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בתוקף סמכותי לטי סעיף  83לפקודו :רומאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״ט) '1979-להלן -
הפקודה( ,באישור שר האונר ללוי סעיף  :139לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-ובאישור
הנדת העמדה והרוויחה של הכנסת ,או .י מתקין תקנות אלה:
2

תיקון התוספת
הראשונה

,כתוססת הראשונה לתקנות אגרות !:ריאות ,התשמ״ט1989--י )להלן
.1
ה?ניקריות( ,בסופה י3וא:
״.19

תיקון התוספת
השניה

הודאת שעה

תוקף

.2

 -התקנות

תקנות רופאי השיניים ) מ ר מ ו ת של תאגידים( ,התש3״ג. 1992-״
4

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בסופה ינוא:
״ .19בתקנות רופאי השיניים )מרפאות של תאגידים( ,התשג״ג ,1992-לענין תקנה ,23
תשלוט בעד רשיון למרפאה  1000שקלים חדשים ,בתוספת  100שקלימ חדשים לכל עמדת
טיפול נוספת על הראשונה.״

על אף האמור בתקנה  2לתקנות העיקריות ,יהיה המדד היסודי לענין יוט השינוי הראשון
.3
שלאחר תחילתן של תקנות אלה; לגבי סכומי האגרה שסורסו בתקנה  2לתקנות אלה ,המדד
שפורסם בחודש יוני .1992
.4

תוקפה של האגרה המפורטת בתקנה  2של תקנות אלה ,לשלוש שנים מיום פרסומן.

י״ד באדר התשנ״ג ) 7במרס (1993
חיים רמון
שד הבריאות

)חמ (3-2149

דיני
ס״וו
ק״ת
י ק״ת
1

2

3

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .614
התשמ״ה ,עמ׳  -.60התשנ׳׳אay ,׳ .130
התשמי״ט ,עמי  ;714התשנ׳׳ג ,עט׳ .696
התשנ״ג. ,עמ׳ .702

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א) (3לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״מ'1979--
)להלן  -הפקודה( ,והסמכות לפי סעיף  65לפקודה שנטלתי־ לעצמי בהתאם לסעיף  32לחוק־יסוד:
הממשלה  ,ולפי סעיף  34לפקודת בריאות העם , 1940 ,באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק
יסודות התקציב ,התשמ״ה״ , 1985לענין תקנה  ,22ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
3

2

4

pns ®>1
הגדרות

.1

פרשנות

בתקנות אלה ~

״המנהל״ ו״מורשה לריפוי שיגיינן״  -כמשמעותם בפקודה!
״הרופא האחראי״  -רופא השיניים שאושר לפי תקנות  13ד 14כאחראי למרפאת תאגיד:
״מרפאת תאגיד״  -מרפאת שינייפ שבבעלותו של תאגיד ,בהחזקתו או בניהולו!
י דיני
ס״זז
ע״ר
ס״ח
2

ג

4
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מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי  tro ¡614התשג״ב ,עמי .166
התשכ״חas ,׳  ¡226התשנ־׳א ,עמ׳ .190
 ,1940תום׳  ,1עט׳  -.239התשנ״ג8» ,׳ .10
התשמ׳׳ה ,עמי  ¡60התשנ׳׳כ ,עמ׳ .40

קונץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ׳׳ג30.3.1993 ,

״מתרפא״  -אדם שפנה לקבלת בדיקה ,ייעוץ או טיפול במרפאת שיניים;
״רופא מחוזי״  -כהגדרתו בפקודת בריאות העם.1940 ,
פרק ב׳ :רשיון למרפאת תאגיד
תאגיד לא יפתח מרפאת שיניים ,לא יחזיקה ולא ינהלה אלא אם כן קיבל לגביה רשיון מאת
.2
המנהל ובהתאם לתנאיו.

חובת רשיון

)א( בקשה לרשיון )להלן  -בקשה( יגיש התאגיד המבקש )להלן  --המבקש( למנהל
.3
באמצעות הרופא המחוזי במחוז שבו נמצאת המרפאה שלגביה מתבקש הרשיון.

בקשה למתן

)ב(

ישייו

לגבי כל מרפאה תוגש בקשה נפרדת.

)ג( הבקשה תיערך לפי הטופס שבתוספת ותוגש בשני עותקים :המבקש ימלא כל פרט
בטונס האמור באופן מלא ונכון.
)ד( המנהל רשאי לדרוש מהמבקש למסור לו פרטים נוספים ככל הדרוש לו לבדיקת
הבקשה לרשיון.
)א( השם המוצע למרפאת תאגיד יכלול את שם התאגיד ולא יהיה דומה לשם מרפאת
.4
תאגיד אחרת עד כדי להטעות ,אלא אם כן מדובר במרפאה נוספת של אותו תאגיד.

שם למרפאה

)ב( בשם המוצע למרפאה לא ייכללו המלים :״ממשלתי״ ,״ציבורי״ ,״אקדמאי״,
״לאומי״ ,״ישראלי׳ /״עירוני״ ״קופת־חולים״ או כל ביטוי אחר שניתן לפרשו כאילו המרפאה
נתונה לחסות גורם ממשלתי או עירוני ,או ציבורי אחר כלשהו ,זולת אם מרפאת תאגיד אמנם
נתונה לחסותו של אחד הגורמים האמורים.
)ג( בכפוף להוראות פרק ז׳ לפקודה לא ייכללו בשם המוצע למרפאה רכיבים שיהיה בהם
משוב! פרסומת ישירה ,עקיפה או נרמזת או שמטרתם להשיג מתרפאים או ליצור למרפאה תדמית
כאיל• היא עדיפה על מרפאות אחרות.
.5

.6

לבקשה לרשיון יצורפו כל אלה:
)(1

אישור בכתב מאת המיועד לשמש רופא אחראי במרפאה על הסכמתו לכך:

)(2

תרשים הנדסי של מבנה המרפאה:

)(3

פירוט הציוד הדנטלי הנייח במרפאה:

)(4

תעודת רישום של התאגיד ,בצירוף תזכיר ,תקנות או תקנון לפי הענין.

המנהל יתן רשיון למרפאת תאגיד שהתקיימו בה כל אלה:

נספחים לבקשה

תנאים למתן

) (1מבקש הרשיון הוכיח למנהל כי במרפאה מתקיימים התנאים ,הדרישות והוראות
המנהל לפי תקנות אלה ולפי כל דין:
) (2המבקש מבוטח בחברת ביטוח בישראל ביטוח צד שלישי בהיקף ובתנאים שקבע
המנהל ,לרבות לכיסוי נזקים שנגרמו למתרפאים במרפאה בשל הטיפול הרפואי:
) (3המבקש מעמיד לרשות המרפאה אמצעים וכוח אדם המאפשרים לתת שירותי ריפוי
שיניים ברמה נאותה:
)(4

מי שבידו השליטה בתאגיד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון:

)(5

אין ניגוד עניינים בין מי שבידו השליטה בתאגיד לבין מטרותיה של מרפאת התאגיד.
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תנאים ברשיון

רשיון

)א( המנהל רשאי ,אם ראה צורך בכך ,לשם מתן שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה,
.7
להתנות תנאים ברשיון או להוסיף עליהם לאחר שניתן.

8

)ב(

המבקש או בעל הרשיון רשאים לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעיף זה.

)א(

רשיון ישא את שם המרפאה כפי שאישר המנהל.

)ב(

רשיון של מרפאת תאגיד אינו ניתן להעברה.

)ג( הודיע תאגיד למנהל על כוונה להעביר את מרפאת התאגיד שבבעלותו לבעלות
אחרת של תאגיד ולא קיבל אישור בכתב מאת המנהל תוך ששים ימים מיום מסירת ההודעה
למנהל ,רשאי הוא להעביר את הבעלות לתאגיד שבבעלותו מצויה כבר מרפאה אחת רשויה
לפחות.
תוקפו של רשיון

.9

חידוש רשיון

10

תוקפו של רשיון למרפאת תאגיד לשלוש שנים.
)א(

בקשה לחידוש רשיון למרפאת תאגיד תוגש למנהל ששה חדשים לפני תום תוקפו.

)ב(

סבר המנהל כי אין לחדש רשיון ,יודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת שלושה

חודשים לפחות לפני תום תוקפו ,ויתן לו הזדמנות להגיש את השגותיו.
ביטול רשיון

.11

)א(

המנהל רשאי לבטל רשיון למרפאת תאגיד או להתלותו לתקופה שיקבע אם ראה כי

התקיים אחד מאלה:
)(1

השיג את הרשיון במצג שווא:

)(2

במרפאה לא מתקיימים תנאי התקנות או כל דין;

)(3

במרפאה לא ניתנים שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה!

)(4

תאגיד לא עמד בהתחייבויותיו למתרפאים או שלא יוכל לעמוד בהם:

) (5המרפאה לא המציאה למנהל ,לפי דרישתו ,רשומות רפואיות או מידע בקשר
לתלונה או לחשד סביר לפגיעה כלשהי בזכות של מטופל!
) (6מי שבידו השליטה על התאגיד או עובד מעובדיו גילה מידע רפואי אודות
מתרפא ,אלא אם כן היה מחוייב לגלותו לפי כל דין!
)(7

הבעלות בתאגיד שונתה ,שלא לפי הוראות תקנה )8ג(:

)(8

המרפאה אינה פועלת במען שצויין ברשיונה!

) (9התאגיד או המרפאה חזרו והפרו הוראות סעיפים  38עד 40א לפקודה למרות
שאותו תאגיד או מרפאה הוזהרו על כך.
)ב( לא יבטל המנהל רשיון למרפאת תאגיד ולא יתלה אותו ,אלא לאחוז שניתנה הזדמנות
לתאגיד להגיש את השגותיו או לתקן את הליקויים שאפשר לתקנם תוך פרק זמן שקבע המנהל.
)ג( תאגיד הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לבטל או להתלות רשיון מרפאה או לא
לחדשו רשאי לערור עליה לפני השר ,תוך שלושים ימים מתאריך קבלת ההודעה עליה.
הבטחת המשך
טיפול
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בהחלטה לבטל רשיון יקבע המנהל הוראות ביצוע ,לרבות איסור קבלת מתרפאים חדשים,
.12
המשך הטיפול במתרפאים או העברתם למרפאה אחרת ,וכן את המועד לסגירת המרפאה.

קובץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ׳׳ג30.3.1993 ,

פרק ג׳ :ניהול מקצועי ופיסות
) .13א( מרפאת תאגיד תהיה מסורה לניהולו המקצועי ,להשגחתו ולאחריותו של רופא
ל
אח ־אי שאישר המנהל והוא יהיה אחראי למילוי ההוראות הקבועות בתקנות ל
לניהולה.
א

ה

ב כ

הניהול הרפואי

ה נ ו ג ע

במרפאה

)ב( רופא שיניים לא ישמש רופא אחראי ביותר ממרפאה אחת אלא לפי אישור מיוחד
מאת המנהל.
)ג( במרפאה הפתוחה לקהל יותר משמונה שעות ביום יהיה לרופא האחראי ממלא מקום
אחד או יותר שאישר המנהל :המנהל רשאי לאשר ממלא מקום כאמור גם למרפאה הפתוחה פחות
משכונה שעות ביום.
)ד( הרופא האחראי או ממלא מקומו יימצא בפועל במרפאה בכל עת שהמרפאה פתוחה
לקהל.
)ה( בכל עת שהמרפאה פתוחה לקהל יימצא בה מורשה לריפוי שיניים המיומן בהפעלת
ציוד החייאה.
.14

המנהל יאשר מינויו של רופא אחראי וממלא מקומו אם יתקיימו בהם דרישות אלה:

תנאים לאישור
רופא אחראי

) (1במרפאה שיש בה עד  2עמדות טיפול  -יש לו רשיון רופא שיניים בישראל במשך 3
שנים לפחות:

וממלא מקום

) (2במרפאה שיש בה עד  4עמדות טיפול  -יש לו רשיון רופא שיניים בישראל במשך 5
שנים לפחות:
) (3במרפאה שיש בה יותר מ־ 4עמדות טיפול  -יש לו רשיון רופא שיניים בישראל
במשך  6שנים לפחות והתקיים בו אחד מאלה:
)א( הוא בעל תואר מומחה כמשמעותו בתקנות רופאי השיניים )אישור תואר
מומחה ובחינות( ,התשל׳׳ז: 1977-
5

)ב( הוא בעל תואר במינהל רפואי.
) .15א(

תוקפו של אישור לרופא אחראי ולממלא מקום רופא אחראי לשלוש שנים.

תוקפו של אישור
לרופא אחראי
וממלא מקום

)ב( המנהל רשאי לחדש את האישור לתקופות נוספות.
 .16הרופא האחראי רשאי ,באישור הרופא המחוזי ,ליפות כוחו של רופא שיניים במרפאה
י
למל;** את מקומו במרפאה במשך תקופה קצובה שלא תעלה על ששים ימים ב
המחליף כאמור תהיה באחריותו של הרופא האחראי.
ש נ ה ׳

ו א ח ר

ו ת ו

ש

) .17א( הותקן שלט מחוץ לחצרי מרפאת תאגיד לא יהיה השלט לרופא אחד גדול
מ־ 0ס׳׳מ40נ>א ,ולכל שם של רופא נוסף עוז־  60x5ס״מ.

רופא שיניים
ל

מחליף

שילוט

)ב( בשלט כאמור ניתן לכלול רק פרטים המנויים להלן:
) (1שם התאגיד:
) (2שם הרופא האחראי ושמות הרופאים הפעילים במרפאה;

5

)(3

שעות העבודה במרפאה:

)(4

מספר הטלפון של המרפאה.

ק״ ת התשל״ז ,עמי  ;2550התשנ״א ,עמי .370
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18־

)ג(

לא יופיע מחוץ לחצר המרפאה כל שלט אחר הקשור למרפאה.

)ד(

שלט מרפאה לא יואר באור פלואורסננטי.

הרופאים והעובדים במרפאת תאגיד ישאו תגי זיהוי שבהם יצרינו פרטים אלה;
)(1

שם משפחה ושמ פרטי!

)(2

מקצוע ,תואר ותפקיד במרפאה.

ה מ ת רשיונות

רשיון מרפאת תאגיד וכן רשיונות של רופא שיניים שיננית ,וטכנאי שיניים הפעילים בה,
.19
או תצלום שלהם ,יהיו מוצגים לקהל במרפאה במקום בולט לעין.

הפסקת הפעלת
מרלואה

)א( התאגיד בעל המרפאה יודיע למנהל ,ולמתרפאי התאגיד שלושה חודשים מראש
.20
לפחות ,על כוונתו להפסיק את הפעלת המרפאה.
)ב( התאגיד בעל מרפאה ידאג להמשך מתן שירות רפואי למתרפאי המרפאה כאשר
נפסקת הפעלת המרפאה.

חובת דיווח

)א( תאגיד בעל מרפאה ידווח למנהל תוך שלושים ימים מיום מתן הרשיון ,על שמות
.21
המורשים לריפוי שיניים ,השינניות וטכנאי השיניים הפעילים במרפאה.
)ב( התאגיד יעביר למנהל ,אחת לשנה ,או לפי דרישתו ,את רשימת השינויים במסיבת
כוח האדם הרפואי במרפאה לפי הפירוט כאמור בתקנת משנה )א(.
)ג( רופא אחראי ידווח למנהל על כל אירוע חריג שבו נפגע מתרפא או על כל תופעה
המסכנת את בריאות הציבור ,הכל בכפוף לחובת שמירת הסודיות הרפואית.
)ד( רופא אחראי ידווח למנהל מיד על כל מקרה שבו קיים חשש לרשלנות מקצועית,
חוסר יכולת של מטפל במרפאה או טיפול יתר.

*גרת רשיון

)ה(

רופא אחראי ימניא למנהל רשומות או מידע לפי דרישתו.

)ו(

התאגיד ידווח למנהל על כל שינוי לגבי מי שבידו השליטה בתאגיד.

בעד רשיון למרפאה ובעד כל עמדת טיפול ישלם המבקש אגרה כפי שפורטה בתוספת
.22
השניה לתקנות אגרות בריאות ,התשמ״ט. 1989-
6

)א(

לא יעבדו מורשה לדימוי שיניים ,שיננית או טכנאי שיניים במרפאה שאין לה רשיון.

סייג לזנבודת
צוות רפואי

.23

)ב(

מרפאת תאגיד לא תמסור עבודה לטכנאי שיניים שאין לו רשיון כדין.

עיון ברשומות

מורשה לריפוי שיניים שהוגשה נגדו תלונה או קובלנה בקשר לעבודתו במרפאה רשאי
.24
יהיה לעיין ברשומות המתרפאים שהיו בטיפולו.

עבירות ועונשין

המפר הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  -קנס כקבוע בסעיף )61א() (1לחוק העונשין,
.25
התשל״ז. 1977-
ד

תחילה
הוראות מעבר

.26

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

)א( מרפאת תאגיד שהיתו; קיימת ערב תחילתן של תקנות אלה והגישה בקשה לרשיון
־.27
תוף תשעים ימים מפרםומן; רשאית להמשיך ולפעול עד להחלטת המנהל בבקשה! המנהל רשאי,
ק״ ת התשמ׳׳ס ,עמ׳  !714התשנ״ג ,עמי .16
סייח התשל״ז ,עמי  :226התשנ״ב ,עמי .142
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לפי שיקול דעתו ,לפטור מרפאה כאמור בבקשה מקיום תנאי מהתנאים או הדרישות שבתקנות
אלה.
)ב( על אף האמור בתקנה  ,14מי ששימש רופא אחראי או ממלא מקומו במשך שנתיים
לפחות עובר לתחילתן של תקנות אלה ,יוכל להוסיף ולשמש ברציפות רופא אחראי עם תחילתן
של תקנות אלה.

תוספת
)תקנה )3ג((
בקשה לרשיון למרפאת שיניים של תאגיד
להגיש ב־ 2עותקים
אל רופא המחוז ,לשכת הבריאות
שם התאגיד
כתובת

מם׳ טל׳

כתובת של המרפאה

מס׳ טל׳

העיסוק בענפי רפואת שיניים במרפאה כללי/מיוחד
השם המוצע של המרפאה
•בקשה ראשונה/״בקשה לחידוש רשיון מס׳
כעייי התאגיד
כתובת

שם

מס׳ טלפון

מס׳ זהות

.1
.2

מנהלים פעילים בתאגיד
כתובת

שם

מס׳ טלפון

מס׳ זהות

1
2
3
מספר כסאות דנטליים במרפאה
צוות רפואי
רופא שיניים אחראי :שם
מס׳ רשיון

כתובת

רופ;* שיניים:

שם

מס׳ רשיון
שיננית:
מם׳ רשיון

מס׳ת״ז.
טלפון.
מס׳ת״ז.
כתובת

שם

טלפון.
מס׳ ת״ז.

כתובת
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סייעת:

מס׳ ת״ז.

שם

מספר תעודת אישור מעמד

כתובת

אם מועסקים רופא שיניים ,או שיננית או סייעת נוספים יש לפרט זאת בטופס.
שם המגיש

תאריך הגשת הבקשה

מס׳ ת״ז

תפקיד בתאגיד/במרפאה
הנני מאשר שאני מוסמך לחתום בשם התאגיד.

חתימת המבקש

•מחק את המיותר
מצורפים.1 :

חותמת של התאגיד

תרשים הנדסאי של מבנה המרפאה.

 .2פירוט הציוד הדנטלי הנייח.
 .3פירוט הריהוט.
 .4העתק בקשה לרישום של התאגיד לרישום החברות.
 .5אישור על ביטוח צד שלישי.
יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל מרפאה ומרפאה
כ׳׳א באדר התשנ״ג ) 14במרס (1993
)חמ 0-2105

רמו ן

חיים

שר הבריאות

תקנות האגודות השיתופיות )חברות( )תיקון( ,החשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לפקודת האגודות השיתופיות' ,אני מתקינה תקנות אלה:
תיקון תקנה 19

.1

בתקנה  19לתקנות האגודות השיתופיות )חברות( ,התשל׳׳ג- 1973-
2

) (1בתקנת משנה )ד( ,ברישה ,במקום ״כפי שיקבע הרשם ויפרסם ברשומות״
יבוא ״בנוסח שיהיה בתוקף מזמן לזמן״!
) (2בתקנת משנה )ו( ,בסופה יבוא :״הוראה זו.לא תחול על תיקון בענין תשלום
לשיעורין ,בדבר מועדי תשלום או בדבר תנאי תשלום של כל סכום שיש לשלמו על
פי הכללים.״
ט׳ באדר התשנ״ג ) 2במרס (1993
)חמ (3-941

1
2
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אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

חא׳׳י ,כרד א׳ ,עמ׳ .336
ק״ת התשל״ג ,עמי  ¡872התשמ׳׳ד ,עמ׳ .1643
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ת ק נ ו ת הבטיחות בעבודה )מהות תעסוקתית ובריאות העובדים בגספית(
)תיקון( ,התשנ״ג991-ו
כתוקף סמכותי לפי סעיפים  173וי 216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש׳ל ,'1970-אני מתקינה תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ככספית(,
.1
התשמ״ה) 1985-להלן  -התקנות העיקריות( ,במקום הגדרת ״רופא מורשה״ יבוא:

תיקון תקנה 1

2

״״רופא מורשה״  -רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך
ששר העבודה והרווחה ,בהסכמת שר הבריאות ,הרשהו לענין תקנות אלה.״
.2

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ג( יבוא:

תיקון תקנה 9

״)ג( הבדיקות המפורטות בתקנת משנה )א() (3ו־) (4ובתקנת משנה )ב( יבוצעו במעבדה
רפואית :הבדיקות המפורטות בתקנת משנה )א() (5ו־) (7יבוצעו במעבדה לבדיקות
סוקסיקולוגיות.״
ט׳ באדר התשנ״ג ) 2במרס (1993
אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

)חמ (3-1736

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמי .337
ק ״ ת התשמ״ה ,עמ׳  ¡504התשמ״ו ,עמי  !1485התש״ן ,עמי .461

תקנות החשמל )התקנת מערכות אל־פסק סטטיות במתח נמוך(,
התשנ"ג993-ז
בתוקף סמכויותי לפי סעיף  13לחוק החשמל ,התשי״ד) '1954-להלן  -החוק( ,אני מתקין
תקנות אלה:
פרק א׳  -פרשנות
.1

)א(

בתקנות אלה -

הגדרות

״מערכת אל־פסק״  -התקן המיועד לספק אנרגיה חשמלית בזרם חילופין בתדר ,50 4- 60 »•/.
בא־פן רציף גם במקרים של שיבושים ברשת האספקה הרגילה :ההתקן כולל ממיר ,מיישר
ומ::ברים וזאת בנוסף לציוד עזר כגון שנאים ואמצעי מיתוג:
״מעקף תפעולי״  -התקן המאפשר העברה אוטומטית של זינת עומס בין רשת הזינה לבית מערכת
אל פסק ,באמצעות רכיבים סטטיים או מגענים:
״מעקף לתחזוקה״  -התקן של מפסקים אלקטרו־מכניים המאפשר זינת העומס ישירות מרשת
הזי:ה לצרכי תחזוקה וכיוצא באלה:
״מתח נמוך מאוד״  -מתח בין מוליכים שאינו עולה על  50וולט או  24וולט בהתאם לתקנות לפי
החוק החלות על אותו מיתקן.
)ב(

מונחים אחרים בתקנות אלה יפורשו כמשמעותם בחוק ובתקנות אחרות שלפיו.

ם״ח התשי״ד ,עמי .190
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"מערכות אל־פםק תסווגנה כדלקמן:

סיווג מערכות
אליפםק

)(1

אופן החיבור לדנה -
)א(

חיבור קבוע באמצעות מפסק!

)ב( חיבור באמצעות תקע ובית תקע המותר בזינה חד־מופעית של עד 16
אמפר בלבד;
)(2

)(3

)(4

התאמה לתקן

.3

חיבור גלווני בין מוליך האפס )א( במבוא לבין מוליך האפס )א( במוצא:
)א(

הימצאות חיבור כאמור!

)ב(

העדר חיבור כאמור!

מעקף תפעולי -
)א(

הימצאות מעקף כאמור!

)ב(

העדר מעקף כאמור!

מעקף לתחזוקה -
)א(

הימצאות מעקף כאמור!

)ב(

העדר מעקף כאמור.

)א(

מערכת אל־פסק תתאים לתקן ישראלי ת״י .2146

)ב(

התאמת מערכת האל־פסק לסיווג שלפי תקנה )(2)2א( או)ב(( תסומן בצורה ברורה

ובת־קיימא.
)ג(

אבזרים של מיתקן מערכת אל־פםק יתאימו לתקן החל עליהם.
פרק ב׳  -אמצעי בטיחות

מניעת מתח
חוזר מסוכן

מערכת אל־פסק
בעלת חיבור
גאוני המוזנת
בחיבור קבוע

מערכת אל־פםק ואופן התקנתה יבטיחו שכאשר נפסקת הזינה או התקע המזין נשלף ,לא
.4
יופיע מתח חוזר העולה על מתח נמוך מאוד בין שני הדקים או שני פינים כלשהם של המבוא,
לרבות הדק או פין הארקה ,למשך יותר מי 5שניות.
במערכת אל־פםק המוזנת בחיבור קבוע כמסווג בתקנה )(1)2א( וגם קיים בה חיבור גלווני
.5
כמסווג בתקנה )(2)2א( ישמש החיבור הגלווני בין מוליכי האפס ) (Nכהארקת השיטה של
המערכת ויקדמו בו התנאים הבאים כולם כאחד
)!(

לא יותקן חיבור הארקה נוסף למוליך האפס )א(;

) (2לא תופסק רציפות מוליכי האפס ) (Nמרשת הזינה ועד למערכת האמורה,
לרבות המעקף התפעולי ,אם ישנו ,כמסווג בתקנה )(3)2א(;
) (3בזינה תלת־מופעית יהיו המפסקים תלת־קוטביים בלבד ,ובזינה חד־מופעית
יהיו המפסקים חד־קוטביים בלבד ,על אף האמור בתקנות החשמל )מעגלים סופיים
במתח עד  1000וולט( ,התשמ״ה. 1984-
2

ליד פס האפס בכל לוח במסלול הזינה של המערכת ,כמתואר בפסקה ) (2יותקן

)(4
שלט:
״זהירות  -מוליך האפט משמש גם להארקת השיטה של מערכת אל־פםר,
ואין להפםיק את רציפותו״.
2
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ק״ת התשמ״ה ,עמ׳ .350
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במערכת אל־פםק שבה קיימת הפרדה גלוונית כמסווג בתקנה )(2)2ב( מותר להשתמש
.6
במוצא באחד מאמצעי ההגנה הבאים:
)(1

הארקת

שיטה

אשר

תחובר

לאלקטרודה

מ

ק

ו מ

י

ת

א ו

ל

פ ם

ה ש ן ו א ת

אמצעי הגנה
מותרים במוצא
המופרד באופן
גאוני מהמבוא

פוטנציאלים!
) (2הפרד  -זינת מכשיר צריכה אחד בלבד!
) (3זינה צפה ) (11עם משגוח! ניתך לוותר על משגוח אם חישוב או ניסוי מראים
שבמקרה של קצרים בו־זמניים לגופים שונים ,לא יופיע מתח תקלה העולה על מתח
נמוך מאוד למשך יותר מאשר  5שניות.
.7

במערכת אליפסק יקויימו הדרישות הבאות כאשר נוצר קצר לגוף של ציוד מסוג :1

אמצעי בטיחות
בזמן קצר

) (1כשהמוצא מוזן מרשת האספקה באמצעות מעקף כלשהו  -ינותק המעגל המזין
תוך  5שניות!
) (2כשהמוצא מוזן על ידי הממיר של המערכת  -לא יופיע מתח מגע העולה על מתח
נמוך מאוד.
.8

במערכת אל־פסק המסווגת לפי תקנה )( 1)2ב( ו־))(2א( יקוימו התנאים הבאים כולם כאחד:
)(1

אין להשתמש בהגנה על ידי הפרד או על ידי זינה צפה

)(2

כאשר התקע המזין נמצא במצב ״שלוף״ -

מערכת אל־פסק
הניזונה באמצעות
תקע ובית תקע
עם חיבור גלווני

)א( חישוב או ניסוי יוכיחו שבמקרה של קצר ,מפל המתח על מוליכי ההארקה
או מוליכי ההגנה ,לא יעלה על מתח נמוך מאוד למשך יותר מ־ 5שניות!
)ב( יובטח כי במידה שיופיע מתח העולה על מתח נמוך מאוד בין פין ההארקה
לבין פין האפס של התקע ,תופסק מערכת האליפסק באופן אוטומטי ללא
״׳י״"״""
..
השהיה.
)א( המפסקים הכלולים במעקף לתחזוקה יהיו אלקטרו־־מכניים ,משולבים בפעולתם
.9
ומיועדים להפעלה במכוון ובאמצעות פעולה ידנית.

מעקף לתחזוקה

)ב( יכול שבזמן הפעלת המעקף לתחזוקה ,תהיה מקבילות בין מתח הרשת לבין מתח
המוצא של המערכת ,למשך שנייה אחת לכל היותר.
היה ומערכת אל־־פסק מוזנת ממצברים הממוקמים מחוץ למעטפת שלה ,יותקן בקרבתה,
.10
במקום נוח לגישה ,אמצעי להפסקת הזרם הישר.
)א( מערכת אל־פסק תיבנה ותמוקם כך שתתאפשר גישה נוחה לכל חלק מחלקיה
.11
_
למטרות תפעול ותחזוקה! מקום התקנתה י י
ה

ה

מ ו א ר

ו מ א ו ו ר ר

ב א ו פ ן

נ א ן ת

אמצעי לניתוק
ה י ר ם

ה י ש

י

מיקום מערכת
אל־פסק ומצברים

)ב( מקום התקנת מצברים יאוורר כך שיימענו חימום יתר או הצטברות גזים הנפלטים
מהם ,וישולט לענין הימצאות חומרים כימיים מסוכנים ,פליטת גזים נפיצים או מאכלים וכיוצא
באלה.
.12

)א(

מערכת אל־פםק תצויד ,במקום בולט לעין ,בשלט:

שילוט אזהרה

״זהירות  -מערכת אל־פסק; קיים מתח גם לאחר הפסקת הזינה!״
)ב(

ליד בתי תקע ומפםקים המוזנים ממערכת אליפסק ייקבע שלט:
״מוזן ממערכת אל־פםק״.

קובץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ״ג30.3.1993 ,
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פדל ,ג׳ י  -הוראות שונות
בדיקת מערכת
אל־פסק

) .13א( מיתקן קבע המוזן ממערכת אל־יפסק כמסווג בתקנה )( 1)2א( ,ייבדק לפני הפעלתו
הראשונה כדי לוודא שהתקיימו במערכת הוראות תקנות אלה.
)ב( הארקת השיטה של מערכת כאמור תיבדק אחת לחמש שנים לפחות.

.תחזוקת מערכת
אל־פסק

.14

מערכת אל־פסק תתוחזק במצב תקין ויעיל! ליקויים במערכת כאמור יתוקנו ללא דיחוי.

 .15חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן ,על מתקינו ,על
בעלו ,מחזיקו או מפעילו ,הכל לפי הענין ,והוא כאשר אין כוונה אחרת משתמעת.
תחולה

תחילה

 .16תקנות אלה יחולו על כל מערכת אל־פסק סטטית אשר מתח המוצא שלה עולה על מתח
נמוך מאוד ואשר תותקן לאחר תחילתן של תקנות אלה.
.17

תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

כ׳׳א באדר התשנ׳יג ) 14במרס (1993

אמנון רובינשטיין
שר האנרגיה והתשתית

)חמ (3-2392

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )חובת הודעה(,
התשמ״ט) 1989-תיקון מס׳  ,(2התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א)א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )חובת הודעה(
.1
התשמ׳׳ט , 1989-פרטי מכס  52.05ו־ 55.09 !53.90וכל האמור לצדם  -בטלים.
2

ד׳ באדר התשנ״ג ) 25בפברואר (1993
) ח מ

1 9 7 8

־

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

> 3

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

ס״ח התשמ״ו ,עמי  :2התשמ״ט ,עמי .100
ק״ת התשמ״ט ,עמי  :1430התשנ״ג ,עמ׳ .248

1
2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת
השניה לחוק( )מס׳  ,(4התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) 1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
1

תיקון התוספת
השניה

.1

בתוספת השניה לחוק ,בפרט )- (532
2

) (1בפרטי משנה )טו() ,יז() ,כו( ו־)כז( ,הסיפה
תימחק.
1
2
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המתחילה במלה "למעט״ -

סייח התשמ״ו ,עמי  ¡2התשמ״ט ,עמי .28
ק״ת התשנ״ג ,עמי .246
קובץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ״ג30.3.1993 ,

) (2בפרט משנה )כט( ,במקום הסיפה שאחרי ״27.10.7040״ יבוא ״למעט שמני
סיכה הנמכרים בתחנות דלק או במכירה קימעונאית ,בידי יצרן או יבואן שמחזור
המכירות שלו של שמני סיכה בשנת  1988עלה על  15מיליוני ש״ח״.
ד׳ באדר התשנ״ג ) 25בפברואר (1993
)חמ (3-1975

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(,
התשנ״ג993-ו
בהתאם לסעיף )25ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילוצו(,
התשל״ד) '1974-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  1993לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1992
.1
יהיה נוסח סעיף )25א( לצו ,החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג) 1באפריל  ,(1993כמפורט להלן:

1

התאמת שיעור
א ג ר ו ת

״)א( בעד מתן רשיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:
נשקלים חדשים

)) (1א(

רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד

135
77

)ב( לכל מקצוע נוסף
) (2אישור על תוצאות בחינה עיונית
בעליפה או בכתב או בחינה מעשית

97

) (3כפל מסמך המפורט בסימן)(2

20

) (4כפל מסמך אחר

מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
)חמ (3-291

יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התש״ל ,עמי  ;2186התשנ״ב ,עמי .1532

תודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב( ,התשג״ג993-ו
בהתאם לסעיף ) 15ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב( ,התש״ם1980-
)להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:

1

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  1993לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1992
.1
יהיה נוסח התוספת לצו ,החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג ) 1באפריל ( 93
19

׳

כ מ פ ו ר ט

ל

ה

ל

ן

:

התאמת שיעור
אגרות

ק״ת התש״ם ,עמי  !2182התשמ״ג ,עמי  !1783התשנ״ב ,עמי .1530

קובץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ״ג30.3.1993 ,

713

"תוספת
)סעיף (15
שקלים חדשים

) (1אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

117

) (2אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

407

) (3אגרה על רישום מתמחה בפנקס

117

) (4אישור על תוצאות בחינה עיונית ,בעל פה או בכתב,
57

או בחינה מעשית

מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

) (5כפל מסמך

י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

)חמ (3-1871

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת דבב וחילוצו( ,התשנ״ג1993-
בהתאם לסעיף )19ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )גרירת רכב וחילוצו(,
התשל״ד) '1974-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
התאמת שיעור
אגרות

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  1993לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1992
.1
יהיה נוסח התוספת השניה לצו ,החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג) 1באפריל  ,(1993כמפורט להלן:

״תוספת שניה
)סעיף (19
בשקלים חדשים

.1

רשיון לעסק של -
)(1

גרירה וחילוץ

69

)(2

גרירה או חילוץ

30

.2

אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב,
או בחינה מעשית

97

.3

כפל כתב הסמכה

20

.4

כפל מסמך

מחצית האגרה
ששולמה בעד
המסמך המקורי״

י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
)חמ (3-711

1

714

יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התשל״ד ,עמ׳  ¡972התשנ״ב ,עמ׳ .1531
קובץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ״ג30.3.1993 ,

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(,
התשנ״ג993-ו
בהתאם לסעיף )9ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(,
התשמ״ג) 1983-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
1

עקב עליית המדד שפורסם לחודש ינואר  1993לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1992
.1
ן
יהיה נוסח התוספת הראשונה לצו ,החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג) 1באפריל ,(1993
כ מ פ ו ר ט

ל ה ל

:

התאמת שיעור
האגרות

"תוספת ראשונה
)סעיף (9
בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה ,רשיון סחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם
אגרה בשיעור  156שקלים חדשים.״
י״ז באדר התשנ״ג ) 10במרס (1993
יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

<חמ (3-202

1

ק״ת התשמ״ג ,עמ׳  ¡1090התשנ״ב ,עמ׳ .1530

הודעות הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו( ,התשנ״ג1993-
בהתאם לסעיף )7ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(,
התשכ״ז) 1967-להלן  -הצו( ,אני מודיע לאמור:
1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש פברואר  1993לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט
.1
 1992יהיה נוסח התוספת השניה לצו ,החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג) 1באפריל ,(1993
להלן:

כ מ פ ו ר ט

התאמת שיעור
אגרות

״תוספת שניה
)סעיף (7
אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור רכב או מרכבים של רכב תהיה בשיעור
המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:
) 1:1בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל ,למעט אופנוע וקטנוע
ואופניים עם מנוע עזר

77

) 12בעד כל מרכב אוטובוס

77״

י״ז באזר התשנ״ג ) 10במרס (1993
)חמ (3-1186

1

יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

ק״ת התשכ״ז ,עמ׳  ¡1616התשמ״ג ,עמי  ¡231התשנ״ב ,עמ׳ .1532

קובץ התקנות  ,5512ח׳ בניסן התשנ״ג30.3.1993 ,
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הודעה רישום ציוד הנדסי )אגרת  ,(ownהתשג"ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ג( לתקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי״ט) 1959-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי סכומי
ה א ג י ה

עקב עליית מדד חודש ינואר  1993לעומת מדד חודש ינואר  1992ישתנו סכומי אגרת
.1
הרישום השנתית שבתוספת השניה לתקנות החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג ) 1באפריל ,(1993
כמפורט להלח

.כשקלים חדשים

אגרת הרישום השנתית בעד -
טרקטור זחלי ואופני מ־ 100כ״ם ומעלה

278.76

מחפר  -עגורן זחלי ואופני

278.76

מפלס ממונע

278.76

מגרדה ממונעת

278.76

מוביל עפר

278.76

עגורן צריח

278.76

מיתקן לערבול אספלט

278.76

מפזר שלמק

278.76

טרקטור זחלי ואופני עד  99כייס ועד בכלל

192.30

מכבש כבישים ממונע

192.30

עגלת שפיכה  -דמפר

192.30

מחפרון

192.30

מדחס אויר נייד

192.30

קודח סלע

192.30

קודח אדמה

192.30

חופר תעלות

192.30

מכונה לטאטוא

192.30

מכונה ליציקת אבני שפה

192.30

מתיז ביטומן ממונע

192.30

מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי

192.30

מגרדה נגררת

107.11

מכבש כבישים

107.11

מערבל בטון

107.11

ח׳ באדר התשנ״ג ) 1במרס (1993
) ח מ 312

1

~

 ,קן

א ל

א

ר

י

ה

רשם ציוד הנדסי

>3

ק ״ ת ה ת ש י ׳ ׳ ט  ,עמי  !1175התשמ׳׳א ,עמ׳  ;972ה ת ש מ ״ ט  ,עמ׳  ;687ה ת ש נ ״ ב  ,ע מ ׳ .961

716
ה מ ח י ר  3.20ש ק ל י ם ח ד ש י ם

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5512ח ׳ ב נ י ס ן ה ת ש נ ׳ ׳ ג 30.3.1993 ,
I S S N 0334-2883

סודר בסדר צילום והודפס במדפים הממשלתי ,ירושלים

