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 תקנות שירות ביטחון(תיקון), התשס״ב-002ג
,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־57 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשכרו-1986י

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחלק א׳ בתוספת הראשונה לתקנות שירות ביטחון, התשב״ז-967ו2(להלן - התקנות
 העיקריות), במקום פרט 6 יבוא:

 ״6. תגובה סיםטמית מסכנת חיים לעקיצת דבורניימ שלא טופלה בחיסון או
 שהחיסון בעטיה הופסק.״

 2. בחלק אי בתוספת השניה לתקנות העיקריות, במקום פרט 4 יבוא:

 ״4. תגובה סיסטמית מסכנת חיים לעקיצת עד שישה חודשים.״
 דבורניים בזמן בניית חיסון(לא מזורז)

 3. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 4. אין בתקנות אלה כדי לשנות דרגות כושר רפואי לשירות ביטחון שנקבעו לפני
 תחילתן.

 כ״ב בניסן התשס״ב (4 באפריל 2002)
ר ז ע י ל ן א ן ב י מ י נ  (חמ 094ו-ג) ב

 שר הביטחון

 ס׳יח התשמ״ו, עמ׳ 107.
 י ק״ת התשב־ז, עמי 3399; התש״ם, עמי 918; התשם״א, עמי 474 ועמ׳ 1012.

ן (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות  תקנות לשכת עורבי הדי
 מעשיימ)(הוראת שעה), התשם״ב-2002

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39 ו־110 לתוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א- 1961 ו
 מתקין תקנות אלה:

(סדרי בחינות בדיני ן  ו. על אף האמור בתקנות 15 ו־15א לתקנות לשכת עורכי הדי
 מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשב״ג-962ו2, ייערכו בחינות הלשכה במקצועות
 מעשיים במועד נוסף, שיודיע עליו שר המשפטים בהודעה ברשומות ושאליו יהיה זכאי

 לגשת כל אחד מאלה:

 (ו) מתמחה שלא ניגש לבחינה בכתב במקצועות מעשיים ביום י״ז באייר התשס״ב
 (29 באפריל 2002) אף שהיה זכאי לגשת אליה:

 (2) מתמחה׳שניגש לבחינה במועד האמור ונכשל בה והוא או בן משפחתו שירת
 בתקופה שבין יום י״ג בניסן התשם״ב (26 במרס 2002) ובין יום י״ט באייר התשס״ב
 (ו במאי 2002) שלושה ימים רצופים לפחות בשירות מילואים כמשמעותו בחוק
 שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986ג; בפסקה זו, ״בן משפחה״ - בן זוג,

 הורה, בן, בת, אח או אחות.

 ג׳ באייר התשס״ב (15 באפריל 2002)
ת י ר ט ר ש י א  0תמ 3-1898) מ

 שר המשפטים

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 תחילה

 שמירת הוראות

 הוראת שעה

 ם״ח חתשנ־^ עמי 70 ו.
 ק״ת התשכ־ג, ענו 704; התשנ״ו, עמי 1512.

 סייח התשמ־ו, עמי 107.
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, ( ן  תקנות מם הכנסה (שיעור המם על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(תיקו
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 0ו לפקודת מס הכנסה1, לאחר התייעצות עם שר העבודה
 והרווחה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות מם הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תיקון תקנה ב
 התשמ״ז-986ו2, במקום ״עד יום ט״ז בטבת התשם״ב (31 בדצמבר 2001)״ יבוא ״עד יום כ״ו

 בטבת התשס״ג(31 בדצמבר 2002)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002). תחילה

 ב׳ בניסן התשם״ב (15 במרס 2002)
ם ו ל  (חמ 1408-» ם י ל ב ן ש

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ק־ת התשמ־ז, עמ׳ 742; התשס״א, עמי 502.

, ( ן  תקנות מם הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל)(תיקו
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31,20, 31,98ו(ד) ו־243 לפקודת מס הכנסה', ולפי סעיף 33
 לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 11 לתקנות מם הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), תיקון תקנה וו
 התש״ן-1990ג, במקום ״ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)״ יבוא ״כ״ו בטבת התשם״ג

 (31 בדצמבר 2002)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2002). תחילה

 ח׳ באדר התשס״ב (20 בפברואר 2002)
ם ו ל  (חמ 3-2225) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ם״ח התשמ״ה, עמי 172.

 5 ק־ת התש־ן, עמי 662; התשס״א, עמי 523.

 תקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב],
, ועל פי המלצות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת אני מתקין תקנות  התשכ״ט-969וי

 אלה:

 ו. בראש תקנות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, התשל״ג-21973 (להלן - התקנות הוספת השם
 העיקריות), יבוא השם ״תקנות הבחורות לכנסת, התשל״ג-973ו״.

 ס־ח התשכ־ט, עמי 103; התשס״א, ענו 448; התשם״ב, עמי 2.
 ק״ת התשל־ג, עמי 1978; התשם־א, עמי 382.
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 ביטול תקנה גא 2. תקנה 3א לתקנות העיקריות - בטלה.

 תיקון תקנה 12 3. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, הסימן(א) ותקנות משנה (ב) ו־(ג) - יימחקו.

 תיקון תקנה 16 4. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, תקנות משנה (ד) ו־(ה) - יימחקו.

 תיקון תקנה 17 5. בתקנה 17(א) לתקנות העיקריות, המילים ״5 או 5א״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 17א 6. בתקנה 7וא לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), המילים ״ורשימות התומכים״ - יימחקו;

 (2) תקנות משנה (ה) עד (ז) - בטלות.

 תיקון תקנה 18 7. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, המילים ״או טופס 6א״ - יימחקו.

 תיקון תקנה 29 8. בתקנה 29 לתקנות העיקריות -

 (1) בפסקה (3) -

 (א) במקום ״פרוטוקולים״ יבוא ״פרוטוקול״;

 (ב) במקום ״טפסים 12 ו־12א״ יבוא ״טופס 12״.

 (2) בפסקה (4) -

 (א) במקום ״פרוטוקולים״ יבוא ״פרוטוקול״;

 (ב) במקום ״טפסים 13 ו־3וא״ יבוא ״טופס 13״.

 תיקון תקנה 0ג 9. בתקנה 30 לתקנות העיקריות -

 (1) ברישה, במקום ״משלושה סוגים״ יבוא ״משני סוגים״;

 (2) פסקה (3) - תימחק.

 תיקון תקנה 31 10. בתקנה 31 לתקנות העיקריות -

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) פתק הצבעה יישא את האות או האותיות, או את הכינוי והאות או
 האותיות של הרשימה בעברית ותו לא; כמות מסוימת של פתקי הצבעה תישא
 גם תרגום ערבי של האותיות והכינוי של הרשימה: הפתקים יסופקו בירי

 הועדה המרכזית״;

 (2) בתקנת משנה (ב) -

 (א) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) הנייר: - נייר לבן 60 גרם״;

 (ב) בפסקה(3), המילים ״ושמו הפרטי של המועמד מודפס מעל שם המשפחה״
- יימחקו:

 (3) בתקנת משנה (ג), במקום ״ובצבעים״ יבוא ״ובצבע״;

 (4) בתקנת משנה (ד), לפני ״אין הבוחר״ יבוא ״על אף האמור בתקנת משנה (א)״,
 והמילים ״או שם המועמד״ - יימחקו.
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 11. בתקנה 33(בץ11) לתקנות העיקריות, המילים ״ולבל המועמדים שאושרו בבחירות תיקון תקנה 3נ
 לראש הממשלה״ - יימחקו.

 12. בתקנה 41(3) לתקנות העיקריות, המילים ״ופתקי הצבעה של בל המועמדים בבחירות תיקון תקנה !4
 לראש הממשלה״ - יימחקו.

 13. בתקנה 48 לתקנות העיקריות, המילים ״ובמקרה של בחירות חוזרות לראש הממשלה, תיקון תקנה 48
 בשעה 9 או 11 בלילה״ - יימחקו.

 14. בתקנה 50 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 50

 (ו) בתקנת משנה (א) -

 (א) בפסקה (2), במקום ״ולבל המועמדים המשתתפים״ יבוא ״המשתתפות״
 והמילים ״ולבל מועמד״ - יימחקו;

 (ב) במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) יספרו את מעטפות ההצבעה שסיפקה הועדה האזורית וירשמו את מספרן
 בפרוטוקול״;

 (ג) בפסקה (4), המילים ״או טופס 5וא״ ו״בהתאמה״ - יימחקו:

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״בקופסאות נפרדות, אחת לבחירות לכנסת ואחת
 לבחירות לראש הממשלה״ יבוא ״בקופסה נפרדת״.

 15. בתקנה 61 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 61

 (1) בפסקה (4), במקום הסיפה המתחילה במילים ״לפני מסירת מעטפות ההצבעה״
 יבוא ״לפני מסירת מעטפת הה׳צבעה לבוחר, על הועדה לבדוק אם המעטפה היא
 מהמעטפות הרשמיות שסיפקה הועדה המרכזית, ואם נמצאות עליה החתימות

 הדרושות כאמור בתקנה 50(ב)״;

 (2) פסקה (6) - תימחק.

 16. במקום תקנה 62 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 62

 ״הליכי הצבעה 62. פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר יישארו בידי הועדה, ואילו
 הבוחר, לאחר שקיבל את מעטפת ההצבעה, ילך אל תא ההצבעה ושם
 ישים בתוך מעטפת ההצבעה פתק הצבעה של רשימת המועמדים שהוא
 מצביע בעדה•, משם יחזור ויראה לועדה את המעטפה, כך שהיא תראה את
 חתימות ידיהם של חברי הועדה, והוא יטיל את מעטפת ההצבעה בעצמו

 לקלפי, לעיני חברי הועדה.״

 17. בתקנה 65א לתקנות העיקריות, במקום ״את שתי מעטפות ההצבעה״ יבוא ״את תיקון תקנה 65א
 מעטפת ההצבעה״.

 18. בתקנה 66(א) לתקנות העיקריות, במקום ״את מעטפות ההצבעה״ יבוא ״את מעטפת תיקון'תקנה 66
 ההצבעה״.

 19. בתקנה 67(א) לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 67
 (1) בפסקה (2), במקום ״מעטפות ההצבעה כאמור בתקנה 61(6) חתומות״ יבוא

 ״מעטפת הצבעה חתומה״;

 (2) בפסקה (3), במקום ״את המעטפות״ יבוא ״את המעטפה״.
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 20. במקום תקנה 71 לתקנות העיקריות יבוא:

 מנין המעטפות 71. ועדת הקלפי תספור את מעטפות ההצבעה הריקות שנשארו בידיה
 .-י״-^ת בלתי משומשות, תרשום את מספרן בפרוטוקול ותבניםן לתוך מעטפה

 מיוחדת לפי טופס 16 שבתוספת ותסגור אותה.״

ת מיוחדות לפי טופס 8ו או טופס 8וא ו פ למג  21. בתקנה 72 לתקנות העיקריות, במקום ־
 שבתוספת, בהתאמה, ותסגור אותך יבוא ״למעטפה מיוחדת לפי סופם 18 שבתוספת ותסגור

 אותה״.

 22. בתקנה 74(א) לתקנות העיקריות, פסקה (7) - תימתק.

 23. בתקנה 75 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה(א), במקום ״או טופס 9וא שבתוספת בהתאמה״ יבוא ״שבתוספת״
 והמילים ״ולבל מועמד״ ו״או שקיבל אותו מועמד״ - יימחקו.

 (2) תקנת משנה (ב) - בטלה.

 24. בתקנה 78 לתקנות העיקריות -

 ;1) בתקנת משנה (א), הסימון(א) והמילים ״ולכל מועמד״ - יימחקו.

 (2) תקנת משנה (ב) - בטלה.

 בתקנה 78א לתקנות העיקריות -

 (1) המילים ״ואת פתקי ההצבעה הכשרים לראש הממשלה למעטפת אריזה לפי
 טופס 20א שבתוספת״ - יימחקו:

 (2) במקום ״המעטפות ייסגרו״ יבוא ״המעטפה תיסגר״.

 26. בתקנה 79 לתקנות העיקריות, במקום ״או טופס 3וא שבתוספת בהתאמה״ יבוא
 ״שבתוספת״.

 27. בתקנה 81 לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום ״או טופס ו2א שבתוספת בהתאמה״ יבוא ״שבתוספת״.

 (2) במקום ״סגירת מעטפות האריזה״ יבוא ״סגירת מעטפת האריזה״.

 28. בתקנה 82 לתקנות העיקריות, פסקאות (7), (8) ו־(9) - יימחקו.

 29. תקנה 82א לתקנות העיקריות - בטלה.

 30. בתקנה 84(או) לתקנות העיקריות, במקום ״או טופס 21א שבתוספת בהתאמה״ יבוא
 ״שבתוספת״.

 החלפת תקוזז ןל

 תיקון תקנה 2¡

 תיקון תקנה 74

 תיקון תקנה 75

 תיקון תקנה 78

 תיקון תקנה 78א 25

 תיקון תקנה 79

 תיקון תקנה 81

 תיקון תקנה 82

 ביטול הקנה 82א

 תיקון תקנה 84

 תיקון תקנה 85 31. בתקנה 85 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״או טופס 2וא שבתוספת בהתאמה״ יבוא
 ״שבתוספת״.

 (2) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) הדף כולל את תוצאות ספירת הקולות בכל אחד מעותקי הפרוטוקול יהיה
 במקור ובשני העתקים: המקור יהיה על נייר כחול, העתק אחד יהיה צהוב

 וההעתק השני יהיה לבן: ההעתקים יהיו ניתנים לתלישה.״
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 (3) בתקנת משנה (ד), הםיפה המתחילה במילים ״ולא יהיה בר - תימחק.

 32. בתקנה 93 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה ג9

 (1) בפסקה (1), פסקת משנה (ה) - תימתק•,

 (2) בפסקה (2ץה), במקום ״ושמות המועמדים״ יבוא ״הרשימות״.

 33. בתקנה 94(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״או טופס 23א שבתוספת בהתאמה״ יבוא תיקון תקנה 94

 ״שבתוספת״,

 34. בתקנה 96 לתקנות העיקריות, הסימון(א) ותקנת משנה (ב) - יימחקו. תיקון תקנה »9

 35. בתקנה 104ד(ה) לתקנות העיקריות, המילים ״נפרדות, אחת למעטפות הצבעה לכנסת תיקון תקנה 04וד

 ואחת למעטפות לראש הממשלה״ - יימחקו.

 36. בתקנה 104ח(3) לתקנות העיקריות, במקום ״בקופסאות נפרדות, אחת למעטפות תיקון תקנה 104ח

 הצבעה לכנסת ואחת למעטפות הצבעה לראש הממשלה״ יבוא ״בקופסה המיועדת לכך״.

 37. בתקנה 04וט לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 04וט

 (1) בפסקה(2), המילים ״לכנסת ומעספת הצבעה אחת לראש הממשלה,.כשכל אחת
 מהן״ - יימחקו;

 (2) במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) הבוחר ייכנס לתא הצבעה ושם ישים פתק הצבעה לתוך מעטפת הצבעה
 ויחזור לועדת הקלפי.״;

 (3) בפסקה (4), במקום ״את מעטפות ההצבעה״ יבוא ״את מעטפת ההצבעה״.

 38. בתקנה 111 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה ווו

 (ו) בפסקה (2), במקום ״או טופ0 5וא שבתוספת, לפי הענין״ - יבוא ״שבתוספת״.

 (2) בפסקה (3), במקום הסיפה המחחילה במילים ״בקופסאות נפרדות״ יבוא
 ״בקופסה המיועדת לכך״.

 39. בתקנה 115 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 115

 (1) בפסקה (2), המילים ״לכנסת ומעטפות הצבעה אחת לראש הממשלה כשכל
 אחת מהן״ - יימחקו:

 (2) בפסקה (3), הסיפה המתחילה במילים ״ועל גבי״ - תימחק:

 (3) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) הבוחר ישים את פתק ההצבעה לתוך מעטפת ההצבעה ויחזור
 לאחראים.״-,

 (4) בפסקה (5), במקום ״את מעטפות ההצבעה״ יבוא ״את מעטפת ההצבעה״.

 40. בתקנה 125 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 125

 (1) בתקנת משנה (א), הסיפה המתחילה במילים ״ואת מספר הקולות״ - תימחק;

 (2) בתקנת משנה (ב), המילים ״ואת תוצאות הבחירות לראש הממשלה״ -
 יימחקו׳,
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 (3) בתקנת משנה (ד), המילים ״ובדבר תוצאות הבחירות לראש הממשלה״ -
 יימחקו.

 תיקון תקנה 27ו 41. בתקנה 27ו לתקנות העיקריות, המילים ״ולאדם שנבחר ראש הממשלה תעודה
 המאשרת שהוא נבחר לראש הממשלה״ והמילים ״או 31א״ - יימחקו.

 ביטול תקנה 27וא 42. תקנה 27 וא לתקנות העיקריות - בטלה.

 תיקון התוספת 43. בתוספת לתקנות העיקריות -

 (ו) הטפסים 5, 5א, 6א - בטלים.

 (2) בטופס 0ו -

 (א) הכותרת ״הבחירות לראש הממשלה״ והפרטים ו׳ עד י״א - בטלים:

 (ב) פרטים י״ב ו־י״ג יסומנו ו׳ ו־ז׳ בהתאמה, ובפרט ו׳ המילים ״ושל תוצאות
 הבחירות לראש הממשלה״ - יימחקו:

 (3) בטופס 12 בפרק א׳ בפרט 3, הטור ״לבחירות לראש הממשלה״ - יימחק-,

 (4) הטפסים 2וא, 13א, 5וא, 8וא, 9וא, 20א ו־ו2א - בטלים!

 (5) בטופס 22, בכל מקום, המילים ״ולראש הממשלה״ - יימחקו:

 (6) טופס 23א - בטל:

 (7) בטופס 24, בכל מקום, המילים ״ולראש הממשלה״ - יימחקו•,

 (8) טופס 25 - בטל;

 (9) בטופס 26ב, בכל מקום, המילים ״ולראש הממשלה״ - יימחקו;

 (10) בטופס 27 בפרטים 3 ו־9 המילים ״ו מעטפות הצבעה לראש
 הממשלה״ - יימתקו׳,

 (וו) בטופס 27א בפרטים ב ו־6 המילים ״ו מעטפות• הצבעה לראש

 הממשלה״ - יימחקו:

 (12) בטופס 27ב -

 (א) בפרט 3, פרט משנה ג׳ - יימחק:

 (ב) בפרט 5 המילים ״ו מעטפות הצבעה לראש הממשלה״ -
 יימחקו:

 (13) בטופס 29, בפרט אי, המילים ״ולראש הממשלה״ - יימחקו:

 (14) בטופס 30, החלק האחרון שכותרתו ״תוצאות הבחירות לראש הממשלה״ -
 יימחק:

 (15) טופס ו3א - בטל.

 תחילה 44. תחילתן של תקנות אלה בבחירות לכנסת השש עשרה.

 א׳ בניסן התשס״ב (4ו במרס 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 9ו4ו-ג) א

 שר הפנים
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 תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 3), התשם״ב-2002

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ב(ב), 70 ו־ 71 לפקודת התעבורה1
 הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה/ וסעיף 2(ב) לחוק העונשין,

 התשל״ז-977ו5, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 529 לתקנות התעבורה, התשכ״א-ו196" (להלן - התקנות העיקריות), במקום תיקון תקנה 529
 ״במשך שש שנים לפתות שקדמו למועד הגשת הבקשה״ יבוא ״במשך תקופה של 5 שנים

 לפחות שקדמה למועד הגשת הבקשה, ממנה שנתיים וחצי לפחות בישראל״.

 2. בתקנה 531(ב) לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 531

 (1) בפסקה (3), במקום ״ב־6 השנים״ יבוא ״ב־5 השנים״;

 (2) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) מבקש שעיסוקו העיקרי בולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ
 יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה:

 (א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לבך במדינה
 שבה הוצא הרישיון:

 (ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ:

 (ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ:

 (ד) כל אישור אתר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.״

 3. תוקפן של תקנות אלה תשעה חודשים מיום פרסומן. תקופת תוקף

 י״א בניסן התשם״ב (24 במרס 2002)
ה נ ם ס י ר פ  (תמ 3-85¡ א
 שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173; ם״ח התשםי׳א, עמי 227.

 2 •ם״ח התשנ״ב, עמ׳ 214.

 5 ס־ח התשל״ז, עכר 226.

 * ק״ת התשכ־א, עמי 1425; התשנ״ח, עמ׳ 700; התשס״ב, עמי 26 ועמי 82.

 תקנות המים (השימוש במים באזורי קיצוב)(תיקון מם׳ 2),
 התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 ו־59ו לחוק המים, התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות
 עם מועצת המים ועם ועדת ההספקה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנות 8ג1 עד 8ג3 לתקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו- החלפת תקנות
 976ו2, יבוא:

 ״כמויות מים 8ג1. (א) בתקנה זו -
 מוקצות לחקלאות

 בשנת הרישוי 2002 ישנת הרישוי 2002״ - שנת 2002;

 ״חורף 2002״ - תקופת הגשמים, שתחילתה בשנת 2001 וסיומה בשנת
.2002 

 ס־ח התשי־ט, עמי 169.
 ק־ת התשל־ו. עמי 2415: התשם״ב, עמי 83.
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 (ב) כמות המים לחקלאות -

 (1) תוקצה בשנת הרישוי 2002 בשיעור שלא יפחת מ־20%
 ולא יעלה על 75% מכמות המים שהוקצתה לחקלאות לשנת

 הרישוי 1989;

 (2) תוקצה. בידי נציב המים בהתאם למצאי המים ולכושר
 העברת המים לאזורים השונים, ובהתחשב במים באיכויות
 נמוכות המצויים בירי הצרכן וכן בסדרי עדיפויות של גידולים
 חקלאיים שקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר, ורשאי השר, לענין
 הקטנת כמות המים המוקצית, לקבוע סדר עדיפות שווה לכל

 הגידולים החקלאיים.

 (ג) הקטנת כמויות המים המוקצות, כמפורט בתקנת משנה (ב),
 תיעשה ממים שפירים בלבד.

 (ד) הוראות תקנה זו לא יחולו באזורים המפורטים להלן או על מים
 המופקים והמסופקים לחקלאות מן המפעלים המפורטים להלן:

 (1) מים המופקים ומסופקים מקידוחים וממעיינות בית שאן
 ושפעה:

 (2) אזור הערבה, כולל ים המלח וקידוחים מקומיים בהר
 הנגב:

 (3) אזור בקעת הירדן;

 (4) אזור עמק חרוד-גלבוע.

 (ה) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע או להפחית מסמכויות של
 נציב המים על פי תקנות 8א, 8ג או כל תקנה אחרת בתקנות אלה.־

 ג׳ באייר התשם״ב (15 באפריל 2002)
 >חו׳ -.׳־•• ו -ב) ש ל ו ם ש מ ח ו ן

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

ת הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים) ו נ ק  ת
 (תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 הת;?י״ל -1970', ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48(א)
, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מתקין תקנות  להוק יסוד: הממשלה2

 אלה•

 תיקון התימ׳ת ו ג תוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים),
, אחרי פרט 8 יבוא: 4  ה.־,׳.,.ימ־ה--984 ו

י מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 37ג. : ׳  י
 ־ •.ז •־ :׳:תשנ״ב, עמי 214.

 • יד־ןיל׳׳ז, עמי 124: התשנ־ד, עמי 48ג.
 . .•־;.־׳01״ה. עמי ?ו4.
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ERIONITE (ZEOLITE .9) (זאוליט)״9. אריוניט 

TETRACHLORO 8 ,3,7 ,2 .10 *8 .7 ,3 ,2 .10 - טטראכלורו דיבנזו פאר 
N דיוקסיןDIBENZO PARA DIOXÎ 

ASBESTOS (AMOSITE AND .11 11. אסבסט מסוג אמוסייט וקרוסידולייט 

CROCIDOLITE) 

TALC CONTAINING ASBESTOS FIBERS .12 12. טלק המכיל סיבי אסבסט 

METHYLCHOLANTHRENE .13 13. מתיל בולאנטרן 
 14. כל תכשיר לשימור או לחיסון עץ המכיל זרניך (ארסן) אגאורגני או כרום שש

 ערכי או שניהם.
 15. כל סגסוגת של מתכת לשימוש במעבדות לטכנאות שיניים המכילה בריליום.

, בתהליך של ניקוי 3  16. צורן דו־חמצני גבישי, שתכולתו במשקל עולה על %
 בהתזת חול.״

 2. תחילתם של פרטים 14 ו־5ו בתקנה ו, שישה חודשים מיום פרסומם. תחילה

 כ״ו בניסן התשס״ב (8 באפריל 2002)
ה ב נ י ז ר י מ ל  >חמ 3-1729) ש

 שר העבודה והרווחה

 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות
 מסוימות)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־6ו2 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
 התש״ל-1970', ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 48(א)
, אני מתקין תקנות , וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, החשל״ז-977וג  לחוק־יםוד: הממשלה2

 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות תיקון תקנה י
 מסוימות), התשנ״ג-993ו4(להלן - התקנות העיקריות) -

 (1) אחרי ההגדרה ״טיפול״ יבוא:
 ״״טכנאות שיניים״ - בהגדרתה בתקנות רופאי השיניים(הגדרת תחום עבודתם

 של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ״ו-51986;״:

 (2) במקום ההגדרה ״עובד במתכת״ יבוא:

 ״״עובד במתכת״ - כל אחד מאלה:

 (1) אדם העובד במגע או בחשיפה למתכת והוא חשוף לריכוז של מתכת
 באוויר, באזור נשימתו, העולה על רמת הפעולה, 200 שעות לפחות בשנה,

 אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תקופה שונה ממנה:

 (2) אדם העובד במגע או בחשיפה למתכת, בעבודה או בתהליך עבודה
 הנקובים בתוספת השניה, 200 שעות לפחות בשנה.״

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
 2 סייח התשנ״ב, עמי 214.

 5 סייח התשל״ז, עמי 226: התשנ״ד, עמי 348.

 י ק״ת התשנ״ג, עמי ז44: ההשנ״ס, עמי 479.
 5 ק״ת התשמ״ו, עמי 817.
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 הוספת תקנה 2א 2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״בדיקות סביבתיות 2א. (א) במפעל או במקום עבודה שבו משתמשים במתכת או
 תעסוקתיות שהעובדים במקום עלולים להיחשף למתכת, יערוך המעביד, על ידי בודק
 מעבדה מוסמך, בדיקה סביבתית-תעםוקתיח ראשונית של ריכוזי המתכת

 באוויר במפעל או במקום העבודה.

 (ב) מפקח עבודה אזורי רשאי להורות, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו,
 על עריכת בדיקה םביבתית-תעסוקתית נוספת באותו מפעל או מקום
 עבודה, גם אם בתוצאות הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א) נמצאו

 ריכוזים שאינם עולים על רמת הפעולה.

 (ג) במפעל או במקום עבודה שבבדיקה סביבתית-תעסוקתית
 שבוצעה בו נמצאו ריכוזים של מתכת באוויר מעל רמת הפעולה, ובן
 במפעל או במקום עבודה, שבו מתנהלים עבודה או תהליך עבודה
 המפורטים בתוספת השניה - יערוך המעביד, על ידי בודק מעבדה מוסמך,
 בדיקות סביבתיות-תעםוקתיות תקופתיות של ריכוז המתכת, באזור
 הנשימה של העובדים, בתכיפות של אחת לשישה חודשים לפתות, אלא

 אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.״

 החלפת תקנה 3 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״רישום ופרסום 3. (א) במפעל או במקום עבודה שבו נערכו בדיקות סביבתיות-
ת תעסוקתיות המפורטות בתקנה 2א (להלן - הבדיקות הסביבתיות ו ק י ד ב  תי^ית ה
 התעםוקתיות) ירשום המעביד את תוצאות הבדיקות הסביבתיות
 התעםוקתיות של ריכוזי המתכת באוויר ביומן מעקב, בציון התאריך,
 השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה
 אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה וכן
 לשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנות

 אלה באותו מפעל או מקום עבודה.

 (ב) המעביר יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל או במקום
 עבודה שבו עובדים במתכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות
 התעםוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, בדי שיובאו לידיעת כל

 העובדים.

 (ג) המעביד ישמור את תוצאות הבדיקות הסביבתיות
 התעםוקתיות שלושים שנים לפחות מיום ביצוען.

 (ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעםוקתיות באמצעות מעבדה
 מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה
 והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות
 התעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד

 העבודה והרווחה, ובן תשמור אותן למשך עשרים שנה לפחות.״

 תיקון תקנה 7 4. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ה) - בטלה.

 תיקון תקנה 9 5. בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות -

 (ו) בפסקאות (5) ו־(6), בסופן יבוא ״בבדיקה רפואית ראשונית בלבד״:
 (2) בפסקה (7), במקום ״אחת לשנה״ יבוא ״כל שלוש שנים לעובד שלא מלאו לו 40

 שנה, ואחת לשנתיים לעובד שמלאו לו 40 שנה.״
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 תיקון תקנה גו

 הוספת תקגות
 16א ו־6וב

 החלפת התוספת
 הראשונה

 6. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (8) יבוא:

 מ8א) היא אישה בגיל הפוריות או אישה מניקה, ובמקום עבודתה האוויר הסמוך
 לאזור נשימתה מכיל קדמיום ונגזרותיו בריכוז העולה על 0.005 מ״ג/מ״ק״.

 ״איסור שימוש
 בבריליום

 פטור

 אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:

 6וא. לא ישתמש אדם בבריליום או בםגסוגת המכילה בריליום בעבודות
 טכנאות שיניים.

 6וב. מפקח עבודה ראשי רשאי לפטור מקום עבודה מסוים שבו
 מתנהלים עבודה או תהליך עבודה הנקובים בתוספת השניה מחלות

 התקנות, לתקופה קצובה, במגבלות ובתנאים אשר יורה.״

 8. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״שמות המתכות המסוימות ותרכובותיהן, נוסחאותיה! ותקני התשיפה שלהן
 במיליגרם למטר מעוקב אוויר:

 תקני חשיפה במ״ג/מ״ק אוויר
 חשיפה משוקללת

 שם המתכת המסוימת ותרכובותיה מרבית מותרת רמת הפעולה

0.005 0.010 Cd מתכת CADMIUM - 1. קדמיום 
 + תרכובות (אבק כללי מרחף)

 (כקדמיום)

0.250 

0.025 

0.005 

0.005 

0.006 

0.00025 

0.0005 

0.500 

0.050 

0.010 

0.010 

0.012 

0.00050 

0.0010 

Cr כרום CHROMIUM - 2. כרום 
 ותרכובות אנאורגניות של

 כרום (ככרום):

 א. מתכת + תרכובות של
(III) כרום 

(VI) ב. תרכובות של כרום 
 מסיסות במים

(VI) ג. תרכובות של כרום 
 בלתי מסיסות

ZnCrO, 

PbCr04 

SrCr0 4 

CaCr0 4 

 ד. צינק כרומאטים
 (ככרום)

 ה. כרומאט העופרת
 (ככרום)

 ו. סטרונציום כרומאט
 (ככרום)

 ז. קלציום כרומאט
 (ככרום)
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 תקני חשיפה במ״ג/מ״ק אוויר

 שם המתכת המסוימת ותרכובותיה מרבית מותרת רמת הפעולה

0.750 

0.050 

0.100 

0.060 

1.500 

0.100 

0.200 

0.120 

Ni NICKEL - ניקל 
 א. מתכת(בניקל)

 ב. תרכובות מסיסות של
 ניקל (כניקל)

 ג. תרכובות בלתי מסיסות
 של ניקל (כניקל)

Ni(CO)4 (כניקל) ר. ניקל קרבוניל 

.3 

0.010 

0.050 

0.020 

0.100 

Co COBALT - 4. קובלט 

 מתכת + תרכובות
 אנאורגניות של קובלט

 (כקובלט)
 קובלט קרבוניל + קובלט
 הידרוקרבוניל (כקובלט)

0.0001 0.0002 BERYLLIUM - בריליום 
 מתכת + תרכובות של

 בריליום (כבריליום)

0.050 

0.010 

2.500 

"0.500 

0.100 

0.020 

5.000 

1.000 

HARD METALS - מתק״ש 
 ניקל

 קובלט
 טונגסטן

 (ו) תרכובות בלתי
 מסיסות (כטונגםטן)

 (2) תרכובות מסיסות
 (כטונגסטן)

 א.
 ב.
 ג.

 9. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, במקום ״(תקנה 1)״ יבוא מתקנות ו ו־2א(ד))״

 10. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

ה ב נ י ז ר י מ ל  ש
 שר העבודה והרווחה

 ה׳ בניסן התשס״ב (18 במרס 2002)
 (חמ 3-2259)

 תיקון התוספת
 השניה
 תחילה
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 תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 7א לתקנות האגורות השיתופיות (ייסוד), התשל״ו-6ד9ו2 - תיקון תקנה 7א

 (ו) בכותרת השוליים, אחרי ״קיבוץ״ יבוא ״או מושב שיתופי״;

 (2) בתקנת משנה (א) -

 (א) ברישה, אחרי ״בקיבוץ״ יבוא ״או במושב שיתופי״:

 (ב) בפסקה (ו), אחרי ״לקיבוץ״ יבוא ״או למושב השיתופי״:

 (3) בתקנת משנה(ד), אחרי ״האגודה״ יבוא ״או מזכירות התנועה שבה חבר המושב
 השיתופי״.

 י״ב בניסן התשס״ב (25 במרס 2002)
ה ב נ י ז ר י מ ל  >חמ 3-1041) ש

 שר העבודה והרווחה

 חוקי א״י, ברך א׳, עמי 336.
 ק״ת התשל״ו, עמי 974; התשס״א, עמי 496.

 תקנות הבזק (זיכיונות)(תיקון מס׳ 4), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6לח(א) ו־59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-
 1982' (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הבזק (זיכיונות), התשמ״ח-21987, בתקנת משנה (ד), בסופה - תיקון תקנה 2

 (ו) במקום ״מיום ה׳ בניסן התשס״ג(7 באפריל 2003)״ יבוא ״מיום ה׳ באייר התשס״ג
 (7 במאי 2003)״;

 (2) במקום ״מיום ב״ה בניסן התשס״ב (7 באפריל 2002)״ יבוא ״מיום כ״ה באייר
 התשם״ב (7 במאי 2002)״.

 י״ג בניסן התשס״ב (26 במרס 2002)
ן ר י ב ל י ן ב ו א  >חמ 3-2017) ר

 שר התקשורת

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשס־א, עמי 530.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 113: התשס״ב, עמי 444 ועמי 600.

ז  עו טיקוח על מחירי מערכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי אשכו
 ושירותים אמבולטוריים), התשס״ב-2002

^ לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו- א ) ו  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2
 1996' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת מחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים

 לאמור:

 ו62

 ס״ת התשנ״ו, עמי 192׳, התשנ״ח, עמי 54.
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 היתר העלאה 1. מותר להעלות את מחירי השירותים הרפואיים להלן בשיעור כמפורט לצדם:

 (א) אשפוז ושירותים אמבולטוריים על ידי קופות החולים בבתי חולים
 כלליים - 4.63%:

 (ב) השירותים המפורטים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
 מרביים לשירותים רפואיים), התשנ״ג-21993 (להלן - שירותים דיפרנציאליים)

;4.63% -

 (ג) אשפוז יולדות ואשפוז על ידי משרד הביטחון בבתי חולים כלליים -
;4.63% 

 (ד) אשפוז, שירותים דיפרנציאליים ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים
 כלליים שלא על ידי קופות החולים, למעט בדיקת מי שפיר - 4.63%;

 (ה) אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 4.35%;

 (ו) אשפוז ושירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 0.2%;

 (ז) שירותים אמבולטוריים הניתנים במערכת הבריאות הציבורית מתוץ לבתי
 חולים - 4.63%;

 (ח) בדיקת מי שפיר - 4.63%;

 (ט) שירותי מרפאה הניתנים על ידי קופת חולים לקופת חולים אחרת
 המפורטים בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים

 מרביים לשירותי מרפאה), התשנ״ו-6י9וג - 4.63%.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ט בניסן התשם״ב (ו באפריל 2002).

 י״ג בניסן התשס״ב (26 במרס 2002)
ן ה ד ם י ס י ם נ ו ל ש ן ב ל י  (חמ 3-2722) ס
 שר האוצר שר הבריאות

 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 875; התשנ״ח, עמי 708.

 5 ק־ת התשנ״ו, עמי 796.

) (קביעת משכורת  קביעת מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ
 בסיסית והוצאות אש״ל)(תיקון מם׳ 2), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ),
, אני קובע לאמור:  התשמ״ב-982וי

 תיקון התוספת 1. (א) בחלק ה׳ בתוספת לקביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
 (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש״ל), התשנ״ב-21992 (להלן - התוספת), הטור ״מ־

 1.1.2001 ואילך״ - יימחק.

 (ב) אחרי חלק ה׳ לתוספת יבוא:

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1322.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 999; התשנ״דו, עמי י ו 11 ; התש״ס, עמי 699; התשס״א, עמי 836: התשס״ב, עמי 301.
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 ״חלק ד

 מ־1.1.2002 ואילך
 מ־ 1.1.2001 ועד

*31.12.2001 
 משבורת בסיסית משבורת בסיסית סוג המטבע

 דולר
 שילינג (ו200)

 אירו(2002)
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 לירטה (2001)
 אירו(2002)

 דולר
 דולר

 לירה אירית (2001)
 אירו(2002)

 דולר
 דולר

 דולר
 דולר

 דולר
 דולר
 דולר

 דולר
 דולר

 דולר .
 פרנק בלגי (2001)

 אירו(2002)
 דולר

 לירה שטרלינג

 דולר
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

3,200 
3,895 

3,200 
3,280 
3,680 
3,360 

4,008 

3,192 
3,040 
3,819 

3,120 
3,440 

3,120 
 3,816 עד 31.01

 3,440 מ־1.2
3,572 
3,120 
3,440 

3,120 
3,120 
3,120 
4,016 

3,520 
2,768 

3,040 
3,040 
3,120 
3,040 
3,040 
3,200 

3,200 
 46,160 עד 31.8
 53,600 מ־1.9

3,200 
3,280 
3,680 

 3,200 עד 31.8
 3,360 מ־1.9

 6,920,000 עד 31.8
 7,760,000 מ־1.9

3,192 
3,040 

 2,640 עד 31.8
 3,008 מ־9.ו

3,120 
 3,360 עד 31.8

 3,440 מ־1.9
3,120 

 3,680 עד 31.8
 3,816 מ־1.9

3,572 
3,120 

 3,264 עד 31.8
 3,440 מ־9.ו

3,120 
3,120 
3,120 

 149,280 עד 31.8
 162,000 מ־9.ו

3,520 
 2,576 עד 31.8

 2,768 מ־1.9
3,040 
3,040 
3,120 
3,040 
3,040 

 3,120 עד 31.8
 3,200 מ־1.9

 אוזבקיסטן
 אוסטריה

 אוסטרליה
 אוקראינה
 אורוגואי

 אזרביגיאן

 איטליה

 אינדונזיה
 איי מרשל

 אירלנד

 אל סלבדור
 אנגולה

 אקואדור
 ארגנטינה

 ארה״ב של אמריקה*
 אריתריאה

 אתיופיה

 בולגריה
 בוליביה
 ביילורום

 בלגיה

 ברזיל
 בריטניה

 גאבון
 גאנה

 גואטמלה
 גינאה

 ג׳מאיקה
 גרוזיה
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 מ־2002.ו.ו ואילך*
 מ־ו1.1.200 ועד

 ו1.12.200ג*
 משכורת בסיסית משבורת בסיסית סיג המטבע

 מרק גרמני(2001)
 אורו(2002)

 בתר דני

 דולר
 דולר
 דולר

 פלורין(2001)
 אירו(2002)

 דולר הונג־קונגי

 דולר
 דולר
 דולר

 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 פרנק אפריקאי

 דולר
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 דולר (2001)
 אירו(2002)

 יאן
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 דולר
 דולר
 דולר

 לירה מלטזית
 דולר

3,783 

30,960 

3,120 
3,040 
3,120 
3,837 

32,200 

3,120 
3,040 
3,320 

3,600 
3,200 
3,360 
3,120 

2,520,000 

3,520 
3,040 
3,040 
3,200 
3,040 
3,040 
3,726 

588,000 
3,200 
3,280 
3,040 
3,040 
3,360 

3,040 
3,200 
3,200 

3,040 
3,200 

 6,624 עד 31.8
 7,400 מ־1.9

 28,536 עד 31.8
 30,960 מ־1.9

3,120 
3,040 
3,120 

 7,600 עד 31.8
 8,456 מ־9.ו

 29,160 עד 31.8
 30,200 מ־1.9

3,120 
3,040 
3,320 

3,600 
3,200 
3,360 
3,120 

 2,196,000 עד 31.8
 2,520,000 מ־1.9

3,520 
3,040 
3,040 
3,200 
3,040 
3,040 
3,272 

588,000 
3,200 
3,260 
3,040 
3,040 

 3,264 עד 31.8
 3,360 מ־1.9

3,040 
3,200 

 3,120 עד 31.8
 3,200 מ־1.9

3,040 
3,200 

 גרמניה

 דנמרק

 דרום אפריקה
 האיטי

 הודו
 הולנד

 הונג־קונג

 הונגריה
 הונדורס

 הרפובליקה הדומיניקנית
 הרפובליקה הדמוקרטית

 של קונגו תאיר
 וייאטנם
 ונצואלה

 זימבבואה
 חוף השנהב

 טאיוון
 טוגו

 טונגה
 טוניסיה
 טנזניה

 טרינידד וטובגו
 יוון

 יפן
 ירדן

 לטביה
 ליבריה
 לסוטו

 מאוריטניה

 מולדביה
 מאלווי

 מיאנמר (בורמה)

 מלטה
 מצרים
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 מ־1.1.2002 ואילך*
 מ־1.1.2001 ועד

•31.12.2001 
 המדינה משכורת בסיסית משכורת בסיסית סוג המטבע

 3,200 דולר
 3,200 דולר

 34,800 בתר נורווגי

 3,440 דולר

 3,200 דולר
 3,120 דולר
 3,120 דולר
 3,360 דולר

 3,944 דולר
 3,040 דולר

 2,440,000 פרנק אפריקאי

 3,040 דולר
 3,798 פזטה(2001)
 אירו(2002)

 3,120 דולר
 3,040 דולר
 3,224 דולר
 3,200 דולר

 3,679 אםקודה(2001)
 אירו(2002)

 3,040 דולר
 3,120 דולר

 3,970 מרק פיני(2001)
 אירו(2002)

 3,120 דולר
 3,040 דולר
 3,200 דולר
 3,336 דולר

 3,440 דולר
 3,120 דולר

 3,933 פרנק צרפתי(2001)
 אירו(2002)

 3,192 דולר
 3,040 דולר
 3,320 דולר

3,200 
3,200 

 30,640 עד 31.8
 34,800 מ־1.9

 3,280 עד 31.8
 3,440 מ־9.ו

3,200 
3,120 
3,120 

 3,232 עד 31.8
 3,360 מ־9.ו

3,944 
3,040 

 2,140,000 עד 31.8
 2,440,000 מ־1.9

3,040 
 552,000 עד 31.8

 632,000 מ־1.9
3,120 
3,040 
3,224 
3,200 

 660,000 עד 31.8
 737,600 מ־1.9

3,040 
3,120 

 20,160 עד 31.8
 23,600 מ־1.9

3,120 
3,040 
3,200 

 3,200 עד 31.8
 3,336 מ־9.ו

3,440 
3,120 

 23,720 עד 31.8
 25,800 מ־1.9

3,192 
3,040 

 3,200 עד 31.8
 3,320 מ־1.9

 מקסיקו
 מרוקו

 נורבגיה

 ניגריה

 ניו זילנד
 נפאל

 סווזילנד
 סין

 סינגפור
 סמואה

 סנגל

 סנטה לוצ׳יה
 ספרד

 סרביה-מונטנגרו
 סרי לנקה

 עומן
 פולין

 פורטוגל

 פיג׳י
 פיליפינים

 פינלנד

 פנמה
 פפואה
 פרגואי

 פרו

 ציילה
 ציביה
 צרפת

 קולומביה
 קונגו ברזאוויל

 קוםטה ריקה
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 סוג המטבע
 מ־1.1.2002 ואילך*
 משכורת בסיסית

 מ־1.1.2001 ועד
 12.2001.וג*

 המדינה משכורת בסיסית

 קוריאה 3,200 עד 31.8 3,320 דולר
 3,320 מ־1.9

 קזחסטן 3,272 עד 31.8 3,360 דולר
 3,360 מ־1.9

 קהיליה מרכז
 אפריקנית 3,040 3,040 דולר
 קטר 3,280 עד 31.8 3,360 דולר

 3,360 מ־1.9
 קמרון 2,140,000 עד 31.8 2,520,000 פרנק אפריקאי

 2,520,000 מ־1.9
 קנדה 3,120 3,120 דולר
 קניה 3,424 3,424 דולר

 קפריסין 1,880 עד 31.8 2,112 לירה קפריסאית
 2,112 מ־1.9

 רומניה 3,200 3,200 דולר
 רוסיה 3,280 3,280 דולר

 שבדיה 32,760 עד 31.8 37,600 בתר שוודי
 37,600 מ־1.9

 שוויץ 6,504 עך 31.8 7,040 פרנק שווצרי
 7,040 מ־1.9

 תאילנד 3,160 עד 31.8 3,240 דולר
 3,240 מ־9.ו

 תורכיה 3,200 עד 31.8 3,280 דולר
 3,280 מ־1.9 אירו(2002)

 כל מדינה אחרת 3,040 3,040 דולר״

 * או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.
 ** כל המדינות בארהי׳ב.

 תחילה 2. תחילתה של קביעה זו מיום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002).

 כ״ה בניסן התשס״ב (7 באפריל 2002)
ם ו ל ן ש ב ל י  (חמ 3-1588) ס

 שר האוצר

 צו התכנון והבניה (זבולון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 הוראת מעבר

 1. מרחב תכנון מקומי זבולון(להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה
 (זבולון), התשנ״ד-4י99ו/ ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה כמםומן בקו בחול בתשריט הערוך

 בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום י׳ בשבט התשם״ב (23 בינואר 2002).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 זבולון וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
 זה בנוגע לשטח שהיתוםף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדותיה.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 י׳ בשבט התשס״ב (23 בינואר 2002)
 (חמ 3 ו 3-11)

 ק״ת התשנ״ר, עמ׳ 1190.

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 הוראות מעבר

 צו התכנון והבניה (עפולה), התשס״ב-2002

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי עפולה (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה
 (עפולה), התש״ם-22000, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה

 מידה 1:10,000 והתתום בידי ביום י׳ בשבט התשם״ב (23 בינואר 2002).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עפולה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
 זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדותיה.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 י׳ בשבט התשס״ב (23 בינואר 2002)
 (חמ 3-1113)

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התש״ס, עמי 385.
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 צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התש0״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי יזרעאלים(להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה
 (יזרעאלים), התש״ס-21999, ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך

 בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י׳ בשבט התשם״ב (23 בינואר 2002).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יזרעאלים, ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
 זה בנוגע לשטח שהיתוםף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדותיה.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפגים

 י׳ בשבט התשס״ב (23 בינואר 2002)
 >חמ 3-1113)

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 הוראות מעבר

 ם־ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 ק״ת התש״ס, עמ׳ 70.

 צו התכנון והבניה (באר טוביה), התשס״ב-2002
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ע.ס הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות.בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי באר טוביה (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון
 והבניה (באר טוביה), התש״ס-22000, ישונה, וגבולותיו יהיו במסומן בקו כחול בתשריט

 הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ה׳ בניסן התשס״ב (18 במרס 2002).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר
 טוביה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 ה׳ בניסן התשס״ב (18 במרס 2002)
 >חמ 3-1113)

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התש״ס, עמי 644.
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 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 הוראות מעבר

, התשם״ב-2002 ( ת  צו התכנון והבניה (קרית ג

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 ו לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 ו. מרחב תכנון מקומי קרית גת (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה
 (קרית גת), התשנ״ו-996ו2, ישונה, וגבולותיו יהיו כמטומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה

 מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום ה׳ בניסן התשס״ב (8 ו במרס 2002).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קרית גת, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
 זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדותיה.

י ש ו י ה י ל  א
 שר הפנים

 ה׳ בניסן התשס״ב (18 במרס 2002)
 (חמ 3-1113)

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשנ״ו, עמ׳ 808.

 צו התכנון והבניה (שקמים), התש0״ב-2002

 בתוקף םמבוחי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לחכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתה הדרום ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי שקמים (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה תיקון מרחב
ה תכנון מקומי נ ק ך ב ן ר ע ט ה ד ר ש ת ל ב ו ח קך כ  (עפולה), התש״ס-22000, ישונה, וגבולותיו יהיו במסומן ב

 מידה 1:50,000 והחתום בידי ביום הי בניסן התשם״ב (18 במרס 2002).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שקמים, ובל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 ס״ח התשכ־ה, עמי 307.
 2 ק״ת התש־ס, עמי 391.
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 הוראות מעבר 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
 זה בנוגע לשטח שהיתוםף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו-, בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדותיה.

 ה׳ בניסן התשם״ב (18 במרס 2002)
י ש ו י ה י ל  (דומ 3-1113) א

 שר הפנים

 צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות ״מתחם תעש נוף! ים״)
 (ביטול), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38,37 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965י, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז
 תל אביב ומחוז המרכז ועם הועדות המקומית לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון, אני

 מצווה לאמור:

 ביטול 1. צו התכנון והבניה(ועדה מתוזית משותפת לתכניות ״מתחם תעש נוף ים״), התשנ״ט-
 21998 - בטל.

 תהילה 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

 ב״ז באדר התשם״ב (11 במרס 2002)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-1684) א

 שר הפנים

 סייח התשב״ה, עמי 307.
 2 ק״ת התשנ״ט, עמי 239.

 צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתבניות ״מתחם תעש נוף ים״
 למחוזות תל אביב והמרכז)(ביטול), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37, 38 ו־39 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965', ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז
 תל אביב ומחוז המרכז ועם הועדות המקומית לתכנון ולבניה הרצליה וחוף השרון, אני

 מצווה לאמור:

 ביטול ו. צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתבניות ״מתחם חעש נוף ים״ למחוזות
 תל אביב והמרכז), התשנ״ט-21998 - בטל.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

ו במרס 2002) ו  כ״ז באדר התשם״ב (
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-1684) א

 שר הפנים

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשנ״ט, עמי 8ב2.
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