
 רשומות

 קובץ התקנות
 עמוד

 תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)(כללים בדבר פיקוח ובקרה, הגשת צילומים, ראיות
 ומסמכים נוספים), התשס״ד-2003 14

 צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות(תחילת החוק לגבי התחייבות, ערבות וערובה/
 התשס״ד-2003 16
 תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ד-2003 16
 תקנות מס הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשס״ד-2003 19
 צו מס הכנסה(פטור ממס לתושב חתר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשם״ד-2003 *ו
 תקנות המכס(תיקון), התשס־ר-2003 20

 צו התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות
 הכספים 2003 ו־2004(מם׳ 2) (קביעת תחום שיפוט - המועצה המקומית סביון), התשםיד-2003 20
 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(סיווג קבלנים רשומים)(תיקון), התשם״ד-2003 21
 צו הטלגרף האלחוטי(אי תחולת הפקודה)(מס׳ 2) (תיקון), התשס״ד-2003 23
 תקנות הטיס(רישיונות לעובדי טיס)(תיקון), התשסיד-2003 24
 צו הרוקחים(סיווג רעלים, רישומם והחזקתם)(תיקון), התשס״ד-2003 24
 צו הרוקחים(שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשםי׳ד-2003 25

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות בנהיגה),
 התשם־ד-2003 26
̂התשס־ד-2003 26  אכרזת התקנים(תקן רשמי)(מם׳ 2
 תקנות הפסיכולוגים(מומחיות מוכרת - פסיכולוגיה התפתחותית/ התשם־ד-2003 27

 תיקון טעות דפוס



י למאדאל)(בללימ בדבר פיקוח ובקרה, הגשת » ר  תקנות כביש אגרה(כביש *
 צילומים, ראיות ומסמכים נוספים), התשם׳׳ד-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף2וא לחוק גביש אגרה(כביש ארצי לישראל), התשנ״ה-995ו'
 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -
 ״ארכיון״ - מקום לאחסון צילומים או קובעי רישום, בץ במערכת ובין מחוצה לה:

 ״המערכת״ - אמצעי לקליטת נתונים הקשורים לנסיעות בכביש אגרה ואגירתם בקובצי
 רישום, לרבות מערבת גביית האגרה במשמעותה בסעיף 4(7) לחוק;

 ״זמן״ - תאריך ושעה:
 ״מפעיל* - מי שהמדינה מינתה או הסמיכה להפעיל את המערכת בכביש האגרה, או בעל

 הזיכיון, לפי הענין:
 ״נתון״ - לרבות כל אחד מאלה, לגבי כלי רכב שצולם:

 (1) מספר הרישום וצילומו-,
 (2) סימול שער האגרה שבו בוצע הצילום-,

 (3) זמן הצילום-,
 ״קובץ רישום־ - אמצעי לאגירת מידע ובכלל זה הנתונים במערכת, לרבות קלטות, דיסקטים,
 תקליטורים, פלט מחשב, מסמך וכל אמצעי אחר לאגירת מידע ונתונים הנקלט או המופק

 מן המערכת•,
 ״שער אגרה״ - מקום שהותקן בו החלק של המערכת שבו מתבצע צילום כלי רכב או זיהוי

 תג החיוב, לפי הענין;
 ״תצהיר־ - כמשמעותו בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], חתשל*א-ו197*.

 2. (א) בכביש האגרה יותקנו שעדי אגרה.
 (ב) המפעיל ייתן סימול ייחודי לכל שער אגרה שיותקן בכביש האגרה.

 5. במערכת המופעלת בכביש האגרה תפעל בדיקת תקינות עצמית, שתתריע על תקלה
 בפעולת השעון המרכזי של המערכת או ברישום סימול שער האגרה על גבי קובץ הרישום

 המתאים.

 4. (א) קובץ רישום יישמר בארכיון.
 (ב) המערכת תבלול אמצעים לאבטחת המידע שבארכיון ולמניעת שינויים בהם,

 לרבות אחסונם בקובץ קריאה בלבד וקודי הרשאות גישה למערכת.

 הגדרות

 םימיל שזנר
 אגרה

 בדיקת תקינות

 שמירת קובץ
 רישום

 פעולה של מפעיל 5. (א) אלה הפעולות שייעשו בידי המפעיל, או בידי מי שהוא הסמיך לענין זה:
 (ו) הפקת קובץ רישום:

 (2) קריאת התרעה על תקלה במערכת כאמור בתקנה 3 ומועדה;
 (3) תיקון תקלה באמור ומועדו.

, ענד 6*1. ב ־ ס ש ח  סיח חיזשג־־דז, עמי 0?4; מדגשנ־ח, עמ׳ *26; ה

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.
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 הגשת צילום

 הגשת ראיות
 לענין אי־ תשלום

 אגרה

 הגשת מסמך
 לענין תג ־חיוב

 (ב) מי שעשה פעולה מהפעולות המפורטות בתקנת משנה (א), יאשר בכתב את
 ביצועה ואת מועד הביצוע; לענין זה, ״אישור בכתב״ - לרבות רישום במערכת.

 6. (א) צילום לפי סעיף 2וא(ב) לחוק יוגש בהליך משפטי או בהליך לפי החוק,
 בהתייחס לנסיעת כלי רבב בכביש האגרה, בקובץ רישום בצירוף תצהיר.

 (ב) קובץ רישום באמור בתקנת משנה(א) בהתייחס לבלי רכב שצולם, יכלול פרטים
 אלה:

 (1) צילום מספר הרישום של כלי הרכב:
 (2) סימול שער האגרה שבו צולם:

 (3) זמן הצילום.
 (ג) הופק קובץ רישום שחסר בו אחד מהנתונים המפורטים בתקנת משנה (בץ2)
 ו־(3), כתוצאה מתקלה טכנית בפעולת המערכת, ניתן להגישו לפי סעיף 12א לחוק, ואולם
 הצילום המוגש באמצעותו יהיה ראיה קבילה רק לענין הנתונים המפורטים בקובץ

 הרישום.
 (ד) בתצהיר באמור בתקנת משנה (א) יאשר המפעיל או מי שביצע מטעמו פעולה

 כאמור בתקנה 5, לענין קובץ הרישום:
 (1) בי לא נתקבלה התרעה על תקלה במערכת ברישום סימול שער האגרה,

 לגבי צילומים שבוצעו באותו שער אגרה ובאותו הזמן-,
 (2) מיקום שער האגרה שלגביו נרשם סימול שער האגרה:

 (3) כי לגבי זמן הצילום לא נתקבלה התרעה על תקלה בפעולת השעון המרכזי
 של המערבת;

 (4) כי הפקת הצילום נעשתה מתוך המערכת.
 (ה) אין בהוראות תקנות משנה (א) ו ־(ד) בדי לגרוע מהאפשרות, במקום תצהיר,

 להביא לעדות את מי שעשה פעולה כאמור בתקנה 5.
 (ו) בנסיעה שבה עבר כלי רבב בשער אגרה אחד, יוגש קובץ הרישום באמור
 בהתייחס לאותו שער אגרה, ובנסיעה שבה עבר כלי הרבב במספר שערי אגרה, יוגשו קובצי

 הרישום כאמור בהתייחס לשערי האגרה הראשון והאחרון שבהם עבר בלי הרכב.

 7. לענין אי־תשלום אגרה בעת המעבר בכביש האגרה יוגשו בהליך משפטי ובהליך לפי
 החוק -

 (ו) צילומים באופן האמור בתקנה 6;
 (2) אישור המפעיל בתצהיר כי לא שולמה אגרה בשל אותה נסיעה.

 8. (א) קובץ רישום שיופק מן המערבת בהתייחס לכלי רכב אשר זוהה באמצעות תג
 חיוב אשר יוגש כראיה לפי החוק לענין חוב בשל אי־תשלום אגרה, יכלול פרטים אלה:

 (ו) מספר הרישום של כלי הרבב וסימול תג החיוב:
 (2) סימול שער האגרה שבו בוצע זיהוי תג החיוב:

 (3) זמן זיהוי תג החיוב.
 •י

 (ב) קובץ רישום כאמור בתקנת משנה (א) יוגש בהתאם לאמור בחקנה 6, בשינויים
 המחויבים, ואולם התצהיר המפורט בתקנה 6(ד) יכלול גם הצהרה, כי לא היתה תקלה

 במערכת בהתייחס לזיהוי תג החיוב.
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 שמירת דינים 9. אץ בתקנות אלח כדי למנוע את הגשת הראיות בדרך אחרת, לפי הוראות כל דין,
 לרבות ההלכה הפסוקה.

 י״ג בתשרי התשם״ד (9 באוקטובר 1005)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו  (חמ9נ0ג-ג) י

 שר המשפטים

 צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי התחייבות,
 ערבות וערובה), התשס״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-
 1995' (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

 ו. תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא התחייבות או ערבות כמשמעותה בפסקה (5א)
 להגדרה ״חוב״ שבסעיף 1 לחוק או ערובה כמשמעותה בפסקאות >5ב) ו־(5ג) לאותה הגדרה,

 ביום פרסומו של צו זה.

 תחילת החוק
 לגבי התחייבות,

 ערבות וערובה

ד י פ ל ( י מ ו ט ף ( ס ו  י
 שר המשפטים

 י״ג בתשרי התשס״ד (9 באוקטובר 2003)
 (חמ *3-2717)

 ס״ח התשניה, עמ׳ 170.

 תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס״ד-ג200

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו ־30 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס־׳ב-
 2002' (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 ו. בתקנות אלה -
 ״הנציב״ - נציב תלונות הציבור על שופטים, לרבות מי שהוא הסמיכו;

 ״תלונה״ - כמשמעה בסעיפים 14(א) ו־19 לחוק:
 שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם במשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה

 אחרת משתמעת.

 2. נוסף על דרך הפרסום הקבועה בסעיף 5(ב< לחוק, ייעשה פרסום הודעה על מינוי
 הנציב, על הדרך לפנות אליו ועל עיקרי סמכויותיו בשני עיתונים יומיים בעברית, בעיתון

 אחד בערבית ובאתר האינטרנט של משדד המשפטים.

 3. (א) תלונה תוגש בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, כשהיא מודפסת או
 בכתב יד אם אין המתלונן יכול להגישה בדפוס, ותישלח לנציב במעטפה סגורה.

 (ב) התלונה תיחתם ביד המתלונן ואם הוגשה בשמו - ביד מי שהוסמך להגיש את
 התלונה בשם המתלונן(להלן - מגיש התלונה), ותצורף לה הסמכתו החתומה.

 דרך פרסום
 הודעה

 הגשת תלונה
 לנציב

 ם״ח התשס״ב, עמי 590.
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 4. התלונה תכיל -
 (1) את פרטי המתלונן, את שמו של השופט שעליו מלין המתלונן, ואם אין בידו

 לנקוב בשמו, יציין כל פרט אחר המסייע לזיהויו:
 (2) תיאור מפורט של המעשה שעליו היא נסבה, המועד שהתרחש בו וכל פרט אחר
 שנוגע לה, ויצורף לה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לבירורה היעיל; במקרה של תלונה

 על כמה אירועים, יצוין כל אירוע ואירוע בנפרד.

 5. הגיש אדם תלונה בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר, יציין זאת
 במפורש ויפרט את פרטי התלונה הקודמת ואת הנימוקים להגשתה מחדש.

 6. (א) המצאת מסמכים למתלונן, למגיש התלונה, לנילון ולכל אדם אחר, וזימונם
 לדיון כבל שיידרש, תיעשה כדואר, בפקס, בטלפון או בכל דרך אחרת שהנציב יראה לנכון,

 לפי המקרה.
 (ב) המצאת תלונה של אדם המוחזק במשמורת והמצאת מסמכים מאת הנציב
 לאדם במשמורת, תיעשה באמצעות מנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מיתקן

 הכליאה, לפי הענין.

 תוספת
 (תקנה 3(א»

 תלונה*
 פרטי המתלונן״

 שם משפחה:
 שם פרטי:
 מסי זהות:

 כתובת:
 מען להמצאת מסמכים:

 מס׳ טלפון בעבודה:
 מם׳ טלפון בבית:
 מס׳ טלפון נייד:

 מם׳ פקס:
 פרטי מגיש התלונה***

 שם:
 כתובת:

 מען להמצאת מסמכים:
 מס׳ טלפון:
 מם־ פקס:

 * בבל מקום שבו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.
 ** ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמיך

 לכך.

 — ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן.
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 תוכן התלונה

 תלונה חוזרת

 המזנאת מסמכים



 פרטי השופט ומילון
 שם מש§תה:

 שם פרטי:
 תפקיד ובית משפט:

 פרטים כלליים [ימולא ככל הידוע]
 1. מ%התיק:

א [מחק את המיותר] ל  2. (א< האם המתלונן היה מיוצג? ^
 (ב) אס כן, שם עורך הדין: כתובתו:

 מם׳ הטלפון שלו:
 3. (א) האם הדיון בתיק הסתיים? כן/לא [מחק את המיותר]

 (ב) אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון?
 (ג) האם ניתן בתיק פסק דין? בן/לא נמחק את המיותר]

 4. (א) האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? בן/לא נמחק את
 המיותר]

 (ב< אם בן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה מחדש:

 פרטי האירוע
 תאריך:
 שעה:
 מקום:

 תיאור האירוע•

 חתימת המתלונן:
 חתימת מגיש התלתדד״:

 י׳׳ג בתשרי התשם״ד (9 באוקטובר 2003)
ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ט ו  >חמ 3308-$) י

 שר המשפטים

 ״• ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן.
״ אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר בל אירוע בנפרד.  ״
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 תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון),
 התשם״ד-ג00ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה,, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 41ה7 לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשב׳׳ד- תיקס תקנה ו4ה7
 964 ו2, בתקנת משנה (א), המילה r־6׳׳ - תימחק.

 כ׳׳ג בתשרי התשס׳׳ד (9 ו באוקטובר 2003)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (המ 3-129) ב

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 * ק״ת התשכיד, עמ׳ 1304; התשםיב, ענד 632; התשםיג, עמי 575, עמ׳ 827, עמ׳ 1002 וענד 1136.

 צו מם הבנםה (פטור ממם לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון
 במטבע חוץ), התשס״ד-2005

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), אני מצווה
 לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ־פיקדון במטבע חוץ״ - פיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי;
 ״קרוב״ - בהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, אם הוא תושב ישראל;

 ״תושב חוזר־ - כהגדרתו בסעיף 14(ג) לפקודה.

 2. ריבית המשולמת לתושב חוזר על פיקדון במטבע חוץ, תהיה פטורה ממם אם פטור ממם
 התקיימו כל אלה:

 (ו) בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו לתושב החוזר מחוץ לישראל, שמקורם
 אינו ממכירת נכסים בישראל שחל במכירתם סעיף 89(ב) לפקודה, ואשר נוצרו

 בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל;
 (2) הסכומים שהופקדו בפיקדון בתוך תשעים ימים מיום העברתם לישראל, לאחר

 שהיה לתושב חוזר או בעת שהיה תושב חוץ:
 (3) לא חלפו 5 שנים מיום שחיה לתושב חוזר-,

 (4) התושב החוזר מסר לתאגיד הבנקאי בתוך 14 ימים ממועד הפקדת סכומים
 בפיקדץ, הצהרה בטופס 2409, על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור;

 (5) ההכנטה מריבית אינה הבנטה מעסק או ממשלח יד בידיו אינה רשומה בפנקסי
 חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור;

 (6) הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי
 לקרובו של התושב החוזר;

 (7) הריבית משולמת בעבור התקופה שבה זכאי החושב החוזר לפטור על פי תקנות
 אלה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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ו התשסיג (ו בינואר 2003) ואילך  תחילה ותחולה 3. צו זה יחול לגבי ריבית המשתלמת ביום כ״ז מבי
 (להלן - יום התחילהג ואולם לענין פיקדון של תישב חוזר שחלו עליו הוראות צו מס הכנסה
 (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ), התש״ל-21970, לפני יום
 התחילה, יחול פטור ממס עד תום שנת המם 2007, או עד תום 10 שנים מיום שהיה לתושב
 חוזר, לפי המוקדם, אם הצהיר בפני פקיד השומה, בטופס 2409 על היותו תושב חוזר בתוך

 שלושה חודשים מיום פרסומו של צו זה.

 כ״ד בתשרי התשם״ד (20 באוקטובר 2003)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  (חמ3-3295) ב

 שר האוצר

 2 ק״ת התש״ל, עמי 959; התשס־ג, ע3ר 293.

 תקנות המכס (תיקון), התשס״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68(א), 70(ב) ו־232 לפקודת המכס', אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות המבם, התשב״ו-5»9ו2 (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרה
 מעבר יבשתי, אחרי ״הירדן־ יבוא ־ומעבר טבה־.

 2. בתוספת השביעית לתקנות העיקריות -
 (1) בסעיף 1, במקום הכותרת לטור גי, יבוא ־מיקום המחסן או מרחק מרבי מבית

 המכס ירושלים, חל־אביב-יפו, חיטה, אשדוד, אילת, נמל תעופה בן־גוריון״.
 (2) אחרי סעיף 3 יבוא -

 ־4. על אף האמיד ט»ד 3׳, 3-0309 סעיף 1, רשאי המנהל ליתן רישיק למחסן
 למכירה ליוצאים מישראל אף אם שטחו המזערי קטן מ־200 מ״ר, במעבר יבשתי

 טבה״,

 כ״ג בתשרי התשם״ד (19 באוקטובר 2003)
 (חמ 3-25)

 י דיני מזיינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 2 קית התשב״ו, עמ׳ 274: התשס״א, עבר 873: התשס״ב, עמ׳ 114.

 צו התבנית להבראת בלבלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004 (מם׳ 2) (קביעת תחום

 שיפוט - המועצה המקומית סביון), התשס״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2x9(3) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל(תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004)(מס׳ 2), התשס״ג-

 2003', אני מצווח לאמור:

 י ס״ח התשס־־ג, עמי 516.

 20 קובץ התקנות 70*6* א׳ בחשון חתשס״ד, 27.10.2003

 תיקון תקנה 12

 תיקון התוספת
 השביעית

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר



 1. השטח המתואר בתוספת המתוחם בקו בחול בתשריט הערוך בקנה מידה 5,000: ו
 והחתום ביום י״ט בתשרי התשס״ד(15 באוקטובר 2003) ביד שר הפנים, הוא תחום השיפוט

 של הרשות המאוחדת - המועצה המקומית סביון.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי רשות עיק
 הממונה על מחוז המרכז ברמלה ובמשרדי המועצה המקומית סביון, וכל מעוניין רשאי לעיין בתשריט

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 תוספת
 (סעיף ו)

 שטח הרשות המאוחדת - המועצה המקומית סביון בולל חלקות רישום קרקע אלה:
 גושים וחלקות: גושים 6683, 6689, 6690, 6691, 6722 - בשלמותם;

 גוש 6498, פרט לחלקות 181, 217;
 גוש 6688, פרט לחלק מחלקה 141 שבתחום השיפוט של עיריית יהוד

 כמסומן במפה;
 גוש 6723, פרט לחלקות 3 עד 16,11,10,5 עד 24,19 עד 26 וחלק מחלקה 29

 כמםומן במפה•,
 גוש 6725, פרט לחלקות 191 עד 212, 5ו2 עד 217, 219 וחלקי חלקות 173,

 213, 214 כמםומן במפה;
 גוש 6499, חלקות 113, 119 עד 128, 133 עד 134 וחלק מהלקוח 132, 139

 כמסומן במפה:
 גוש 6500, חלקות 96 עד 98, 100, 101, 103, 105 עד 107, 110, 112, 116 עד

;117 
 גוש 6687, חלקות 84 עד 87;

 גוש 6720, חלקות 440 עד 466;
 גוש 7233, חלק מחלקה 73 במםומן במפה.

 י״ט בתשרי התשם־ד (15 באוקטובר 2003)
ז ר ו ם פ ה ר ב  >דומ 3-3323) א

 שר הפנים

 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (סיווג קבלנים רשומים)
 (תיקון), התשס״ד-ג200

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א^ ו־17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות,
 התשכ־ט-1969' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (סיווג קבלנים רשומים/ תיקון תקנה 1
 התשמ״ח-21988 (להלן - התקנות העיקריות), במקום ההגדרה ״שליטה״ יבוא:

 י ם״ח התשב־גז, עמי 218; התשל־ח, עמ• 45.
 י ק״ת התשמ״ח, ענד 1082: התשנ־ח, עמי 636.

 קביעת תחום
 שיפוט
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 ״שליטה• - החזקה במישרין של רוב הון חמניות שמוצא, רוב כוח ההצבעה, הזכות
 לקבלת רוב הרווחים והזבות למנות את רוב ה«נז*!לימ.״

 בתקנה 7 לתקנות העיקריות -
 (*) בתקנת משנה(א/ אחדי פסקה(») יבוא:

 ״(7) הוא מחזיק בתאגיד הרשום בסיווג המבוקש, ב *20 אחחים לפחות מהון
 התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות ההצבעה בו, וכן מהזכות למנות את
 מנהליו, והחזיק כך ב־4 השנים שקדמו, ברציפות, להגשת הבקשה לשינוי סיווג,

 ונתקיימו כל אלה:
 (א) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות:

 (ב) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של המבקש־,
 (ג) המבקש היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום
 הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכית זאת על סמך רישומי רשם החברות

 ובתצהיר;
 ואולם לא יאושר לקבלן עוד סוג מיוחד באמור בפסקה זו אלא אם כן חלפו 10

 שנים לפחות מיום אישור הסוג המיוחד באמור.״;
 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״ו־(5) ו־(6)״ יבוא ״,(8) ו־(7)״;

 (3) אחדי תקנת משנה (זז) יבוא:
 ״(0 על אף האמור בתקנת משנה (א^) עד (4) ומד), לא יאושר סוג מיוחד

 למבקש, שבקשתו נסט«ת על סיווגו של קבלן רשום שסווג בסיווג מיוחד, אלא
 אם כן נתקיימו בקבלן שני אלה:

 (1) היה רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות:

 (2) סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש בסיווג המבוקש.״

 בתקנה 10 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
 מא1) הרשם רשאי לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינויים בהרכב בעלי

 המניות שלו או בשיעורי אחזקתם.״

 4. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -
 (1) בקבוצת סיווג א׳, במקום ״131 - שיפוצים והרחבת מבנים״ יבוא:

 ״151 - שיפוצים-,
 155 - הרחבת מבנים״:

 (2) בקבוצת סיווג ב׳ -
 (א) במקום ״134 - איטום ובידוד״ יבוא:

 ״134 - איטום מבנים״!
 (ב) במקום ״520 - קונסטרוקציות ברזל לגשרים• יבוא:

 ־320 - קתסטרוקציות פלדה לגשרים״.

 5. תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

- י מ ז# י דו. 0  «נ י

 שר הבינוי והשיכון

 קובץ התקנות 4270 א׳ בחשון חתשס־ד, 27.10.2003

 י־א בתשרי התשס״ד (7 באוקטובר 2003)

 תיקון תקנה 7

 תיקון תקנה 10 3.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תחילה
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(אי תחולת הפקודה)(מס׳ 2) (תיקון), התשם״ד-2005  עו הטלגרף האלחוטי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף [נוסח חדש], התשל״ב-972וי, אני מצווה
 לאמור:

 1. בסעיף 1(0 לצו הטלגרף האלחוטי(אי תחולת הפקודה)(מס׳ 2), התשמ־ב-1982* - תייקון סעיף 1

 (1) ברישה, אחרי ״התשמ׳׳ז-1987״ יבוא ״(להלן - המנהל)־׳;

 (2) בפסקת משנה (ז) -
 (א) במקום ״2457״ יבוא ״2483.5״;

; "ETSI E N 300-440 או ENETS1 300-328" יבוא " ETS1300-328(ב) במקום ״ 

 (3) פסקת משנה (י) - תימחק:
 (4) אחרי פסקת משנה (יו) יבוא:

 ״(י2) הפועלים בתוך פס תדרים 2,400 עד 2,483.5 מה״ץ בתנאים אלה:
;(indoor) (1) מיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד 

ETSI E, החלטה N 300-440 או ETS I E N 300-328 (2) לפי תקן אירופאי 
I E E E או bIEEE 802.11 מיום 12 במרס 2001, תקן /(3ERC/DEC01)07 
, או חקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד l g 802.1 

 התקשורת (להלן - אתר המשרד);
 (3) בוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד

; p a r t 4 7 15.203 4 C F R כהגדרתו ב־ 
;.e.i.r.p (4) הםפקם אינו עולה על 100 מיליוואט 

 (5) רמת שידורי שווא בתוך פס התדרים 1,000-30 מה״ץ, אינה עולה על
 100mßd 54בתחום של - קה״ץ:

Bluetooth (י3) הפועלים בתוך פס התדרים 2,400 - 2,483.5 מה״ץ לפי תקן 
 Class 2 או Bluetooth Class 3 או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרםמו באתר
 המשרד, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 2.5 מיליוואט

;";e.i.r.p. 

 (5) אחרי פסקת משנה (טז) יבוא:
 ץיז) הפועלים בתוך פס התדרים 77-76 גה״ץ, המיועדים לשמש כמערכות
 בטיחות ובקרת מהירות ברכב, המתאימים ל־ Class 1 ול־Class 2 בהגדרתם בתקן
, ואשר הספקם אינו עולה על dBm55 e.i.r.p כמוגדר 3 0 1 - 0 9 1 ETS I E N אירופאי 

 בתקן האמור;״.
 2. תחילתו של צו זה ביום ה׳ בחשון התשם״ד (31 באוקטובר 2003). תחילה

 י״ג בתשרי התשס״ד (9 באוקטובר 2003)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 שר התקשורת
 (חמ 3-1504)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ׳ 506.
 ק־ת התשמ־ב, עמ־ 525: התשס־ג, עמי 511.

.European Radiocommunications Committee (ERC) 
.Code of Federal Regulation (CTR) 
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 תקמת מיסיס (ריישיוגות לעובדי סיס)(תיקין0, התשם״ד-2003

 בתוקןז סמכותי לפי סעיף 50 ולפי פסקה 2 לתוספת ח׳ לחוק המיס, 1927', ובאישור
 ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 8»(א) לחוק־יסוד: הממשלה', וסעיף 2(ב) לחוק העונשין

 התשל״ז-977וג, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 161 1. בתקנה 161 לתקנות הטיס(רישיונות לעובדי מיס), התשמ״א-41981, במקום פסקה(ו)
 יבוא:

 ״(1) מלאו לו שבעיעשרה שנים•,״.

ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  א
 שר התחבורה

 י״ב בתשרי התשם״ד (8 באוקטובר 2005)
 (חמ 669-ג)

 י חוקי א־י, בדך ג׳, ענד 2851: ס־דו התשיי, עמי גד: התשל־ב, ענד 146; התשמי־ב, עמ׳ 6גו.
 ״ סיח התשנ״ב, עמי 214.
 * ס״ח חתשל׳־ז, עבד 226.

 * ק״ת התשמ״א, ענד 510.

 עו הרוקחים (סיווג רעלים, רישמום והחזקתם) >תיקון), המשם״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־ 61 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשבדא- 1981 י,
 אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הרביעית לצו הרוקחים(סיווג רעלים, רישומם ואחזקתם), התשל״ג-1972* -
 הרביעית

B יבוא: R O M A Z E P A M (1) אחרי 
 ^201דו0*ו6״

(H-thieno6-melhyl-9)-chlô ophenyl-4-(0-bromo-2 ן 0 1 0 ] 4 , 3 - 3  [3,2־ח־81ח3נ!1,4] [

diazepine"; 
 (2) אחרי HALOXAZOLAM יבוא:

 £או1^7דג0וי־
(+/-)-Chlorophe-2)-2חyl)־n-2וethylaminocyclohexaזK)ne 1̂  ;"6*<ו101ז001־1

 (3) אחרי יבוא:

 ."acetamide-3-pyridine |1,2-8 ]1320^1זו1ץ01^1-2-ן^6וז1ח6-1,א,א

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

י נו ה נ  ד
 שר הבריאות

 ייא בתשרי התשם׳׳ד (7 באוקטובר 2003)
 (חמ 4*3-11)

 י דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 31, עמי 4«».
 י ק־ת התשל״ג, עבר 277: התשנ״ד, עבד ג5: התש־ם, עמי 693.

4 א׳ גחשון התשס״ד, 27.10.2003 2  24 קובץ התקנות «



 צו הרוקחים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשם״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ׳׳א- 981 ו י
 (להלן - הפקודהג אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לפקודה, בפרט (346) ברשימה החומרים הפסיכוטרופיים: שינוי התוספת
 הראשונה

י )MAZEPAM0BR יבוא: ר ח א 1 ) 
1ZOLAM"BROT 

( m e t h y l ־ 9 ) - 2 - b r o m o - 4 - ( 0 - c h l o r o p h e n y l ־ 6 H ־ 1 , 4 ] [a-4,3[thieno [3,2-f]-striazolo ] 

diazepine"; 

 (2) אחרי HALOXAZOLAM יבוא:
"KET AMINE 

( + / - ) - m e t h y l a m i n o c y c l o h e x a n o n e hydrochloride-2)-Chlorophenyl"2)-2-; 

 (3) אחרי VINYLBITAL יבוא:
"ZOLPIDEM 

trimethyI-61,2-a] pyridine-3-acetamide־N,N,[ ".2-p-tolylimidazo 

 2. בתוספת השניה לפקודה, בחלק שכותרתו ״ספרנדה״, בפרט(174) ברשימת החומרים שיטי התוספת
" י 3 ״  הפסיבוטרופיים: "

 (1) אחרי BROMAZEPAM יבוא:
"BROTIZOLAM 

( 1 , 4 ] [2-bromo-4-(0-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2-f]-striazolo [ 4 , 3 - a ] 

diazepine"; 

 (2) אחרי HALOXAZOLAM יבוא:
"KET AMINE 

( + / ־ ) ־ m e t h y l a m i n o c y c l o h e x a n o n e hydrochloride-2)-2)-2-Chlorophenyl"; 

 (3) אחרי VINYLBITAL יבוא:
"ZOLPIDEM 

pacetamide־N,N,6-trimethyl-2--".tolylimidazo[ 1,2-a] pyridine-3 

 3. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תחילה

 י״א בתשרי התשס׳־ד (7 באוקטובר 2003)
י נו ה נ  >חמ 3-1178) ד

 שר הבריאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, ענו 694; ק־ת התשנ־ד, עמ׳ 55; התשנ־ח, עמי 901.
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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחיר מרבי להדרכה בנהיגה נבונה
 והשתלמות בנהיגה), התשס״ד-2003

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2מאץו) לחוק פיקוח מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 1996' (להלן - החוק), ולאחר קבלת המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 15 לחוק, אנו מצווים

 לאמור:

 1. בצו זה -
 ״הדרכה בנהיגה נכונה״ - הדרכה הניתנת מטעם רשות הרישוי לפי תקנה 549 לתקנות

 התעבורה, התשכ״א- 11961(להלן - התקנות):
 ״השתלמות בנהיגה״ - השתלמות הניתנת מטעם רשות הרישוי לפי תקנה 213 לתקנות.

 2. (א) המחיר המרבי להדרכה בנהיגה נכונה יהיה 141 שקלים חרשים.
 (ב) המחיר המרבי להשתלמות בנהיגה יהיה 130 שקלים חדשים.

 3. בטלים -
 (1) צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(מחיר הדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות

 בנהיגה), התשנ״ז-1997ג;
 (2) צו פיקוח על מחירי מצךבים ושירותים(מחיר הדרכה בנהיגה נכונה והשתלמות

 בנהיגה)(הוראת שעה), התשם״ב-2002 .

 4. תחילתו של צו זה ביום ג׳ בתשרי התשס״ד (29 בספטמבר 2003).

 בתקופה שעד איום ו׳ בטבת התשס״ד (51 בדצמבר 2003) יראו באילו בסעיף 2 - 5.
• במקום 141 שקלים חדשים״ נאמר ״151 שקלים חדשים״•, K Í ) ן ט  (1) בסעיף ק
 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״130 שקלים חדשים״ נאמר ״140 שקלים חדשים״.

 כ״ח באלול התשם״ג(25 בספטמבר 2003)
 (וזמ 3-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ן ב מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  א
 שר התחבורה שר האוצ:

 ס־ח התשניו. עמי 192.
 ק־ת התשכ־א, עמי 1425; התשל״ו, עמי 532; התשם״ג, עמי 11 ו.

 ק־ת התשנ־ז, עמ׳ 84«•, התשנ־ס, עמי 1054
 ק־ת התשס״ב. ענו 1187; התשס״ג, עמי 482

)(מס׳ 2), התשםיד-2003  אכרזת התקנים (תקן רשמי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג-1953', ולאחר התייעצות עם נציגי

 היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 1. תקן ישראלי ת״י 1385 - אסלות ישיבה לבתי כיסא בעלות מכל הדחה צמוד, מחומר
 קרמי, מינואר 1991, הוא תקן רשמי.

 הגדרות

 מחיר מרבי

 ביטול

 תחילה

 הוראת שעה

 תקן רשמי

 ם״ח התשי־ג, עמ׳ 30; התשנ־ח, עמ׳ 52.
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 2. התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנימ הפקדה
 רשמיים2.

 3. תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה. תחילה

 ד׳ בחשרי התשס׳־ד (30 בספטמבר 2003)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  >חמ 3-95) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י״3 התשל״ו, ענד ו67ו.

 תקנות הפסיכולוגים (מומחיות מוכרת - פסיכולוגיה התפתחותית),
 התשם״ד-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(א) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-977וי, ולאחר התייעצות
 במועצת הפסיכולוגים, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקגות אלה - הגדרות

 ״פסיכולוג התפתחותי״ - פסיכולוג שעיסוקו בפסיכולוגיה התפתחותית:
 ״פסיכולוגיה התפתחותית״ - אבחון, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי באדם מיום היוולדו עד מלאת

 לו תשע שנים.

 2. ענף פסיכולוגיה התפתחותית הוא מומחיות מוכרת. קביעת מומחיות
 מוכרת

 3. ראה פסיכולוג התפתחותי בי מטופל זקוק להמשך טיפול, מעבר לגיל תשע שנים, המשך טיפול מעבר
ה לגיל תשע שנים ך ן ב ע ^ מ ן א ך ב י ש מ ה 1 א , ו ו ה א ש  ר

 4. תקנות הפסיכולוגים(מומחיות מוכרת - פסיכולוגיה התפחחותיח), החשמ״ח-21988 ביטול
- בטלות.

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 כ״ה באלול התשם״ג(25 בספטמבר 2003)
י נ ו ה נ  (חמ 3-875) ד

 שר הבריאות

 י ס־ח התשל־ז, עמי 158.
 י ק־ת התשמ־ח, עמ׳ 507.
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 תיקון טעות ד6וה

 בתקנה 2(» לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שבר מינימום), התשסיג-
 2303, שפורסמו בקובץ התקנות »2*, התשם״ג, עמי 132 ז, בפסקת משנה (ב/ במקום ״או
 ששברו משתלם על בסים חודשי״ צריך להיות ״או ששברו משתלם שלא על בסיס

 חודשי״.
 (חט 1922 -3)
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