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 עמוד

 צו בתי המשפט(הגרלת סכום התביעות האזרחיות בבית משפט השלום), התשנ׳׳ד-994ו 2ו9

 תקנות ההתגוננות האזרחית(הגנה על שמשות)(תיקון),התשנ״ד-994ו 2ו9

 הודעת המים(עדכון תעריפים למים)(מס׳ 2), התשנ״ד-1994 בו9



 עו בתי המשפט (הגדלת סכום התביעות האזרחיות בבית משפט השלום),
 התשנ״ד-994ו

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י

 החוק), בהתייעצות עמ נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

 אני מצווה לאמור:

 הגדלת סכום 1. החל ביום כ״ב בסיון התשנ״ד (ו ביוני 1994) ייהיה הסכום הנקוב בסעיף ו5(אץ2) לחוק -
 התביעה 600,000 שקלים חדשים.

 כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 1994)

ד ל י ב א י ו  נחמ 1369-» ד

 שר המשפטים
 1 סייח התשמ״ד, עמי 198: ק״ת התשנ״ג, עמי 866.

 תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות)(תיקון), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ד2(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א-1951 י, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), התשי״ז-21956 (להלן -

 התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ״בעל בניך יבוא:

 ״״וילון הרף״ - וילון עשוי בד המונע חדירת רסיסים, מסוג שאישר ראש הג״א או מי שהוא

 הסמיכו לכך.״

 החלפת תקנה ג 2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״דרבי הגנה 3. י שמשות יוגנו באחת מדרכים אלה:

 (1) על כל שטח השמשה, תודבק מצדה הפנימי:

 (א) יריעת פוליאסטר דביקה מאליה בעובי של 100 מיקרון לפחות;

 או

 (ב) יריעת פוליפרופילן דביקה מאליה בעובי של 60 מיקרון

 לפחות:

 (2) על כל שטח השמשה, מצרה החיצוני ומצדה הפנימי, יודבקו שתי

 וערב, סרטים דביקים מפוליפרופילן בעובי של 30 מיקרון וברוחב של 5

 ם״מ לפחות, באופן שתהיה חפיפה של 4 מ״מ על הרצועות;

 (3) מצדו הפנימי של החלון יותקן וילון הדף שיחובר לקיר שמעל

 ומתחת לחלון לפי הוראות ראש הג״א או מי שהוא הסמיכו לכך.״

 3. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״החלפת שמשות 4. במקום הגנה על שמשות כאמור בתקנה 3, יכול שיוחלפו השמשות

ת באחרות מחומר שאינו זכוכית, ושאושר לכך בידי ראש הג״א או מי שהוא י י ח א  זכוכית ב

 הסמיכו לכך.״

 ס״ח התשי״א, עמי 78.
 ק״ת התשי״ז, עמי 42ג; התשל״ד, עמי 1020.

 החלפת תקנה 4
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 תחילה

ן י ב ק ר ח צ  י

 שר הבטחון

 4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ג׳ בסיון התשנ׳׳ד (3 ו במאי 994 ו)
 (דומ 5-2525)

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מם׳ 2), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו1א(ב) לחוק המים, התשי״ט-1959י, הריני מודיע בזה'לאמור:

 ו. עקב שינויים שחלו במדד הכללי ובמדד השכר ביום ה׳ בםיון התשנ״ד (15 במאי 0994

 ובתעריפי החשמל ביום י״ד בסיון התשנ״ד(24 במאי 1994) לעומת ה׳ באדר התשנ״ד(16 בפברואר

 94? 1), אשר גרמו לשינוי של הסל הקובע בשיעור של 4%, השתנו תעריפי המים המסופקים מאת

 חברת מקורות, ולפיכך נוסח פסקה (1) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת

 מקורות), התשמ״ז-21987, הוא מיום י״ד בםיון התשנ״ד (24 במאי 1994) כדלקמן:

 (1) מים לחקלאות

 בפסקה זו -

 ״שנת הרישוי 1989; שנת הרישוי 1993״ - השנים 1989, 1993 למנין הלוח

 הגרגוריאני, לפי הענין;

 ״כמות 1989״ - כמות המים שהוקצתה מחב׳ מקורות לצרכן כרין לחקלאות בשנת

 הרישוי 1989, לרבות כל השינויים כרין שנעשו בה מאז ועד לפרסומן של תקנות

 המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון), התשנ״ג-1993, ובמקרים

 מיוחדים שיקבע נציב המים אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברשיון

 ההפקה כמים זמניים או חד פעמיים:

 ״כמות אי״ - 50% מכמות 1989;

 ״כמות ב׳״ - 30% מכמות 1989;

 ״כמות ג״׳ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחב׳ מקורות לצרכן כדין

 לחקלאות, בשנת הרישוי 993 ו לבין כמות א׳ וכמות ב׳ יחדיו.

 תעריף בעד במות המים
 המוקצית בבל תדשי השנה

 שם מ3על מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.1 עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן) 0.334

 1.2 בית שאן קידוחים 0.395

 1.3 בית שאן מעיינות 0.099

 1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה 0.174

 1.5 עמק הירדן 0.413

 1.6 רמת הגולן, המאגרים (לרבות רמתניה, אגם היתל ואגם יוסיפון),

 גבול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא, יסוד המעלה,

 סייח התשי׳יט, עמ׳ 169; התשנ״ג, עמ׳ 16.
 2 קית התשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ג, עמי 1162; התשנ״ד, עמי 691.
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 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חדשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למיק

 גולני, קרן בנא, עמק מזרחי(למעט קולחי חיפה המסופקים

 לתשלובת הקישון), שימרון-הרי אפרים, מגדל-נצרת, רום כרמל,

 אורן-חדרה, שומרון, נחל עירון, עכו-שפרעם, גוש דן, חולון,

 שרון דרומי, השפלה, אשתאול, שואבה, אשקלון, נגב, ערבה -

 ו. תעריף לכמות א׳ 0.420

 2. תעריף לכמות ב׳ 0.506

 3. תעריף לבמות ג׳ 0.679

 1.7 מים לבריכות דגים

 1. בית שאן מעיינות 0.095

 2. שפעה 0.120

 1.8 לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים שהוקצתה מחב׳

 מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי 1993 0.679

 1.9 שפר״ן -

 תעריף לכל כמות המים הנצרכת 0.442

 10.ו קולחי חיפה המסופקים לתשלובת הקיישון; קולחי חדרה;

 קולחי נתניה (אפיקי עמק חפר) -

 ו. תעריף ל־50% מכמות המים שהוקצתה בשנת 1993 0.398

 2. תעריף לכל יתר כמות המים הנצרכת 0.322

 1.11 מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות מחב׳ מקורות

 לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים שהוקצבה לו

 בשנה הראשונה כאילו היתה ״כמות 1989״ לענין תעריפים אלה.

 ט״ו בםיון התשנ׳׳ד (25 במאי 1994)

ר ו ן צ ו ע ד  נחמ 3-807) ג

 נציב המים
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