רשומות

קובץ התקנות
כ״ב באייר התשנ״ז
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עמוד
תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נ3ות()ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה(
)תיקון( ,התשנ״ז 997-ו
תקנת הביטוח הלאומי)גביית דמי ביטוח()תיקון( ,התשנ״ז997-ו
,תקנות ביטוח בריאות ממלכתי)חלוקת תקבולים()תיקון( ,התשנ״ז997-ו
ותקנות הבטחת הכנסה)כללי זכאות והוראת ביצוע()תיקון( ,התשנ״ז 997-ו
ותקנות הבטחת הכנסה)הוראת שעה()תיקון( ,התשנ״ז 997-ו
ותקנות הבטחת הכנסה)תיקון( ,התשנ׳יא) 1991-תיקון( ,התשנ״ז997-ו
ותקנות הנמלים)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ז1997-
ותקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות()התמחות ברפואת משפחה ומינהל
רפואי()הוראת שעה( ,התשנ״ז997-ו
תקנות הרופאים)אישור תואר מומחה ובחינות()תיקון( ,התשנ״ז 997-ו
וזקנות רופאי שיניים)אישור תואר מומחה ובחינות()תיקון( ,התשנ׳יז 997-ו
ד.ו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק()תיקון מס׳ ,(3
התשנ״ז997-ו
אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע אודים
הרחבה( ,התשנ״ז1997-
הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם()אגרות להיתרים מן הממונה על
קרינה סביבתית( ,התשנ״ז 997-ו
הודעת הגנת חיית הבר)אגרת היתר סחר( ,התשנ״ז 997-ו
היקון טעות
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698
699
699
700
701
701
702.
705
704
704
705
706
707

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()ועדות עררים לשירותים מיוחדים
ולילד נכה()תיקון( ,התשנ״ז-ד99ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2ו)222 ,2ד( ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה ,'1993--ובאישור ועדת;העבודה;והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון הפתיח

בתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד
ו.
נכה( ,התשג״ה995-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,בפתיח ,במקום ״27ולא27 ,ומט 2ו״242
לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח1968-״ יבוא ״)222,212ד( ו־ 400לחוק הביטוח
הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו״.

תיקון תקנה 2

.2

תיקון תקנה (2)10

.3

2

בתקנה  2לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,בפסקה )ו( ,במקום ״27ומז)ב(״ יבוא ״216״;

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום ״27וכז״ יבוא ״208״.

בתקנה  10לתקנות העיקריות ,בפסקה )- (2
) (1במקום ״ביצוע חקירה לאימות״ יבוא ״מאת המוסד ביצוע חקירה לבירור
ולאימות״;
) (2בסופה יבוא ״חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה יועברו אף
לעורר״.

א׳ באייר התשנ״ז) 8במאי (1997
)חמ (5-2630

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ה ,עמי  ;207התשנ״ו ,עמי .189
ק״ת התשנ״ה ,עמ׳ .1666

תקנות הביטוח הלאומי)גביית דמי ביטוח()תיקון( ,התשנ׳׳ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  360ו־ 400לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה-
995ו  ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון תקנה ג

בתקנה  3לתקנות הביטוח הלאומי)גביית דמי ביטוח( ,התשי״ד , 1954-במקום תקנת
.1
משנה )ב( יבוא:
2

״)ב( מעביד המעסיק בישראל עובד שמקום מושבו באזור או בשטחי עזה יריחו,
בהגדרתם בסעיף  ,378שאינו תושב ישראל באזור בהגדרתו בסעיף האמור ,ישלם את
דמי הביטוח ,למעט בעד עובדים במשק בית ,באמצעות מדור התשלומים שליד
שירות התעסוקה.״
א׳ באייר התשנ״ז) 8במאי (1997
)חמ (5-299

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשג״ה ,עמי .207
ק״ת התשי״ד ,עמי  :649התשנ״ה ,עמי .1204
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קובץ התקנות  ,5831ב״ב באייר התשנ״ז29.5.1997 ,

תקגות ביטוח בריאות ממלכתי)חלוקת תקבולים()תיקון( ,התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ״ד , 1994-בהסכמת
שר הבריאות ,אני מתקין תקנות אלה:
ו

בתקנה  2לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי)חלוקת תקבולים( ,התשנ״ה) 1995-להלן -
.1
התקנות העיקריות( -
) (1במקום ״את דמי ביטוח בריאות״ יבוא ״ואת דמי ביטוח בריאות״:
) (2במקום ״ואת ההקצאה״ יבוא ״ולמשרד הבריאות את ההקצאה״.
2

.2

בתקנה  10לתקנות העיקריות -
)ו(

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 10

בתקנת משגה )א( ,במקום ״לקופת החולים״ יבוא ״למשרד הבריאות״:

) (2בתקנת משנה)ב( ,במקום ״שהועברו לכל אחת מקופות החולים״ יבוא ״שהועברו
למשרד הבריאות״ ובמקום ״המגיע לכל אחת מקופות החולים״ יבוא ״המגיע למשרד
הבריאות״!
) (3בתקגת משגה )ג( ,במקום ״המוסד יחזיר לקופת חולים או קופת חולים תחזיר
למוסד״ יבוא ״המוסד יחזיר למשרד הבריאות או משרד הבריאות יחזיר למוסד״;
)(4

.3

בתקנת משגה )ד( ,במקום ״לקופות חולים״ יבוא ״למשרד הבריאות״.

תחילתן של תקנות אלה ביום ו בינואר .1995

א׳ באי ־ר התשנ״ז) 8במאי (1997
)חמ (3-2586

תחילה
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

סייח התשנ״ד ,עמי  ;156התשנ״ה ,עמ׳ .43
ק״ת התשנ״ה ,עמ׳ .652

תקנות הבטחת הכנסה )כללי זכאות והוראות ביצוע()תיקון(,
התשג״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )2אץ 27 ,13 ,(1ו־)31א( לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א-
 ,'1980אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות הבטחת הכנסה )כללי זכאות והוראות ביצוע( ,התשמ״ב1982-
.1
)להלן  -התקנות העיקריות( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:

2

תיקון תקנה 1

׳)3א( הוא מטופל במוסד כהגדרתו בסעיף ו לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים ,התשנ״ג , 1993-או נמצא בתהליך גמילה מסם כהגדרתו בסעיף
ו לחוק האמור ,על פי צו מבחן של בית המשפט ,כמשמעותו בסימן ז׳ של פרק ו׳ לחוק
זזעונשין ,התשל״ז , 1977-או בפיקוחו של קצין מבחן על פי סעיף 44א לחוק סדר הדין
הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב982-ו .״
ג

4

5

.2

בתקנה  6לתקגות העיקריות ,במקום תקנת משנה )ד( יבוא:

תיקון תקנה 6

״נד( התקיימו תגאי הזכאות גם בחודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה,
תשולם הגמלה גם בעד החודש האמור ,אם במשך כל אותו חודש ,התקיים בתובע
הגמלה אחד מאלה:

קובץ התקנות  ,5831כ״ב באייר התשנ״ז29.5.1997 ,
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תיקון תקנה 8

.3

)ו(

היה מובטל כמשמעותו בסעיף  163לחוק הביטוח:

)(2

עבד ,לפי הפגיה של שירות התעסוקה ,בעבודה שהשכר בה נמוך;

)(3

היה זכאי לקיצבת נכות לפי פרק ט׳ לחוק הביטוח.״

בתקנה  8לתקנות העיקריות -
)ו(

בתקנת משנה ) ,OXKאחרי ״בתקנה (3)1״ יבוא ״ו־)3א(״;

)(2

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:
״)בו( מוסד כמשמעותו בפסקה )3א( בתקנה  1וקצין מבחן ,מוסמכים לאשר כי
במי שנתקיים האמור בפסקה האמורה מתקיימים התנאים שבסעיף
לחוק.״

OXK)2

) (3בתקנת משנה )ג( ,אחרי ״בתקנת משנה )א(״ יבוא ״ו־)ב(1״ ואחרי ״שירות
התעסוקה״ יבוא ״מוסד כמשמעותו בתקנה ו)3א(״.
תחילתן של תקנות אלה ב ־  1בחודש שלאחר פרסומן)להלן  -יום התחילה( ,והן יחולו
תחילה ותחולה .4
על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.
א׳ באייר התשנ״ז ) 8במאי (1997
אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

)חמ (3-1543

סייח התשמ״א ,עמי  ;30התשנ״ה ,עמי .326
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;516התש״ן ,עמי .190
סייח התשנ״ג ,עמי .126
סייח התשל״ז ,עמי  ;226סייח התשנ״ו ,עמי .241
סייח התשמ״ב ,עמי  ;43התשנ״ו ,עמי .240

תקנות הבטחת הכנסה )הוראת שעה()תיקון( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  002ו־  31לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א 1980-י ,בהסכמת
שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

.1

תחילה

.2

בתקנה  2לתקנות הבטחת הכנסה )הוראת שעה( ,התשנ״ב- 1992-
2

)(1

בכותרת השוליים ,המילה ״ותוקף״  -תימתק•,

) (2המילים ״ותוקפן עד יום כ״א באדר א׳ התשנ״ז ) 28בפברואר (1997״ -
יימחקו.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר א׳ התשנ״ז) 28בפברואר .(1997

א׳ באייר התשנ״ז) 8במאי (1997
אליהו ישי

)חמ (3-1543

שר העבודה והרווחה
2
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סייח התשמ״א ,עמי  ;30התשנ״ה ,עמ׳ .326
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ;885התשנ״ג ,עמי  ;790התשנ״ד ,עמי .846

קובץ התקנות  ,5831כ״ב באייר התשנ״ז29.5.1997 ,

תקנות הבטחת הכנסה )תיקון( התשנ״א) 1991-תיקון( ,התשנ״ז 997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  ,10 ,9ו ־  51לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ״א980-ו .
בהסבמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הבנםת ,אני מתקין תקנות
אלה:
י

בתקנה  2לתקנות הבטחת הכנסה )תיקון( ,התשנ״א /1991-במקום ״תוקפן של תקנות
ו.
אלה עד יום כ״א בטבת התשנ״ז) 31בדצמבר (1996״ יבוא ״תוקפן של תקנות אלה עד יום ב׳
בטבת התשנ״ח ) 31בדצמבר (1997״.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בטבת התשנ״ז) 31בדצמבר .(1996

תיקון תקנה 2

תחילה

א׳ באייר התשנ״ז) 8במאי (1997
אלי הו יש י

)חמ ג.י>3-15

שר העבודה והרווחה
2

ס״ ־ז התשמ״א ,עמ׳ .30
ק״ת התשנ״א ,עמי .784

תקנות הנמלים )תיקון מם׳  ,(2התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים  38ו־ 60לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[ ,התשל״א 1971 -י,
וסעיפים  20ו־ו)2ב( לחוק רשות הנמלים והרכבות ,התשכ״א961 -ו  ,על פי הצעת רשות
הנמלים והרכבות ,באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
2

בתקנה  196לתקנות הנמלים ,התשל״א971-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,במקום
.1
תקנות משנה )ב( ומג( יבוא:
ג

תיקון תקנה 196

״)ב( בעד עגינת סירה או ספיגת דיג ברציף או במקום אחר בנמל ,תשולם ,במקום
אגרות המעגן והמינגש המפורטות בסעיפים  2ו־ 3לחלק א׳ לתוספת החמישית ,אגרה
שנתית של  30שקלים חדשים לבל מטר אורך של כלי השיט או חלק ממנו.
)ג( על אף האמור בתקנת משנה)ב( תשולם בעד עגינת סירה או ספיגת דיג העוגנת
באמור ,בתקופות המפורטות בטור א׳ אגרה מופחתת כמפורט לצדן בטור ב׳.
טור ב׳

טור א׳
התקופה

ו ביוני  31 - 1997במאי 1998
ו ביוני  31 - 1998במאי 1999

האגרה בשקלים חדשים

למטר אורך של כלי השיט
)חלקו של מטר ייחשב כמטר(

10
20״

אחרי תקנה  196לתקנות העיקריות יבוא:
.2
196א .בעד סירה או ספינת דיג המושבתת ברציף או במקום אחר בנמל,
•אגרה לספינת
תשולם האגרה הנקובה בתקנות )196ב( ו־)ג( כשהיא מוכפלת ב־.3״
דיג מושבתת
ז׳ באייר התשנ־ז) 14במאי (1997
<חמ »- !57

הוספת תקנה 96וא

יצחק לוי
שר התחבורה

דעי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי  443התשמ״ז ,עמ׳ .132
0״ת התשכיא ,עמי  ;145התשמ״ח ,עמי  156התשנ״ב ,עמי  ;42התשנ״ז ,עמי .16
ק״ת התשל״א ,עמי  ;306התשנ״ו ,עמ׳  1001התשנ״ז ,עמי .446

קובץ התקנות  ,5831כ״ב באייר החשג״ז29.3.1997 ,
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תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות()התמחות ברפואת משפחה
ומינהל רפואי()הודאת שעה( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7ו לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז996-ו  ,ולאחר
ההתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
י

)א( על אף האמור בפרט  25לתוספת לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה
התמחות ברפואת ו.
ובחינות( ,התשל״ג) 1973-להלן  -התקנות העיקריות( ,רשאי המנהל לאחר התייעצות עם
משפחה
המועצה ,לאשר תואר מומחה ברפואת המשפחה לרופא שנתקיימו בו כל אלה:
ג

) (1עד יום ב״ט בטבת התשנ״ה )ו בינואר 995ו()להלן  -היום הקובע( קיבל
אישור המועצה להיכלל בתבנית התמחות כמפורט בתקנת משנה )ב()להלן -
תכנית ההתמחות המיוחדת( ופנקס התמחות לענינה ,לאחר שהוכיח כי עד
היום הקובע עסק במשך  8שנים לפחות ,ברציפות ,ברפואה מעשית בטיפול
בחולים ,במשרה מלאה ,במרפאה ציבורית בקהילה בישראל;
)(2

עד יום ה׳ בטבת התשם״א ) 31בדצמבר - (2000
)א(

השלים את תכנית ההתמחות המיוחדת,-

)ב( השלים לימודי תעודה ברפואת המשפחה שהכיר בהם המנהל,
במוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
עמד בהצלחה בבחינות הסיום וקיבל תעודת גמר:
)ב( מסלול תוכנית ההתמחות המיוחדת יהיה  5שנים ,במתכונת כמפורט להלן:
)ו( )א(  4שנים במחלקות מוכרות בבית חולים בפיקוח מנהל המחלקה ,לפי
חלוקה זו:
) 20 (1חודשים  -רפואה פנימית,-
)(2

 10חודשים  -רפואת ילדים:

)(3

 6חודשים  -בריאות הנפש;

) 12 (4חודשים  -מחולקים ל־ 4תקופות של  3חודשים ממחלקות
אלה :מחלות אף אוזן וגרון ,אורתופדיה ,כירורגיה ,מחלות עור ומין,
מחלות עיניים ,ראומטולוגיה ,שיקום.
)ב( התמחות לפי פסקה זו תהיה במשך  3ימים בשבוע לפחות ,למשך 5
שעות רצופות לפחות ביום ,ותיעשה כולה במחלקה ,או יומיים במחלקה
ויום בחדר מיון המשרת מחלקה.
) 12 (2חודשים במרפאה ציבורית לרפואה ראשונית בקהילה ,במשרה מלאה,
בפיקוח מדריך שהכירה בו המועצה.
התמחות במינהל
י
פ ו א י

על אף האמור בפרט  35לתוספת לתקנות ,רשאי המנהל לאחר היוועצות במועצה,
.2
לאשר תואר מומחה במינהל רפואי לרופא שהתקיימו בו כל אלה:
)ו( הוא בעל תואר מומחה באחד מענפי ההתמחות שבתוספת לתקנות;
) (2הוא כיהן במשך  5שנים לפחות לפני יום ט׳ בטבת התשנ״ו )ו בינואר (1996
במשרה מלאה ,ברציפות ,במשרה אחת מאלה:
)א(

מנהל בית חולים ציבורי כללי של  200מיטות לפחות:

)ב( מנהל בית חולים ציבורי ,פסיכיאטרי או גריאטרי ,של  300מיטות
לפחות:

702

קובץ התקנות  ,5831ביב באייר התשנ״ז29.5.1997 ,

)ג( מנהל מחוז של קופת חולים מוכרת במשמעותה בחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ״ד994-ו ובלבד שהמחוז משרת לפחות  450אלף מטופלים.
5

)ג(

הוא עמד בהצלחה בבחינת סיום ההתמחות במינהל רפואי.״

ח׳ באייר התשנ״ז)5ו במאי 997ו(
יהושע מצא
שר הבריאות

)חנו (3-222

דיני מדעת ישראל ,נוסח חדש 0ג ,עמי .504
c״ nהתשנ״ב ,עמי  ;214התשנ״ו ,עמי 4וו.
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;1924התשנ״ו ,עמי .1020
c״ nהתשי״ת ,עמי  ;191התשנ״ה ,עמי .134
׳c״ nהתשנ״ד ,עמי  ;156התשנ״ ,1עמי .253

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות()תיקון( ,התשנ״ז1997-
בתוקף םמב1תי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז) '1976-להלן -
הפקודה( ,ולאחר ההתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל״ג) 1973-להלן -
ו.
התקנות העיקריות( ,אחרי ההגדרה ״פנקס התמחות״ יבוא:
2

תיקון תקנה 1

״״קורם להחיאה מתקדמת״)" - (Advanced Trauma Life Support - "ATLSקורם מרוכז
להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום ,לרבות טיפול בחבלה ,שאישר המנהל
בהתייעצות עם המועצה:״
בפרק ב׳ לתקנות העיקריות ,בשם הפרק ,במקום ״בקשה לאישור תואר״ יבוא ״בקשה
.2
להתמחות״.
.3

תקנה  5לתקנות העיקריות תסומן  29ותמוקם אחרי תקנה .28

.4

תקנה 3א תסומן  3ובה ,במקום תקנת משנה )א( יבוא:

תיקון כותרת
פרק ב׳
תיקון תקנה 3
ותקנה 29
תיקון תקנה 3א

״)א( רופא המבקש להתמחות יגיש למועצה בקשה להתמחות ויצרף לבקשתו את
בל אלה:
)ו( אישור בכתב מאת פקולטה או בית ספר לרפואה מוכרים לענין סעיף )4ב(
לפקודה בדבר סיום כל חובותיו לקבלת תואר דוקטור ברפואה.
) (2אישור בכתב מאת מנהל מוסד מוכר ויושב ראש ועדת ההתמחות בו ,כי
מנהל המוסד המוכר יקבלו להתמחות.
.5

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,תקנות משנה )ב( ו־)ג(  -יימחקו.

תיקון תקנה 5

.6

אחרי תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 9א

״חובת עמידה
מתקדמתל
בקיי^

ה ח י א ה

9א .מתמחה באחד מענפי ההתמחות המפורטים בפרטים 2 ,12 ,9 ,8,6וא,
להיבחן
 43 ,40 ,39 ,22 ,21 ,20 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13בתוספת ,המבקש
י
1

בבחינת התמחות שלב ב׳ ,חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורם
להחיאה מתקדמת ,בתנאי להגשתו לבחינה.״

קובי! התקנות  ,5831ב״ב באייר התשנ״ז29.5.1997 ,
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תיקון תקנה 29

תקנה  29לתקנות העיקריות תסומן 29א ,ובה בתקנות משנה )א( ו־)ב( ,במקום ״תקנה
.7
3״ יבוא ״תקנה 29״.
ז׳ באייר התשנ״ז) 14במאי (1997
)חמ (3-222

יהושע מצא
שר הבריאות

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ׳ .405
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;1924התשנ״ו ,עמי .1020
2

תקנות רופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות()תיקון( ,התשג״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  35לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[ ,התשל״ט, 1979-
לאחר התייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
י

תיקון התוספת

בפרט  1בתוספת לתקנות רופאי שיניים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,התשל׳׳ז-
.1
 , 1977בטור ב׳ ,בפרט משנה ג׳ ,במקום ׳׳פתולוגיה אורלית״ יבוא ״פתולוגיה כללית או
אורלית״.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תתילתן של תקנות רופאי השיניים )אישור תואר
.2
מומחה ובחינות()תיקון( ,התשנ״ו995-ו .

2

ג

ז׳ באייר התשנ״ז) 14במאי (1997
)חמ (3-879

יהושע מצא
שר הבריאות

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,32עמי .614
ק״ת התשל״ז ,עמי  ;2550התשנ״ו ,עמי .891
ק״ת התשנ״ו ,עמי .56

צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק(
)תיקון מם׳  ,(3התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים )12א^( ו־ 13לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ״ו , 1996-אנו מצווים לאמור:
י

בסעיף ו לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק(,
.1
התשנ״ו) 1995-להלן  -הצו העיקרי( -
2

) (1בהגדרה ׳׳חברת תשתית״ בפסקה ) ,(3בסופה יבוא ״)בצו זה  -קמ״ד(״;
) (2אחרי ההגדרה ״חברת תשתית״ יבוא:
׳״׳חודש החיוב״  -החודש שבו הוענקו שירותי התשתית״;
) (3אחרי ההגדרה ״מדד״ יבוא:
״״מיתקני דרום״  -כל מסופי ניפוק או מיתקני אחסון הקולטים מוצרי נפט ונפט
גולמי שהוזרמו מקמ׳׳ד באשדוד ,למעט האתרים בילו ומסוף גלילות,-״
) (4בהגדרה ״המנהל״ ,במקום ״האנרגיה והתשתית״ •יבוא ״התשתיות הלאומיות״;
) (5אחרי ההגדרה ״מקדם ההפחתה השגתי״ יבוא:
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״״קליטה חודשית ממוצעת בקמ״ד״  -הכמות הכוללת של כל מוצר נפט ונפט
גולמי שהוזרמה מבתי הזיקוק לנפט בע״מ בחיפה)להלן  -בז״ח( ונקלטה בקמ״ד
באשדוד בששת החודשים שהסתיימו ב ־ ו בחודש הקודם לחודש החיוב,
כשהיא מחולקת בשש:
״קליטה חודשית ממוצעת במיתקני הדרום״  -הכמות הכוללת של כל מוצר נפט
או נפט גולמי שהוזרמה מקמ״ד אשדוד ונקלטה במיתקני הדרום בששת
החודשים שהסתיימו ב ־ ו בחודש הקודם לחודש החיוב ,כשהיא מחולקת
בשש:״
.2

תיקון סעיף 0ו

בסעיף  10לצו העיקרי -
)(1

האמור ברישה יסומן)א( ובה ,במקום ״להלן:״ יבוא ״בצו זה.״;

)(2

במקום פסקה )ו( יבוא:
״)ב( מרחק ההזרמה לצורך חיוב יהיה -
)ו( כאשר ההזרמה היא למיתקנים ,למעט מיתקגי הדרום ,והאתרים בילו
ומסוף גלילות  -מרחק ההזרמה מבז״ח למיתקן המסוים:
)(2
אלה:

כאשר ההזרמה היא לכל אחד ממיתקני הדרום  -הצירוף של שני
)א( מרחק ההזרמה שבין תחנת קמ״ד באשדוד לבין המיתקן:
)ב( מרחק ההזרמה בין בז״ח לקמ״ד אשדוד מוכפל ביחס בין
הקליטה החודשית הממוצעת בקמ״ד לבין הקליטה החודשית
הממוצעת במיתקני הדרום)להלן  -תוספת מרחק ההזרמה(; המנהל
יפרסם ב ־  3עיתונים יומיים עד ל־ 20בחודש הקודם לחודש החיוב
מהי תוספת מרחק ההזרמה״;

) (3פסקה ) (2תסומן) (3והמילים ״יחושב מרחק ההזרמה לצורך חיוב על פי״ -
יימחקו:
) (4פסקה ) (3תסומן ) (4והמילים ״יחושב מרחק ההזרמה לצורך חיוב על פי״ -
יימחקו,-
)(5
.3

פסקה ) (4תסומן) (5והמילים ״החיוב יתבצע על בסים״  -יימחקו.

תחילתו של צו זה ביום כ״ד בניסן התשנ״ז) 1במאי .(1997

י״ג בניסן התשנ״ז) 20באפריל (1997
)חמ (3-26!!1
אריאל שרון
שר התשתיות הלאומיות
2

תחילה

דן מ ר י ד ו ד
שר האוצר

ס״ח התשנ״ו ,עמי .192
ק״ת התשנ״ו ,עמ׳  ;220התשנ״ז ,עבר  218ועבר .416

אברזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע אודים הרחבה( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו־ 34לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע אתרים לאומיים
ואתר! הנצחה ,התשגיב-־992ו י ,ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
,
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אכרזה על
שמורת טבע

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא כקילומטר דרומית מערבית לאודים והמותחם בקו
ו.
כחול בתשריט מם׳ ש/41/8/אי ,הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביום ח׳ בניסן התשנ״ז
) 15באפריל  (1997ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

הפקדת העתקים
של התשריט

העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ,בירושלים ,במשרדי
.2
הממונה על מחוז המרכז ,ברמלה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון,
בשפיים ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

תוספת
)סעיף ו(
שטח שמורת הטבע המותחם בקו בחול נמצא בתחום המועצה האזורית חוף השרון שבו חלה
תכנית מפורטת מס׳ חש 3/29/וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 4082
התשנ״ג ,עמ׳ .1409
ח׳ בניסן התשנ״ז ) 15באפריל (1997
אליהו סויסה
שר הפנים

)חמ (3-0S0

סייח התשנ״ב ,עמי 0ג.2

הודעת הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומועדיהם()אגרות להיתרים מן
הממונה על קרינה סביבתית( ,התשנ״ז 997-ד
בתוקף סמכותי לפי תקנה 0וא)ד( לתקנות הרוקחים)יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(,
התש׳׳ם980-ו )להלן  -התקנות( ,ועקב עליית המדד באמור בתקנה 10א)ב( לתקנות ,אני
מודיעה לאמור:
י

שינוי אגרות

ו.
הוא:

החל ביום כ״ב באדר א׳ התשנ׳׳ז ) 1במרס  (1997נוסח התוספת השלישית לתקנות

״תוספת שלישית
)תקנה 0וא(
)(1

בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי

)(2

בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה

172

)(3

בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו

278

)(4

בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו

278

)(5

בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע ,במים או
באוויר ,או לערב חומר רדיואקטיבי בבל חומר אחר

)(6

278

בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
א.
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בשקלים תדשים
172

דוזימטריה אישית

108
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בשקלים חדשים

ב.

כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת ,לרבות מקורות כיול

172

ג.

בדיקת מעבדה רדיוטוקםיקולוגית

172

ד.

תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם

278

ה.

העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המביל חומר רדיואקטיבי

278

ו.

שירותי רדיוגרפיה

278

ז.

אתזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים

172

ח.

סילוק פסולת רדיואקטיבית

199

ט.

הפעלה או ניהול מעבדה בבל מה שקשור להבנה ולמינון
חומרים רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או אבחון רפואי

278

י.

הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי

278

יא .בדיקת ריכוזי ראדון במבנים ,בקרקע ובמים

278

יב .בדיקת קרינה בלתי מייננת

"278

כ״ח בניסן התשנ״ז) 5במאי (1997
<8ד(3-10

נחמה רונן
המנהלת הכללית של המשרד
לאיכות הסביבה

ק״ת התש״מ ,עמי  ;992התשג״א ,עמי .1058

הודעת הגנת חיית הבר )אגרת היתר סדור( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2וג)ג( לתקנות להגנת חיית הבר ,התשל״ו) '1976-להלן
 התקנות( ,ועקב עליית המדד באמור בתקנה 2וג)ב( ,אני מודיע לאמור:ו.

החל ביום כ״ו בניסן התשנ״ז)ו ביולי  (1997נוסח תקנה 12ג)א( יהיה כלהלן:

״א!:רתהיתר

12ג) .א(

שינוי אגרות

בעד מדגן היתר -

סתר

)ו( לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח
מסי ו לאמנה ,ישלם המבקש אגרה בשיעור של  242שקלים
חדשים:
) (2לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח
מס׳  2לאמנה ,ישלם המבקש אגרה בשיעור של  121שקלים
חדשים,-
)ג( לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת
בנספחי האמנה ישלם המבקש אגרה בשיעור של  61שקלים
חדשים;
) (4לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור
של  605שקלים חדשים לשנה .על אף האמור בפסקה זו יהא
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פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור אינו
עולה על םך  5,000שקלים חדשים לשנה.
) (5להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך  182שקלים חדשים
לשנה ,אולם מי שמחזיק בפחות מ־ 5חיות בר או מי שמחזיק בחיות
בר לצרבי מחקר יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.״
כ״ד בניסן התשנ״ז) 5במאי (1997
שייקה

נחמ (3-524

ארז

מנהל רשות שמורות הטבע
ק״ת התשל״ו ,עמי  ;2631התשנ״ו ,עמי .422

תיקון טעות
בהודעת הצלילה הספורטיבית )תעודות( ,התשנ״ז997-ו ,שפורסמה בקובץ התקנות
 ,5805התשנ״ז ,עמ׳  ,328בחלק בי ,בפרט )2א( ,בטור ״בשקלים חדשים״ ,במקום ״5״ צריך להיות
״85״.
)חמ (3-1128
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