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 קובץ התקנות
ן 5266 10 במאי 1990 ׳ ירהתש׳  ט״־באי

 עמוד

, התש״ן-1990 598 ( ן (תיקו ת סדר הדין האזרחי ו  תקנ

וער לדון וער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנ  צו הנ

ל פשעים), התש״ן-1990 . 601  קטינים ע

ם עתירי ידע ועתירי טכנולוגיה), התש״ן-1990 י 601 ם(מפעלי רושלי ת לפיתוח י ת הרשו ו  תקנ

ת בנפטר) (תיקון), ה לישראל (גימלאות) (הכרת תלו נ ת שירות הקבע בצבא־הג ו  תקנ

 התש״ן-1990 602

, התש׳׳ן-1990 603 ( ן קו (תי רות) י מים המסופקים מאת מקו פ ם(תערי ת המי ו  תקנ

טל איזון)(תיקון), התש״ן-1990 604 ם(הי ת המי ו  תקנ

ר ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התש״ן-1990 605 ו ט פ ) ם י נ ק ת  צו ה

(מס׳ 2), התש״ן-1990 605 ( ר ממילוי אחר דרישות תקן רשמי ו ט פ ) ם י נ ק ת  צו ה

606 . . (מס׳ 3), התש״ן-1990 . ( ר ממילוי אחר דרישות תקן רשמי ו ט פ ) ם י נ ק ת  צו ה

(מס׳ 4), התש׳ץ-1990 606 ( ר ממילוי אחר דרישות תקן רשמי ו ט פ ) ם י נ ק ת  צו ה

(מס׳ 5), התש״ן״1990 . 606 ( ר ממילוי אחר דרישות תקן רשמי ו ט פ ) ם י נ ק ת  צו ה

ל (הגנה ופיתוח) (דרך מסי 40: קטע צומת ביל״ו־גדרה: צומת ז  צו הדרכים ומסילות הבר
, התש״ן-1990 607 וף)  דרך הגישה לתל־נ

ל (הגנה ופיתוח) (דרך מם׳ 446 - שילת - בית אריה: דרך ז  צו הדרכים ומסילות הבר
 גישה לכפר רות: דרך גישה לשילת: צומת דרך הגישה לכפר רות: צומת . י

 דרך הגישה לשילת), התש׳׳ן-1990 . . . 607

, התש״ן-1990 608 ת) ספת הראשונה, מכבים-רעו ן התו ו ק י ת ) ( ב ) ת ו י מ ו ק מ  צו המועצות ה

ר, תיקון), התש״ן-1990 610 ז ג ) ת) ו רי ו ת אז עצו ת(מו ו מי  צו המועצות המקו

ם עירית עכו), התש׳׳ן-1990 611 י תחו ו נ ות(שי רי  אכרזת העי

ות)(מטה אשר, תיקון), התש״ן״1990 . 611 רי ו ת אז עצו ת(מו ו מי  צו המועצות המקו

ן מס׳ 2), התש״ן״1990 612 קו (תי ות) כרז ת שחיה מו ו כ י ר ב ) ה צ ח  צו הסדרת מקומות ר

 תיקון טעויות דפוס



 תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשי׳ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984',
 ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

ה 1 1. בתקנה 1 לתקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ״ד-21984 (להלן - התקנות העיקריות), נ ק ן ת  תיקו

 בהגדרת ״מען״, במקום ״מספר הטלפון באותו מען, אם ישנו״ יבוא ״מספרי הטלפון והפקםימיליה
 באותו מען, אם ישנם״.

ה 17 2. במקום תקנה 17 לתקנות העיקריות יבוא: נ ק ת ת פ ל ח  ה

ת 17. (א) תביעה אזרחית כאמור בסעיף 77 לחוק בתי המשפט ןנוםח ה אזרחי ע י ב ת  ״

ה משולב], התשמ״ד-1984, תוגש לבית המשפט כאמור באותו סעיף, תוכתר ע ש י ה ל

ם , ״ ? ל י £ 
 במלים ״תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים״, ובנוסף לאמור בתקנה 9
 יפרט כתב התביעה את מספר תיק בית המשפט שבו הורשע הנתבע: התובע
 יצרף לכתב התביעה העתק מפסק הדין שלפיו הורשע הנתבע והעתק מכתב

 האישום.

 (ב) כתב התביעה יוגש לבית המשפט תוך שלושים ימים לאחר שפסק
 הדין בפלילים הפך לחלוט.

 (ג) תביעה אזרחית שהוגשה כאמור תידון כאילו היתה תובענה.״

 3. במקום תקנות 18 ו־19 לתקנות העיקריות יבוא:

פס הזמנה 18. בהגשת תובענה שאינה בסדר דין מקוצר, ימסור התובע עם כתב  ״טו

 התביעה מספר הזמנות לדין, כפול ממספר הנתבעים: הזמנה לדין תהא ערוכה
 לפי טופס 1.

 19. בהזמנה לדין יידרש הנתבע להגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים לאחר
 המצאת ההזמנה, או תוך תקופה ארוכה יותר שקבע בית המשפט או הרשם.״

כן ההזמנה  תו

ת ו נ ק ת ת פ ל ח  ה
 18 ו-19

ה 105 4, בתקנה 105 לתקנות העיקריות, במקום ״שכנגד״, פעמיים, יבוא ״האחרים״. נ ק ן ת  תיקו

ה 114 5. בתקנה 114(א) לתקנות העיקריות, במקום ״שכנגד״ יבוא ״אחר״. נ ק ן ת  תיקו

ה 116 6. בתקנה 116 לתקנות העיקריות, במקום ״צו עיון במסמכים״ יבוא ״צו לעיון במסמכים נ ק ן ת  תיקו

 ולהעתקתם״.

ה 117 7. במקום תקנה 117 לתקנות העיקריות יבוא: נ ק ת ת פ ל ח  ה

ה לעיון 117. בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם צו לעיון במסמכים של ש ק ב  ״

א בעל דין שלא נזכרו בכתבי טענותיו או בתצהיריו, ולהעתקתם: הבקשה תהא ל ם ש י כ ן ° " 

 מבוססת על תצהיר המציין מה הם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקש
 זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דינו.״

 8. בתקנה 157 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) התייצב הנתבע ואילו התובע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי,
 רשאי בית המשפט, לפי בקשת הנתבע, למחוק את התובענה או לדחותה: הגיש

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2220: התשמ״ט, עמי 798.

ה 157 נ ק ן ת  תיקו

ץ, 10.5.1990 ת 5266, ט״ו באייר התש׳ ו נ ק ת  598 קובץ ה



ה 307 נ ק ן ת  תיקו

ה 312 נ ק  הוזלפת ת

ת ו נ ק ת ת פ ל ח  ה
405"! 404 

ה 406 נ ק ן ת קו  תי

ה 410 נ ק ן ת  תיקו

ה 410א נ ק ת ת פ ס ו  ה

ה 411 נ ק ן ת קו  תי

ה 475 נ ק ן ת  תיקו

ה 511 נ ק ן ת  תיקו

ה 512 נ ק ן ת  תיקו

 הנתבע תביעה שכנגד, רשאי הוא להוכיח אותה עד כמה שנטל ההוכחה עליו, ואז יהא
 זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר.״

 9. בתקנה 307 לתקנות העיקריות, הםיפה המתחילה במלה ״הוגשה״ - תימחק.

 10. במקום תקנה 312 לתקנות העיקריות יבוא:

ת 312. הוגשו לגבי אותו עזבון בקשות אחדות למתן צו ירושה או למתן צו ו ש ק  ״איחוד ב

 קיום, יאוחד הדיון בהן ויינתן צו אחד לגבי כולן.״

 11. במקום תקנות 404 ו־405 לתקנות העיקריות יבוא:

 404. (א) עם הגשת בקשה לרשות ערעור, יפקיד המבקש ערבון או יתן
 ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב בבקשה ובערעור, ויצרף את המסמכים
 המפורטים בתקנה 419, אך רשאי בית המשפט לדון בבקשה אף אם לא צורפו

 העתקים מהחלטות הערכאות הקודמות הנוגעות לאותו ענין.

 (ב) על הפקדת ערבון או מתן ערובה בבקשה לרשות ערעור יחולו
 הוראות תקנות 427 עד 433, בשינויים המחוייבים״.

ה ומסמכים ב ו ר ע  ״
 שיש לצרפם

 לבקשד לרשות
ר ו ע ר  ע

 405. הפקדת ערבון או מתן ערובה כנדרש בתקנה 404, פוטרת את המבקש
 שקיבל רשות ערעור ממתן ערובה עם הגשת הערעור.״

ה להוצאות ב ו ר  ע
ת ו ש ר ר ב ו ע ר ע  ב

. בקשה  ״הפיכו
נרעור ב ׳ ת כ  ל

 12. בתקנה 406(ג) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״או בכתב״.

 13. בתקנה 410 לתקנות העיקריות, במקום הםיפה המתחילה במלים ״לא יחולו״ יבוא ״תחול
 תקנה 407(ג) ולא יחולו תקנות 412, 419 עד 421 ו־427 עד 433״.

 14. אחרי תקנה 410 לתקנות העיקריות יבוא:

 410א. הוגשה בקשה לרשות ערעור לבית משפט שלערעור וראה בית
 המשפט כי הבקשה הוגשה בטעות משום שלמערער היתה זכות ערעור, רשאי
 בית המשפט להחליט לדון בבקשה כבכתב ערעור, בתנאים שיקבע! ההחלטה
 לא תינתן אלא לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להביע התנגדותו לכך! החליט
 בית המשפט כאמור, לא יחולו תקנות 412, 419 עד 421 ו־427 עד 433.״

 15. בתקנה 411 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ״האמור בתקנה זו לא יחול על החלטה לפי
.״  סעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ״ח-1968!

 16. בתקנה 475 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) על ידי פקיד בית המשפט, על ידי עורך דין, פקידו או שליח מטעמו, או על ידי
 אדם אחר שבית המשפט או מנהל בתי המשפט הסמיכו לכך בכתב, או על ידי שליח

 מטעמו של אדם שהוסמך כאמור (לכל אחד מאלה ייקרא שליח בי־דין)!״

 17. בתקנה 511(א) לתקנות העיקריות, במקום ״ויציאות המשפט״ יבוא ״והוצאות המשפט״.

 18. בתקנה 512 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) קבע בית המשפט או הרשם את סכום ההוצאות, רשאי הוא לפסוק אותו בסכום
 כולל, הן לענין שכר טרחת עורך דין והן לענין הוצאות המשפט, כל אחד מהם בנפרד,

 ס״וו התשכ״א, עמי 184.

יר התש״ן, 10.5.1990 599 ת 5266, ט״ו באי ו נ ק בץ ד ת  קו



 ובלבד שבכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), לא יפחת סכום שכר הטרחה מן התעריף
 המינימלי שנקבע לענין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף
 המינימלי), התשל״ז-41977 (להלן - התעריף המינימלי), זולת אם הורה בית

 המשפט, מטעמים שיירשמו, על תשלום סכום קטן מהסכום האמור.״

 בתקנה 513 לתקנות העיקריות -

 (1) במקום הרישה יבוא: ״הטיל בית המשפט או הרשם הוצאות משפט מבלי לפרש
 את סכומן, יהא סכום הוצאות המשפט צירופם של אלה, זולת אם קבע בית המשפט או

 הרשם הוראה אחרת:״:

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) שאר הוצאות המשפט כפי ששם הרשם, לפי בקשה בכתב או בעל פה
 ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות להשמיע טענותיהם, אם היה סבור שהוצאות

 המשפט האמורות היו סבירות ודרושות לניהול המשפט.״

ה 513 19. נ ק ן ת  תיקו

 20. בתקנה 516 לתקנות העיקריות, בתקנות משנה (א) וי(ב), במקום ״יציאות״ יבוא
 ״הוצאות״.

ה 516 נ ק ן ת  תיקו

 21. בתוספת הראשונה, במקום טפסים 1 ו־2 יבוא:

ס ן פ ו ט  ״
 (תקנה 18)

 הזמנה לדיון

 בבית משפט

 ב

ת פ ס ו ת ן ה  תיקו
ה נ  הראשו

 נגד

 אל:

 הואיל ו הגיש לבית משפט זה תובענה נגדך, כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה,
 הנך מוזמן להגיש כתב הגנה תוך שלושים ° ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

 אם לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

מת פקיד בית המשפט  חתי

״ ותר. ה ולמחוק את המי ע ב ק נ פה ש  • אם החליט בית המשפט להאריך את התקופה, יש לציין את התקו

לה 22. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו־21, שלושים ימים מיום פרסומן.  תחי

 (ב) תחילתן של תקנות 3 ו־21 תשעים ימים מיום פרסומן.

 כ״ה בניסן התש״ן (20 באפריל 1990)
ד ו ד י ר ן מ  וחמ »3-177) ד

 שר המשפטים

, עמי 1709. ת התשל״ז ״  ק

10.5.1990 , יר התש״ן ת 5266, ט״ו באי ו נ ק ת  600 קובץ ה



 צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון
 קטינים על פשעים), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971'
 (להל• - החוק), אני מצווה לאמור:

ת בית כ מ ס  1 . בית משפט שלום לנוער מוסמך לדון קטין על פשע לפי החיקוקים להלן, אם החליט על כך ה
ער ו נ  פרקליט המחוז: משפט שלום ל

 הסעיף

 פשע לפי כל סעיף בחוק למעט לפי פרק ז׳ ולפי סעיף
 300 (רצח).

 סעיף 36ב(ג) - מתן רשות לנהוג ברכב לקטין שאינו
 יכול לקבל רשיון:

 64א - הפקרה אחרי פגיעה.

 17 - הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות:
 18 - החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב.

 פשע לפי כל סעיף בפקודה.

 שם החוק
 חוק וזעונשין, התשל״ז-21977

 פקודוו התעבורה*

 חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו־1986,׳

 פקודי הסמים המסוכנים ןנוסח חדש],
 התשל״ג-1973י

 2. צו הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על ביטול
 פשעים), התשל״א~1971ג< - בטל.

לה  3. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. ן תחי

ר ו ד י ר ן !  ד
 ב׳ באייר התש״ן (27 באפריל 1990)

 (חמ 3-2122)

 שד המשפטים
ו התשל״א, עמי 134.  י ס״
, עמ׳ 226. ר התשל״ז ״ - ם

וסח חדש 7, עמי 173.  י דיני מדינת ישראל, נ
, עמי 187.  4 ם״ד התשמ״ו

וסח חדיש 27, עמי 526.  י דיני מדינת ישראל, נ
, התשל״א, עמי 1609.  יי ק״ו

 תקנות הרשות לפיתוח ירושלים (מפעלים עתידי ידע ועתירי טכנולוגיה),
 התש״ו־י)99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22ג לחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ״ח-1988' (להלן -
 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

ת ו ר י ג  1. בתקנות אלך, - ה

:  ״החוק! לעידוד השקעות״ - חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-21959

 ״מפעל עתיר ידע״ - מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות שנתקיימו בו כל אלה:

, עמי 2.  1 ם״ח התשמ״ח, עמי 168: התש״ז

 י ם״ח התשי״ט, עמי 234.
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 (1) הוצאותיו בשל מחקר ופיתוח, בשנים שבהן הוצאו הוצאות אלה, היו בשיעור של 5%
: 3  לפחות מסך הוצאותיו המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה

 (2) 5% לפחות מעובדיו הם חוקרים בעלי תואר אקדמי ומהנדסים, או 10% לפחות
 מעובדיו מועסקים באופן ישיר במחקר ופיתוח!

 ״מפעל עתיר טכנולוגיה״ - מפעל אשר 13% לפחות מעובדיו הם מהנדסים או בעלי תואר אקדמי
 במדעי הטבע, החברה והרוח:

 ״מרכז ההשקעות״ ו״המינהלה״ - כמשמעותם בחוק לעידוד השקעות:

 ״המדען הראשי״ - המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר.

ה 2. (א) בקשה לקבלת הטבות כאמור בסעיף 22ג לחוק תוגש בידי מפעל עתיר ידע או מפעל ש ק  ב

 עתיר טכנולוגיה, למחלקה לבחינת תכניות במרכז ההשקעות.

 (ב) הבקשה תוגש בשלושה עותקים, על גבי הטופס המשמש במרכז ההשקעות לבקשה
 לקבלת אישור למפעל מאושר לפי החוק לעידוד השקעות.

 (ג) לאחר רישומה ובדיקתה, תועבר הבקשה למדען הראשי אשר יבדוק אם מתקיימים
 במפעל התנאים האמורים בפסקאות (1) ו־(2) שבהגדרות מפעל עתיר ידע או מפעל עתיר

 טכנולוגיה שבתקנה 1.

 (ד) המדען הראשי יעביר החלטתו בדבר הבקשה למינהלה אשר תדון בבקשה על־פי
 ההוראות והכללים הנוהגים לענין החוק לעידוד השקעות.

 דיווח 3. (א) אושר מפעל כמפעל עתיר ידע או כמפעל עתיר טכנולוגיה, יגיש המפעל אחת לששה

 חדשים דין וחשבון למדען הראשי, אשר יכלול פרטים על היקף השקעותיו במחקר ופיתוח, היקף
 מחזורו, מספר כלל עובדיו, ומספר העובדים שהם חוקרים בעלי תואר אקדמי, מהנדסים או
 מועסקים באופן ישיר במחקר ופיתוח או בעלי תואר אקדמי במדעי הטבע, החברה והרוח, לפי

 הענין.

 (ב) המדען הראשי יבדוק אם ממשיכים להתקיים במפעל התנאים האמורים בהגדרות
 מפעל עתיר ידע ומפעל עתיר טכנולוגיה שבתקנה 1 ויודיע את תוצאות בדיקתו למרכז ההשקעות.

לה 4. תקנות אלה יחולו על מפעל שקיבל אישור החל ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס  תחו

 1989) ועד יום כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב (31 במרס 1992).

 ל׳ בניסן התש״ן (25 באפריל 1990)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-2159) י

 ראש הממשלה ושר האוצר
וסח חדש 6, עמ׳ 120. ויושב ראש ועדת שרים לעניני ירושלים  י דיני מדינת ישראל, נ

 תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (הכרת תלות בנפטר)
 (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־69 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות)
 !נוסח משולבן, התשמ״ה-1985', אני מתקין תקנות אלה:

 ס״ח התשמ״ה, עמי 142.
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ן סעיף 2  1 . בתקנה 2 לתקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות)(הכרת תלות בנפטר), תיקו
, במקום פסקה (3) יבוא:  התשכ׳׳ה-21965

 ״(3) הוא בן משפחה של חייל שנפטר וסעיף 23 לחוק חל עליו והוא הוכר כזכאי
 לתגמול בסכום הגבוה מסכום התגמול המזערי, לפי סעיף 22 לחוק משפחות חיילים
(להלן - חוק משפחות חיילים)  שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-31950
 מהמועד שהוכר כאמור, וכל עוד הוא זכאי לתגמול בסכום הגבוה מסכום התגמול
 המזערי: בתקנה זו, ״סכום התגמול המזערי״ - סכום השווה ל־15% מסכום התגמול

 הניתן לשכול, לפי סעיף 10 לחוק משפחות חיילים.״

 י״ז בניסן התש״ן (12 באפריל 1990)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 13-2025 י

 ראש הממשלה ושר הבטחון
ת התשכ״ה, עמי 1620. ״  2 ק

, עמי 162.  1 סייח התש״י

 תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959', לאחר התייעצות
 במועצת המים ועם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של

, אני מתקין תקנות אלה  המסת

ה 7 נ ק ן ת  ! . בתקנות המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-21987 (להלן - התקנות תיקו
 העיקריות), בתקנה 7, במקום פסקה 3 יבוא:

 ״3. (א) מים לצריכה ביתית -

 בכל מפעלי מקורות 0.52 שקלים חדשים/מ״ק.

 (ב) מתוך התעריפים שגבתה מקורות בעד מים לצריכה ביתית כאמור בפסקת
 משנה (א), תחזיק מקורות בחשבון נפרד סכום שהוא מכפלה של 0.02 שקלים
 חדשים/מ״ק בכמות המים המסופקת לצריכה ביתית, בניכוי פחת של 8%: יעודו של
 החשבון הנפרד כאמור יהיה הקמת מיתקנים לסינון, טיוב וטיפול במים המסופקים

 בידי מקורות, וכספים ממנו יוצאו לאחר אישור של נציב המים.״

ת ו נ ק ת ת פ ל ח  2. במקום תקנות 8 ו־9 לתקנות העיקריות יבוא: ה
 8 ו־9

ת 8. (א) מקורות תגבה מרשות מקומית, לה היא מספקת מים, עבור כל כמות ו י ה מרשו י : ג  ״

ש מים המסופקת לרשות המקומית, בניכוי פחת של 8%, ובנוסף לתעריפים

ד " ח

ת י ^ ° 
ת הנקובים בתקנות אלה, את הסכומים הבאים, בעד שיקום, חידוש ופיתוח ו כ ר ע  ופיתוחי מ

ת מערכות מים ברשויות מקומיות: י י ו ש

ת

י ע מ ו ק  מ

ם חדשים למ״ק י ל ק ש ף ב  תערי

 (1) לצריכה ביתית, שירותים ושירותים ציבוריים 0.06
 (2) לתעשיה ולחקלאות 0.03

, עמ׳ 140.  י סייח התשי׳׳ט, עמ׳ 166: התשל״ו
ת התשמי׳ז, עמ׳ 1109: התשמ״ט, עמ׳ 806. ״  2 ק
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 (ב) מקורות תעביר את הסכומים שגבתה כאמור בתקנת משנה(א) לקרן
 לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשויות המקומיות, הפועלת באישורו
 של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים ומתנהלת באוצר השלטון

 המקומי.

 8א. גבתה רשות מקומית ממקורות ארנונה כללית בשיעור העולה על זה
 שנקבע בהתאם לחוזר מס׳ 13 של המנהל הכללי של משרד הפנים, רשאי שר
 החקלאות להתיר למקורות לגבות מאותה רשות מקומית, בנוסף על התעריפים
 הנקובים בתקנות אלה, תעריף נוסף, בשיעור העולה בחלקו של כל מ״ק מים
 המסופקים לרשות המקומית של הפער שבין הדרישה לארנונה כללית של
 הרשות המקומית לבין סכום הארנונה הכללית, המתחייב מחוזר מס׳ 13.
 הרשות המקומית, שממנה הותר לגבות תעריף נוסף, כאמור, לא תהיה רשאית

 לגבותו מצרכניה.

 9. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר החקלאות,
 לאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת,
 לקבוע שבמקום התעריפים הנקובים בתקנות אלה, יבואו תעריפים שהם שונים
 בשיעור של 0.5% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת מים לעומת
 תעריפי החשמלי לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי החשמל:
 במפעלי מקורות המפיקים או מספקים מים בגרביטציה או|בדהך אחרת שהכיר
 בה נציב המים, המחייבת שימוש מזערי באנרגיה, יהיה שיעור השינוי 0.25%
 לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת מים לעומת תעריפי החשמל

 לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי החשמל.״

ות י  גביה מרשו
ות בגין  מקומי

ת י ה כלל נ ו נ  אר
 בלתי מאושרת

ם פי  הצמדת התערי
פי החשמל  לתערי

בת מים  לשאי

ר י י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר החקלאות

 ג׳ בניסן התש״ן (29 במרס 1990)
 (חמ 3-807)

 7 ו־:

 תקנות המימ (היטל איזון) (תיקון), התש״ן-1990

, ולאחר התייעצות במועצת המים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 לחוק המים, התשי״ט-11959
 ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. בתקנות המים (היטל איזון), .התשמ״ז-1987/ במקום תקנות 7 ו־8 יבוא: ו נ ק ת ת פ ל ח  ה

ר היטל 7. מפיק או ספק מים לצרכי בית, מלאכה, שירותים ושירותים ציבוריים, עו  ״שי

ם ישלם היטל איזון על כל כמות המים המופקת או מסופקת כדלהלן: י ל מ ו ע ו ז י  א

י בית,  לצרכ
, מסחר. מקורות: על מים שעלותם אינה עולה על 0.50 שקלים חדשים/מ״ק שיעור ה כ א ל  מ

רותים ושירותים , ! י  שי
ם ההיטל יהיה 0 שקלים חדשים/מ״ק. י רי  ציבו

 כל ספק אחר: על מים שעלותם אינה עולה על 0.50 שקלים חדשים/מ״ק, שיעור
 ההיטל יהיה 0.235 שקלים חדשים/מ״ק, אם שיעור ההיטל יחד עם העלות
 עולים על 0.50 שקלים חדשים/מ״ק ישולם היטל חלקי בלבד, בשיעור כזה,

 שעלות המים יחד עם ההיטל לא יעלו על 0.50 שקלים חדשים/מ״ק.

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166.
, עמי 1109: התשמ״ט, עמי 800. ח התשמ״ז ״  ק
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 8. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל לשאיבת מים, רשאי שר החקלאות,
 לאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנסת,
 לקבוע שבמקום עלויות המים ושיעור ההיטל הנקובים בתקנות אלה, יבואו
 עלויות ושיעורים שהם שונים בשיעור של 0.5% לכל 1% של שינוי בתעריפי
 החשמל״לשאיבת מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני
 השינוי בתעריפי החשמל; במפעלים המפיקים או מספקים מים בגרביטציה או
 בדרך אחרת שהכיר בה נציב המים, המחייבת שימוש מזערי באנרגיה, יהיה
 שיעור השינוי.0.25% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאיבת מים
 לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי

 החשמל.״ •

ות י  הצמדת עלו
 המים והיטלי

י פ  איזון לתערי
ת ב י א ש  חשמל ל

 מים

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר החקלאות

 ג׳ בניסן התש״ן (29 במרס 1990)
 (וזמ 3-27)

ת ראו ר מהו  פטו
 סימון

 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), החש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני מצווה לאמור:

 1. בתקן הישראלי ת״י 938 - לוחות זכוכית שטוחים ושקופים לשימוש בבנינים - חשוון
 התשל״ח (אוקטובר 1977)2 - כפי שתוקן בגליון תיקון 1 - אדר א׳ התשמ״א (פברואר 1981)3,
 ובגליון תיקון 2 - חשוון התשמ״ז(נובמבר 1986), הוראות הסימון שבסעיף 104.1 לא תחייבנה.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ט בניסן התש״ן (24 באפריל 1990)
 1חמ 3-95)

, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34. ״ג  0״ח התשי
ת התשל״ט, עמי 483. ״  ק
 י״פ ההשמ״א, עמ׳ 1400.
 י״פ הו־שמ״ז, עמ׳ 1087.

ת ראו ר מהו  פטו
ת  בדיקת דקו

נה  הטחי

 צו החקנים (פטור ממילוי אחד דרישות תקן רשמי) (מס׳ 2), התש״ן-990ו

 בת־קף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני מצווה לאמור:

י 694 - אבקה לניקוי בשפשוף - חשוון התשמ״ז (נובמבר 1986 )2,  1. בתקן הישראלי ת״
 הוראות בדיקת דקות הטחינה שבסעיף 305 לא תחייבנה במשך 180 ימים מיום פרסום צו זה

 ברשומות.

 כ״ט בניסן התש״ן (24 באפריל 1990)
ם י ס ה נ ש מ . - -

 שר התעשיה והמסחר
 (חמ 3-95)

, עמי »1: התשל״ט, עמי 14. ג י ״ ש ת  סייח ו
 ״יפ היזשמ״ט, עמי 13)41.
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 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס׳ 3), התש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, החשי״ג-1953', אני מצווה לאמור:

ת 1 . הוראות התקן הישראלי ת״י 639 ־ מכלים לנוזלים שאינם למאכל - אב התשמ״ט(אוגוסט ר מדרישו  פטו

ו 1989)2 לא תחייבנה במשך 180 ימים מיום פרסום צו זה ברשומות. ק ת  ה

 כ״ט בניסן התש״ן (24 באפריל 1990)
ם י ס ה נ ש  (חמ 3-95) מ

 שר התעשיה והמסחר

 י סייח התשי״ג, עמי 30: התשל״ט, עמי 34.
, עמי 299.  2 י״פ התש״ן

 צו התקנים (פטור ממילוי אחד דרישות תקן רשמי) (מסי 4), התש״ן-990ן

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-11953

ת 1. בתקן הישראלי 1301.2 - מקדחים לולייניים: מקדחים עשויים פלדה מהירה - אדר ב׳ ראו ר מהו  פטו

ה התשמ״ט (מרס 1989)2, הדרישות שבסעיף 10.3 לא תחייבנה 180 יום מיום פרסום צו זה ל ו ע ת 3 ק י ד  ב

 ברשומות.

 כ״ט בניסן התש״ן (24 באפריל 1990)
 >חמ 3-95) מ ש ה נ ס י ם

 שר התעשיה והמסחר

, עמי 30: התשל״ט, עמי 34. ״ג  ס״ח התשי
 י״פ התשמ״ט, עמי 3457.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי) (מס׳ 5), התש״ן-990ן

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-11953

ה 1. בתקן הישראלי ת״י 829 - תנורי חשמל לשימוש ביתי: לאפיה, לבישול ולצלייה - אייר ל ו ח  אי ת

 התשמ״ט (מאי 1989)2, הוראות הסעיפים 19.101 ו־22.124 לא תחייבנה עד ליום י״ב באלול
 התש״ן (2 בספטמבר 1990).

 כ״ט בניסן התש״ן (24 באפריל 1990)
ם י ס ה נ ש  >חפ 13-95 מ

 ישר התעשיה והמסחר

 סייח התשי״ג, עמי (31¡ התשל״ט, עמ׳ 34.
 י״פ החשמ״ט. עמי 3624.
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 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 40: קטע צומח ביל״ו־גדרה;
 צומת דרך הגישה לתלינוף), התש״ן-990ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אני
 מצווה לאמור:

ת הפקודה ל ו ח  1. (א) הפקודה תחול על הדרכים והצומת הבאים: ת
 על הדרך

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחילה בנקודת ציון 129.757-138.483
2 (להלן - הדרך) והמסתיימת  בקרוב, על דרך מס׳ 40. קטע צומת ביל״ו - גדרה

 בנקודת ציון 129.575-138.082 בקרוב, על הדרך!

 (2) הצומת שבה מתחברים דרך מם׳ 40: קטע צומת ביל׳׳ו - גדרה עם דרך הגישה
 לתל־נוף:

 (3) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחילה בנקודת ציון 129.495-137.899
 בקירוב על הדרך והמסתיימת בנקודת ציון 129.575-138.464 בקירוב, על הדרך.

 (ב) גבולות הדרך והצומת עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים לשם
 זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ/7245 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון

ן התש״ן (5 באפריל 1990). ס י נ ב  ביום ״

ת לעיין ו ש  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב ר
ה פ מ  והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות. ב

 תוספת

ת ו ק ל  גושים ח

59 ,44 ,42 ,39 ,38 ,36 ,31 ,30 ,22 3582 
88 ,80 ,47 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 3570 

56 ,55 ,14 ,7 ,2 ,1 3866 
23 ,21 ,19 ,18 ,17 ,12 ,7 ,2 ,1 3867 

 י׳ בניסן התש״ן (5 באפריל 1990)
י ו ד ל ו  וחמ 3-162) ד

 שר הבינוי והשיכון

, עמי 4.  י ע״ר 1943, תום־ 1, עמי 40¡ סייח התשכ״ו
ת התשכ״ד, עמי 1285. ״ ת התש״ך, עמי 468¡ ק ״  ׳- ק

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 446 - שילת - בית אריה; דדך
 גישה לכפר רות; דדך גישה לשילת; צומת דרך הגישה לכפר רות; צומת דרך הגישה

 לשילת), התש״ן-1990

 !:תוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943', אני
 מצווד לאמור

, עמי 4.  י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 40: סייח התשכ״ו
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 1. (א) הפקודה תחול על הדרכים והצמחים הבאים:

 (1) הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 151.737-146.634 בקרוב,
 על דרך מס׳ 443: ירושלים-תל־אביב, והמסתיימת בנקודת ציון 152.570-148.017

 בקרוב, ליד מתתיהו-רמת מודיעין•,

 (2) הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 152.288 - 146.680 בקרוב,
 על דרך מס׳ 446: קטע שילת - בית אריה והמסתיימת בנקודת ציון 146.550-

 152.388 בקרוב, על דרך הגישה לכפר רות!

 (3) הדרך כרוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 152.337-146.790 קטע שילת
- בית אריה והמסתיימת בנקודת ציון 1.52.270-146.925 בקרוב, על דרך הגישה

 לשילת:

 (4) הצומת שבה מתחברים דרך מס׳ 446: קטע שילת - בית אריה עם דרך הגישה
 לכפר רות:

 (5) הצומת שבה מתחברים דרך מם׳ 446: קטע שילת - בית אריה עם דרך הגישה
 לשילת!

 (6) הצומת שבה מתחברים דרך מם׳ 446 עם דרך מם׳ 433.

 (ב) הדרכים והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת וגבולותיהם
 מסומנים לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/7246 הערוכה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום י׳ בניסן התש׳׳ן (5 באפריל 1990).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב, רח׳
 הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

 תוספת

 גושים חלקות

7 ,6 ,5 5633 

11 ,10 ,7 ,5 ,4 5635 
8 ,7 ,5 ,3 5636 

7 ,6 ,3 ,2 ,1 5637 

, ן ד ^ ו  י׳ בניסן התש״ן (5 באפריל 1990) ד

י שר הבינוי והשיכון 3 ״ 1 0 מ 2 ח ) 

 צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, מכבים-רעות),
 התש״ן-990ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

ט (צז< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצוח המקומיות (ב), התשי״ג-21953 (להלן - הצו העיקרי), ר ספת פ  הו

ה אחרי פרט (צו) יבוא: נ ו ש א ר ת ה פ ם י ת  ל

וסח חדש 9, עמי 256. נת ישראל, נ  1 דיני מדי

, עמי 1174; התשמ״ט, עמי 1176. ״ג ת התשי ״  2 ק

ת הפקודה ל ו ח  ת
 על הדרך

ת לעיין ו ש  ר
 במפה
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 המועצה המקומית
ת ו ע ר - ם י ב כ  מ

 חליפתו של הועד
ם  המקומי מכבי

ם כי ת תהלי כ ש מ  ה

ם וכוי  עררי
ת מועדים כ ר א  ה

 ״(צז) המועצה המקומית מכבים-רעות.

 תאריך הקמתה: ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל) -

 הגושים: 5306 עד 5312, 5319 עד 5323, 5325, 5337,5326, 5643, 5646 ו־5782, בשלמותם.

 החלקוח: 2, 5, 7, 8, 10, וחלק מחלקות 1, 3, 4, 6 ו־9 בגוש 5303 כמסומן במפת תחום המועצה
 המקומית מכבים-רעות הערוכה בקנה־מידה של 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ד׳
 בנינזן התש״ן(30 במרס 1990) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד
 המפונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד המועצה המקומית מכבים-רעות (להלן - המפה):

 45, 50,46 עד 75 וחלק מחלקות 41,26,25 עד 44, 47 עד 49, 76 בגוש 5304, כמסומן במפה!

 41 ;!ד 44, 47 עד 59 וחלק מחלקות 38,37, 71,61,60,46,45,40 עד 76 בגוש 5305, כמםומן
 במפה!

 1 עד 4, 74 עד 80 וחלק מחלקות 5 עד 12, 81, 82, 84, 120 בגוש 5332, כמסומן במפה!

 1 עד 31,15, 36 עד 45 וחלק מחלקות 16, 29, 30, 32 עד 35, 46, 50 בגוש 5333, כמסומן במפה:

 ,1 5 ער 44 וחלק מחלקות 2 עד 4, 45 בגוש 5334, כמםומן במפה!

 חלק מחלקות 1, 4 בגוש 5335, כמםומן במפה!

 1 עד 4, 35, 36, 40 עד 46, 48 וחלק מחלקות 5 עד 11, 33, 34, 37 עד 39, 47 בגוש 5336, כמסומן
 במפה:

 חלק מחלקות 6, 14, 16 בגוש 5616, כמסומן במפה!

 6 עד 9, 11 וחלק מחלקות 4, 5, 10 בגוש 5640, כמסומן במפה!

 1 וחלק מחלקות 2 עד 5 בגוש 5641, כמסומן במפה:

 2 עד 11 וחלק מחלקה 1 בגוש 5642, כמסומן במפה:

 חלק מוזלקות 1 עד 4 בגוש 5644, כמםומן במפה!

 5 עד 7 וחלק מחלקה 2 בגוש 5647, כמסומן במפה:

 חלק מחלקות 1 עד 4, 8 בגוש 5781, כמסומן במפה:

 השטח וזמותחם על ידי הגושים 5647, 5310, 5326, כמסומן במפה, והשטח המותחם על ידי
 הגושים 5326, 5311, 5323, 5337, במםומן במפה״.

 2. המועצה המקומית מכבים-רעות תהא חליפתו של הועד המקומי מכבים, הן לזכויותיו והן
 לחובותיו ולהתחייבויותיו והן למעמדו בכל ענין אחר, ובין השאר לענין ארנונות, אגרות,

 היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטיל הועד המקומי וטרם נגבו.

 3. בכפוף לאמור בסעיף 2, הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה בתחום הועד
 המקומי מכבים או ברשות מרשויותיו או לפני בית דין שהקים או שאזור שיפוטו נקבע באופן
 הכולל את תחומו - ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה המקומית מכבים-רעות או ברשות
 מרשויותיה או לפני בית דין שהקימה או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחומה, הכל לפי

 הענין.

 4, אדם שהיה רשאי להגיש, ערב תחילתו של צו זה, ערר, ערעור או כיוצא באלה לרשות של
 הועד המקומי מכבים, יהיה רשאי להגישם לרשות של המועצה המקומית מכבים-רעות: המועד

 האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה כאמור יוארך בשלושים ימים נוספים.
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 5. חוקי העזר והתקנות האחרות, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או ניתנו
 כדין בידי המועצה האזורית גזר או רשות מרשויותיה ימשיכו לחול בתחום המועצה המקומית
 מכבים-רעות, בשינויים המחוייבים לפי הענין, כאילו היא התקינה או נתנה אותם, עד שיפקעו או
 ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או עד שהמועצה המקומית מכבים-רעות או רשות

 מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם מכוח כל חיקוק.

 6. על אף האמור בסעיף 186ג(א) לצו העיקרי, רשאי ראש המועצה להכין את הצעת התקציב
 לשנת הכספים 1990/91 לא יאוחר מתום 60 ימים מיום הקמת המועצה! המועצה תאשר את הצעות

 התקציב בשינויים או בלי שינויים עד תום 90 ימים מיום תחילתו של צו זה.

 7. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בניסן התש׳׳ן (1 באפריל 1990).

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ד׳ בניסן התש׳׳ן (30 במרס 1990)
 (חמ 3-701)

ת, ו נ  חוקי עזר, תק
ם היתרי ת ו ו נ ו  רשי

ב י צ ק ר ת  אישו

לה  תחי

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גזר, תיקון), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, בפרט  בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958

 (1) בהגדרת ״מפה״, אחרי המלים ״ותיקון למפה האמורה הערוך בקנה־מידה
 1:2,500 אשר נחתם ביד שר הפנים ביום ט״ו באייר התשמ״ח (2 במאי 1988)״ יבוא
 ״וכפי שתוקנה במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ד׳

 בניסן התש״ן (30 במרס 1990)!״

 (2) שם הישוב ״מכבים״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ - יימחקו:

 (3) מתחת לקו המפריד, במקום הפסקה המתחילה במלים ״בצפון - גבול המועצה
 האזורית מודיעים״ והמסתיימת במלים ״הישוב מכבים הקבוע בטור א״׳ יבוא:
 ״בצפון - גבול המועצה האזורית מודיעים, במזרח - קו האורך 150 ובדרום - הקו

 הירוק.״

.1 
 (ט)

ט (ט) ר ן פ  תיקו
ה נ ת הראשו פ ס ו ת ב ' 

 2. המקרקעין שהיו בבעלותו או בהחזקתו של הועד המקומי מכבים ערב תחילתו של צו זה,
 וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובות ההנאה שהיו לו אותה שעה במקרקעין, יוקנו למועצה

 המקומית מכבים-רעות.

 3. כל המטלטלין של הועד המקומי מכבים, כל החובות שחייבים לו וכל ההתחייבויות שהוא
 קיבל על עצמו כדין, יועברו למועצה המקומית מכבים-רעות.

 4. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בניסן התש״ן (1 באפריל 1990).

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ד׳ בניסן התש״ן (30 במרס 1990)
 (חמ 3-701)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
, , עמי 1250; התשמ״ח , עמי 1401; התשמ״ז ו , עמי 72; התשמ״ , עמי 2533; התשכ״ז ״ח, עמי 1256: התשכ״ב ת התשי ״  ק

 עמי 937.

ן ית מקרקעי י  הקנ

ן ית מטלטלי י  הקנ

לה  תחי
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 אכרזת העיריות (שינוי תחום עירית עכו), החש״ו-990ז

, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות'
 בהתאם לד וראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה, ישונה, ובמקום הפירוט בתוספת שינוי תחום  1. תחום עירית עכו2
ו כ ת ע י י י  האמורה יבוא: ע

 ״הגושים::;1041, 18001 עד 18017, 18020, 18021, 18024, 18025, 18033 עד 18040, 18056
 (כולל שטח הכפר הנטוש מנשיה), 18103 עד 18109, 18112 - בשלמותם.

 חלקי הגועים: 10413, 10443, 10819, 18022, 18030 עד 18032, 18041 עד 18044, 18049 עד
 18051, 18055, 18057, כמםומן במפה של תחום עירית עכו הערוכה בקנה מידה 1:10,000
(6 באפריל 1990), שהעתקים ממנה מופקדים  והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א בניסן התש״ן
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד עירית עכו״.

 י״א בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
י ע ר ה ד י ר  >חמ 3-1926) א

 שר הפנים

וסח חדש 8, עמי 197.  דיני מדינת ישראל, נ
ת התשל״א, עמי 903. ״  ק

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התש"ן-י990ו

 בתוק•׳ סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

ט (נח) ר ן פ , בפרט תיקו  1. בת ״ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958
נה ת הראשו פ ס ו ת  _ ב

 (1) במקום הפסקה המתחילה במלים ״בפרט זה, ״מפה׳׳״ והמסתיימת במלים
 ״ובמשרד המועצה האזורית מטה אשר״ יבוא:

 ״בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור מטה אשר הערוכה בקנה מידה 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986) כפי
 שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 ונחתם ביד שר הפנים ביום י״א
 בניסן התש״ן (6 באפריל 1990), שהעתקים מהם מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד המועצה

 האזורית מטה אשר״.

 (2) בשטח המתואר בטור ב׳.'לצד הישוב שמרת, בקטע חלקי גושים, במקום
 "18049, 18051" יבוא ״18049 עד 18051״.

 (3) מתחת לקו המפריד, בקטע חלקי גושים, במקום ״18090״ יבוא ״18019,
."18090 ,18022 

 י״א בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
י ע ר ה ד י ר  וחמ 3-136< א

 שר הפנים

, עמי 256. , נוסח חדש 9  דיני מדי! ת ישראל
, עמי 1045. , עמי 337 ועמי 1725: התשמ״ו ת התשי״ח, עמי 1256: התשמ״ג ״  ק

611 10.5.1990 , ת 5266, ט״ו באייר התש״ן ו נ ק ת  קובץ ה



ן 9 9 0 - ן ״ ש ת  צו הסדרת מקומות רחצה(בריכות שחיה מוכרזות)(תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-1964', אני מצווה
 לאמור:

,  1. בתוספת הראשונה לצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש״ל-21970
 בסופה יבוא:

ת פ ס ו ת ן ה  תיקו
ה נ  הראשו

 השטח המותחם
ת על ידי נקודות  חלקו

ע ציון אלה ק ר ם ק  רישו

114880 ,111820 

 130250, 130280״

118 ,78 
1 

202 ,3 
60 

 הגוש

15002 
17370 
22665 
6287 
3946 

,24 ,18 4905 ,3515 

,55 ,44 

59 ,58 

ת המקומית  הרשו

 ״מלון אסטוריה טבריה
 מתנ״ס - יבנאל יבנאל

 מתנ״ס ירדנה - בית יוסף בקעת בית שאן

 אלרם - נוה הדרים ראשון לציון
 גלי אביב - קרית ראשון ראשון לציון

 פארק המים - יבנה יבנה

 קיבוץ גת יואב

ה דריע׳ י ר  א
 שר הפנים

 י״א בניסן התש״ן (6 באפריל 1990)
 >חמ 3-328)

 סייח התשכ״ד, עמ׳ 172; התשל״ח, עמי 206.
ת התש״ל, עמ׳ 1725; התש״ן, עמי 280. ״  ק

 תיקון טעויות דפוס

 1. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מם׳
 68), התש״ן-1990, שפורסם בק״ת 5257, התש״ן, עמ׳ 487, בחתימה, במקום ״שר החקלאות״

 צריך להיות ״שר התעשיה והמסחר״.

 2. בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכים)(תיקון מם׳
 72), התש״ן-1990, שפורסם בק״ת 5260, התש״ן, עמ׳ 539, בחתימה שבעמ׳ 540, במקום ״ושר

 העבודה והרווחה״ צריך להיות ״ושר האוצר״.
 (חמ 3-1978)
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