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 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מם׳ 2),
 התשנ״ו-995ו

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף s26 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה965-וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון סעיף 2.91 1. בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-
 21970 (להלן - התוספת השניה), במקום סעיף 2.91 יבוא:

 ״דלת 2.91. דלת תהא אחת מאלה:

 (ו) דלת העשויה מעץ בהתאם לתקן ישראלי ת׳׳י 23 חלק 3 עבור דלת
 משופרת;

 (2) דלת העשויה מפלדה שנתקיימו בה כל אלה:

 (א) כנף הדלת בנויה משני לוחות פלדה בעובי של 1.2 מילימטר כל
 לוח-,

 (ב) הלוחות חוברו בריתוך באמצעות 5 צלעות פלדה בעובי של 1.2
 מילימטר במרחקים שווים בערך לכל אורך הכנף;

 (ג) מלבן הדלת (המשקוף והמזוזות) יהא עשוי פלדה בעובי של 1.15
 מילימטר;

 (ד) המלבן יהא מעוגן בקיר באמצעות 5 מסמרים מפלדה בקוטר של 9
 מילימטרים כל אחד, בכל אחת ממזוזות המשקוף;

 (ה) המשקוף של מלבן הדלת יכול שיותקן על גבי משקוף אחר.״

 תיקון סעיף 2.93 2. בסעיף 2.93 לתוספת השניה, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) תרים מיגון שנתקיימו בו בל אלה:

 (א) הוא עשוי מסגרת אלומיניום או מסגרת פלדה ורפפות אלומיניום חלולות,
 רפפות אלומיניום עם מילוי פוליאוריתן קשיח, רפפות פלדה או רפפות פי.וי.סי

;(P.V.C) 
 (ב) התרים יכול שיהא תרים הזזה, תריס תלוי־צד או תרים גלילה:

 (ג) תריס גלילה יצוייד בהתקן מתאים שימנע את הרמתו מצדו החיצוני של
 המבנה;

 (ד) תריס הזזה ותריס תלוי־צד יצויידו במנגנון נעילה שימוקם בצד הפנימי
 של התריס חבוי באגף התרים או במלבן הדלת או החלון:

 (ה) עובין של מסגרות אלומיניום לא יפחת מ־1.45 מילימטר; עובין של מסגרות
 פלדה לא יפחת מ־0.6 מילימטר - קודם הגילוון והציפוי;

 (ו) (ו) העובי של דופן רפפה מאלומיניום לא יפחת, בכל נקודה שהיא, מ־0.8
 מילימטר;

 (2) רפפות מאלומיניום שנוצרו שלא בהליכי שיחול או יציקה - כגון
 עירגול וכפיפה - יכול שעובי הדופן של הרפפה, קודם הציפוי, בכל נקודה

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת התש׳׳ל, עמי 1841: התשנ״ו, עמי 12.
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 שהיא, יפחת על אף האמור בפסקת משנה (ו), מ־0.8 מילימטר אך לא יפחה
 מ־0.6 מילימטר, אם הפח המשמש לייצור, מעופה בחומר מגן מפני שיתוך

 משני צדדיו;

 (3) עוביו של דופן רפפה מאלומיניום עם מילוי פוליאוריתן קשיח לא
 יפחת, בבל נקודה שהיא, בלא הגילוון והציפוי, מ־0.30 מילימטר; צפיפות
 הפוליאוריתן הקשיח לא תפחת מ־35 קילוגרם למטר מעוקב, והפוליאוריתן
 ימלא את הרפפה בבל נפחה, למעט בנקודות בודדות בקצות חתך ברוחב

 של הרפפה!

 (4) עוביה של דופן רפפה מפלדה לא יפחת, ברל נקודה שהיא, בלא
 הגילוון והציפוי, מ־0.3 מילימטר׳,

 (ז) היו בתריס מיגון רפפות מחומר פלסטי קשיח, יחולו הוראות אלה:

 (ו) הרפפות יתאימו לתקן הישראלי ת״י 599;

 (2) בתריס הזזה וכתריס תלוי־צד תכיל בל רפפה בתוכה חיזוק פלדה או
 אלומיניום, או שתהא בעלת מבנה שווה־ערך:

 (3) הרפפה אינה עלולה להינתק מהמסגרת בהפעלת כוח מרוכז במרכזה
 הגדל בהדרגה עד ל־000ו ניוטון כמפורט להלן:

 (א) בניצב לציר האורך שלה - מבחוץ בלפי פנים התרים,
 בשהרפפות במצב סגור;

 (ב) בניצב למישור התריס בשני כיוונים: פנימה וחוצה כשהרפפה
 במצב פתוח:

 (4) הרפפה אינה עלולה להינתק מהמסגרת בתריס גלילה בהפעלת עומס
 מרוכז במרכזה, של 1000 ניוטון כשהרפפה במצב סגור או 800 ניוטון

 כשהיא במצב פתוח.״

 3. בסעיף 3.31 לתוספת השניה בסופו יבוא: תיקון סעיף 3.31
 ״(ח) סעיפים קטנים(ה) עד(ז) לא יחולו במידה שהם סותרים הוראה מפורשת בתקן

 הישראלי ת״י 1099, למעט חלק ג׳ שבו.״

 4. בסעיף 8.07(9) לתוספת השניה, אחרי פסקת משנה (ה) יבוא: תיקון סעיף 8.07
 ״(ו) האמור בפסקאות משנה(ג), (ד) ו־(ה) אינו גורע מתחולתן של הוראות מחמירות

 יותר של התקן הישראלי ת״י 1099 - למעט האמור בחלק ג׳ שבו.״

 5. במקום כותרת חלק י״ד בתוספת השניה יבוא: תיקון חלק י״ד
 ״חלק י״ד - מיון בנינים למטרות מסוימות ושימוש בחומרי בניה

 סימן א׳ - מיון בנינים והשימוש בהם לפי תגובותיהם בשריפה״

 6. אחרי סעיף 14.00 לתוספת השניה יבוא: הוספת סעיף 14.01
 ״סימן ב׳ - השימוש בזכוכית

 תחולת התקן 14.01 השימוש בזכוכית בבניה יהיה בהתאם לתקן הישראלי ת״י

1 1099, למעט חלק ג׳ שבו.״ 0 9 9 

 קובץ התקנות 5709, ב׳ בחשון התשנ״ו, 26.10.1995 35



 תיקון סעיף 17.31 7. בסעיף 7.31 ו(ז) לתוספת השניה, בסופו יבוא: ״אין בהוראה זו כדי לגרוע מתחולת
 הוראות מחמירות יותר שבתקן הישראלי ת״י 1099״.

 תחילה 8. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

 י׳ באלול התשנ״ה (5 בספטמבר 1995)
ק ר ד ב ו ה  >חמ 3-347) א

 שר הפנים

 תיקון תקנה 3

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח סיעוד)(מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת
 סיעוד ושיעורה)(תיקון), התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127פד(ד) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
(להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של  התשב״ח-968וי

 הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 1 ו. בתקנה ו לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות

 לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ״ח-988ו2(להלן - התקנות העיקריות), אחרי הגדרת ילד
 יבוא:

 ״״קיבוץ״ - כהגדרתו בסעיף 54 לפקודת מם הכנסה5/ לרבות מושב שיתופי.״

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), בחישוב ההכנסה של חבר קיבוץ.תובא
 בחשבון ההכנסה שבמועד הגשת התביעה שימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח לפי
 האמור בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד-954ו4, וכן הכנסות
 כאמור בתקנת משנה(א) שהיו לחבר הקיבוץ ולבן זוגו, שאינן רשומות במאזן הקיבוץ:
 לענין זה יראו כהכנסה שנרשמה במאזן הקיבוץ, הכנסה שנרשמה בדו־ח הכנסות
 והוצאות הקיבוץ, שנערך בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים,

 פנקסים ודו״חות), התשל״ו-976ו5.״

 3. בתקנה 4(ב) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) תשלומים למימון הוצאות אחזקה שוטפת במוסד של הורהו, בן זוגו, בנו או
 בתו׳,

 (3) דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר למגוריו ובלבד שהשכיר דירה: דמי
 השכירות שינוכו כאמור לא יעלו על הכנסתו מהשכרת הדירה.״

 תיקון תקנה 4

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 ד׳ בתשרי התשנ״ו (28 בספטמבר 1995)
 (חמ 3-2098)

 ם״ח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ה, עמי 186.
 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 871.

נת ישראל, נוסח חרש 6, עמי 120.  דיני מדי
 ק״ת התשי״ד, עמי 649; התשנ״א, עמי 722.

, עמי 986.  ק״ת התשל״ו
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 תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה)
 (תיקון), התשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127מז(א) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של  התשכ״ח-968וי

 הכנסונ, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), תיקון תקנה 1
2 (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרת ״ילד הסובל מירידה בשמיעה״,  התש״:980-1 ו

 המילים ״שטרם מלאו לו 14 שנים״ - יימחקו.

 2. תחילתה של תקנה ו לתקנות אלה ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(1 באוקטובר 1995) (להלן - תחילה ותחולה
 יום התחילה), והיא תחול על מי שזכאי לגימלה בעד ילדו הסובל מירידה בשמיעה, בעד יום
 התהילה ואילך: לענין זה לא יחול האמור בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות לגבי חידוש
 תעליב! גימלה שתשלומה הופסק לפני יום התחילה בשל מלאת לילד 14 שנים, ואולם לא

 תשולנז גימלה באמור בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

 ד׳ בת7סרי התשנ״ו(28 בספטמבר 1995)
 (חמ 2146-ג)

 סייח התשכ״ח, עמי 108; התשנ״ב, עמ׳ 994.
 ק״ת התש״ם, עמי 1311; התשנ״ב, עמי 1403.

 תקנות המכס (תיקון), התשנ״ו-995ו
, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המבםי

 1. בתקנה 15 לתקנות המכס, התשכ״ו-965ו2(להלן - התקנות העיקריות) - תיקון תקנה 15
 (ו) בתקנת משנה (או), ברישה, במקום ״על מלוא סכום מסי היבוא החלים על
 הטובין המוחסנים במשך ששה חדשים״ יבוא ״בסכום שיקבע גובה המכס, השווה עד
 פי שלושה מסכום ערך הטובין המאוחסנים ומסי היבוא המוטלים עליהם, שאינו
 מכוסה על ידי חברת הביטוח, למשך ששה חודשים, בנוסף לאישור חברת הביטוח

 האמור בתקנת משגה (א)(2).״

 (2) אחרי תקנת משנה (א2) יבוא:

 ״(א3) בעל מחסן רשוי כללי, המקדיש שטח מרוכז ומגודר, לאחסון כלי רכב
 בלבד, שמתקיימים בו התנאים של מחסן רכב שבתוספת השביעית, רשאי
 להמציא אישור נפרד מחברת ביטוח לשטח לאחסון כלי רכב בהתאם לאמור

 בתקנת משנה (א2).״

 2. האמור בתקנה 18 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 18
 ץב) המנהל רשאי לראות חנות באולם הנוסעים היוצאים מישראל השייכת למחסן
 מכירה ליוצאים מישראל, ואשר יעודה מכירת טובין ליוצאים מישראל, כחלק ממחסן

נת ישראל, נוסח חדש, עמי 39.  דיני מדי
 ק״ת התשכ״ו, עמי 274; התשנ״ד, עמי 709.

 קובץ הונקנות 5709, ב׳ בחשון התשנ׳׳ו, 26.10.1995 37



 המכירה האמור אף שאינם צמודים כאמור בתקנת משנה (א); הוראות התוספת
 השביעית לא יחולו על חנות כאמור, אולם המנהל רשאי להתנות תנאים

 לניהולה.״

ט ח ו ם ( ב י •י ג ה ) ש ה ר ב  א
 שר האוצר

 ד׳ בתשרי התשנ״ו(28 בספטמבר 1995)
 (וזמ 5-25)

 תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אניד!)(תיקון), ד.תשנ״ו-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו־60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א- 1971 י,
 ובהתאם לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים לסוכן אניה),

 התשנ״ב-992ו2, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת התוספת 1. בתקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אניה), התשנ״ב-992ו5, במקום התוספת

 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

ף  התערי
ם  בשקלים חדשי

11 

50 

50 

50 

11 

 0.30% מדמי ההובלה
 אך לא פחות מ־50
 שקלים חדשים

 0.30% מדמי הובלה

117 

 (1) הנפקה של שטרי מטען, העתקים והוראות מסירה

 (א) ביבוא -

 העתק שטר מטען

 תעודת מסירה כנגד ערבות אישית

 תעודת מסירה למחסני ערובה

 פיצול תעודת מסירה, לכל פקודה

 (ב) ביצוא -

 שטר מטען

 העתק שטר מטען

 (2) מסירת מטען

 (א) עד 1,000 טון

 (ב) מעל 1,000 טון

(free in out) F.1.0 (3) דמי טיפול 

 (א) שולח או מקבל אחד -

 מטענים עד 500 טון

ש 20, עמי 443. ד נת ישראל, נוסח ח  י דיני מדי

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 1308.

 ג ק״ת התשנ״ב, עמי 1308; התשנ״ה, עמ׳ 601.
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ף  התערי
ם  בשקלים חדשי

194 

246 

 3% מתעריף
 הסווארות

25 

33 
זים ף באחו  התערי

 מדמי הגביה

0.6% 

0.5% 

0.4% 

0.2% 

0.35% 

 0.15%״

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 מטענים מ־500 עד 3000 טון

 מטענים מ־ 3001 טון ומעלה

 (נ:) משלוחים מפוצלים למשלחים או מקבלים שונים

 (4) טיפול במכולות -

 לבל מכולה החייבת בתשלום דמי השהיה

 (5) תקשורת -

 לגבי כל הוראת מסירה

 (6) דמי טיפול בגביה

 (א) ביבוא

 (1) גבייה עבור בעל אניה בשקלים חדשים והמרתם -

 לדמי הובלה עד 3,000 דולר

 לדמי הובלה מ־ 3,001 עד 5,000 דולר

 לדמי הובלה מ־ 5,001 דולר

 (2) גבייה במטבע חוץ

 (ב) ביצוא

 ( ו) גבייה בשקלים חדשים והמרתם

 (2) גבייה במטבע חוץ

 כ׳ באלול התשג״ה (15 בספטמבר 1995)
 (חמ 3-2384)

ן מועעת הבריאות), התשג״ו-995ו (מימו  עו ביטוח בריאות ממלכתי

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(אץ3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994וי
 קובע לאמור:

דשי  1. הסכום הכספי החודשי שיעביר המוסד לביטוח לאומי למועצת הבריאות למימון סכום חו
 פעולותיה הוא כמפורט להלן:

 (1) 1,665,000 שקלים חדשים בחודש, מיום ז׳ בתשרי התשנ״ו(ו באוקטובר 1995) עד
 יום ח׳ בטבת התשנ״ו (31 בדצמבר 1995);

 (2) 400,000 שקלים חדשים בחורש, החל ביום ט׳ בטבת התשנ״ו(1 בינואר 996 ו).

ה נ ם ס י ר פ  א
 שר הבריאות

 י״א בונשרי התשנ״ו(5 באוקטובר 1995)
 (חמ 3-2551)

 י ם״ח התשנ״ד, עמי 156; התשנ״ה, עמ׳ 81.

39 26.10.1995 , ו ״ ן התשנ ת 5709, ב׳ בחשו ו ץ התקנ ב ו  ק



 ע ו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשנ׳׳ו-995ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-953וי

 אי תחולה 1. בתקן ישראלי 721 - מקררים׳ ומקפיאים חשמליים לשימוש ביתי ממרס 976ו2, כפי
 שתוקן בגליון תיקון מם׳ 7, תמוז התשנ״ה (יוני 1995)5, הוראות סעיפים 202.6 ו־405, לא
 תחייבנה לגבי שיווק מקררים או מקפיאים, מיום ב׳ בתשרי התשנ״ו(26 בספטמבר 1995) ועד

 ליום ח׳ בטבת התשנ״ו (31 בדצמבר 1995).

 ז׳ בתשרי התשנ״ו (1 באוקטובר 1995)
ש י ר ה ח כ י  (חמ 3-95) מ

 שר התעשיה והמסחר

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ ב: אשקלון - עומת ראם
 (מסמיה) - לטרון קטע עומת נחשון - מחלף! בצומת חטיבה שבע; דרך הגישה
 לקבוץ נחשון (מזרח); מחלף! נחשון (מערב); עומת הכניסה לקבוץ נחשון
 (מזרח); מערבת מחלפים בקוע - נחשון - נוה שלומ, עומת נחל נחשון; מחלף!

 בעומת חטיבה שבע), התשנ׳׳ו--995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 943 ו י אני
 מצווה לאמור:

 תחולת הפקודה 1. (א) הפקודה תחול על הדרך ומערכת המחלפים הבאים:
 על הדרך

 (ו) הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחילה בנקודת ציון 135.568 - 141.382
 בקירוב על דרך אשקלון - צומת ראם - לטרון* בסמוך לצומת נחשון,
 והמסתיימת בנקודת ציון 138.078 - 148.070 בקירוב, בסמוך למנזר לטרון

 (להלן - הדרך);
 (2) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 137.055 - 145.915
 בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון 137.212 - 145.747 בקירוב על הדרך

 אשקלון - צומת ראם - לטרון בסמוך לכניסה לקיבוץ נחשון-,

 (3) המחלף שבו מתחברת הדרך עם דרך מס׳ 44: צומת הרטוב - צומת נחשון -
 רמלה5 בנקודת ציון 135.915 - 142.148 בקירוב בסמוך לצומת נחשון-,

 (4) מערכת צמתים ומחלפים שבה מתחברת הדרך עם מעבר תת־קרקעי
 למושב בקוע בנקודת ציון 136.877 - 143.602 בקירוב; עם דרך הגישה למושב
 בקוע בנקודת ציון 137.057 - 5ו44.2ו בקירוב: עם דרך הגישה לקיבוץ נחשון
 ממערב בנקודת ציון 137.078 - 144.825 בקירוב-, עם דרך הגישה לקיבוץ נחשון
 ממזרח בנקודת ציון 36.992ו - 145.980 בקירוב ועם דרך הגישה לנוה שלום

 בנקודת ציון 137.173 - 146.546 בקירוב:

 (5) הצומת שבו מתחברת הדרך על נחל נחשון בנקודת ציון 37.707 ו - 147.350
 בקירוב:

 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשכ״ו, עמ׳ 4.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 305 ועמי 819.

 י־ ק״ת התשכ״ג, עמי 1393.
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 (6) המחלף בצומת חטיבה שבע שבו מתחברת הדרך עם זדרך הישנה:
 ירושלים - תל־אביב4 בנקודת ציון 147.988-138.039 בקירוב, בסמוך למנזר

 לטרון.

 (ב) גבולות קטעי הדרך ומערכת המחלפים והצמתים עוברים בגושים ובחלקות
 המפורטים בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/13/7590 הערוכה
 בקנה :?ידה 1:5000 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ח׳ בתשרי התשנ״ו(2 באוקטובר

;(1995 
ן י ת לעי  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז ירושלים, רשו

ה פ מ  רח׳ הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 תוספת

 (סעיף 1(ב»
 גושים חלקות וחלקי חלקות

1,2 4320 
8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 4321 

1 ,2 ,3 ,4 4323 
1 ,2 ,3 ,4 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,24 ,26 ,27 ,5 ,6 ,7 4324 

2 4334 
1 4335 

20 ,21 ,22 ,23 ,24 4552 
37 ,38 ,39 ,40 4825 

3 ,29 4828 
,1 ,2 ,5 ,6 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 4829 

17 ,18 ,19 ,20 ,24 ,66 
3 ,4 4831 

2 ,1 1 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,24 ,25 ,26 ,1 18 4832 
1 ,4 ,6 ,8 ,9 4833 

21 ,37 4853 
14 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,23 ,24 4860 

11 ,12 ,13 ,44 ,46 4861 
72 ,129 ,130 ,131 ,132 ,176 ,178 ,179 ,180 4862 

,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 4863 
14 ,15 ,16 ,19 ,20 ,23 ,24 ,27 ,28 

,2 ,4 ,6 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,3 ,4 4864 
49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 

,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 4865 
,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 

38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 
,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 4867 

19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 
5 ,6 ,9 4871 

 ח׳ בתשרי התשנ׳׳ו(2 באוקטובר 1995)
ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ 3-162) ב

 שר הבינוי והשיכון
 4 ק״ת התשב״ד, עמ׳ 816.
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 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנח ופיתוח) (מערכת מחלפים: מחלף! אזר;
 מחלף בר אילן מזרח; מחלף אונו; מחלף גת דמון; מחלף שעריה),

 התשנ״ו-995ו

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

 1. (א) הפקודה תחול על מערבת המחלפים הבאים:

 (1) מחלף אזר שבו מתחברת דרך מם׳ 471: רמת גן - מבבית*(להלן הדרך) עם
 דרך מס׳ 4612: תל־השומר - רמת אילן, בנקודת ציון 163.630 - 135.516

 בקירוב;

 (2) מחלף בר־אילן מזרח שבו מתחברת הדרך עם רחוב הרצל בקרית אונו
 וכביש המכינה בגבעת שמואל, בנקודת ציון 163.835 - 135.979 בקירוב;

 (3) מחלף אונו שבו מתחברת הדרך עם רחוב לוי אשכול בקרית אונו ועם דרך
 הגישה המערבית לפתח־תקוה מצד מערב בנקודת ציון 164.030 - 136.942

 בקירוב;

 (4) מחלף גת רימון שבו מתחברת הדרך עם רחוב זרובבל בשכונת גת רימון
 ועם דרך הגישה המזרחית לפתח תקוה בנקודת ציון 164.279 - 139.317

 בקירוב;

 (5) מחלף שעריה שבו מתחברת הדרך עם דרך מס׳ 340: בקטע שבין צומת
 סגולה לצומת הטייסים בנקודת ציון 163.749 - 141.000 בקירוב והמסתיים

 בנקודת ציון 163.894 - 142.886 בקירוב על דרך מם׳ 471: רמת גן - מכבית .

 (ב) גבולות המחלפים עוברים בחלקות ובגושים המפורטים בתוספת ומסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7640 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום ח׳ בתשרי התשנ״ו (2 באוקטובר 1995).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת ע-בודות ציבוריות מחוז תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

ן י ת לעי  רשו
 במפה

 תוספת
 (סעיף 1(ב))

 גוש 4042 חלקות שלמות 73

 חלקי חלקות 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77

 גוש 4043 חלקות שלמות 40, 47, 48

 חלקי חלקות 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 39, 42, 43, 46, 49, 50

 גוש 4044 חלקי חלקות 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,41 ,39 ,38 ,37 ,36 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 

52 

 י ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשב״ו, עמ׳ 4.
, עמי 2245.  2 ק״ת התשב״ז

 3 ק״ת התשב׳׳ז, עמי 103.
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 גוש 4047 חלקי חלקות 1, 7,6, 9,8, 10, 12,11, 13, •38

62 ,48 , 4  גוש 48CI4 חלקי חלקות 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 7

 גוש 6178 חלקות שלמות 59, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163,
166 ,165 ,164 

 חלקי חלקות 7, 30, 31, 32, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 147, 148, 149, 160, 167, 169, 172, 173,
181 ,176 

 גוש 6184 חלקי חלקות 14, 31

 גוש 6185 חלקות שלמות 10, 187

 חלקי חלקות 11, 13, 14, 15, 20, 21, 183, 185, 200, 210

 גוש 89 62 חלקות שלמות ו, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 51

 חלקי דלקות 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 41, 47, 48, 49, 50, 52

 גוש 6269 חלקות שלמות 55, 56, 57, 58, 70, 88,37, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103,

189 ,185 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 

 חלקי חלקות 9, 14, 20, 21, 59, 68, 69, 71, 72, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 181, 182, 186

 גוש 6370 הלקות שלמות ו, 19
 חלקי חלקות 2, 3, 7, 8, 9, 17, 20, 21

 גוש 6371 חלקות שלמות 344, 345, 346

 חלקי חלקות 12, 13, 14, 25, 43, 462, 476, 477

 גוש 6390 חלקות שלמות 14, 16

 חלקי חלקות 7, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24

 גוש 6494 חלקות שלמות 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 47, 48, 126, 285, 313, 405,
412 

 חלקי חלקות 5, 10, 14, 15, 16, 20, 33, 34, 49, 50, 115, 120, 121, 125, 159, 312

 גוש 6495 חלקות שלמות 1, 6, 84, 99, 271, 275, 276, 375

 דלקי חלקות 7, 147

 גוש 6715 חלקות שלמות 162,161, 163, 164, 171, 201

 ד לקי חלקות 6, 7, 21, 29, 30, 31, 35, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 74, 75, 76, 103, 104, 160 ,
199 ,170 ,165 

 גוש 6716 חלקות שלמות 52

 ד!לקי חלקות 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 68, 70, 72, 73, 74,
136 

 גוש 6718 חלקות שלמות 31, 32, 33

 חלקי חלקות 10, 11, 12, 13, 14, 16,15, 17, 18, 19, 35,34,20, ¿3, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
83 ,69 ,66 ,65 ,53 ,46 
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 שכר טרחת
 סניגורים

 גוש 6719 חלקות שלמות 10, 14

 חלקי חלקות 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

 ח׳ בתשרי התשג׳׳ו(2 באוקטובר 1995)
ר ז ע י ל ן א ן ( פ ו א ד ) ב י מ י נ  •(חמ 162-» ב

 שר הבינוי והשיכון

 הודעת סדר הדין הפלילי(התאמת שכר טרחת סניגור) התשג״ו-־995 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו)(4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974' (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 העלאת שיעורי 1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו
 (ו באוקטובר 995ו) כדלקמן:

 , בשקלים חדשים

 1. בבית משפט שלום - 1
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 443
 (2) מעצר עד תום ההליכים 548
 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 628
 (4) אישום בעבירה אחרת 836

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 904,ו
 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,410

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 215

 2. בבית משפט מחוזי -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 524
 (2) מעצר עד תום ההליכים 940

 (3) משפט פלילי 904, ו
 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 940
 (בב) על גזר הדין בלבד 548

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 443

 3. בבית המשפט העליון -
 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (ו) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 940

 י ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשמ״ט, עמי 710: התשנ״ה, עמי 1611.
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 בשקלים חדשים

 (2), ערעור פלילי - ~
 (אא) על פסק הדין 706,ו

 (בב) על גזר הדין בלבד 940
 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),

 לבל ישיבה 758

 ב״ט באלול התשנ״ה (24 בספטמבר 995ו)
ט פ ו ש , י ק ס ד ו י ב נ ו  (חמ45;-3) ר

 המשנה למנהל בתי המשפט

 הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשנ״ו-1995

,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), התשמ״ט-989וי
 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור: י

י האגרות ו נ  1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1995 לעומת המדד שפורסם בחודש שי
 פברואר 1995 ישתנו האגרות לפי התקנות העיקריות החל ביום ז׳ בתשרי התשנ׳׳ו

 (1 באוקטובר 1995) כדלקמן:

 (א) בתקנה 2(א) יהיה הסכום - 1,2.84 שקלים חדשים:

 (ב) בתקנה 2(ב) יהיה הסכום - 511 שקלים חדשים.

 ג׳ באלול התשנ״ה (29 באוגוסט 1995)
ט פ ו , ש י ב י ב ׳ ר  (חמ 3-2123) י

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט

 ק״ת התשמ״ט, עמי 473 ועמי 598; התשנ״ה עמי 1360.

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשנ״ו-1995

, אני מודיע בזה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12וא(ב), לחוק המים, התשי״ט-959וי
 לאמור

פי ן תערי  1. היות שחלפו ששה חודשים מיום העדכון האחרון של תעריפי המים לצריכה ביתית עדכו
! ד כ י י צ ^ י ° י

י  על פי סעיף 12ו(א) לחוק והיות שבתקופת ששת החודשים האמורים חלו שינויים בסל "
 הקובע לפי הסעיף האמור בשיעור של 3.1%, נוסח פסקה (3) של תקנה 7 לתקנות המים
 (תעריכי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-21987, הוא מיום כ׳ באלול התשנ״ה (15

 בספטמבר 1995) כדלקמן:

 סייח התשי״ט, עמי 169; התשנ״ג, עמי 6ו.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109; התשנ״ד, עמי 850; התשנ״ה, עמי 1357.
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 ״(3) מים לצריבה ביתית

 בבל מפעלי מקורות 1.046"

 י״א בתשרי התשנ״ו(5 באוקטובר 1995)
 (דומ 3-807)

ר ו ן צ ו ע ד  ג
 נציב המים

 הודעת מם רכוש (תשלום פיצויים)(חפצים ביתיים), התשנ״ו--995 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  (חפצים ביתיים), התשל״ג-973וי

 תיקון סכום 1. עקב עליית המדד -
 פריטי חפצים

ים (1) סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים בתקנה 3(א) לתקנות הוא כך: מיום י״ח  ביתי

 בתמוז התשנ״ה(16 ביולי 1995), במקום ״437,982 שקלים חדשים״ בא ״447,837 שקלים
 חדשים״;

 (2) במקום התוספת הראשונה בא:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

גר הגר עם זוג  מבו
ד י או עם יחי לד נשו י לכל י ד לזוג נשו  ליחי

 הפריט מיום 16.7.95 מיום 16.7.95 מיום 16.7.95 מיום 16.7.95

 מיטה ומזרן 991 1,823 991 991
 אבזרי מיטה 231 554 231 231
 ארון בגדים 749 1,840 317 749

 ביגוד לגבר 2,900 2,900 873 2,900
 ביגוד לאישה 4,569 4,569 4,569

 חדר סלון
- -  ספה כפולה 991 991
- -  שתי כורסאות 1,446 1,446
 כסאות 372 372 57 112
 שולחן 630 630 370 630
- -  מזנון 486 2,688
 רדיו 139 139 — 59

 י ק״ת התשל״ג עמי. 757ו: התשנ״ה, עמי 1911.
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 מבוגר הגר עם זוג
ד י או עם יחי לד נשו  לכל י

 מיום 16.7.95

י ד לזוג נשו  ליחי

 מיום 16.7.95 מיום 16.7.95 מיום 16.7.95
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 כלי נגעה
 או מערכת

 םטראופונית
 נברשת
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 טלויזי-ז

 תנור חימום

59 
211 

118 

59 
30 

2,938 

1,544 
1,585 

616 
1,780 
3,458 

2,938 

1,356 
1,285 

262 
1,780 
2,303 

 מטבח
 מקרר

 תגור בישול/
 אפיה

 שולחנות וכסאות
 כלי אוכל

 מיקסר
 מכונת כביסה

 שונות 3,700 10,016 449 449

11,817 3,910 

י ו ן ל ו ר ו  ד
 נציב מס הכנסה

 0ה״ב 34,057 47,779

 כ״ה באלול התשנ״ה (20 בספטמבר 1995)
 (חמ 06!:-3)

 הודעת הארכיונים (אגרות), התשנ״ו-995ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות הארכיונים (אגרות), התשמ״ב-982וי (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

י סכומים ו נ  1. כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 1995 לעומת חודש ינואר 1995, שי
 כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נוסח התוספת לתקנות החל ביום ז׳ בתשרי

 התשנ״ו(1 באוקטובר 1995) הוא כדלקמן:

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1701; התשנ״ה, עמ׳ 1240
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 ״תוספת
 הסכום בשקלים חדשים

 ו. אגרת עיון או אגרת העתק(תקנה 2) 8 ו

 2. אגרת עיון בספרי נפום(תקנה 3) 34

 3. אגרת העתק צילומי(תקנה 4) עד 5ו צילומים 8 ו

 ג׳ בתשרי התשנ״ו(27 בספטמבר 1995)

 (חמ 3-82)

ל ז י ר ר פ ת י ב  א
 גנז המדינה

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(היקף! כספי ומהות מקצועית),
 התשנ״ו~1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (היקף
 כספי ומהות מקצועית), התשמ״ד-1984 (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד תשומות

 הבניה למגורים, אני מודיעה לאמור:

 העלאת סכומים 1. החל ביום ז׳ בתשרי התשנ״ו(ו באוקטובר 1995) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1
 לתקנות כך:

 (1) בפסקה (ו),במקום ״40,394 שקלים חדשים״ יבוא ״44,080 שקלים חדשים״.

 (2) בפסקה (2),במקום ״20,886 שקלים חדשים״ יבוא ״22,792 שקלים חדשים״.

 ג׳ בתשרי התשנ״ו(27 בספטמבר 995ו)
ל א ר ש י י ל  (חמ 3-1048) מ

 רשם הקבלנים

 ק״ת התשמ״ו׳, עמי 1477; התשנ״ה, עמי 1360.

 תיקון טעות
 בתקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 2), התשנ״ה-1995, שפורסמו בקובץ התקנות 5706,

 התשנ״ה, עמ׳ 1951, בשם התקנות, במקום ״(תיקון מם׳ 2)״ צריך להיות ״(תיקון מם׳ 3)״.

 (חמ 3-63)
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