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 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הודאת שעה)(תיקון),
 התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 12 ו־26 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-

 1981י, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

, במקום  תיקון תקנה 1 1. בתקנה ו לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים(הוראת שעה), התשנ״ד-21994

 ״יום כ״ו בתשרי התשנ״ה (1 באוקטובר 1994)״, יבוא ״יום כ״ח בטבת התשנ״ה (31 בדצמבר

 1994)״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלו ביום כ״ו בתשרי התשנ״ה (1 באוקטובר 1994).

 ז׳ בחשון התשנ״ה (12 באוקטובר 1994)

י א ב י ל ד ו ל ד ח ה ש ש  1חמ 1664-» מ

 שר המשטרה שר המשפטים

 סייח התשמ״א, עמי 322.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 630.

 צו מם הכנסה (מניעת מסי כפל)(ארעות הברית), התשנ״ה-994ד

, אני מודיע לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה

 מתן תוקף ו. מן המועיל הוא שינתן תוקף לאמנה שנעשתה ביום 20 בנובמבר 1975, לרבות שני

 להסכם פרוטוקולים מתקנים אשר נחתמו בתאריך 30 במאי 1980 ובתאריך 26 בינואר 1993, עם ממשלת

 ארצות הברית של אמריקה לגבי מסים על הכנסה. האמנה תיכנס לתוקף בישראל בהתאם לאמור

 בה.

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 כ״ד בתשרי התשנ״ה (29 בספטמבר 1994)

 (חמ 3-1431)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 עו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי
 תגמולים)(תיקון), התשנ״ה-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1ב לחוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום),

יעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני , בהתי י -950ו  התש״י

 מצווה לאמור:

 תיקון סעיף ו ו. בסעיף ו לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (העלאת שיעורי תגמולים), התשמ״ח-

(להלן - הצו העיקרי), במקום ״יטו של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר 21987 

 בזכות בן משפחה״ יבוא ״16 של הדירוג המינהלי״.

 סייח התש״י, עמי 162; התשמ״ט, עמי 10.
 ־ ק״ת התשמ״ח, עמי 203: התשנ״ב, עמי 685.
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 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״כ״א של הדירוג האחיד ושאין משתלמת תוספת שכר בזכות תיקון סעיף 2

 בן משפחה״ יבוא ״19 של הדירוג המיגהלי״.

 3. בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום ״144.4%״ יבוא ״147%״. תיקון סעיף ג

 4. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום ״51.1%״ יבוא ״51.6%״ ובמקום ״ב״א של הדירוג האחיד תיקון סעיף 4

 ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה״ יבוא ״19 שלי הדירוג׳ המינהלי״.

ד תיקון סעיף 5  5. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום ״75.7%״ יבוא ״%ו.77״ ובמקום ״כ״א של הדירוג האחי

 ושאין משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה״ יב1א ״19 של הדירוג המינהלי״.

 6. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״כ״א של הדירוג האחיד״ יבוא ״19 של הדירוג המינהלי״. תיקון סעיף 6

 7. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשנ״ד (1 באפריל 1994). תחילה

 כ״ה בתשרי התשנ״ה (30 בספטמבר 1994)

 גתו* 3-1302) י צ ח ק ר ב י ן

 שר הבטחון

 תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאבל), התשנ״ה-994 ו

, וסעיף 22 לפקודת י  בתוקף סמכותי לפי סעיף רוב לחוק רישוי עסקים, התשב״ח-968ו

, אני מתקין תקנות אלה: 2  מוזלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 פרק אי: פרשנות

 1. בתקנות אלה - הגדרות

 ״המנהל״ - מנהל השירותים הווטרינריים או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה:

; ג  ״כללי התשכ״ח״ - כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), התשכ״ח-968ו

 ״תחנת מיון״ - מבנה המשמש לשיקוף, מיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל, שהוא עסק

; 4  כמשמעותו בפרט 66 ו לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג-973ו

 ״תקנות תנאי התברואה״ - תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),

. 5  התשל״ב-972ו

 פרק בי: רישוי

 2. לא יינתן לאדם רשיון לתחנת מיון, לא ינהל אדם ולא יפעיל תחנת מיון אלא אם כן הוא תנאים לרישוי

 ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.

 3. לבקשת הרשיון לעסק יצורפו, לאישור המנהל, הנספחים המפורטים להלן: הגשת בקשה
 לרישוי

 (1) מפה מצבית - תרשים סביבה בקנה מידה של 1:1250;

 ס״ת התשב״ח, עמ׳ 204; התש״ן, עמי 156.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 84.

 3 ק״ת התשב״ח, עמי 1862; התשנ״ד, עמי 28.

 4 ק״ת התשל״ג, עמי 684; התשנ״ד, עמי 22.

 5 ק״ת התשל״ב, עמי 1112; התשנ״ב, עמי 1210.
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 (2) תרשים המגרש בקנה מידה של 1:250;

יות תחנת המיון בקנה מידה של 1:100;  (3) תכנ

 (4) מפרט טכני וסניטרי של תחנת המיון:

ות התחנה. י  (5) רשימת ציוד וסימון הצבתו בתכנ

 (6) הודעה בדבר כמות הביצים השנתית שתמוין בתחנה.

 מתן אישור 4. מתן אישור, סירוב לתתו, קביעת תנאים לנתינתו, שינויו או ביטולו מסורים לשיקול דעתו

 של המנהל.

 חידוש רשיון 5. הוראות תקנה 3 יחולו גם על בקשה לחידוש רשיון, זולת אם נתקיימו תנאים אלה:

נויים בפרטים שהוגשו לפי  (ו) מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שי

 תקנה 3;

 (2) לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה בידי המבקש, בי הנספחים שהוגשו לפי

 תקנה 3, לעני! בקשה קודמת, משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש

 הרשיון.

 פרק גי: המבנים והחצר

 6. (א) תחנת מיון תהא מרוחקת, להנחת דעתו של המנהל, מכל מקורות ריח או זיהום אחר

 העלולים להשפיע לרעה על טיב הביצים.

 (ב) שטח מבנה תחנת המיון לא יפחת מ -

 (1) 60 מ״ר לתחנה הממיינת עד 6 מיליון ביצים לשנה:

 (2) 100 מ״ר לתחנה הממיינת עד 10 מיליון ביצים לשנה:

 (3) 120 מ״ר לתחנה הממיינת מעל 10 מיליון ביצים בשנה ועוד 10 מ״ר לכל מיליון

 ביצים נוספות.

5 מטרים  7. חצר תחנת המיון תהא מגודרת: השטח שבין התחנה ובין גדר החצר לא יפחת מ־

 מכל קיר חיצוני של בנין התחנה: החצר תהיה מרוצפת בחומר קשיח כגון בטון או אספלט,

 מנוקזת, חפשיה מכל גרוטאות וחפצים, נקיה ומסודרת.

 8. בחצר תחנת המיון יותקנו, בגובה שלא יפחת מ־30 ם׳׳מ מעל פני הקרקע, מיתקן אטום

 לאשפה, ברזי מים וסדרי ניקוז, הבל לפי דרישת המנהל.

 9. בתחנת המיון יהא משטח פריקה וטעינה מקורה בגגון; המשטח יהא מחומר קשיח כגון

6 מטרים רוחב ו־10 מטרים אורך.  בטון או אספלט, אשר מידותיו לא יהיו פחות מ־

 10. בתחנת המיון ייוחד חדר למשרד.

 11. (א) בתחנת מיון יהיה חדר מיון ואחסון ביצים (להלן - חדר מיון), ממוזג לטמפרטורה

 מרבית של 20 מעלות צלזיוס, בנוי מחומרים יציבים, קשיחים ובעלי כושר בידוד כגון בטון, לבנים

 או כל חומר בניה מתאים אחר למעט אסבסט או עץ.

 (ב) י צדם הפנימי של קירות חדר המיון יהיה מצופה, עד לגובה של 2 מטרים לפחות,

 בחומר קשיח וחלק, בגוון בהיר, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.

 מקום ושטח
 התחנה

 חצר התחנה

 מיתקני אשפה
 שטיפה וניקוז

 משטח פריקה
 וטעינה

 חדר מיון
 ואחסון ביצים
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 (ג) רצפת חדר המיון תהא מנוקזת, עשוי מרצפות או בטון מוחלק וניתנת לניקוי וחיטוי

 בנקל.

 12. בתחנת המיון יהיו מחסנים נפרדים לאריזות משומשות או פגומות ולאריזנת חדשות

 ומחסנים לחומרים כימיים, אבזרים וחלקי חילוף הדרושים לעבודת התחנה: המחסנים יהיו

 סגורים ואטומים בפני כניסת אבק ומזיקים.

 13. בתחנת מיון יהיו חדר אובל, חררי שירות והלבשה לעובדים, כמפורט בפרק ז׳ לתקנות

 תנאי התברואה.

ינת קירור  14. בתחנת מיון יהיה מקרר או חדר קירור, לפי דרישת המנהל לפי במות הביצים הממו

 בתחנה: הטמפרטורה במקרר או בחדר הקירור לא תעלה על 2 מעלות צלזיוס.

 פרק די: ציוד

ינת מעל 0ו מיליון ביצים בשנה תהיה מכונת מיון המתאימה  15. (א) בתחנת מיון הממי

יינות בה ובנויה לאחיזה נפרדת של כל ביצה: במכונה יהיה תא שיקוף  לכמות הביצים הממו

ו בוילון כהה ומואר באופן המאפשר לראות בבהירות את תוכנה הפנימי של  מחופה מכל צדדי

 הביצה (להלן - תא שיקוף).

נת מיון  (ב) בתחנת מיון שלא כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה המיון באמצעות מכו

ינות בתחנה, ואשר יש לה תא שיקוף. י  מדגם התואם את כמות הביצים הממו

 16. (א) בתחנת מיון תהיה מכונה לשאיבת אבק בעלת יכולת שאיבה התואמת את גודלה

יינות בה.  שע התחנה ואת כמות הביצים הממו

 (ב) בתחום תחנת המיון לא יופעלו מכונות באמצעות מנועי שריפה.

 17. בתחנת מיון יהיו מכלים אטומים לאיסוף ביצים שבורות ושפיכות, במספר מספיק לבמות

ינות בה: המכלים יהיו מחומר הניתן לרחיצה וחיטוי בנקל. י  הביצים הממו

 18. בתחנת מיון יהיו מכלים אטומים לקליטת ביצים אסורות בשיווק לפי סעיף 14ד. לכללי

 ההשכ״ח.

 19. הריהוט והציוד בתחנת המיון יהיו שלמים, תקינים ונקיים, עשויים מחומר קשיח וחלק ריהוט וציוד

 הניתן לניקוי וחיטוי בנקל ושאינו סופג רטיבות, אינו מתקלף ואינו מושפע מחומרים הבאים במגע

 עמו.

 פרק הי: תאורה, מים, ביוב, הפעלה ותחזוקה

 20. באזורי המיון והאריזה של הביצים בתחנת המיון תהיה תאורה בעוצמה של 300 לוקס תאורה

 לפחות.

 21. המים הנכנסים למבנה תחנת המיון יהיו באיכות מי שתיה. מים

 22. לרשות העובדים בתחנה יעמדו מי שתיה חמים וקרים במשך כל שעות העבודה. י מי שתיה

 23. צנרת השפכים בתחנה תהיה תקינה, ללא נזילה או דליפה. צנרת שפבים

 24. בל שטח תחנת המיון יהיה נקי ומסודר בכל עת. נקיון
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 חדר אוכל
 וחדרי שירות

 מכונת מיון

 מכונות ניקוי

 מכלים לביצים
 שבורות ושפוכות

 מכלים לפסולת



 25. לא יימצאו בעלי חיים בשטח תחנת המיון.

 26. (א) לא תיעשה פעולת הדברה בתחנת מיון אלא בידי מדביר בעל היתר לפי תקנות

 רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה-1975', לאותו סוג הדברה.

 (ב) נעשתה בתחנת מיון פעולת הדברה, תישמר במשרד התחנה, למשך חצי שנה מיום

 ההדברה, תעודה המפרטת את שם המדביר ומספר רישויו, תאריך הפעולה, סוג חומר ההדברה

 ומהותו.

 בעלי חיים

 27. מיון הביצים ואחסנתם בתחנת המיון יהיה בהתאם להוראות סעיפים 14א עד 16 לכללי

 התשכ״ח.

 מיון ביצים

 פרק וי: עובדינ!

 28. מספר העובדים בכל תחנה יהיה לפי דרישת המנהל. העובדים יודרכו בידי מנהל

 המחלקה הטכנולוגית של המועצה לענף הלול בכל הנוגע למיון ביצים - מבנה הביצה, תכולתה,

 תהליכי התיישנותה וזיהוי פגמים בה.

 מספר העוברים
 והכשרתם

 לינת עוברים 29. לינת עובדים בתחנת מיון - אסורה.

־66 לתקנות תנאי ן אישי של העובדים יחולו הוראות תקנות 65 ו ו נקי  30. על בריאות, לבושו

 התברואה.

 פרק ד: כללי

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 י״ר בתשרי התשנ״ה (9 ו בספטמבר 1994)

 (חמ 3-2527)

 ק״ת התשל״ה, עמי 1184.

 בריאות, לבוש
 ונקיון אישי

, ארבעה חודשים מיום פרסומן. 4ו ־  תחילה 31. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנ1ת 6, 11 ו

ו ו־14 ביום א׳ באייר התשנ״ה (ו במאי 1995).  (ב) תחילת תקנות 6, ו

 הוראת מעבר 32. המנהל רשאי, לפי בקשת בעל תחנת מיון, לפטרו מהוראות מסוימות של תקנות אלה,

 לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל העסק לפי רשיון תקף.

 תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק)(מועצות)(הוראת שעה)(תיקון),
 התשנ״ה-994ד

, וסעיף 29 י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק), התש״ח-948ו

 לפקודת הפיקוח על פרי הדר, 21940, אני מתקין תקנות אלה:

״ב- 1991נ,  1 . בתקנה 2(א) לתקנות פרי ההדר(פיקוח ושיווק)(מועצות)(הוראות שעה), התשנ

 במקום ״מחמישה עשר״ יבוא ״מששה עשר״.
 תיקון תקנה 2

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 ט׳ בתשרי התשנ״ה (4ו בספטמבר 994 ו)

 (חמ 3-115)

 עייר התש״ח, תוס׳ אי, עמי 15.
 ע״ר 1940, תוס׳ ו, עמי 179.

 ק״ת התשנ״ב, עמי 2: התשנ״ד, עמי 208 ועמי 1372.
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 תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנעחה (אגרות
 כניסה לשמורות טבע), התשנ״ה-994ו

־34 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו

יעצות עם שר , לפי הצעת רשות שמורות הטבע, לאחר התי ו  ואחרי הנצחה, התשנ״ב-992ו

, אני מתקין תקנות  האוצר, ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

 אלה־

 ו. בעד כניסה לשמורות טבע כמפורט בתוספת הראשונה ישולמו לרשות שמורות הטבע אגרות כניסה

 אגרות כניסה כמפורט מתחת לשמותיהן של השמורות.

זים או יותר הצמדה למדד  2. (א) התברר ביום פרסומו של מדד כשלהו, כי המדד עלה בשיעור של 5 אחו

ום הקובע), ן(להלן - הי  לעוימת המדד היסודי או כי חלפו 6 חודשים מיום שינוי האגרות האחרו

ית ום הקובע, בשיעור עלי  ישתנו סכומי האגרה שבתוספת הראשונה ב־1 בחודש שלאחר הי

 המדד החדש לעומת המרד היסודי.

 (ב) בתקנה זו -

 ״מרד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם ביום הקובע;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם ביום הקובע הקודם.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

 (ד) מנהל רשות שמורות הטבע יפרסם ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי

 שוזשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 3. סוגים של מבקרים כמפורט בתוספת השניה פטורים מתשלום אגרת כניסה. פטור

 4. בטלים - ביטול

;  (1) חוק עזר לשמורות טבע, התשל״ב-31972

 (2) חוק עזר לשמורות טבע (הצמדת אגרות), התשמ״א- 41981.

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה

 סייח התשג״ב, עמי 230.
 ס״ח התשמ״ה, עמי 60.

 ק״ת התשל״ב, עמי 1253; התשמ״ט, עמי 615.
 ק״ת התשמ״א, עמי 1532.
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 תוספת ראשונה
 (תקנה ו)

 שם השמורה

 חוף רור-הבונים,

 יהודיה, נחל עמוד

 הר מירון

 התנור, גמלא, חי־בר עין אפק, חניון

 כרמל, נחל תנינים, בארות(מצוק

 עין־גדי, קניון אדום הצינים)

 (מסיב אילת)

 אגרת הכניסה בשקלים חדשים

 בניאס (נחל חרמון),

 חל־דן, החולה, נחל

 מערות, מערת שורק,

 חוף האלמוגים,

 יטבתה (חי בר מרכז

 טורפים)

 סוג המבקרים

 מבוגרים מעל גיל 8ו:

-  לבורר 11.50 9.00 6.50

-  ליחיד בקבוצה 8.50 7.00 5.00

 ילדים ונוער (בגיל 8-5ו):

-  לבודד 6.00 5.00 3.00

 ליחיד בקבוצה 4.50 3.50 2.50 _

 חיילים ושוטרים במדים:

 לבודד 6.00

 ליחיד בקבוצה 4.50

 חבר בחברה להגנת

 הטבע (כנגד הצגת

 תעודה אישית) 9.50 8.00 5.00

 גמלאים

 לבודד 8.50 7.00 5.00

 ליחיד בקבוצה 6.00 5.00 3.00

 * קבועה - קבוצה בת 25 אנשים ומעלה.

 אגרות כניסה לרכב בשקלים חדשים

 רכב פרטי

 (עד 6 אנשים) - - - 10

 טנדר/מיניבוס

 (עד 20 איש) - 35

 אוטובוס, טיולית - 70
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 תוספת שניה

 (תקנה 3)

 אלה סוגי המבקרים הפטורים מאגרת כניסה:

 (1) ילדים עד גיל 5;

 (2) מדריכי תיירות הנושאים עמם תעודת מדריך מוסמך תקפה, בעת מילוי תפקידם;

 (3) תלמידי מגמת מורי דרך בבתי ספר לתיירות, כשהכניסה במסגרת הלימודים ובתיאום

 מראש;

ם, י נ ר-הבו בר כרמל, חוף דו ־  (4) חיילים בשירות סדיר ושוטרים - בשמורות התנור, גמלא, חי

 ו:חל תנינים, עין גדי, הקניון האדום, עין אפק.

 כ״ח בתשרי התשנ״ה (3 באוקטובר 1994)
 (יומ 3-2450) י ע ק ב צ ו ר

 שר החקלאות

 עו התכנון והבניה (מטה אשר), התשנ״ה-994ו

יעצות עם , ולאחר התי י ו ן והבניה, התשכ״ה-965 ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו לחוק התכנ

ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחה הצפון והמועצה  המועצה הארצית לתכנו

 האזורית מטה אשר, אני מצווה לאמור:

ן והבניה תיקון מרחב ו  1. מרחב תכנון מקומי מטה אשר (להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנ

ך תכנון מקומי ו ר ע ט ה י ר ש ת ל ב ן ח ן כ ק ן ב מ ן ס מ , ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה כ 2  (מטה אשר), התשמ״ו-986ו

 בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994), והוא תואם את

.  תחום המועצה האזורית מטה אשר5

עדה הפקדת עותקים  2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הו
׳ ^ של התשריט ך ש ה א ט < מ ה י נ ב 1 ק ן ו ו נ כ ת ת ל י מ ו ק מ ה ה ד נ ת ו ה ך ר ש מ ב ן ו ו פ ע ח ה ח ן ולבניה, מ  המחוזית לתכנו

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביוכ^ פרסומו. תחילה

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב הוראת מעבר

ן המקומי. ו  התכו:ון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנ

 י״ח באלול התשנ׳׳ד (25 ביולי 1994)

ק ר ב י ן ח צ  >חמ 1113-» י

 שר הפנים

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1044.
 ק״ ת התשמ״ג, עמי 337.
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 צו התכנון והבניה (משגב), התשנ״דז-994 ו

יעצות עם ן והבניה, התשב״ה-1965', ולאחר התי ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנ

ן ולבניה מחוז הצפון והמועצה ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנו  המועצה הארצית לתכנו

 האזורית משגב, אני מצווה לאמור:

ן והבניה(משגב), ו ן המקומי), לפי צו התכנ ו  1 . מרחב תכנון מקומי משגב(להלן - מרחב התכנ

, ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה במסומן בקו כחול בתשריטים הערוכים בקנה 2 -986ו  התשמ״ו

 מידה 1:2,500 ו־1:20,000 והחתומים בידי ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 בי1לי 1994), והוא תואם

.  את תחום המועצה האזורית משגב5

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

עדה  2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הו

ן ולבניה משגב, וכל ן ולבניה, מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ו  המחוזית לתכנ

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב

ן המקומי. ו ן המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנ ו  התכנ
 הוראת מעבר

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 י״ח באלול התשדיר (25 ביולי 994 ו)

 (חמ 3-1113)

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1062.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 1136.

 צו התכנון והבניה (הגליל המרכזי), התשנ״ה-1994

יעצות עם , ולאחר התי ן והבניה, התשכ״ה-1965י ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנ

ן ולבניה מחוז הצפון והרשויות ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנו  המועצה הארצית לתכנו

 המקומיות הנוגעות ברבר, אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי

(להלן - מרחב התכנון המקומי). י  הגליל המרכז

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה

 20,000:ו והחתום בידי ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994).

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה

ן ולבניה הגליל המרכזי, ן ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו  המחוזית לתכנו

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן והבניה (הגליל המרכזי), התש״ן-1990־ - בטל. ו  4. צו התכנ

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 ביטול

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
 ־ ק״ת התש״ן, עמי 960.
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 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

ן הוראת מעבר ו  6. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב התכנ

 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

ן י ב ק ו ח צ  י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 994ו) י

 (וומ גו! 3-1) שר הפנים

 עו התכנון והבניה (קרית טבעו!), התשנ״ה-1994

יעצות עם , ולאחר התי ן והבניה, התשכ״ה-1965י ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנ

ן ולבניה, מחוז חיפה והמועצה ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנו  המועטה הארצית לתכנו

 המקומית קרית טבעון, אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב

ן(להלן - מרחב התכנון המקומי). תכנון מקומי  קרית טבעו

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו במסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה גבולות מרחב

ה התכנון המקומי ע ע ו מ  1:10,000 והחתום בידי ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994) והם כוללים את תחום ה

.  המקומית קרית טבעון2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקרים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה הפקרת עותקים

ן של התשריט ו ע ב ת ט י ר ה ק י נ ב ל ן ולבניה, מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ן  המחוזית לתכנו

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

5 - בטל. ביטול ן והבניה (קרית טבעון), התשמ״א-980 ו ו  4. צו התכנ

 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

ן הוראת מעבר ו  6. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנ

 המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-1113) י

 שר הפנים

 ס״ח התשב״ה, עמי 307.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 156.
 ק״ת התשמ״א, עמי 92.

 עו התכנון והבניה (מעלה הגליל), התשנ״ה-1994

יעצות עם , ולאחר התי י ן והבניה, התשב״ה-965ו ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 ו לחוק התכנ

ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון והמועצה  המועצה הארצית לתכנו

 האזורית מעלה יוסף, אני מצווה לאמור:

 ס״רו התשכ״ה, עמי 307.
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ן והבניה ו  1. מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל(להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנ

, ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה במםומן בקו כחול בתשריט הערוך 2  (מעלה הגליל), התש״ן-990ו

 בקנה מידה 1:20,000 והחתום בירי ביום י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 0994, והוא תואם את

.  תחום המועצה האזורית מעלה יוסף3

עדה  2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הו

ן ולבניה מעלה הגליל, ן ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו זית לתכנו  המחו

נין ברבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  וכל המעו

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 תיקון מרחב
 תכגון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה

 הוראת מעבר 4. דיון שהחל בו מוסר תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב

ן המקומי. ו ן של מרחב התכנ ו  התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנ

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 י״ח באלול התשנ״ד (25 ביולי 1994)

 (חמ 3-1113)

 ק״ת התשנ״ב, עמי 942.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1477.

 עו הגנת העומח (ביעור עמחי כותנה מעונת התשנ״ד), התשנ״ה-994ו

, אני מצווה לאמור: י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז-956ו

 1, (א) מחזיק בשטח קרקע שגודלה בו כותנה בעונת התשנ״ר, חייב לכסח בו את צמחי

 הכותנה ולחרוש' לאחר מכן את האדמה בעומק של 30 סנטימטרים לפחות.

 (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן(א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם לא

 יאוחר מיום י״ב בטבת התשנ״ה (15 בדצמבר 1994).

 חרישת שטחי
 גידול כותנה

 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה לאחר ששדה הכותנה כוםח ונחרש בהתאם להוראות

 סעיף ו, חייב המחזיק בשרה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר שצצו.

 3. אסור להשתמש בקש כותנה מעונת התשנ״ד לחיפוי קרקע המשמשת לגידולים

 חקלאיים.

 השמדת צמיחה
 מחדש של כותנה

 איסור חיפוי
 בקש כותנה

 ביטול צווים קורמים2 - בטלים.

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

 כ״א בתשרי התשנ״ה (26 בספטמבר 994 ו)

 (חמ 3-789)

 ס״ח התשט״ז, עמי 79.
 ק״ת דתשל״ט, עמי 246; התשמ׳יג, עמי 128; התש״ן, עמי 30 ועמי 1249; התשנ״ב, עמי 235: התשנ״ג, עמ׳ 45:

 התשנ״ד, עמי 256.
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 העלאת שיעורי
 שכר טרחת

 סניגורים

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שבר טרחת םניגור),התשנ״ה-994ד

י (להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(1X4-לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד) 974ו

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ב״ו בתשרי התשג״ה

 בשקלים חדשים

406 

 ג50

577 

767 

 748,ו

 294,ו

197 

 ו48

406 

862 

 567,ו

862 

696 

 (1 בא־קטובר 994 ו) כדלקמן/

 ו. בבית משפט שלום -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

 (2) מעצר ער תום ההליכים

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא

 (4) אישום בעבירה אחרת

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות

נים כאמור בפסקת משנה (א), י  (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענ

 לבל ישיבה

 2. בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

כים  (2) מעצר ער תום ההלי

 (3) משפט פלילי

 (4) ערעור פלילי -

ן  (אא) על פסק הדי

 (בב) על גזר הדין בלבד

נים כאמור בפסקת משנה (א), י  (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענ

 לכל ישיבה

 3. בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין

 (בב) על גזר הדין בלבד

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משגה (א),

 לכל ישיבה

ט פ ו ש , י ב י ב ׳ ר  י

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 י״ג ,:תשרי התשנ״ה (8 ו בספטמבר 994 ו)

 >חמ 3-245)

 קית התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמ׳ 710: התשנ״ד, עמי 1136.
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 הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים (אגרה), התשג״ה-994ו

י ו ו ״ מ ש ת  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5XW3) 986-לתקנות המרשמ הפלילי ותקנת השבים, ה

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי אגרה 1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1994 לעומת המדד שפורסם

I בחודש פברואר 994ו, סכום האגרה בעד עיון במרשם הפלילי הוא מיום כ״ו בתשרי התשנ״ה (ו 

 באוקטובר 1994), דו שקלים חדשים.

 י״ד בתשרי התשנ״ה (19 בספטמבר 1994)

ב צ י נ ־ ב ר , ץ פ ף ח ס  (חמ4*3-16) א

 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 י ק״ת התשמ״ו, עמי 498; התשמ״וו, עמי 954; התשנ״א, עמי 624; התשנ״ד, עמי 1166.

 תיקון טעות

 בתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיק1ן), התשנ״ד-1994,

-  שפורסמו בקובץ התקנות 5615, התשדיר, עמי 199 ו

 (1) בלוח בי, באזור חיוג 04, אחרי ״שיקמונה (מ)״ יבוא:

 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 "04 2 בית ג׳אן(ב) ג

 3 גוש שגב (מ) ג

 4 ג׳ת (מ) ג

 5 יערה (מ) ג

 6 יקנעם (מ) ג

 7 בפר חסידים (מ) ג

 8 כפר טמרה (מ) ג

 9 כפר יאסיף (מ) ג

 10 כפר מנדא (מ) ג

 11 כרמיאל (מ) ב

 12 מעלות (מ) אלקוש (מ) ג

 13 נהריה (אר) נהריה (אמ) ב

 14 עכו(אד) עבו(אמ) ב

 15 עתלית (מ) ג

 16 קרית טבעון(מ) ג

 17 שלומי(מ) ג

 18 שפרעם (מ) ג

 19 גוש תפן(מ) ג

 20 נשר (מ) ג

 21 מת״מ (מ) ג

 22 גבעת טל (מ) ג

 23 פינד (מ) ג״
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 קבוצת
 מרכזת תשלום קבוע

 קבוצת
 משנה

 אזור
 חיוג

 (3)06 1 אום אל פחם (מ) ג

 2 אור עקיבא (מ) ג

 3 באקה אל גרבייה (מ) ג

 4 בנימינה (מ) ג

 5 זכרון יעקב (מ) ג

 6 חדרה (מ) ב

 ר חיבת ציון(מ) ג

 8 עידון(מ) ג

 9 פרדס חנה (מ) ג

 0ו שקר (מ) ג

 וו בית אליעזר (מ) ג

 12 חפציבה (מ) ג

 13 מי־עמי(מ) ג

 14 קציר (מ) ג

 15 חריש (מ) ג

 (5)06 ו בית שאן(מ) ג

 2 כפר בנא (מ) ג

 3 מגדל העמק (מ) ג

 4 נהלל (מ) ג

 5 נצרת (מ) ב

 6 עין חרוד (מ) ג

 7 עפולה (מ) ב

 (2) בלוח ב׳ בסופו יבוא:

 קבוצת
 מרכזת י תשלום קבוע

 אזור קבוצת
 חיוג משנה

 "(4)03 1 יבנה (מ) ג

 2 מזכרת בתיה (מ) ג

 3 נס ציונה (מ) ג

 4 צומת איילון(מ) ב

 5 באר יעקב (מ) ג

 6 רעות (מ) ג

 7 מכבים (מ) ג

 ב

 רחובות ב׳(מ)

 רחובות א׳(מ)

 אושיות (מ)

8 

 9 שילת (מ) ג

 10 כרמי יוסף (מ) ג

 1 1 אסף הרופא (מ) ג
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 קבוצת
 מרכזת תשלום קבוע

 אזור קבוצת
 חיוג משנה

 (5)08 1 אשדוד א׳(מ) אשדוד ב׳(מ) ב

 2 אמונים (מ) ג

 3 גדרה (מ) ג

 4 גן יבנה (מ) ג

 5 קרית מלאכי(מ) ג

 6 סגולה (מ) ג

 נתניה (מ) ב

 נתניה אזורים (מ)

 09 ו

(3,6,8) 

 2 אבן יהודה (מ) ג

 3 ימה (מ) ג

 4 כפר ויתקין(מ) ג

 5 כפר יונה (מ) ג

 6 פרדסיה צור משה (מ) ג

 7 קדימה (מ) ג

 8 קלנםוואה (מ) ג

 9 שער אפרים (מ) ג

 09 ו כפר סבא מזרח (מ) צומת השרון(מ) ב

 (4,5,9) 2 טייבה (מ) ג

 3 טירה (מ) ג

 4 כוכב יאיר (מ) ג

 5 צומת הרצליה (מ) ב

 6 תל מונד (מ) ג

 7 אייל (מ) ג״

4 בתוספת יראו כל אחת מקבוצת המרכזות המסומנות(3)06, ־  הערה: לענין חיוב לפי סעיפים 3,2 ו

 (5)06, (7)06 ו־(9)06 או(4)08 ו־(5)08 כאזור חיוג.״

 (חמ 744 ו-3)

 תיקון טעות

 בצו התכנון והבניה (קריות), התשנ״ה-1994, שפורסם בקובץ התקנות ו563, התשנ״ה, עמי 239,

 אחרי סעיף 5 צ״ל:

 ״תחילה 6. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.״
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