רשומות

קובץ התקנות
י״ד באד!־ ב׳ התשנ׳׳ב

5429

צו הגנת הפרטיות)קביעת גופים ציבוריים()תיקון( ,התשנ״ב:.1992-
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה)פטור מתשלום מם רכוש()תיקון( ,התשנ״ב1992-
הודעת אגרות בריאות)מס׳  ,(2התשנ׳׳ב1992-
הודעת הגנת השכר)מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני()מס׳  ,(2התשנ״ב1992-

 19במרס 1992

עמוד
892
892
893
898

צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון( ,התשנ״ב992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)23לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ״א ,'1981-ובאישור ועדת
החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

.1
יבוא:

בסעיף  1לצו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( ,התשמ״ו /1986-אחרי פסקה )(6

טור ב׳
ס ו ג מידע וידיעות שרשאי הגוף ל ק ב ל לגבי עולה ב־ 5השנים
ה ר א ש ו נ ו ת למעמדו כעולה ,לענין ק ב ל ת טיפול או סיוע

טור א׳
הגוף

א .הסוכנות היהודית לארץ
א.
הסוכנות(
ישראל )להלן -
ב.
ב .ההסתדרות הציונית העולמית ג.
)להלן  -ההסתדרות הציונית( ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

שם פרטי ושם משפחה.
ארץ מוצא.
מספר תעודת זהות ומספר תעודת עולה.
תאריך כניסה לישראל ותאריך קבלת מעמד עולה.
גיל.
מען.
דרך הגעה ארצה.
פרטי השכלה ומקצוע.
פרטי מימון או סיוע כספי או אחר שניתן מאת המשרד
לקליטת העליה או גופים ציבוריים אחרים.
פרטים ממשרד הפנים על הוצאת דרכון או תעודת
מעבר לעולה שקיבל סיוע מהסוכנות או מההסתדרות
הציונית או על חידושם.

יא .מטען  -נפח המטען ומשקלו ,שם האניה המובילה,
תאריך יציאת המטען מארץ המוצא ,תאריך כניסת
המטען לארץ ומקום אחסונו״.
י׳ באדר א׳ התשנ״ב ) 14בפברואר (1992
)חמ (3-1480

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

י ם״ח התשמ״א ,עמ׳  ;128התשמ׳׳ה ,עמ׳ .52
ק״ת התשמ״ו ,עמ׳  ;466התש״ן ,עמ׳ .322
2

ת ק נ ו ת משפחות חיילים שנספו במערכה )פטור מ ת ש ל ו ם מ ס רכוש(
)תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )34א() (1לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים
ושיקום( ,התש״י , 1950-ולאחר התייעצות עם שר הבטחון ושר העבודה והרווחה ,ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת לפי חוקייסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

1
2

892

סייח התש״י ,עמ׳ .162
סייח התשל״ה ,עמי .206
קובץ התקנות  ,5429י״ד באדר ב׳ התשנ׳׳ב19.3.1992 ,

ונתקנה  2לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )פטור מתשלום מס רכוש(,
.1
התשל״ד , 1974-בסופה יבוא:

תיקון תקנה 2

3

״) (11לשנת המס  750 - 1992שקלים חדשים״.
כ״ג באור א׳ התשנ״ב ) 27בפברואר (1992
)חמ (3-540

יצחק מודעי
שר האוצר

ק״ת דתשל״ד ,עמ׳  :845ק״ת התש״ן ,עמ׳ .534

הודעת אגדות בריאות )מס׳  ,(2התשנ״ג992-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ד( לתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט) '1989-להלן  -התקנות(,
אני מודיע לאמור:
עקב העליה במדד המחירים לצרכן ,נוסח התוספת השניה לתקנות הוא מיום כ״ו באדר א׳
.1
התשנ״ב ) 1במרס  (1992כדלקמן:

העלאת סכומי
א ג ר ו ת

״ ת ו ס פ ת שניה
)תקנות  1ו־(2
.1

:תקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( ,התשמ״ו- 1986-
2

) (1לענין תקנה )27א( וי)ב( -
א.

תכשירים רפואיים
בשקלים חדשים

מיד בדיקת איכות תכשיר רפואי לצורך הרישום -
מייצור מקומי

966

מיבוא

1,293

ב.

מיד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי לצורך חידוש רישומו בפנקס

510

ג.

מיד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף

430

ד.

מיד תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי שרישומו בפנקס בתוקף

18

ה.

מיד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
ען:מו לשמש תכשיר רפואי

510

ו.

מיד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר רפואי או הנועד
ען:מו לשמש תכשיר רפואי

12

) (2לענין תקנה )27ג( -
א.

בעד רישום תכשיר רפואי בפנקס )למעט רישום של תכשיר על ידי
מוסד רפואי או לצרכי יצוא(

164

ב.

מ:ד חידוש רישומו של תכשיר לצורך רישום בפנקס )למעט רישום
של תכשיר על ידי מוסד רפואי או לצרכי יצוא(

54

ג.

מ:ד שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן ,או שם סוכנו של
יצרן התכשיר ,אם המפעל נמצא מחוץ לישראל

26

1
2

ק״ת התשמ״ט ,עמ׳  ¡714התשנ״ב עמי .265
ק׳׳ת התשמ״ו ,עמי  ;906התשנ״ב ,עמ׳ .265

קובץ התקנות  ,5429י״ד באדר ב׳ התשנ״ב19.3.1992 ,

893

בשקלים חדשים

תמרוקים

ד.

בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן ,או שם סוכנו
8
של יצרן התכשיר ,אם המפעל נמצא מחוץ לישראל

ה.

8

בעז־ העתק תעודות רישום או חידוש רישום

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( ,התשל״ג, 1973-
.2
לענין סעיף - 3
3

)(1

בעד רשיון תמרוקים כללי או חידושו

675

)(2

בעד רשיון לתמרוק פלוני או חידושו

123

) (3בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני ,בין לצורך הוצאת רשיון
לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו ,אם התמרוק הוא בעל גוון אחד

392

לכל גוון נוסף

63

היתר רעלים

בצו הרוקחים )אגרות תעודת היתר למכירת רעל( ,התשל״ז , 1976-לענין סעיף  ,1בעד
.3
תעודת היתר למכירת רעל או חידושה ,תשולם אגרה בסך  145שקלים חדשים.

יסודות רדיו־
אקטיביים

בתקנות הרוקחים)יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( ,התש׳׳ם , 1980-לענין תקנה 10א -

4

.4

5

) (1בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר
103
רדיואקטיבי
) (2בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

103

) (3בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

166

) (4בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

166

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

166

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

3

י
5

894

א .דוזימטריה אישית

65

ב .כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת ,לרבות מקורות כיול

103

ג.

בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית

103

ד.

תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

166

ה.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי 166

ו.

שירותי רדיוגרפיה

166

ז.

אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחמרים רדיואקטיביים

103

ח .סילוק פסולת רדיואקטיבית

117

ט .הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה
ולמינון חמרים רדיואקטיביים לצרכי ריפוי או אבחון רפואי

166

י .הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

166

ק״ת התשל״ג ,עמ׳  ¡882התשנ״ב ,עמ׳ .265
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  ¡621התשנ״ב ,עמי .265
ק״ת התש״ם ,עמ׳  ¡992התשנ״ב ,עמ׳ .265
קובץ התקנות  ,5429י״ד באדר ב׳ התשנ״ב19.3.1992 ,

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)תכשירים להדברת מזיקים לאדם( ,התשכ״ב,61962-
.5
לענין סעיף )8א( ,בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב
בצידו בטור ב׳:

תכשירים להדברת
מ ז י ק י פ

טור ב׳
אגרה בשקלים הדשים

טור א׳

233

) (1תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד

77
) (2תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד ,לכל חומר פעיל נוסף
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכשירי קרינה לטיפול רפואי( ,התשכ״ח^, 1968
.6
לענין סעיף )8א( ,בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך  148שקלים חדשים.
7

.7

בצו הרוקחים )אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח( ,התשמ״ד- 1983-
8

מכשירי קרינה

רשיון רוקח

) (1לענין סעיף - 1
)א( בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן
הרשיון ,אגרה בסך' 346שקלים חדשים.
)ב( בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק
ברוקחות תשולם ,עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך
 181שקלים חדשים.
) (2לעניו סעיף - 2
)א( בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן
הרשיון ,אגרה בסך  164שקלים חדשים.
)ב( בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון
זמני לשמש עוזר לרוקח ,תשולם ,עם מתן הרשיון הזמני ,עם חידושו או עם
הארכתו ,לפי הענין ,אגרה בסך  103שקלים חדשים.
.8

בצו הרופאים )אגרות רשיון והיתר זמני( ,התשמ׳׳ד- 1983-
9

רשיון רופא

) (1לענין סעיף  ,1בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם ,עם מתן הרשיון ,אגרה בסך
 321שקלים חדשים.
) (2לענין סעיף  ,2בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם ,עם מתן
ההיתר או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  166שקלים חדשים.
.9

בצו רופאי השיניים )אגרות רשיון והיתר זמני( ,התשמ׳׳ד- 1983-
10

רשיון רופא־
שיניים

) (1לענין סעיף  ,1בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם ,עם מתן הרשיון,
אגרה בסך  321שקלים חדשים.
) (2לענין סעיף ,2.בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם ,עם
מתן ההיתר או עם חידושו ,לפי הענין ,אגרה בסך  166שקלים חדשים.

6
7
9
9
10

ק״ת התשכ׳׳ב ,עמ׳  !1097התשנ״ב ,עמ׳ .265
ק״ת התשכ״ח ,עמ׳  ¡2230התשנ״ב ,עמ׳ .265
ק״  rהתשמ״ד ,עפ׳  ¡51התשנ״ב ,עמ׳ .265
ק״ד 1התשמ״ד ,עמי  ¡49התשנ״ב ,עמי .265
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ¡51התשנ״ב ,עמ׳ .265

קובץ ו תקנות  ,5429י״ד באדר ב׳ התשנ״ב19.3.1992 ,

895

בחינה לרופא־
שיניים

.10

רשיון מיילדת

.11

רישום פסיכולוג

.12

הסגר

.13

בצו רופאי השיניים )אגרות בחינה( ,התשמ״ד , 1983-לעניו סעיף - 2
״

) (1בעד בחינת מקצוע תשולם אגרה בסך  38שקלים חדשים:
) (2בעד בחינה נוספת תשולם אגרה בסך  17שקלים חדשים..
בצו המיילדות )אגרות רשיון ותעודת היתר( ,התשמ״ד- 1983-
!2

) (1לענין סעיף  ,1בעד רשיון לעסוק ביילוד ,ללא הגבלת תקפו ,תשולם ,עם מתן
הרשיון ,אגרה בסך  155שקלים חדשים.
) (2לענין סעיף  ,2בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד
חידושם תשולם ,עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם ,לפי הענין ,אגרה
בסך  96שקלים חדשים.
בתקנות הפסיכולוגים )אגרות רישום( ,התשמ״ד- 1983-
13

) (1לעניו תקנה  ,1בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם ,עם מתן תעודת
רישום ,אגדה בסך  188שקלים חדשים.
) (2לעניו תקנה  ,2בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה ,למעט מומחיות מוכרת לפי
סעיף  19לחוק ,תשולם ,עם מתן תעודת ההיתר הזמני ,אגרה בסך  123שקלים
חדשים.
) (3לענין תקנה  ,3בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה  29לתקנות
הפסיכולוגים)אישור תואר מומחה( ,התשל״ט ,1979-תשולם בעת מתן אישור תואר
מומחה ,אגרה בסך  211שקלים חדשים.
בתקנות ההסגר , 1933 ,לעניו סעיף  (1)14־
14

אגרות הפגר ותשלומי הסגר
שקלים חדשים

) (1חקירה ובדיקה רפואית של אניות ,לרבות העברת צוות הסגר בסירה
לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית
)(2

מתן תעודת בריאות

~
חינם
חינם

) (3מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד

חינם

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

185

) (5לכל סירת משמר ,ליממה או לחלק ממנה

185

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

185

)) (7א( אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית ,ליממה
או לחלק ממנה ,לאחר  24שעות ראשונות -

״
1 2
1 3
14

896

ק״ת התשמ״ד,
ק״ת התשמ״ד,
ק״ת התשמ״ד,
חא״י ,כרד גי,

עמ׳
עמ׳
עמי
עמי

 :50התשנ״ב ,עמי .265
 :53התשנ״ב ,עמי .265
 :52התשנ״ב ,עמי .265
 ¡2170ק״ת התשנ״ב ,עמי .265
קובץ התקנות  ,5429י״ד באדר ב׳ התשנ״ב19.3.1992 ,

המשקל הרשום בטונות נטו

בשקלים חדשים

 1עד 100

185

 101עד 200

185

 201עד 300

185

 301ומעלה
)ב( כל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה

185
185

) (8חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי
מחסני האניה ומטענה -
המשקל הרשום בטונות נטו

 1עד 100
 101עד 200
 201עד 400
 401ומעלה

185
185
185
185

באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם
לחיטוי המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד -
מחצית התשלומים האמורים.
) (9בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחםניה  -מחיר חמרי החיטוי או
שאר התמרים שהשתמשו בהם ,בתוספת  10%בעד השימוש בכלים
ו־ 185שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק
בדבר.
) (10חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים -
לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו
לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו

185
חינם

לחפציו של כל אדם

185

) (11חיטוי סחורות או כלי בית ,עורות ,לכל מאה יריעות
סחורות צמר וכותנה ,לכל חבילה
סחורות אחרות וכלי בית ,לכל חבילה של  125ק׳׳ג או חלק מהם

185
185
185

) (12עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולימ של ההסגר ,בעד כל נוסע,
לכל יממה או חלק ממנה -
עד גיל שבע
מגיל שבע ומעלה

חינם
185

) (13בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכובם בבית חולים של ההסגר יוטל תשלום
לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים אותה עת.
) (14בעד העברת גוויה ,פיקוח על גוויה וחיתום ארונו של המת

185

) (1) (15בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוסתן נטו -
עד  200טון
מעל  200טון עד  500טון
מעל  500טון
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בשקלים חדשים

המשקל הרשום בטונות נטו

185

) (2בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה)(1
) (16בעד תעודת חיטוי חבילות
חיסונים

185

בתקנות ההסגר )אגרות חיסונים ותעודות( ,התשל׳׳ז , 1977-לענין
.14
תקנה )2א( ,בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית -
15

בשקלים חדשים

) (1בעד הרכבת חיסון

28

) (2בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית

26

בתקנות בריאות העם )קבורה מחדש( , 1941 ,לענין תקנה )10א( -

קבורה מחדש

.15

בדיקת דגים

בתקנות בריאות הציבור )מזון()בדיקת דגים( ,התשמ״א , 1981-לענין תקנה )10א(,
.16
הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה ,בשביל מרכז השלטון
המקומי ,אגרת בדיקה בסך  40אגורות לכל  10קילוגרם.

16

בשקלים חדשים

) (1בעד תעודה לפי תקנה )(2)6ג(
) (2בעד חתימת הארון לפי תקנה )(2)6ג(
) (3בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה )( 1 )9ג(

3-2149

55
270
55
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כ׳׳ח באדר א׳ התשנ״ב ) 3במרס (1992
(
m

1 5
1 6
1 7

משה משיח
המנהל הכללי של משרד הבריאות
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הודעת הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועי־אדגוגי( )מס׳ ,(2
התשג״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות הגנת השכר )מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני(,
התשמ״ח) '1988-להלן  -התקנות( ,אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי שיעור התנודה
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