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עמוד
26
26
27
28
30
30
31

תקנות שיקים ללא כיסוי)סדרי דין()תיקון( ,התשם״ג2002-
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים)כללים בדבר הקטנת חוב מם()הוראת שעה( ,התשם״ג2002-
תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()בדיקה מחדש ותביעה חדשה()תיקון( ,התשס״ג2002-
תקנות בריאות העם)מכשירים רפואיים מיוחדים()תיקון()הוראת שעה( ,התשם״ג2002-
תקנות הרוקחים)חדרי תרופות()תיקון( ,התשם״ג2002-
הודעת המשכון)סדרי רישום ועיון( ,התשם״ג2002-
הודעת המים)עדכון היטלי הפקה לחקלאות( ,התשם״ג2002-
הודעת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות כניסה לגנים ולשמורות(,
31
התשם״ג2002-

תקנות שיקים ללא כיסוי)סדרי דין()תיקון( ,התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ״א ,1981 -וסעיף  108לחוק
בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין,
ובהסכמת שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

החלפת תקנה 2

במקום תקנה  2לתקנות שיקים ללא כיסוי )סדרי דין( ,התשמ״ב) 1981-להלן -
.1
התקנות העיקריות( ,יבוא:
5

״בקשת ערעור

) .2א( הערעור יוגש בכתב לפי טופס  1שבתוספת )להלן  -הבקשה(.
)ב( בכל ענין הנוגע לבקשה שלא נזכר בתקנות אלה יחול פרק כ׳
לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד984-ו".
)ג( הבקשה תכלול פירוט של כל העובדות ,הטענות והנימוקים
שעליהם מסתמך המבקש.״

תיקון תקנה 18

.2

בתקנה 8ו)ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״התשב״ג1963-״ יבוא ״התשמ״ד984-ו״.

ביטול תקנה 20

.3

תקנה  20לתקנות העיקריות  -בטלה.

תחילה

.4

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

כ׳׳ז באלול התשס״ב ) 4בספטמבר (2002
)חמ (3-1412

מאיר שטרית
שר המשפטים

ס״ח התשמ״א ,עמי .136
ס״ח התשמ״ד ,עמי .198
ק״ת התשמ״ב ,עמ׳  ;370התשנ״ד ,עמי .698
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .2220

תקנות מם רכוש וקרן פיעויים )כללים בדבר הקטנת חוב מם()הוראת שעה(,
התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 34א לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א 1961 -י)להלן -
החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות ופרשנות

.1

בתקנות אלה -

״חוב מם״  -כהגדרתו בסעיף 33א)בץ (2לחוק:
״יתרת החוב״  -סכום השווה ל־ 25%משווי הקרקע כפי שנקבע לשנת המס  ,1999בניכוי
תשלומי המס ששולמו בשל אותה הקרקע ,כשהם מתואמים לפי שיעור עליית המדד
מיום התשלום ועד לתום שנת המס  ;1999לענין זה ,״מם״  -למעט הפרשי הצמדה וריבית
ולמעט קנם בשל פיגור בתשלום:
״שנות היתרה״  20 -שנה בניכוי מספר השנים שלגביהן שולם המם בשל אותה הקרקע,
ובלבד ששנת המם  1999לא תבוא במנין.

סייח התשכ״א ,עמי  ;100התשנ״ט ,עמי .134

26

קובץ התקנות  ,6198י״ג בתשרי התשס״ג19.9.2002 ,

היה לאדם חוב מם בשל קרקע ,הוא יוקטן•  -אם שילם את חוב המם לשנת המס 1999
.2
עד תום שנת המס  2002במפורט להלן:

תנאים להקטנת
ח י ב מ ס

) (1שילם מס על הקרקע בעד  20שנות מם לפחות ,נוסף על התשלום כאמור לשנת
המס  - 1999יוקטן חוב המס בשל אותה הקרקע ל־;0
) (2שילם מם על הקרקע בעד פחות מ־ 20שנות מם  -יוקטן חוב המם בשל אותה
הקרקע ל־ ,0אם שילם בשנת המס  ,2002בשל אותה הקרקע ,את חוב המם בשל שנות
היתרה או את יתרת החוב ,ובלבד שסך בל מה ששילם באמור ,לא פחת מ־0%ו מכלל
חוב המם בשל אותה קרקע.
לשם הוכחת תשלום מס כאמור בתקנה  ,2ימציא בעל הקרקע ,או מי מטעמו ,הודעות
.3
תשלום כפי ששולמו על ידו או באמצעים אחרים להנחת דעתו של המנהל.
תוקף תקנות אלה עד תום שנת המס .2002

.4

דרכי הוכחה
תוקף

כ״ה באלול התשם״ב ) 2בספטמבר (2002
ם י לב ן ש ל ו ם
שר האוצר

)חמ (3-2173

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()בדיקה מחדש ותביעה חדשה()תיקון(,
התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  214ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
) 1995להלן  -החוק( ,בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק ,ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

בתקנה ו לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )בדיקה מחדש ותביעה חדשה(
.1
התשם״א) 2000-להלן  -התקנות העיקריות( ,בהגדרה ״בדיקה מחדש״ ,במקום ״במשמעה״
יבוא ״או של שיעור נכותו הרפואית ,במשמעותם״.

תיקון תקנה 1

2

.2

אחרי תקנה  6לתקנות העיקריות יבוא:

״בדיקה מחדש
של שיעור
הנכות הרפואית

הוספת תקנה 6א

6א) .א( נכה רשאי לבקש כי שיעור נכותו הרפואית ייקבע מחדש אם
מתקיימים כל אלה:
)ו( נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של  75%לפחות:
) (2חלפו  12חודשים מאז נקבע לאחרונה שיעור נכותו
הרפואית:
) (3רופא מוסמך קבע כי ליקוי שבקשר אליו נקבעה הנכות
הרפואית הוחמר ,או בי נתגלה ליקוי חדש.
)ב( תחילת תוקפה של החלטה בדבר שיעור הנכות הרפואית
כאמור בתקנת משנה )א( ,לא תקדים את המאוחר מבין אלה:

2

סייח התשנ״ה ,עמי  ;207התשס״ב ,עמי .517
ק־ת התשס״א ,עמי .68

קובץ התקנות  ,6198י״ג בתשרי התשם״ג19.9.2002 ,
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)ו( המועד שבו נקבע לנכה לאחרונה שיעור נכות רפואית,-
) 36 (2חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה הבקשה
לקביעה מחדש של שיעור הנכות הרפואית ,ולגבי עקרת בית -
 12החודשים שבתכוף לפני יום הגשת הבקשה כאמור;
) (3המועד שבו חלה ההחמרה בליקוי או המועד שבו נוצר
ליקוי חדש ,שבשלהם נקבע מחדש שיעור הנכות הרפואית.״
תחילה ותחולה

תחילתן של תקנות אלה ב־ 1בחודש שלאחר עבור  6חודשים מיום פרסומן)להלן -
.3
יום התחילה( והן יחולו על בקשה לבדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית ,שנתקבלה
ביום התחילה או לאחריו.
ב׳ באלול התשס״ב ) 28באוגוסט (2002
)חמ (3-3032

שלמה ב נ י זר י
שר העבודה והרווחה

תקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים()תיקון()הוראת שעה(,
התשם״ג2002-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  33לפקודת בריאות העם940 ,ו )להלן  -הפקודה( ,שנטלתי
לעצמי לפי סעיף  42לחוק־יסוד :הממשלה  ,ולפי סעיף 65ב) (3ו־) (5לפקודה ,ובאישור ועדת
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
,

2

הוראות שעה

בתקופה שעד יום כ״ה בכסלו התשס״ג ) 30בנובמבר  ,(2002יראו ,על אף האמור
.1
בתקנות בריאות העם )מכשירים רפואיים מיוחדים( ,התשנ״ד) 1994-להלן  -התקנות
העיקריות( ,כאילו -
ג

)ו( בתקנה ו לתקנות העיקריות ,בהגדרה ״מכשיר מיוחד״ ,בסופה בא:
״לרבות שילוב של שניים או יותר מהמכשירים או מהמערכות או מהמכשירים
ומהמערכות ,וכן שילוב של מכשיר או מערכת מכשירים באמור עם מכשיר
רפואי או מערכת מכשירים רפואיים שאינם מנויים בתוספת.״;
) (2בתקנה  3לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (4בא:
״) (5בטיתות המכשיר המיוחד ויעילותו למטרה שלשמה הוא נועד.״;
) (3בתקנה )7א( לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (3בא:
״) (4בעלו התמיד להפר הפרה יסודית של תנאי הרישיון על אף שהוזהר.״;
) (4בתוספת לתקנות העיקריות -
)א( במקום פרט ו בא:

2
5

28

עייר  ,1940תוס׳  ,1עמי  :191ם״ח התשנ״ח ,עמי .64
ם״ח התשנ״ב ,עמי .214
ק״ת התשנ״ד ,עמי  ;1232התשנ״ט ,עמי .814
קובץ התקנות  ,6198י״ג בתשרי התשס״ג19.9.2002 ,

תנאים נוספים
שם המכשיר הרפואי
בכל בית חולים
״) .1א( סורק
כללי שבו 300
Computerized Tomography
) (CT Scannerלשימוש כללי ,מיטות כלליות
למעט סורק  CTהמותאם או יותר
לשימוש דנטלי בלבד ,לרבות
מכשירים מסוגAxial,:
Spiral, Helical, Coronal,
 ,Cone Beamn Sagitalבין אם
המדובר במערכת בעלת
שפופרת נעה ובין אם המדובר
במערכת בעלת שפופרת
נייחת ומיתקן אלקטרומגנטי
להסטת אלקטרונים.
)ב( סורק Computerized
המכשיר יוצב
)Tomography (CT Scanner
במרפאה דנטלית
שמיועד ,לפי טיבו ואפיונו או במכון לאבחון
הטכניים הבסיסיים ,לשימוש דנטלי בלבד
דנטלי בלבד
והבדיקות יבוצעו
רק על פי הפניה
של רופא שיניים,-
לא יבוצעו בדיקות
רפואיות אחרות
באמצעות המכשיר
)ב( במקום פרט  4בא:
שם המכשיר הרפואי
״) (4טומוגרפיית פליטת
פוזיטרוני Positron
Emission Tomography
)(PET

תנאים נוספים
בבית חולים שיש
בו מרכז להקרנות
שאישר המנהל ובו
מאיץ קווי ,סורק
 (00וסורק
לסימולציה

שיעור המכשירים לנפש
 1:150,000בפיזור אחיד

בלא הגבלה״,-

שיעור המכשירים לנפש
מכשיר אחד בכל
בית חולים שיש
בו מרכז להקרנות
שאישר המנהל״;

)ג( במקום פרט  7בא:
שם המכשיר הרפואי
״) (7מאיץ קווי

תנאים נוספים
במרכז להקרנות
שאישר המנהל ובו
סורק ) (CTוסורק
לסימולציה

קובץ התקנות  ,6198י״ג בתשרי התשס״ג19.9.2002 ,

שיעור המכשירים לנפש
 בבל אחד מחמשתהמרכזים להקרנות
האלה יהיו  1עד
 3מכשירים:
 - 1בצפון
 - 3במרכז
 - 1בדרום
 במרכז להקרנותבירושלים יהיו 1
עד  4מכשירים״;
29

)ד( בפרט  ,11בטור ״שיעור המכשירים לנפש״ ,במקום ״1:150,000״ ,בא
״1:70,000״.
.2

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באלול התשם״ב ) 1באוגוסט .(2002

כ׳ באלול התשם״ב ) 28באוגוסט (2002
)חמ (3-2066

נסים דהן
שר הבריאות

תקנות הרוקחים )חדרי תרופות()תיקון( ,התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )36ג( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ״א 1981-י ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות הרוקחים )חדרי תרופות( ,התשנ״א991-ו -
2

) (1היישובים ״אורן הכרמל״ ו״פרדס חנה״  -יימחקו:
) (2אחרי ״בקה־אל־גרביה״ יבוא ״בת חפר״;
) (3אחרי ״ג׳סר־א־זרקא״ יבוא ״גרנות״;
) (4אחרי ״יהוד״ יבוא ״ינוח״;
) (5אחרי ״משהד״ יבוא ״מתן״.
י׳ באלול התשס״ב ) 18באוגוסט (2002
<חמ (3-557
י
2

נסים דהן
שר הבריאות

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ;35עמי  ;694סייח התשס״ב ,עמי .138
ק״ת התשנ״א ,עמ•  ;610התש״ס ,עמי .728

הודעת המשכון)סדרי רישום ועיון( ,התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5ו)ד( לתקנות המשכון)סדרי רישום ועיון( ,התשנ״ד994-ו
)להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
שינוי

סכומים

י

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח התוספת השניה לתקנות ההל ביום
.1
כ״ה בתשרי התשם״ג )ו באוקטובר  (2002כדקלמן:

״תוספת שניה
)תקנה (14
בשקלים חדשים
אגרה בעד -
.1

רישום הודעת משכון ורישום הודעה של המחאת זכות בהתאם
לתקנות פשיטת הרגל )סדרי רישום של המחאת זכות( ,התש״ל,1970-
לתקופה -
ק״ת התשנ״ד ,עמי  ;734התשנ״נז ,עמי .948

30
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בשקלים חדשים

)א( עד  5שנים ,לכל שנה
)ב( החל בשנה השישית
 .2ביטול מישכון
 .3שינויים -
)א( שינוי פרטי חייב ,נושה ,נכס או בעל נכס
)ב( שינוי פרט כאמור בפסקת משנה)א( בשל טעות סופר או טעות של הרשם
)ג( הארכת תקופת מישכון -
) (1עד  5שנים ,לכל שנה
) (2החל בשנה השישית
 .4עיון במאגר ,כולל קבלת דוח ,נסח או מסמך אחר וכן אימות מסמך
.5

וג
פטור
פטור
31
פטור
31
פטור
27
פטור״

הודעת העברה

ו׳ בתשרי התשם״ג) 12בספטמבר (2002
אהרון אברמוביץ
המנהל הכללי של משרד המשפטים

)חמ (3-812

הודעת המים )עדכון היטלי הפקה לחקלאות( ,התשם״ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו1א)ב(
החוק( ,אני מודיע בזה לאמור:

ו־00116

לחוק המים ,התשי״ט) 1959-להלן -
י

עקב שינויים שחלו בסל הקובע ביום ו׳ באב התשם״ב ) 15ביולי  ,(2002לעומת כ״ז
ו.
באייר התשם״ב ) 9במאי  ,(2002בשיעור של  ,4.1%היטל הפקה לתקלאות שישלם מפיק מים
שפירים -
)ו( מאקויפר החוף ,כאמור בתקנה )2אץ (3לתקנות המים )היטלי הפקה( ,התש״ס-
)2000להלן  -התקנות( ,יהיה  57.50אג׳ למטר מעוקב:
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* "מנוי"  -מנוי שנתי למדד ,זוג או משפחה המאפשר כניסה לגנים לאומיים ולשמורות סכע.
•* "כרטיס אישי"  -כרטיס המאפשר כניסה לגנים לאומיים לתקופה של שנחו״ם.
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