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 עמוד

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה בקווי השירות
 באוטובוסים), התשנ״ד-1993 86

 צו יציבות מחירים המצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחיר לג־יפ ״סופה״ 240~4\1),

 התשנ'׳ד-ג199 102

 צו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך הגישה לקרית גת), התשנ״ר-995 ו 102

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(צומת (מחלף) אלול שדה - צומת (מתלף)
 בר־אילן),התשנ״ד--1993 102

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך נהריה - סאסא - מירון: קטע תורפיש -
 צומת חירם (שינוי תוואי); צומת הר מירון: צומת סאסא; צומת חירם: דרך מם׳ 899:

 קטע צומת חירם - ברעם), התשנ״ד-1993 04 ו

 צו המועצות המקומיות(א)(תיקון), התשנ״ד-1993 105

 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(מרום הגליל, תיקון), התשנ״ד-1993 06 ו

 צו זכות מטפחים(הוספה לתוספת)(מם׳ 2), התשג״ד-993 ו 108



רי נסיעה בקווי  עו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחי
9 ו 93 - ד ״  השירות באוטובוסים), התשנ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץו) לחוק יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת

, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1985י

 1. בצו זה -

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),

; 2  התשמ״ה-985ו

;  ״הצו״ - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת חיילים), התש״ם-1980ג

 ״חייל״ - כמשמעותו בצו:

 ישיח״ -• שקלים חדשים:

. 4  לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשכ״א-961 ו

 2. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רשיון קו יהיו כנקוב בתוספת.

 3. התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,

.  התשל״ו-51976

 4. תחילתו של צו זה ביום ייט באליל התשנ״ג(5 בספטמבר 1993).

 מדויר נסיעה
 בקו שירות

 מס ערך מוסף

 תחילה

 תוספת

 (סעיף 2)

 תעריפי נטיעה בקווי שירות של בעל רשיון קו

יים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן לעומת התעריף ו נ  השי

.  שהיה בתוקף ביום י״ח באלול התשנ״ג(4 בספטמבר 1993) (להלן - התעריף הקודם)6

 כרטיסיות הנחה רגילות יהיו בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא עד 9.70

 ש״ח.

 מהירי כרטיסיות הנחה לתלמידים ובני נוער יהיו כמפורט להלן:

 (1) מחירי הכרטיסיות לבני נוער שגילם עד 18 שנים ולבני נוער שגילם מעל 18 שנים,

 שהם תלמידי בית ספר תיכון ער כיתה י־ב, בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם 9.70

 ש״ח לנסיעה בודדת, יהיו כמפורט להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו:

 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה(1) יהיו זכאים להנחה של 50% במחיר כרטיס

 העולה על 9.70 ש׳׳ח בנסיעה ממקומות מגוריהם למקום בתי הספר שבהם הם לומדים

 ובחזרה, על פי תעודה שנתן להם בעל רשיון הקו.

 גברים בני 65 שנים ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים להנחה באמצעות כרטיסיה

 הנחה לקשישים בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 9.70 שיח לנסיעה בודדת, כמפורט

 להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו.

 ״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 ״ח התשמ״ה, עמי 204.
 ״ת התש״מ, עמי 6:53 ו.

 ״ת התשב״א, עמי 1425.
 ״ח התשל״ו, עמי 52.

 ״ת התשנ״ג, עמי 517.
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־60 שנים באשה  5. גברים ונשים שמלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 65 שנים בגבר ו

 שהמוסר לביטוח לאומי משלט להם אחת מהגימלאות המפורטות להלן:

 (1) קיצבת שאירים והשלמת הכנסה:

;  (2) גימלת נכות לפי פרק ו2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-1968ד

;  (3) גימלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א~81980

 (4) רמי מזונות המשתלמים לגרושות:

 בעלי תעודת זכאות מתאימה שנתן להם המפקח על התעבורה (להלן בתוספת זו - זכאים),

 זכאים להנחה באמצעות כרטיסית הנחה בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד 9.70 ש״ח

 לנסיעה בודדת, כמפורט להלן, אלא אם בן נקבע אחרת בתוספת זו.

 6. נכים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר ברטים נטיעה רגיל בכל

 קווי השירות שתעריף הנסיעה בהם עולה על 9.70 שיח.

 7. סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל

 בכל קווי השירות שתעריף הנסיעה בהם עולה על 9.70 ש״ח.

 8. עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלום בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא

 עד 6.00 ש״ח: בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על 6.00 ש״ח זכאים עיוור ומלווהו

 להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

 9. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסיות שלא נזכרו בתוספת זו ושניתנו לנוסעים לפי התעריף

 הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורן, אלא באישור בכתב מהמפקח הארצי על התעבורה

 (להלן - המפקח): הנחות אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל בעל רשיון הקו שירות הסעה

 בקו.

 10. (א) בכרטיס מנוי חודשי שנקוב בו מועד שימוש, ניתן להשתמש, ללא תוספת מחיר, עד

 לסוף החודש הנקוב בו: האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין או מחיוביו

 של בעל רשיון הקו לפי,חוזה כדין.

 (ב) הזכות לגבי שלוש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 15 נסיעות, הזכות

 לגבי ארבע הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסית הנחה בת 20 או 21 נסיעות, הזכות

 לגבי חמש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 25 נסיעות, הזכות לגבי

 שתי הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 11 נסיעות והזבות לגבי נסיעה

 אחת בכרטיסית הנחה בת 6 נסיעות תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונה תעריף ההסעה

 הנקוב בכרטיסיה ולאחר מועד זה הזכות כאמור תבוטל.

 11. (א) (1) גוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש בנסיעה

 בכיוון אחד (להלן - כרטיס הלוך ושוב), מכל סוג שהוא, רשאי להמשיך

 ולהשתמש בו, ללא תוספת מחיר, עד יום ג׳ בתשרי התשנ״ד (18 בספטמבר

:(1993 

 (2) אחרי המועד האמור בפסקה (ו) חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו של נולע,

 להחזיר לנוסע את מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב כאמור שבידי

 הנוסע.

 (ב) כרטיס הלוך ושוב או כרטיס מעבר שלא נעשה בו שימוש לנסיעה, רשאי יהיה נוטע,

 לפי בחירתו, להמשיך ולהשתמש בו בתוספת תשלום ההפרש שבין התעריף הנקוב

 t 7״n התשכ״ח, עמי 108.

 t 8״n התשמ״א, עמי 50.
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 בכרטיס כאמור לבין התעריף לפי תוספת זו, או להחזיר את הכרטיס שבידו לבעל

 רשיון הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו.

 2ד. (א) שכר ההסעה כאמור בתוספת זו כולל הובלת מזוודה, מטען יד של נוסע או עגלת

 ילדים מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו התעריפים הבאים:

 (1) בקו או בקטע קו שבו תעריף נסיעה בודדת הוא עד 6.00 ש״ח - מחיר הנסיעה

 באותו קו או קטע קו:

 (2) בקו או בקטע קו שתעריף נסיעה בודדת בו עולה על 6.00 ש״ח - 50% ממחיר

 הכרטיס ללא הנחה, ובלבד ששכר ההסעה בעד הובלתו לא יהיה נמוך מ־6.00

 ש״ח.

 13. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנהל השירות.

 14. התעריפים בקווי השירות של ״אגר״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ (להלן •-

 ״אגד״) -

 (ו) (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ־אגד״, למעט באזור אילת, יהיו כמפורט

 בטור גי, לעומת התעריף הקודם במפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט

 בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳ סור ג׳
 סימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש גש״ח

2.40 2.40 1 

2.60 - 2 

3.60 3.40 3 

4.10 3.80 4 

4.80 4.50 5 

5.30 4.80 6 

6.00 5.50 7 

6.80 6.30 8 

7.50 7.00 9 

8.20 7.50 10 

9.00 8.30 11 

9.70 9.00 12 

10.00 9.50 13 

10.70 10.00 14 

 15 0.50 ו 11.50

12.00 11.00 16 

12.50 11.50 17 

13.00 12.00 18 

13.50 12.50 19 

15.00 13.50 20 
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 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודם בשיח

 טור א׳
 סימול

16.00 15,00 21 

17.00 16.00 22 

18.50 17.00 23 

19.50 18.00 24 

20.50 19.00 25 

22.00 20.00 26 

23.50 22.00 27 

25.00 23.00 28 

26.00 24.00 29 

27.00 25.00 30 

28.00 26.00 31 

29.00 27,00 32 

30.00 28.00 33 

31.00 29.00 34 

32.00 30.00 35 

34.00 32.00 36 

36.00 33.00 37 

37.00 34.00 38 

38.00 35.00 39 

39.00 36.00 40 

40.00 37.00 41 

41.00 38.00 42 

42.00 39.00 43 

 (ב) במקומות המפורטים להלן ישתנה תעריף הנסיעה מסימול 1 לסימול 2: ירושלים,

 חיפה, תל אביב, נתניה, אשדוד, אשקלון, קרית חיים, קרית ים, קרית מוצקין,

 קרית ביאליק, אור יהודה, אזור, אלון מורה, אלפי מנשה, אורנית, אלקנה, אריאל,

 בני ברק, בת ים, בארות יצחק, ברקן, אזור תעשית ברקן, ברקת, גבעתיים, גבעת

 שמואל, גני תקווה, ג׳לג׳וליה, גבעת כוח, גת רימון, גינות שומרון, הרצליה, הר

 ברכה, חולון, חמד, חגור, חורשים, טירת יהודה, יהוד, ירחיב, יקיר, בפר אז״ר, בפר

 םירקין, בפר סבא, בפר ברא, מעלה אפריים, מעלה שומרון, מזור, מעש, נוה

 אפריים, נחשונים, נירית, נחלים, סביון, עינת, עמישב, עמנואל, פתח תקוה,

 עפריה, צומת פדואל - מפגש הבקעה, צומת גיתית - מעלה אפרים, קרית אונו,

 קדומים, קרני שומרון, ראשון לציון, רמת אפעל, רמת גן, רמת השרון, רעננה, ראש

 העין, רנתיה, שדה חמד, תפוח.

 (ג) על אף האמור בפסקה(וץא), יהיו תעריפי הנסיעה ממקום למקום במפורט בטור

 א׳ לפי סימול המפורט בטור בי:
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 טור א׳ טור ב׳

 מועצה אזורית אשבול - אוהד, ישע, כיסופים, מבטחים, ניר יצחק,

 עמי עוז, צוהר

 מועצה אזורית אשכול - דקל, חולית, יבול, יתד, כרם שלום,

 סופה, פריגן, תלמי יוסף

 באר שבע - שדה בוקר

 ירושלים - שורש

 ירושלים - בית מאיר

 תל אביב - טירה

 רחובות - פתח תקוה

ד השרון  פתח תקוה - הו

 אשדוד - חצור

 מסעף מענית - צומת מנשה

 גדרה - אתר הקרוונים (מ.מ. גדרה)

 (2) באזור אילת יהיו תעריפי הנסיעה בבל קווי השירות של ״אגד״ כמפורט בטור ג/

 לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א׳:

8 

15 

8 

9 

 0ו

10 

3 

6 

3 

1 

 טור ג׳
 בש״דו

 טור ב׳
 בש״ח

 טור א׳
 סימול

 1א 2.00 2.00

 3א 2.70 3.00

 (3) תעריף הנסיעה לחייל בכל אחד מהקווים המפורטים בסעיף 2 לצו יהיה:

יל - 3.90 ש״ח  חי

 חיילת - 0.00 ש״ח

 אולם בקטע קו כאמור שתעריף הנסיעה בו מסומן בסימול 1, 2 או 3 יהיה תעריף

 הנטיעה כנקוב בפסקה (1) לצד אותו סימול.

 (4) על אף האמור בפסקה (1ץא) יהיו תעריפי כרטיסי מעבר המפורטים בטור ד׳ לנסיעות

 ממקומות המוצא המפורטים בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים בטור ב׳

עד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כדלקמן:  למקומות הי

 טור ד׳
 תעריף נסיעה בש״ח

 טור ג׳
 מקום היעד

 טור ב׳
 מקום המעבר

 טור א׳
 מקום המוצא

 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 15.80

ב באר־שבע דימונה 21.00 אבי  תל־

־ אביב באר־שבע ירוחם 21.50  תל

 ירושלים באר־שבע דימונה 24.00

ב באר־שבע 27.50 אבי  חיפה תל־

 תל אביב מ.א. אשכול ישובי נגב המערבי(1) 18.70

 תל אביב מ.א. אשכול ישובי נגב המערבי(2) 20.50

 באר שבע מ.א. אשכול ישובי נגב המערבי(1) 13.40

 באר שבע מ.א. אשכול ישובי נגב המערבי(2) 15.10
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 בפסקה זו:

 ישובי נגב המערבי (1): אוהד, גבולות, ישע, כיסופים, מבטחים, ניר יצחק, עמי עוז,

 מרכז צוחר.

 ישובי נגב המערבי(2): דקל, חולית, יבול, יתד, כרם שלום, סופה, פריגן, תלמי יוסף.

עד  (5) תעריפי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות הי

 המפורטים בטור א׳, יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן:

 טור א׳ טור ב׳
 מקומות המוצא והיעד מחיר כרטיס הלוך ושוב בש״ח

 תל אביב - צומת אחים - קרית מלאכי 20.70

 באר שבע - קרית גת 21.70

 באר שבע - מצפה רמון 24.20

 תל אביב - אשקלון 21.90

 תל אביב - קרית גת 22.50

 חיפה - טבריה 23.30

גדי 30.60 ־ ן  ירושלים - עי

 ירושלים - נתניה 33.50

 ירושלים - תל אביב 21.80

 ירושלים - ערי גוש דן 23.40

 ירושלים - בני ברק 23.50

 ירושלים - אשקלון, אשדוד 28.80

 ירושלים - באר־שבע 29.70

ב - חיפה 24.40 אבי  תל־

 תל אביב - באר שבע 26.90

 חיפה - קרית שמונה 35.10

 תל אביב - טבריה 35.00

 תל,אביב - ערד 37.00

 ירושלים - חיפה 39.50

ב - קרית־שמונה 48.50 אבי  תל־

 ירושלים - אילת 65.00

ב - אילת 67.00 אבי  תל־

 (6) מחירי כרטיסיות הנחה ב״אגד״ יהיו במפורט להלן:

 (א) (1) כרטיסיות רגילות:

 !:(ספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

24.00 2.40 11 

26.00 2.60 11 

36.00 3.60 11 
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 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

41.00 4.10 11 

48.00 4.80 11 

53.00 5.30 11 

60.00 6.00 11 

72.00 3.60 25 

82.00 4.10 25 

96.00 4.80 25 

106.00 5.30 25 

120.00 6.00 25 

34.00 6.80 6 

37.50 7.50 6 

41.00 8.20 6 

45.00 9.00 6 

48.50 9.70 6 

 (2) על אף האמור בפסקה (אץו) במקומות בהם הונהג כרטיס חופשי חודשי יהיו

 מחירי כרטיסיות רגילות בנות 6 נסיעות כלהלן:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

37.40 6.80 6 

41.30 7.50 6 

45.10 8.20 6 

49.50 9.00 6 

53.40 9.70 6 

 (ב) (1) מחירי כרטיסי מנוי חודשי חופשי יהיה במפורט בטור בי, לעומת התעריף הקודם

 המפורט בטור אי:

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

101.00 93.00 

75.00 66.00 

85.00 77.00 

104.00 96.00 

97.00 90.00 

115.00 106.00 

1 24.00 115.00 

127.00 120.00 

159.00 140.00 

165.00 150,00 

167.00 152.00 
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 טור ב׳
 מחיר חדש גש״דו

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

 160,00 3.00דו

220.00 205.00 

240.00 220.00 

240.00 230.00 

6 0 • 0  אזור אילת: 55.00 0

 (2) על אף האמור בפסקה (בץ1) -

 (א) מחיר כרטיס מנוי חודשי חופשי במקומות בהם תעריף הנסיעה הוא לפי

 סימול ו יהיה 72 ש״ח.

 (ב) מחיר כרטיס מנוי חודשי חופשי לנסיעה בין קרית עקרון - רחובות -

 מזכרת בתיה יהיה 120 ש״ח.

 (3) מחיר ברטים מנוי חודשי לעולה יהיה 50.00 ש״ח.

 בפסקה זו, ״עולה״ - מי שעלה לישראל אחרי ג׳ בטבת התש׳׳ן(31 בדצמבר 989 ו)

 המתגורר בשטח השיפוט של מועצה אזורית והוא בעל תעודה מתאימה שנתן לו

 ״אגד״.

 (ג) כרטיסיות הנחה לקשישים ולזכאים:

 מחיר הברטיסיה בש״ח מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח

24.00 

26.00 

36.00 

41.00 

48.00 

53.00 

60.00 

27.20 

30.00 

32.80 

36.00 

38,80 

 מחיר הכרטיםיה בש״ח

24.00 

26.00 

36.00 

41.00 

48.00 

2.40 

2.60 

3.60 

4.10 

4.80 

5.30 

6.00 

6.80 

7.50 

8.20 

9.00 

9.70 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

6 

6 

6 

6 

6 

 (ד.) כרטיסיות הנחה לבני נוער:

 מ:זפר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח

2.40 

2.60 

3.60 

4.10 

4.80 

20 

20 

20 

20 

20 
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 מחיר הכרטיסיה בש״ח

53.00 

60.00 

20.40 

22.50 

24.60 

27.00 

29.10 

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח

5.30 

6.00 

6.80 

7.50 

8.20 

9.00 

9.70 

 מספר הנסיעות

20 

20 

6 

6 

6 

6 

6 

 (ה) נוסע שבידו ברטיםית הנחה שמחירה לפי סימול 1 רשאי להמשיך ולהשתמש בה

 בנסיעה בקווי שירות שתעריף הנסיעה בהם הוא לפי סימול 2 עד ליום ל׳ בתשרי

 התשנ״ד (15 באוקטובר 1993); אחרי המועד האמור חייב מפעיל השירות על פי

 דרישתו של נוסע להחזיר לנוסע את ערכן של הנסיעות שלא נוצלו יחסית למחיר

 הנקוב של כרטיסיה ההנחה.

 (ו) כרטיסיות הנחה באזור אילת:

 (ו) כרטיסיות הנחה רגילות:

 מחיר הכרטיסיה בש״ח

20.00 

30.00 

 מחיר הברטיםיה בש״ח

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח

2.00 

3.00 

 מספר הנסיעות

11 

11 

 (2) כרטיסיות הנחה לקשישים וזכאים:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח

20.00 

30.00 

 מחיר הברטיסיה בש״ח

2.00 

3.00 

15 

15 

 (3) כרטיסיות הנחה לבני נוער:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח

20.00 

30.00 

2.00 

3.00 

20 

20 

 (7) תעריפי הנסיעה בקו 99 - קו ״תיירות״ בירושלים יהיו כמפורט להלן:

 נסיעה בקו סיבובי ״תיירות״ תעריף נסיעה בש״ח

7.50 

20.00 

25.00 

 נסיעה בודדת

 נסיעה ליום אחד ללא הגבלה

 נסיעות ללא הגבלה ליומיים

 15. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ(להלן •

 ״דן״) -
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 (ו) תעריפי הנסיעה בבל קווי השירות של ״דך יהיו כמפורט בטור ג; לעומת התעריף

 הקודם כמפורט בטור בי, ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב•
 מחיר קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

 ו 2.40 2.60

 2 3.80 0ו.4

5.30 4.80 6 

6.00 5.50 7 

6.80 6.30 8 

7.50 7.00 9 

8.20 7.50 10 

9.00 8.30 11 

9.70 9.00 12 

10.00 9.50 13 

10.70 10.00 14 

11.50 10.50 15 

12.00 11.00 16 

12.50 11.50 17 

13.00 12.00 18 

13.50 12.50 19 

15.00 13.50 20 

16.00 15.00 21 

17.00 16.00 22 

18.50 17.00 23 

19.50 18.00 24 

 (2) על אף האמור בפסקה (ו), תעריפי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא

 למקומות היער המפורטים בטור אי, יהיו במפורט בטור ב׳ להלן:

 טור א׳ טור בי
 ממקומות המוצא והיעד מחיר כרטיס הלוך ושוב בש״ח

־ברק - ירושלים 23.50 י  בנ

ב - קדומים 22.50 אבי  תל־

ב - מפגש הבקעה 33.30 אבי  תל־

ב - אריאל 17.50 אבי  תל־

 פתח־תקוה - אריאל 16.20

 תל אביב - ברקן 17.50

־ברק - עמנואל 22.50 י  בנ
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 (3) מחיר כרטיס מנוי חודשי יהיה כמפורט בטור בי, לעומת המחיר הקודם המפורט

 בטור אי:

 טור א׳ טור ב
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

 96.00 04.00 ו

170.00 157.00 

 (4) מחירי כרטיסיות יהיו:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

26.00 2.60 11 

41.00 4.10 11 

106.00 5.30 25 

120.00 6.00 25 

34.00 6.80 6 

37.50 7.50 6 

41.00 8.20 6 

45.00 9.00 6 

48.50 9.70 6 

 (ב) כרטיסיות הנחה לקשישים ולזכאים:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

26.00 2.60 15 

41.00 4.10 15 

53,00 5.30 15 

60.00 6.00 15 

27.20 6.80 6 

30.00 7.50 6 

32.80 8.20 6 

36.00 9.00 6 

38.80 9.70 6 

 (ג) כרטיסיות הנחה לנוער:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש־׳ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

26.00 2.60 20 

41.00 4.10 20 

53.00 5.30 20 

60.00 6,00 20 
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 מ״פר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בשיח מחיר הכרטיסיה בש״ח

20.40 6,80 6 

22.50 7.50 6 

24.60 8.20 6 

27.00 9.00 6 

29.10 9.70 6 

 16. תעריפי הנטיעה בכל קווי השירות של החברה המאוחדת לתיירות בע״מ יהיו כמפורט

 בטור ב/ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

2.60 2.40 

4.10 3.80 

5.30 4.80 

 17. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע״מ והגליל חברת ג׳י

ו כמפורט בטור ב/ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:  בי טורם בע״מ, יהי

 (1) תעריפי נסיעה בודדת:

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

2.60 2.40 

3.60 3.40 

4.10 3.80 

4.80 4.50 

5.30 4.80 

6.00 5.50 

6.80 6.30 

7.50 7.00 

8.20 7.50 

9.00 8.30 

9.70 9.00 

10.00 9.50 

10.70 10.00 

11.50 10.50 

12.00 11.00 

12.50 11.50 
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 (2) כרטיסיות רגילות:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הברטיסיה בש־ח

32.00 2.60 25 

72.00 3.60 25 

82.00 4.10 25 

96.00 4.80 25 

 25 5.30 06.00 ו

120.00 6.00 25 

34.00 6.80 6 

37.50 7.50 6 

41.00 8.20 6 

45.00 9.00 6 

48.50 9.70 6 

 (3) כרטיסיות נוער:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

26.00 2.60 20 

36.00 3.60 20 

41.00 4.10 20 

48.00 4.80 20 

53.00 5.30 20 

60.00 6.00 20 

68.00 6.80 20 

75.00 7.50 20 

82.00 8.20 20 

90.00 9.00 20 

97.00 9.70 20 

100.00 10.00 20 

107.00 10.70 20 

115.00 11.50 20 

 בכרטיסיות נוער לנסיעות בקווי שירות שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא מעל 9.70

נוך  ש״ח רשאים להשתמש רק בני נוער הלומדים בבתי ספר מוכרים עיי משרד החי

 והתרבות לצורך נסיעות ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.
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 (4) כרטיסיות לקשישים וזכאים:

 נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

26.00 2.60 15 

36.00 3.60 15 

41.00 4.10 15 

48.00 4.80 15 

53.00 5.30 15 

60.00 6.00 15 

27.20 6.80 6 

30.00 7.50 6 

32.80 8.20 6 

36.00 9.00 6 

38.80 9.70 6 

 18. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של חברת שירותי תחבורה ציבוריים באר־שבע בע׳׳מ:

 (1) תעריפי הנסיעה בקווי השירות של חברת שירותי תחבורה ציבוריים באר־שבע בע״מ

 יהיו כמפורט בטור בי, לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור א׳ טור ב
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

1.70 1.60 

 (2) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 סוג הברטיסיה מס׳ הנסיעות המחיר בש״ח

 רגילה 11 17.00

 נוער 20 7.00 ו

 קשיש וזכאי 15 17.00

 ;3) מחיר ברטים מנוי חודשי יהיה:

 טור א׳ טור ב
 מחיר כרטיס מנוי מחיר כרטיס מנוי

 קודם בשי׳ח חדשי בש״ח

65.00 55.00 

 !4) כרטיסיה הנחה לנוער של 21 נסיעות:

 טור א׳ טור ב
 מחיר כרטיסיה קודם מחיר כרטיסיה חדש

 בש״ח בש׳יח

48.00 45.00 

75.00 75.00 

 19. תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 20 של המועצה האזורית אילות יהיו כמפורט בטור גי, לעומת

 התעריף הקודם המפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול במפורט בטור אי:
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 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

2.60 2.40 1 

3.60 3.40 3 

 4 . 3.80 0ו.4

4.80 4,50 5 

5.30 4.80 6 

6.00 5.50 7 

6.80 6.30 8 

7.50 7.00 9 

8.20 7.50 10 

9.00 8.30 11 

9.70 9.00 12 

10.00 9.50 13 

10.70 10.00 14 

11.50 10.50 15 

12.00 11.00 16 

12.50 11.50 17 

13.00 12.00 18 

13.50 12.50 19 

15.00 13.50 20 

16.00 15.00 21 

17.00 16.00 22 

18.50 17.00 23 

 20. תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של חברות האוטובוסים בעלי רשיון קו המפורטים

 להלן:

 ו. שרבת בסאת אל זיתון סילוון אל טורי:

 2. שדה התעופה עטרות קלגדיה אל מטר ירושלים;

ים אל בדיר, ירושלים:  3. אל ראם די

 4. אל ראם ירושלים:

ינה ירושלים:  5. בית חנ

 6. שייך ג׳ראח ירושלים;

 7. ירושלים יריחו עמאן;

 8. ירושלים אל בירה רמאללה:

 9. בית צפאפה;

 יהיו במפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:
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 טור ב
 מחיר חדש בש״ח

2.60 

3.60 

 0ו.4

4.80 

7.50 

 נסיעה בודדת:

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

2.40 

3.40 

3.80 

4.50 

7.00 

 כרטיסיה הנחה לנוער 10 נסיעות:

 מחיר נסיעה מחיר כרטיסיה
 בודדת בש״ח בש״ח

13.00 2.60 

 21. תעריפי הנסיעה בקו 190 מביתר עילית לירושלים יהיו כדלקמן:

 (1) תעריף נסיעה בודדת ממקום המפורט בטור א׳ יהיה כמפורט בטור ב׳ להלן:

 טור א׳ טור ב׳
 המקום מחיר כרטיס בודד בש״ח

 מביתר עילית לירושלים 5.30

לית לבר גיורא 2.60  מביתר עי

־ עילית 1.10 ר י  בשטח השיפוט של ב

 (2) מחירי כרטיסיות הנחה לנסיעה מביתר עילית לירושלים יהיו:

 סוג הכרטיסיה מספר הנסיעות

י נוער 20 53.00  בנ

 קשישים וזכאים 15 53.00

 רגילה 1 ו 53.00

 (3) מחיר כרטיס מנוי חודשי לנסיעה מביתר עילית לירושלים לא יעלה על 212.00

 ש״ח;

 נקבע בעד כרטיס מנוי חודשי מחיר נמוך יותר מהמחיר המרבי, רשאי בעל רשיון הקו

 להעלות את מחירו של כרטיס המנוי לאחר שהודיע על כך למפקח הארצי על התעבורה

 לפחות 30 יום לפני מועד ההעלאה המבוקשת והמפקח אישרה בכתב ומראש.

 ב׳ בחשון התשנ״ג(17 באוקטובר 1993)

 (חמ 3-1978)

ר ם י ק ל א ר ש ט י ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר שר התחבורה
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הודאת שעד?)(מחיר מדבי
1993 ״ד-  לג׳יפ ״סוטה״ 1-240ג), התשנ

 • בתוקף סמכותנו לפי סעיף ד(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

, אנו קובעים לאמור:  שעה), התשמ״ו-1986י

1̂ מתוצרת ״מפעלי נצרת״ יהיה 58,750 שקלים  1. המחיר המרבי לג׳יפ ״סופה״ 240-

 חדשים.

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתשרי התשנ״ד (23 בספטמבר 993 ו).

 ד׳ בתשרי התשנ״ד (19 בספטמבר 1993)

 (חמ 5-1978)
ר ס י ל ק א ר ש  י

 שר התחבורה

ט ח ו ) ש ה נ י י ב ה מ ( ר ב  א

 שר האוצר

 מחיר מרבי
 לג׳יפ

 תחילה

 סייח התשמ״ו, עמי 2.

ל (הגנה ופיתוח) (דרך הגישה לקרית גת),  עו הדרבים ומסילות הברז
ו 9 9 3 - ד ״  התשנ

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אנ

 מצווה לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים, המתחיל בנקודת ציון

(להלן - הדרך) בקרבת 2 ן  128.962-113.782 בקירוב על דרך אשקלון - צומת פלוגות - בית גוברי

 קרית גת והמסתיים בנקודת ציון 129.246-113.497 בקירוב על הדרך האמורה, בקרבת דרך הגישה

 לרח׳ הדרום, קרית גת.

 (ב) גבולות הדרך עוברים בגוש 3080 חלקות 15 ו־19 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים

י והשיכון ו נ  אדומים במפה מסי כ/1/9/7451 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה בידי שר הבי

 ביום י״ג בתשרי התשנ״ד (28 בספטמבר 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הדרום, רח׳

 החלוץ, באר שבע, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

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

י והשיכון ו נ  שר הבי

 י״ג בתשרי התשנ״ד (28 בספטמבר 1993)

 (חמ 62ו-ג)

 עייר 1943, תום׳ ז, עמי 40: ס״ח התשכ״ח, עמי 4.
 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 817 ועמי 818.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

ל (הגנה ופיתוח) (עומת(מחלף!) אלוף שדה - עומת  עו הדרבים ומסילות הברז
1993 ״ד- ), התשנ  (מחלף!) בר־אילן

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אנ

 מצווה לאמור:

 1 עייר 1943, תוס׳ ו, עמי 40: סייח התשכ״ו, עמ׳ 144.
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 1. (א) הפקודה תחול על מערבת המחלפים הבאים: תחולת הפקודה
 על הדרך

2 עם דרך אלוף הה  (1) מחלף אלוף שדה שבו מתחברת דרך מס׳ 4: ראשון לציון - ג

 שדה - רמת גן:

2 עם דרך רמת גן -  (2) מחלף בר־אילן שבו מתחברת דרך מס׳ 4; ראשון לציון - גהה

.  מכבית3

 (ב) גבולות מערבת המחלפים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,

 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ ב/1/1/7214 הערובה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר

ן ביום י׳׳ב בתשרי התשנ׳׳ד (27 בספטמבר 1993).  הביר.וי והשיכו

ב רשות לעיין אבי  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־
ה פ מ דה ב , רה׳ הרצל 180, תל־אביב, ובל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבו כז  והמ־

 הרגילות.

 3. בטלים - ביטול

 (1) צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת (מחלף) אלוף שדה) התש״ם-

;"1980 

 (2) צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(צומת הדרכים ראשון לציון - גהה ורמת

;  גן - מבבית), התשכ״ז-51967

 (3) צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף אלוף שדה, מחלף בר־אילן),

.  התשמ״ט-61989

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 גושינו חלקות

32 ,30 6175 

 6176 39, 93, 95, 104,103,99,98,97 יי.
/ 

,253 ,250 ,225 ,182 ,180 ,178 ,176 ,172 ,168 ,167 ,1 65 ,163 ,162 ,159 ,1 24 ,11 7 ,24 61 77 

258 ,257 ,256 ,255 

188 ,187 ,185 ,184 ,182 ,181 ,179 ,178 ,176 ,173 ,172 6178 

200 ,119 ,118 ,117 6179 

402 ,401 ,400 ,399 ,393 ,294 ,293 ,288 ,285 ,242 ,241 ,8 ,1 6180 

132 ,131 ,130 ,1 6181 

112 ,100 ,57 ,55 ,40 ,36 ,35 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,26 ,24 6184 

 י״ב בתשרי התשנ״ד (27 בספטמבר 1993)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 3-162) ב

י והשיכון ו נ  שר הבי
 z ק״ת התשכ״ד,-עמ׳ 1747.

 3 ק״ ת התשב״ז, עמי 2245.

 4 ק׳׳־1 התש־׳ם, עמי 1053; התשמי״א, עמ׳ 191.

 5 ק״מ התשב״ז, עמי 3377.

 6 ק״ r התשמ״ט, עמי 499: התשנ״ב, עמי 1009.
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ה ופיתוח)(דרך נהריה - םאסא - מירון: קטע נ הג ל(  צו הדרבים ומסילות הברז
 חורפיש - עומת חירם (שינוי תוואי); עומת הר מירון; עומת םאסא; עומת

1 9 9 ג - ד ״  חירם; דרך מם׳ 899: קטע עומת חירם - ברעם), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אני

 מצווה לאמור:

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

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 183.100-268.965 בקירוב

2 בסמוך לחורפיש והמסתיים בנקודת ציון 270.000- ן ו ר  על דרך נהריה-סאםא-מי

 188.420 בקירוב בסמוך לצומת חירם (להלן - הדרך);

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 188.216-270.125 בקירוב

 על הדרך בסמוך לצומת תירם והמסתיים בנקודת ציון 188.350-270.355 בקירוב על

;  דרך גבול הצפון3

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה להר מירון בנקודת ציון

 186.691-269.142 בקירוב:

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לקיבוץ סאםא בנקודת ציון

 186.902-269.914 בקירוב; •

רם-ברעם בנקודת ציון  (5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 899: צומת חי

 188.216-270.125 בקירוב על צומת חירם.

 (ב) גבולות קטע הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת

 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ ב/ 7521 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה

י והשיכון, ביום ו׳ בתשרי התשנ״ד (21 בספטמבר 1993). נו  ביד שר הבי

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות במחוז הצפון, דרך

 החטיבות, נצרת עלית, וכל המעונין ברבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה ׳

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 חלקות

26 ,81 ,80 ,79 ,78 ,88 ,76 

,142 ,72 ,151 ,84 ,82 ,149 ,79 ,80 ,77 ,76 ,74 ,75 ,73 ,70 ,16 ,15 ,141 ,14 

4 ,153 

38 ,12 ,11 ,10 ,9 :1 ,8 ,13 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1 

83 ,69 ,68 ,67 ,44 ,43 ,42 ,40 ,82 ,41 ,38 ,37 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 

26 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,72 ,75 

63 ,22 ,24 ,25 ,26 ,33 ,34 ,35 ,45 ,47 ,48 

47 ,20 ,37 ,21 ,22 ,23 ,54 ,24 ,53 ,25 ,36 ,26 ,62 ,35 ,57 

 גושים

19467 

19476 

19471 

19477 

19472 

14161 

14162 

 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; סייח התשב״ו, עמי 4.
 ק״ת התשכ״ה, עמי 132 ו.
 ק״ת התשכ״ח, עמי 911.
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 גושים חלקות

2 ,10 ,1 ,4 ,8 ,7 14214 

10 ,6 ,3 ,11 14226 

19 ,27 14223 

12 ,22 14224 

1 ,2 ,16 ,17 1̂ .227 

1 ,2 ,3 ,9 14212 

12 ,4 ,5 ,15 ,7 ,9 ,10 14222 

8 ,4 14213 

 ר בתשרי התשנ״ד (21 בספטמבר 1993)

ר ז ע י ל ן א ) ב ן ( פ ו א ד י מ י נ  (חמ ::»1-ג< ב

י והשיכון נו  שר הבי

9 ו 93 - ד ״ ), התשנ ן  צו המועעות המקומיות (א)(תיקו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות,

, במקום הגדרת ״התפלגות תיקון סעיף 8סוא 2  1. בסעיף 08וא(ד) לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-950ו
 סיעה״ יבוא:

 ׳״׳התפלגות סיעה״ - כל אחד מאלה:

 (1) פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך סיעה שנבחרו בה שלושה חברי

 מועצה, או פרישת קבוצה של שלושה מחברי המועצה מסיעתם, יהא מספר חבריה אשר

 יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש

 המועצה:

 (2) התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת שנקבעו כאמור

, או צירוף של ארגונים  בסעיף 25(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965נ

 שלא היו סיעה במועצה היוצאת או צירוף של סיעה של המועצה היוצאת וארגון באמור

יכות לאותן סיעות או ארגונים: ובלבד שהסיעה  וההתפלגות היא על פי ההשתי

 המתפלגת כאמור הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה

יכות של המועמדים.״  בכתב בדבר צירוף של סיעות או ארגונים כאמור בציון ההשתי

 י״א בתשרי התשנ״ד (26 בספטמבר 1993)

ק ר ב י ן ח צ  >חמ 3-21.9) י

 שר הפנים

 י דמי מדינת ישראל. נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״א, עמי 178! התשנ״ג, עמי 914.

 5 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשנ״ג, עמי 157.
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ל, תיקון), וריות)(מרום הגלי  צו המועצות המקומיות (מועצות אז
ו 9 9 3 - ד ״  התשנ

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

, במקום  החלפת פרט>ל0 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ה-21958

ה פרט (לו) יבוא: נ י ש 1 ° ת ה פ 0 ו ת  ב

 ״(לו)

 מרום הגליל

 בפרט זה ״מפה״ - המפה של אזור המועצה האזורית מרום הגליל הערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ באדר התשמ־ח (25 בפברואר 1988) וכפי שתוקנה

 בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום י״ג בםיון התשנ״א (26 במאי

ב ־  1991) ובתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביד שר הפנים ביום ב׳ באדר א׳ התשנ

ום כ״א באב  (6 בפברואר 1992) ובתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביד שר הפנים בי

 התשנ׳׳ג(8 באוגוסט 1993) ושהעתקים מהם מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה

עלית ובמשרד המועצה האזורית מרום הגליל.  על מחוז הצפון, נצרת־

 טור א׳ טור ב׳

 אביבים הגושים: 14287, 14335, 14338 עד 14340 - בשלמותם-,

 חלקי הגושים: 14280, 14337,14336, 14342,14341 כמסומן במפה.

 אור הגנוז חלקי הגושים: 14451 עד 14453 כמסומן במפה.

 אמירים הגושים: 13912, 15669 - בשלמותם;

 חלק גוש: 15679 כמס ומן במפה.

 ביריה הגושים: 13745 עד 13749, 13751, 13752 - בשלמותם:

 חלקי הגושים: 13099, 13100 כמםומן במפה.

 בר יוחאי חלקי הגושים: 13677 עד 13679 כמסומן במפה.

 דובב הגושים: 14234, 14235, 14237 - בשלמותם:

 חלקי הגושים: 14211, 14213, 14220 עד 14222, 14236, 14238 כמסומן במפה.

 דלתון הגושים: 14053 עד 14066 - בשלמותם:

 שטח הכפר דלאתה המותחם על ידי הגושים 14053 עד 14055, 14059 כמסומן

 במפה.

 חזון הגושים: 15555 עד 15559, 15565, 18858 - בשלמותם;

 חלק גוש: 18857 כמסומן במפה.

 טפחות הגושים: 15581 עד 15583, 15606, 15608 עד 15611, 15618 - בשלמותם;

 חלקי הגושים: 15612, 15616, 15617, 15880 במסומן במפה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 250.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשג״ב, עמי 903; התשנ״ג, עמ׳ 396.
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;  הגושים: 15584, 15585, 15587 ער 15594, 15604, 15605, 15607 - בשלמותם,

 חלקי הגושים: 15526, 15586 כמסומן במפה.

 הגושים: 13896 עד 13899, 13901 ער 13911, 13913 - בשלמותם;

 שטח הכפר שמאי המותחם על ידי הגושים 13903, 13913 כמםומן במפה.

 הגושים: 14264 עד 14269,14267 עד 14271 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15534, 15535, 15547 עד 15549 כמםומן במפה.

 הגושים: 13680 עד 13682, 13684 עד 13692 - בשלמותם;

 חלקי הגושים: 13677 עד 13679 כמסומן במפה.

 הגושים: 14454 עד 14460 - בשלמותם;

 חלקי הגושים: 14451 עד 14453 כמסומן במפה.

 הגושים: 19540 עד 19545, 19547 עד 19552 - בשלמותם;

 חלק גוש: 19553 כמסומן במפה.

 הגושים: 14302 עד 14234 בשלמותם;

 חלקי הגושים: 14285, 14286, 14300, 14301, 14341, 14342 כמסומן במפה.

 גוש: 13750 - בשלמותו.

 הגושים: 15670, 15671, 15673, 15675 עד 15678, 15680 עד 15687, 15689 עד

 15692, 18178 עד 18181 - בשלמותם:

 חלקי הגושים: 15672, 15679, 15688 כמסומן במפה:

 שטח הכפר פרוד המותחם על ידי הגושים 15671, 15672, 15676, 15677, 15687

 כמסומן במפה:

 שטח הכפר עינן המותחם על ידי הגושים 18180 עד 18182 כמסומן במפה.

 הגושים: 14171 עד 14183 - בשלמותם;

 חלק גוש: 14268 כמסומן במפה;

 השטח הבנוי של כפר ריחאניה המותחם על ידי הגושים 14173, 14175 עד

 14177 כמסומן במפה.

 הגושים: 19168, 19170, 19185, 19186 - בשלמותם:

 חלקי הגושים: 19165, 19174, 19187 כמםומן במפה.

 הגושים: 15667, 15668, 15674 - בשלמותם:

 חלק גוש: 15672 כמסומן במפה.

 טור א׳

 כלנית

 כפר שמאי

 כרב בן זמרה

 .לבביים

 מירון

 םפסופה

אםד  עין אל־

 עלמה

 עמוקה

 פרוד

 ריחאניה

 שזור

 שפר

 07 ו

 המשים: 13610, 13611, 13875, 13876, 13879, 13917 עד 13921, 14031 עד 14049, 14070 עד 14075,

 14105 14106, 14162,14161, 14164 - בשלמותם-,

 חלקי הגושים: 13604, 13608, 13609, 13877, 13878, 14163, 19166, 19167, 19175, 19176 כמסומן

 במפה:,

 יו..
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 שטח הכפר קדיטא המותחם על ירי הגושים 14072,14070; טיטבא המותחם על ידי שטח הכפר

 טיטבא המותחם על ירי הגושים 14039, 14040, 14044;

 שטח מחנה כפר חנניה, הגושים: 15693, 15694, 18182 עד 18186 - בשלמותם.

״ 6 8 8 ה פ מ , כמסומן ב S  חלק מגוש 1

 כ״א באב התשנ״ג(8 באוגוסט 1993)

ה ד ר ע י י ר  (דומ 3-136) א
 שר הפנים

ו 9 9 ג - ד ״  עו זכות מטפחים (הוספה לתוספת)(מס׳ 2), התשנ

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

 החוק), אני מצווה לאמור:

"Origanum L. 

"Ixodia sp. 

"Begonia L. 

"Bougainvillea Comm. 

"Chamelaucium Desf. 

"Hypericum sp. 

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 בתוספת2 לחוק -

 (ו) אחרי ״אזובית

 יבוא ״איקסודיה

 (2) אחרי ״בגוניה

 יבוא ״בוגנויליאה

 (3) אחרי ״פרח שעווה

 יבוא ״פרע

 י״ב בתשרי התשנ״ד (27 בספטמבר 1993)

 (חמ 3-12)

 הוספה לתוספת ן ־

 סייח התשל״ג, עמי 272: התשמ״ד, עמי 23.
 ק״ת התש״ן, עמי 366; התשנ״ד, עמי 22.
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