רשומות

קובץ התקנות
כ״ט :1חשון התשנ״ה

5636

 3בנובמבר 1994

עמוד
תתקנות הנכים)ועדה רפואית עליונה()תיקון( ,התשנ״ד) 1994-תיקון( ,התשנ״ה1994-

292

תקנות הרוקתים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות()תיקון(
)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ה 994-ו

292

תקנות המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק()כללים ברבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק
ביצים ,בשר עוף וחומר רביה( ,התשנ״ה1994-

292

תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים()תיקון מס׳ ,(2
התשנ׳׳ה1994-
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צו מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[)תיקון התוספת השניה( ,התשנ״ה 994-ו

296

תקנות הגנת הדייר ותשלום בעד שירותים()תיקון( ,התשנ״ה1994-

296

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השניה לחוק(
)מם׳  ,(2התשנ״ה1994-

297

צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()שינוי התוספת השלישית לחוק(,
התשנ״ה1994-

297

צו המועצות המקומיות)ב()מיתר ,תיקון( ,התשנ׳׳ה 994-ו

298

צו איגוד ערים מרתבים-עזתה)מרכז בינאזורי()פירוק( ,התשנ״ה1994-

298

הודעת הביטוה הלאומי)מענק אישפח ליולדות ולילוד()עדכון סכומים()מם׳ ,(2
התשנ״ה1994-

299

כללי רשות השידור)מימון חוץ למשדרי טלוויזיה()תיקון( ,התשנ״ה1994-

299

כללי הבנקאות)שירות ללקוח()גילוי נאות ומסירת מסמכים()תיקון( ,התשנ״ה1994-

300

הודעת סרטי ראינוע)אגרות( ,התשנ״ה1994-

300

הודעת כלי היריה)אגרות רשיון( ,התשנ״ה1994-

301

תיקוני טעויות דפוס

תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה( )תיקון( ,ה ת ש נ ״ ד  9 9 4 -ו )תיקון(,
התשנ׳׳ה 1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )29ב( ו־ 48לחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי״ט1959-
]נוסח משולב[  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הוספת תקנה 3

אחרי תקנה  2לתקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה()תיקון( ,התשנ״ד994-ו  ,יבוא:

.1

2

״תחילה
תחילה

.2

.3

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בתשרי התשנ״ה ) 2באוקטובר .(1994״

תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ באב התשנ״ד ) 28ביולי .(1994

ט״ו בחשון התשנ״ה ) 20באוקטובר (1994
)חמ (3-183

יצחק רב י ן
שר הבטחון

סייח התשי״ט ,עמי  ;276התשנ״ב ,עמי .18
ק״ת התשכ״ד ,עמי  ;870התשנ״ד ,עמי .1230

תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות()תיקון(
)תיקון מם׳  ,(2התשנ״ה1994-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  62לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א 1981-י ,וסעיף 10
לחוק רישוי עסקים ,התשב״ח , 1968-אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקון תקנה

.1

בתקנה  8לתקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות()תיקון(

התשנ״ד994-ו  ,במקום ״ששה חודשים״ יבוא ״שנה״.
נ

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בכסלו התשנ״ה ) 5בנובמבר .(1994

כ״ו בחשון התשנ״ה ) 31באוקטובר (1994
אפרים

)חמ (3-557

סנה

שר הבריאות
דיני מדינת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,35עמי  ;694ס״ח התשנ״ג ,עמי .105
סייח התשכ״ח ,עמי  ;204התשמ״ח ,עמי .96
ק״ת התשנ״ד ,עמי  ,845עמי 1 910עמ׳  ;1183התשנ״ה ,עמי .5626

תקנות המועעה לענף! הלול )ייעור ושיווק( )כללים ב ד ב ר הסמכת קבלנים
מורשים לשיווק ביעים ,ב ש ר עוף! וחומר רביה( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )44ב( לחוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ״ד'1963-
)להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה -

״ביצים״  -ביצי מאכל;
״בית שחיטה״  -בית שחיטה שאושר לפי תקנות מחלות בעלי חיים )בתי שחיטה לעופות(,
התש״ך; 1960-
2

סייח התשכ״ד ,עמי  ;12התשנ״ד ,עמי .49
ק״ת התש״ך ,עמי  ;1174התשנ״א ,עמי .746
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קובץ התקנות  ,5636כ״ט בתשון התשנ״ה3.11.1994 ,

״המנהל״  -המנהל הכללי של משרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקגות אלה,-
״השר״  -שר החקלאות;
״מ־גריה״  -מדגריה שניתן לגביה רשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מדגריות(,
התשבי׳ז-ד96ו ;
נ

״משק רביה״  -משק רביה שאושר לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הקמה והפעלה של
משקי טיפוח ,הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות( ,התשמ״א-ו98ו ;
4

״תחנת מיון״  -תחנת מיון שניתן לגביה רשיון לפי תקנות רישוי עסקים )תחנות מיון לביצי
מאכל( ,התשנ״ה. 1994-
5

.2

המבקש להסמיכו כקבלן מורשה לשיווק )להלן  -מבקש( יגיש לשר ,באמצעות המנהל,

בקשה להסמכה

בלשה על כך לפי הטופס המתאים ,לפי הענין ,בתוספת ,כמפורט להלן•.

.3

)(1

שיווק ביצים  -טופס ו;

)(2

שיווק בשר עוף  -טופס ;2

)(3

שיווק חומר רביה  -טופס .3

לא יסמיך השר מבקש לקבלן מורשה לשיווק אלא אם כן נתקיימו התנאים ,לפי הענין,

תנאים להסמכה

כמפורט להלן:
)(1

בשיווק ביצים  -עומדות לרשות המבקש ,לצורך מיון הביצים שישווק ,תחנות מיון

בעלות כושר מיון התואם את היקף הייצור של המגדלים שישווקו לו את הביצים;
)(2

בשיווק בשר עוף  -עומד לרשות המבקש ,לצורך שחיטת העופות ,בית שחיטה

שכושר קליטת העופות שלו מתאים לקלוט את העופות שהמגדלים ישווקו לו לצורך
שיווק בשר עוף:
)(3

בשיווק חומר רביה  -חומר הרביה שישווק המבקש מקורו במשק רביה ועומדת

לרשותו ,מרגריה בה ידגיר את הביצים.

.4

הוכח להנחת דעתו של השר כי בבקשה כאמור בתקנה  2שהוגשה למנהל התקיימו ,לפי

מתן הסמכה

הענין ,התנאים האמורים בתקנה  ,3לפי הענין ,יסמיך את המבקש לקבלן מורשה לשיווק.
)א(

.5

הסמכה שניתנה לקבלן מורשה לפי תקנות אלה ניתנת להתליה או לביטול אם

ביטול הסמכה

התקיים אחד מאלה:
)(1

אחד התנאים ששימשו יסוד להסמכה חדל להתקיים;

)(2

הקבלן המורשה הורשע בעבירה לפי סעיף  69לחוק הקשורה לעיסוקו כקבלן

מורשה לשיווק או לפי סעיף  28לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה985-ו ;
ד

)(3

נקבע על ידי ועדת קנסות או ועדת ערר ,לפי החוק ,כי היתה הפרה מצד

המוסמך לענין סעיף  60לחוק וההפרה נוגעת לפעילותו של הקבלן המורשה על פי
ההסמכה.

3
4
5

ן

י

ק״ת
ק״ת
ק״ת
סייח

התשכ״ז ,עמ׳  ;1942התשנ״ג ,עמי .1059
התשמ״א ,עמי  872ועמי  ;1360התשמ״ח ,עמ׳ .47
התשנ״ה ,עמי .243
התשמ״ה ,עמי .84

לובץ התקנות  ,5636כ״ט בחשון התשנ״ה3.11,1994 ,

ג29

הוראות מעבר

.6

הסמבה שנתנה המועצה לענף הלול לקבלן מורשה ,לפני תחילתן של תקנות אלה ,יפקע

תוקפה ביום כ״ח בטבת התשנ״ה ) 31בדצמבר .(1994

טופס 1

תוספת
)תקנה «1)2
תאריך
לכבוד
המנהל הכללי
משרד החקלאות
הקריה
ת ל ־אביב
בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל לפי תקנות המועצה לענף הלול )ייצור

הנדון:

ושיווק( )כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים ,בשר עוף וחומר רביה(,
התשנ״ה1994-

שם המבקש

מסי ת״ז  /עוסק מורשה

מענו
.2

מספר המגדלים שישווקו ביצים למבקש

.3

לרשותי תחנת מיון למיון ביצי מאכל בהיקף ייצור של
שבה אמיין את הביצים שאשווק.
חתימת המבקש

אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו״ח/עו״ד ברבר זכות חתימה.

טופס 2
)תקנה ((2)2
תאריך
לכבוד
המנהל הכללי
משרד החקלאות
הקריה
ת ל ־אבי ב
הנדון:

בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף לפי תקנות המועצה לענף הלול )ייצור

ושיווק( )כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים ,בשר עוף וחומר רביה(,

התשנ״ה1994-
ו.

שם המבקש

מס׳ ת״ז  /עוסק מורשה

מענו
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קובץ התקנות  ,5636כ״ט בתשון התשנ״ה .1994 ,ו 3.1

.2
.5

היקף הייצור של המגדלים שישווקו למבקש
לרשותי בית שחיטה

 ...י

 . . . . ,שכושר קליטת העופות שלו הוא

בו אשחט את בשר העוף שאשווק.
חתימת המבקש

אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו״ח/עו״ד בדבר זכות חתימה.

.טונ!ס 3
)תקנה «3)2
תאריך
לכבוד

המנהל הכללי
משרד החקלאות
הקריה
ת ל ־אביב
בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק חומר רביה לפי תקנות המועצה לענף הלול )ייצור

הנדון:

ושיווק( )כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים ,בשר עוף וחומר רביה(,
התשנ״ה994-ו
ו.

מם׳ ת״ז  /עוסק מורשה

שם המבקש
מענו

.2
־.3

היקף הייצור של המגדלים שישווקו חומר רביה למבקש
)א(

חומר הרביה שישווק בידי מקורו במשק

)ב(

לצורך הדרגת ביצי הרביה עומדת לרשותי מדגרת

שבה אדגיר את הביצים.
חתימת המבקש
אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו״ח/עו׳׳ד בדבר זכות חתימה.
כ׳ א בחשון התשנ״ה ) 26באוקטובר (1994
יעקב צור

)ח(3-685 1:

שר החקלאות

תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים()תיקון מם׳ ,(2
התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה , 1985-אני
י

מתקין תקנות אלה:
ס״ת התשמ״ה ,עמ׳ .84

קובץ התקנות  ,5636בייט בחשון התשנ״ה3.11.1994 ,
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תיקון תקנה ו

ו.

בתקנה ו לתקנות מחלות בעלי חיים )יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים(,

התשמ״ח988-ו  ,בהגדרת ״המנהל״ ,בסופה יבוא ״בולן או מקצתן״.
2

י״ח בחשון התשנ״ה ) 23באוקטובר  994ו(
)חמ (3-850

יעקב

צור

שר החקלאות

ק״ת התשמ״ת ,עמי  ;879התשנ״ה ,עמי .235

צו מחלות בעלי חיים ]נוסח ח ד ש [ ) ת י ק ו ן התוספת השניה( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו

י

)להלן  -הפקודה( ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

השניה

בתוספת השניה לפקודה -
)(1

בצד חסר דם מדבק בקלוטי פרסה ,במקום "  " A n e m i aיבוא" A n a e m i a " :

)(2

בצד מחלת הפה והטלפיים ,במקום " "Epizoóticaיבוא"Epizooticae" :

)(3

במקום ״מחלת פולורום־גלינרום  "Pullorum - Gallinarumיבוא:
״מחלת פולורום
מחלת גלינרום

Pullorosis
" F o w l lyphoid

ח׳ בחשון התשנ״ה )3ו באוקטובר (1994
)דומ (3-767

יעקב

צור

שר החקלאות
סייח התשמ״ה ,עמי  ;84ק״ת התשנ״ג ,עמי  ;336התשנ״ד ,עמי .999

תקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים()תיקון( ,התשנ״ה994-ו
בתוקף

סמכותי

לפי

סעיפים )63ג( ו־)160א( לחוק

הגנת הדייר ]נוסח

משולב[,

התשל״ב972-ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

החלפת התוספת

.1

במקום התוספת לתקנות הגנת הדייר )תשלום בעד שירותים( ,התשל״ג־973ו  ,יבוא:
2

״תוספת
)תקנה (3
שיעורי התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף )63א( לחוק -
בדירות ,לחדר ,לחודש:
ניקוי

מאור

0.31

הרקת בור שופכין

1.56

ם״ח התשל״ב ,עמי .176
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קובץ התקנות  ,5636בייט בחשון התשנ״ה3.11.1994 ,

בבתי ׳נסק ,לחודש:
שטח בית עסק במטרים רבועים

עד 16
מעל  16עד 24

ניקוי

מאור

7.91

0.54

6ו2.

0.86

3.52

11.93

מעל  24עד 32

1.07

16.30

מעל  32עד 40

23.91

מעל  48עד 56

27.86

מעל  56עד 64

׳31.92

מעל  64עד 88

1.92

7.79

2.27

9.02
ו3.6ו
 5.80ו
18.15

4.52

63.72

מעל  160בתוספת

ג.5וו

3.85

55.84

נזעל  136עד 160

1.74

6.75

3.29

47.83

מעל  112עד 136

5.59

2.78

39.79

מעל  88עד 112

3.26

1.40

19.95

מעל  40עד 48

הרקת בור ש ו פ ב י ן

לבל  24מ״ר או חלק מהם
מעל  160מ״ר הראשונים

7.92

י״ט בחשון התשנ״ה ) 24באוקטובר (1994
)חמ

"2.16
בנימין

(3-5 19

) פ ו א ד ( בן א ל י ע ז ר

שר הבינוי והשיכון

עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת ש ע ה ( ) ש י נ ו י התוספת
השניה לחוק()מם׳  ,(2התשנ״ה994-ד
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )17ב( לחוק יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו985-ו  ,אנו מעווים לאמור:
י

.1

בתוספת השניה לחוק ,אחרי פסקה ) (557יבוא:
2

״)557א(

מוצר תעבורה מן המפורטים בתוספת הראשונה לצו יציבות מחירים במערכים

תיקון התוספת
השניה

ובשירותים)הוראת שעה()מחירי מוצרי תעבורה מיובאים והסחר בהם( ,התשמ״ט989-ו ,
5

ככל שהוא חייב במס קניה.״
ט״ו בתשון התשנ״ה ) 20באוקטובר (1994
)חמ 977ו(3-

שראל

קיסר

שר התחבורה

)בייגה( שוחט

אברהם

שר האוער

סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשנ״ב ,עמי .317
ק״ת התשמ״ט ,עמי  :599התשנ״ג ,עמי 1 67עמי .999

עו !׳עיבות

מחירים

במערכים

ובשירותים

)הוראת

שעה( )שינוי

התוספת

ה ש ל י ש י ת לחוק( ,התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )17ב( לחוק יעיבות מחירים במערכים ובשירותים )הוראת שעה(,
התשמ״ו) '1985-להלן  -החוק( ,אני מעווה לאמור:
סייח התשמ״ו ,עמי .2

קובץ התקנות  ,5636כ״ט בחשון התשנ״ה3.11.1994 ,
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תיקון התוספת
השלישית

תחילה ותוקף

.1

בתוספת השלישית לחוק ,בפרט ) , (108פסקת משנה )ד( לפסקה )ו(  -תימחק.

.2

תחילתו של צו זה ביום ב״ט בטבת התשנ״ה )ו בינואר  ,(1995ותוקפו לשנה אחת.

2

י״ג בחשון התשנ״ה ) 18באוקטובר (1994
n

< u - m

a

7

א

ב

ר

ה

ם )בייגה( שוחט
שר האוצר

ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;1305התשמ״נז ,עמי  ;1246התש״ן ,עמי  243ועמי  ;636התשנ״ב ,עמי  ;1170התשנ״ד ,עמי
.874

צו המועצות המקומיות ) ב ( ) מ י ת ר  ,תיקון( ,התשנ״ה 994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
הדולפת פרט )פגז(
בתוספת

ה ר א ש ו נ ה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,התשי״ג , 1953-במקום פרט )פט(
2

יבוא׳

״)פט( המועצה המקומית מיתר.
תאריך הקמתה :א׳ בתמוז התשמ״ו) 8ביולי .(1986
תחום׳ המועצה :חלקי הגושים100056 ,100013/5 ,100012/1 ,100012 ,100011 ,100001 :
כמסומן במפת תחום המועצה המקומית מיתר הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ״ה באלול התשנ״ד ) 1בספטמבר  ,(1994שהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר שבע
ובמשרד המועצה המקומית מיתר.״
כ״ה באלול התשנ״ד ) 1בספטמבר (1994
יצחק ר ב י ן

)חמ !(3-70

שר הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח ח ד ש  ,9עמי .256

י

ק״ת התשי״ג ,עמי 174ו :התשמ״ו ,עמי 098ו).(1500

2

צו איגוד ערים מרחבים  -עזתה )מרכז בינאזורי()פירוק( ,התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף דוא לחוק איגודי ערים ,התשט״ו 1955-אני מצווה לאמור:
י
/

פירוק א י ג ו ד
עריכ!

.1

איגוד ערים מרחבים ~ עזתה )מרכז בינאזורי(  ,יפורק.
2

ז׳ בחשו] התשג״ה ) 12באוקטובר (1994
יצחק ר ב י ן

<חמ 0-585

שר הפנים
י
2
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ם״ח התשט״ו ,עמי  :48סייח התשב״ו ,עמי  ;36התשל״ז ,עמי .57
ק״ת התשל״א ,עמי .167

קובץ התקנות  ,5636כ״ט בחשון התשנ״ה3.11.1994 ,

הודעת הביטוח הלאומי)מענק אישטוז ליולדת ו ל י ל ו ד ( ) ע ד כ ו ן סכומים(
)מם׳  ,(2התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  4לתקנות הביטוח הלאומי )מענק אישפוז ליולדת ולילוד(,
התשנ״ד) '1993-להלן  -התקנות( ,אני מודיעה לאמור:
ביום כ״ד באב התשנ״ד ) 1באוגוסט  (1994עודכן סכום מענק האישפוז שבתקנה )2א(

.1

לתקנות ולפיכך -
)(1

במקום ״ 3,406שקלים חדשים״ בא ״ 3,685שקלים חדשים״;

)(2

במקום ״ 35,401שקלים חדשים״ בא ״ 38,304שקלים חדשים״,

ע ד כ ו ן סכום
מענק אישפוז

י״ט בחשון התשג״ד ) 24באוקטובר (1994
אורה

)חמ -185ג(

נמיר

שרת העבודה והרווחה

ק״ה התשנ״ד ,עמי  ;(620) 206התשנ״ה ,עמי .6

כללי רשות השידור )מימון חוץ ל מ ש ד ר י טלוויזיה()תיקון( ,תשנ״ה1994-
בתוקף סמכותו לפי סעיף  33לחוק רשות השידור ,התשב״ה) 1965-להלן  -החוק( ,קובע
י

הועד המנהל של רשות השידור כללים אלה:
במקום סעיף  11לכללי רשות השידור )מימון חוץ למשדרי טלוויזיה( ,התשמ״ו1985-

.1

2

החלפת סעיף 11

)להלן  -הכללים( ,יבוא:
.11

״נוסח ־;הודעה

שם המממן ,לרבות פרטי התאגדותו ,אפיונו המסחרי לרבות ציון

)א(

סימנו המסחרי ,שרטוט האותיות המקובל עליו )  , ( L O G Oשמו ומהותו של
מוצר שהוא מייצר,

יוקרנו

או ייקראו בידי קריין או שניהם כאחד ,בתחילת

מישדר ,במהלכו או בסיומו ,בנוסח ״המישדר שודר /הופק /נרכש בעזרת/
בסיוע /במימון /בחסות

״ ,ובלבד שההקרנה או ההקראה לא תפגע ברצף

השידורים ותהיה אגבית לשידור המישדר עצמו.
)ב(

הועדה ,או מי שהסמיכה לכך ,רשאים לאשר את נוסח שקופית

ההודעה ואת צורתה ,ובלבד שלא יאושרו נוסח או צורה שיש בהם -
)(1

תיאור איכותי־השוואתי של מוצר:

)(2

תיאור תמריצים לרכישת מוצר:

)(3

תיאור תבונותיו של מוצר תוך שימוש בשמות תואר ,סגולות

ומעלות של המוצר ,יעילותו ,מחירו ודרכי שיווקו:
)(4

שימוש בסיסמאות היצרן הבאות לעודד רכישת המוצר;

)(5

שימוש בשם של דמות טלוויזיונית מתכניות שמשדרת רשות

השידור כל עוד הן משודרות.״
!:תאשר.
כ״ח בתשרי התשנ״ה ) 3באוקטובר (1994
)חמ (3-1754
י
2

0 r

!

ה ת ש כ

.

ה ׳ ע מ

,

1 0 6

,

שולמית אלוני
ש ר ת התקשורת

מיכה

ינון

יושב ראש רשות השידור

ק״ה התשמ״ו ,עמי  ;252התשמ״ט ,עמ׳ .515

קובץ ״תקנות  ,5636כ״ט בחש1ן התשנ״ה3.11.1994 ,
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כללי הבנקאות )שירות ללקוח()גילוי נאות ומסירת מסמכים()תיקון(,
התשנ״ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הבנקאות)שירות ללקוח( ,התשמ״א981-ו  ,והיות שהדבר
י

דרוש לרעתי למניעת הטעיה או פגיעה בלקוח ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור
שר האוצר ,אני קובע לאמור:
הוספת סעיף 33א

.1

אחרי סעיף  33לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(,

התשנ״ב) 1992-להלן  -הכללים( ,יבוא:
2

״תחולה על ערב

33א.

על ערב יחולו רק סעיפים103X,)74ו־ ,5ככל שהם נוגעים לחיוביו של

הערב.״
י״ח בהשון התשנ״ה ) 23באוקטובר (1994

יעקב

)חמ (3-1900

2

פרנקל

נגיר בנק ישראל

ם״ח התשמ־א ,עמי  ;258התשנ״ב ,עמי .78
ק״ת החשנ״ב ,עמי  ;1512התשנ״ג ,עמי .1170

הודעת סרטי ראינוע )אגרות( ,התשנ״ה~ 994-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )2ד( לתקנות סרטי ראינוע )אגרות( ,התשנדד) '1984-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
העלאת ש י ע ו ר י
אגרות

.1

עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש יולי  1994לעומת המדד לחודש ינואר  ,1994יהיה

נוסח תקנה )1ב( לתקנות החל ביום כ״ז בחשון התשנ״ה ) 1בנובמבר  (1994כלהלן:
״)ב(

הוגשה בקשה למתן שירות כמפורט להלן ,ישלם המבקש אגרות אלה:
האגרה בשקלים ח ד ש י ם

השירוח המבוקש

ו.

היתר להצגת סרט חדש

145

.2

היתר להצגת סרט קצר שאינו עולה על  4םלילים

145

.3

היתר להצגת סרט העולה על  4םלילים עם או בלי

585

הספיח שלי

70

.4

עותק של היתר להצגת סרט

.5

היתר להצגת ספיח )באשר הבקשה מוגשת בנפרד

"145

מהבקשה למתן היתר להצגת סרט(

כ״ב בחשון התשנ״ה ) 27באוקטובר (1994
)חמ (3-1040

עמרם

קלעג׳י

המנהל הכללי של משרד הפנים
ק״ת התשמ״ד ,עמי  ;887התשג״ד ,עמי .828
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קובץ התקנות  ,5636כ״ט בחשון התשנ״ה3.11.1994 ,

הודעת בלי היריה )אגרות רשיון( ,התשנ״ה994-י
בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א)ד( לתקנות כלי יריה )אגרות רשיון( ,התשכ״ב) '1962-להלן -
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב עליית מדד המחירים לערכן לחודש יולי  1994לעומת המדד לחודש ינואר  ,1994יהיה

עדכון אגרות

נוסח תקנה  1לתקנות החל ביום כ״ז בחשון התשנ״ה ) 1בנובמבר  (1994כלהלן:
ו.

״אגרת רשיון

בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם המבקש ,לפני נתינתו,

אגרה בשיעור המפורט לעדו של סוג הרשיון:
סוג הרשיון

)ו(

לעשיית כלי יריה)סעיף )2א( לחוק(

)(2

ליבוא או ליעוא של כלי יריה )סעיף )2ג( לחוק(:
)א(

האגרה בשקלים ח ר ש י ם

45ו

)(1

לבעל רשיון לעשיית כלי יריה ,לפי סעיף )2א( לחוק

)(2

לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריה ,לפי סעיף )3א( לחוק -

30

שני אחוזים מערך כלי היריה.
)ב(

)(3
)(4

במקרים אחרים -
)ו(

לרובה אויר ,לאקדח אויר ,לכל כלי

30

)(2

לבלי יריה אחרים ,לכל כלי

30

לעשיית עסק בכלי יריה)סעיף  3לחוק(
)א(

1,460

לנשיאת בלי יריח )סעיף  4לחוק( אה להחזקת בלי יריה
)סעיפים  10 ,5או 0וג לחוק( ,לכל כלי ,לבל שנה או חלק ממנה:
)(1

אקדח אויר ,רובה אויר

30

)(2

בלי יריה אחרים

30

)ב(

בעד עותק רשיון  -מחעית האגרה לאותה שנה.

)ג(

בעד כל הרשאה המועאת בידי בעל רשיון מיוחד ,לפי

סעיפים  10או 10ג לחוק

30

)(5

להקמתו או לניהולו של מטווח קליעה)סעיף  7לחוק(

290

)(6

למפקח על מטווח)סעיף 7ג לחוק(

30

ב״ב בחשון התשנ״ה ) 27באוקטובר (1994
<חנ(3-497 :

עמרם קלעג׳י
המנהל הכללי של משרד הפנים

ק״ת התשכ״ב ,עמי  ;2556התשנ״ד ,עמי .827

1
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תיקוני טעויות דפוס
)(1

בצו המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( )ייצור ושיווק מעל המיכםה( ,התשנ׳׳ד994-ו

׳

שפורסם בקובץ התקנות  ,5623התשנ״ד ,עמי  ,1372בסופו ליד חתימת שר התעשיה והמסחר
צ״ל:

״יעקב צור
שר החקלאות״
)חמ (3-685

)(2

בצו משפחות חיילים שנספו במערכה)תגמולים ושיקום()העלאת שיעורי תגמולים()תיקון(,
התשנ״ה994-ו ,שפורסם בקובץ התקנות  ,5632התשנ״ה ,עמ׳  ,242בסעיף  ,1אחרי ״)להלן -
הצו העיקרי( ,במקום״ צריך להיות ״״113.5%״ יבוא ״115.5%״ ובמקום״.
)חמ (3-1502

)(3

בהודעת סדר הדין הפלילי)התאמת שכר טרחת סניגור( ,התשנ״ה ,1994-שפורסמה בקובץ
התקנות  ,5632התשנ״ה ,עמ׳  ,253בסעיף )2א( ,בטור ״שקלים חדשים״ נשמטו הסכומים ־•
כמפורט להלן:
בפסקה ) - (2״862״ :בפסקה ) - (3״1748״ ,בפסקה ))(4אא(  -״862״; ובפסקה )4ץבב( -
״."503
)חמ (3-245
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