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 קובץ התקנות
 ב׳ באייר התשנ״ד 5592 13 באפריל 1994

 עמוד

 צו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 4613: קטע צומת ברקת - טירת
 יהודה - דרך מס׳ 444: כניסה צפונית לברקת (הרחבה ושיפור תוואי): צומת הגישה

 : לגבעת כח: צומת טירת יהודה: צומת הכניסה לברקת ממערב: צומת הכניסה לברקת
 מצפון), התשנ״ד-1994 794

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(צומת(מחלף) ירקון), התשנ׳׳ד-994 ו 795

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה בקווי השירות

 באוטובוסים)(מס׳ 2), התשנ׳׳ד-1994 796

811 . . .  כללי המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק)(הטלת היטלים על תוצרת הלול), התשנ״ד-994 ו .

 הוראות בנק ישראל(נכסים נזילים)(תיקון מסי 3), התשנ״ד-994ז 814

 הודעת רישום ציוד הנדסי(אגרת רישום), התשנ״ד-1994 815

 תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים(תיקון), התשנ״ד-994 ו 816



 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 4613: קטע עומת ברקת
- טירת יהודה - דרך מם׳ 444: כניסה צפונית לברקת(הרחבה ושיפור תוואי);
 צומת הגישה לגבעת כח; צומת טירת יהודה; צומת הכניסה לברקת ממערב;

 צומת הכניסה לברקת מצפון), התשנ״ד-1994

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

 מצווה לאמור:

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

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 143.500-158.285 בקירוב

2 בסמוך לצומת ברקת והמסתיים בנקודת דה הו  על דרך מס׳ 4613: עטרות-טירת י

 ציון 145.769-159.079 בקירוב על הדרך האמורה בסמוך לכניסה לברקת מצפון

 (להלן - הדרך):

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך בנקודת ציון 144.083-158.339 בקירוב עם דרך

 הגישה לגבעת כח בנקודת ציון 144.077-158.440 בקירוב:

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לטירת יהודה בנקודת ציון

 144.280-158.336 בקירוב:

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לברקת ממערב בנקודת ציון

 144.608-158.597 בקירוב:

 (5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 444: לוד נבלת - ראש העין - פתח

 תקוהג בסמוך לברקת מצפון.

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

 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/1.1/7492 הערוכה בקנה מידה 1:2500

י והשיכון, ביום ג׳ בניסן התשנ׳׳ד (15 במרס 1994). נו  והחתומה ביד שר הבי

 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.

 תוספת
 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,31 ,32 4603 

,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,6 

,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,62 ,63 ,64 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,33 ,34 

86 ,87 ,53 ,54 

 תחולת הפקודה
 על הדרך

26 ,33 

,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 

,163 ,38 ,39 ,40 ,42 ,44 ,45 ,46 ,47 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,121 ,122 

123 ,125 ,127 ,129 ,131 ,141 ,143 ,145 

,13 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 

4607 

4608 

4610 

 רשות לעיין
 במפה

 עייר 1943 תוס׳ ו, עמי 40: סייח התשכ״ו, עמי 4.
 2 . ק״ת התשט״ו, עמי 718.

 נ ק״ת התשל״ד, עמי 79ו.
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 חלקות

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה

,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,54 ,77 ,78 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 

97 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,127 

2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,22 ,39 

23 ,24 ,36 

4612 

 302ל,

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

י והשיכון נו  שר הבי

 ג׳ בניסן התשנ״ד (15 במרס 1994)

 (חמ 5-162)

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(עומת (מחלן!) ירקון),
 התשנ״ד-1994

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

 מצווה לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על צומת(מחלף) שבו מתחברת דרך מם׳ 5: קטע צומת מורשה - כפר

. ה- כפר סבאנ תקו  קאםנ:2 עם דרך מס׳.40: קטע פתח־

 (ב) גבולות המחלף עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי,

וי נ  בקווים אדומים במפה מס׳ כ/1000/7480 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר הבי

 והשיכון, ביום ג׳ בניסן התשנ׳׳ד (15 במרס 1994).

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

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

 הרגילות.

 תוספת
 (סעיף 1(ב))

 חלקות

.17 ,15 ,18 ,11 

.57 ,41 ,39 ,36 ,3> 31 ,1 ,42 ,35 ,43 ,3 ,9 ,10 ,15 ,16 

.7 ,6 

,126 ,123 ,120 ,117 ,114 ,111 ,108 ,105 ,102 ,99 ,96 ,93 ,90 ,84 ,82 ,146 

,107 ,110 ,113 ,116 ,119 ,122 ,125 ,128 ,131 ,134 ,137 ,132 ,135 ,129 

,72 ,70 ,68 ,66 ,145 ,77 ,42 ,40 ,89 ,139 ,87 ,92 ,95 ,98 ,101 ,104 

.79 ,74 

.56 ,55 ,54 

.1 ,17 ,7 ,26 ,32 ,31 

.12 ,7 

 גושינ!

6575 

6349 

6314 

6346 

6348 

6398 

7518 

 ג׳ בניסן התשנ״ד (15 במרס 1994)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ2<1-ג< ב

י והשיכון נו  שר הבי
 י עייר 1943 תוס׳ ו, עמי 40: סייח התשכ״ו, עמי 4.

 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1149.

 נ ק״ת התשב״ב, עמי 222: התשכ״ה. עמי 1586.
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 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(מחירי נסיעה בקווי
 השירות באוטובוסים)(מם׳ 2), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף מאץ ו) לחוק יציבות מחירים 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:

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים:

 לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנות התעבורה, התשב״א- 41961.

 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 כ״ב בניסן התשנ״ד (3 באפריל 1994).

 מחיר נסיעה
 בקו שירות

 מס ערך מוסף

 תחילה

 תוספת
 (סעיף 2)

 תעריפי נסיעה 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 כ״א בניסן התשנ״ד (2 באפריל 1994) (להלן - התעריף הקודם)6

 כרטיסיות הנחה רגילות יהיו בכל הקווים שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא עד 10.30

 ש״ח.

ו כמפורט להלן:  מחירי כרטיסיות הנחה לתלמידים ובני נוער יהי

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

 שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם 10.30

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

 (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה(ו) יהיו זכאים להנחה של 500/0 במחיר כרטיס

 העולה על 10.30 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 כרטיםית

 הנחה לקשישים בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם ער 10.30 ש״ח לנסיעה בודדת, כמפורט

 להלן, אלא אם כן נקבע אחרת בתוספת זו.

 ״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ״ח התשמ״ה, עמי 204.
 ״ת התש״ם, עמי נ163.

 ״ת התשב״א, עמי 1425.
 ״ח התשל״ו, עמ׳ 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

 שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם אחת מהגימלאות המפורטות להלן:

 (ו) קיצבת שאירים והשלמת הכנסה:

;  (2) גימלת נכות לפי פרק 21 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-71968

:  (3) גימלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-81980

 (4) דמי 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 10.30 ש״ח

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

ו זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל בכל  6. נכים שבידם תעודות מתאימות יהי

 קווי השירות שתעריף הנסיעה בהם עולה על 10.30 ש״ח.

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

 בכל קווי השירות שתעריף הנסיעה בהם עולה על 10.30 ש״ח.

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

 עד 6.40 ש״ח: בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על 6.40 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

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

 של בעל רשיון הקו לפי חוזה כדין.

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

ת כו  לגבי ארבע הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 20 או 21 נסיעות, הז

כות לגבי  לגבי חמש הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיסיה הנחה בת 25 נסיעות, הז

כות לגבי נסיעה  שתי הנסיעות הראשונות כנקוב בכרטיםית הנחה בת 11 נסיעות והז

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

 הנקוב בכרטיסיה ולאחר מועד זה הזכות כאמור תבוטל.

 11. :א) (1) נוסע 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 ה׳ באייר התשג״ד (16 באפריל

:(1994 

 (2) אחרי המועד האמור בפסקה (1) חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו של נוסע,

 להחזיר לנוסע את מחצית ערבו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב באמור שבידי

 הנוסע.

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

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

 7 ס״וו התשכ״ח, עמ׳ 108.

 8 ס״וו התשמ״א, עמי 30.
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 בכרטיס כאמור לבין התעריף לפי תוספת זו, או להחזיר את הכרטיס שבידו לבעל

 רשיון הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו.

 12. (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:

 (ו) בקו או בקטע קו שבו תעריף נסיעה בודדת הוא עד 6.40 ש״ח - מחיר הנסיעה

 באותו קו או קטע קו:

 (2) בקו או בקטע קו שתעריף נסיעה בודדת בו עולה על 6.40 ש״ח - 50% ממחיר

 הכרטיס ללא הנחה, ובלבד ששכר ההסעה בעד הובלתו לא יהיה נמוך מ־6.40

 ש״ח.

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

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

 ״אגד״) -

ו כמפורט  (1) (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגר״, למעט באזור אילת, יהי

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

 בטור א׳:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 סימול תעריף קודם בש׳יח תעריף חדש בש״דו

2.50 2.40 1 

2.80 2.60 2 

3.80 3.60 3 

4.40 4.10 4 

5.00 4.80 5 

5.70 5.30 6 

6.40 6.00 7 

7.20 6.80 8 

8.00 7.50 9 

8.70 8.20 10 

9.50 9.00 11 

10.30 9.70 12 

10.80 10.00 13 

11.50 10.70 14 

12.20 11.50 15 

12.70 12.00 16 

13.30 12.50 17 

14.00 13.00 18 

14.50 13.50 19 

16.00 15.00 20 
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 טור ג׳
 תעריף חדש בש״דו

 טור ב׳
 תעריף קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

17,00 16.00 21 

18.00 17.00 22 

19.50 18.50 23 

20,50 19.50 24 

22.00 20.50 25 

23.50 22.00 26 

25.00 23.50 27 

26.50 25.00 28 

27.50 26.00 29 

28.50 27.00 30 

30.00 28.00 31 

31.00 29.00 32 

32.00 30.00 33 

33.00 31.00 34 

34.00 32.00 35 

36.00 34.00 36 

38.00 36.00 37 

39.00 37.00 38 

40.00 38.00 39 

41.00 39.00 40 

42.00 40.00 41 

43.00 41.00 42 

44.00 42.00 43 

 (ב) במקומות המפורטים להלן יהיה תעריף הנסיעה החדש לפי סימול 1 לעומת

 התעריף הקודם שםומל בסימול 2: אשדוד, אשקלון, קרית חיים, קרית ים, קרית

 מוצקין, קרית־ביאליק, נתניה.

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

 א׳ לפי סימול המפורט בטור בי:

 טור א' טור ב׳
 המקום הסימול

 ירושלים - אשדוד 20

 ירושלים - אשקלון 20

 ירושלים - קרית מלאכי 15

 נהריה - ארמית 9

 נהריה - ערמשה 10

 כרמיאל - חיפה 13
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 באזור אילת יהיו תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ כמפורט בטור ג/

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

(2) 

 טור ג׳
 בש״ח

 טור ב׳
 בש״ח

 טור אי
 סימול

2.10 

3.20 

2.00 

3.00 

 1א

 3א

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

 חייל - 4.20 ש״ח

 חיילת - 0.00 ש״ח

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

 הנסיעה כנקוב בפסקה (1א) 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׳

 למקומות היעד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כדלקמן:

 טור א׳ טור ב׳ טור גי טור ד׳
 מקום המוצא מקום המעבר מקום היעד תעריף נסיעה בש״ח

 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 17.00

ב באר־שבע דימונה 22.20 אבי  תל־

ב באר־שבע ירוחם 23.00 אבי  תל־

 ירושלים באר־שבע רימונה 25.50

ב באר־שבע 29.00 אבי  חיפה תל־

19.80 (1)  תל אביב מגן ישובי הנגב המערבי

 תל אביב מגן ישובי הנגב המערבי(2) 21.80

14.20 ( ו )  באר שבע מגן ישובי הנגב המערבי

1(5.20 (2)  באר שבע מגן ישובי הנגב המערבי

 בפסקה זו:

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

 מרכז צוחר.

 ישובי הנגב המערבי (2)״: דקל, חולית, יבול, יתר, כרם שלום, סופה, פריגן, תלמי

 יוסף.

 59) תעריפי הנסיעה בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים

ו כמפורט בטור ב׳ להלן:  בטור אי, יהי

 טור ב׳
 תעריף כרטיס הלוך ושוב בש״ח

22.00 

22.90 

26.10 

23.10 

 טור א׳
 מקומות המועא והיעד

 תל אביב - צומת אחים - קרית מלאכי

 באר שבע - קרית גת

 באר שבע - מצפה רמון

 תל אביב - אשקלון
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 טור ב׳
 תעריף כרטיס הלוך ושוב בש״ח

 טור א׳
 מקומות המרצא והיעד

 תל אביב - קרית גת 24.00

 חיפה - טבריה 25.10

גדי 32.40 ־ ן  ירושלים - עי

 ירושלים - נתניה 35.20

 ירושלים - תל אביב 23.00

 ירושלים - ערי גוש דן 25.00

 ירושלים - בני ברק 25.20

 ירושלים - אשקלון, אשדוד 29.00

 ירושלים - באר־שבע 32.50

ב - חיפה 26.00 אבי  תל־

 תל אביב - באר שבע 28.70

 חיפה - קרית שמונה 37.10

 תל אביב - טבריה 36.90

 תל אביב - ערד 39.60

 ירושלים - חיפה 42,00

ב - קרית־שמונה 51.50 אבי  תל־

 ירושלים - אילת 69.00

ב - אילת 70.00 אבי  תל־

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

 (א) (1) כרטיסיות רגילות:

 ר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח תעריף חדש בש״ח

25.00 2.50 11 

י 2.80 28.00  ו

ו 3.80 38.00  ו

 וו 4.40 44.00

50.00 5.00 1.1 

 וו 5.70 57.00

ו 6.40 64.00  י

76.00 3.80 25 

88.00 4.40 25 

100.00 5.00 25 

114.00 5.70 25 

128.00 6.40 25 

36.00 7.20 6 

40.00 8.00 6 

43.50 8.70 6 
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 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח תעריף חדש בש״ח

47.50 9.50 6 

51.50 10.30 6 

 (12על אף האמור בפסקה ) 10x) במקומות בהם הונהג כרטיס חופשי חודשי

 יהיו מחירי כרטיסיות רגילות בנות 6 נסיעות כלהלן:

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

39.60 7.20 6 

44.00 8.00 6 

47.90 8.70 6 

52.30 9.50 6 

56.70 10,30 6 

 (ב) (ו) החל ביום כ׳ באייר התשנ״ד(1 במאי 1994), יהיה מחיר כרטיס מנוי חודשי

 כמפורט בטור בי, לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

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

77.00 72.00 

79.00 72.00 

81.00 75.00 

79.00 85.00 

105.00 97.00 

106.00 97.00 

110.00 101.00 

108.00 104.00 

124.00 115.00 

124.00 120.00 

134.00 124.00 

134.00 127,00 

170.00 159.00 

178.00 165.00 

178.00 167.00 

187.00 173.00 

195.00 

220.00 

235.00 220.00 

245.00 

255.00 240.00 

260.00 240.00 

 אזור אילת: 60.00 64.00
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 (2) החל ביום ב׳ באייר התשנ״ד(1 במאי 1994) יהיה מחיר ברטים מנוי חודשי

 לעולה 53.00 ש״ח; בפסקה זו ״עולה״ - מי שעלה לישראל אחרי ג׳ בטבת התש״ן

 (31 בדצמבר 1989) המתגורר בשטח השיפוט של מועצה אזורית והוא בעל

 תעודה מתאימה שנתן לו ״אגד״.

 (ג) כרטיסיות הנחה לקשישים ולזכאים:

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

25.00 2.50 15 

28.00 2.80 15 

38.00 3.80 15 

44.00 4.40 15 

50.00 5.00 15 

57.00 5,70 15 

64.00 6.40 15 

28.80 7.20 6 

32.00 8.00 6 

34.80 8.70 6 

38.00 9.50 6 

41.20 10.30 6 

 (ד) כרטיסיות הנחה לבני נוער:

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

25.00 2.50 20 

28.00 2.80 20 

38.00 3.80 20 

44.00 4.40 20 

50.00 5.00 20 

57.00 5.70 20 

64.00 6.40 20 

21.60 7.20 6 

24.00 8.00 6 

26.10 8.70 6 

28.50 9.50 6 

30.90 10.30 6 

 (ה) (ו) הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו על נוסע באחד המקומות המפורטים להלן:

 אשדוד, אשקלון, נתניה, קרית חיים, קרית ים, קרית מוצקין, קרית ביאליק, שבידו

 כרטיסיה הנחה שמחירה לפי התעריף הקודם המסומל בסמול 2 והוא רשאי

 להמשיך ולהשתמש בה.
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 (2) מפעיל השירות יחזיר לנוסע כאמור בפסקה (1) לפי דרישתו, את ערכן של

 כל הנסיעות שלא נוצלו יחסית למחיר הנקוב של כרטיסית ההנחה.

 (ו) כרטיסיות הנחה באזור אילת:

 (1) כרטיסיות הנחה רגילות:

 תעריף הכרטיסיה בש״ח

21.00 

32.00 

 תעריף הכרטיםיה בש״ח

21.00 

32.00 

 תעריף הכרטיסיה בש״ח

21.00 

32.00 

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח

2.10 

3.20 

 מספר הנסיעות

11 

11 

 (2) כרטיסיות הנחה לקשישים וזכאים:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח

2.10 15 

3.20 15 

 (3) כרטיסיות הנחה לבני נוער:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת גש״ח

2.10 

3.20 

20 

20 

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

 נסיעה בקו סיבובי ״תיירות״ תעריף נטיעה בש״ח

8.00 

21.00 

26.50 

 נסיעה בודדת

 נסיעה ליום אחד ללא הגבלה

 נסיעות ללא הגבלה ליומיים

 15. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של ״דך אגורה שיתופית לתחבורה ציבורית בע״מ(להלן -

 ״דן״) -

 (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ יהיו כמפורט בטור ג׳ לעומת התעריף

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

 טור ג׳
 תעריף חדש בש״ח

 טור ב׳
 תעריף קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

2.80 2.60 1 

4.40 4.10 2 

5.70 5.30 6 

6.40 6.00 7 

7.20 6.80 8 

8.00 7.50 9 

8.70 8.20 10 

9.50 9.00 11 

10.30 9.70 12 
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 טור ג׳
 תעריף חדש בש״ח

 טור בי
 תעריף קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

10.80 10.00 13 

11.30 10.70 14 

12.20 11.50 15 

12.70 12.00 16 

13.30 12.50 17 

14.00 13.00 18 

14,50 13.50 19 

16,00 15.00 20 

17.00 16.00 21 

18.00 17.00 22 

19.50 18.50 23 

20.50 19.50 24 

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

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

 טור ב׳

 תעריף כרטיס הלוך ושוב בש״ח

25.20 
23.90 

 0 ו.35

18.50 

17.10 

18.50 

23.90 

 טור א׳
 מקומות המוצא והיעד

 בני ־ברק - ירושלים

ב - קדומים אבי  תל־

ב - מפגש הבקעה אבי  תל־

ב - אריאל אבי  תל־

 פתח־תקוה - אריאל

 תל אביב - ברקן

־ברק - עמנואל י  בנ

 3:1) החל ביום כ׳ באייר התשנ״ר (1 במאי 1994), יהיה מחיר כרטיס מנוי חודשי כמפורט

 בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור ב׳
 תעריף חדש בש״ח

108.00 

178.00 

370.00 

 טור א׳
 תעריף קודם בש״ח

104.00 

170.00 

 (י) מחירי כרטיסיות יהיו:

 (א) כרטיסיות רגילות:

 תעריף הכרטיסיה בש״ח

28.00 

44.00 

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח

2.80 

4.40 

 מספר הנסיעות

11 

11 
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 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח תעריף הברטיסיה בשיח

 4.00 ו ו

128.00 

36.00 

40.00 

43.50 

47.50 

51.50 

5.70 

6.40 

7.20 

8.00 

8.70 

9.50 

10.30 

25 

25 

6 

6 

6 

6 

6 

 (ב) כרטיסיות הנחה לקשישים ולזכאים:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש׳׳ח תעריף הברטיםיה בש״ח

28.00 2.80 15 

44.00 4.40 15 

57.00 5.70 15 

64.00 6.40 15 

28.80 7.20 6 

32.00 8.00 6 

34.80 8.70 6 

38.00 9.50 6 

41.20 10.30 6 

 (ג) כרטיסיות הנחה לנוער:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח תעריף הכדטיסיה בש״ח

28.00 2.80 20 

44.00 4.40 20 

57.00 5.70 20 

64.00 6.40 20 

21.60 7.20 6 

24.00 8.00 6 

26.10 8.70 6> 

28.50 9.50 6 

30.90 10.30 6 

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

 בי, לעומת התעריף הקודם המפורט בט1ר אי:

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

2.80 

4.40 

5.70 

2.60 

4.10 

5.30 
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 17. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע״מ והגליל חברת ג׳י

 בי טורס בע׳׳מ, יהיו כמפורט בטור בי, לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

 (ו) תעריפי נסיעה בודדת:

 טור ב׳
 תעריף חדש בש״ח

 טור א׳
 תעריף קודם בש״ח

2.80 2.60 

3.80 3.60 

4.40 4.10 

5.00 4.80 

5.70 5.30 

6.40 6.00 

7.20 6.80 

8.00 7.50 

8.70 8.20 

9.50 9.00 

10.30 9.70 

10.80 10.00 

11.50 10.70 

12.20 11.50 

12.70 12.00 

13.30 12.50 

 (2) כרטיסיות רגילות:

 מספד נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הברטיסיה בש׳׳ח

56.00 2.80 25 

76.00 3.80 25 

88.00 4.40 25 

100.00 5.00 25 

114.00 5.70 25 

128.00 6.40 25 

36.00 7.20 6 

40.00 8.00 6 

43.50 8.70 6 

47.50 9.50 6 

51.50 10.30 6 

 ';3) כרטיסיות נוער:
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 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח תעריף הכרטיסיה בש״דו

28.00 2.80 20 

38.00 3.80 20 

44.00 4.40 20 

50.00 5.00 20 

57.00 5.70 20 

64.00 6.40 20 

72.00 7.20 20 

80.00 8.00 20 

87.00 8.70 20 

95.00 9.50 20 

103.00 10.30 20 

108.00 10.80 20 

115.00 11.50 20 

122.00 12.20 20 

 בכרטיסיות נוער לנסיעות בקווי שירות שתעריף נסיעה בודדת בהם הוא מעל 10.30

נוך  ש״ח רשאים להשתמש רק בגי נוער הלומדים בבתי ספר מוכרים ע״י משרד החי

 והתרבות לצורך נסיעות ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.

 (4) כרטיסיות לקשישים וזכאים:

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

28.00 2.80 15 

38.00 3.80 15 

44.00 4.40 15 

50.00 5.00 15 

57.00 5.70 15 

64.00 6.40 15 

28.80 7.20 6 

32.00 8.00 6 

34.80 8.70 6 

38.00 9.50 6 

41.20 10.30 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

ו כמפורט בטור ב׳, לעומת התעריף הקורם המפורט בטור א׳:  יהי

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

1.80 1.70 
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 (:;) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 המחיר בש״ח

18.00 

18.00 

18.00 

 מס׳ הנסיעות

11 

20 

15 

 סוג הכרטיםיה

 רגילה

 נוער

 קשיש וזכאי

 (3) החל ביום כ׳ באייר התשנ״ד (1 במאי 1994) יהיה מחיר כרטיס מנוי חודשי:

 טור ב׳
 תעריף כרטיס מנוי

 חדש בש״ח

70.00 

 טור א׳
 תעריף כרטיס מנוי

 קודם בש״ח

65.00 

 טור ב׳
 תעריף כרטיסיה חדש

 בש״ח

51.00 

80.00 

 (4) ברטיסית הנחה לנוער של 21 נסיעות:

 טור א׳
 תעריף כרטיסיה קודם

 בש״ח

48.00 

75.00 

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

 התעריף הקודם המפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור ג׳
 תעריף חדש בש־ח

 טור ב׳
 תעריף קודם בש״ח

 טור א׳
 סימול

2.80 2.60 1 

3.80 3.60 3 

4.40 4.10 4 

5.00 4.80 5 

5.70 5.30 6 

6.40 6.00 7 

7.20 6.80 8 

8.00 7.50 9 

8.70 8.20 10 

9.50 9.00 11 

10.30 9.70 12 

10.80 10.00 13 

11.50 10.70 14 

12.20 11.50 15 

12.70 12.00 16 

13.30 12.50 17 

14.00 13.00 18 
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 סימול תעריף קודם בש־ח תעריף חדש בשיח

14.50 

16.00 

17.00 

18.00 

19.50 

13.50 19 

15.00 20 

16.00 21 

17.00 22 

18.50 23 

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

 להלן:

 1. שדה התעופה עטרות קלנדיה אל מטר ירושלים:

ים אל בדיר, ירושלים:  2. אל ראם די

 3. אל ראם ירושלים:

נה ירושלים: י  4. בית חנ

 5. שייך ג׳ראח ירושלים:

 6. ירושלים יריחו עמאן:

 7. ירושלים אל בירה רמאללה:

 8. בית צפאפה;

ו במפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:  יהי

 (ו) נסיעה בודדת:

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

2.80 2.60 

3.80 3.60 

4.40 4.10 

5.00 4.80 

8.00 7.50 

 (2) כרטיסיה הנחה לנוער של 10 נסיעות:

 תעריף נסיעה תעריף כרטיסיה
 בודדת בשיח בש״ח

14.00 2.80 

 21. תעריפי הנסיעה בקו השירות של חברת שרכאת בסאת ג׳בל אל זיתון סילוון אל טורי יהיו

 כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳:

 (1) תעריף נסיעה בודדת:

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

1.50 2.60 
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 (2) מחיר כרטיסיה הנחה לנוער בת 12 נסיעות תהיה 9.00 ש״ח.

 (3) מחיר כרטיס מנוי לנוער יהיה:

 טור א׳ טור ב׳
 סוג המנוי מחיר בש״ח

 שבועי 9.00

 חודשי 37.50

 22. תעריפי הנסיעה בקו 90 ו 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 5.60

 מביתר עילית לבר גיורא 2.70

 בשטח השיפוט של ביתר עילית 1.20

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

 סוג הכרטיסיה מספר הנסיעות מחיר בש״ח

 בני נוער 20 56.00

 קשישים וזכאים 15 56.00

 רגילה 11 56.00

 (3) החל ביום כ׳ באייר התשנ״ד(1 במאי 994 ו) לא יעלה מחיר כרטיס מנוי חודשי לנסיעה

 מביתר עילית לירושלים על 224.00 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.

 י״ב בניסן התשנ״ד (24 במרס 1994)

 (חמ 3-1978)

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

 שר האוצר שר התחבורה

 כללי המועצה לענף! הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול),
 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 50, 70 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

 התשב״ד-1963ו (להלן - החוק), ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב,

, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:  התשמ״ה-21985

 י ס״ת התשכ״ד, עמי 12: התשל״ה, עמי 74: התשמ״א, עמי 178: התשנ״ג, עמי 8ו.
 2 ם״ח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״ב, עמי 40.
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 הגדרות 1. בכללים אלה -

 ״עופות״ - תרנגולים, אווזים, ברווזים, ברברים, מולרדים ותרנגולי הודו, מכל גזע, מין וגיל;

 ״ביצי מאכל״ - ביצי תרנגולת בקליפה, שאינן ביצי דגירה:

 ״גזעים קלים״ - אפרוחים, תרנגולים וביצים מגזע לגהורן, גזע ניו המפשייר או גזע רד וביצי

 דגירה שהטילו תרנגולות מגזע לגהורן, גזע ניו המפשייר, גזע רד או שהטילו תרנגולות מכל

 הצלבה שבין גזע לגהורן, גזע ניו המפשייר או גזע רד;

 ״גזעים כבדים״ - אפרוחים, תרנגולים וביצים, שאינם מגזעים קלים:

 ״המועצה״ - המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק;

 ״המכס״ - אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר;

 ״קילוגרם״ - לפי משקל חי;

 ״מטילות״ - תרנגולות שגילן מעל חמישה חודשים;

 ״פטמים״ - תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חודשים.

 היטלים 2. מוטל בזה היטל שישולם בידי כל מגדל של תוצרת לול, בשיעורים המפורטים להלן:

 (1) 0.65 אגורות לבל ביצת מאכל המגיעה לשיווק:

 (2) 6.2 אגורות לכל קילוגרם של פטמים המגיע לשיווק, למעט ליצוא שלגביו נמסר

 למועצה רשימון יצוא של המכס:

 (3) 1.3 אגורות לבל קילוגרם של פטמים שיוצא לחוץ לארץ ושלגביו נמסר למועצה

 רשימון יצוא של המכס:

 (4) 0.8 אגורות לכל קילוגרם של ברווזים, ברברים ומטילות המגיע לשיווק:

 (5) 8.9 אגורות לכל קילוגרם של תרנגולי הודו המגיע לשיווק:

 (6) 1.8 אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים בבדים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך

 אחרת, למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה

 של ברווזים ושל תרנגולי הודו:

 (7) 0.16 אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים כבדים או קלים שיוצאה לחוץ לארץ כביצת

 דגירה ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה של

 ברווזים ושל תרנגולי הודו:

 (8) 3.0 אגורות לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או שווקה בדרך

 אחרת, למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס, ולמעט ביצי דגירה

 של בורווזים ושל תרנגולי הודו:

 (9) 4.8 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שהוכנסה למדגרה או ששווקה בדרך

 אחרת, למעט ליצוא שלגביו נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס:

 (10) 0.45 אגורות לכל ביצת דגירה של תרנגולי הודו שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה

 ושלגבי היצוא נמסר למועצה רשימון יצוא של המכס:

 (11) 4% ממחיר פו״ב ליבואן בחוץ לארץ, לכל קילוגרם של כבד אווזים שיוצא לחוץ

 לארץ;

 (12) 0.5% ממחיר פו״ב ליבואן בחוץ לארץ, לכל קילוגרם של כבד מולרד שיוצא לחוץ

 לארץ;
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 שמירת דינים

 אצילת סמכויות

 (13) 6.4 אגורות לכל אפרוח מגזע כבד של תרנגולות הנמסרים על ידי המדגרה, למעט

 ליצוא, אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכיי משקו הוא, ולמעט אפרוחים שסיפק קבלן

 מורשה לאזור יהודה, השומרון וחבל עזה:

 (14) 10.5 אגורות לכל אפרוחה מגזע קל של תרנגולות הנמסרות על ידי המדגרה, למעט

 ליצוא, אך לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא, ולמעט אפרוחות שסיפק קבלן

 מורשה לאזור יהודה, השומרון וחבל עזה;

 (15) 6.0 אגורות לכל אפרוח או אפרוחה לרביה מגזע קל או כבד הנמסרים על ידי

 המדגרה, לרבות הדגרה של מגדל לצרכי משקו הוא, למעט אפרוחים כאמור הנמסרים

 ליצוא ולמעט אפרוחים ואפרוחות לרביה מגזע כבד או קל שסיפק קבלן מורשה לאזור

 יהודה, השומרון וחבל עזה.

יב  3. (א) ההיטלים לגבי התוצרת המפורטת בסעיף 2(1) עד (12) ייגבו מאת המגדל החי

י הקבלן המורשה המקבל את תוצרת הלול של אותו מגדל לשיווק. ד י ־  בהם, על

י ד י ־ יב בהם, על  (ב) ההיטלים לגבי התוצרת בסעיף 2(13) עד(15) ייגבו מאת המגדל החי

 הקבלן המורשה שמכר למגדל את האפרוחים.

 (ג) המועצה תודיע לקבלנים המורשים את סכום ההיטלים שעליהם לגבות מאת

 המגדקים, והקבלנים המורשים יעבירו את ההיטלים למועצה מדי חודש. אין בהסדר זה כדי

 לפגוע בדרכי גבייה אחרות.

 (ד) המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלן מורשה בשל תוצרת הלול

 את סכום ההיטלים אשר על הקבלן המורשה לגבות.

 (ה) הקבלן המורשה רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו בעד תוצרת הלול את ההיטל

 המוטל על המגדלים.

 (ו) על אף האמור בסעיף זה רשאית המועצה לגבות היטלים המוטלים לפי סעיף 2 מאת

 המגדל במישרין.

 4. קבלן מורשה ינהל רישום וימסור למועצה דין וחשבון נכון ומדויק -

 (1) לגביית היטלים בהתאם לסעיף 3, כפי שהמועצה תורה מפעם לפעם.

 (2) לכספי הטבות -

 (א) שהמועצה מעבירה לו בשביל המגדלים הצמודים אליו בשיווק תוצרת

 הלול;

 (ב) ששילם למגדלים כאמור.

 5. אין בכללים אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.

יותיה לפי כללים אלה.  6. המועצה אוצלת בזה לועד הפועל של המועצה את סמכו
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 7. כללי המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (הטלת היטלים על תוצרת הלול) (מס׳ 2),

ג - בטלים. ״ג-993ו  התשנ

 ביטול

 נתאשר.

ן ב ש י א  א׳ בניסן התשנ״ד (13 במרס 1994) י ו נ ת

 >חמ 5-685) יושב ראש המועצה לענף הלול

) ש ו ח ט ש א ב ר ה ם ( ב י י ג ה י ר ח ה כ י ר מ ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 ג ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 1080.

 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)(תיקון מס׳ ב), התשנ״ד-1994

יעצות עם , לאחר התי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י

 הוועדה, ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

 תיקון סעיף 15 1. בסעיף 15 להורא1ת בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א-21971 (להלן - ההוראות

 העיקריות), במקום הגדרת ״פקדון מיוחד (פמ״ב)״ יבוא:

 ״פקדון מיוחד (נמ״ב)״ - פקדון מיוחד במטבע חוץ של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, בו

 מופקדת חובת ההשקעה האמורה בסעיף 18.״

 תיקון סעיף 18 2. בסעיף 18 להוראות העיקריות -

 (1) בסעיף קטן(ב) -

 (א) במקום ״ו־(3ג)״ יבוא ״(3ג) ו־(3ד)״.

 (ב) בפסקה(3), במקום ״בחשבון מטבע חוץ מסוג חשבון מיוחד(פמ״ב)״ יבוא ״מסוג

 פקדון מיוחד (נמ״ב)״.

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) הנגיד רשאי, במקרים מיוחדים שייראו לו, לקבוע כי חובת ההשקעה האמורה

 בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), כולה או חלקה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, תהיה

 אך ורק בהפקדה בפקדון בבנק ישראל מסוג פקדון מיוחד(נמ״ב): תחילתה של קביעה

 כאמור לא תקדם לשבוע אחד אחרי מועד פרסומה ברשומות.״.

 תיקון סעיף 8וא 3. בסעיף 18א להוראות העיקריות, במקום סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים(א) ו״(ב), לא יראו כחריגה לענין האמור בהם, חריגה

 שאינה עולה על 3 אחוזים מהונו של התאגיד הבנקאי או על 5 מיליון דולרים - הגבוה

 שביניהם, לפי חישוב ממוצע שבועי של היתרות היומיות.״.

 תיקון סעיף 20 4. בסעיף 20(1) להוראות העיקריות, בפריט ״חריגה מחובת השקעה במט״ח״, במקום ״או

 מיוחד (פמ״ב)״, יבוא ״או מיוחד (נמ״ב)״.

 תחילה 5. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ז באייר התשנ״ד (28 באפריל 1994).

 י״א בניסן התשנ״ד (23 במרס 1994) י ע ק ב פ ר נ ק ל

 (חמ 3-106) נגיד בנק ישראל

 י ס״ח התשי״ד, עמי 192: התשמ״ח, עמי 239.

 2 ק״ת התשל׳׳א, עמי 690; התשנ״ד, עמי 728.
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 הודעת רישום עיוד הנדסי(אגרת רישום), התשנ״ד-1994

י (להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ג) לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט-959ו

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב עליית מדד חודש ינואר 1994 לעומת מדד חודש ינואר 1993 ישתנו סכומי אגרת שינוי סכומי
ה י ג א  הרישום השנתית שבתוספת השניה לתקנות החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד (1 באפריל 1994), ה

 כמפורט להלן:

 אגרת הרישום השנתית בעד - בשקלים חדשים

 טרקטור זחלי ואופני מ־100 כ״ם ומעלה 308.31

 מחפר - עגורן זחלי ואופני 308.31

 מפלס ממונע 308.31

 מגרדה ממונעת 308.31

 מוביל עפר 308.31

 עגורן צריח 308.31

 מיתקן לערבול אספלט 308.31

 מפזר שלמק 308.31

 טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ״ם ועד בכלל 212.68

 מכבש כבישים ממונע 212.68

 עגלת שפיכה דמפר 212.68

 מחפרון 212.68

 מדחס אוויר נייד 212.68

 קודח סלע 212.68

 קודח אדמה 212.68

 חופר תעלות 212.68

 מכונה לטאטוא 212.68

 מכונה ליציקת אבני שפה 212.68

 מתיז ביטומן ממונע 212.68

 מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכוח מנועי 212.68

 מגרדה נגררת 118.46

 מכבש כבישים נגרר 118.46

 מערבל בטון 118.46

 ו׳ בשבט התשנ״ד (17 בפברואר 1994)

ה י ר  (חמ 2ו5-3) י ק ו א ל א

וד הנדסי  רשם צי

 י ק״ת התשי״ט, עמי 73ו1: התשנ׳׳ג, עמ׳ 6ו7.
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 תקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון)/ התשנ״ד-994ד

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשב״א-

2 (להלז - ו  1961 י, ותקנה 29 לתקנון האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשב״ב-962

נוך והתרבות, כדלהלן:  התקנון), מתקנת האקדמיה את התקנון, בהתייעצות עם שר החי

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנון, במקום ״לעשרים וחמישה״ יבוא ״לשלושים״.

 כ״ו באדר התשנ״ד (9 במרס 1994)

ר נ ט ר ו ע י ש ו ה ׳ י פ ו ר  נחמ 3-1959) פ

 נשיא האקדמיה הלאומית

 הישראלית למדעים

 1 סייח התשכ׳׳א, עמי ג9ו: התשל״ג, עמי 43.

 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 1495: התשל״ז, עמי 300: התשמ״ו, עמי 772: התשמ״ט, עמי 1453.
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