רשומות

קובץ־ התקנות
כ״וז בניסן התשנ׳יב

5438

 1במאי 1992

עמוד
1006
1006

תקנות מס הכנסה)ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ()תיקון( ,התשנ׳יב1992-
תקנות הרוקחים)תכשירים רפואיים()תיקון( ,התשנ״ב1992-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך הגישה לכפר החורש! צומת כפר החורש(
1007
התשנ״ב1992-
1008
צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דרך מס׳  :877קטע עוקף צפת( ,התשנ״ב1992-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :89קטע צומת כברי-מעליא( )הרחבה(,
1009
התשנ״ב1992-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מחלף אלוף שדה מחלף בר אילן( )תיקון(,
1009
התשנ״ב1992-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :784קטע מורשת מנדא( )שינוי תוואי(,
1010
התשנ״ב1992-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת השניה לחוק(
1011
)מס׳  ,(7התשנ״ב1992-
1011
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)תכשירים להדברת מזיקים לאדם()תיקון( ,התשנ״ב1992-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
1012
)תיקון מס׳  ,(14התשנ׳׳ב1992-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
1012
)תיקון מס׳  ,(15התשנ״ב1992-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחיר מרבי בעד בחינות( )מס׳ ,(2
1013
התשנ״ב1992-
1015
צו היטלי סחר)שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט()מס׳  ,(7התשנ״ב1992-
1017
הודעת שיקים ללא כיסוי)סדרי דין()העלאת סכום הפקדון( ,התשנ״ב1992-
1017
צו מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[)הוספה לתוספת השניה()הוראת שעה( ,התשנ׳׳ב1992-
1017
הודעת הארכיונים)אגרות()מס׳  ,(2התשנ״ב1992-
1018
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות)אגרות רישום( ,התשנ״ב1992-
1018
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית)מס׳  ,(3התשנ׳׳ב1992-
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)שרים ושאיריהם()תיקון( ,התשנ״ב1020 . . . . 1992-
תיקון טעויות דפוס

תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ()תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (14)17ו־ 243לפקודת מם הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ( ,התשל״ט, 1979-
.1
במקום הגדרת ״מומחה חוץ״ יבוא:
2

׳״׳מומחה חוץ״  -תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
) (1שר העבודה והרווחה אישר לגביו כי בשל משלח ידו יש צורך בהעסקתו בישראל:
) (2הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל והוא מקבל תמורה בעד מתן השירות
שלשמו הוזמן.״
תחילה

תחילתן שלי תקנות אלה בשנת המס .1992

.2

כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל (1992
י צח ק מ וד ע י

)חמ (3-904

ש ר האוצר
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת החשל׳׳ט ,עמי  ¡1689התשמ״ז ,עמי .1242

תקנות הרוקחים )תכשירים דפואיים( )תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א , 1981-אני מתקין
תקנות אלה:
1

תיקון הרישה

ברישה לתקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( ,התשמ״ו) 1986-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,במקום ״סעיף 63״ יבוא ״סעיף 62״.
2

תיקץ תקנה 4

.2

תיקון תקנה 6

.3

תיקון תקנה 7

.4

בתקנה  4לתקנות העיקריות -
) (1במקום תקנת משנה )א( יבוא:
״)א( לא ייצר אדם ,לא ייבא ולא ישווק תכשיר רשום אלא אם כן הוא בעל
הרישום.״;
) (2בתקנת משנה )ד( ,בפסקה ) ,(3הסיפה המתחילה במלים ״אלא אם כן״  -תימחק.
בתקנה  6לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )ב( ,במקום ״לבעל הרישום״ יבוא ״למבקש הרישום״!
) (2בתקנת משנה )ג( ,אחרי ״למפעל היצרן״ יבוא ״או לסוכנו״.
בתקנה  7לתקנות העיקריות -
) (1בתקנת משנה )ג( ,הסיפה המתחילה במלים ״המנהל ירשום״  -תימחק:
) (2בתקנת משנה )ה( ,במקום פסקה ) (2יבוא:

1
2

1006

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמי .694
ק״ת התשמ׳׳ו ,עמ׳  ¡906התשמ״ט ,עמ׳ .714
קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ׳׳ב1.5.1992 ,

״) (2הוגשה בקשה לשינוי בתכשיר רשום שלא בידי בעל הרישום ,יודיע על
כך המנהל בכתב לבעל הרישום ולא יאשר את השינוי עד לקבלת תגובתו של
בעל הרישום!
) (3הודיע היצרן כי סוכנו לתכשיר רשום חדל לשמש סוכנו ,יבוטל שמו של
הסוכן כבעל הרישום לאותו תכשיר.״
) (3אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:
״)ו( הודעה על ביטול שם בעל הרישום לפי תקנת משנה )ה() (3תימסר בידי
המנהל לבעל הרישום הקודם ורשאי הוא להמשיך ולשווק את מלאי התכשיר
הנמצא ברשותו בארץ לתקופה שלא תעלה על שנה מיום ההודעה.
)ז( המנהל רשאי ,על פי הודעתו של היצרן ,לאשר סוכן חדש להיות בעל
הרישום לתכשיר ,ולרשום אותו בפנקס כבעל הרישום :נרשם הסוכן החדש
כאמור ,יודיע לו המנהל על כך.״
ה׳ נ:ניסן התשנ״ב ) 8באפריל (1992
<
חמ

אהוד אולמרט
שר הבריאות

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דדך הגישה לכפר החורש; צומת
כפר החורש( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
.1

)א( הפקודה תחול על הדרך והצומת הבאים:

תחילת הפקודה
על הדרו

) (1קטע הדרך ברוחב עד  20מטרים המתחיל בנקודת ציון 233.144 - 173.875
בקירוב על דרך הגישה לכפר החורש והמסתיים בנקודת ציון 173.964 - 223.115
בקירוב על הדרך האמורה.
) (2הצומת שבו מתחברת דרך הגישה לכפר החורש עם דרך מס׳  75קטע עוקף
מגדל העמק .
2

)ב( גבולות הדרך והצומת עוברים בגוש  16899חלקים  8 ,6 ,1ומסומנים ,לשם זיהוי,
בקווים אדומים במפה מס׳ כ 7417/הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון
ביום י״ט באדר ב׳ התשנ׳׳ב ) 24במרס .(1992
העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון ,דרך
.2
החטיבות ,נצרת עלית ,וכל המעונין בדבר ,רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיין במפה

י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס (1992
)חמ (3-162

א ריאל ש רו ן

שר הבינוי והשיכון
1
2

עייר  ,1943תום׳  ,1עמ׳  !40סייח התשכ״ו ,עמ׳ .4
ק׳׳ת התשל״ג ,עמי .1660

קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

1007

צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דדך מס׳  :877קטע עוקף צפת(,
התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 1943 ,י ,אני
מצווה לאמור:
תחולת הפקודה
ע ל

ה ד ר

י

) .1א( הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחילה בנקודת ציון - 262.083
 196.972בקירוב על הדרך לבית חולים צפת והמסתיימת בנקודת ציון 200.884 - 262.117
בקירוב על דרך מם׳  ¡90מטולה  -טבריה  -בית־שאן ,קטע ראש־פינה  -טבחה .
2

)ב( גבולות הדרך עוברים בגושים ובחלקות המצויינים בתוספת ומסומנים ,לשם זיהוי,
בקו אדום במפה מס׳ כ 1/7274/הערוכה בקנה מידה  1:5000והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון
ביום י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס .(1992
דשות לעיין במפה

העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון ,נצרת
.2
עלית ,וכל המעונין בדבר ,רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
)סעיף )1ב((
גושים

הלקות

13548

11 ,10 ,3 ,2 ,1

13549
13717
13715
13712

1
לא מוסדר
לא מוסדר
,61 ,60 ,59 ,58 ,52 ,46 ,45 ,44 ,43 ,34 ,29 ,28 ,27 ,26 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13
111 ,110 ,109 ,108 ,82 ,81 ,78 ,77 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62
104 ,81 ,79 ,78 ,77 ,14 ,13 ,1

13706
13707

49
,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,29 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10
,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,100 ,99 ,98 ,94 ,88 ,87 ,84 ,83 ,66 ,65 ,64 ,51
115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,108

13704
13708
13090
13089

122
24 ,23 ,22
50 ,49 ,38 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,25 ,24 ,23
.16 ,2 ,1

13711

0-162

י׳׳ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס (1992
m

1
2

1008

אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי  ¡40ס״ח התשכ״ו ,עמ׳ .4
ק״ח התשל״ד» ,מ׳ .216

קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניםן התשנ״ב1.5.1992 ,

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דין־ מס׳  :89קטע צומת כברי -
מעליא()הרחבה( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 1943 ,י ,אני
מצווה לאמור:
) .1א( הפקודה תחול על קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל בנקודת ציון - 169.392
 168.1571בקירוב על דרך מס׳  :89צומת כברי מעליא )להלן  -הדרך( בק״מ  97והמסתיים ק
ציו־  170.337 - 169.706בקירוב על הדרך האמורה בק״מ .114
2

ב נ

ו ד ת

תחולת הפקודה
על הדרך

)ב( גבולות הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים לשם זיהוי
בקווים אדומים במפה מס׳ כ 7290/הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון
ביו& י׳׳ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס .(1992
העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון ,דרך
.2
החטיבות ,נצרת עלית ,וכל המעוניין בדבר ,רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיין במפה

תוספת
)סעיף )1ב((
גושים

חלקות

1&560
18661
18662
18663
181571

33 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,2 ,1
44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,18 ,17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1
83 ,82 ,80 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,63 ,61 ,60
71 ,70 ,66 ,65 ,64 ,63 ,60 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39
41 ,40 ,21 ,20 ,19

1 81572

18573

46

.78 ,75 ,74 ,73 ,72 ,55 ,54 ,53 ,12

י׳׳ט באדר ב׳ התשנ׳׳ב ) 24במרס (1992
אריאל שרון
ש ר הבינוי והשיכון

)חמ (3-162
1
2

ן ״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳  ¡40ס״ח התשכ״ו ,עמ׳ 4
ק ״ת התשכ׳׳ז ,עמ׳ .992

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()מחלף אלוף שדה מחלף בד אילן(
)תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
בסעיף  (2)1לצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()מחלף אלוף שדה מחלף בר
.1
אילן( ,התשמ״ט) 1989-להלן  -הצו העיקרי( ,במקום הקטע המתחיל במלים ״מערכת המחלפים
עוברת...״ והמסתיים במלים ״והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום י״ח בשבט התשמ״ט)24
בינואר (1989״ יבוא:

תיקון סעיף 1

2

י ע׳׳ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳  ¡40ס׳׳ח התשכ׳׳ו ,עמ׳ .4
ק״ת התשמ׳׳ט ,עמי .499
2

קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

1009

״מערכת המחלפים עוברת בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת וגבולותיהם מסומנים
לשם זיהוי בקווים אדומים במפה מספר כ 1/7214/הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה
ביד שר הבינוי והשיכון ביום י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס .(1992״
תיקון התוספת

בתוספת לצו העיקרי ,בגוש  6177בחלקות  -במקום ״259״ יבוא ״258״.

.2

י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס (1992
)חמ (3-162

אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מסי  :784קטע מודשת מנדא(
)שינוי תוואי( ,התשנ"ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( ,'1943 ,אני
מצווה לאמור:
תחולת הפקודה
ע ל

ה ד י

י

) .1א( הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחילה בנקודת ציון - 246.640
 172.240בקירוב על דרך מס׳  :784קטע מורשת -מנדא )להלן  -הדרך( והמסתיימת בנקודת ציון
 171.824 - 248.213בקירוב על הדרך האמורה.
2

)ב( גבולות הדרך עוברים בחלקות ובגושים המפורטים בתוספת ומסומנים לשם זיהוי
בקווים אדומים במפה מס׳ ת 10030/הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון
ביום י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס .(1992
רשות לעיין במפה

העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה ,רח׳ בן
.2
גוריון  ,1חיפה ,וכל המעונין בדבר ,רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
)סעיף )1ב((
גושים

חלקות

17691
17692
17556

4 ,1
8 ,5 ,4
36 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2

18555

2 ,1

י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס (1992
<חמ -162
(3

אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳  :40ס׳׳ח התשכ״ו ,עמ׳ .4
ק״ת התשכ״ז ,עמ׳ .3213

1010

קובץ התקנות  ,5438כ׳׳ח בניסן התשנ׳׳ב1 .!5.1992 ,

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )שינוי התוספת
השניה לחוק( )מס׳  ,(7התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק,יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
.1

בתוספת השניה לחוק ,בפסקה

)- 2(532

תיקמ התוספת
השניה

) (1בפסקת משנה)ד( ,הסיפה המתחילה במלים ״למעט הנמכרות על ידי יצרן או יבואן״
 תימחק.) (2בפסקת משנה )כד(  -הסיפה המתחילה במלים ״למעט הנמכר על ידי יצרן או יבואן״
 -תימחק.

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ג בניסן התשנ״ב ) 26באפריל .(1992

כ״ו׳ באדר ב׳ התשנ׳׳ב ) 31במרס (1992
משה נסים
)חמ (3-1976
שר התעשיה והמסחר

תחילה

יצחק מודעי
שר האוצר

ם״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק״ת התשמ״ט ,עמ׳  :1470התש״ן ,עמי .428

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם()תיקון(,
התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח, 1957-
אני מצווה לאמור:
1

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תכשירים להדברת מזיקים לאדם(,
.1
התשכ״ב) , 1962-להלן  -הצו העיקרי( ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 1

2

״״ועדה מקצועית״  -ועדה לענין מתן רשיונות כאמור בסעיף 2א.״
בסעיף  2לצו העיקרי ,במקום ״מאת המנהל״ יבוא ״שנתן המנהל ,בהסכמת הועד^
.2
המקצועית״.
.3

סעיף 2א לצו העיקרי יסומן 2ב ולפניו יבוא:

״ועדה מקצועית

תיקון סעיף 2

הוספת סעיף 2א

2א) .א( תוקם ועדה מקצועית שתורכב מששה חברים ,שלושה נציגים של
השר לאיכות הסביבה שאחד מהם יהיה היושב ראש ,ושלושה נציגים של שר
הבריאות שאחד מהם יהיה סגן יושב ראש הועדה.
)ב( הודעה על הקמת הועדה המקצועית והרכבה תפורסם ברשומות.״

בסעיף  12לצו העיקרי ,במקום ״ולשנותם.״ יבוא ״ולשנותם ,הכל בהסכמת ה ו ע
.4
המקצועית.״

1
2

דה

תיקון סעיף 12

סייח התשי״ח ,עמ׳ .24
ק״ת התשכ״ב ,עמ׳  ¡1097התשמ״ט ,עמ׳ .714

קוב ץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

1011

תיקון סעיף 16

בסעיף )16א( לצו העיקרי ,אחרי ״רשאי״ יבוא ״בהסכמת הועדה המקצועית״.

.5

ח׳ באדר ב׳ התשנ״ב ) 13במרס (1992
אהוד אולמרט
שר הבריאות

)וומ (3-527

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(14התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט~ , 1989בחלק ארבעה־עשר ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים
להלן ,יבואו המחירים הנקובים לצידם בטורים א׳ דבי:
2

האריזה

המצרך

״מרגרינה עם או בלי מלח,
מרגרינה בטעם חמאה
או לאפיה
מרגרינה עם או בלי מלח
או מרגרינה בטעם חמאה
מרגרינה דלת קלוריות
מרגרינה עם חלב
מרגרינה עם חלב
.2

הכמות

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

חבילה

 200גרם

0.71

גביע
גביע
חבילה
גביע

גרם
גרם
גרם
גרם

250
250
200
250

0.95

טור ב׳
הווזיר כש״ח
במכירה ז
באזור >

0.80

0.97

1.30

1.10

0.71

0.95

0.80

0.75

1.00

0.85

1.10

1.45

1.25׳

תחילתו של צו זה ביום כ״ד בתשרי התשנ״א ) 2באוקטובר .(1991

כ״ג בתשרי התשנ״ב ) 1באוקטובר (1991
משה נסים
)חמ (3-1978
שר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שר האוצר

י ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק׳׳ת התשמ״ט ,עמ׳  :421התשנ׳׳א ,עמ׳ .1017
2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(15התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים ׳)הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
1

1012

ס״ח התשמ׳׳ו ,עמי .2
קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק ששי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן ,יבואו
המחיריים הנקובים לצידם בטורים א׳ ו־ב :

תיקון התוספת

2

׳

המצרך

המשקל

האריזה

״מיונית
מיונית

.2

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

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן
אילת

 500גרם

מכל

5.00

4.30

 1ק״ג

מכל

9.35

8.10״

תחילתו של צו זה ביום ג׳ בניסן התשנ״ב ) 6באפריל .(1992

תחילה

כ״ח באדר ב׳ התשנ׳׳ב ) 2באפריל (1992
)חמ (3-1978

משה נסים
ש ר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שר האוצר

ק״ת התשמ״ט ,עמי  ;421התשנ״א ,עמ׳ .1018

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הודאת שעה()מחיר מדבי בעד בחינות(
)מס׳  ,(2התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ׳׳ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
.1

פרשנות

בצו זה -

״בחינה״  -בחינת בגרות ,לרבות בחינה פנימית ,בחינת גמר ,בחינת מעקב ,בחינה בעל־פה
ועבודת גמר במוסדות חינוך על־יסודיים ,וכן בחינות הנערכות בידי משרד החינוך והתרבות
לתלמידי בתי־הםפר לטכנאים ולהנדםאים:
״הרשמה מאוחרת״  -הרשמה לבחינה המתקיימת במועד פלוני בידי משרד החינוך והתרבות אחרי
המועד האחרון שנקבע לעניין זה בפרסום מטעם משרד החינוך והתרבות.
מחיר מרבי בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן ,והניתנים בידי משרד החינוך
.2
והתרבות כשירות הקשור בהשתתפות בבחינות בגרות ,יהיה:

מחירים מרביים
י ב ח י נ ו ת

בשקלים חדשים

)א( לנבחן במסגרת בית־ספר על יסודי )נבחן פנימי( -
) (1בחינה בכתב  -לכל יחידה

20.20

) (2בחינה בעל־פה  -לכל יחידה

20.20

) (3בחינת מעקב  -לכל יחידה

20.20

) (4בחינה פנימית

20.20

) (5בחינת גמר

40.40

ם״ח התשמ״ו ,עמי .2
קובץ התקנות ,,5438כ״ח בניסן התשנ׳׳ב1.5.1992 ,

1013

בשקלים חדשים

) (6עבודת גמר )שנתית( או תזים )אמנות( -
לכל יחידה

20.20

) (7ערר על בחינה או עבודה  -לכל יחידה

20.20

) (8העתק מאומת של תעודת בגרות או של אישור על
תוצאות בחינות כשהמקור נמצא בידי הפונה:
)א(  4-1עותקים

•24.00
48.00

)ב(  8-5עותקים
) (9כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקורית

60.70

) (10הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב א) 1יחי(

40.40

) (11הרשמה מאוחרת לבחינה ב כ ת ב  -ש ל ב ב) 1יחי(

60.60

)ב( לנבחן חיצוני )אקסטרני( -
) (1פתיחת תיק נבחן

80.00

) (2בחינה בכתב  -לכל יחידה

20.20

) (3בחינת גמר

40.40

) (4בחינה בעל־פה

20.20

) (5בחינה מיוחדת בעל־פה

100.00

) (6בחינה בחוץ־לארץ

245.60

) (7עבודת גמר)שנתית( או תזיס באמנות  -לכל יחידה

20.20

) (9ערר על בחינה או עבודה-לכל יחידה

20.20

) (10הזמנת שוברים

53.20

) (11בקשה להחלפת מקצוע

53.20

) (12העתק מאומת של תעודת בגרות או של אישור על תוצאות
בחינות כשהמקור נמצא בידי הפונה:
)א(  4-1עותקים

24.00

)ב(  8-5עותקים

48.00

) (13בקשה לקבלת ריכוז ציונים למי שכבר קיבל ריכוז ציונים אחד

24.00

) (14כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקורית

60.70

) (15הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב א׳) 1יחי(

40.40

) (16הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב  -שלב ב׳) 1יחי(

60.60

)ג( לנבחן במסגרת בית ספר לטכנאים ולהנדסאים -

1014

) (1בחינה בכתב)לכל שעת בחינה(

20.20

) (2פרוייקט

60.60

קובץ התקנות  ,5438טיח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה()מחיר מרבי בעד בחינות בגרות(,
.2
התש:״ב - 1991-בטל.

ביטול

2

כ״ד באדר ב׳ התשנ׳׳ב ) 29במרס (1992
זבולון המר
שר החינוך והתרבות

)חמ (3-1978

2

יצחק מודעי
ש ר האוצר

ק״ת התשנ״ב ,עמ׳ .314

צו היטלי סחר )שיעוד היטל בטחה על מוצרי נפט()מס׳  ,(7החשנ״ב1992-
:,תוקף סמכותי לפי סעיף  (6)2לחוק היטלי סחר ,התשנ״א ,'1991-אנו מצווים לאמור:
.1

בצו זה -

הגדרות

״המיו;הל״  -מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;
״חייב :בהיטל הבטחה״  -כל אחת מחברות אלה :פז חברת נפט בע״מ! דלק חברת הדלק הישראלית
0נ״מ! םונול ישראל בע״מ! בתי זיקוק לנפט בע״מ וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה
מו:הל המינהל!
״היטל בטחה״  -היטל כאמור בסעיף .2
חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן ,למען ספיגה או מניעה של רווח
.2
עודף הנובע מהוראות חיקוק ,היטל בטחה בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:
טור ב׳
יחידת מידה

טור ד׳
טור ג׳
סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים -
למעט אילת
באילת

א:! .בזין שמספר האוקטן שלו עולה על
»! 8ואינו עולה על 91

ק״ל

6.87

7.49

ב .בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

ק״ל

3.94

3.04

ג.

בנזין נטול עופרת

ק״ל

26.26

23.34

ד.

כולר

ק׳׳ל

8.64
8.64
8.64
8.64

14.10

ה .קרוסין )נפט(

ק׳׳ל

8.82

ו .דה״ל בהזרמה
במכליות

ק״ל
ק״ל

8.82
8.82

ז .ננ!טא לייצור לשוק מקומי ולייצוא
ח .גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

ט.מ.

1.00

-

ט.מ.

1.00

-

טור א׳
מוצרי הנפט

בהזרמה ׳)לייצור חשמל(
בהזרמה
במכליות

ולייצוא

ק״ל
ק״ל
ק״ל

היטל בטחה

12.52

סייח התשנ״א ,עמי .38
קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

1015

טור ב׳
יחידח מידה

טור א׳
מוצרי הנפט

ט .גז נפט מעובה -
בהזרמה
במילוי
י .מזוט ״- (2.7%) 1,500
לצרכן מעל  25,000ט.מ .לשנה -
בחיפה
באשדוד
לצרכן אחר -
בחיפה
באשדוד
יא .מזוט ״- (2.7%) 4,000
לחברת החשמל
לצרכן מעל  25,000טון לשנה:
בחיפה בהזרמה
בחיפה במכליות/רכבת
באשדוד
לצרכן אחר -
בחיפה
באשדוד

ט.מ.

12.22

ט.מ.

12.22

ט.מ.
ט .מ.

3.25
3.25

ט.מ.
ט.מ.

3.25
3.25

ט.מ.

3.06

ט.מ.
ט.מ.

3.06
3.06

ט.מ.

3.06

ט.מ.

3.06

ט.מ.

3.06

יב .זפת )אספלט( ט .מ- .
80/100 ,60/70 ,40/50

14.62

ה.בי ,3ה.ב־5
בלתי מנושף
מועד ואופן
ת ש ל

י°

ה י ט ל

טור ד׳
טור ג׳
סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים -
באילו!
למעט אילת

14.62
14.62

) .3א( היטל הבטחה ישולם למינהל במועד ,בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי
חוק הבלו על דלק ,התשי״ח. 1958-
2

הבטחה

)ב( חייב בהיטל בטחה המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו ,ישלם את היטל הבטחה
למינהל במועד שחרור המוצר מרשות המכס.
תחילה

.4

תחילתו של צו זה ביום כ״ח בשבט התשנ״ב ) 2בפברואר .(1992

כ״ח בשבט התשנ״ב ) 2בפברואר (1992
)חמ (3-2152

יצחק מודעי
שר האוצר
2

1016

יצחק שמיר
שר האנרגיה והתשתית

ס״ח החשי״ח ,עמי .160

קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

הודעת שיקים ללא כיסוי)סדרי דין()העלאת סכום הפקתן( ,התשג״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )17ד( לתקנות שיקים ללא כיסוי)סדרי דין( ,התשמ״ב1981-
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
.1

1

נוסח תקנה ) 17א( לתקנות יהיה ,החל ב־ 1בחודש שלאחר פרסומה של הודעה זו כדלקמן:
י

העלאת סכום
הפקדון

׳׳)א( עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של  195שקלים חדשים כפקדון לתשלום
הוצאות המשפט.״
כ״ט ב;*דר ב׳ התשנ״ב ) 3באפריל (1992
חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

<חמ 13-1412

י ק״ת דזתשמ״ב ,עמי  ;370התשנ״א ,עמי .776

צו מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ )הוספה לתוספת השניה( )הודאת שעה(,
התשנ״ב992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה) 1985-להלן
 הפקודה( ,אני מצווה לאמור:1

.1

בתוספת השניה לפקודה -

תיקון התוספת
השניה

) (1אחרי פרט  35יבוא:
"35א .מחלת בורדר בצאן

•Border Disease

י

) (2אחרי פרט  .51יבוא:
״51א .שלשול נגיפי בבקר-מחלת הריריות

.2

" B o v i n e v i r a l Diarrhea

תוקפו של צו זה יפקע בתום עשרה ימים מיום שפורסם ברשומות.

תוקף

ג׳ בנינ!ן התשנ״ב ) 6באפריל (1992
ד ״ ר א׳ ש מ ש ו נ י
מנהל השירותים הווטרינריים

)חמ (3-767

ם״ח התשמ״ה ,עמי  -.84ק״ת התשנ״ב ,עמי .1003

הודעת הארכיונים )אגרות( )מס׳  ,(2התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הארכיונים )אגרות( ,התשמ׳׳ב) 1982-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר  1992לעומת חודש יולי  ,1991כפי
.1
שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ״ז באדר ב׳
התשנייב ) 1באפריל  (1992כדלקמן:
ק״ת התשמ״ב ,עמי  -.1071התשמ״ד ,עמי  ;190התשנ״ב ,עמי .19

קובץ החקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

1017

״תוספת
ה א ג ר

.1

הסכום בשקלים חדשים

ך

אגרת עיון או אגרת העתק)תקנה (2

12

.2

אגרת עיון בספרי נפום)תקנה (3

24

.3

אגרת העתק צילומי)תקנה  (4עד  15צילומים

12״

כ״ה באדר ב׳ התשנ״ב ) 30במרס (1992
)חמ -82

ראובן ירון
הגנז

(3

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות )אגרות יישום( ,התשנ״כ 992-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרות
רישום( ,התשמ״א) '1980-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
החל ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל  (1992האגרות שבתקנה  1לתקנות על פי
.1
הסכומים המתקבלים לפי תקנה )2ב( לתקנות ,בעד רישום בפנקס הקבלנים ,הן כלהלן:
בשקלים חדשים

בעד רישום ראשון בענף ראשי

1,638

בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי

819

בעד רישום ראשון בענף משנה

819

בעד רישום נוסף של כל ענף משנה

409

ט׳ בניסן התשנ״ב ) 12באפריל (1992
נתן חילו

)חמ (3-925

ממלא מקום רשם הקבלנים
ק״ת התשמ״א ,עמ׳  ;288התשנ״א ,עמ׳ .797

הודעת משבורת נושאי משדה שיפוטית )מס׳  ,(3התשנ״ב992-ו
בהתאם לסעיף )6ה( להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ״א , 1981-לסעיף 8א
לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה ,התשמ׳׳ו , 1985-ולסעיף  10לחוק שכר מינימום,
התשמ״ז , 1987-אני מודיע לאמור:
1

2

3

משכורת יסוד
ו ת ק
י
ת ו ס פ ת

החל ביום כ״ז בטבת התשנ״ב ) 1באפריל  (1992יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת
.1
הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן:

1
2
3

1018

ק״ת התשמ״יא ,עמי  :1448התשמ״ג ,עמי  ;1291התשמ״ד ,עמי  :2392התשנ״ב ,עמי .737
סייח התשמ׳׳ו ,עמי  15ועמי .145
ם״ח התשמ״ז ,עמי .68
קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

תוספת ותק שיפוטי
)בעד כל שנת ותק(

משכורת יסוד

בשקלים חדשים

ש־פטים
נשיא בית המשפט העליון
המשנה לנשיא בית המשפט העליון
ש ־פט בית המשפט העליון
נשיא בית משפט מחוזי
סגן נשיא בית משפט מחוזי
ש ־פט בית משפט מחוזי
נשיא בית משפט שלום
סגן נשיא בית משפט שלום
ש ־פט בית משפט שלום

11888.91
11513.11
10636.30
8507.44
8270.54
7717.81
7504.87
7170.37
6389.89

א.

75.96
73.86
68.93
60.87
58.74
53.78
51.17
49.39
45.27

ב .ש־פטי בית הדין לעבודה
נשיא בית הדין הארצי
סגן נשיא בית הדין הארצי
ש ־פט בית הדין הארצי
ש ־פט ראשי של בית דין אזורי
סגן שופט ראשי של בית דין אזורי
ש •פט בית דין אזורי

10435.54
9802.82
8326.45
7504.87
7170.37
6389.89

66.62
64.06
58.07
51.17
49.39
45.27

6389.89

45.27

10636.30
9339.20

68.93
60.87

8507.44

53.78
53.78
51.17
45.27

ג.

ש־פטי תעבורה

ד.

דיינים
ר :1ראשי לישראל
ח:1ר בית הדין הרבני הגדול
ראש אבות בתי דין הממונה על
ש צמה בתי דין לפחות
ראש אבות בתי דץ הממונה על
לא יותר משבעה בתי דין
או :בית דין אזורי
חו:ר בית דין אזורי

7717.81
7504.87
6389.89

ה.

האדים
ראש בית הדין לערעורים
קאדי ראשי
קאדי

7717.81
7504.87
6389.89

53.78
51.71
45.27

ו.

האדים מד׳הב
7717.81
7504.87
6389.89

53.78
51.17
45.27

ראש בית הדין לערעורים
חו:ר בית הדין לערעורים
חו:ר בית הדין
י״ב בניסן התשנ״ב ) 15באפריל (1992
)חמ (3-628

קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

משה ז א ב פלדמן
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

1019

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)שרים ושאיריהם()תיקון(,
התשנ״ב992-ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון ,התשכ״ט-
 ,'1969מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
תיקון סעיף 8

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון)שרים ושאיריהם( ,התשמ׳׳א1981-
.1
)להלן  -ההחלטה העיקרית( ,בסעיף )8א( ,אחרי ״תחושב״ יבוא ״לפי בחירתו״ ,והמלים ״בזמן מן
הזמנים״  -יימחקו.
2

תיקון סעיף 24

.2

תחילה

.3

בסעיף  24להחלטה העיקרית ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)א (1שר לשעבר אשר לפני היותו לשר היה חבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית
העולמית ומשכורתו וגמלאותיו כשל שר לשעבר ,והוא זכאי בשל כך לקצבה שביחד עם
הקצבה לפי החלטה זו מגיעה כדי  70%לפחות מהמשכורת הקובעת ,יהיה זכאי לחלק יחסי
מהגמלה לפי סעיף זה כיחס סכום קיצבתו לפי החלטה זו אל סךיכל שתי קצבאותיו ,ובלבד
שחלק יחסי משלים מהגימלה האמורה מובטח לו בצירוף לקצבתו האחרת.״
תחילתה של החלטה זו ביום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל .(1992

כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל (1992
משה זאב פלדמן

<חמ (3-193

יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת
ס״ח התשכ׳׳ט ,עמי .98
ק״ת התשמ׳׳א ,עמ׳  ;1435התשמ״ט ,עמ׳ .198

תיקון טעויות דפוס
בצו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון()תיקון( ,התשנ״ב ,1992-שפורסם בקובץ התקנות  ,5431התשנ״ב,
עמ׳  ,922בשם הצו ,במקום ״ועדה מקומית״ צריך להיות ״ועדה מחוזית״.
)חמ (3-1684

בהודעת הדיינים )אגרות( ,התשנ״ב ,1992-שפורסמה בקובץ התקנות  ,5409התשנ״ב ,עמ׳
 ,593בפרט  ,19שונות ,בפרט משנה )א( ,בטור האגרה בשקלים חדשים ,במקום ״449״ צריך
להיות ״499״.
)חמ (3-259

1020

המחיר  2.80שקלים חדשים

קובץ התקנות  ,5438כ״ח בניסן התשנ״ב1.5.1992 ,

 0334-2883א188

סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

