רשומות

קובץ התקנות
י׳ בתמוז התשמ״ז

5040

 7ביולי 1987
עמוד

תקנות סדרי הדין בענייני בוררות)תיקון מס׳  ,(2התשמ״ז1987-
תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה(
)תיקון מס׳  ,(3התשמ״ז1987-
תקנות הנכים)טיפול רפואי()תיקון מס׳  ,(3התשמ׳׳ז1987-
. . . .
תקנות הנכים)תגמולים ושיקום()הכשרה מקצועית()תיקון מס׳  ,(2התשמ׳׳ז1987-
תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים( )תיקון מס׳ ,(3
התשמ״ז1987-
תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה(
.
)תיקון מס׳  ,(4התשמ״ז1987-
צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת והתגמול לנכה
מחוסר פרנסה ונצרך()מם׳  ,(2התשמ״ז1987-
צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי תגמולים( )מס׳ ,(2
התשמ״ז1987-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )הקלות ליתומים להשתלמות
.
.במוסדות להשכלה עליתיכונית()תיקון מס׳  ,(4התשמ׳׳ז1987-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )חינוך יתומים לשם רכישת
מקצוע או השכלה כללית או מקצועית()תיקון מם׳  ,(3התשמ״ז1987-
תקנוו*«משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים(
)תיקון מסי  ,(3התשמ״ז1987-
תקנות המהנדסים והאדריכלים)רישוי וייחוד פעולות()תיקון( ,התשמ״ז1987-
תקנות המים)השימוש במים באזור קיצוב()תיקון מס׳  ,(4התשמ״ז1987-
תקנות רישוי עסקים)הדברת מזיקים()תיקון( ,התשמ״ז1987-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מם׳  ,(59התשמ׳׳ז1987-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )קביעת מחירי אשפוז( )תיקון(,
התשמ״ז1987-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מזון דיאטתי()ביטול( ,התשמ״ז1987-
תקנות בריאות הציבור)מזון()מזון דיאטתי וממתיקים( ,התשמ״ז1987-
הודעת הסיוע המשפטי ,התשמ״ז1987-
חוק עזר לרשות הניקוז כנרת)שמירה על רשות ניקוז()תיקון( ,התשמ״ז1987-
הודעת שכר חברי הכנסת ,התשמ׳׳ז1987-
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תקנות סדדי הדין בעגיני בודדות )תיקון מס׳  ,(2התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,rwnn- 1984 ,ושאר
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון טופס 3

בטופס  3שבתוספת לתקנות סדרי הדין בעניני בוררות ,התשכ׳׳ט- 1968-

.1

2

)(1

בפסקה השניה שברישה ,במקום ״תוף שבעה ימים״ יבוא ״תוך חמישה עשר ימים״;

) (2בציטוט סעיף  27מחוק הבוררות ,התשכ׳׳ח ,1968-בסוף סעיף קטן)א( יבוא ״ובכל
מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות־חוץ״:
) (3בציטוט תקנה  10מתקנות סדרי הדין בעניני בוררות ,התשכ״ט ,1968-במקום ״תוך
שבעה ימים״ יבוא ״תוך חמישה־עשר ימים״.
כ׳ בסיון התשמ״ז) 17ביוני (1987
<חמ (3-1406

אברהםשריר
שר המשפטים

ס״וז התשמ״ד ,עמי .2220
ק״ת התשכ״ט ,עמ׳  ;556התשמ״ה ,עמי .1212

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה
גבוהה( )תיקון מס׳  ,(3התשמ׳'ז987-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959--נוסח
משולב[  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 14

.1

בתקנה  14לתקנות הנכים )תגמולים ושיקום()השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה

גבוהה( ,התשל״ג- 1972-
2

)(1

בתקנת משנה )א()- (1
)א( בפסקת משנה )א( ,במקום ״ל־38%״ יבוא ״ל־34%״ ובמקום ״ל׳56%״
יבוא ״ל־ 50%״.
)ב( בפסקת משנה )ב( ,במקום ״ל־56%״ יבוא ״לי50%״ ובמקום ״ל־77%״
יבוא ״לי69%״.
)ג( בפסקת משנה )ג( ,במקום ״לי77%״ יבוא ״לי69%״ ובמקום ״ל־110%״
יבוא ״לי97%״.

)(2

בתקנת משנה )ח( ,במקום ״כ׳ של הדירוג האחיד״ יבוא ״כ״ב של הדירוג

האחיד״.
תיזילה

י

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״בבאיירהתשמ׳׳ז)21במאי(1987
<חמ 0-1752

יצחק רבין
שרהבטחון

ס״ח דתשי״ט ,עמ׳  ;276התשמ׳׳ד ,עמי .140
ק״ת התשל״ג ,עמ׳  !492זזתשמ׳׳ז ,עמי .337
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תקנות הנכים )טיפול רפואי()תיקון מס׳  ,(3התשמ'׳ז־1987
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  43ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[ /אני מתקין תקנות אלה:
.1

תיקון תקנה 14א

בתקנה 14א לתקנות הנכים )טיפול רפואי( ,התשי״ד- 1954-
) (1בתקנת משנה )א( ,במקום פסקה ) (1יבוא:
2

״) (1לגבי נכה שבתכוף לפני הזדקקותו לתגמולים לפי תקנה  14לא עבד עבודה
רגילה ,ל־ 69%מהדרגה הקובעת ,ואם הנכה הוא אב לילד  -לי 97%מהדרגה
הקובעת :לנכה הזכאי לתגמול לפי פסקה זו לא השתלם התגמול החודשי המגיע לו על
פי החוק:׳׳
)(2

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ג( בתקנה זו ,״הדרגה הקובעת״  -סך כל המשכורת המשולמת לעובד מדינה
שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בעד
בן משפחה״.

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
<חמ (3-772

תחילה

יצח ק ר בי ן
שרהבטחון

ס״ח התשי״ט ,עמ׳  !276התשמ״ד ,עמ׳ .140
ק״ת התשי״ד ,עמי  ;500התשמ׳׳ז ,עמ׳ .329

תקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )הכשרה מקצועית( )תיקון מס׳ ,(2
התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  45ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתקנה  19לתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )הכשרה מקצועית( ,התשל״ד. 1973-
2

)(1

תיקון תקנה 19

בתקנת משנה )א()- (1
)א( בפסקת משנה )א( ,במקום ״לי38%״ יבוא ״ל־34%״ ובמקום ״לי56%״
יבוא ״ל־50%״!
)ב( בפסקת משנה )ב( ,במקום ״לי56%״ יבוא ״ל־50%״ ובמקום ״ל־77%״
יבוא ״ל־69%״;
)ג( בפסקת משנה)ג( ,במקום ״ל־77%״ יבוא ״ל־69%״ ובמקום ״ל־110%״
יבוא ״לי97%״.

) (2בתקנת משנה )ד( ,במקום ״כ׳ של הדירוג האחיד״ יבוא ״כ״ב של הדירוג
האחיד״.
1
2

סייח התשי״ט ,עמי  ;276התשמ״ד ,עמי .140
ק״ת התשל״ג ,עמ׳  ¡345התשמ״ז ,עמ׳ .337
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תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987
יצחק רבין
שרהבטחון

כ״בבאיירהתשמ״ז)21במאי(1987
<חמ 0-1752

תקנות הנכים)תגמולים ושיקום()תשלום למימון צרכים מיותרים()תיקון מש׳ ,(3
התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 7ב ו־ 48לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959<-נוסח
משולב[  ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקו! תקנה 1

בתקנה  1לתקנות הנכים )תגמולים ושיקום( )תשלום למימון צרכים מיוחדים(,
.1
התשל״ז , 1977-במקום הטבלה יבוא:
2

התוספת
בשקלים חדשימ

״דרגת הנכות והמצב המשפחתי

.1
.2
.3
.4
.5
.6

תחילה

.2

מ־ 40%עד
מ־ 50%עד
מי 60%עד
בד 70%עד
מ־ 80%עד
- 100%

49%
59%
69%
79%
100%

) (1בשל שיתוק גפיים תחתונות )פרפלגיה(:
רווק ,גרוש או אלמן
נשוי

349.12
240.02

) (2בשל עיוורון מלא:
רווק ,גרוש או אלמן
נשוי

654.60
349.12

) (3בשל שיתוק חצי גוף )המיפלגיה(:
רווק ,גרוש או אלמן
נשוי

261.84
130.92

) (4קטוע שתי רגליים:
רווק ,גרוש או אלמן
נשוי

272.75
163.65

) (5קטוע שתי ידיים:
רווק ,גרוש או אלמן
נשוי

283.66
196.38״

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
)חמ (3-700
1
2

1072

43.64
65.46
87.28
109.10
130.92

יצחק רבי ן
ישר הבטחון

ס״ח התשי״ט ,עמי  ¡276התשמ״ז ,עמ׳ .140
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  ¡861התשמ״ז ,עמ׳ .480
קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז .התשמ״ז7.7.1987 ,

&

תקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
וההליכה()תיקון מסי  ,(4התשמ״ז987-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ד ד 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח
משולב[' )להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  3לתקנות הנכים )תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה
.1
וההליכה( ,התשמ״ד , 1984-בפסקה ) ,(1במקום ׳׳ 40%מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
שדרגת משכורתו היא כ׳ של הדירוג האחיד״ יבוא ׳׳ 49%מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
שדרגת משכורתו היא י״ט 2של הדירוג האחיד״.

תיקץ תקנה 3

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
)חמ (3-1144
1
2

תחילה

יצח ק ר בין
שרהבטחון

סייח התשי״ט ,עמ׳  !276התשמ״ד ,עמ׳ .140
ק״ת התשמ׳׳ד ,עמ׳  !2068התשמ״ז ,עמ׳ .330

צו הנכים )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעוד השכר הקובע ,הדדגה הקובעת
והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצדך()מסי  ,(2התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי• סעיף  3לחוק הנכים)תגמולים ושיקום( ,התשי״ט] 1959-נוסח משולב[
)להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
1

השכר הקובע כאמור בסעיף  1לחוק יהיה  73%מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד
.1
המדינה שדרגת משכורתו היא י״ט 2של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו
בזכות בן משפחתו.
.2

תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף )6ג( <־)ד( לחוק יהיה -
א .לנכה שדרגת נכותו מ׳ 10%עד  34% - 18%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה ילד -
 50%מהדרגה הקובעת.

שיעור השכר
הקובע

שיעור תגמול
מחוסר פרנסה

ב .לנכה שדרגת נכותו מ־ 19%עד39%-50%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה ילד -
 69%מהדרגה הקובעת.
ג .לנכה שדרגת נכותו מ־ 40%עד  69% - 100%מהדרגה הקובעת ,ואם יש לנכה ילד -
 97%מהדרגה הקובעת.
הדרגה הקובעת לענין סעיף ) 6ג( לחוק תהיה סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
.3
שדרגת משכורתו היא כ״ב של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.

שיעור הדרגה
הקובעת

התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף ) 7א( לחוק יהיה  90%מסך^כל המשכורת המשתלמת
.4
לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת
למשכורתו בזכות בן משפחה.

שיעור התגמול
לנכה נצרך

סייח התשי׳׳ט ,עמי  ¡276התשמ״ד ,עמ׳ .140
קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ׳׳ז7.7.1987 ,
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ניטול

צו הנכים )תגמולים ושיקום()העלאת שיעור השכר הקובע ,הדרגה הקובעת והתגמול
.5
לנכה מחוסר פרנסה ונצרך( ,התשמ״ז - 1987-בטל.
2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

.6

י צ ח ק ר ב יי ן
שרהבטחון

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
)חמ (3-1755
ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .329

צו משפחות חיילים שנספו גמעדבה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעוד•
תגמולים()מס׳  ,(2התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
התש״י1950-י)להלן ־ החוק( ,בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
הדרגה הקובעת
בתגמולים לאלמנה
בלי ילדים

הדרגה הקובעת לענין סעיף )7א( לחוק היא  88%מסך המשכורת המשתלמת לעובד
.1
המדינה שדרגת משכורתו היא י״ט 1של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן
משפחה.

הדרגה הקובעת
לאלמנה עס
יתומים

הדרגה הקובעת לענין סעיף ) 8א( לחוק היא סך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה
.2
שדרגת משכורתו היא כ׳׳א של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה.
התגמול החודשי לענין סעיף )8ב( לחוק הוא  118%מהדרגה הקובעת כאמור בסעיף )8א(

תגמולים לאלמנה
עם יתומים

.3
לחוק.

תגמולים לשכולים

התגמול החודשי לשכול לפי סעיף ) 10א( לחוק הוא  41.5%מסך כל המשכורת הנהוגה
.4
אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״א של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו
תוספת צזכר בזכות בן משפחה.

תגמולים בעד
יתומים כשהאלמנה
נישאה

התגמול החודשי בעד יתום כאמור בסעיף  (1)13לחוק הוא  61%מסך כל המשכורת הנהוגה
.5
אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ״א של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו
תוספת שכר בזכות בן משפחה.

הדרגה הקובעת
בתשלום תגמולים
בעד יתומים
כשהאלמנה נישאה

לענין התגמול החודשי האמור בסעיף  (2) 13לחוק ,במקום ״כ׳ של הדירוג האחיד״ יבוא
.6
״כ״א של הדיכוג האחיד״.

ביטול

צו משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( )העלאת שיעורי התגמולים(,
.7
התשמ״ז - 1987-בטל.
2

תחילה

.8

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
)חמ (3-1502
1
2
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יצחק רבי ן
שרהבטחון

ס״ח התש׳׳י ,עמ׳ .162
ק׳׳ת התשמ׳׳ז ,עמי .327
קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,

תקנות משפחות חיילים שנספו במעיכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
להשתלמות במוסדות להשכלה עליתיבונית()תיקון מס׳  ,(4התשמ״ז987-ו
i

בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 33א( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  10לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()הקלות ליתומים
.1
להשתלמות במוסדות להשכלה עליתיכונית( ,התשי׳׳ט , 1959-בתקנת משנה )א( ) ,(3במקום
״47%״ יבוא ״46%״ ובמקום ״יח׳״ יבוא ״יט1״.

תיקון תקנה 10

2

.2

תחילתן ,של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
)חמ (3-1403
1
2

תחילה

יצחק ר בין
שרהבטחון

ם״ח התש״י ,עמ׳  :162התשמ״ב ,עמ׳ .272
ק״ת התשי״ט ,עמ׳  ¡848התשמ״ו ,עמ׳  ¡608התשמ״ז ,עמ׳ .328

תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה)תגמולים ושיקום()חינוך יתומים לשם
רכישת מקצוע או השבלה בללית או מקצועית()תיקון מס׳  ,(3התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי ןןעיפים ) 33א( ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים
ושיקום( ,התש״י ,'1950-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  11לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()חינוך יתומים
.1
לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית( ,התשי״ט , 1959-בתקנת משנה )א(),(4
במקום ״47%״ יבוא ״46%״ ובמקום ״יחי״ יבוא ״יט1״.

תיקץ תקנה 11

2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

תחילה

כ״ב באייר התשמ״ז ) 21במאי (1987
)חמ (3-1403
1
2

ס״ח התש״י ,עמי .162
ק״ת התשי״ט ,עמי  ¡844התשמ״ו ,עמ׳  ¡608התשמ״ז\עמ׳ .328

יצחק רבין
שר הבטחון

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון
צרכים מיוחדים()תיקון מס׳  ,(3התשמ״ז987-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־ 37לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י) '1950-להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום()תשלום למימון
.1
צרכים מיוחדים( ,התשמ״ד , 1984-במקום הטבלה יבוא:

תיקו! תקנה 1

2

1
2

ס״ח התש׳׳י ,עמ׳ .162
ק״ת התשמ״ד ,עמי  :1394התשמ״ז ,עמ׳ .435

קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,
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"תוספת
״)א( הסעיף -

בשקלים חדשים

)(1

סעיף)7ב(

22.17

)(2

סעיף)7ג(

22.17

) (3סעיף )7ד(

22.17

) (4סעיף )7ה(

22.17

) (5סעיף )8ב(

72.20

) (6סעיף )8ג(

 72.20בתוספת 29.48
שקלים חדשים בעד כל
יתום שלאחר הראשון

) (7סעיף )8ד(

22.17

) (8סעיף )8ה(

22.17

) (9סעיף )9א(

27.89

) (10סעיף (1)13

27.89

) (11סעיף (2)13

 27.89בתוספת 22.62
שקלים חדשים בעד כל
יתום שלאחר הראשון

) (12םעיף13ב)(1

27.89
 27.89בתוספת 22.62
שקלים חדשים בעד כל
יתום שלאחר הראשון

) (13םעיף13ב)(2

)ב( לאלמנה של נספה הזכאית לתגמול לפי סעיף )8ב(
או )8ג( והיא אם ליתום של הנספה שמלאו לו
 18שנים וטרם מלאו לו  21שנים
וזחילה

.2

43.14״

תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל .(1987

כ״ב באייר התשמ״ז) 21במאי (1987
)חמ(3-1501

יצחק רבין
שר הבטחון

תקנות המהנדסים והאדריכלים )דישוי וייחוד פעולות(
)תיקון( ,התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,11ו־ 23לחוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי״ח״, 1958
ולאחר התייעצות עם המועצה ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות המהנדסים והאדריכלים)רישוי וייחוד פעולות( ,התשכ״ז) 1967-להלן -
.1
התוספת( ,בהגדרת ״מבנה פשוט״ שבסעיף - 1
2

) (1בפסקה ) ,(1המלים ״ואין צורך לחשב את המבנה לכוחות אפקיים בהתאם לתקן
כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי״ג1953-״  -יימחקו:
1
2
3

1076

ס״ח התשי״ח ,עמ׳ .108
ק״ת התשכ׳׳ז ,עמ׳  !2399התשל״ב ,עמ׳ .40
סייח התשי״ג ,עמ׳ .30
קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,

)(2

בפסקה) ,(2המלים ״או שיש לחשבו לכוחות אפקיים כאמור בפסקה)(1״  -יימחקו!

)(3

בסופה יבוא:

ו

״והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים  2ו־ 3נעשו ,לפי העניו ,לגבי המבנה
הפשוט ,בידי אחד מאלה:
)א( מהנדס או אדריכל ,לפי העניו  -הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור
להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה!
)ב( הנדסאי שבידו אישור מאת מנהל המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית
שבמשרד העבודה והרווחה)להלן  -המכון( כי הוא רשום בפנקס ההנדסאים המתנהל
במכון ,במדור בניה או ארכיטקטורה ,לפי הענין ,מכוח תעודה המעידה על גמר
לימודיו -
.1

בישראל  -בבית ספר להנדסאים ששר העבודה והרווחה הכיר בו!

 .2בחוץ לארץ  -במוסד המכשיר הנדסאים או מהנדסים מעשיים או כיוצא
באלה ,ששר העבודה והרווחה הכיר בו.
)ג( הנדסאי הרשום כאמור בפסקת־משנה )ב( שלא מכוח תעודה כאמור בה,
שהוכיח להנחת דעתו של חבר בוחנים ,עליידי בחינה או בדרך אחרת שקבע חבר
הבוחנים ,שיש לו הכשרה מתאימה לחשב כוחות אפקיים בהתאם לתקן כמשמעותו
בחוק התקנים ,התשי״ג ,1953-ובידו אישור על כך מאת מנהל המכון!
)ד( לענין פסקת משנה)ג( ,״חבר בוחנים״  -מנהל המכון  -יושביראש ,הממונה על
החינוך המקצועי במשרד החינוך והתרבות ומרכז מגמת בניה בבית־ספר הנדסאים
שמינה השר.״
4־

.2

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן.

י׳ בסיון התשמ״ז ) 7ביוני (1987

תחילה
משה ק צ ב
שר העבודה והרווחה

תקנות המים )השימוש במים באזור קיצוב( )תיקון מס׳ ,(4
התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  37ד 159לחוק המים ,התשי״ט9-נ! ,'19לאחר התייעצות עם
מועצת המים־ ועם ועדות ההספקה ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות המים)השימוש במים באזור קיצוב( ,התשל״ו) 1976-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,ההגדרה ״צריכה לנפש״  -תימחק.
2

.2

במקום תקנות  10-9לתקנות העיקריות יבוא:

״במות מים מוקצית

.9

החלפת תקנות

כמות המים המוקצית לרשות מקומית תיקבע לפי חישוב המפורט להלן:
,

לרשות מקומית

תיקון תקנה 1

10-9

.,

))(1א( לצרכי בית  -לרבות גינות נוי ,גינון צבורי ,שירותים כלליים,
מלאכה ,מסחר ,וכן שימושים אחרים שלא נזכרו במקום אחר בתקנות
אלה)להלן  -לצרכי בית(  -מספר הנפשות ברשות המקומית מוכפל ב־.75
)להלן  -המכפלה(.

ס״ת התשי״ט ,עמ׳ .166
ק״ת התשל״ו ,עמי  ¡2415התשמ״ב ,עמ׳  ¡1309התשמ״ו ,עמ׳  ¡1029התשמ״ז ,עמ׳  ,181עמ׳ .914
$

קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,
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)ב( רשות מקומית שצרכה בפועל לצרכי בית בשנה שקדמה לשנה
עבורה נקבעת כמות המים המוקצית)להלן  -הצריכה בפועל( ,כמות מים
הקטנה מן המכפלה ,תהיה זכאית לכמות מים לצרכי בית בהתאם לצריכה
בפועל.
)ג( רשות מקומית שהצריכה בפועל שלה בשנת  1986/87היתה
גדולה מן המכפלה ב־ ,15%תהיה זכאית בשנת  1987/88בלבד למכפלה
בצירוף מחצית ההפרש שבין הצריכה בפועל לבין המכפלה.
)(2

לשירותים ציבוריים -
 2.1לבתי מלון  -בדירוג  3כוכבים  125 -מי׳ק לחדר!
באזור אילת  200 -מ״ק לחדר!
בדירוג  4כוכבים  220 -מ״ק לחדר! באזור אילת וים המלח -
 300מ״ק לחדר:
למיתקנים מיוחדים ,שאינם מאפיינים בתי מלון בדירוג  3ו־4
כוכבים  --לפי קביעת נציב המים לגבי כל מלון ,ובתנאי
שקיימת מדידת מים נפרדת למיתקן האמור.
לבתי מלון בדירוג  5כוכבים  -לפי קביעת נציב המים לגבי כל
מלון.
 2.2לבתי חולים מ־ 400מיטות ומעלה  -לפי קביעת נציב המים
לגבי כל בית חולים.
 2.3לקמפוסים אוניברסיטאים  -לפי קביעת נציב המים לגבי כל
קמפוס.
 2.4למתקני תחבורה  -תחנות מרכזיות לאוטובוסים ,נמלי תעופה,
נמלים וכיוצא באלה  -לפי קביעת נציב המים לגבי כל• מיתקן
תחבורה.
 2.5למיתקן בטחון  -לפי קביעת נציב המים לגבי כל מיתקן
בטחון.

פחח מים

) .10א( נציב המים רשאי להכיר לרשות המקומית בפחת מים ,בכמות שלא
תעלה על  10%מכמות המים המוקצית לה ,למעט כמויות מים מוקצות
בנפרד לצרכנים לחקלאות ולתעשיה! לגבי כמויות מים המוקצות בנפרד
לצרכנים לחקלאות ולתעשיה ,רשאי נציב המים להכיר בפחת מים בכמות
שלא תעלה על  5%מכמויות המים המוקצות להם.
)ב( במקרים חריגים ,ועל פי בקשת רשות מקומית ,אשר תהיה מלווה
במסמכים ובמפות להנחת דעתו של נציב המים ,יהיה רשאי נציב המים
להכיר לרשות המקומית בפחת מים ,בכמות העולה על האחוזים הנקובים
בתקנת משנה)א(; נציב המים יכיר בפחת מים נוסף כאמור ,רק אם מצא
שהדבר מוצדק ,על פי מודל הנדסי לענין פחת מחושב ברשויות מקומיות,
הנהוג במחלקה למים עירוניים שבנציבות המים״.

.3

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,בסופה ,יבוא:
״על־פי בקשתה של רשות מקומית ,ניתן להסתייע לשם עדכון מספר הנפשות ברשות.
המקומית גם בנתונים הקיימים לענין זה במשרד הפנים״.
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5040,קובץ.התקנות

י׳ בתמוז התשמ״ז7B19..7.7 ,

בתקנה  14לתקנות העיקריות ,במקום ״ 80מ״ק לנפש ברשות המקומית״ יבוא ״ 75מ״ק
.4
לנפש ברשות המקומית״.
י׳ בסיון התשמ״ז ) 7ביוני (1987
)חמ 0-1179

תקוו תקנה 14

אריה נחמקין
שר החקלאות

תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( )תיקון( ,התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח~ , 1968לפי סעיפים  55ו־62
לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א , 1981-ולפי סעיפים  15 ,5ו־ 43לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי״ח , 1957-אני מתקינה תקנות אלה:
1

2

3

בתקנה  16א לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( ,התשל״ה , 1975-אחרי ״תברואן
.1
מוסמך״ יבוא ״או הנדסאי בריאות הסביבה! לענין זה ,״הנדסאי בריאות הסביבה״ כל תעודה של
הנדסאי מוסמך בהנדסת הסביבה שהוציא בית ספר שהכיר בו המנהל או בעל תעודה של הנדסאי
בריאות הסביבה הו־שום בפנקס ההנדסאים והטכנאים״.
4

כ״חבאיירהתשמ״ז)27במאי(1987

תיקון תקנה 16א

שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שרת הבריאות

1
2
3
4

ס״ח התשכ׳׳ח ,עמ׳
דיני מדינת ישראל,
ס״ח התשי״ח ,עמ׳
ק״ת התשל״ה ,עמי

.204
נוסח חדש  ,35עמ׳ .694
.24
.1184

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מתירים מרביים
למצרכים( )תיקון מסי  ,(59התשמ״ז987-ן
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
 .1י בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( ,התשמ״ו- 1986-

תיקון התוספת

2

) (1בחלק שני ,במקום מחיריו של משקה קל הדרים ״קריסטל״ ,יבואו המחירים הנקובים
לצידו כלהלן:

שם המצרך

״משקה קל הדרים ״קריסטל״
מתוצרת תבורי בע״מ

התכולה

האריזה

המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
כולל מע״מ

המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
באזור אילת

~
 1ליטר

בקבוק

1.02

~
0.87״

) (2בחלק שמיני ,במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים בפסקה זו ,יבואו
המחירים הנקובים לצידם כלהלן:
י טייח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק״ת התשמ״ו ,עמי  !380החשמ״ז ,עמ׳ .1040
2
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המחיר כש׳׳ח
במכירה לצרכן

המחיר בש״ח
במכירה לצרכן

כולל מע״מ

באזור אילת

״פתייבר״
״ביסקויטים
מתוצרת ״אסם״
רגיל

 250גרס

חבילה

1.28

1.11

ביסקויטים ״פתי־בר״
רגיל מתוצרת ״אסם״

 500גרם

חבילה

2.40

2.10

ביסקויטים ״פתי־בר״
רגיל מתוצרת ״אסם׳׳

 1ק״ג

חבילה

4.44

3.86

ביסקויטים ״פתי־בר״
רגיל מתוצרת ״הדר״

 200גרם

חבילה

0.91

0.79

ביסקויטים ׳׳פתייבר״
מתוצרת ׳׳הדר״

 1ק״ג

חבילה

3.64

3.17

ביסקויטים ״מרי״
מתוצרת ״אסם״

 1ק׳׳ג

חבילה

4.44

3.86

ביםקויטים ״פתייבר״
רגיל מתוצרת ״פרומין״

 1ק״ג

חבילה

4.44

3.86

ופלים מתוצרת ״הדר״

 1ק״ג

קופסה

5.14

4.47

ופלים מתוצרת ״פרומין״

 1ק״ג

קופסה

5.67

4.93

עוגיות ממולאות
מתוצרת ״אסם״

 1ק״ג

קופסה

6.15

5.35

״ערגליות״ מתוצרת ״פרומין״

 1ק״ג

קופסה

5.22

4.54

״ערגליות״ מתוצרת ״פרומין״

 400גרם

חבילה

2.40

2.10

שם המצרך

המשקל

)(3

האריזה

בחלק עשרים ושניים ,במקום מחירם של המצרכים המפורטים והמתוארים ונפסקה

זו ,יבואו המחירים הנקובים לצידם כלהלן:

שם המצרר

תחילה

האריזה

הכמות

טור א׳
המחיר בש׳׳ח במכירה
לצרכן
לקמעונאי
ללא
כולל
מע״מ
מע״מ

״מרגרינה עם או בלי מלח,
מרגרינה בטעם חמאה
או מרגרינה לאפיה

חבילה

 200גרם

0.35

0.45

0.35

0.39

״מרגרינה עם או בלי מלח
או מרגרינה בטעם חמאה

גביע

 250גרם

0.49

0.64

0.48

0,55

מרגרינה דלת קלוריות

גביע

 250גרם

0.37

0.48

0.36

0,41

מרגרינה עם חלב

חבילה

 200גרם

0.39

0.50

0.38

0.43

מרגרינה עם חלב

גביע

 250גרם

0.56

0.72

0.55

0.62״

.2

תחילתו של צו זה ביום י״ז בסיון התשמ״ז ) 14ביוני .(1987

י״א בסיון התשמ״ז ) 8ביוני
<חמ (3-1978

(1987
אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

1080

טור ב׳
המחיר בשי׳ח במכירה
לקמעונאי
לצרכן
באזור
באזור
אילת
אילת

משה

נסים

שר האוצר

קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()קביעת מתירי אשפוז(
)תיקון( ,התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
במקום התוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()קביעת מחירי
.1
אישפוז( ,התשמ״ז , 1987-יבוא:

החלפת התוספת

2

״תוספת
)סעיף (1
מחיר יום אישפוז בבתי חולים פסיכיאטריים פרטיים:
שם בית החולים

אילנית
בלומנטל
גן מגד
החלמה ונופש
חולון
כפר גנים
נאות מרגלית
נוהיעקב
נוה שלווה
נס ציונה
קרית שלמה
רוזנבלט
ט״ובסיון התשמ״ז) 12ביוני (1987
<חמ>3-1978
1
2

מחיר ליום אשפוז
בשקלים חדשים
מיום 1.2.87

24
35
27
29
21
24
27
22
27
20
20
22
משה נסים
שר האוצר

שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שרת הבריאות

ס״ח התשמ׳׳ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ז ,עמי .723

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מזון דיאטתי()ביטול(,
התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח, 1957-
והסמכות לפי סעיף  3לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג , 1983-שנטלתי
לעצמי לפי סעיף  32לחוק־יסוד :הממשלה  ,אני מצוה לאמור:
1

2

3

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מזון דיאטתי( ,התשמ״ד - "1983-בטל.

.1

י״בבםיוןהתשמ״ז)9ביוני(1987
)חמ(3-1115
1
2
3
4

Í

ס״ח
דיני
ס״ח
ק״ת

התשי׳׳ח ,עמ׳
מדינת ישראל,
החשכ׳׳ח ,עמ׳
התשמ״ד ,עמי

ביטול

שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שרת הבריאות

.24
נוסח חדש  ,36עמי .749
.226
 ¡609התשמ׳׳ה ,עמ׳  672 ,155 ,153ועמי .1161
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תקנות בריאות הציבור )מזון( )מזון דיאטתי וממתיקים( ,התשמ״ז987-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,'1983-
אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

״מזון דיאטתי״  -מזון ארוז מראש הנמנה ,על פי הסימון המתאר אותו ,עם אחת או יותר
מהקבוצות שלהלן:
) (1דל חלבון!
י ) (2דל נתרן!
) (3דל קלוריות!
) (4ללא גלוטן:
) (5ללא כולסטרול:
״דל חלבון״  -מזון המכיל ב־ 100גרם או  100מיליליטר ממנו לא יותר מי 0.5%חלבון:
״דל נתרן״  -מזון המכיל.ב־ 100גרם או ב־ 100מיליליטר ממנו לא יותר מ־ 10מיליגרם נתרן :ואם
הוא מזון מן המפורטים בפרט  1בתוספת הראשונה ,לא יותר משיעור הנתרן המפורט לצדו:
״דל קלוריות״  -מזון המפורט בפרט  2בתוספת הראשונה שכמות הקלוריות שבו אינה עולה על
המצויין לצדו:
״ללא גלוטן״  -מזון שאינו מכיל גלוטן:
״ללא כולסטרול״  -מזון שאינו מכיל כולסטרול:
״ממתיק״  -חומר המתקה דל־קלוריות בעל מתיקות גבוהה המפורט בטור א׳ בתוספת השניה:
״חומר המתקה בעל מתיקות לא גבוהה״  -חומר המפורט בטור א׳ בתוספת השלישית:
״ממתיק אישי״  -ממתיק המיועד לשימוש בידי צרכן לצורך המתקת מזון)!(Tabietop Sweetener
״סכרין״  -ממתיק המפורט בפרט  1בטור א׳ לתוספת השניה:
״ציקלמאט״  -ממתיק המפורט בפרט  2בטור א׳ לתוספת השניה:
״אספרטיים״  -ממתיק המפורט בפרט  3בטור א׳ לתוספת השניה:
״אםסוק!9אם־קיי״  -ממתיק המפורט בפרט  4בטור א׳ לתוספת השניה:
״צי״ס״  -צריכה יומית סבירה ):(Acceptable daily intake, ADi
״תוסף מזון״  -חומר המפורט בתוספת הרביעית:
״הספר״  -ספר המפרטים והקריטריונים לזיהוי וטוהר של חמרי המתקה ,חמרים מייצבים ,חמרי
טעם וריח ותוספי מזון שפרסם ארגון הבריאות העולמי (FAO Food and Nutrition Paper
Specifications for identity and purity of Sweetening agents, Emulsifying agents,
) Flavoring agents and other Food additivesבמהדורה שצוינה בטור ב׳ לתוספות השניה
והשלישית ,לפי הענין ,ושהופקד בספרית משרד הבריאות בירושלים ,רח׳ המלך דוד ) 20להלן
 הספריה(;״הקודקס״  -הקודקס למזון משנת  1981או כל מהדורה אחרת שלו לענין התמרים הנקובים
בתוספות השניה והשלישית ,שהופקד בספריה:
״התקן״  -תקן ישראלי ) 1145סימון מזון ארוז מראש( ,מיולי  , 1982או כל תקן אחר שיבוא
במקומו:
2

1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ׳ .749
י״פ התשמ״ג ,עמ׳ .135
קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,

״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה!
״שיווק״  -העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
)א( לא ייצר אדם מזון דיאטתי או ממתיק ,לא ייבאו ,לא יחסינו ולא ישווקו ל
.2
התקיימו תנאי תקנות אלה.
א

א

א

ם

כ ן

איסור ייצור
י ש י י י ק

)ב( לא ייצר אדם מזון המכיל אספרטיים אלא אם כן יש בידו גם היתר לכך מאת המנהל
ובהתאם לתנאיו של ההיתר.
)א( לא יסמן אדם מזון במלים ״ללא גלוטן״ ,״דל חלבון״ ,״דל נתרן״ ,״ללא כולסטרול״
.3
או במלים דומות להן ,נגזרות מהן או בעלות משמעות דומה ,אלא אם כן התקיימו לגביו הוראות
תקנות אלה.

הגבלת סימון

)ב( לא יסמן אדם מזון במלים ״מזון דיאטת ״ ,״דיאטת ׳ /״דיאט״ ,״דל קלוריות״ או
במלים דומות להן ,נגזךות מהן או בעלות משמעות דומה ,אלא אם כן המזון הוא דל קלוריות.
,

.4

,

)א( .מזון דיאטתי וממתיק יסומנו בהתאם להוראות התקן ובנוסף יסומנו בפרטים אלה.:

סימון

) (1סימון תזונתי כמשמעותו בתקן וכן כמות הנתרן במיליגרם ל־ 100גרם או
ל־ 100מיליליטר של המזון!
) (2אם המוצר הוא ממתיק או מזון המכיל ממתיק  -שם וכמות כל ממתיק או חומר
המתקה בעל מתיקות לא גבוהה המצוי בו ב* 100מיליגרם או בי 100מיליליטר מוצר;
) (3הצי״ס ,כמפורט בטור ב׳ לתוספת החמישית ,ל ג ב כל ממתיק הנמצא במזון
בנוסח ״אין לצרוך ביום יותר מ־ ...מיליגרם לכל ק״ג ממשקל הגוף״:
,

)(4
4

אם המוצר הוא ממתיק אישי  -הרכבו באחוזים;

) (5התאריך האחרון לשיווק או התאריך האחרון המומלץ לשימוש.
)ב( לא יסמן אדם מזון דיאטתי בשמו של אדם זולת היצרן ,ואם המזון מיובא  -גם בשמו
של היבואן;
)ג( אם המוצר מכיל אספרטיים ,יסומן גם בסימון המפורט להלן במסגרת ובגודל שלא
/
יפחת משליש גודלן של האותיות המציינות את שם המוצר:
)(1

המלים ״אסור לחולי ס;« ק )פנילקטונריה( ,החומר מכיל פנילאלינין״;

)(2

הוראות אחסון ,אחזקה והובלה אלה:
)א(

״לא לאפיה ולא לבישול״;

)ב( לגבי משקאות  -״להחזיק במקום קריר בטמפרטורה שלא תעלה על 20
מעלות.צלזיוס״.
)א( לא ייצר אדם מזון המכיל ממתיק ולא ישווקו אלא אם כן הממתיק מפורט בטור א׳
.5
לתוספת החמישית ,המזון הוא דל קלוריות וכמות הממתיק שבו אינה עולה על הכמות המפורטת
לצד כל ממתיק בטור גי. .

ממתיקים

)ב( לא ייצר אדם ממתיק ,חומר המתקה בעל מתיקות לא גבוהה או מזון המכיל חמרים
כאמור אלא אם כן -
)(1

הממתיק מתאים לדרגת טוהר ואיכות כמפורט לצדו בטור ב׳ לתוספת השניה!

) (2חומר המתקה בעל מתיקות לא גבוהה מתאים לדרגת טוהר ואיכות כמפורט
לצדו בטור ב׳ בתוספת השלישית.
ן
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) (3אם המוצר הוא ממתיק אישי  -הוא אינו מכיל תוםף מזון למעט אלה המפורטים
בתוספת הרביעית;
)(4
ממתיקים אישיים

.6

ביטול

.7

אם הממתיק הוא אססולפאם־קיי ,הוא אינו מעורב כממתיק אחר.

לא ייצר אדם ממתיק אישי ולא ישווקו אלא אם כן נתקיימו בו תנאים אלה:
הוא בצורתו הטהורה או בתערובת עם פחמימות או תוספי מזון:

)(1

) (2הוא ארוז בשקית במשקל של גרם אחד)להלן  -שקית( או במכל שמשקלו הנקי
אינו עולה על  200גרם:
) (3אם הוא בצורת תמיסה או אבקה  -מוצמד לאריזתו כלי מינון שקיבולת הממתיק
הנמדד בו שווה ל־ 5גרם םוכרוזה.
בטלות -
) (1תקנות בריאות הציבור )מזון( )השימוש בחומר המתקה ללא ערך קלורי(,
התשמ״ג; 1983-
3

תקנות בריאות הציבור)מזון()השימוש באםפרטיים במזון( ,התשמ״ד. 1984-

)(2

4

אדם שערב תחילתן של תקנות אלה ייצר ,ייבא או שיווק כדין מזון דיאטתי ,ממתיק או מזון
.8
המכיל ממתיק ,רשאי להמשיך לייצר ,לייבא או לשווק מוצר כאמור לפי הוראות התקנות שהיו
בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה ,לתקופה שלא תעלה על  180ימים מיום פרסומן של תקנות
אלה.

תוספת ראשונה
)תקנות (1
ט ו ר

א

׳

.1

דל נתרן
מוצר בשר ודגים
אבקת חלב
מוצרי מאפה
שימורי ירקות
אבקות להכנת מרקים
תחליפי מלח

.2

דל קלוריות
משקאות לא כהליים
אבקות להכנת משקה
גלימת ,למעט שלגונים ארוזים ביחידות
שמשקלן פחות מ־ 150גרם וגלידת שרבט
סוכריות
גומי לעיסה
אבקה להכנת מרק
ריבה

טור ב׳
שיעור מרבי של נתרן
במיליגרמים ל־ 100גרם

60
80
80
80
200
1000
שיעור מרבי של
קלוריות ל־ 100גרם
או ל 100-מיליליטר

15
) 15במשקה מוכן לשתיה(
70
150
100
40
100

ק״ת התשמ״ג ,עמ׳  ;1170התשמ״ה ,עמ׳ .1893
יי ק״ת התשמ״ד ,עמי  1386ו־.1968
3
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תוספת שניה
טור א׳

)תקנות  1ו־)5ב()((1

שם הממתיק

דרגת טוהר ואיכות כמפורט כספר
במהדורה ובעמוד להלן -

 .1סכרין Saccharin

סכרין Saccharin
מהדורה  ,1982 ,25עמ׳ 169 - 166
סכרין הסידן Calcium Saccharin
מהדודה  ,1980 ,17עמ׳  24וי25
סכרין הנתרן Sodium Saccharin
מהדורה  ,1980 ,17עמ׳ 114-111
סכרין האשלגן Potassium Saccharin
מהדורה  ,1984 ,31/2עמ׳ 84-81

.2

ציקלמאט Cyciamate

ציקלמאט הסידן Calcium Cyciamate
מהדודה  ,1980 ,17עמ׳ 23-21
ציקלמאט הנתרן Sodium Cyciamate
מהדורה  ,1980 ,19עמ׳  109ו־110

 .3אספרטיים Aspartame
מהדורה  ,1980 ,17עמ׳ 12-10
 .4אססולפאם קיי Acesuifame-K

מהדורה  ,1983 ,28עמ׳  3וי4

תוספת שלישית
טור א׳

)תקנחת  1ו־)5ב()((2

חומר המתקה בעל מתיקות לא גבוהה
 .1סוכר Sugar

טור ב׳

דרגת טוהר ואיכות במפורט ב־
בתקן ישראלי  356מיוני .1978

.2

אנהידרוסידקסטרוס Dextrose Anhydrous

Codex Standard 7-1981

.3

מונוהידרוס-דקסטרוס Dextrose Monohydrose

Codex Standard 8-1981

 .4סירופ גלוקוזה מיובש Dried Glucose Syrup

Codex Standard 10-1981

 .5גלוקוזה Glucose Syrup

תקן ישראלי  443מיולי 1983

 .6לקטוזה Lactose

Codex Standard 11-1981

 .7פרוקטוזה Fructose

Codex Standard 102-1981

 .8אבקת דקסטרוזה Powdered Dextrose

Codex Standard 54-1981

 .9מלטו דקסטרין ,דקםטרינים

הספר ,מהדורה  ,19עמי 121 ,120

Malto-Dextrin, Dextrins
 .10סורביטול Sorbitol

הספר מהדורה  ,34עמ׳ 216-213

 .11מניטול Manitoi

הספר מהדורה  ,37עמ׳ 80-77

 .12כסיליטול Xylitoi

הספר מהדורה  ,28עמי 145-143

 .13מלטיטול Maititoi

לפי הנחית המנהל

 .14לקטיטול Lactitoi

הספר מהדורה  ,28עמ׳ 63-60

 .15איזומלטיטול isomaititoi

הספר מהדורה  ,19עמ׳ 121 ,120

 .16סירופי גלוקוזה הידרוגנאטיים
Hydrogenated Glucose Syrups

הספר מהדורה  ,34עמי 102-99
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תוספת רביעית
((3)()ב5 ו־1 )תקנות
ת ו ס פ י מזון
 בסיסים וחסרים לויסות הגבה,חומצות
Acetic Acid

ח ו מ צ ת חומץ

Citric Acid

חומצת לימון

Fumaric Acid

חומצה פומרית

Glucono Delta-Lactone

גלוקונו דלתא לקטון

Hydrochloric Acid

חומצת מלח

Lactic Acid

חומצה לקטית

Malic Acid

חומצה מלית

Phosphoric Acid

חומצה זרחתית

Potassium Acid Tartrate

אשלגן מימן טרטרת

Sodium Bisulfate

נתרן מימן גופרתי

Sulfuric Acid

חומצה גופרתית

Tartaric Acid

חומצה טרטרית

Calcium Phosphate, Tribasic

תלת סידן זרחתי

Calcium Silicate

סידן צורני

Calcium Stéarate

סידן סטיארט

Cellulose, Microcrystaliine

צלולוזה מיקרו גבישי

Cellulose Powdered

אבקת צלולוזה

Kaolin

קאולין

Magnesium Carbonate

קרבונט המגנזיום

Magnesium Hydroxide

הידרוקסיד המגנזיום

Magnesium Stéarate

סטיארט המגנזיום

Silicon Dioxide

צורן דו חמצני

Sodium Silicaoaluminate

נתרן צורן אלומינת

Magnesium Silicate

מגנזיום צורני

Adipic Acid

חומצה אדיפית

Aluminum Ammonium Sulphate

חמרן אמון גופרתי

Aluminum Potassium Sulfate

חמרן אשלגן גופרתי

Aluminum Sodium Sulfate

חמרן נתרן גופרתי

Ammonium Carbonate

דו אמוניום פחמתי

Ammonium Phosphate, Dibasic

דו אמוניום מימן זרחתי

Ammonium Phosphate, Monobasic

אמוניום דו מימן זרחתי

Calcium Citrate

סידן ציטראט

Calcium Gluconate

סידן גלוקונט

7.7.1987 , י׳ בתמוז התשפ״ז,5040 קובץ התקנות
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סידן הידרוקסיד

Calcium Hydroxide

סידן לקטאט

Calcium Lactate

סידן מימן זרחתי

Calcium Phosphate, Monobasic

סידן פירופוספאט

Calcium Pyrophosphate

מגנזיום חמצני

Magnesium Oxide

אשלגן מימן טרטראט

Potassium Acid Tartrate

אשלגן ציטראט

Potassium Citrate

דו אשלגן מימן זרחתי

Potassium Phosphate, Dibasic

אשלגן דו־מימן זרחתי

Potassium Phosphate, Monobasic

נתרן אצטאט

Sodium Acetate

נתרן אצטאט אל מימי

Sodium Acetate, Anhydrous

נתרן מימן פירופוספאט

Sodium Acid Pyrophosphate

נתרן ציטראט

Sodium Citrate

דו נתרן מימן זרחתי

Sodium Phosphate, Dibasic

חד נתרן מימן זרחתי

Sodium Phosphate, Monobasic

תלת נתרן זרחתי

Sodium Phosphate, Tribasic

נתרן אשלגן טרטראט

Sodium Potassium Tartrate

נתרן פירופוספאט

Sodium Pyrophosphate

ססקי נתרן קרבונאט

Sodium Sesquicarbonate

חומצה סוקסינית

Succinic Acid

המרים המונעים התגבשות
צורן דו־חמצני

Silicon Dioxide

אורתופוספאטים םידניים

Calcium Orthophosphates

יפודות מתחלכים ומייצבים
המרים המפורטים בתוספות הראשונה והשניה לתקנות
בריאות הציבור )מזון( )יסודות מתחלבים
ומייצבים במצרכי מזון( ,התשכ״ו1966-
5

כהן אתילי

Ethyl Alcohol

גליצרול

Glycerol

חומצה סטיארית

Stearic Acid

אליליוצין

L-Leucine

פוליאתילן גליקול

Poly Ethylene-Glycol

פוליויניל פירולידון

)PUP (Pyrolidone Vinyl Polymer

בתמימות לממתיק אישי בלבד -
חומצת בנזואית  -עד  1000חלקים למיליון
פרה הידרוקסי חומצה בנזואית  -עד  1000חלקים למיליון.

5

ן

ק״ת התשכ״ו ,עמ׳  !996התשמ״ד ,עמ׳ .499
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תוספת חמישית
)תקנות )4א() (3ו־)5א((
טור ג׳

כמות מרבית של ממתיק כ־ 100מ״ל או
טור א׳

טור ב׳

כי 100גר׳ מוצר )פרטים (4-1

ממתיק

צי״ס

כמות מרבית של ממתיק במנה השווה ל־5
גר׳ פוכרוזה )פרט (5

.1

סכרין

.2

ציקלמאט

.3

אספרטיים

.4

אססולפאם־קיי

 2.5מ״ג לק״ג

.1

משקאות לא כהליים מוכנים לשתיה  4.4 -מ׳׳ג

משקל גוף

.2

גלידה  17.5מ׳׳ג

.3

סוכריות וגומי לעיסה  8.5 -מ״ג

.4

ריבה  8.5 -מ״ג

.5

ממתיק אישי  18 -מ״ג

 11מ״ג לק״ג

.1

משקאות לא כהליים מוכנים לשתיה  19.3 -מ״ג

משקל גוף

.2

גלידה  77 -מ״ג

.3

סוכריות וגומי לעיסה  38.5 -מ״ג

.4

ריבה  38.5 -מ׳׳ג

.5

ממתיק אישי  150 -מ״ג

 40מ״ג לק״ג

.1

משקאות לא כהליים מוכנים לשתיה  70 -מ״ג

משקל גוף

.2

גלידה  280 -מ״ג

.3

סוכריות וגומי לעיסה  140 -מ״ג

.4

ריבה  140 -מ״ג

.5

ממתיק אישי  18 -מ״ג

 9מ׳׳ג לק״ג

.1

משקאות לא כהליים  -אסור לשימוש במצרך זה.

משקל גוף

.2

גלידה  -אסור לשימוש במצרך זה.

.3

סוכריות וגומי לעיסה  -אסור לשימוש במצרך זה.

.4

ריבה  -אסור לשימוש במצרך זה.

.5

ממתיק אישי  20 -מ״ג

ד ב גולן
המנהל הכללי של משרד הבריאות

י״ב בסיון התשמ״ז) 9ביוני (1987
)חמ 0-1115
אני מאשרת.
שושנה ארבלי־אלמוזלינו
שרת הבריאות
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הודעת הסיוע המשפטי ,התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (6)4לתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי ,ה ת ש ל ״ ג  -ג ד ^
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:

,

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי  1987לעומת המדד שפורסם
.1
בחודש פברואר  1987הוא .4.56%

שיעור עליית
"״״י

בהתאם לאמור בסעיף  1נוסח התוספת הראשונה וסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ב ס י ן א׳
.2
לתוספת השניה לתקנות ,החל ביום ד׳ בתמוז התשמ״ז ) 1ביולי  ,(1987הוא כך:

סכומיט מוגדלים

מ

״תוספת דאשונה
)תקנה ((3)6
)א( שכרם של עדים ,של עדים מומחים ,של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא
יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד. 1984-
2

)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.
)ג( צילום מסמכים ,בסכום שלא יעלה על  72.80שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.
)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על  109.30שקלים חדשים למבקש אחד.

תוספת שגיה
)תקנה (11
סימן א׳  -שכר ה ט ר ח ה ע ל ב ס י ס הטיפול המשפטי
)א( בסעיף זה ,״בית משפט״  -אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן)ב(.
)ב( מי שנתמנה ליתן שרות לפי תקנה )4א() ,(3יקבל שכר־טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

בית משפט שלום

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים
תזכורת ,דיון
דיון או
מוקדם ,פסקידין
מוגשות ראיות
בהעדר הגנה

ישיבה נוספת

ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבה
למתן פסק דין,
ישיבה שלא
התקיימה

תביעת פינוי ,סילוק יד

57.90

35.70

82.80

45.80

18.00

קביעת שכר דירה

35.60

18.00

28.40

39.10

10.70

קביעת גיל

25.90

22.10

28.60

18.00

18.00

המרצה בתיק עיקרי

25.90

15.80

28.60

15.80

11.30

ענין אחר

50.70

32.60

60.60

45.00

18.00

1
2

ק״ת התשל״ג ,עמ׳  :2048התשמ״ד ,עמ׳ .2112
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .2220
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לימוד
ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

בית משפט מחוזי

ישיבה
ראשונהשבה מתקיים
דיון
או מוגשות
ראיות
קדם משפט

ישיבה
נוספת

תזכורת,
דיון
מוקדם,
פסק דין
בהעדר
הגנה

ישיבה
לקביעת תארי!־,
ישיבה
למתן פסק דין,
ישיבה
שאינה מתקיימת

שונות

צו ירושה
)ללא התנגדות(

144.70

מינןי אפןטרופום
)ללא התנגדות(

93.40

בקשה למתן הוראות
לפי חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ״ב1962-

71.10

3

מ ר ט ה ר:גל

86.60

היתר נישואין

52.20

ענין אחר

100.70

המרצה בתיק
עיקרי

43.00

52.20
62.60

71.10

43.00

22.10

126.10

74.60

50.70

28.60

22.00

הכנה ,כולל הופעות
לצורך קבלת צו על תנאי

בית המשפט העליון

י שיבה לאחר מתן
צו על תנאי

ישיבה נוספת למעט
מתן פסק דין

בג״צ

575.90

215.90

בג״צ מסוג הביאם קוידפוס

284.50

215.90

הכנה

ישיבה בבית־משפט

ענין אזרחי •

129.00

181.60

בקשה להתרת נישואין

100.70

43.00

בקשת רשות לערעור

86.60

71.10

רשם בית־המשפט העליון

תזכורת,
דיון מוקדם

הכנה )חד פעמי(
43.00

ב י ת דין רבני
אי י
ן ו ר

תביעה

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים
דיון או
מוגשות ראיות

52.20
52.20

22.10

ישיבה נוספת

ישיבה נדחית
או ישיבה שלא
התקיימה

43.00

15.80

ישיבה לדיון
28.60

שונות

תביעה נוספת למבקש
הסכם גירושין לצורך
הכללתו פפסק דין לגירושין:
שווי הנכסים אינו עולה על  2,560.90שקלים חדשים

43.00

שווי הנכסים עולה על  2,560.90שקלים חדשים

86.60

3
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סייח התשכ׳׳ב ,עמי .120
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לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

ישיבה שבה
מתקיים דיון

ישיבה נוספת

ערעור

52.20

94.40

35.70

22.10

ערעור כאשר הענין טופל עלייזי
אותן עורך־דין בדרגה ראשןנה

52.20

93.40

35.70

22.10

בית הדין הרבני הגדול

ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבה
למתן פסק־דין
וישיבה שלא
התקיימה

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(

דיון מוקדם

ישיבה ראשונה
שבה מתקיים
דיון או
מוגשות ראיות

ישיבה נוספת

תביעה

45.80

32.60

60.70

45.00

18.00

רשם

28.60

15.80

29.00

15.80

11.90

בית הדין הארצי לעבודה
ערעור על ועדת
נכות וועדות רפואיות

35.70

45.80

ערעורים אחרים

64.90

45.80

בית דין איזוהי
לעבודה

ועדות נכות שכהן
שופט ונציג ציבור
ערר

116.00

45.80

רשם

1

ישיבה נדחית
או ישיבה
שלא מתקיימת

לימוד ענינו
של מבקש
)חד פעמי(
100.70

הוצאה לפועל

45.80
חד־פעמי

פתיחת תיק
בקשות שונות בהעדר הופעה

20.80

הופעק בפני רשם בענין «חר

י״ד בםיון התשמ״ז) 11ביוני (1987
)חמ (3-237

64.40
64.90

18.00

ישיבה לקביעת
תאריך ,ישיבה
ישיבה ראשונה
למתן פםקידין,
שבה מתקיים
ישיבה שלא
דיון או
התקיימה
דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת

28.60

איחוד תיקים

64.90

18.00
18.00

71.10

45.80

ישיבה ראשונה

18.00
ישיבה נוספת

10.40
28.60

94.50

15.80

חיים קלוגמ ן
ממלא-מקום המנהל הכללי של
משרד המשפטים

^ קובץ התקנות  ,5040י׳ בתמוז התשמ״ז7.7.1987 ,
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חוק עזר לדשות הניקוז כנדת )שמידה על דשות ניקוז()תיקון( ,התשמ״ז1987-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  44לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,התשי״ח ,'1957-קובעת
רשות הניקוז כנרת חוק עזר זה:
תיקון סעיף 9

.1

בסעיף  9לחוק עזר לרשות הניקוז כנרת)שמירה על רשות ניקוז( ,התש״ם , 1980-במקום
2

״ 500שקלים״ יבוא ״ 600שקלים חדשים״ ובמקום ״ 20שקלים״ יבוא ״ 24שקלים חדשים״.
נתאשר.
צ ג י א ו רטנו :ר ג
יושב־ראש רשות הניקוז כנרת

ג׳ בסיוןהתשמ״ז) 31במאי (1987
)חמ 0-836
אריה נחמקין
שר החקלאות
ס״ח התשי״ת ,עמ׳ .41
ק״ת התש״ם ,עמ׳ .1999

הודעת שכר חברי הכנסת ,החשמ״ז987-ו
בהתאם לסעיף  5להחלטת שכר חברי הכנסת ,התשמ״ז ,'1986-אני מודיע לאמור:
.1

החל ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ) 1באפריל  (1987ישולם שכר יסוד -
)(1

ליושביראש הכנסת  3,174 -שקלים חדשים!

)(2

לסגני יושביראש הכנסת וליושבי ראש ועדןת הכנסת  2,658 -שקלים חדשים!

)(3

לחבר הכנסת  2,480 -שקלים חדשים.

י״דבאיירהתשמ״ז) 13במאי(1987
)חמ 0-226

מיכה ר י י ס ר
יושב־ראש ועדת הכנסת

ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .368
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המחיר  1.80שקל חדש
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