רשומות

קובץ התקנות
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות)חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה( ,התשג״ד1993-
צו ניירות ערך)ביטול מחיר מרבי()הוראת שעה( ,התשנ״ר1993-
תקנות דמי מחלה)היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ״ד1993-
תקנות הנמלים)אגרת רציף לדלק()הוראת שעה( ,התשנ״ד1993-
תקנות מחלות בעלי חיים)יבוא בשר()תיקון( ,התשנ״ד 993-ו
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()תעריפי מים לחקלאות()תיקון(,
התשנ״ד1993-
תקנות המים)היטל איזון()תיקון( ,התשנ״ד1993-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)סימון מבלי גז תעשייתיים( ,התשנ״ד 993-ז
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)מילוי ושיווק מבלי גז תעשייתיים( ,התשנ״ד1993-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השניה לחוק(
)מס׳  ,(3התשנ׳יד1993-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השניה לחוק(
)מם׳  ,(4התשנ״ד1993-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השלישית לחוק(
)מס׳  ,(3התשנ״ד1993-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים למצרכי מזון
חקלאיים()תיקון( ,התשנ״ד 993-ו
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()מחירים מרביים למצרכים()תיקון(,
התשנ״ד1993-
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()חובת הודעה( ,התשמ״ט1989-
)תיקון( ,התשנ׳׳ד1993-
אכרזת המסים )גביה()תחולת הפקודה על החזרי הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון
בחקלאות( ,התשנ״ד 993-ו
הוראות מם הכנסה)ניהול פנקסי חשבונות()מס׳ ) (2תיקון( ,התשנ״ד1993-
צו סדר הדין הפלילי)מעצר וחיפוש()קביעת תחנת משטרה( ,התשנ״ד1993-
החלטת שכר שרים וסגני שרים)תיקון( ,התשנ״ד 993-ו
הודעת שכר חברי הכנסת ,התשנ״ד1993-
הודעת העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים( ,התשנ״ד1993-
תיקון טעויות דפוס

עמוד
230
230
230
232
232
233
233
234
235
236
236
236
237
238
238
239
239
242
243
243
244

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות )חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה(,
התשג״ד1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13א)ג( לחוק להשקעות משותפות בנאמנות ,ה ת ש ב ״ א  1961 -י
)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
מחיר קניה
של נכסי
קרן סגורה

חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה ,לצורך קביעת מחיר הקניה של נכסיה ,ייעשה בדרך
.1
הקבועה לחישוב ״מחיר קניה״ של ניירות ערך בסעיף )10ד( לחוק,
ד׳ בכסלו התשג״ד ) 18בנובמבר (1993
)ח מ (3-2447

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

י סייח התשכ״א ,עמי  ;84התשנ״ב ,עמי .106

עו ניידות ערך )ביטול מחיר מרבי()הוראת שעה( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )48ב( ו־)56א( לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח ,'1968-לפי הצעת
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה ומתקין לאמור:
מכרז ללא
מחיר מרבי

בנוסף לאמור בחלק השני בתקנון הבורסה ,יחולו ההוראות הבאות על ניירות ערך
.1
שיירשמו למסחר בתקופה שמיום י״ז בכסלו התשנ״ד) 1בדצמבר  (1993עד יום כ״א בסיון התשנ״ד
) 31במאי (1994״:
״רישום למסחר מותנה בכך שהצעת ניירות הערך תיעשה במכרז ללא מחיר מרבי ,וניתן
לקבוע בהנחיות תנאים וסייגים להליכי המכרז; הוצעו ניירות הערך ביחידות הכוללות
ניירות ערך מסוגים שונים ,יהיה המכרז על המחיר הבולל של היחידה :הוראות אלה לא
יחולו על הצעת ניירות ערך בדרך של זכויות וכן על הצעת ניירות ערך לעובדים בלבד או
על אותו חלק מן ה ה צ ע ה המופנה לעובדים״.
ז׳ בכסלו התשנ״ד ) 21בנובמבר (1993
<חמ (3-2198

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ס״ח התשכ״ח ,עמי .234

תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד( ,התשנ״ד 993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו ־  4לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(,
התשנ״ג1993-י)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקינה תקנות
אלה:
הודעת עובד

עירוף מסמכים

עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיף ו לחוק ,ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן
.1
זוגו ,ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית  -בידו בלבד ,לפי טופס שבתוספת.
.2

ל ה ו ד ע ה יצרף ה ע ו ב ד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו.

י ס״ח התשנ״ג ,עמי .134

230

קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ר28.11.1993 ,

כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות  1ו ־  2לא יראו בהעדרותו
.3
כהעדרות מהעבודה מכוח סעיף ו לחוק.
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר ח ו
.4
הוד׳נה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

ב ת

אי מסירת הודעה

שמירת הוראות

תוספת
)תקנה ו(
הצהרה
לענין היעדרות מהעבודה מכוח סעיף ו לחוק רמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(,
התשנ״ג) 1993-להלן  -החוק( -
)(1

אניהח״מ
מס׳ ת׳׳ז
.מודיע בזה ,כי נעדרתי מעבודתי

שם פרטי ומשפחה
מען
מכוח סעיף  1לחוק ,בשל מחלת ילדי ,מיום
)(2

עד יום

).מצורף אישור רפואי(.

פרטי הילד:
שם פרטי ומשפחה
תאריך לידה

מען

הערה :אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית עבור לפסקה )(7
)(3

לענין זה אנו הח״מ מצהירים בזה כדלקמן:
פרטי בן הזוג:
שם פרטי ומשפחה
מען

פרטי׳ המעביר של בן הזוג:
שם בית העסק או מקום העבודה
מען
)(4

מספר

הימים

שבהם

נעדרו

שנה זו
)(5
)(6

בני

הזוג

מהעבודה

בשל

מחלת

ילדיהם

במשך

ימים.

בן הזוג לא נעדר מעבודתו בימי ההיעדרות המפורטים בפסקה ).(1
העתק

מהצהרה

זו

נמסר

למעביד

קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

של

בן

הזוג

לפי

הפרטים

בפסקה

)(3

231

)(7

אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בפסקה ) (2נמצא בהחזקתי הבלעדית.
תאריך

חתימת העובד

א׳ בכסלו התשנ״ר ) 15בנובמבר (1993
<חמ (3-2475

חתימת בן הזוג

אורה נמיר
שרת ה ע ב ו ד ה והרווחה

תקנות הנמלים )•אגרת רעין« לדלק()הוראת שעה( ,התשנ״ד-ג199
בתוקף םמכויותי לפי סעיפים  38ו־ 60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א 1971-י,
וסעיפים )20ב( ו־ו)2ב( לחוק רשות הנמלים והרכבות ,התשב״א 961-ו  ,על פי הצעת רשות
הנמלים והרכבות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
2

הוראת שעה

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו את פרט  2בפרק א׳ של חלק ג׳ בתוספת החמישית
.1
לתקנות הנמלים ,התשל״א , 1971-כאילו במקום האמור בו בטור ״תיאור המטען״ נאמר
״דלק  -נפט גולמי ותזקיקי נפט גולמי״ ובטור ״שיעור האגרה״ נאמר ״ 0.54אחוזים״.
נ

תוקף

תוקפן של תקנות אלה שלוש שנים מיום פרסומן.

.2

כ״ו בחשון התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993
)חמ (3-137

ישראל קיסר
שר התחבורה

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .443
סייח התשכ״א ,עמי  ;145התשמ״ח ,עמ׳ .156
ק״ת התשל״א ,עמ׳  ;306התשמ״ט ,עמ׳  ;1021התשנ״ג ,עמי .327
2

3

תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בשר()תיקון( ,התשנ״ד993-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה) 1985-להלן  -הפקודה( ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה 2

.1
יבוא:

בתקנה  2לתקנות מחלות בעלי חיים)יבוא בשר( ,התשל׳׳ד , 1974-במקום תקנת משנה)ה(
2

״)ה( רשימת מדינות חוץ ורשימת בתי מטבחיים בהן שאישר המנהל תופקדנה לעיון
הציבור בספריית המכון הווטרינרי בשירותים הווטרינריים בבית דגן.״
ג׳ בכסלו התשנ״ד ) 17בנובמבר (1993
)חמ (3-857

2

232

יעקב צור
שר החקלאות

ם״ח התשמ״ה ,עמ׳ .84
ק״ת התשל״ד ,עמ׳  ¡1244התשנ״ג ,עמי .745

קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה( )תעריפי מים
לחקלאות()תיקון( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )7א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
י

בסעיף  1לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )תעריפי מים
.1
לחקלאות( ,התשנ״ג , 1993-במקום ״ותשלום מיוחד״ יבוא ״תשלום מיוחד והיטלי איזון״ ,ובסופו
יבוא ״ובתקנות המים )היטל איזון()תיקון( ,התשנ״ד993-ו ״.

תיקון תקנה 1

2

5

ל׳ :1חשון התשנ״ד ) 14בנובמבר (1993
)חמ (3-1978
יעקב צור
שר החקלאות
~ ס ״ ח התשמ״ו ,׳ .
ק״ת התשנ״ג ,עמי .1162
י ק״ת התשנ״ד ,עמ׳ .233
ע מ

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

2

2

תקנות המים )היטל איזון()תיקון( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  118לחוק המים ,התשי״ט1959-י ,לאחר התייעצות עם מועצת
המים ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות המים )היטל איזון( ,התשמ״ז987-ו  ,במקום תקנות  4ו ־  5יבוא:
2

החלפת תקנות
 4ו־5

״שיעורי ההיטל על ) .4א( שיעור ההיטל על מים לחקלאות יהיה  8.8אגורות למ״ק; עלו שיעור
ההיטל יחד ע ם עלות המים על  46.2אגורות למ״ק ,ישולם היטל חלקי בלבד,
המים לחקלאות
בשיעור שיחד עם עלות המים לא יעלו על  46.2אגורות למ׳׳ק•,
)ב( מפיק או ספק של מים לחקלאות בתחום המועצה האזורית בית
שאן ,החייב בהיטל כאמור בתקנת משנה )א( ,ישלם במקום שיעורי ההיטל
'האמורים בה רק  1.5אגורות למ״ק; מפיק או ספק כאמור ,החבר בקרן חידוש,
שיעור ההיטל יחד עם עלות המים שישלם לגבי מים המופקים ממעיינות בית
שאן בלבד ,יהיה  30אגורות לבדק;
)ג( על מים המיועדים לשימוש בבריכות דגים יוטל היטל איזון בשיעור
של  1.5אגורות למ״ק;
)ד( מפיק או ספק של מים לחקלאות בישובי גבול הצפון ,המוגדרים
כישובי עימות לענין מתן הנחות ממס הכנסה ,על פי הוראות הקיימות לענין
זה ,למעט יישובים עירוניים ,החייב בהיטל כאמור בתקנת משנה )א( ישלם
מחצית משיעור ההיטל האמור בה.
)ה( מים שהגדיר נציב המים כמי קולחין או כמי שטפונות במאגרים,
פטורים מהיטל איזון.״
ל׳ בחשון התשנ״ד ) 14בנובמבר (1993
<חמ (3-27
יעקב צור
שר החקלאות

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשי״ט ,עמ׳  ;169התשנ״ג ,עמי .16
ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  ;1109התשנ״א ,עמי .844
קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

233

עו הפיקוח על מערכים ושירותים )סימון מכלי גז תעשייתיים(,
התשנ״ד-ג99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח,'1957-
אני מצווה לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה -

״התקן״  -תקן ישראלי  ,712חלק : 7
2

״גזים תעשייתיים״  -חמצן ,חנקן או ארגון:
״מכל גז״  -כלי קיבול המיועד לאחסון גזים תעשייתיים בתכולה שבין  1ל־ 120ליטר כמפורט
בתקן ישראלי :712
״סימון״  -כמפורט בתקן:
״מיתקן גז״  -מיתקן שבו ממלאים גזים תעשייתיים במכל גז:
״מפעיל מיתקן גז״  -בעל המיתקן ,המחזיק בו או בל מי שמפעיל אותו:
״ספק גז״  -מי שעוסק במילוי ,במכירה ,בשיווק ,באחסון ,בהזרמה ,בהובלה או בהספקה של מכלי
גז לצרכנים:
״צרכן״  -מי שמשתמש במכל גז לצורך עסקים או מתן שירותים:
״הממונה״  -המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהסמיכו לענין צו זה.
סימון מבל גז

.2

מכל גז יש לסמן באופן ובםימון המאפשר לזהות בוודאות את ספק הגז.

מכל עם סימון
של ספק אחר

.3

מפעיל מיתקן גז לא ימלא מכל גז שיש עליו סימון של ספק אחר.

)א(

)ב( ספק גז לא ימכור או ישווק לצרכן בדרך כלשהי גזים תעשייתיים למכל גז שיש עליו
סימון של ספק אחר.
)ג(

ספק גז לא יכניס למיתקן גז מכל שיש עליו סימון של ספק גז אחר ולא יחזיק בו.

איסור שינוי
סימון

לא ישחית אדם ,לא ימחק ,לא ישנה ולא יסתיר סימון על מכל גז ,אלא אם כן הסימון
.4
המחודש נעשה בהתאם לתקן ועל פי הסכמה בכתב של בעל מכל הגז שהסימן שלו הייה מוטבע
על המכל.

סמכויות הממונה

הממונה מופקד על ביצוע הוראות צו זה ,והוא רשאי לתפוס ולחלט מכל גז שגעשה בו
.5
סימון שלא בהתאם להוראות צו זה ,או מכל גז שאינו עומד בדרישות התקן לענין סימון.

עונשין

העובר על הוראות צו זה ,דינו  -מאסר ששה חודשים או קנם כאמור בסעיף  (2)40לחוק
.6
העונשין ,התשל״ז. 1977-
ג

שמירת דינים

.7

צו זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

תחילה

.8

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

כ״ה בחשון התשנ״ד ) 9בנובמבר (1993
)חמ (3-565
2
5
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ס״ח התשי״ח ,עמי .24
י״פ התשמ״ה ,עמי .3340
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .486

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ר28.11.1993 ,

ער הפיקוח על מערבים ושירותים )מילוי ושיווק מבלי גז תעשייתיים(,
התשנ״ד993-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15,5ו־ 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח957-ו'
) ל ־ ל ן  -החוק( ,אני מצווה לאמור:

.1

בצו זה -

״גזים תעשייתיים״  -חמצן ,חנקן או ארגון:
״מכל גז״  -כלי קיבול שבו מאוחסן גז תעשייתי הניתן לניוד ,והמיועד לשימוש הצרכן;
״תקן ישראלי״  -תקן ישראלי  ,712חלק ; 7
2

״מיתקן גז״  -מקום שבו ממלאים מכל גז בגזים תעשייתיים;
״ס£ק גז״  -מי שעוסק במילוי ,במכירה ,בשיווק ,בהובלה או בהספקה של מכלי גז לצרכן:
״צ־כן״  -מי שמשתמש במכל גז לצורך עסקים או מתן שירותים:
״הממונה״  -המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהסמיכו לענין צו זה;
״אוור״  -יהודה השומרון או חבל עזה.
במיתקן גז חובה על ספק הגז לוודא שמכל הגז עומד בכל דרישות התקן הישראלי.

.2

מילוי מבלי גז

ספק גז רשאי למלא ,למכור או להתקין רק מכל גז שמתקיימות בו דרישות התקן
.3
הישראלי.

שיווק מבלי גז

צרכן רשאי להשתמש במכל גז רק אם המכל עומד בדרישות התקן הישראלי באמור בצו

שימוש במכל

.4
זה.

לא יכניס אדם לתחומי מדינת ישראל מבלי גז שאינם עומדים בדרישות התקן הישראלי,
.5
או מכלים כאמור העומדים בדרישות התקן הישראלי ,אם מולאו בגזים תעשייתיים במיתקן גז
ב;«,זור.

הכנסת מכלי גז
לישראל מאזור

)א( הממונה רשאי להתיר הכנסה לישראל ושימוש בה במכלי גז שאינם עומדים
.6
בדרישות התקן הישראלי ,ובלבד שהשימוש במכלי הגז יהיה במקומות מוגדרים שהוא יקבע.

פטור לענין מכל
גז בישראל

)ב( הממונה רשאי להתיר העברה בתחומי מדינת ישראל של מכלי גז כאמור בסעיף
קטן)א( ובלבד שהעברתם תיעשה בנתיב ובתנאים שהוא קבע לצורך זה.
הממונה מופקד על ביצוע הוראות צו זה ,והוא רשאי לתפוס ולהחרים מכל גז שאינו עומד
.7
בדרישות התקן הישראלי ,וכן מכל גז שנעשה בו שימוש שלא ב ה ת א ם להוראות צו זה.

סמכויות הממונה

העובר על הוראות צו זה ,דינו  -מאסר ששה חודשים או קנס שלא יעלה על הקבוע
.8
בכעיף  (2)40לחוק העונשין ,התשל״ז977-ו  ,או שני העונשים כאחד.

עונשין

נ

.9

צו זה בא להוסיף על הוראות כל דין.

שמירת דינים

.'10

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

תחילה

כ״ ת בחשון התשנ׳׳ד ) 9בנובמבר (1993
)חני (3-565
2
נ

ס״ח התשי״ח ,עמי .24
י״פ התשמ״ה ,עמי .3340
ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226ק״ת התשנ״ג ,עמ׳ .486

קו!:ץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

235

עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת
השניה לחוק()מם׳  ,(3התשנ״ד1993-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו985-ו' )להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת
השניה

בתוספת השניה לחוק ,בפרט ) ,(552בפרט משנה )יט(  -הסיפה המתחילה ב״למעט
.1
הנמכרים ע״י יצרן או יבואן״  -תימחק.
כ״ד בחשון התשנ״ד ) 8בנובמבר (1993
)חמ -1976ג(
מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

סייח התשמ״ו ,עמי  ;2התשמ״ט ,עמי .28

ע 1יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת
השניה לחוק()מם׳  ,(4התשנ״ד993-ד
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7ו)ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת השניה לחוק ,אחר פרט ) (570יבוא:
2

״) (571גז טבעי״.
כ״ו בחשון התשנ״ד ) 10בנובמבר (1993
)דומ  976ו-ג(
מ ש ה שחל
שר האנרגיה והתשתית
סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשנ״ד ,עמי .79

א ב ר ה ם ) ב י י נ ה ( שוחיז
שר האוצר

עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה( )שינוי התוספת
השלישית לחוק()מם׳  ,(3התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) 1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
י

תיקון התוספת
השלישית

.1

בתוספת השלישית לחוק ,אחרי פרט ) (246יבוא:
2

״) (247שירותי טיפול וניטרול פסולת רעילה ומסוכנת ,למעט הניתנים בידי החברה
לשירותי איכות הסביבה )רמת חובב( בע״מ.״
כ״ד בחשון התשנ״ד ) 8בנובמבר (1993
)חמ 977ו-ג(
מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

י סייח התשמ״ו ,עמי  ;2התשמ״ט ,עמי .28
ק״ת התשג״ד ,עמי .79
2
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קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למערכי מזון חקלאיים()תיקון( ,התשנ״ד 993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7אץ (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשנל״ו ,'1985-ובהתאם לסעיף )15אץ (1לחוק אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות ממסים(,
התשנ<״ה , 1985-אנו מצווים לאמור:
2

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכי מזון חקלאיים( ,התשמ״ט989-ו' ,במקום חלק שלישי יבוא:

ניקין התוספת

חלק שלישי :ביעימ
 .עור א׳
המצרך
משקל הביצה
בגרמי•
מעל

ל־70

טור ב׳

המחיר בש״ח לביצה ב ו ד ד ת א ו ביצה בתבנית ש ל  30ביצים
סוג
הביצה

במכירה לקמעונאי
בחנותו ,ללא מע״מ

במכירה לצרכן
כולל מע״מ

במכירה לצרכן
באזור אילת

1

0.37

0.50

0.43

מ־65

יגד 70

2

0.36

0.48

ו0.4

מ־60

ילד 65

3

0.35

0.47

0.40

מ־55

יגד 60

4

0.34

0.46

0.39

מ ־ • 5 0גד 55

5

0.31

0.42

0.36

טור א׳
המצרך
משקל הביצה
בגרמים

מעל ל ־70
מ־ 65׳נד
מ־ 60׳נד
מ־ 55׳נד
מ־ 50ע ד

.2

המחיר בש״ח לאריזות קמעונאיות סגורות ש ל  12ביצים
סוג
הביצה

במכירה לקמעונאי
בחנותו ,ללא מע״מ

במכירה לצרכן
בולל מע׳׳מ

במכירה לצרכן
באזור אילת

2
3
4
5

4.75
4.60
4.50
4.30
4.00

6.40
6.20
6.05
5.80
5.40

5.45
5.30
5.20
5.00
4.60

1

70
65
60
55

טור ב׳

תחילתו של צו זה ביום ג׳ בחשון התשנ״ד

ב׳ בח17ון התשנ״ד ) 17באוקטובר (1993
)חמ(5-1 <78

)18

באוקטובר

.(1993

תחילה

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

י ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ס״ח התשמ״ה ,עמי .204
י ק״ת התשמ״ט ,עמ׳  ¡1327ק״ת התשנ״ג ,עמי .1000
2

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,5564י ״ ר ב כ ס ל ו ה ת ש נ ״ ד 28.11.1993 ,
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עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הודאת שעה( )מחירים מרביים
למערכים()תיקון( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7אץ (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו985-וי אנו מצווים לאמור:
/

תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק עשירי ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן ,יבואו
המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו ־ ב ׳ להלן:
2

המשקל
בגרמים

המצרך

תחילה

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

טור ב׳
המחיר בש״ח במכירה
באזור אילת
לצרכן
לקמעונאי

״לחם כהה )אחיד(

750

1.34

1.50

1.15

1.30

לחם לבן

750

1.42

1.60

1.21

1.35

חלה או מאפה
שמרים

500

1.48

1.65

1.26

1.40

לחמניה

75

0.40

0.50

0.34

0.45

לחם כהה )אחיד(
פרום וארוז

750

1.59

1.80

1.36

1.55

לחם לבן פרוס
וארוז

500

1.48

1.70

1.26

.2

1.45״

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד ) 16בנובמבר (1993

א׳ בכסלו התשנ״ד ) 15בנובמבר (1993
)חמ (3-1978
מיכהחריש
שר התעשיה והמסחר

א ב ר ה ם ) ב י י ג ה( ש ו ח ט
שר האוצר

י ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,ענו  !421התשנ״ג ,עמי .545
1

עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה( )חובת הודעה(,
התשמ״ט989-ד )תיקון( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א)א( לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו) 1985-להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
י

ם״ח התשמ״ו ,עמי  ;2התשמ״ט ,עמי .100
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קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )חובת הודעה(
.1
התשמ״ט , 1989-פרטי מכס  61.15ו ־ ו ו  .ו  6וכל האמור לצדם  -בטלים.

תיקון התוספת

2

כ״ד בחשון התשנ״ד ) 8בנובמבר (1993
)חמ (3-1978
מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר
2

ק״ת התשמ״ט ,עמי

 ;1430התשנ״ג ,עמי  248ועמ׳

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
.712

אברות המסים )גביה( )תחולת הפקודה על החזרי הטבות לפי חוק לעידוד
השקעות הון בחקלאות( ,התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המסים )גביה(' )להלן  -הפקודה( ,אני מכריז לאמור:
על גביית סכומים המגיעים למדינה בשל החובה להחזיר הטבות על פי חוק לעידוד
.1
השקעות הון בחקלאות ,התשמ״א , 1980-יחולו הוראות הפקודה; הסכומים האמורים יהיו מם
במשמעותו בפקודה.

תחולת הפקודה

2

י״ט בחשון התשנ״ד ) 3בנובמבר (1993
)יומ»-1147

י
2

חוקי א״י פרק בי ,עמי  ;1374ס״ח התשל״ג ,עמי  ;46סייח התשמ״א ,עמ׳
ם״ח התשמ״א ,עמי  ;56ס״ח התשנ״ב ,עמי .159

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר
 ;157ם״ח התש״ן ,עמ׳

.127

הודאות מם הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות()מם׳ ) (2תיקון(,
התשנ״ד993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  130לפקודת מס הכנסה י ,אני מורה לאמור:
בסעיף  23K)3DXלהוראות מם הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות()מס׳-התשל״ג1 9 7 3 2 (,
.1
)להלן  -ההוראות העיקריות( ,במקום ״550״ יבוא ״600״.

.2

2

בתוספת א׳ להוראות העיקריות -
)(1

תיקון סעיף 23א

תיקון תוספת א׳

בסעיף - 2
)א( בסעיף קטן )א( ברישה ,במקום ״ 4,000,000שקלים חדשים״ יבוא ״4,400,000
שקלים חדשים״;
)ב( בסעיף קטן )ב( ברישה ,במקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום
״ 1,650,000שקלים חדשים״ ובמקום ״ 4,000,000שקלים חדשים״ יבוא ״4,400,000
שקלים חדשים״;
)ג( בסעיף קטן )ג( ברישה ,במקום ״ 800,000שקלים חדשים״ יבוא ב כ ל מקום,
״ 900,000שקלים חדשים״ ובמקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״1,650,000
שקלים חדשים״;

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי
ק״ת התשל״ג ,עמי

 ;626התשנ״ג ,עמי

.120
.183
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)ד( בסעיף קטן)ד( בדישה ,במקום ״ 800,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 900,000שקלים
חדשים״;

תיקון תוספת ב׳

.3

תיקון תוספת ג׳

.4

)(2

בסעיף  ,3במקום ״ 270שקלים חדשים״ יבוא ״ 300שקלים חדשים״;

)(3

בסעיף )5ב( ,במקום ״ 1,300שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,450שקלים חדשים״.

בתוספת ב׳ להוראות עיקריות -
)(1

בסעיף - 2
)א(

בסעיף קטן)א( -
) (1ברישה ,במקום ״ 4,000,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 4,400,000שקלים
חדשים״;
)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״ 130שקלים חדשים״ יבוא בבל מקום ״ 150שקלים

חדשים״;
)ב(

בסעיף קטן)ב( -
) (1ברישה ,במקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״1,650,000
שקלים חדשים״ ובמקום ״ 4,000,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 4,400,000שקלים
חדשים״;
)(2

)ג(

בפסקה ) ,(6במקום ״ 270שקלים חדשים״ יבוא ״ 300שקלים חדשים״;

בסעיף קטן)ג( -
)א( ברישה ,במקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,650,000שקלים
חדשים״,.
)ב(

)(2

בפסקה ) ,(5במקום ״ 270שקלים חדשים״ יבוא ״ 300שקלים חדשים״;

בסעיף )3ב( ,במקום ״ 1,300שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,450שקלים חדשים״.

בתוספת ג׳ להוראות העיקריות בסעיף - 2
)(1

)(2

בסעיף קטן)א( -
)א(

ברישה ,במקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,650,000שקלים חדשים״;

)ב(

בפסקה ) ,(2במקום ״ 2,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 2,200שקלים חדשים״;

)ג(

בפסקה ) ,(5במקוים ״ 1,300שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,450שקלים חדשים״;

בסעיף קטן)ב( -
)א( ברישה ,במקום ״ 800,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״ 900,000שקלים
חדשים״ ובמקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״ 1,650,000שקלים
חדשים״;
)ב(

)(3

בפסקה ) ,(4במקום ״ 1,300שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,450שקלים חדשים״;

בסעיף קטן)ג( -
)א( ברישה ,במקום ״ 130,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ,״ 150,000שקלים
חדשים״ ובמקום ״ 800,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 900,000שקלים חדשים״;
)ב(
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בפסקה) ,(3במקום ״,300ו שקלים חדשים״ יבוא ״,450ו שקלים חדשים״:
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) (4בסעיף קטן )ד( בדישה ,במקום ״ 130,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 150,000שקלים
חדשים״;
בתוספת ד׳ להוראות העיקריות ,בסעיף - 2
)(1

תיקון תוספת ר׳

בסעיף ק ט ן ) א ( -
)א(

ברישה ,במקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,650,000שקלים חדשים״;

)ב(

בפסקה ) ,(2במקום ״ 1,300שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,450שקלים חדשים״;

) (2בסעיף קטן)ב( ברישה ,במקום ״ 400,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ,״440,000
שקלים חדשים״ ובמקום ״ 1,500,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ,״ 1,650,000שקלים
חדשים״;
)(3

בסעיף קטן)ג( -
)א(

בדישה ,במקום ״ 400,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 440,000שקלים חדשים״;

)ב(

בפסקה ) ,(7במקום ״ 4,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 4,400שקלים חדשים״;

) (4בסעיף קטן)ד( ברישה ,במקום ״ 240,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״260,000
שקלים חדשים״,
בתוספת ט׳ להוראות העיקריות ,בסעיף - 2

תיקון תוספת ט׳

) (1בסעיף קטן)א( ברישה ,במקום ״ 4,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 5,000,000שקלים
חדשים״ ,ובמקום ״ 240,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 260,000שקלים חדשים״;
) (2בסעיף קטן)ב( ברישה ,במקום ״ 4,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 5,000,000שקלים
חדשים״ ובמקום ״ 240,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 260,000שקלים חדשים״,
ב ת ו ס פ ת י׳ ל ה ו ר א ו ת העיקריות ,ב ס ע י ף 2

-

תיקון תוספת י׳

) (1בסעיף קטן)א( ,ברישה ,במקום ״ 4,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 5,000,000שקלים
חדשים״ ובמקום ״ 180,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 200,000שקלים חדשים״;
) (2בסעיף קטן)ב( בדישה ,במקום ״ 4,500,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 5,000,000שקלים
חדשים״ ובמקום ״ 180,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 200,000שקלים חדשים״,
בתוספת י״א להוראות העיקריות -
)(1

תיקון תוספת י״א

בסעיף - 2
)א(

בסעיף קטן)א( -
) (1ברישה ,במקום ״ 800,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 900,000שקלים
חדשים״;
) (2בפסקה) ,(6במקום ״ 80שקלים חדשים״ יבוא ״ 90שקלים חדשים״ ובמקום
״ 800שקלים חדשים״ יבוא ״ 900שקלים חדשים״;

)ב(

בסעיף קטן)ב( -
) (1ברישה ,במקום ״ 330,000שקלים חדשים״ יבוא בכל מקום ״360,000
שקלים חדשים״ ובמקום ״ 800,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 900,000שקלים
חדשים״;

קובץ התקנות  ,5564י״ד בכסלו התשנ״ד28.11.1993 ,

241

) (2בפסקה) ,(6במקום ״ 80שקלים חדשים״ יבוא ״ 90שקלים חדשים״ ובמקום
״ 800שקלים חדשים״ יבוא ״ 900שקלים חדשים״;
) (3בפסקה ) ,(8במקום ״ 4,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 4,400שקלים
חדשים״;
)ג( בסעיף קטן)ג( -
) (1בדישה ,במקום ״ 330,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 360,000שקלים
חדשים״;
) (2בפסקה) ,(5במקום ״ 80שקלים חדשים״ יבוא ״ 90שקלים חדשים״ ובמקום
״ 800שקלים חדשים״ יבוא ״ 900שקלים חדשים״;
) (3בפסקה ) ,(8במקום ״ 4,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 4,400שקלים
חדשים״;
)(2

בסעיף - 5
)א( בפסקה ) ,(1במקום ״ 1,200,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,300,000שקלים
חדשים״;
)ב( בפסקה ) ,(2במקום ״ 550,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 600,000שקלים חדשים״
ובמקום ״ 1,200,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 1,300,000שקלים חדשים״;
)ג( בפסקה ) ,(3במקום ״ 550,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 600,000שקלים חדשים״,

תיקון תוספת י״ב

.9

בתוספת י״ב להוראות העיקריות ,בסעיף 2
) (1בסעיף קטן)א( ,ברישה ,במקום ״ 2,100,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 2,300,000שקלים •
חדשים״;
) (2בסעיף קטן )ב( ,ברישה ,במקום ״ 550,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 600,000שקלים
חדשים״ ובמקום ״ 2,100,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 2,300,000שקלים חדשים״;
) (3בסעיף קטן )ג( ,ברישה ,במקום ״ 550,000שקלים חדשים״ יבוא ״ 600,000שקלים
חדשים״;
) (4בסעיף קטן )ח( ,בפסקה ) ,(2במקום ״ 550שקלים חדשים״ יבוא ״ 600שקלים
חדשים״.

תחילה

.10

תחילתן של הוראות אלה ביום י״ח בטבת התשנ״ד ) 1בינואר .(1994

ט׳ בחשון התשנ״ד ) 24באוקטובר •(1993
)חמ 08ג-ג(

דורון לוי
נציב מם הכנסה

עו םדר הדין הפלילי)מעער וחיפוש()קביעת תחנת משטדה(,
התשנ״ד-ג199
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[,
התשכ״ט) 1969-להלן  -הפקודה( ,אני מצווה לאמור:
י

קביעת
מ ש ט י ה

תחנת

משרדי פקיד השומה חקירות מרכז ,ברח׳ הצורף  5באזור התעשיה בחולון ,נקבעים בזאת
.1
כתחנת משטרה לענין סימן ב׳ בפרק השני לפקודה.
י

242

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,12עמי .284
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.2

תוקף

תוקפו של צו ז ה לשנה אחת מיום פרסומו.

ב׳ בחשון התשנ״ד) 17באוקטובר (1993
)דומ (3-1706

ר פ יפ ל ד  ,ר ב ־ נ י צב
המפקח הבללי של המשטרה

נתאשר.
משה שחל
שר המשטרה

החלטת שכר שרים וסגני שרים )תיקון( ,התשנ״ד-ג 99ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף  37לחוק־יסוד :הממשלה י ,מחליטה ועדת הכספים של הכנסת
לאמור,
בהחלטת שכר שרים וסגני שרים ,התשמ״ב982-ו  ,אחרי סעיף  5יבוא:

.1

2

5א) .א(

״חופשה

הוספת סעיף 5א

שר וסגן שר זכאים לחופשה של  26ימי עבודה בשנה.

)ב( יתרת חופשה שלא נוצלה ניתנת לצבירה ,א ך ל א יותר מעשרים
ימים בשנה ולא יותר מששים וחמישה ימים בסך הכל.
)ג( שר או סגן שר הפורש מכהונתו ,תשולם לו תמורת חופשתו הצבורה
כפדיון חופשה.
)ד( לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום  26הימים שלפי סעיף
קטן)א( ובמקום  20הימים שלפי סעיף קטן)ב( חלק יחסי מהם כיחס החלק
לשנה תמימה.״
כ׳ ב ח ע ו ן התשנ״ד) 4בנובמבר (1993
)חמ (3-646

ג ד ל י ה גל
יושב ראש ועדת הכספים

י סייח התשכ״ח ,עמי .226
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;508התשנ״ב ,עמי .566
2

הודעת שכר חברי־הבנסת ,התשנ״ד1993-
בהתאם לסעיף  5להחלטת שבר חברי־הכנסת ,התשמ״ז1986-י ,אני מודיע לאמור:
החל ביום ט״ז בתשרי התשנ״ד ) 1באוקטובר  (1993משולם שכר יסוד לחברי הכנסת
.1
במפורט להלן:

שכר יסוד

שקלים חדשים

) (1ליושב־ראש הכנסת

11,035

) (2לסגן ידיר הכנסת וליו״ר ועדה

9,436

)(3

לחבר־הכנםת

י״ז בחשון התשנ״ד ) 1בנובמבר (1993
<חמ (3-226

8,878
י׳ ל מברג ר
חשב הכנסת

י ק״ת התשמ״ז ,עמי  368ו־ ;736התשנ״ב ,עמי  ;501התשניג ,עמי .824
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הודעת העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים /התשנ״ד1993-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים(,
התש״ך959-ו' )להלן  -התקנות( ,ועקב התנודות במדד המחירים לצרכן ,אני מודיע לאמור:
העלאת הםבום
ה נ ק י ב

ב ת ק נ ה

הסכום הנקוב בתקנה  2לתקנות ,הוא מיום ט״ז בתשרי התשנ״ד)ו באוקטובר 14,900 ,(1993
.1
שקלים חדשים.
ט״ז בחשון התשנ״ד ) 31באוקטובר (1993
)חמ «-654

עמרםקלעג׳י
המנהל הכללי של משרד הפנים

י ק״ת התש״ך ,עמי  ;400התשמ״ב ,עמי  ;347התשמ״ט ,עמי .615

תיקון טעויות דפוס
) (1בתקנות עידוד החסכון)תכנית חסכון ״תשורה״ ופטור ממם הכנסה( ,התשנ״ג ,1993-שפורסמו
בקובץ התקנות  ,5543התשנ״נ ,עמי  ,1127בתוספת השניה ,בסעיף )3ב( ,במקום ״לקבוע מיד פעם״ צריך
להיות ״לקבוע מדי פעם״.
) (2בתקנות עידוד החסכון )תכנית חסכון ״תשורת המשך״ ופטור ממס הכנסה( ,התשנ״ג,1993-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,5543התשנ״ג ,עמי  ,1131בתוספת השניה -
) (1בסעיף )2ב( ,במקום ״צמודה למדד״ צריך להיות ״צמודה למט״ח״;
) (2בסעיף 2)9ץא( ובסעיף  ,10במקום ״שנתיים״ צריך להיות ״שנה״.
) (3בתקנות עידוד החסכון )תבנית חסכון ״מטחי״ת המשך״ ופטור ממם הכנסה( ,התשנ״ג993-ו,
שפורסמו בקובץ התקנות  ,5543התשנ״ג ,עמי  ,1140בתוספת השניה ,בסעיף  ,00(2)9במקום ״שנתיים״
צריך להיות ״שנה״.
)ח מ (3-456
בסעיף  1לצו המועצות המקומיות)ב()תיקון התוספת הראשונה ,שהם( ,התשנ״ג ,1993-שפורסם
בקובץ התקנות  ,5541התשנ״ג ,עמי  ,1091ברשימת הגושים ,במקום ״4112״ צריך להיות ״4122״.
)חמ (3-701

בכללי הבנקאות )שירות ללקוח()גילוי נאות ומסירת מסמכים()תיקון מם׳  ,(2התשנ״ג,1993-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,5546התשנ״ג ,עמי  ,1170בסעיף  ,9במקום ״על פי הרישום״ צריך להיות ״על
פי החישוב״.
)חמ (3-1900
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