
רשומות

ההקנותקובץ
1997במאי583129התשנ"זבאיירב"ב

עמוד

נכה)ולילדמיוחדיםלשירותיםערריםועדות(נכות)ביטוח(הלאומיהביטוחתקנות
.................................................698ן"נשתה-1997תיקון),(

.698......................ז"נשתה-1997ביטוח)(תיקון),דמיהלאומי(גבייתהביטוחתקנת

.699.................ז"נשתה-1997תקבולים)(תיקון),חלוקת(ממלכתיבריאותביטוחתקנות

.699...............ז"נשתה-1997ביצוע)(תיקון),והוראתוכאותכללי(הבנסההבטחתתקנות

..........700................ז"נשתה-1997שעה)(תיקון),הוראת(הכנסהתקנותהבטחת

701....................ז"נשתה,(ןוקית)1991-א"נשתה-1997הכנסה(תיקון),תקנותהבטחת

ז"נשתה-1997......................................2701(,מס'תקנותהנמלים(תיקון

ומינהלמשפחהברפואתהתמחות(ובחינות)מומחהתואראישור(הרופאיםתקנות
.......................................702ז"נשתה-1997שעה),רפואי)(הוראת

.703..................ז"נשתה-1997ובחינות)(תיקון),מומחהתואראישור(הרופאיםתקנות

.704..............ז"נשתה-1997ובחינות)(תיקון),מומחהתואראישור(שינייםרופאיתקנות

3(,מס'תיקון(הדלק)במשקתשתיתתעריפי(ושירותיםמצרכיםמחיריעלפיקוחצו
.......................................................704ז"נשתה-1997

אודיםטבעשמורת(הנצחהואתרילאומייםאתריםטבע,שמורותלאומיים,גניםאכרות
................................................705ז-נשתה-1997הרחבה),

עלהממונהמןלהיתריםאגרות(ומוצריהם)רדיואקטיבייםיסודות(הרוקחיםהודעת
..........................................706ן"נשתה-1997סביבתית),קרינה

.............707...............ז"נשתה,(רחס-1997היתרהבר(אגרתחייתהודעתהגנת

טעותתיקון
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מיוחדיםלשירותיםערריםועדות(נכות)ביטוח(הלאומיהביטוחתקנות
ז"נשתה-1997תיקון),(נכה)ולילד

משולב],נוסח[הלאומיהביטוחלחוקו-400ד)222(212,סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאניהכנסת,שלוהרווחההעבודהועדתובאישורי5991-ה"נשתה,

ולילדמיוחדיםלשירותיםערריםועדות(נכות)ביטוח(הלאומיהביטוחבתקנות1.הפתיחתיקון

נכה),
ו-242טמ2721אל721",במקוםבפתיח,העיקריות),התקנות-להלן(ה"נשתה-21995

הביטוחלחוקו-400ד)222("212,יבואח"כשתה-1968"משולב],נוסח[הלאומיהביטוחלחוק

ה"נשתה-1995".משולב],ינוסחהלאומי

-העיקריותלתקנות2בתקנה2.2תקנהתיקון

"216";יבואבאמ721"("במקום)1(,בפסקהא),(משנהבתקנת)1(

"208".יבואכ721"7"במקוםב),(משנהבתקנת)2(

-)2(בפסקההעיקריות,לתקנות10בתקנה10.3)2תקנהתיקון

לבירורחקירהביצועהמוסדמאת"יבואלאימות"חקירהביצוע"במקום)1(

ולאימות";

אףיועברולועדההמוסדשהעביראחרומידעחקירהחומר"יבואבסופה)2(
לעורר".

1997(במאי)8התשנ"זבאיירא'

חמ(

ט-2~0

ישיהוילא

והרווחההעבודהשר

189.עמ'התץ-ו,207;עמ'התשנ"ה,ס-ח
1666.עמ'התשג-ה,ק-תן

ז"נשתה-1997תיקון),(ביטוח)דמיגביית(הלאומיהביטוחתקנות

התשנ"ה-משולב],ינוסחהלאומיהביטוחלחוקו-360400סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

אלה:תקנותמתקיןאנין5991,

תקנתבמקוםד"ישתה-21954,ביטוח),דמיגביית(הלאומיהביטוחלתקנות3בתקנה3.1תקנהתיקון

יבוא:ב)(משנה

יריחו,עזהבשטחיאובאזורמושבושמקוםעובדבישראלהמעסיקמעבידב)("

אתישלםהאמור,בסעיףכהגדרתובאזורישראלתושבשאינו378,בסעיףכהגדרתם

שלידהתשלומיםמדורבאמצעותבית,במשקעובדיםבעדלמעטהביטוח,דמי

התעסוקה."שירות

1997(במאי)8התשנ"זבאיורא'

ישיאליהול-ט9מ"

והרווחההעבודהשר

207.עמ'התשג-ה,ס-ח
204~.עמ'התשנ.ה.649:עמ'התשי-ד,ק-תן

29.5.1997התשנ-ז,באיירכ-ב5831,התקנותקובץ698
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ז"נשתה-1997תיקון),(תקבולים)חלוקת(ממלכתיבריאותביטוחתקנות

בהסכמתי,ד"נשתה-1994ממלכתיבריאותביטוחלחוק60סעיףלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאניהבריאות,שר

2תקנהתיקון -להלן(ה"נשתה-21995תקבולים),חלוקת(ממלכתיבריאותביטוחלתקנות2בתקנה1.

-העיקריות)התקנות

בריאות";ביטוחדמיואת"יבואבריאות"ביטוחדמיאת"במקוםו)(

ההקצאה".אתהבריאותולמשרד"יבואההקצאה"ואת"במקום)2(

10תקנהתיקון -העיקריותלתקנות10בתקנה

הבריאות";למשרד"יבואהחולים"לקופת"במקוםא),(משנהבתקנתו)(

שהועברו"יבואהחולים"מקופותאחתלכלשהועברו"במקוםב),(משנהבתקנת)2(

למשרדהמגיע"יבואהחולים"מקופותאחתלכלהמגיע"ובמקוםהבריאות"למשרד
הבריאות";

תחזירחוליםקופתאוחוליםלקופתיחזירהמוסד"במקוםג),(משנהבתקנת)3(
למוסד";יחזירהבריאותמשרדאוהבריאותלמשרדיחזירהמוסד"יבואלמוסד"

הבריאות".למשרד"יבואחולים"לקופות"במקוםד),(משנהבתקנת)4(

תחילה 1995.בינואר1ביוםאלהתקנותשלתחילתן3.

1997(במאי)8התשנ"זבאיירא'
ישיוהילא3-2586(חס(

והרווחההעבודהשר

43.עמ'התשעה,156.עמ'התשנ"ד,ס-חן
652.עמ'התשג-ה,ק-ת2

תיקון),(ביצוע)והוראותזכאותכללי(הבנסההבטחתתקנות
ז"נשתה-1997

התשמ"אהכנסה,הבטחתלחוקא)13-ו(t(1XK)Z,1327סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאניי0891,

1תקנהתיקון ב"משתה-21982ביצוע),והוראותזכאותכללי(הכנסההבטחתלתקנותובתקנה1.

יבוא:)3(פסקהאחריהעיקריותגהתקנות-להלן(

לטיפולמוסדותעלהפיקוחלחוק1בסעיףכהגדרתובמוסדמטופלהואא3)"(
בסעיףבהגדרתומסםגמילהבתהליךנמצאאוג"נשתה-1993',בסמים,במשתמשים

לחוקו'פרקשלז'בסימןכמשמעותוהמשפט,ביתשלמבחןצופיעלהאמור,לחוק1
הדיןסדרלחוקא44סעיףפיעלמבחןקציןשלבפיקוחואוז"לשתה-41977,העונשין,

ב"משתה-51982."משולב],נוסח[הפלילי

6תקנהתיקון יבוא:ד)(משנהתקנתבמקוםהעיקריות,לתקנות6בתקנה2.

לגמלה,התביעההוגשהשבולחודששקדםבחודשגםהזכאותתנאיהתקיימוד)("
בתובעהתקייםחודש,אותובלבמשךאםהאמור,החודשבעדגםהגמלהתשולם

מאלה:אחדהגמלה

699ש29.7991התשנ"ז,באיירנ"ב5831,התקנותקובץ
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הביטוח;לחוק163בסעיףכמשמעותומובטלהיה)1(

נמוך;בהשהשכרבעבודההתעסוקה,שירותשלהפניהלפיעבד,)2(

הביטוח."לחוקט'פרקלפינכותלקיצבתזכאיהיה)3(

-העיקריותלתקנות8בתקנה8.3תקנהתיקון

א3)-ו"(";יבוא1)3("בתקנה"אחריא)(ו),(משנהבתקנת)1(

יבוא:ב)(משנהתקנתאחרי)2(

כילאשרמוסמכיםמבחן,וקצין1בתקנהא3)(בפסקהכמשמעותומוסד1(ב("

א)1%2(שבסעיףהתנאיםמתקיימיםהאמורהבפסקההאמורשנתקייםבמי
לחוק."

שירות"ואחריו-(בו)""יבואא)"(משנהבתקנת"אחריג),(משנהבתקנת)3(

א3)1(".בתקנהכמשמעותומוסד"יבואהתעסוקה"

יחולווהןהתחילה),יום-להלן(פרסומןשלאחרבחודש1ב-אלהתקנותשלתחילתן4.ותחולהתחילה

ואילך.התחילהיוםבעדהמשתלמתגמלהעל

1997(במאי)8התשנ"זבאיירא'
ישיוהילא3-1543(חם;

והרווחההעבודהשר

326.עמ'התשג-ה,30:עמ'התשמ-א,ס"אי
190.עמ'התש"ן,516;עמ'התשמ"ב,ק-תן
126.עמ'התשג-ג,ס-חג

241.עמ'התשנ-ו,מ"ח226:עמ'התשל-ז,ס"ת
240.עמ'התשנ"ו.43:עמ'התשמ"ב,מ"ח5

ז"נשתה-1997תיקון),(שעה)הוראת(הבנסההבטחתתקנות

בהסכמתי0891-א"משתה,הכנסה,הבטחתלחוק31ו-ג)2(סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאניהכנסת,שלוהרווחההעבודהועדתובאישורהאוצרשר

-ב"נשתה-21992שעה),הוראת(הכנסההבטחתלתקנות2בתקנה2.1תקנהתיקון

תימחק;-ותוקף""המילההשוליים,בכותרת)1(

1997("בפברואר)28התשנ"זא'באדרכ"איוםעדותוקפן"המילים)2(

יימחקו.

1997(.בפברואר)28התשנ"זא'באדרכ"אביוםאלהתקנותשלתחילתן2.תחילה

1997(במאי)8התשנ"זבאיירא'
ישיוהילא3-1543(חמ(

והרווחההעבודהשר

326.עמ'התשנ"ה,30:עמ'התשם-א,ס-חן
א6.עמ'התשנ"ד,790;עמ'התשנ"ג,885;עמ'התשמ"ב,ק"תן

29.5.1997התשנ"ז,באיירב"ב5831,התקנותקובץ700
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ז"נשתה-1997תיקון),(1991התשנ"א-תיקון)(הכנסההבטחתתקנות

הכנסה,הבטחתלחוקו-9,1031,סעיפיםלפיסמכותיבתוקף
י0891-א"משתה,

תקנותמתקיןאניהכנסת,שלוהרווחההעבודהועדתובאישורהאוצרשרבהסכמת

אלה:

2תקנהתיקון תקנותשלתוקפן"כמקום21991,התשנ"א-תיקון),(הכנסההבטחתלתקנות2בתקנה1.

ב'יוםעדאלהתקנותשלתוקפן"יבוא1996("בדצמבר)31התשנ"זבטבתכ"איוםעדאלה

1997(".בדצמבר)31התשנ"חבטבת

תחילה 1996(.בדצמבר)31התשנ"ןבטבתכ"אביוםאלהתקנותשלתחילתן2.

1997(במאי)8התשנ"זבאיירא'

ישיאליהוט~5"מ"

והרווחההעבורהשר

מ0עןהתט"גמחי
784.עמ'התשנ"א,ק"ת1

ז"נט,תה-1997ג2מס'תיקת(הנמליםתקנות

י1791-א"לשתה,חדש],נוסח[הנמליםלפקודתו-3860סעיפיםלפיסמכויותיבתוקף

רשותהצעתפיעלא"כשתה-21961,והרכבות,הנמליםרשותלחוקב)12-ו(20וסעיפים

תקנותמתקיןאניהכנסת,שלהכלכלהועדתובאישורהממשלהבאישורוהרכבות,הנמלים

אלה:

961תקנהתיקון במקוםהעיקריות),התקנות-להלן(א"לשתה-31971הנמלים,לתקנות196בתקנה1.

יבוא:ו-(ג)ב)(משנהתקנות

במקוםתשולם,בנמל,אחרבמקוםאוברציףדיגספינתאוסירהעגינתבעדב)("

אגרההחמישית,לתוספתא'לחלקו-23בסעיפיםהמפורטותוהמינגשהמעגןאגרות

ממנו.חלקאוהשיטכלישלאורךמטרלכלחדשיםשקלים30שלשנתית

העוגנתדיגספינתאוסירהעגינתבעדתשולםב)(משנהבתקנתהאמוראףעלג)(

ב'.בטורלצדןכמפורטמופחתתאגרהא'בטורהמפורטותבתקופותכאמור,

ב'טור
חדשיםבשקליםהאגרה

השיטכלישלאורךלמטרא'טור
כמטר)ייחשבמטרשלחלקו(התקופה

199810במאי1997-31ביוני1

20"1999במאי1998-31כיוני1

196תקנההוספת יבוא:העיקריותלתקנות196תקנהאחרי2.

בנמל,אחרבמקוםאוברציףהמושבתתדיגספינתאוסורהבעדא691.לספינתאגרה.
ב-3."מוכפלתכשהיאו-(ג)ב)691(בתקנותהנקובההאגרהתשולםמושבתתדיג

1997(במאי)14התשנ"זבאיירז'
לוייצחקי73מח;-3(

התחבורהשר

132.עמ'התשמ"ז,443;עמ'ס2,חדשנוסחישראל,מדינתדיניי
16.עמ'התשנ"ז,42;עמ'התשנ"ב,156;עמ'התשמ"ח,145;עמ'התשכ"א,ס-חן
446.עמ'התשנ"ו,1001;עמ'התשנ"ו,306;עמ'התשל"א,ק.ת3

סי29.5.19977התשנ"ו,באיירב"ב5831,התקנותקובץ
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משפחהברפואתהתמחות(ובחונות)מומחהתואראישור(הרופאיםתקנות
ז"נשתה-1997שעה),הוראת(רפואי)ומינהל

ולאחרי6991-ז"לשתה,חדש],נוסח[הרופאיםלפקודת17סעיףלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאניבישראל,הרפואיתההסתדרותעםההתייעצות

מומחהתואראישור(הרופאיםלתקנותלתוספת25בפרטהאמוראףעלא)(1.ברפואתהתמחות
עםהתייעצותלאחרהמנהלרשאיהעיקריות),התקנות-להלן(ג"לשתה-31973ובחינות),משפחה

אלה:כלבושנתקיימולרופאהמשפחהברפואתמומחהתוארלאשרהמועצה,

קיבלהקובע)היום-להלן(1995(בינואר)1התשנ"הבטבתכ"טיוםעד)1(

-להלן(ב)(משנהבתקנתכמפורטהתמחותבתבניתלהיכללהמועצהאישור

עדכישהוכיחלאחרלענינה,התמחותופנקסהמיוחדת)ההתמחותתכנית
בטיפולמעשיתברפואהברציפות,לפחות,שנים8במשךעסקהקובעהיום

בישראל;בקהילהציבוריתבמרפאהמלאה,במשרהבחולים,

-2000(בדצמבר)31התשס"אבטבתה'יוםעד)2(

המיוחדת;ההתמחותתכניתאתהשליםא)(

המנהל,בהםשהכירהמשפחהברפואתתעודהלימודיהשליםב)(

גבוהה,להשכלההמועצהידיעלהמוכרבישראלגבוההלהשכלהבמוסד
גמר;תעודתוקיבלהסיוםבבחינותבהצלחהעמד

להלן:כמפורטבמתכונתשנים,5יהיההמיוהדתההתמחותתוכניתמסלולב)(

לפיהמחלקה,מנהלבפיקוחחוליםבביתמוכרותבמחלקותשנים4א)(ו)(

זו:חלוקה

פנימית;רפואה=חודשים20ו)(

ילדים;רפואת-חודשים10)2(

הנפש;בריאות-חודשים6)3(

ממחלקותחודשים3שלתקופותל-4מחולקים-חודשים12)4(
ומין,עורמחלותכירורגיה,אורתופדיה,וגרון,אוזןאףמחלותאלה:

שיקום.ראומטולוגיה,עיניים,מחלות

5למשךלפחות,בשבועימים3במשךתהיהזופסקהלפיהתמחותב)(
במחלקהיומייםאובמחלקה,כולהותיעשהביום,לפחותרצופותשעות
מחלקה.המשרתמיוןבחדרויום

מלאה,במשרהבקהילה,ראשוניתלרפואהציבוריתבמרפאהחודשים12)2(
המועצה.בושהכירהמדריךבפיקוח

במועצה,היוועצותלאחרהמנהלרשאילתקנות,לתוספת35בפרטהאמוראףעל2.במינהלהתמחות
רפואי

אלה:כלבושהתקיימולרופארפואיבמינהלמומחהתוארלאשר

לתקנות;שבתוספתההתמחותמענפיבאחדמומחהתוארבעלהוא)1(

1996(בינוארו(התשנ"ובטבתט'יוםלפנילפחותשנים5במשךכיהןהוא)2(

מאלה:אחתבמשרהברציפות,מלאה,במשרה

לפחות;מיטות200שלכלליציבוריחוליםביתמנהלא)(

מיטות300שלגריאטרי,אופסיכיאטריציבורי,חוליםביתמנהלב)(

לפחות;
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בריאותביטוחבחוקכמשמעותהמוכרתחוליםקופתשלמחוזמנהלג)(

מטופלים.אלף450לפחותמשרתשהמחוזובלבדד"נשתה-51994ממלכתי,

רפואי."במינהלההתמחותסיוםבבחינתבהצלחהעמדהוא)3(

1997(במאי)15התשנ"זבאיירח'

עבטמ"
מצאשעוהי.

שרהמיטת

304עמ'30חדשמסחישראל,מדעתדיתי
הו4עמ'התהן-ו,ב41עמ'התשנ"ב,ס-חנ
.1020.עמ'הוחןנ-ג1924;עמ'התשל-גת.9י
ה43ענרהתשהה,191;עמ'התשי-ח,ס-ח4
15%עמ'ה=ןגץ,156:עמ'התשג-ר,ס.ח5

ז"נשתה-1997תיקון),(ובחינות)מומחהתואראישור(הרופאיםווקנורנ

-להלן(י6791-ז"לשתהחדש],נוסח[הרופאיםלפקודת17סעיףלפיסמכותיבתוקף
אלה:תקנותמתקיןאניבישראל,הרפואיתההסתדרותעםההתייעצותולאחרהפקודה),

1תקנהתיקון -להלן(ג"לשתה-21973ובחינות),מומחהתואראישור(הרופאיםלתקנות1בתקנהד.

יבוא:התמחות"פנקס"ההגדרהאחריהעיקריות),התקנות

מרוכזקורס-טעהח(0טATIS")-SupportLifeTrauma)/4"מתקדמת"להחיאהקורס""
המנהלשאישרבחבלה,טיפוללרבותחירום,במצביחייםותמיכתלהחייאה

המועצה;"עםבהתייעצות

כותרתתיקון
ב'פרק

בקשה"יבואתואר"לאישורבקשה"כמקוםהפרק,בשםהעיקריות,לתקנותב'בפרק2.

להתמחות".

3תקנהתיקון
29ותקנה
א3תקנהתיקון

28.תקנהאחריותמוקם29תסומןהעיקריותלתקנות3תקנה

יבוא;א)(משנהתקנתבמקוםובה,3תסומןא3תקנה

אתלבקשתוויצרףלהתמחותבקשהלמועצהיגישלהתמחותהמבקשרופאא)("

אלה:כל

ב)4(סעיףלעניןמוכריםלרפואהספרביתאופקולטהמאתבכתבאישור)1(

ברפואה.דוקטורתוארלקבלתחובותיוכלסיוםבדברלפקודה

כיבו,ההתמחותוערתראשויושבמוכרמוסדמנהלמאתבכתבאישור)2(

להתמחות.יקבלוהמוכרהמוסדמנהל

5תקנהתיקון יימחקו.-ו-(ג)ב)(משנהתקנותהעיקריות,לתקנות5בתקנה

א9תקנההוספת יבוא:העיקריותלתקנות9תקנהאחרי6.

א6,8,9,12,21,בפרטיםהמפורטיםההתמחותמענפיבאחדמתמחהא9.עמידהחובת-
להחיאהבקורס

להיבחןהמבקשבתוספת,16,17,19,20,21,22,39,4043,ן13145
קורססיוםעלתעודהלמועצהלהגישחייבב',שלבהתמחותבבחינת
לבחינה."להגשתוכתנאימתקדמת,להחיאה
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תקנה"במקוםו-(ב),א)(משנהבתקנותובהא92,תסומןהעיקריותלתקנות29תקנה29.7תקנהתיקון
29".תקנה"יבוא3"

1997(במאי)14התשנ"זבאיירז'
אצמעשוהי3-222(חמ(

הבריאותשר

405.עמ'30,חדשנוסחישראל,מדינתדיניי
1020.עמ'התשרו,1924;עמ'התשל"ג,ק-ת2

ז"נשתה-1997תיקון),(ובחינות)מומחהתואראישור(שינייםרופאיתונק12

ץ9791-ט"לשתה,חדש],נוסח[השינייםרופאילפקודת35סעיףלפיסמכותיבתוקף

אלה:תקנותמתקיןאניבישראל,שינייםלרפואתההסתדרותעםהתייעצותלאחר

התשל"ז-ובחינות),מומחהתואראישור(שינייםרופאילתקנותבתוספת1בפרט1.התוספתתיקון
אוכלליתפתולוגיה"יבואאורלית"פתולוגיה"במקוםג',משנהבפרטב',בטור21977,

אורלית".

תואראישור(השינייםרופאיתקנותשלתחילתןביוםאלהתקנותשלתחילתן2.תחילה
ו"נשתה-1995).תיקון),(ובחינות)מומחה

1997(במאי)14התשנ"זבאיירז'
מצאשעוהיט-8"ם;

הבריאותשר

גו4עמ'32חרשמסחישראלמדעתדיתי
391עמ'התשנץ,2550;עמ'התשלק,ק-ת;
36עמ'התעע"ו,ק"תי

הדלק)pwnבוכפתיתתעריפי(חסירותיםנוצרכיםמחירועלפיקוחצו
ז"נשתה-31997(,מס'תיקון(

ושירותים,מצרכיםמחיריעלפיקוחלחוקו-13א)1%21(סעיפיםלפיסמכותנובתוקף
לאמור:מצוויםאנוי6997-ו"נשתה,

הדלק),במשקתשתיתתעריפי(ושירותיםמצרכיםמחיריעלפיקוחלצו1בסעיף1.1סעיףתיקוןן
-העיקרי)הצו-להלן(ו"נשתה-21995

קמ"ר)";-זהבצו("יבואבסופה)3(,בפסקהתשתית"חברת"בהגדרה)1(

יבוא:תשתית"חברת"ההגדרהאחרי)2(

התשתית";שירותיהוענקושבוהחודש-החיוב"חודש""

יבוא:מדד""ההגדרהאחרי)3(

ונפטנפטמוצריהקולטיםאחסוןמיתקניאוניפוקמסופיכל-דרום"מיתקני""
גלילות;"ומסוףבילוהאתריםלמעטבאשדוד,מקמ"דשהוזרמוגולמי

הלאומיות";התשתיות"יבואוהתשתית"האנרגיה"במקוםהמנהל","בהגדרה)4(

יבוא:השנתו"ההפחתהמקדם"ההגדרהאחרי)5(
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ונפטנפטמוצרכלשלהכוללתהכמות-בקמ"ד"ממוצעתחודשיתקליטה""
בקמ"דונקלטהבז"ח)-להלן(בחיפהבע"מלנפטהזיקוקמבתישהוזרמהגולמי

החיוב,לחודשהקודםבחודשב-1שהסתיימוהחודשיםבששתבאשדוד

בשש;מחולקתכשהיא

נפטמוצרכלשלהכוללתהכמות-הדרום"במיתקניממוצעתחודשיתקליטה"
בששתהדרוםבמיתקניונקלטהאשדודמקמ"דשהוזרמהגולמינפטאו

מחולקתכשהיאהחיוב,לחודשהקודםבחודש1ב-שהסתיימוהחודשים
בשש;"

10סעיףתיקון-העיקרילצו10בסעיף2.

זה.";בצו"יבואלהלן;""במקוםובה,א)(יסומןברישההאמור)1(

יבוא:)1(פסקהבמקום)2(

-יהיהחיובלצורךההזרמהמרחקב)("

בילווהאתריםהדרום,מיתקנילמעטלמיתקנים,היאההזרמהכאשרו)(

המסוים;למיתקןמבו"חההורמהמרחק-גלילותומסוף

שנישלהצירוף-הדרוםממיתקניאחדלכלהיאההזרמהבאשר)2(

אלה:

המיתקן;לביןבאשדודקמ"דתחנתשביןההזרמהמרחקא)(

ביןביחסמוכפלאשדודלקמ"דבז"חביןההזרמהמרחקב)(

החודשיתהקליטהלביןבקמ"דהממוצעתהחודשיתהקליטה

המנהלההזרמה);מרחקתוספת-להלן(הדרוםבמיתקניהממוצעת
החיובלחודשהקודםבחודשל-20עדיומייםעיתוניםב-3יפרסם

ההורמה";מרחקתוספתמהי

-פי"עלחיובלצורךההזרמהמרחקיחושב"והמילים)3(תסומן)2(פסקה)3(

יימחקו;

-פי"עלחיובלצורךההזרמהמרחקיחושב"והמילים)4(תסומן)3(פסקה)4(

יימחקו;

יימחקו.-בסיס"עליתבצעהחיוב"והמילים)5(תסומן)4(פסקה)5(

תחילה1997(.במאי)1התשנ"זבניסןכ"דביוםזהצושלתחילתו3.

1997(באפריל)20התשנ"זבניסןי"ג
3-2651(חם(

מרידורדןשרוןאריאל
האוצרשרהלאומיותהתשתיותשר

192.ענךהתשג-ו,ס"תי
416.וענר218עמ'התשנ.ז,220;עמ'התשרו,ק"תן

הנצחהואתרילאומייםאתריםטבע,שמורותלאומיים,גניםאכרות
ז"נשתה-1997הרחבה),אודיםטבעשמורת(

לאומייםאתריםטבעשמורותלאומיים,גניםלחוקו-2234סעיפיםלפיסמבותיבתוקף

לאמור:מכריזאניהחקלאות,שרעםהתייעצותולאחרי2991-ב"נשתה,הנצחה,ואתרי
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עלאברזה
טבעשמורת

בקווהמותחםלאודיםמערביתדרומיתכקילומטרהנמצאבתוספת,המתוארהשטח1.
התשנ"זבניסןח'ביוםוהחתוםו:0052מידהבקנההערוךא/8/14/ש',מס'בתשריטכחול

טבע.שמורתהואהפנים,שרביד1997(באפריל)15

העתקיםהפקרת
התשריטשל

במשרדיבירושלים,הפנים,במשרדמופקדים1בסעיףהאמורמהתשריטהעתקים2.

השרון,חוףובניהלתכנוןהמקומיתהועדהובמשרריברמלההמרכז,מחוזעלהממונה
פתוחיםהאמוריםשהמשרדיםובשעותבימיםבהםלעייןרשאיבדברהמעוניןוכלבשפיים,

לקהל.

תוספת
1(סעיף(

חלהשבוהשרוןחוףהאזוריתהמועצהבתחוםנמצאכחולבקוהמותחםהטבעשמורתשטח
4082הפרסומיםבילקוטשהתפרסמהבהודעהתוקףלהוניתןשח/3/29מס'מפורטתתכנית

1409.עמ'התשנ"ג,

1997(באפריל)15התשנ"זבניסןח'
הסויםהוילאל-%6מ"

הפתםשר

סגתעמ'התשנ.ב,ס-חי

מןלהיתריםאגרות(ומוצרוחם)רדיואקטיבייםיסודות(הרוקחיםהודעת
ז"נשתה-1997סביבתית),קרינהעלהממונה

ומוצריהם),רדיואקטיבייםיסודות(הרוקחיםלתקנותד)א01(תקנהלפיסמכותיבתוקף
אנילתקנות,ב)א01(בתקנהכאמורהמדדעלייתועקבהתקנות),-להלן(י0891-ם"שתה

לאמור:מודיעה

לתקנותהשלישיתהתוספתנוסח1997(במרס)1התשנ"זא'באדרב"בביוםהחל1.אגרותשינוי
הוא:

שלישיתתוספת"

א01(תקנה(

חדשיםבשקלים

172רדיואקטיביחומרהמכילבמוצררדיואקטיביבחומרלעסוקהיתרבעדז)(

172קרינהבמכשירלעסוקהיתרבעד)2(

278בולעסוקאורדיואקטיבימיתקןלהקיםהיתרבעד)3(

278בולעסוקאוקרינהמיתקןלהקיםהיתרבעד)4(

אובמיםבקרקע,רדיואקטיביחומרלפזראולהחדירהיתרבעד)5(
278אחרחומרבכלרדיואקטיביחומרלערבאובאוויר,

להלן:המפורטיםמהשירותיםאחדאתלהפעילאולתתהיתרבעד)6(

108אישיתדוזימטריהא.
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חדשיםבשקלים

172כיולמקורותלרבותמייננת,קרינהמדידתמכשיריכיולב.

172רדיוטוקסיקולוגיתמעבדהבדיקתג.

278ואחזקתםקרינהמכשיריתיקוןד.

278רדיואקטיביחומרהמכילמוצראורדיואקטיביחומרהעברתה.

278רדיוגרפיהשירותיו.

172רדיואקטיבייםבחומריםלעבודהייחודימגןציודאחזקתז.

199רדיואקטיביתפסולתסילוקח.

ולמינוןלהכנהשקשורמהבכלמעבדהניהולאוהפעלהט.

278רפואיאבחוןאוריפוילצורכירדיואקטיבייםחומרים

278רפואיאיזוטופיםמכוןניהולאוהפעלהי.

278ובמיםבקרקעבמבנים,ראדוןריכוזיבדיקתיא.

278"מייננתבלתיקרינהבדיקתיב.

1997(במאי)5התשנ"זבניסןכ"ח
רונןהמנח)3-1078(

המשרדשלהכלליתהמנהלת
הסביבהלאיכות

1058.עמ'התשנ"א,992;עמ'התש-ם,ק-ת

זי,נשתה-1997סחר),היתראגרת(הברחייתהגנתהודעת

להלן(י6791-ו"לשתההבר,חייתלהגנתלתקנותג)ג21(תקנהלפיסמכותיבתוקף
לאמור:מודיעאניב)ג21(,בתקנהכאמורהמדדעלייתועקבהתקנות),-

אגרותשינויכלהלז:יהיהK1AIZ)תקנהנוסח1997(ביולי)1התשנ"זבניסןכ"וביוםהחל1.

-היתרממןבעדא)(ג21.היתראגרת"
סחר

בנספחהנכללתברחייתשליצואאויבואשענינולסחר)1(
שקלים242שלבשיעוראגרההמבקשישלםלאמנה,1מס'

חדשים;

בנספחהנכללתברחייתשליצואאויבואשענינולסחר)2(
שקלים121שלבשיעוראגרההמבקשישלםלאמנה,2מס'

חדשים;

נכללתשאינהברחייתשליצואאויבואשענינולסחר)3(
שקלים61שלבשיעוראגרההמבקשישלםהאמנהבנספחי

חדשים;

בשיעוראגרההמבקשישלםיצואאויבואשאיננולסחר)4(

יהאזובפסקההאמוראףעללשנה.חדשיםשקלים605של
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אינוכאמורבסחרשלוהשנתישהמחזורמיאגרהמתשלוםפטור

לשנה.חדשיםשקליםש5,0סךעלעולה

חדשיםשקלים182בסךאגרההמבקשישלםברחייתלהחזקת)5(

בחיותשמחזיקמיאוברחיותמ-5בפחותשמחזיקמיאולםלשנה,

כאמור."אגרהמתשלוםפטוריהאמחקרלצרכיבר

1997(במאי)5התשנ"זבניסןכ"ד

זראהקייש*3-52(חס(

הטבעשמורותרשותמנהל

422:עמ'התשג-ו,2631;ענךהתשל"ו,ק-תי

טעותתיקון

התקנותבקובץשפורסמהן799-ז"נשתה,תעודות),(הספורטיביתהצלילהבהודעת
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