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תקנות יום ירושלים)עבודות ושירותים שאין להפסיקם( ,התשנ״ח998-ו
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תקנות התעבורה)תיקון מס׳  ,(5התשנ״ו 996-ו)תיקון( ,התשנ״ח1998-
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אברזת העיריות)שינוי תחום עיריית לוד( ,התשנ״ח998-ו

745

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()חבל מודיעין ,תיקון( ,התשנ״ח1998-

746

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)קביעת רמת פיקות( ,התשנ״ח 998-ו

747

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים)קביעת רמת פיקות()הוראת שעה( ,התשג׳יח998-ו
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כללי משק החשמל)אספקת השמל לצרכנים()הוראות שעה()תיקון( ,התשנ״ח1998-

748

1998

תקנות יום ירושלים )עבודות ושירותים שאין להפסיקם( ,התשנ״ח 998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק יום ירושלים ,התשג״ח , 1998-אני מתקין תקנות
י

אלה:
עבודה ושירותים
שאין להפסיקם

ו.

ביום ירושלים אין להפסיק את העבודות והשירותים המנויים להלן:
,

,

.

) (1העבודה במוסדות החינוך וההוראה :הוראה זו לא תחול על עובדים במוסדות
חינוך והוראה אשר נתונה להם בהסכם קיבוצי הזכות לבחור ביום חופשה ביום
ירושלים:
) (2השירותים הבאים במערכות השלטון המקומי :פינוי אשפה ,אספקת מים וביוב,
שירותי חירום וטרינריים ,מוקד חירום עירוני ושירותי כיבוי אש:
)(3
)(4

העבודה במפעלי תעשיה ,שתהליכי הייצור מתנהלים בהם ברציפות:
העבודה במפעלי מזון שבהם נוהגים לעבוד בשלוש משמרות.

כ״ג באייר התשנ״ח ) 19במאי (1998
בנימין נתניהו
ראש הממשלה

<חמ (3-2853

ס״ח התשנ״ח ,עמי .180

תקנות מס הבנםה )ספורטאי חוץ( ,התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 75א לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ׳׳א 1961-י
)להלן  -הפקודה( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ספורטאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעיסוק בספורט את ההוצאות האלה:
) (1סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל,
ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד
השומה:
) (2סכום שלא יעלה על  230שקלים חדשים שהוציא בעד ארוחות בשל בל יום
שהייה בישראל; הסכום האמור יתואם לפי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת
הכנסה ויעוגל לעשרת השקלים החדשים הקרובים.

ניכוי הוצאות
שהייה

ו.

הגבלת ההוצאה
לגבי תקופת
שהייה בחו״ל

על אף האמור בכל דין ,ספורטאי חוץ ששהה מחוץ לישראל בשנת המם תקופה
.2
מצטברת העולה על  30ימים ,יהא רשאי לנכות רק חלק מההוצאות המפורטות בתקנה ו,
ביחס התקופה שבה שהה בישראל בשנת המם ,לכלל שנת המם :לא יובאו בחשבון התקופה
המצטברת האמורה תקופות שבהן שהה מחוץ לישראל במסגרת העיסוק בספורט.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
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 .3על הבגסתו החייבת של ספורטאי חוץ מעיסוק בספורט יחול מם בשיעור  ,25%במקום
השיעורים הקבועים בסעיף  121לפקודה ,והכנסה זו תיחשב בשלב הגבוה ביותר בסולם
הכוםתו החייבת.

שיעור המם

הוראות אלה לא יחולו על הכנסה מעיסוק בספורט של ספורטאי חוץ שהופקה לאחר
.4
שהפיק בישראל הכנסה כאמור במשך למעלה משלושים ושישה חודשים :לענין זה ,לא
תובא במנין שלושים ושישה החודשים הכנסה שהופקה מעיסוק בספורט לפני יום ט׳ בטבת
התשנ״ו)ו בינואר .(1996

הגבלת תהולה

.5

)א( תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בטבת התשנ״ז)ו בינואר .(1997
)ב( בשנת המם  ,1997במקום הסכום הקבוע בתקנה  (2)1יבוא ״210״.

ב׳ באייר התשנ״ח ) 28באפריל (1998
)דומ נ(5-273

תחילה

יעקב נאמן
שר האוצר

תקנות הרופאים )בחינה לקראת םטאז׳()תיקון( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ב)א( לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז976-ו )להלן
 הפקודה( ,בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה שלהבנםת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

אחרי תקנה 5א לתקנות הרופאים )בחינה לקראת סטאז׳( ,התשמ״ח) 1988-להלן -
ו.
התקנות העיקריות( ,יבוא:
5ב) .א( מבקש להיבחן כאמור בתקנה 5א)א( ,זכאי להתקבל לקורס
״קורכ מיוחד
מיוחד במסגרת אקדמית כאמור בתקנת משנה)ג()להלן  -הקורס המיוחד(,
אם נתקיימו בו כל אלה:
2

הוספת תקנה 5ב

) (1היה תושב ישראל ביום ב״ח באב התשמ׳׳ז ) 23באוגוסט
) (1987להלן  -המועד הקובע( ,והוא תושב ישראל מאז המועד
הקובע :לענין זה ,״תושב״  -כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין,
התשכ״ה965-ו :
) (2החל לימודי רפואה במוסד כאמור בסעיף )4בץ (2לפקודה
לפני המועד הקובע ,אך לא לפני חודש ספטמבר  ,1977סיים
לימודיו האמורים וקיבל דיפלומה מוכרת ,כאמור באותו סעיף,
תוך  12שנים ממועד תחילת הלימודים:
ג

) (3ניגש לבחינה לקראת םטאד ונכשל בה:
) (4הגיש בקשה לזכאות להתקבל לקורס המיוחד תוך  60ימים
מיום תחילתן של תקנות הרופאים )בחינה לקראת םטאז׳(
)תיקון( ,התשנ״ח998-ו.
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמי .594
ק״ ת התשמ״ח ,עמי  :524התשנ״ז ,עמי .100
ם״ח התשב׳׳ה ,עמי  :270התשנ״ו ,עמי .180
2
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)ב( מבקש זכאות באמור בתקנה זו ימציא אישורים ,להנחת דעת
המנהל ,מאת בית הספר לרפואה שבו למד ,על מועד תחילת לימודי
הרפואה ,מועד סיומם ומועד קבלת הדיפלומה.
)ג( שר הבריאות יקיים קורס מיוחד לזכאים לפי תקנת משנה )א(,
כמפורט להלן:
) (1הקורם המיוחד יתנהל במסגרת לימודים אקדמית ,על־יךי
בתי ספר לרפואה בישראל שהכירה בהם המועצה להשכלה
גבוהה ,שהביעו את נכונותם לנהל אצלם את הקורס המיוחד
)להלן  -בתי הספר לרפואה(:
) (2משך הקורם המיוחד יהיה שנת לימודים אקדמית אחת
והוא יכלול לימודים עיוניים ולימודים קליניים ליד מיטת חולה
במחלקות :פנימית ותת־מחלקותיה ,כירורגית ותת־מחלקותיה,
ילדים ,נשים ומיילדות ,פסיכיאטריה.
) (3התנאים והדרישות החלים על תלמיד מן המנין של בית
ספר לרפואה בישראל ,להוציא שכר לימוד ,יחולו על הלומד
בקורם המיוחד:
) (4עלה מספר הנרשמים לקורס המיוחד )להלן  -הנרשמים(
על מספר המקומות בו ,רשאי המנהל ,בהתייעצות עם נציגות
שבחרו מתוכם ,לענין זה ,הנרשמים )להלן  -הנציגות( ,לקבוע
אמות מידה לקדימות לקבלה לקורס :לא הודיעו הנרשמים
למנהל על בחירת הנציגות תוך זמן שקבע או לא הופיעה
הנציגות במקום ובזמן שקבע המנהל להתייעצות ,יחליט המנהל
על אמות מידה לקדימות לקבלה לקורס המיוחד בעצמו ,ורשאי
הוא להתייעץ לענין זה בהנהלות בתי הספר לרפואה.
) (5מי שבקשתו לזכאות לפי תקנת משנה )אץ (4אושרה ,זכאי
להשתתף בקורם המיוחד פעם אחד בלבד:
) (6מי שנבשל בקורס המיוחד רשאי לערור על בשלונו בקורס,
תוך  60ימים מקבלת ההודעה ,בפני דיקנט בית הספר לרפואה
שבו למד ,כמקובל בבית הספר :החלטת הדיקנט בערר תהא
סופית.
)ד( מבקש להיבחן שסיים את הקורם המיוחד בציון עובר ,לפי תנאי
בית הספר לרפואה ,זכאי לציון מגן של  10נקודות בחישוב ציון הבחינה
לקראת סטאז׳ ,כאמור בתקנה  ,0)5ובלבד שניגש לבחינה לקראת םטאז׳
תוך שנה מסיום הקורס המיוחד.
)ה( בוגר הקורס המיוחד שנכשל בבחינה לקראת םאטז׳ ,על אף ציון
המגן ,יהא זכאי לחישוב ציון המגן כאמור בתקנת משנה)ד( ,בבחינה אחת
נוספת בלבד ,ובלבד שניגש לבחינה הנוספת תוך שנה ממועד הבחינה
שבה נכשל.״
ל׳ בניסן התשנ״ח ) 26באפריל (1998
)חמ -2079ג(

יהושע מצא
שר הבריאות
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תקנות התעבורה )תיקון מסי  ,(5התשנ״ו) 1996-תיקון( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  70לפקודת התעבורה' ,אני מתקין תקנות אלה:׳
בתקנה  32לתקנות התעבורה)תיקון מס׳  ,(5התשנ״ו , 1996-בתקנת משנה)ב( ,במקום
ו.
״ביום ג׳ בשבט התשנ״ח )ו בינואר (1998״ יבוא ״ביום י״ב בטבת התשנ״ט ) 1בינואר
 999ו(״.
2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח )ו בינואר .(1998

תיקון תקנה 32

תחילה

ל׳ בניסן התשנ״ח ) 26באפריל (1998
)חמ (3-83

שאול י ה ל ו ם
שר התחבורה
י
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
ק״ת התשנ״ו ,עמ׳  :997התשנ״ז ,עמ׳ .427

אברזת העיריות )שינוי תחום עיריית לוד( ,התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות )להלן  -הפקודה( ,ולאחר עיון בתסקיר
של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
1

תחום עיריית לוד ,כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה  ,ישונה ובמקום הפירוט
ו.
בתוםנות
2

ה א מ ו ר ה

י ב ו א :

שינוי תחום
עיריית לוד

״הגושים 3948 :עד  3970 ,3967עד  3977 ,3973עד  4016 ,4012 4011 ,3991 ,3985עד
 4024 ,4019עד  4541 ,4029 ,4027ו־ - 4542בשלמותם:
 3986פרט לחלקה :56
 3990פרט לחלקות :35 ,34
 4013פרט לחלקות  43 ,40עד  50 ,45עד  54וחלק מחלקות  62 ,46כמסומן
במפה הערוכה בקנה מידה  1:10,000החתומה ביד שר הפנים ביום ח׳
בכסלו התשנ״ח ) 7בדצמבר  ,(1997וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה
מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום י״ב בניסן התשנ״ח) 8באפריל
 998ו()להלן  -המפה( ,שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים,
במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ובמשרדי עיריית לוד:
 6835פרט לחלק מחלקות  13 ,9כמםומן במפה.
החלקות :חלקות  10עד  28וחלק מחלקה  8בגוש  3968כמםומן במפה:
חלקות  22עד  37 ,34עד  43 ,41עד  ,49ו 5עד  56וחלק מחלקות 50 ,42 ,36
בגוש  3969כמסומן במפה:
חלקות  24עד  36 ,34עד  53 ,47 ,38וחלק מחלקה ) 39מסילת ברזל( בגוש
 3992כמסומן במפה:
חלקה  38וחלק מחלקה  42בגוש  3999כמסומן במפה:
י דיני :זדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
ק״ת התשב״ז ,עמי  ;171התשנ״ח ,עמ׳ .319
2
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חלקות  9 ,8 ,4 ,2בגוש ;4014
חלקות  1עד  25 ,23בגוש ;4015
חלקות  24 ,22 ,21עד  42 ,28עד  75 ,59 ,55בגוש ;4020
חלקות  2עד  32 ,31 ,12 ,10 ,8 ,5וחלק מחלקות ) 9 ,1דרבים( בגוש 4028
במםומן במפה,-
חלק מחלקה  66בגוש  4108במסומן במפה;
חלקות  62 ,61 ,58 ,54 ,52,51 ,5 ,4 ,2וחלק מחלקות  47 ,45 ,31בגוש 4338
במםומן במפה•,
חלק מחלקה  15 ,1בגוש  4342במסומן במפה;
חלקות  27עד  34 ,33 ,29וחלק מחלקות  26 ,25 ,24בגוש  5710במסומן
במפה:
חלקות  4עד  9וחלק מחלקות  3 ,2בגוש  5711במסומן במפה:
חלקות  54עד  58וחלק מחלקות  59,53 ,41 ,40עד  61בגוש  5712במםומן
במפה;
חלק מחלקות  40 ,12 ,11בגוש  6841במסומן במפה.״
י״ב בניסן התשנ׳יח ) 8באפריל (1998
)חמ (3-1926

אליהו סויסה
שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()חבל מודיעין ,תיקון(,
התשנ״ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

תיקון פרט)לב(
בתוספת הראשונה

ו.
ב

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
2

פ

ר

ט

_

) (1בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ח׳ בכסלו התשנ״ח ) 7בדצמבר (1997״ יבוא ״וכפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום י״ב בניסן
התשנ״ח ) 8באפריל (1998״,-
) (2במקום השטח המתואר בטור ב לצד הישוב ״כפר טרומך יבוא:
״הגושים - 4494 :בשלמותו.
 4486פרט לחלקה  119וחלקי חלקות  113עד  118ו־20ו כמסומן
במפה:
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1259התשמ״ח ,עמי  :488התשנ״ג ,עמי  ;1092התשנ״ד ,עמי  ;597התשנ״ה ,עמי ;715
התשנ״ז ,עמי  ;454התשנ״ח ,עמי .320
2
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חלק הגוש:
החלקות:

 4105במסומן במפה;
 21עד  32בגוש :4106
 20עד  ,110 ,108 ,47וחלק מחלקות ) 14גחל( ו־ 109בגוש  4107במםומן
במפה:
 12עד  19,14עד  27,21עד  41,34עד  54,47עד  63,58עד  71,68עד ,74
 80עד  87 ,84עד  93 ,90עד  98 ,95עד  107 ,104 ,103 ,100עד ,115 ,111
 151 ,145 ,140 ,137 ,135 ,132 ,129 ,126 ,121 ,119וחלק מחלקות ,105,102
 112 ,106עד  162 ,160 ,158 ,156 ,120 ,114ו־ 164בגוש  4484במסומן
במפה:
 1עד  127 ,80 ,75וחלק מחלקה  92בגוש  4487במםומן במפה:
 1עד  40,26עד  48,46עד  66,61 ,53עד  79,75עד  168,167,96,83וחלק
מחלקות  27עד  131 ,116 ,87 ,84 ,36ו־  141בגוש  4488במםומן
במפה.״

י״ב בניסן התשנ״ח ) 8באפריל (1998
׳;דומ 36ו-ג(

אליהו סויסה
שר הפנים

עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )קביעת רמת פיקוח(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ״ו996-ו'
)להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
ו .יגל אף האמור בפריט  7בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל
פרק ו׳)(2״ ,רמת הפיקוח על מיונית מתוצרת חברת תוצרת מזון ישראלית בע״מ תהיה דיווח
על רווחיות ומחירים לפי פרק ז׳ לחוק.

קביעת רמת
קי
פ י

ח

ב״ו בניסן התשנ״ח ) 22באפריל (1998
)דומ - 2722ג(

יעקב נאמן
שר האוצר

2

נתן שרנסקי
שר התעשיה והמסחר

ס״ח התשנ״ו ,עמי .192
י״פ דתשנ׳יו ,עמי  ;2707התשנ״ז ,עמי .979
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עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )קביעת רמת פיקוח()הוראת שעה(,
התשנ״ח998-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  7לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשג״ו996-ו
)להלן  -החוק( ,אנו מצווים לאמור:
הוראת שעה

י

על אף האמור בפרט  29בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל
.1
פרק ו׳)(2״ ,תהיה רמת הפיקוח על מחירי פוליאתילן מתוצרת חברת כרמל אלופינים בע׳׳מ,
בתקופה שמיום כ״ז בניסן התשנ״ח) 23באפריל  (1998עד יום ד׳ באייר התשנ״ח ) 30באפריל
 ,(1998לפי פרק ה׳ לחוק.
כ״ו בניסן התשנ״ח ) 22באפריל (1998
0־1מ (3-2722

יעקב נאמן
שר האוצר

נתן שרנסקי
שר התעשיה והמסחר

ס״ח התשנ׳׳ו ,עמ׳ .192
י״פ התשנ״ו ,עמי .2707

כללי משק החשמל )אספקת חשמל לערבנים()הוראות שעה()תיקון(,
התשנ״ח998-ו
תיקון הכללים

בכללי משק החשמל )אספקה חשמל לצרכנים( ,התשנ״ז- 1996-

.1

י

) (1במקום ״ועד ליום כ״ד באדר א׳ התשנ״ז) 3במרס (1997״ יבוא ״עד יום י״א באב
התשנ״ח ) 3באוגוסט (1998״:
) (2במקום ״)4ב(11 ,10 ,״ יבוא ״)4ב( ו־0ו״.
תחילה

תחילתם של כללים אלה ביום ב״ד באדר א׳ התשנ״ז) 3במרס .(1997

.2

כ״ה בניסן התשנ״ח ) 21באפריל (1998
אריאל שרון
שר התשתיות הלאומיות

)חמ (3-188

ק״ת התשנ״ז ,עמי .so
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