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 תקנות פיקוח על בתי ספר(אישור להעסקת עובד חינוך)(תיקון), התשנ״ג-992ז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט-־1969/ אני מתקינה תקנות
 אלה:

 ביטול תקנה 2 1. תקנה 2 לתקנות פיקוח על בתי ספר (אישור להעסקת עובד חינוך), התש״ל-21970 -

 בטלה.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה שלושים" ימים מיום פרסומן.

 ז׳ בתשרי התשנ״ג (4 באוקטובר 1992)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  גיומ 3-1037) ש

 שרת החינוך והתרבות

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 180.

 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1953! התשל׳׳א, עמ׳ 1112¡ התשמ״ד, עמ׳ 1739.

 תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק), התש״ח-1948', וסעיף 29
 לפקודת הפיקוח על פרי הדר, 21940, אני מתקין תקנות אלה:

,  תיקה תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות פרי ההדר(פיקוח ושיווק)(מועצות)(הוראות שעה), התשנ״ב-31991

 בתקנה 2(א) שבה, במקום ״חמישה עשר״ יבוא ״שלושה עשר״.

 ט׳ בחשון התשנ״ג (5 בנובמבר 1992)
ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-115) י

 שר החקלאות

 1 ע״ר התש״ח, תוס׳ אי, עמ׳ 15.

 2 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 179.

 3 ק״ת התשנ׳׳ב, עמ׳ 2¡ התשנ״ג, עמ׳ 1.

 צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל)(תיקון), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 214 לפקודת מס הכנסה', אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ״ד-21963, במקום הםיפה המתחילה

 במלים ״על אותה הכנסה״'יבוא ״ביחד עם סכום המס ששולם עליה מחוץ לישראל, בשיעור שלא
 יעלה על שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה, או על שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף
 126 לפקודה, לפי•העניו, כשההכנסה האמורה נחשבת כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו

 החייבת״.

 כ׳ בחשון התשנ״ג (16 בנובמבר 1992)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1017) א

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 152; התשמ״ז, עמי 967.
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 צו ומס הכנסה (הנחה כמס על הכנסות חוץ של תושב ישראל) (תיקון),
 התשנ״ג״992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת מס הכנסה', אני מצווה לאמור:

/ תיקון סעיף 1

 1. בסעיף 1 לצו מם הכנסה(הנחה במס על הכנסות חוץ של תושב ישראל), התשכ״ד-21963
 בםיפז, במקום הקטע המתחיל במלים ״הכנסת החוץ״ יבוא: ״הכנסת החוץ, שתיחשב כשלב
 הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת, לא יעלה על שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121

 לפקודה, או על שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 126 לפקודה, לפי העניין״.

 כ׳ בחשון התשנ״ג (16 בנובמבר 1992)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-10:7) א

 שר האוצר

 1 דיניי מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 י ק״ו1 החשכ״ד, עמ׳ 151: התשמ״ז, עמ׳ 967.

 צו התקנים (פטור ממילוי אחד דרישות תקנים רשמיים), התשנ״ג-992ן

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

 1. הדרישות, הנוגעות לתכולה אחידה של מוצרי מזון ארוזים מראש, שבתקנים רשמיים, תנאים לפטור
 כמפורט בתוספת, או בכל תקן ישראלי אחר שהוכרז כתקן רשמי, לא תחולנה אלא אם כן נתקיימו

 תנאינו אלה:

 (1) מוצרי המזון מיובאים מארצות הברית והם מוצגים ומשווקים במסגרת ״יריד
 מזון אמריקאי״ הנערך בארץ:

 (2) תקופת היריד לא תעלה על ארבעים וחמישה ימים!

 (3) מנהל מינהל המזון במשרד התעשיה והמסחר ומנהל שירות המזון במשרד
 הבריאות אישרו בכתב ליבואן שהתנאים כאמור בפסקאות (1) ו־(2) התקיימו.

 2. תוקפו של צו זה עד יום כ״ב בטבת התשנ״ג (15 בינואר 1993). תוקף

 תוספת

 1. גבינות קשות שבחלק 2 לתקן 21118!

 2. מוצרי פסטה בסעיף 202 לתקן 3262;

 3. ;נימוקים, שזיפים ומשמשים שבחלק 4 לתקן 1118!

 4. אגוזים, בוטנים ושקדים שבחלק 5 לתקן 1118;

 5. מרקים ורטבים שבחלק 8 לתקן 1118!

 6. דגנים מעובדים שבחלק 11 לתקן 1118!

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30: התשל״ט, עמי 34.

 2 י״פ התשמ׳׳ב, עמי 2908.

 3 י״פ התשמ״ז, עמ׳ 1275.
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 7. חרדל וממרח חרדל שבחלק 12 לתקן 1118:

 8. שימורי פירות וירקות ארוזים במכלי מתכת שבחלק 15 לתקן 1118!

 9. מוצרי גלידה שבסעיפים 202 ו־205 שבחלק 1 לתקן 4327!

 10. משקאות קלים מהדרים ומפירות אחרים שבחלקים 1 ו־2 ובסעיף 202 לחלק 3 לתקן 51071!

 11. משקאות מוגזים שבסעיף 202 לתקן 6594.

 י״ט בחשון התשנ״ג (15 בנובמבר 1992)
ש י ר ה ח כ י  (חמ 3-95) מ

 שר התעשיה והמסחר
 4 י׳׳פ התשמ״ה, עמי 1809.

 5 י״פ התשמ״ב, עמי 2115.

 6 י׳׳פ התשמ׳׳ד, עמ׳ 1331.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הודאת שעה)(מחיר מדבי בעד שירותים
 בגן ילדים), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מחיר מרבי בעד שירותים
 בגן ילדים), התשמ׳׳ד-21984, יהא המחיר המרבי החדשי בעד שירותים בגן ילדים כמפורט בסבלה

 שלהלן:

 בשקלים חדשים

 הציוד בגן הציוד בגן הציוד בגן
 הילדים הוא הילדים 'הוא הילדים הוא

 בשיעור של בשיעור שבין בשיעור שבין
 86% ומעלה • 71% ל־85% 55% ל־70%

 גננת מוסמכת בעלת ותק של 13 שנים ומעלה רמה 1 רמה 2 רמה 3

389 419 430 

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים או גננת רמה 4 רמה 5 רמה 6
 בלתי מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים ומעלה
 או גננת הלומדת להסמכה במשן־ 5 שנות

 לימודיה הראשונות
341 370 387 

 גננת מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים או גננת
 בלתי מוסמכת בעלת ותק של 12 שנים ומעלה
 או גננת הלומדת להסמכה במשן־ 5 שנות

 לימודיה הראשונות
 גננת בלתי מוסמכת בעלת ותק עד 12 שנים רמה 7 רמה 8 רמה 9

320 341 362 

 בצו זה, ״רמה׳׳ - כמצויין באישור שניתן לגננת מאת משרד החינוך והתרבות ובאין
 אישור - רמה 9.

 2. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בכסלו התשנ״ג (1 בדצמבר 1992).

 ט׳׳ו בחשון התשנ״ג (11 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-1978)

י נ ו ל ת א י מ ל ו ט ש ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2. שר האוצר שרת החינוך והתרבות

 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2464,
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שכר לימוד בגני ילדיבז
 ציבוריים), התשג״ג-992ו

 כתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ׳׳ו-11985, אנו מצווים לאמור:

 1 . שכר לימוד חדשי מרבי בגני ילדים ציבוריים, למעט בימי שישי, יהיה 240 שקלים חדשים שכר לימוד
 החל ביום ר בכסלו התשנ״ג (1 בדצמבר 1992)." מיבי

 ט״ו נחשון התשנ״ג(11 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-1978)

י נ ו ל ת א י מ ל ו ) שוחטי ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 ־ שר האוצר שרת החינוך והתרבות

 1 סייח התשמ״ו, עמי .2 1

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(שכד לימוד בגני ילדים
 ציבוריים עבור יום שישי), התשג״ג-1992

 רתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985 י, אנו מצווים לאמור:

 1. שכר לימוד חדשי מרבי בגני ילדים ציבוריים בעד ימי שישי, יהיה 60 שקלים חדשים החל שכר לימוד
י ב ר  ביום ־׳ בכסלו התשנ״ג (1 בדצמבר 1992). מ

 ט״ו בחשון התשנ׳׳ג (11 בנובמבר 1992)
 (חמ 78!<3-1)

י נ ו ל ת א י מ ל ו ט ש ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שרת החינוך והתרבות

 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 צו היטלי סחר (שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט),
 התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(6) לחוק היטלי סחר, התשנ׳׳א-1991', אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית!

 ״חייב 1:היטל הבטחה״ - כל אחת מחברות אלה: פז חברת נפט בע׳׳מ! דלק חברת הדלק הישראלית
 בע׳׳מ: סונול ישראל בע״מ: בתי זיקוק לנפט בע״מ וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה

 מנהל המינהל;

 ״היטל בטחה״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען ספיגה או מניעה של רווח היטל בטחה
 עודף הנובע מהוראות חיקוק, היטל בטחה בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי העגין:

 סייח התשנ״א, עמי 38.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על

 85 ואינו עולה על 91 ק׳׳ל 3.88 4.27

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 3.23 2.77

 ג. בנזין נטול עופרת ק״ל 38.50 36.16

 ד. סולר ק״ל 2.92 4.86
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 2.92
 בהזרמה ק״ל 2.92
 במכליות ק״ל 2.92

 ה. קרוסין (נפט) ק״ל 6.46 6.78

 ו. דס״ל בהזרמה ק׳׳ל 6.46
 במכליות ק״ל 6.46

 ז. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט. מ. 1.00
 ח. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

 ולייצוא ט. מ. 1.00

 ט. גז נפט מעובה -
 בהזרמה ט.מ. 11.30

 במילוי ט.מ. 11.30

 י. מזוט ״1,500 (2.5%) -

 לצרכן מעל 25,000 ט. מ. לשנה -
 בחיפה ט.מ. 3.25
 באשדוד ט.מ. 1.25

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.25

 באשדוד ט.מ. 1.25

 יא. מזוט ״4,000 (2.5%) -

 לחברת החשמל ט.מ. 3.06
 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה:

 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06
 בחיפה במכליות/רכבת ט.מ. 3.06
 באשדוד ט. מ. 1.00

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.06
 באשדוד ט.מ. 1.00
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 מועד ואופן
 תשלום היטל

 הבטחה

 טור ג׳ טור ד׳
 סכום היטל הבטחה בשקלים חדשים -

 למעט אילת באילת
 טור ב׳

 יחידת מידה
 טור א׳

 מוצרי הנפט

14.62 
14.62 
14.62 

 יב. זפת (אספלט) ט.מ. -
80/100 ,60/70 ,40/50 

 ה.ב־3, ה.ב־5
 בלתי מנושף

 3. (א) היטל הבטחה ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי
 חוק הבלו על דלק, התשי״ח-21958.

 (ב) חייב בהיטל בטחה המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו, ישלם את היטל הבטחה
 למינהל במועד שחרור המוצר מרשות המכס.

 ביטול והוראות
 מעבר

 תחילה

 4. צו היטל סחר(שיעור היטל בטחה על מוצרי נפט)(מם׳ 13), התשנ״ב-31992 - בטל, אולם
 ניתן לגבות היטל בטחה שהוטל מכוחו ושטרם נגבה.

 5. תחילתו של צו זה ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992).

 ד׳ בתשרי התשנ׳׳ג (1 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-2152)

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ ט א ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שר האנרגיה והתשתית

 סי׳ •ח התשי׳׳ח, עמי 160.
 ק״ ת התשנ״ב, עמ׳ 1557.

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) הגלים (הס«דה)),
 התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943', אני
 מצוו־ז לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על הצומת (מחלף) שבו מתחברת דרך מם׳ 2: תל־אביב - נתניה2 עם תחולת הפקודה
ת על הדרך ע ב  שדרות הגלים-הרצליה עד נקודת ציון 132.259-174.250 בקירוב מצד מערב, ועם רחוב ש

 הכוכבים הרצליה עד נקודת ציון 174.155 - 132.508 בקירוב מצד מזרח (להלן - המחלף).

 (ב) גבולות המחלף עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי,
 בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7228 הערוכה בקנה מידה 1:2500 החתומה ביד שר הבינוי והשיכון

 ביום י״ט בחשון התשנ׳׳ג (15 בנובמבר 1992).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תליאביב, רחוב רשות ־לעייו
ה פ מ  הרצל 180 תל־אביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 1 ע״ו• 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40! ס״ח התשכ״ו, עמ׳ 4.

 2 ק״וז התש׳׳י, עמ׳ 98; התשכ׳׳ה, עמי 234 ועמי 1586.
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 תוספת
 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות
29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,14 ,5 ,4 ,3 6421 

90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 6422 

13 ,1 6594 

250 ,175 ,174 ,173 ,171 ,170 ,54 ,51 ,36 ,35 ,34 6518 

90 ,88 ,87 ,84 ,83 ,80 ,79 ,76 ,75 6521 

3 6591 

83 ,82 ,64 ,63 ,59 ,55 ,19 ,18 ,17 ,15 ,13 ,11 6592 

41 ,27 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 6593 

77 ,76 ,68 ,67 ,60 ,17 ,16 6420 

 י׳׳ט בחשון התשנ׳׳ג (15 בנובמבר 1992)
ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 3-162) ב

 שר הבינוי והשיכון

 צו הדדבימ ומסילות הברזל(המה ופיתוח)(דדך מס׳ 793: קטע צומת מורשת -
 צומת מצפה אביב; צומת מורשת), התשנ״ג-992ו

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

 תחולת הפקודה 1. (א) הפקודה תחול על קטעי הדרך והצמתים הבאים:
 על הדרך

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 248.750 - 170.800
 בקירוב על דרך מס׳ 793: מורשת - עבלין2 והמסתיים בנקודת ציון 248.678 -

 172.608 בקירוב על דרך מס׳ 784: קטע צומת משגב - יפתחיאל (מנדא):
 (2) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 793: קטע צומת מורשת צומת מצפה אביב עם

 דרך מס׳ 784: קטע צומת משגב - צומת יפתח־אל (מנדא).

 (ב) גבולות קטע הדרך והצומת עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7489 הערוכה בקנה מידה 1:2500 החתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום י״ט בחשון התשנ׳׳ג (15 בנובמבר 1992).

 רשות לעיין במפה 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, שדרות בן

 גוריון 1, חיפה, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40! ם׳׳ח התשכ״ו, עמ׳ 4.

 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמי 861.
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 תוספת
 (סעיף 1(ב))

ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 • חלקות

18 ,13 ,11 ,10 

1 

4 

2 

 גושי0

18556 

18561 

17692 

17693 
 י״ט בוזשון התשנ״ג (15 בנובמבר 1992)

 (חמ 3-162)

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 צו הדרכים ומסילות הברזל (המה ופיתוח) (דדך מסי 444: קטע עוקף קיבוץ
 נחשונים; דדך הגישה לקיבוץ נחשונים; צומת נתשונים; צומת מגדל צדק)

 (שינוי תוואי), התשנ״ג-992ו

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

 1. (א) הפקודה תחול על קטעי הדרך והצמתים הבאים:

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 164.470 - 145.083
(להלן - הדרך) והמסתיים 2  בקירוב על דרך מס׳ 444: ראש העין - צומת בן שמן
 בנקודת ציון 162.642 - 144.785 בקירוב על הדרך(להלן - דרך עוקפת נחשונים);

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 163.850 - 144.898
 בקירוב על דרך עוקפת נחשונים והמסתיים בנקודת ציון 163.763 - 145.133

 בקירוב על הדרך!

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למגדל צדק בנקודת ציון 165.700
- 145.670 בקירוב!

 (4) הצומת שבו מתחברת דרך עוקפת נחשונים עם דרך הגישה לקיבוץ נחשונים
 בנקודת ציון 163.850 - 144.898 בקירוב.

 (ב) גבולות קטעי הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
 ומסומנים, לשם זיהוי בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7397 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה

 ביד שר הבינוי והשיכון ביום י״ט בחשון התשנ״ג (15 בנובמבר 1992).

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

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40! סייח התשכ״ו, עמי 4.

 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 179.
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 תוספת
 (סעיף 1(ב))

 גושים חלקי",

27 ,26 ,23 ,22 4270 

14 ,8 ,7 4267 

5 ,4 ,3 ,1 5656 

10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 4061 

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ 0 ב 9 9 י 2 ב מ ב ו נ ז ב 5 ג ( ״ נ ש ת ו ה י ש ח  י׳׳ט ב
1 שר הבינוי והשיכון 3 - 1 6 מ 2 ח ) 

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דדך מס׳ 978: ווסט - גפה; דדך
 מס׳ 959: גישה למרום גולן; דדך מסי 959: גישה לגונן; צומת דרך הגישה למדום

 גולן; צומת דרך הגישה לגונן), התשנ״ג-1992

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

 1. (א) הפקודה תחול על קטעי הדרך והצמתים הבאים:

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 283.070 - 218.330
 בקירוב בסמוך לווסט והמסתיים בנקודת ציון 274.340 - 219.900 בקירוב על הדרך

 מס׳ 91: עין זיוון - נפח;

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 282.820 - 219.100
 בקירוב על דרך מס׳ 959 למרום גולן והמסתיים בנקודת ציון 282.710 -218.500

 בקירוב על דרך מס׳ 978: ווסט - נפח:

 (3) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 282.400 - 217.910
 בקירוב על דרך מס׳ 959 לגונן והמסתיים בנקודת ציון 282.450 -218.550 בקירוב

 על דרך מס׳ 978: ווסט - נפח:

 (4) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 978: ווסט - נפח עם דרך מס׳ 959 למרום גולן
 בנקודת ציון 282.710 - 218.500 בקירוב;

 (5) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 978: ווסט - נפח עם דרך מס׳ 959 לגונן בנקודת
 ציון 282.450 - 218.550 בקירוב;

 (ב) גבולות קטעי הדרך והצמתים עוברים בחלקות 4, 5, 6, 7, 19, 28, 30, 32, בגוש
 202000 ומסומנים, לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳ כ/7416 הערוכה בקנה מידה 1:5000

 והחתומה בידי שר הבינוי והשיכון ביום י״ב בחשון התשנ״ג (8 בנובמבר 1992).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, דדך
 החטיבות, נצרת עילית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 י״ב בחשון התשנ״ג (8 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-162)

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40; ם״ח התשכ״ו, עמ׳ 4.
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 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקים
 של התשריט

 אבתה על שמורת טבע (נחל התנינים, הרחבה), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים
 ואתרי הנצחה, התשנ״ב-1992', ולאחר התייעצות •עם שר החקלאות אני מכריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא דרומית למעגן מיכאל והמותחם בקו כחול בתשריט מם׳

 ש/32/14/א׳ הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום ז׳ בתשרי התשנ׳׳ג(4 באוקטובר 1992)
 ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה
 על מחוז חיפה בחיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל בעין הכרמל, וכל

 המעונייין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדיםי האמורים פתוחים לקהל.

 תוספת
 (סעיף 1)

 השטח נמצא בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל שבו חלה תכנית מפורטת מם׳ משח/19
 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3221, התשמ״ה, עמ׳ 2854, מיום ט״ו

 בתמוז התשמ״ה (4 ביולי 1985).

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ז׳ בתשרי התשנ׳׳ג (4 באוקטובר 1992)
 (חמ 550י-3)

 ס״ח התשנ״ב, עמי 230.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפקדת העתקים
 של התשריט

 אכדזה על שמורת טבע (עשוש), התשנ״ג-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים
 ואתרי הנצחה, התשנ״ב-1992', ולאחר התייעצות עם שר החקלאות אני מכריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא צפונית מערבית למושב פארן והמותחם בקו כחול

 בתשריט מס׳ ש/62/61 הערוך בקנה מידה 1:100.000 והחתום ביום ז׳ בתשרי התשנ״ג
 (4 בא־קטובר 1992) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה
 על מחוז הדרום בבאר־־שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר-רמת-נגב-ערבה
 תיכונו בנוה זוהר, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 תוספת
 (סעיף 1)

 השטח נמצא בתחום המועצה האזורית ערבה תיכונה שבו חלה תכנית מיתאר מקומית מס׳
 177/02/10, וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 2904, התשמ׳׳ג, עמ׳ 1375,

 מיום \י בניסן התשמ׳׳ג (17 במרס 1983).

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ז׳ בר״שרי התשנ״ג (4 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-650)

 סייח החשנ״ב, עמ׳ 230.
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 אכדזה על שמורת מבע (חולות משאבים), התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים
 ואתרי הנצחה, התשנ״ב-1992', ולאחר התייעצות עם שר החקלאות אני מכריז לאמור:

 1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא כ־4 קילומטרים מערבית למשאבי שדה והמותחם בקו

 כחול בתשריט מס׳ ש/62/40 הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום ד בתשרי התשנ׳׳ג
 (4 באוקטובר 1992) ביד שר הפנים הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה
 על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר־-רמת־נגב-ערבה
 תיכונה בנוה זהר, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 תופפת
 (סעיף 1)

 השטח נמצא בתחום המועצה האזורית רמת-נגב שבו חלה תכנית מפורטת מס׳ 159/03/10,
 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3740, התש״ן, עמ׳ 1745, מיום ט׳ בשבט

 התש״ן (4 בפברואר 1990).

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

 ז׳ בתשרי התשנ׳׳ג (4 באוקטובר 1992)
 (חמ 3-650)

 אכרזוז על
 •שמורת טבע

 הפקדת העתקים
 של התשריט

 ס״ח התשנ״ב, עמי 230.

 הודעת הנפט (אגרות), התשנ״ג-992ו

 בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי״ג-1953' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1992

 השתנו ביום ד׳ בתשרי התשנ׳׳ג(1 באוקטובר 1992) סכומי האגרה שבתקנות, ולפיכך יהיה נוסח
 תקנות 5ג, 11א(א) ו־(ב), 37א(א) ו־69 לתקנות כמפורט להלן:

 5ג. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת זכות
 הקדימה אגרה בסך 2.37 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם שעליהם ניתנה
 לו זכות הקדימה; לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין חלק מ־1000 דונם כדין

 1000 דונם.״

 11 א. (א) בעל הרשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון
 כלהלן:

 (1) בעד השנה הראשונה והשניה - 43.03 שקלים חדשים לכל
 שנה:

 (2) בעד השנה השלישית - 71.64 שקלים חדשים:

 (3) בעד השנה הרביעית - 142.93 שקלים חדשים:

 (4) בעד השנה החמישית ובעד כל שנה שלאחריה 428.33 שקלים
 חדשים לכל שנה.

 ״אגרת זגות
 קדימה

 ״אגרת רשיון

 שינוי סכומי
 אגרות

 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 622¡ התשמ״ה, עמ׳ 1062 (1380)¡ התשנ״ב, עמ׳ 1371.
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 (ב) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם בים או בימה אגרת רשיון של
 28.59 שקלים חדשים לכל שנה״.

 ״אגרת ״קה 37א. (א) בעל החזקה ישלם אגרת חזקה שנתית בסך 429.48 שקלים

 חדשים לכל 1000 דונם״.

 ״אגרה 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודה של זכות נפט, או של טובת הנאה

 בה, תהיה 43.16 שקלים חדשים.״

 ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992)
ג ר ב ד ל ו ה ג ש  >חמ 70״-3) מ

 הממונה על עניני הנפט

 צו שירות ביטחון(התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון), התשנ״ג-993ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 5, 8, 12, 13 ו־27 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
 התשמ״ו-1986' (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה - הגדרות

 ״בריריישום״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע גבר או אשה - למעט אשה נשואה, אשה הרה או אם
 לילד שנולד בין א׳ בניסן התשל״ו(1 באפריל 1976) לבין כ״ט באלול התשל״ו(24 בספטמבר

 1976), שני התאריכים בכלל!

 ״הודעה אישית״ - הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום או אל חייב שירות
 סדיר או חייב שירות מילואים והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או

 נשלחת אליו בדואר!

 ״חייב בשירות סדיר״ - עולה שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בתשרי התשכ״ד (19 בספטמבר 1963) לבין כ״ט באלול
 התשל״ה (5 בספטמבר 1975), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!

 (2) אישה שנולדה בין א׳ בתשרי התשכ״ז(15 בספטמבר 1966) לבין כ״ט באלול
 התשל״ה (5 בספטמבר 1975), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה, או הזכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 [נוסח חדש], התשל״ז-21976 (להלן - פקודת הרופאים), או לעסוק ברפואת שיניים
 לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-31979 (להלן - פקודת רופאי
 השיניים), שנולד בין א׳ בתשרי התשי״ט (15 בספטמבר 1958) לבין כ״ט באלול
 התשכ״ג (2 בספטמבר 1963), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר.

 (4) אישה המורשית או הזכאית להיות מורשית לעסוק ברפואה לפי פקודת
 הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולדה בין
 א׳ בתשרי התשי״ט (15 בספטמבר 1958) לבין כ״ט באלול התשכ״ו(14 בספטמבר

 1966), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 107.
 2 דיני מוינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 549.

 3 דיני מוינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 614.
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 ״חייב בשירות מילואים״ -

 (1) עולה שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בין י״ב בטבת התש״ב (1 בינואר 1942) לבין כ״ט באלול
 התשכ״ג (18 בספטמבר 1963), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב בשירות

 סדיר•,

 (ב) גבר המורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים
 או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים, שנולד בין א׳ בתשרי
 התרצ״ט (26 בספטמבר 1938) לבין י״א בטבת התש״ב (31 בדצמבר 1941),

 שני התאריכים בכלל.

 (2) אשה נשואה, למעט אישה הרה ואם לילד, המורשית או זכאית להיות מורשית
 לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים או לעסוק ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי
 השיניים, שהייתה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש״י
 (1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות, שנולדה בין א׳ בתשרי
 התשי״ט (15 בספטמבר 1958) לבין כ״ט באלול התשל״ה (5 בספטמבר 1975), ואין

 בידה תעודה המעידה שהיא פטורה משירות ביטחון!

 ״מועמד לשירות״ - אדם שהוא בר־רישום או חייב בשירות סדיר או חייב בשירות מילואים;

 ״עולה״ - אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אישה - למעט אישה נשואה, אשה הרה ואם
 לילד - שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בין ח׳ בתשרי התש׳׳י(1 באוקטובר 1949) לבין

 יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידו תעודה המעידה שהוא פטור משירות ביטחון,

 התייצבות לרישום 2. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.
 לפי הודעה אישית

 התייצבות לרישום 3. כל מועמד לשירות, שלא קיבל עד ט״ז בניסן התשנ״ג(7 באפריל 1993) הודעה אישית

ה כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, בשעה ע ד ו י ה פ ל

י 

א ל ״  ש

 08:00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:

 תאריך לידה מועד הת יצבות לרישום

 ביו לבין גברים נשים

 א ב ג ד

 כ״ד בסיון התשנ״ג
 (13 ביוני 1993)

 א׳ בניסן התשנ״ג
 (23 במרס 1993)

 ט״ו בניסן התשל״ו
 (15 באפריל 1976)

 א׳ בניסן התשל״ו
 (1 באפריל 1976)

 א׳ בתמוז התשנ״ג
 (20 ביוני 1993)

 ח׳ בניסן התשנ״ג
 (30 במרס 1993)

 ל׳ בניסן התשל״ו
 (30 באפריל 1976)

 ט״ז בניסן התשל״ו
 (16 באפריל 1976)

 ח׳ בתמוז התשנ״ג
 (27 ביוני 1993)

 ט׳ בניסן התשנ״ג
 (31 במרס 1993)

 ט״ו באייר התשל״ו
 (15 במאי 1976)

 א׳ באייר התשל״ו
 (1 במאי 1976)

 ט׳׳ו בתמוז התשנ״ג
 (4 ביולי 1993)

 כ״ג בניסן התשנ״ג
 (14 באפריל 1993)

 כ״ט באייר התשל״ו
 (29 במאי 1976)

 ט״ז באייר התשל״ו
 (16 במאי 1976)
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 תאריך לידה מועד התי יצבות לרישום

 בין לבין גברים נשים

 א כ ג ד

 י״ט בתמוז התשנ׳׳ג
 (8 ביולי 1993)

 כ׳׳ד בניסן התשנ״ג
 (15 באפריל 1993)

 ט״ו בסיון התשל״ו
 (13 ביוני 1976)

 התשל״ו
(1976 

 א׳ בסיד
 (30 במאי

 כ״ב בתמוז התשנ״ג
 (11 ביולי 1993)

 כ׳׳ז בניסן התשנ״ג
 (18 באפריל 1993)

 ל׳ בםיון התשל׳׳ו
 (28 ביוני 1976)

 ט״ז בסיון התשל׳׳ו
 (14 ביתי 1976)

 כ׳׳ה בתמוז התשנ׳׳ג
 (14 ביולי 1993)

 כ׳יח בניסן התשנ״ג
 (19 באפריל 1993)

 ט״ו בתמוז התשל׳׳ו
 (13 ביוני 1976)

 א׳ בתמוז התשל״ו
 (29 ביוו;י 1976)

 י׳ באב התשנ׳׳ג
 (28 ביולי 1993)

 כ״ט בניסן התשנ׳׳ג
 (20 באפריל 1993)

 כ׳יט בתמוז התשל׳׳ו
 (27 ביולי 1976)

 ט״ז בתמוז התשל״ו
 (14 ביולי 1976)

 כ״ה באב התשנ׳׳ג
 (12 באוגוסט 1993)

 ל׳ בניסן התשנ״ג
 (21 באפריל 1993)

 ט״ו באב התשל״ו
 (11 באוגוסט 1976)

 א׳ באב התשל״ו
 (28 ביולי 1976)

 י״ב באלול התשנ״ג
 (29 באוגוסט 1993)

 ו׳ באייר התשנ״ג
 (27 באפריל 1993)

 ל׳ באב התשל״ו
 (26 באוגוסט 1976)

 ט״ז באג: התשל״ו
 (12 באוגוסט 1976)

 כ״ו באלול התשנ״ג
 (12 בספטמבר 1993)

 ז׳ באייר התשני׳ג
 (28 באפריל 1993)

 ט״ו באלול התשל׳׳ו
 (10 בספטמבר 1976)

 א׳ באלול התשל״ו
 (27 באונוסט 1976)

 י״א בתשרי התשנ״ד
 (26 בספטמבר 1993)

 ח׳ באייר התשנ״ג
 (29 באפריל 1993)

 כ״ט באלול התשל׳׳ו
 (24 בספטמבר 1976)

 ט״ז באלול התשל״ו
 (11 בספטמבר 1976)

 וזייב שירות סדיר או שירות מילואים י״ז בסיון התשנ״ג (6 ביוני 1993)

 התייצבות לבדיקות /
 לפי הודעה אישית

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 גברים־בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית
 נשים־בר־רישום

 התייצבות לבדיקות
 שלא לפי

 הודעה אישית,
 חייבי שירות

 םדיר או מילואים

 התייצבות להשלמת
 בדיקות לפי הודעה

 אישית

 4. כל מועמד לשירות נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון,
 במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית.

 5. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד י״א בכסלו התשנ״ד(25 בנובמבר 1993) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית, כמפורט בתוספת, ביום י״ב בכסלו התשנ״ד (26 בנובמבר 1993), בשעה 08:00.

 6. כל בר־רישום, אשה שלא קיבלה עד ט״ז בטבת התשנ׳יד(30 בדצמבר 1993) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרה לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית :מפורט בתוספת, ביום י׳׳ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993), בשעה 08:00.

 7. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד ט׳׳ו בסיון התשנ׳׳ג
 (4 ביוני 1993) הודעה אישית כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו
 לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום י׳׳ז בםיון התשנ׳׳ג (6 ביוני 1993)

 בשעה 08:00.

 8. כל מועמד לשירות שהתייצב לבדיקות לשם קביעת כושרו לשירות ביטחון וכושרו לא
 נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לשם קביעת כושרו במקום ובמועד שהודיעו לו

 בהודעה חתומה בידי יושב ראש הועדה הרפואית או מטעמו.
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 9. כל בר־רישום כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד א׳ בשבט התשנ״ד (13 בינואר 1994)
 הודעה כאמור באותו סעיף, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו לשירות
 ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום ב׳ בשבט התשנ״ד(14 בינואר 1994) בשעה

.08:00 

 10. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים כאמור בסעיף 8 אשר לא קיבל עד
 י״ח בסיון התשנ׳׳ג (7 ביוני 1993) הודעה אישית כאמור באותו סעיף נקרא בזה להתייצב
 להשלמת הבדיקות לקביעת כושרו לשירות ביטחון בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום

 י״ט בסיון התשנ׳׳ג (8 ביוני 1993), בשעה 08:00.

 11. כל בר־רישום שנמצא כשיר לשירות, לרבות מי שפוקד רשאי לקוראו לשירות ביטחון לפי
 סעיף 12 לחוק, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, במקום ובזמן שהודיעו לו בהודעה אישית, אם
 בזמן שנקבע להתייצבות הגיע לגיל 18 בהתאם לשיטת חישוב הגילים הקבועה בסעיף 2 לחוק.

 12. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ״ג בניסן התשנ״ד(4 באפריל 1994), הודעה אישית
 כאמור בסעיף 11, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת, ביום

 כ״ד בניסן התשנ׳׳ד (5 באפריל 1994), בשעה 08:00.

 13. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד י׳ באב התשנ״ד (18 ביולי 1994) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 11, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר בלשכת גיוס אזורית, כמפורט בתוספת,

 ביום ט״ז באב התשנ״ד (24 ביולי 1994), בשעה 08:00.

 14. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שנמצא כשיר לשירות, לרבות מי שפוקד
 רשאי לקוראו לשירות ביטחון לפי סעיף 12 לחוק, נקרא להתייצב לשירות ביטחון במקום ובזמן

 שהודיעו לו בהודעה אישית.

 15. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים אשר לא קיבל עד כ׳ בםיון התשנ׳׳ג
 (9 ביוני 1993) הודעה אישית כאמור בסעיף 14, נקרא בזה להתייצב לשירות ביטחון בלשכת גיוס

 אזורית, כמפורט בתוספת, ביום כ׳׳א בסיון התשנ״ג (10 ביוני 1993), בשעה 08:00.

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 בר־ רישום

 התייצבות להשלמת
 בדיקות שלא לפי
 הודעה אישית -

 חייבי שירות
 סדיר ומילואים

 התייצבות לשירות
 סדיר לפי

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא לפי
 הודעה אישית

 גברים־בר־רישום

 התייצבות לשירות
 סדיר שלא לפי
 הודעה אישית

 נשים־בר־רישום

 התייצבות ל#ירות
 ביטחון לפי\

 הודעה אישית

 התייצבות לשירות
 ביטחון שלא לפי
 הודעה אישית -

 חייב שירות סדיר
 וחייב שירות מילואים

 תוספת

 לשכות הגיוס האזוריות:

 תל השומר - מחנה תל השומר (על יד קיראון)

 תל השומר-שלכת - מחנה שלכת על יד תל השומר

 חיפה - רח׳ עומר אלכיאם 12-14 (מול העיריה)

 ירושלים - רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך)

 בארישבע - רח׳ יד ושם 22

 טבריה - רח׳ נצרת.

, אל״מ ם י ו ב נ ז ו ן ר ת  נ
 ראש מנהל גיוס, פוקד

 י״ג בחשון התשנ״ג (9 בנובמבר 1992)
 (חמ 3-241)

 124 קובץ התקנות 5483, ו׳ בכסלו התשנ״ג, 1.12.1992

 המוזיר 3.20 שקלים חדשים 0334-2883 א188 סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




