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 תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי)(תיקון), התשנ״ד-993ו

/

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־65 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל״ט-11979

 לאחר התייעצות עם המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה:

 תלקון תקנה 18 1. בתקנה 8ו(א) לתקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ״ב-21992, במקום ״המנהל
 הכללי״ יבוא. ״המנהל הכללי, לאחו׳ התייעצות עם המועצה המדעית״.

 ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993)

י נ י ש כ ד ר  (חמ 3-879) מ

 נתאשר. המנהל הכללי של משרד הבריאות

ן ו מ ם ר י י  ח

 שר הבריאות

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 614.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 1342.

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מם׳ 385: עוקף ירושלים
 מדרום: קטע רמת רחל - תלפיות מזרח ירושלים; צומת הגישה לרמת רחל;

 צומת הגישה לצור באחר; צומת הגישה לג׳בל מכבר), התשנ״ד-993ד

 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 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 170.576-127.983 בקירוב

 על דרך מם׳ 60: ירושלים - חברון, על דרך חברון, בקרבת קיבוץ רמת רחל2 והמסתיים

 בנקודת ציון 170.916-127.800 בקירוב על רחוב לייב יפה בירושלים בקרבת דרך

 הגישה לקיבוץ רמת רחל;

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 170.916-127.800 בקירוב

 על רחוב לייב יפה בירושלים בקרבת דרך הגישה לקיבוץ רמת רחל/ והמסתיים

 בנקודת ציון 172.418-128.031 בקירוב, בקרבת צומת הרחובות משה ברזני, משה

 מרזוק ואליהו חכים בירושלים (להלן - הדרך).

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם הדרך העוברת ברחוב לייב יפה, ירושלים ועם

 דרך הגישה לקיבוץ רמת־רחל; בנקודת ציון 170.916-127.800 בקירוב;

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לצור באחר בנקודת ציון

 172.195-127.707 בקירוב:

 (5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לג׳בל מכבר בנקודת ציון
 172.379-127.935 בקירוב:

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

 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7524 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה

 ביד שר הבינוי והשיכון, ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993).

 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשכ״ו, עמי 4.
 1 עייר 575, 1936, תוס׳ 2, עמי 22 ו.

 ג ע׳׳ר 743, 1937, תום׳ 2, עמי 1064.
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 במפה
 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות במחוז ירושלים, רשות לעיין

 רח׳ הנביאים 52, ירושלים, ובל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

91,26,16,15,1 30289 

53 ,40 30139 

72 ,113 30119 

,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,1 30176 

80 ,79 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 

10 30128 

 ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן נ י מ י נ  >חמ62ו-ג) ב
 שר הבינוי והשיכון

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 25: באר־שבע - צומת
 שערי עזה, קטע אשל הנשיא - צומת תדהר (שיפור תוואי); צומת תדהר;
 צומת עוף הנגב, מועצה אזורית מרחבים; צומת גילת; צומת משתלת קק״ל,
 גילת; צומת חווה נםיונית, גילת; צומת תפרח; צומת הנשיא; צומת אשל

 הנשיא), התשנ״ד-993ד

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

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

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 121.771-81.322 בקירוב

(להלן - הדרך) בסמוך לצומת אשל הנשיא  על דרך מס׳ 25 באר־שבע - צומת עזה2

 והמסתיים בנקודת ציון 114.975-85.309 בקירוב על הדרך בסמוך לצומת תדהר;

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאשל הנשיא בנקודת ציון

 121.660-81.703 בקירוב;

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך בית קמה - אשל הנשיא1 בנקודת ציון

 121.322-82.213 בקירוב על צומת הנשיא;

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לתפרח בנקודת ציון
 119.060-82.374 בקירוב;

 (5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לחווה נםיונית גילת בנקודת ציון

 118.270-82.329 בקירוב:

 (6) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למשתלת קק״ל גילת בנקודת ציון

 117.273-82.795 בקירוב:

 י עייר ג94ו, תוס׳ ו, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 817, ועמי 818.

 ג ק״ת התשכ״ח, עמי »170.
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 (7) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מס׳ 241: - דרך הגישה לאופקים ולצאלים

 בנקודת ציון 117.064-82.997 בקירוב על צומת גילת;

 (8) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למפעל עוף הנגב מועצה אזורית

 מרחבים בנקודת ציון 115.235-84.905 בקירוב;

 (9) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 2544: דרך הגישה לתאשור בנקודת

 ציון 114.975-85.309 בקירוב על צומת תדהר.

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

 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/2/7453 הערוכה בקנה מידה 1:10,000

 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993).

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

 רח׳ החלוץ, באר שבע, ובל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 ג!שים חלקות

 100229 ללא חלוקה (בהסדר)

 100235 ללא חלוקה (בהסדר)

 100235/1 ללא חלוקה (בהסדר)

 100236/4 ללא חלוקה (בהסדר)

 100237/1 ללא חלוקה (בהסדר)

 100237/2 ללא חלוקה (בהסדר)

 100242/1 ללא חלוקה (כהסדר)

 100242/2 ללא חלוקה (בהסדר)

 100243/2 ללא חלוקה (בהסדר)

 100243/3 ללא חלוקה (בהסדר)

 ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993)

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

 שר הבינוי והשיכון

 עו הדרבים ומסילות הברזל(המה ופיתוח)(דרך מם׳ 453: קטע עומת אל־־על ־
 עומת נבלט ־ בית נחמיה (הרחבה); מחלן1 שוהם; עומת גישה לכפר טרומן),

 התשנ״ד-1993

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

 מצווה לאמור:

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

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 141.415-155.025 בקירוב
 על דרך שדה התעופה לוד-נבלט-גבול2 בקרבת שדה התעופה לוד מצד מזרח,

 ע״ר 1943, תום׳ ו, עמי 40; ם״ח התשכ״ו, עמי 4.
 2 ק״ת התשב״ז, עמי 992 ועמי 1233.

 רשות לעיין
 במפה
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 והמסתיים בנקודת ציון 145.585-154.758 בקירוב על דרך מם׳ 453: קטע עומת נבלת

(להלן - הדרך); - בית נחמיה3

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לכפר טרומן בנקודת ציון

 142.200-154.600 בקירוב:

 (3) הצומת(מחלף) שבו מתחברת הדרך עם הדרך העתידית לשוהם מצפון ולמושב

 חדיד ולכפר טרומן מדרום.

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

 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/34/7466 הערוכה בקנה מידה 1:2500

 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון, ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמ^נא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב רשות לעיין
ה פ מ  והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה ב

 הרגילות.

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

,136 ,40 ,48 ,53 ,59 ,60 ,120 ,20 ,22 ,25 ,26 ,35 ,12 ,13 ,14 ,19 4484 

139 ,143 ,148 ,156 ,158 ,123 ,125 ,128 ,131 ,134 

.50 4485 

,34 ,35 ,36 ,16 ,18 ,19 ,24 ,25 ,26 ,29 ,1 ,4 ,5 ,6 ,9 ,10 ,13 ,14 ,15 4486 

46 ,119 ,122 ,30 ,32 ,31 ,33 

,59 ,60 ,63 ,64 ,34 ,35 ,36 ,37 ,47 ,55 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 4488 

,95 ,97 ,104 ,105 ,110 ,111 ,65 ,76 ,77 ,78 ,85 ,86 ,90 ,56 ,57 ,58 

,150 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,138 ,116 ,118 ,119 ,121 ,126 ,127 

,162 ,163 ,151 ,152 ,153 ,158 ,159 ,160 ,139 ,140 ,145 ,146 ,149 

161 

,37 ,38 ,26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,32 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,16 ,17 4489 

39 ,40 ,41 ,42 ,72 ,33 ,34 ,35 ,36 

, ,78 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,43 ,58 4490 
,108 ,109 ,110 ,111 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 

112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,105 ,106 ,107 

,131,116,117,118,119,120,121,122,23,110,111,112,113 4496 

126 ,127 ,128 ,129 ,130 

,85 ,86 ,87 ,49 ,51 ,52 ,57 ,58 ,60 ,61 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 4798 

65 ,66 ,73 ,83 

2 ,6 ,8 ,11 ,12 ,14 5715 

13 ,40 ,47 ,49 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 5716 

 ג ק״ת התשל״ד, עמ׳ 179.
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 דולקות

2 ,3 ,4 ,5 ,41 ,44 

2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,31 ,34 

 גושים

5717 

5718 

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

 שר הבינוי והשיכון

 ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993)

 (חמ 3-162)

 עו הדרכימ ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(עומת(מחלף) אשדוד; דרך הגישה
 למושב גן הדרום), התשנ״ד-ב99ו

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

 מצווה לאמור:

 הפקודה תחול על הצומת (מחלף) ועל קטע הדרך הבאים: ו. (א)
 (1) הצומת (מחלף) שבו מתחברת דרך רעננה-ראשון לציון-אשקלון-גבול (עזה)2

 עם דרך מהירה תל־אביב-אשדוד5 ועם דרך תל־אביב-ראשון לציון-אשדוד, קטע

 כביש החוף-נמל אשדוד";

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 121.829-135.982 בקירוב

 על דרך ראשון־לציון - אשקלון2 בקרבת מושב גן הדרום והמסתיים בנקודת ציון

 121.905-135.735 בקירוב על דרך הגישה למושב גן דרום.

 (ב) גבולות המחלף וקטע הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7522 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־ אביב

 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 חלקות
21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 

,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 

A^ ,42 ,43 ,44 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,35 ,16 ,17 ,18 ,19 

,60 ,61 ,62 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 

,64 ,65 ,66 ,67 ,69 ,68 ,98 ,100 ,99 ,101 ,102 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 

63 

 גושים

188 

192 

 עייר 943 ו, תוס׳ ו, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמ׳ 4.
 י ק״ת התשכ״ד, עמי 1747.

 3 ק״ת התשב״ט, עמי 1268; התשל״ד, עמי 180.

 4 ק״ת התשב״ה, עמי 619; התשל״ו, עמי 205.
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,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 195 

,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,14 

21 ,39 ,40 ,41 ,42 ,63 ,64 

,34 ,18 ,19 ,20 ,21 ,24 ,25 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,14 ,15 548 

,53 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,26 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 

,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 

64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,54 ,55 

9 ,13 ,15 ,18 459 

16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 460 

1 ,2 ,4 ,5 ,8 ,9 ,11 ,13 ,14 461 

.1 462 

15 ,18 ,21 ,24 ,27 ,36 2044 

33 ,34 ,35 ,39 3551 

 ב׳ בנ:םלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993)

ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 2*1-» ב

 שר הבינוי והשיכון

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 40: באר שבע - מסעף!
 הנג1: - ירוחם - שדה בוקר - אילת) (קטע מעלה מישר) (שינוי תוואי),

 התשנ״ד-993ד

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

 מצורה לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים, המתחיל בנקודת ציון תחולת הפקודה
2 על הדרך ת 1 ן ו א _ ר ק ן ב . ה ך ש _ ם ן ך ו ר ב _ י ג נ ! ף ך ע ס ע _ מ ב ש - ר א , ב 4 ׳ 0 ס ך מ ר ל ד  143.233-987.642 בקירוב ע

 (להל; - הדרך) בסמוך לגבעת אגודל, והמסתיים בנקודת ציון 990.810 - 144.360 בקירוב על הדרך

 בסמוך להר חצב.

 (ב) גבולות קטע הדרך עוברים בגוש 39038, חלקות 1, 3 ובגוש 39039, חלקות 1, 3, 4,

 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/304/7239 הערוכה בקנה מידה 1:10,000

 והחונומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הדרום, רשות לעיין
ה פ מ  רח׳ החלוץ, באר־שבע, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 ב׳ בכסלו התשנ״ד (16 בנובמבר 1993)

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

 שר הבינוי והשיכון

 עיר 1943, תום׳ ו, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
 2 ק״ת התש״ך, עמי 1963; התשכ״ד, עמ׳ 1746.
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 תקנון האקדמיה ללשון העברית (תיקון), התשנ״ד-1993

, מתקן  בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי״ג-1953י

 המוסד את תקנון האקדמיה ללשון העברית, התשי׳׳ד-954ו2, כלהלן:

 1 . במקום סעיף 53 יבוא:

 ״53. ביצוע התקציב מסור לידיו של הוועד האמרבלי. חתימתם של שניים מתוך חמישה

 המנויים לקמן מחייבת את האקדמיה בכל עסקאותיה; ואלה הם החמישה: הנשיא, סגן

 הנשיא, יושב ראש הוועד האמרכלי, סגן יושב ראש הוועד האמרכלי והמנהל הכללי;

 נעדרו אלה, המנהלה והוועד האמרכלי נותנים את זכות החתימה לשני חברים אחרים של

 המנהלה והוועד האמרכלי.״

 תיקון סעיף 53

ר ש א ־ ר ה ב ש  מ

 נשיא האקדמיה ללשון העברית

 ל׳ בחשוון התשנ׳׳ד (14 בנובמבר 1994)

 (חמ 3-786)
 נתאשר.

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א

 שר החינוך והתרבות

 ס״ח התשי״ג, עמי 168; התשכ״ג, עמי 65; התשל״ח, עמי 150.
 ק״ת התשי״ד, עמי 1162 (1188); התשי״ח, עמי 1718; התשכ״ט, עמי 1547.

 זנו סדר הדין הפלילי(קביעת תחנת משטרה)(מס׳ 2), התשנ״ד-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],

(להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:  התשבי׳ט-969וי

 1. המקומות הבאים נקבעים בזאת כתחנת משטרה לענין סימן ב׳ בפרק השני לפקודה:

 (1) משרדי פקיד שומה חקירות ירושלים, ברח׳ פיק 6, ירושלים:

 (2) משרדי פקיד שומה חקירות תל־אביב, ברח׳ המסגר 44, תל־אביב;

 (3) משרדי פקיד שומה חקירות חיפה, בשדרות המגינים 53, חיפה.

 2. תוקף הוראה זו הוא למשך שנה אחת מיום חתימתה.

, רב־ניצב ד ל י פ פ  ר

 מפכ״ל משטרת ישראל

 כ״ג בחשון התשנ״ד (7 בנובמבר 993ו)

 (חמ 3-1706)

 נתאשר.

ל ח ה ש ש  מ

 שר המשטרה

 קביעת תחנת
 משטרה

 תוקף

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.

 תיקון טעות דפוס

 בתקנות התעבורה (תיקון), התשג״ר-1993, שפורסמו בקובץ התקנות 5555, התשנ״ד, עמ׳ 73,

 בתקנה 1, בהגדרת ״אוטובוס זעיר״, בפסקה (4), במקום ״באוטובוס״ צריך להיות ״באוטובוס״.

 (חמ 3-83)
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