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 תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה (ביטוח מפני מחלה),
 התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו(ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
(להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: י  ושיקום), התש״י-ס95ו

 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, באמור בסעיף 15(ב) לחוק, של מקבל
 תגמול לפי אחר מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור אי, תהיה בשיעור הנקוב לצדו של אותו

 סעיף בטור ב׳, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

58.50 7 

 8׳ 70.82

58.50 9 

 0ו(א) 70.82

 0ו(ב) 58.50

 10(ג) 70.82

ד) 70.82 )  0ו

 ס1(ה) 58.50

 0וא 70.82

ש לו בן זוג ובין אם אין לו 58.50  2 ו בין אם י

58.50 (1)13 

70.82 (2)13 

 ביטול 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה)(מס׳ 3), התשנ״ג-21993 -
 בטלות.

ו ביולי 1993). ) ג ״  תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳ב בתמוז התשנ

 י״ט באלול התשנ׳׳ג(5 בספטמבר 1993)
ן י ב ק ר ח צ  (חמ 3-176) י
 שר הביטחון

 ק״ת התש״י, עמי 126.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 910.

 שיעור השתתפות
 המדינה

 תקנות המים (השימוש במים באזור קיעוב)(תיקון), התשנ״ד־-993 ו
(להלן - החוק), לאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959י

יעצות עם מועצת המים ועם ועדת ההספקה, אני מתקין תקנות אלה:  התי

 סייח התשי׳יט, עמ׳ 166.
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 החלפת תקנות
 9 ו־10

 ביטול תקנה 12

 ביטול תקנה 14

 החלפת תקנה 15

 ״במות מים
 מוקצית לרשות

 מקומית לצריכה
 ביתית

 1. בתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל״ו-976ו2 (להלן - התקנות
 העיקריות), במקום תקנות 9 ו־סו יבוא:

 9. (א) בתקנה זו, ״שנת רישוי״ - שנה שתחילתה ב־ ו בינואר וסיומה ב־ 31
 בדצמבר, למנין הלוח הגרגוריאני.

 (ב) כמות המים המוקצית לרשות מקומית לצרכי בית, לרבות גינות נוי,
 גינון ציבורי, שירותים כלליים, מלאכה, מסחר וכן שימושים אחרים שלא נזכרו
 במקום אחר בתקנות אלה, אך למעט חקלאות ותעשיה(להלן - צריכה ביתית),
י 1994, תיקבע על פי צריכת מים בפועל של אותה רשות מקומית  בשנת הרישו
 לצריכה ביתית בשנת הרישוי האחרונה שלגביה יש בידי נציב המים נתונים

 מעודכנים בדבר צריכת המים בפועל כאמור.

1 מכמות המים המוקצית 0  (ג) הפרש צריכה בשיעור העולה על %
 לרשות המקומית לצריבה ביתית, יחוייב בתשלום מיוחד, כמשמעותו בתקנות
; לענין זה, ״הפרש צריכה״ - ההפרש  המים (תשלום מיוחד), התשל״ט-978ונ
 בין כמות המים לצריכה ביתית שהפיקה הרשות המקומית או שקנתה מספקים
 בשנת הרישוי, לפי הענין, ובין כמות המים שהוקצתה לרשות המקומית

 באותה שנת רישוי.

וצאי דופן, להגדיל או להקטין את כמות  (ד) נציב המים רשאי, במקרים י
 המים המוקצית לרשות המקומית לצריכה ביתית, כאמור בתקנת משנה (ב),
 אם התנאים הקיימים ברשות המקומית, ההתפתחות שלה או שאר נסיבות
י החל  הענין מחייבים זאת: כמו כן רשאי נציב המים, בשלוש שנות הרישו
ות י 1 הנקוב בתקנת משנה (ג), לרשו 0  בשנת 1994, להגריל את השיעור של %
 המקומיות שבהן קיים הפרש צריכה גבוה מן הסביר והן נקטו פעולות

 משמעותיות להקטנתו.

 (ה) בשנת הרישוי 1995 ובכל שנה שלאחריה, תיקבע כמות המים
 המוקצית לרשות מקומית לצריכה ביתית על פי צריכת המים בפועל של אותה
2 בשל י של % נו י שקדמה לה, בשי  רשות מקומית לצריכה ביתית בשנת הרישו
 גידול או ירידה צפויים באוכלוסיה, לפי הענין, ובניכוי הפרש הצריכה בשנה

 הקודמת, כאמור.״

 2. תקנה 12 לתקנות העיקריות - בטלה.

 3. תקנה 14 לתקנות העיקריות - בטלה.

 4. במקום תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״כמות מים 15. בישובים שאינם רשות מקומית, למעט ישובים מתוכננים, תיקבע כמות
יים המחוייבים נו  בי׳וזוביםיש^ינם המים המוקצית לצריכה ביתית בדרך האמורה בתקנה 9, בשי

 רשות מקומית לפי הענין.״

 תחילה

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 ב״ ב באלול התשנ״ג(8 בספטמבר 1993)
 (חמ 1179-ג)

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2415; התשנ״ג, עמי 389.
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(חובת הודעה)(מם׳ 2)
 (תיקון), התשג״ד-1993

רותים(הוראת שעה),  בתוקף סמכותנו לפי סעיף דא(א) לחוק יציבות מחירים במערכים ובשי
 התשמ״ו-985ו' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

(חובת הודעה)(מס׳ 2), רותים(הוראת שעה)  1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי
 התשנ״ג-21993, בטור ״פרט המכס״, במקום ״72.15״ יבוא ״72.13 ו־72.14״.

 כ״ו באלול התשנ׳׳ג(12 בספטמבר 1993)
 (דומ 3-1978)

ט ח ו ש ( ה ג י י ב ) ם ה ר ב ש א י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמ• 2; התשמ״ט, עמי 100.
 התשנ״ג, עמ׳ 393.

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי החברה המפורטים בתוספת לחוק)
 (תיקון), התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982', בהסכמת שר האוצר ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בסעיף 2(ב) לתוספת הראשונה לתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי החברה המפורטים
 בתוספת לחוק), התשנ׳׳ג-21993 -

 (1) במקום ״י״ד באלול התשנ״ג (31 באוגוסט 1993)״ יבוא ״י״ח בטבת התשנ״ו
 (31 בדצמבר 1995)׳׳;

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) תתנות של אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית - מספר מנוי 02-610303,
-281128 ,09-625110 ,04-672222 ,09-974555 ,04-672223 ,03-261113 ,03-546111 
 057, 06-333453, 04-988410; וכן תחנות בשפה הרוסית מס׳ מנוי 09-828755,

".04-672223 ,057-275871 

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש
 שרת התקשורת

 כ״ג באלול התשג״ג(9 בספטמבר 1993)
 (חמ 3-1744)

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ־׳ג, עמי 19.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 558.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה
 בעד שירותי בזק)(תיקון), התשנ״ד-1993

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

 תיקון התוספת

 תיקון התוספת
 הראשונה

 סייח התשמ״ו, עמ׳ 12.
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ר תיקון סעיף ו ע (תשלומים לחברה ג  1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)

 שירותי בזק), התשנ״ג-21993, אחרי המלים ״ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק
 המפורטים בתוספת לתוק), התשנ״ג-1992״ יבוא ״ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק

״.  זזמפורטים בתוספת לחוק)(תיקון), התשנ״ג-1993נ

 נ:״ג באלול התשנ״ג(9 בספטמבר 993 ו)
 דזמ 3-1744)

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 התקשורת

 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 558.

 5 ק״ת התשנ״ג, עמי 20.

 תיקון התוספת

 זנו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת
 השלישית לחוק), התשנ״ד-993 ו

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

 1. בתוספת השלישית לחוק, אחרי פסקה (243)2 יבוא:

 ״(244) שירותי בנק הדואר.״

 נרז באלול התשנ״ג(2 בספטמבר 1993)
 (:־ומ 3-1977)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש
 שרת התקשורת

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 976.

 תיקון תקגה ז

 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה)(תיקון),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם, 940 ו י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שהיה), התשל׳׳ד-21974
 בהגדרת ״בדיקה כימית מצומצמת״, המלים ״מרכיבים פעילי שטח״ - יימחקו.

ם ר מ ו ן י י  ח
 שר הבריאות

 כי׳ב באלול התשנ״ג(8 בספטמבר 1993)
 (ד מ 3-1022)

 עייר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 191: ס״דו התשנ״ג, עמי 143.
 2 ק״ת התשל״ד, עמי 556; התשנ״א, עמי 609.
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 צו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת
 השניה לחוק), התשנ״ד-993 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לחוק, בפרט (45ו)2, במקום ״בפרט מכס 72.15״ יבוא ״בפרטי מכם 72.13
ה ו־72.14״. י נ ש  ה

 כ״ו באלול התשנ״ג(12 בספטמבר 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ש א י ר ה ח כ י  (חמ 976!-» מ

 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 י סייח התשמ״ו, עמי 2; התשמ״ט, עמי 28, ועמי 100.
 2 ק״ת התש״ן, עמי 388; התשנ״ג, עמי 377.

 צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת), התשנ״ד-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973' (להלן -

 החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לחוק2 -

"Begonia L. (1) אחרי ״בגוניה 
"Buchloe dactyloides (Nutt) יבוא ״בוכלואה 

"Avena sativa L. (2) אחרי ״שבולת שועל 
"Equisetum hyemale L. var robustum יבוא ״שבטבט חסון 

 י״ז באלול התשנ״ג(3 בספטמבר 1993)

ר ו ב צ ק ע  (חמ 3-12) י
 שר החקלאות

 ם״ח התשל״ג, עמי 272; התשמ״ד, עמי 23.
 ק״ת התש״ן, עמי 360; התשנ״ג, עמי 982.

 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)(תיקון), התשנ״ד-1993
יעצות עם השר י עסקים, התשכ״ח-968ו', ולאחר התי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישו

 לאיכות הסביבה ועם שר החקלאות, אני מצווה לאמור:

י עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג-21973, בפרט 67ו(ב), המלה  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו רישו
 ״חיםונם״ - תימחק.

 י״ד באלול התשנ״ג(31 באוגוסט 1993)
ה ד ר ע י י ר  (חמ 3-502) א

 שר הפנים

 סייח התשכ״ח, עמי 209.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 184; התשנ״ב, עמי 409,
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 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1993
יעצות עם שר , ובהתי י עסקים, התשב״ח-968וי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישו

 הבריאות, אני מצווה לאמור:

י עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג-21973 - תיקון התוספת  1. בתוספת לצו רישו

 (1) אחרי פרט 20 יבוא:

 ״20א. מצרכי מזון - הובלתם״:

 (2) אחרי פרט 40, בכותרת קבוצה 2, במקום ״מצרכים שאינם מזון״ יבוא ״עסקים שאינם
 בתתום מזון״;

 (3) אחרי פרט 69א יבוא:

 ״69ב. כתובות קעקע - מקום לעשייתן״;

 69ג. עגילים - מקום לניקוב אוזניים לענידתם״.

 2. תחילתו של צו זה ששים ימים מיום פרסומו. תחילה

ה ד ר ע י י ר  א
 שר הפנים

 א׳ באלול התשנ״ג(18 באוגוסט 1993)
 (חמ 3-302)

 סייח התשכ״ח, עמי 204.
 ק״ת התשל״ג, עמי 684; התשנ״ב, עמי 409; התשג״ג, עמי 22.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(צומת (מחלן0 הראל;
 עומת מוצא עילית), התשנ״ד-993 ו

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

 1. (א) הפקודה תחול על מערכת הצמתים הבאים:

ן ו ז צי 2 עם דרך מעו רושלים  (ו) הצומת (מחלף) שבו מתחברת דרך תל־אביב - י
ב 3 ועם דרכי ההשתלבות המחברים את דרך תל־אבי ל  (קסטל) - צובה - אשתאו

ון(קסטל) - צובה - אשתאול5-, 2 עם דרך מעוז צי רושלים  י

3 עם דרך ל ז ציון (קסטל) - צובה - אשתאו  (2) הצומת שבו מתחברת דרך מעו
 הגישה למוצא עילית.

 (ב) גבולות מערכת הצמתים עוברים בגושים! ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
ד שר  לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/110/7519 הערוכה בקנה מידה 1:1250 והחתומה בי

 הבינוי והשיכון, ביום ט״ז באלול התשנ״ג(2 בספטמבר 1993).

 .7. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז ירושלים, רח׳ רשות לעיין
ה פ מ  הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; ס׳יח התשב״ו, עמי 4.
 ק״ת התשב״ז, עמי 3037.
 ק״ת התשכ״ר, עמ׳ 1744.
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 תוספת
 (סעיף 1(ב»

 חלקות

 בהסדר

 בהסדר

 בהסדר

31,28,25 

58 ,57 

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

 גושים

30468 

30469 

30318 

30323 

30366 

 ט״ז באלול התשנ״ג(2 בספטמבר 1993)
 (חמ 3-162)

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(מחלף מורשה)(תיקון והרחבה),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 943 ו י, אני
 מצווה לאמור:

ן - ו ן לצי  1 . (א) הפקודה תחול על הצומת(מחלף) שבו מתחברת דרך מס׳ 4: רעננה - ראשו
, צומת מורשה - כפר קאםם", 3 2 עם דרך מס׳ 5: גלילות - מורשה  גבול עזה

 (ב) גבולות המחלף עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי,
 בקווים אדומים במפה מס׳ כ/1000/7479 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר הבינוי

ן ביום ט״ז באלול התשנ׳׳ג(2 בספטמבר 1993).  והשיכו

ב דות ציבוריות מחוז תל־אבי  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבו
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 3. צו זה מתקן את תחולת הפקודה על מחלף מורשה כפי שפורסמה בצו הדרבים ומסילות
, ובצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה  הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף מורשה), התשל״ב-972ו5
(דרך מם׳ 5: צומת מורשה - כפר קאסם: מחלף(צומת) מורשה; מחלף(צומת) דרך מורשה  ופיתוח)
- כפר קאםם עם דרך פתח־תקוה - רעננה - חדרה - חיפה: מחלף (צומת) דרך מורשה - כפר
 קאסם עם דרך ראש העין - קלקיליה; דרך מס׳ 40: דרך פתח תקוה - רעננה - חדרה - חיפה

 (שינוי תואי בקטע הירקון - כפר הבפטיסטים), התשמ״ב-41982.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 תיקון תחולה

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
 2 ק״ת התשב״ד, עמ׳ 1747.

 3 ק״ת התשכ״ב, עמי 2558; התשב״ד, עמי 1285.

 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 1149.

 5 ק״ת התשל״ב, עמי 1666.
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 תוספת

« ב ) ף ו י ע ס ) 

 גושים חלקות

11 ,10 ,9 ,7 ,5 ,4 ,1 6548 

1 1 7 , 1 6 , 1 5 , 1 3 , 1 2 , 1 0 , 1 1 , 2 , 1 6549 

39 ,35 ,16 ,15 6547 

,22 ,21 ,19 ,14 ,13 ,12 ,5 ,4 6341 
167 ,145 ,200 ,28 ,25 ,23 

1 4 5 , 1 2 2 , 1 8 , 1 7 , 8 , 7 , 6 6334 

83 ,4 6333 

16 6340 

13 ,11 ,9 ,8 6339 

1 6343 

189 6550 

 ט״ז באלול התשנ״ג(2 בספטמבר 1993)
ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  ;חמ 3-152) ב

ן  שר הבינוי והשיכו

1 

 1 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מטה יהודה, תיקון),
 התשנ״ד-993ו

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

נב)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, תיקון פרט(
 בפרט (נב) _ בתוספת הראשונה

 (1) בהגדרת ״מפה״ במקום הקטע המתחיל במלים ״בפרט זה ״מפה׳׳״ ומסתיים במלים
 ״(19 בנובמבר 1992)״ יבוא: ״בפרט זה ״מפה״ - המפה של אזור מטה יהודה הערוכה בקנה

ד שר הפנים ביום ד׳ באב התשנ״ג(22 ביולי 1993)״.  מידה 1:20,000 והחתומה בי

 ד׳ באב התשנ״ג (22 ביולי 1993)
 >חמ»3-13) א ר י ה ד ר ע י

 שר הפנים

 דינ• מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ר. התשי״ח, עמי 1256; התש״ן, עמי 17; התשנ״ג, עמי 178.
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 אברזת העיריות (בית שמש)(תיקון), התשנ״ד-993 ו
, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה ,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות

 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, במקום התוספת יבוא:  1. באכרזת העיריות (בית שמש), התשנ״א-991ו2

 ״תוספת
 (סעיף 1)

ו יהיו עירית בית שמש כולל:  האזור שתושבי

 השטח המסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביר שר הפנים ביום ד׳ באב
 התשנ״ג(22 ביולי 1993) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה

 על המחוז בירושלים ובמשרד עיריית בית שמש.״

ה ר ר ע י י ר  א
 שר הפנים

 ד׳ באב התשנ״ג(22 ביולי 1993)
 נחמ 3-1926)

 דיני מדינח ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ק״ת התשנ״א, עמי 1055.

 החלפת התוספת

 אברזת העיריות (שינוי תחום עיריית רמלה), התשנ״ד- 1993

, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה , ריות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העי
 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

, ישונה ובמקום הפירוט  ו. תחום עיריית רמלה, כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה2
 בתוספת האמורה יבוא:

 ״הגושים: 4341, 4346 עד 4348, 4354 עד 4356, 4372 עד 4375, 4378, 4380, 4428, 4430 עד
 4450 - בשלמותם:

 4338 פרט לחלקות 4,2 עד 12, 32, 35 עד 51,40, 52 וחלק מחלקות 45,41 כמםומן במפת
ד שר הפגים ביום כ״ב  תחום עיריית רמלה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה בי
 באב התשנ״ג(9 באוגוסט 1993), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים,

 במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרדי עיריית רמלה (להלן - המפה):

 4340 פרט לחלקות 1 עד 4, 11, 18, 21 וחלקי חלקות 5, 12, 14, 17, 19, 23 כמסומן
 במפה:

 4342 פרט לחלקות 1, 30, 31 וחלק מחלקות 14, 15 (דרך), 16 כמסומן במפה:

 4344 פרט לחלקי חלקות 2, 32 כמסומן במפה:

 4345 פרט לחלקות 16 עד 19, וחלקי חלקות 2, 3, 6, 7, 9, 21 במסומן במפה:

 4349 פרט לחלקות 1 עד 5־,

 4350 פרט לחלקי חלקות 10, 18, 19 כמסומן במפה:

 4357 פרט לחלקות 13 עד 16 וחלק מחלקה 17 כמסומן במפה;

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמי 197.
 ק״ת התשכ״ו, עמי 1488.

 שינוי תחום
 עיריית רמלה
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 4358 פרט לחלקות 1 עד 5 וחלק מחלקה 19 במםומן במפה;

 4379 פרט לחלקה 4.

 החלקות: 2ו עד 17 וחלקי חלקות 5, 6 בגוש 4353 כמםומן במפה:

 11 עד 14 וחלקי חלקות 9, 15, 21 (דרך) בגוש 4359 כמסומן במפה.״

 כ״ב באב התשנ״ג(9 באוגוסט 1993)
י ע ר ה ד י ר  !חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 אברזת העיריות (שינוי תחום עיריית לוד), התשנ״ד-993 ו

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

, ישונה ובמקום הפירוט בתוספת שינוי תחום  1. תחום עיריית לוד, במפורט בתוספת הראשונה לפקודה2
 עיריית לוד

 •ץ
 האמורה יבוא:

 ״הגושים: 3948 עד 3967, 3971, 3972, 3977, 3979 עד 3984, 3990, 3991, 4011, 4017 עד 4019,

 4024 עד 4027, 4029, 4339 - בשלמותם:

 3973 פרט לחלקות 13, 14;

 3978 פרט לחלקה 32;
ד  4016 פרט לחלקות 54, 55, 57-, 61 וחלק מחלקה 33 כמםומן במפה של עיריית לו
 י הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב באב התשנ״ג
 ן (9 באוגוסט 1993), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד

ד (להלן - המפה).  הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרדי עיריית לו

 י החלקות: 19 עד 28 בגוש 3968;

 46 עד 59, 61 עד 72 וחלק מחלקות 26, 27 (מסילת ברזל), 60 (דרך) בגוש 3970 כמסומן
 במפה:

 1 עד 4 בגוש 3974;

 15 עד 57 וחלק מחלקה 13 (דרך) בגוש 3985 כמםומן במפה:

 4, 6, 7, 10 עד 21• וחלק מחלקה 5 (דרך) בגוש 3986 כמסומן במפה:

 21 עד 38 וחלק מחלקה 39 (מסילת ברזל) בגוש 3992 כמסומן במפה:

 1 עד 18,17,16,13 עד 40,38,33, 41 עד 47,46 עד 52, 55 ער 62, 68 עד 74,73,72 וחלק
 מחלקות 14, 34, 37, 52,39 עד 54 בגוש 4012 כמםומן במפה:

 ו עד 21 וחלק מחלקה 23 (נחל) בגוש 4015 כמסומן במפה:

 21, 22, 24 עד 28, 42 עד 55 וחלק מחלקה 17 (כביש) בגוש 4020 כמסומן במפה:

 2 עד 5, 8, 10, 12, ו3, 32 וחלק מחלקות 1, 9 (דרכים) בגוש 4028 כמםומן במפה:

 2, 4 עד 12, 32, 35 עד 40, 51, 52, וחלקי חלקות 41, 45 בגוש 4338 כמםומן במפה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ׳ 197.
 ק״ת התשכ״ז, עמי 171; התשמ״ח, עמי 531.
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 1 עד 4, 11, 18, 21 וחלקי חלקות 5, 12, 14, 17, 19, 23 בגוש 4340 במםומן במפה;

 1, 30, 31 וחלקי חלקות 14, 15 (דרך), 16 בגוש 4342 במםומן במפה:

 חלקי חלקות 32,2 בגוש 4344 כמסומן במפה:

 16 עד 19 וחלקי חלקות 3,2, 6, 9,7, 21 בגוש 4345 במםומן במפה.״

ה ד ר ע י י ר  א
 שר הפנים

 ב״ב באב התשנ״ג(9 באוגוסט 1993)
 (חמ 1926-ג)

 כללי המועעה לענ^ הלול (הסדרת ייעור ושיווק) (מס׳ 2) (תיקון),
 התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 48(ב), 53(א) ו־70 לחוק המועצה לענף הלול,
, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:  התשכ״ד-1963י

 1. בכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מם׳ 2), התשכ״ח-21968 (להלן -
 הכללים העיקריים), בראשן יבוא השמ ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק),

 התשכ׳׳ח-1968.

 2. בסעיף 1 לכללים העיקריים, אחרי הגדרת ״מבקר״ יבוא:

 ׳׳״מכונת מיון״ - מכונה המשמשת לשיקוף, למיון ולהחתמת ביצי מאכל;

 ״תחנת מיון״ - מבנה המשמש למיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל;

 ״קבלן מורשה״ - קבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל.״

 3. בסעיף 4 לכללים העיקריים -

א) עד (ג) ) ו מנ  (1) בפסקה (ו), פסקת משנה (א) תימחק ופסקאות משנה (ב) עד (ד) יסו
 כסדרן;

־(0 יסומנו (א) ו־(ב)  (2) בפסקה (5), פסקת משנה (א) תימחק ופסקאות משנה (ב) ו
 בסדרן. .

 4. במקום סעיף 12 לכללים העיקריים יבוא:

 ״שינוי הצמדה 12. מגדל רשאי לשנות את הצמדתו לקבלן מורשה כמפורט להלן, אולם אם
די קבלן  הוגשה למועצה הודעה בכתב בנוסח שבתוספת הראשונה חתומה בי
 מורשה ומגדל, בדבר תקופת הצמדה שעליה הם הסכימו, לא יהיה המגדל
 רשאי לשנות את הצמדתו ולהיצמד לקבלן מורשה אחר לפני תום אותה

 תקופה: התקופה כאמור לא תעלה על שנה אחת:

גיש למועצה הודעה  (ו) מגדל שברצונו להיצמד לקבלן מורשה אחר י
 בכתב על כך בשלושה עותקים (בסעיף זה - הודעת המגדל), בתקופה

ן האחד והחמישה בחודש:  שבי

 (2) המועצה תעביר בדואר רשום עותק אחד של הודעת המגדל לקבלן
ד אותה שעה המגדל ועותק אחד לקבלן המורשה ו צמו  המורשה שאלי

ו רוצה המגדל להיצמד, לפי מענם הרשום במועצה:  שאלי

 הוספת שבו
 חדש

 תיקון סעיף ו

 תיקון סעיף 4

 החלפת סעיף 12

 סייח התשכ״ה, עמ׳ 12; התשנ״ג, עמ׳ 19.
 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 1862.
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 החלפת סעיפים
 14א עד 14ח

די כתב ביטול שימסור  (3) מגדל רשאי לבטל את הודעת המגדל על י
 למועצה לא יאוחר מאשר 30 ימים מיום הגשת ההודעה; מגדל אינו

 רשאי לחזור בו מכתב הביטול;

ד לקבלן המורשה  (4) לא ביטל מגדל את הודעתו כאמור, יהיה צמו
 החדש החל באחד בחודש השני שלאחר חודש הגשת הודעתו לפי

 פסקה (2).״

 סעיף 14 לכללים העיקריים יבוא:

 14א. לא יפעיל אדם תחנת מיון אלא במבנה המותאם, מבחינת מיקומו,
יינות בה,.ושמיון  החומרים שמהם הוא בנוי ומיתקניו, לכמות הביצים הממו
 . הביצים בה נעשה בחדר מאוורר, מנוקז ומבודד, ואלא בהתאם לכללים

 שלהלן.

 4וב. מיון ביצים יבוצע -

 (ו) בתחנת מיון הממיינת מעל 10 מיליון ביצים לשנה - באמצעות
 מכונת מיון לאחיזה נפרדת של כל ביצה מדגם התואם את במות הביצים
 הממויינות בתחנה, בעלת תא שיקוף מואר במידה הדרושה לצורך שיקוף

 הביצים ומחופה ביריעת נילון כהה:

 (2) בתחנת מיון שלא כאמור בפסקה (1) - באמצעות מכונת מיון מדגם
 התואם את כמות הביצים הממויינות בתחנה.

ת או  4וג. אריזות חדשות תאוחםנה בתחנת המיון בנפרד מאריזות משומשו
 פגומות.

 4וד. (א) כל ביצת מאכל שנמסרה למיון בתחנה, הנחזית להיות שלמה
 ונקיה, תועבר, באמצעות עובד מיומן, במכונת המיון.

 (ב) לא ישווק קבלן מורשה ביצת מאכל אשר לא מויינה בתחנת המיון,
ן כאמור נתגלה בה אחד מאלה: ו  או שבמי

 (1) קליפה סידנית פגומה ללא קריעה של הקליפות העוריות
 הפנימיות (להלן - ביצה סדוקה);

 (2) קליפה סידנית שבורה וקליפות עוריות פגומות(להלן - ביצה
 שבורה);

 (3) היא שבורה באופן שחלק מתוכה נשפך (להלן - ביצה
 שפוכה);

 (4) קליפתה מלוכלכת בלשלשת או בדם, או מרוחה בחלבון או
 בחלמון:

י בתוכה כתם רם או כתם בשר;  (5) מצו

וותי צורה׳, ים עי י  (6) קליפתה בלתי תקינה כגון שמצו

 (7) עומק תא האוויר בה גדול מ־6 מילימטרים;

 (8) החלמון שבה נראה בבירור בעת סיבוב הביצה בתא
 השיקוף.

 5. אחרי
 ״הפעלת תחנת

 המיון

 מכונת מיון

 איסור טיווק
 ביצי מאכל
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 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי קבלן מורשה לשווק ביצים
ד ביצים, ובלבד בו  סדוקות, ביצים שפוכות וביצים שבורות רק למפעלים לעי

 שביצים כאמור ישווקו תוך 72 שעות מעת קבלתן בתחנת המיון.

 (ד) לא יחזיק קבלן מורשה בתחום תחנת המיון ביצי מאכל לתקופה של
 יותר מ־72 שעות.

 טמפרטורה 14ה. (א) הטמפרטורה במבנה תחנת המיון לא תעלה על 25 מעלות צלסיוס,
יעצות עם מנהל השירותים  או על טמפרטורה אחרת שקבע המנהל בהתי

 הוטרינריים במשרד החקלאות.

 (ב) הטמפרטורה בחדר הקירור או במקרר לא תעלה על 0 מעלות
 צלסיוס; חדר הקירור או המקרר ישמשו אך ורק לאחסנת ביצי מאכל סדוקות

 או שבורות או מכלים עם ביצים שפוכות.

י בה יהיו נקיים בכל עת  נקיץ ואיסוף 4וו. (א) תחנת המיון, מיתקניה וכל המצו
ן ו נו דרוש לעבודה; במכונת המי וד שאי צי ה וחופשיים מגרוטאות חומרי אריזה ו פ ש  א

ירי ביצים, ניקוי  יבוצע ניקוי יסודי בסיומו של יום העבודה, שיכלול הסרת שי
יבוש בנייר סופג וחיטוי.  במים וחומרי המסה וכן י

 (ב) האשפה בתחנת המיון תיאסף לתוך מבלים אטומים; ביצים שפוכות
 וביצים שבורות תיאספנה לתוך מכלים אטומים נפרדים.

 (ג) ביצים שפוכות, סדוקות או מלוכלכות, תתקבלנה בתחנת המיון
יות על מגשים נפרדים הנושאים סימון מיוחד.  כשהן מצו

 (ד) נשפכה ביצה בעת המיון, תופסק פעולת מכונת המיון לאלתר,
 והמקום ינוקה באמצעות נייר סופג חד־פעמי,

כות וםדוקות  (ה) לא יוכנסו לתחנת המיון מכלים לאיסוף ביצים שפו
 ומכלי אשפה, אלא אם כן הם נקיים ומחוטאים.

 איסור זיהום 14ז. (א) לא יפעיל אדם בתחום תחנת המיון מכונות בעלות מנוע
 שריפה,

 (ב) לא יעשן אדם בתחנת המיון;

 רישום 14ח. קבלן מורשה ינהל רישום מדוייק של תנועת ביצי מאכל מהמגדלים
 לתחנת המיון ומתחנת המיון תוך פירוט:

 (1) סוג הביצים;

 (2) כמות הביצים:

 (3) מועדי קבלת הביצים והוצאתן:

ד ביצים.״  (4) כמות הביצים ששווקה למפעלים לעיבו

 תיקון סעיף 15 6. בסעיף 15 לכללים העיקריים -

 (ו) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

וציא קבלן מורשה מתחנת מיון ביצים, אלא אם בן כל ביצה ואריזה  ״(א) לא י
ות  קמעונאית של ביצים מוחתמת בחותמת שאינה ניתנת למחיקה, הכוללת באותי
ן ואת  ברורות את שמו של הקבלן המורשה או את הסימן המסחרי שלו הרשום בדי
שר  סוג הביצה בהתאם לסעיף 6ו, כשהביצים ארוזות באריזה קמעונאית מסוג שאי

 המנהל ועליה מוטבע תאריך מיונן של הביצים הארוזות בה.״;
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 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״במחסנו״ יבוא ״בתחנת המיון שלו״;

ם ״בסעיף (5X4אx4)״ יבוא ״בסעיף 14ב״. ו ק מ ב ( , ד ) ן  (3) בסעיף קט

 7. בסעיף 18א לכללים העיקריים, אחרי ״שהוטלו בלול״ יבוא ״ועל קבלן מורשה לאסוף את תיקון סעיף 18א
 ביעי ה:(אכל מהמגדל במועדים האמורים״.

 8. בסעיף 8וב לכללים העיקריים, במקום ״במחסניו״ יבוא ״בתחנת המיון שלו״. תיקון סעיף 18ב

 9. אחרי סעיף 23 לכללים העיקריים יבוא: הוספת סעיף 23א

 ״הודעה 1ל 23א. מגדל אשר אינו מגדל את מיכםתו האישית, כולה או חלקה, במשקו
ל המצוי במען הרשום שלו, ימסור למועצה, בכתב, בתחילת כל שנה או בתחילת ו ד ' ג ם ה ו ק  מ

 מחזור גידול, לפי הענין, הודעה בדבר מקום הגידול.״

 10. כסעיף 32ה לכללים העיקריים - תיקון סעיף 2גה

 11) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״והיתרים״;

 (2) אחרי ״לסעיף 32(אץ2)״ יבוא ״ועותק של היתר שהוצא, אם הוצא, מכוח כללי
(להלן - כללי היצוא), ג  המועצה לענף הלול (הסדרת יצוא חומר רביה), התשל״ד-974ו

ו הוא צמוד, ואשר לפיו הוא מסר אפרוחים, וזאת״.  לקבלן המורשה שאלי

 11. בסעיף 45 לכללים העיקריים, במקום הסיפה המתחילה ב״אלא״ יבוא: תיקון סעיף 45

 ׳׳אלא בהתאמה גמורה לפרטים הרשומים בתעודת המשלוח שהוצאה על פי כללים אלה
 או בהיתר שהוצא לו לפי כללי היצוא, אם הוצא, ושהוא חייב לשאתם עמו עד הגיע

 \ זזמשלוח ליעדו.״

ד) יבוא: תיקון סעיף 47 )  ^ 12. בסעיף 47 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן

א יצרף בעל מדגרה לתעודת צו ועד לי  ״;ה) בעת מסירת משלוח של חומר רביה המי
 המשלוח שהוא מוסר למוביל כאמור בסעיף קטן(ב), העתק צילומי של ההיתר שהוציאה
ין על גבי תעודת המשלוח, באופן  המועצה ליצוא אותו משלוח על־פי כללי היצוא, או יצי

 שיורה לו המנהל מזמן לזמן, את קיומו של היתר כאמור.״

ועדת ליצוא - את העתק תיקון סעיף 48  13. בסעיף 48 לכללים העיקריים, בסופו יבוא ״ואם התוצרת מי
 ההיתר זזאמור בסעיף 47(ה)׳׳.

 14. בסעיף 51 לכללים העיקריים, אחרי ״תעודות משלוח״ יבוא ״או היתר ליצוא חומר תיקון סעיף 51
 רביה״.

 15. בסעיף 53 לכללים העיקריים, במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת השניה״. תיקון סעיף 53

 16. סעיף 59 לכללים העיקריים - בטל. ביטול סעיף 59

 17. התוספת לכללים העיקריים תסומן ״תוספת שניה״ ולפניה יבוא: הוספת תוספת

 ו

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 411.
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 תוספת ראשונה
(1z סעיף) 

 נוסח ההודעה

 לכבוד
 המועצה לענף הלול

 רח׳ קפלן 2
 תל אביב

 א.ג,

 הנדון: הצמדה לקבלן מורשה

 אנו מודיעים לכם בזה על הסכמתנו כי המגדל החתום מטה יהיה צמוד לקבלן המורשה החתום מטה
 בשיווק ביצי מאכל/פטימים/תרנגולי הודו עד יום

 המגדל החתום מטה מאשר בזה כי ידוע לו שלפי סעיף 2ו לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור
 ושיווק), התשכ״ח-1968, הוא אינו רשאי להיצמד לקבלן מורשה אחר לפני התאריך שצויין לעיל.

 הקבלן המורשה המגדל

א י ש ן ב ת נ ו  י
 יושב ראש המועצה לענף הלול

 נתאשר.
 י״ט באלול התשנ״ג(5 בספטמבר 993 ו)

 (דומ 5-685:)

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות
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