכל עמדת

 טיפול נוספת על הראשונה.״

, לענין תקנה 3א, תשולם אגרה ג 1  20. בתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ״ח-988ו

 בסך 370 שקלים חדשים.

, לענין תקנה 3א, תשולם 2  21. בתקנות הרופאים (בחינה לקראת םטאד), התשמ״ח-21988

 אגרה בסך 370 שקלים חדשים.

ן ר ו ר א י א  מ

 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ט״ו באלול התשנ״ה (10 בספטמבר 1995)

 (חמ 3-2149)

 ק״ת התשנ״ג, עמי 702; התשנ״ה, עמי 1327.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 520; התשנ״ה, עמ׳ 1327.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 524; התשנ״ה, עמי 1327.

 מרפאות של
ם של די י  תאג

ם י י נ  רופאי שי

נה לרופאים  בחי

נה לקראת  בחי
 םטאז׳

 הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תבנית מיזוג),
 התשג״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות מם הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תבנית

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור: י  מיזוג), התשנ״ה-1994

נוי סכומי 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש נובמבר 1994 לעומת המדד  שי

ה שפורסם לחודש נובמבר 1993, נוסח תקנה ו לתקנות הוא, החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה י ג  א

 (ו בינואר 1995), כלהלן:

 ״קביעת אגרה ו. (א) אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 103ט(ב) לפקודה (להלן -

 אגרת הבקשה), תהיה בסך 430,ו1 שקלים חדשים.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אגרת בקשה לגבי חברות

 שמחזור עסקיהן ביחד בשנת המס שקדמה להגשת הבקשה לא עלה על

 2,286,510 שקלים חדשים, תהיה בסך 5,720 שקלים חדשים.״

 י״ח באלול התשנ״ה (13 בספטמבר 1995)

י ו ן ל ו ר ו  (חמ 3-2549) ד

 נציב מס הכנסה

 ק״ת התשנ״ה, עמי 256.

י התשנ״ו, 5.10.1995 ר ש ת ת 5708, י״א ב ו נ ק ת  28 קובץ ה



 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (מוסכים ומפעלים לבלי רבב),
 התשנ״ו-1995

 בהתאם לסעיף 25(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מוסכים ומפעלים לכלי רכב),

(להלן - הצו), אני מודיע לאמור: י  התש״ל-970ו

ת שיעור מ א ת  1. עלב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1995 לעומת המדד שפורסם לחורש ינואר ה
 , , _ אגרות

 1995 יהיה נוסח סעיף 25(א) לצו, החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(ו באוקטובר 1995) כמפורט

 להלן:

 ״(א) בעד מתן רשיון או אישרו תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

 בשקלים חדשים

 (ו) (א) רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד 74ו

 (ב) לבל מקצוע נוסף 101

 (2) אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל־פה או בכתב או

 בחינה מעשית 126

 (3) כפל מסמך המפורט בסימן(2) 26

 (4) כפל מסמך אחר מחצית האגרה

 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 ב״ו באלול התשנ״ה (21 בספטמבר 1995)

ן ו ס ו ח ה י ל  >חמ 5-291) א

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת התש׳יל, עמ׳ 2186; חתש״ן, עמ׳ 537; התשנ״ח, עמ׳ 1325.

 הודעת הפיקוח על מערכים ושירותים (ע1מאי רכב), התשנ״ו-1995
י  בהתאם לסעיף 15(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם-1980

 (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

ת שיעור מ א ת  1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1995 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר ה
 1995 יהיה נוסח התוספות לצו, החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ה (1 באוקטובר 1995), במפורט אגרות

 להלן:

 ״תוספת

 (סעיף 15)
 בשקלים חדשים

 (ו: אגרה בעד רישום בפנקס השמאים 151

 (2: אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי 525

 (3; אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס ו5 ו

 י ק״ת התש״ם, עמי 2182-, התשמ״ג, עמי 1783; התשנ״ה, עמי 1325.

י התשנ״ו, 5.10.1995 29 ר ש ת ת 5708, י״א ב ו נ ק ת בץ ה  קו



 בשקלים חדשים

74 

 מחצית האגרה

 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 (4) אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או

 בחינה מעשית

 (5) כפל מסמך

ן ו ס ו ח ה י ל  א

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 כ״ו באלול התשנ״ה (21 בספטמבר 995 ו)

 (חמ 3-1871)

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשנ״ו-995ו

 בהתאם לסעיף 7(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רבב והרכבתו),
(להלן - הצו), אני מודיע לאמור: י  התשכ״ז-1967

ת שיעור 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 995 ו לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר מ א ת  ה

ת 995ו יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו (1 באוקטובר 1995) י י ג  א

 כמפורט להלן:

 ״תוספת שניה

 (סעיף 7)

 אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רבב או מרכבים של רבב תהיה בשיעור

 בשקלים חדשים

101 

"101 

 המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

 (ו) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט

 אופנוע וקטנוע

 (2) בעד כל מרכב אוטובוס

ן ו ס ו ח ה י ל  א

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 כ״ו באלול התשנ״ה (21 בספטמבר 1995)
 (דומ 3-1186)

 ק״ת חתשב״ז, עמי 1616; התשמ״ג, עמי 231; התשנ״ח, עמי 1324.

 הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), התשנ״ו-995ו

 בהתאם לסעיף 19(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),
 התשל״ד-1974' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1995, לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר

 1995 יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום ד בתשרי התשנ״ו (1 באוקטובר 0995,

 כמפורט להלן:

 התאמת שיעור
 אגרות

 י ק״ת התשל״ד, עמי 972; התשנ״ה, עמ׳ 1323.
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 מחצית האגרה

 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

ן ו ס ו ח ה י ל  א

 המגהל הכללי של משרד התחבורה

 ״תוספת שניה,

 (סעיף 19)

 רשיון לעסק של -

 (1) גרירה וחילוץ

 (2) גרירה או חילוץ

 אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב, או

 בחינה מעשית

 כפל כתב הסמכה

 כפל מסמך

 ב׳׳ו באלול התשנ״ה (ו2 בספטמבר 1995)

( ג - ז ו  (חמ ו

 הודעת הפיקוח על מערבים ושירותים (ייעור מוערי תעבורה והסחר בהם),
 התשנ״ו-1995

 .:התאם לסעיף 9(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר

ן - הצו), אני מודיע לאמור: (להל  בהם), התשמ״ג-1983 ו

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1995 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר התאמת שיעור
1 199= 
 להלן:

ת רו ט אג ר ו פ מ  1995 יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום ד בתשרי התשנ״ו (1 באוקטובר 1995)/ כ

 ״תוספת ראשונה

 (סעיף 9)

 בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רבב שאינו מנועי), רשיון

 סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 201 שקלים חדשים.״

 כ״ו באלול התשנ״ה (21 בספטמבר 1995)

 (חמ 2נ2-ג) א ל י ה ו ח ס ו ן

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1090; התשנ״ה, עמי 1324.
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 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנעחה
 (שמורת מערת הנטיפים, הרחבה), התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים

 ואתרי הנצחה, התשנ״ב-992ו', ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כשלושה קילומטרים מערבית לנס הרים והמותחם

 בקו כחול בתשריט מס׳ ש/1/25וא׳ הערוך בקנה מידה 2500:ו והחתום ביום ו׳ באלול

 התשנ״ה (5 בספטמבר 995ו) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי

 הממונה על מחוז ירושלים, בירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה,

 מושב נחם, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

ה על ח ב  א
רת טבע  שמו

ם י ת העתק ר  הפק
 של התשריט

 תוספת

 (סעיף ו)

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

 גוש 5221, חלקה 8 וחלק מחלקה 6.

 י׳ באלול התשנ״ה (5 בספטמבר 1995)

ק ר ד ב ו ה  מ־ומ 05-650 א

 שר הפנים

 סייח התשנ״ב, עמי 230.
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