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(עבודת שירות)(תיקון), התשנ״ו-996 ו ן  תקנות סדרי די
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו', אני

 מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות סדרי דין(עבודת שירות), התשמ״ח-988ו2, בטופס ו -

 (ו) במקום ״הנך מתבקש להגיש לבית משפט זה חוות דעת על הנידון״ יבוא ״הריני
 להודיעך, כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום הנך מתבקש להגיש

 לבית המשפט חוות דעת על הנידון״;

 (2) אחרי ״לא יאוחר מיום ״יבוא ״לפי קביעת בית המשפט״:

 (3) בסופו, במקום ״(שופט/רשם)״ יבוא ״(מזכיר בית המשפט)״.

 י״ב בשבט התשנ״ו (2 בפברואר 996 0
ד ל י ב א י ו  >חמ 3-2052) ד
 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 330.

 תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הוראת שעה ליענין
 הגדרת ״משכורת״), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 הוראת שעה ו. בשנת המס 1996 יראו את הגדרת ״משכורת״ שבתקנה ו לתקנות מם הכנסה (כללים
 לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ר-21964, לענין קופות גמל לתגמולים בלבד, כאילו

 המלים ״תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט״ - נמחקו.

 י״ד בטבת התשנ״ו(4 בפברואר 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-129) א

 שר האוצר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשכ״ד, עמי 1302; התשנ״ו, עמי 306.

 עו נכסי נפקדים (אגרות)(תיקון), התשנ״ו-996ו
, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק נכסי נפקדים, התש״י-950וי

 הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2, אני מצווה לאמור:

 החלפת סעיף 2 1. במקום סעיף 2 לצו נכסי נפקדים (אגרות), התשמ״ט-989ו5, יבוא:

 ״הצמדה למדד 2. (א) סכומי האגרה שפורטו בתוספת ישתנו ב־ 1 בינואר של כל שנה
 (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד שפורסם לאחרונה לפני יום

 י סייח התש״י, עמי 86; התשל״ד, עמי 38.
 : סייח התשל״ה. עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 5 ק״ת התשמ״ט, עמי 532.
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 השינוי לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפי יום השינוי הקודם, ולענין
 יום השינוי ב־ ו ביגואר 996 ו - לעומת המדד שפורסם לחודש אוגוסט
 1994; לענין זה, ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשבה

 המרכזית לסטטיסטיקה.
 (ב) סכום שהשתנה בסעיף קטן(א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב,

 וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.״

 י״ב בטבח התשנ״ו(4 בינואר 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 3-2409! א

 שר האוצר

 תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 3), התשנ״ו-996ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב
 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב)

 לחוק־יסו־: משק המדינה1, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בהוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשב״א- ו96 ו", בחלק ג׳ - תיקון התוספת
 , , הראשונה

 (ו) בפרט 5, המילה ״טיולית״ - תימחק;
 (2) בפרט 6, כרישה, במקום ״רשיון לאוטובוס״ יבוא ״רשיון לטיולית ולאוטובוס״
 ובטור א/ במקום ״כשהאוטובוס מופעל-״ יבוא ״כשהטיולית או האוטובוס

 מופעלים -״.

 2. תהילתן של תקנות אלה ביום יי באדר התשנ״ו (ו במרס 1996). תחילה

 ח׳ בשבט התשנ״ו(29 בינואר 1996)
 (חמ 3-83) י ש ר א ל ק י ם ר

 שר התחבורה
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ר, עמי 137.
 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 124.
 סייח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 224.

 ק״ת ההשב״א, עמי 1425; התשנ״ה, עמי 662 ו־702; התשנ״ו, עמי 230 ו־282.

 תקעת התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר)(תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א1), 58וטו ו־265 לחוק התכנון והבניה, התשב׳יה-
 1965' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ״ב-992ו2, בסופה, יבוא: תיקון התוספת
 ״תוקף המידע בטופס זה כפוף להוראות סעיף 58וכ לחוק״.

 א׳ בשבט התשנ״ו(22 בינואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 3-2350) ח

 שר הפנים
 סייח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ה, עמי 450

 ק״ת התשנ״ב, עמי 811.

 1ק1בץ התקנות 5736, ב״ה בשבט התשנ״ו, 15.2.1996 555



 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(נוף הגליל, תיקון),
 התשנ״ו-996ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות,

 החלפת פרט (סג) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2,
 בתוספת הראשונה במקום פרט (םג) יבוא:

 ״(םג)
 כ̂ו הגליל

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של המועצה האזורית נוף הגליל הערוכה בקנה מידה של
 1:100,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י׳ בשבט התשנ״ו(31 בינואר 1996) ומפת כל ישוב
 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומות ביד שר הפנים ביום ט״ו באלול התשנ״ב
 (3 ו בספטמבר 1992) ומפת הישוב אום.אל ג׳נם הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד
 שר הפנים ביום י׳ בשבט התשנ״ו(31 בינ1אר 1996), שהעתקים מהן מופקדים במשרד הפגים

 בירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד המועצה האזורית נוף הגליל.

 תחומי הישובים אום אל־ג׳נם
 כמסומן בקו אדום

 במפות״

ן ו מ ם ר י י  ח
 שר הפנים

 חמאם
 כפר מצר

 נין
 סולם

 רמאנה
 עזיר

 י׳ בשבט התשנ״ו(31 בינואר 1996)
 (דומ 5-156)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ, 236.
 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״א, עמי 1064; התשנ״ה, עמי 1415.

 צו המועצות המקומיות (א)(גני תקוה, תיקון), התשנ״ו-996ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי׳׳א-21950 (להלן - הצו a y 1  הוספת פרט (
ה העיקרי), אחרי פרט (צו) יבוא: נ ו ש * י ת ה פ ם ו ת  ב

 ״(צז) המועצה המקומית גני תקוה.

 תאריך הקמתה: י״ז בחשון התשי״ד (26 באוקטובר 1953);

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

 גוש 6717 - בשלמותו.

 י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״א, עמי 178; התשמ״ב, עמי 380.
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 גוש 6720 - פרט לחלקות 440 עד 466 במםומן במפה הערובה בקנה מידה
 2500: ו והחתימה ביד שר הפנים ביום ט״ז באייר התשנ׳;ה (6 ו במאי 995 ו)
 שהעתקים ממנה. מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז

 המרכז, רמלה ובמשרד המועצה המקומית גני תקוה (להלן - המפה).

 החלקות: 0ו, 35,23,22 עד 57,55 עד 64,63,59 וחלק מחלקות 62,24 בגוש ו672
 כמסומן במפה״.

 2. (א) כל אדם או חבר־בני־אדם שנתמנו או שנבחרו לכהונה בל שהיא במועצה הוראות מעבר
 המקומית גגי תקוה על פי צו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-1953ג (להלן - צו (ב)),
 ושנשאו בה ערב תחילתו של צו זה, ימשיכו בה, והוראות הצו העיקרי יחולו עליהם כאילו

 נתמנו או נבחרו לפיהן.

(ב) לפני תחילתו של  (ב) כל המסים שהטילה המועצה המקומית גני תקוה לפי צו
» אותם כאילו הוטלו לפי הוראות הצו העיקרי. ר  צו זה, י

 (ג) לוח השומה של המועצה המקומית גני תקוה שהיה בתוקפו ערב תחילתו של צו
 זה, יראו אותו כאילו הוכן לפי הוראות הצו העיקרי.

 (ד) כל מעשה או פעולה שנעשו לפני תחילתו של צו זה על פי הוראות צו(ב), יראו
 אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו העיקרי.

 י׳ בשבט התשנ״ו(31 בינואר 1996)
 (חמ 3-269) ח י י ם ר מ ו ן

 שר הפנים

 ב ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשב״ב, עמי 2489.

 צו המועצות המקומיות (ב)(גני תקוה, ביטול), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 1. בתיםפת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-953ו2, פרט (ו) - בטל• ביטול פרט (0
 בתוספת הראשונה

 י׳ בשבט התשנ״ו(31 בינואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  >חמ 3-701) ח

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשי״ח, עמי 87; התשנ״ה, עמי 1507.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(יואב, תיקון) התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, תיקון פרט (כח)
 במקום פרט (כח) יבוא: בתוספת הראשונה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשל״א, עמי 1309; התשמ״א, עמי 206.
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 ״(כח)
 יואב

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור יואב, הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום כ״ו בטבת התשנ״ו(18 בינואר 1996) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום באר־שבע ובמשרד המועצה האזורית יואב.

 טור א׳ טור ב׳
 בית גוברין השטח המסומן במפה באות א'
 בית ניר השטח המסומן במפה באות ב׳
 גלאון השטח המסומן במפה באות ג׳
 גת השטח המסומן במפה באות ד׳
 כפר הריף השטח המסומן במפה באות ה׳
 כפר מנחם השטח המסומן במפה באות ר
 נגבה השטח המסומן במפה באות ז׳
 נחלה השטח המסומן במפה באות ח׳
 סגולה השטח המסומן במפה באות ט׳
 קרמה השטח המסומן במפה באות ו׳

 רבדים השטח המסומן במפה באות י"א
 שדה יואב השטח המסומן במפה באות י ״ב

 השטחים המסומנים במפה באותיות י״ג, י״ד, ט״ו, ט״ז, י״ח.״

 כ״ו בטבת התשנ״ו (18 בינואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  נחמ 6ג1־5) ח

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(שפיר, תיקון), התשנ״ו-996 ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקידת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 תיקון פרט (מט) ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2,
ה במקום פרט (מט) יבוא: נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת  ב

 ״(מט)
 ש&יר

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור שפיר הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום כ״ו בטבת התשנ״ו(18 בינואר 1996) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע ובמשרד המועצה האזורית שפיר.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256: התשמ״א, עמי 205.
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 טור א׳ טור ב׳
 1בן שמואל חלקי גושים 2982 ו־2996, כמםומן במפה.

 השטח המסומן במפה באות אי.
 גיתן חלקי גושים: ווצו, 2996 עד 3003, חלקים מהשטחים המסומנים במפה

 באותיות ג׳ ו־די.
 !לומה גוש: 1351 - בשלמותו.

 חלקי גושים: 1342, 1345, 1347 עד 1350 במסומן במפה.
 בדיאל גוש 1340 בשלמותו.

 חלקי גושים: 430ו עד 1557,1347,1345,1343 עד 559ו, 1709,1708,1706,
 1712, 1716 עד 1718, 1722 עד 1724 במסומן במפה.

 יחיה גוש 1075 בשלמותו.
 חלקי גושים: 1071 עד 1074, 1076, 1079, 1080, 1702 ו־1707 במםומן

 במפה.
 :רכז שפירא חלקי גושים: 1052, 1054 ו־1055 במםומן במפה.

 !שואות יצחק גושים: 1045 עד 1049,1047, 1057 ו־ 1061 בשלמותם.
 חלקי גושים: 1036, 1038, 1048, 1054, 055ו ו־058ו במםומן במפה.

 עם גושים: 2961 עד 2963, 2965 עד 2967 - בשלמותם.
 חלק גוש: 2964 במםומן במפה.

 .וזה חלקי גושים: 1571, 1835, 1837, 2981, 2982 ו־2996, כמסומן במפה.
 חלק מהשטח המסומן במפה באות בי.

 ין צורים גושים: 1068 ו־1069 בשלמותם.
 חלקי גושים: 1059, 1070,1067,1066,1060, 1076,1071 עד 078ו, במםומן

 במפה.
 וממיות גושים: 1313 ו־314ו בשלמותם.

 חלקי גושים: 1070 עד 1072, 1315 עד 1318, 1330, 1339, 1341 עד 1343,
 1349 ו־350ו כמסומן במפה.

 וחה גושים: 1327 ו־1329 בשלמותם.
 חלקי גושים: 1315 עד 1317, 1330, 1333, 1345 עד 1349, 1551, 1554 עד

 1557 ו־717ו, כמסומן במפה.
 ׳לוה גושים: 2983 עד 2986 בשלמותם.

 חלקי גושים: 2981, 2982, 3033 כמםומן במפה.
 ׳פיר חלקי גושים: 1060, 1064, 1066, 1067 ו־1076 עד 1079 כמםומן במפה.

 גושים: 1056,1053,1051,1050, 1087,1081 עד 1105,1095,1092 עד 1107,
 1114, 1566, 1569, 1572 עד 1574, 1576, 1598, 1599, 1607, 1610, 1612

 ו־684ו בשלמותם.
 חלקי גושים: 1048, 1052, 1054, 1055, 1058 עד 1060, 1066, 1086, 1093,
 1094, 1096, 1103, 1104, 1108, 1109, 1115, 1193, 1342, 1345 עד 1350,
 1535, 1536, 1549, 1552, 1554 עד 1559, 1565, 1567, 1568, 1570, 1571,
 1575, 1578, 1579, 1596, 1597, 1600 עד 1604, 1606, 1608, 1609, 1611,

 1717, 2996, 2999 ו־3000 עד 3003 במסומן במפה.
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 השטח המסומן במפה באות ה׳ וחלקים מהשטחים המסומנים במפה באותיות
 ג׳ ו־ד׳׳׳.

 ב״ו בטבת התשנ״ו(18 בינואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 6ג 3-1) ח

 שר הפנים

 אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קרית גת), התשנ׳׳ו-1996
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות', ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה

 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 החלפת התוספת 1. באכרזה על עיריית קרית גת, התשל״ג-972ו2, במקום פירוט הגושים וחלקי הגושים
 בתוספת יבוא:

 ״הגושים: 1563, עד 1565, 1570, 1602, 1603, 1606, 1830, 1831, 1833, 1838, 1839, 1855
 857 ו, 1863, 1866, 1901, 1904 עד 1911, 1913 עד 1917, 1993, 2295, 3023, 3031, 3034

 3035, 5841 עד 5845.

 1832 פרט לחלקה 30.
 החלקות: 13 עד 31,25, 37,34,32, 63,62,53,52,46,43,39 וחלק מחלקה 56 בגוש 1571
 כמםומן במפת עיריית קרית־גת בערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד
 שר הפנים ביום כ״ו בטבת התשנ״ו(18 בינואר 1996) שהעתקים ממנה מופקדיכ
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד

 עיריית קרית־גת (להלן בפרט זה - המפה);
 חלקי חלקות 73, 74, 125 בגוש 1835 כמסומן במפה;

 8, 9, 12, 13, 18, 30, 83, 92, 95, 97, 99, 101, 107 וחלקי חלקות 14, 58, 61, 70, 73, 75
 81, 86, 89 בגוש 1837 כמסומן במפה-,

 ,1 3 עד 6,5, 12,10,8 עד 16, 21, 22, 24, 26 עד 29 וחלקי חלקות 7,2, 9, 1 ו, 25 בגוע
 1840 כמסומן במפה:

 חלקי חלקות ו עד 8, 27, 29 בגוש 1841 כמסומן במפה•,
 ,2 4 עד 6, 8 עד וו, 35, 39, 40, 56 עד 60, 64, 66, 68, 82, 90, 94 וחלק חלקות 13, 31

 32, 55, 62, 88 בגוש 1860 כמםומן במפה:
 8 עד וו, 25, 29 וחלקי חלקות 6, 7, 12 עד 14, 21, 23 בגוש 1861 כמםומן במפה:

 1, 3 עד 5 וחלקי חלקות 2, 6 בגוש 2964 כמסומן במפה:
 1 עד 4, 9 עד 12, 17, 18, 21 וחלק מחלקה 5 בגוש 3027 כמםומן במפה:

 ו, 2, 5 וחלק מחלקות 3, 4, 9 בגוש 3033 כמסומן במפה.״
 כ״ו בטבת התשנ״ו (18 בינואר 1996)

 >חמ 3-1926) ח י י ם ר מ ו ן

 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  דיני מדי
 ק״ת התשל״ג, עמי 264; התשמ״א, עמי 192.
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 צו המועצות המקומיות (ב)(מעלות-תרשיחא, ביטול), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-ג95ו2, פרט (מה) - בטל. ביטול פרט (מדו)

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית מעלות-תרשיחא ערב הקניית המקרקעין
 תחילתו על צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה

 במקרקעין, יוקנו לעיריית מעלות-תרשיחא.

 5. בין המיטלטלין של המועצה המקומית מעלות-תרשיחא, בל החובות שחבים לה וכל הקניית מיטלטלין
ת ו י ו ב י י " י ^  ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו לעיריית מעלות-תרשיחא. "

 א׳ בשבט התשג״ו(22 בינואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 3-701) ח

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ג, עמי 1174: התשנ״ו, עמ׳ 409.

 אברזת העיריות (מעלות-תרשיחא), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות1, אני מכריז לאמור:

 1. מיוים פרסום אברזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור מעלות-תרשיחא, כפי שהוא אכרזה על
ית מעלות־ רי  _ז עי

א ״ ו ש ף  מתואר בתוספת, עיריה שתיקרא ״עיריית מעלות־תרשיחא״. ת

 2. ראש עיריית מעלות-תרשיחןא וסגניו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה ראש העיריה
ו י נ ג ס  המקומית מעלות־תרשיחא וסגניו. י

 3. עד שתיבחרנה ועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות, ימשיכו ועדות ועדות המועצה
 המועצה הקיימת בתפקידן, כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

 תוספת
 (סעיף ו)

 האז־ר שתושביו יהיו עיריית מעלות-תרשיחא כולל גושים וחלקות רישום קרקעי,

 הגושים: 18377, 18380, 18383, 18385 עד 18393, 18400 עד 8406ו, 8428 ו עד 18433, 18435,
 18436, 18438, 18439, 18484 עד 18489, 18593 עד 18595 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 18381, 18382, 19891 כמםומן במפת תחום עיריית מעלות-תרשיחא הערוכה
 בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ט בכסלו התשנ״ו (12 בדצמבר
 1995) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז

 הצפון, נצרת עילית ובמשרד עיריית מעלות-תרשיחא (להלן - המפה).

 החלקות: 2 עד 4, 6 עד 9, וו וחלקי חלקות ו, 5, 12,10 בגוש 18375 כמסומן במפה;

 י דיני מדינת ישראל, נוסח תדש 8, עמי 97 ו.
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 16 עד 19, 24, 27 וחלקי חלקות 20 עד 23, 26, 28, 29 בגוש 18378 במםומן במפה-,
 3, 4 וחלק מחלקה 2 בגוש 18379 במםומן במפה;

 4 עד 9 בגוש 18396;
 10 עד 13, 15 וחלק מחלקה 9 בגוש 18397 במסומן במפה-,

 1, 3, 15, 53, 78, 84 וחלק מחלקות 2, 4, 5, 14, 52, 77 בגוש 18398 כמסומן במפה;
 13 עד 42, 59 וחלקי חלקות 12, 55 בגוש 18399 במסומן במפה;

 51 עד 54, 58 וחלק מחלקה 42 בגוש 18407 במםומן במפה;
 ו, 2, 4 עד 7 בגוש 18434;

 ו בגוש 19892.

 השטח הבנוי של הכפר תרשיחא במסומן במפה.״

 א׳ בשבט התשנ״ו(22 בינואר 1996)
ן ו מ ם ד י י  (חמ 3-1926) ח

 שר הפנים

 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (גן לאומי בית שאן)(תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים
 ואתרי הנצחה, התשנ״ב-992ו', ולאחר אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת אני

 מכריז לאמור:

ף ו 1. בסעיף ו לאכרזה על גן לאומי(בית שאן), התשכ״ה-965ו2(להלן - האכרזה), במקום  תיקון סעי

 ״הוא גן לאומי״ יבוא:

 ״למעט השטחים הצבועים בצהוב ומותחמים בקווים כחולים בתשריט מם׳ ג/6995
 הערוך בקנה מידה 1:5000 והחתום ביום י׳ בשבט התשנ״ו(31 בינואר 1996) ביד שר

 הפגים הוא גן לאומי״.

 תיקון 2. בסעיף 2 לאכרזה, במקום ״מהתשריט האמור״ יבוא ״מהתשריטים האמורים״ ובמקום

 ״לבניה ולתכנון עיר, בישנים, בית שאן״ יבוא ״לתכנון ולבניה בית שאן, בבית שאן״.

 י׳ בשבט התשנ׳׳ו(31 בינואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 3-650) ח

 שר הפנים

 סייח התשנ״ב, עמי 230.
 ק״ת התשכ״ה, עמי 2679.

 תקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים)(תיקון), התשג״ו-996ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 63(« ו־60ו(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב-
 1972 י, אני מתקין תקנות אלה:

 סייח התשל״ב, עמי 176.
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 1. במק־ם התוספת לתקנות הגנת הדייר (תשלום בעד שירותים), התשל״ג-973ו2, החלפת התוספת
 יבוא:

 ״תוספת
 (תקנה 3)

 שיעורי.התשלום בשקלים חדשים בעד שירותים לפי סעיף 63(א) לחוק -

 בדירות, לחדר, לחודש:

 ניקוי מאור הרקת בור שופכין
1.75 0.35 5.92 

 בתי עסק, לחודש:

 שטח בית עסק במטרים רבועים ניקוי מאור הרקת בור שופבין
 עד 16 8.86 0.60 2.42
 :לעל 16 עד 24 13.35 0.97 3.94
 :לעל 24 עד 32 17.95 1.19 4.99
 :לעל 32 עד 40 22.33 1.57 6.26
 :?על 40 עד 48 26.77 1.95 7.56
 :לעל 48 עד 56 31.19 2.15 8.72

 :לעל 56 עד 64 35.73 2.54 10.10
 :לעל 64 עד 88 44.54 3.11 12.91
 :לעל 88 עד 112 53.54 3.68 15.24
 :לעל 112 עד 136 62.51 4.31 17.68
 :לעל 136 עד 160 71.33 5.06 20.32

2.42 0.60 8.87 

 :לעל 160, בתוספת
 'בל 24 מ״ר או חלק מהם
 :לעל 160 מ״ר הראשונים

ר ז ע י ל ן א ) ב פ ו א ד ן ( י מ י נ  ב
 ״א בשבט דזתשנ״ו (ו בפברואר 1996)

(3-919 
 שר הבינוי והשיכון

 ק״ת התשל״ג, 1475; התשנ״ה, עמ׳ 1724.

 ע1 יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התיספת
 השנייה לחוק)(מם׳ 2), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7ו(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
(להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:  1עה), התש:ל״ו-985וי

 ם״ח התשני״ו, עמי 2; התשמ״ט, עמי 28.
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 תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (574)2 יבוא:
 השניה

 ״(575) בשר בקר קפוא מיובא המסווג בפרט מבס 02.02 לתעריף המכס, למעט הנמבו
 ע״י תנובה - מאיר עזרא יבוא ושיווק בע״מ.״

 ד׳ בשבט התשנ״ו(25 בינואר 1996)
ש י ר ה ח כ י  (חמ 3-1976) מ

 שר התעשיה והמסחר
 וממלא מקום שר האוצר

 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 1395.

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(תעריפי תשתית
 במשק הדלק)(תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראור
, אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ה-985וי

 תיקון סעיף 3 1 . בסעיף 3(א) לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(תעריפי תשתיר
 במשק הדלק), התשנ״ו-995ו2(להלן - הצו), במקום ״אחת לששה חודשים״ יבוא ״אם חלפו

 ששה חודשים ממועד העדכון הקודם״ והמלים ״לפי המוקדם״ יימחקו.

 תיקון סעיף 8 2. בסעיף 8 לצו, במקום ״על בסים מדידות במרווחי זמן שלא יעלו על שבעה ימים״ יבו<
 ״על פי ממוצע בין שתי מדידות של הכמויות שאוחסנו עבורו בתחילת חודש החיוב

 ובסופו״.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ט׳ בטבת התשנ״ו(1 בינואר 1996).

 י״א בשבט התשנ״ו(ו בפברואר 1996)
 (חמ 3-2651)

ב י י ג ה) ש ו ח ט ב א ב ר ה ם ( ג ש ן ג ו  ג
 שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 220.

 הודעת יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה)(תעריפי תשתיר
 במשק הדלק)(עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשג״ו-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 3(א) לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראו
 שעה) (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשנ״ו-995וי (להלן - הצו), אנו מעדכנים או

 המחירים לשירותי תשתית במשק הדלק, לאמור:

 עדכון תעריפי 1. במקום התוספת השניה לצו יבוא:
 תשתית

 ק״ת התשנ״ו, עמי 220.
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 תוספת שניה
 מחירימ לשירותי תשתית

 (סעיף 2)
ף  תערי
וב בש״ח דת חי חי  שירות י

 א. אחסון ומקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 אחסון נפט גולמי ט.מ/חודש 5.22
 אחסון מוצרי נפט ק.ל/חודש 5.43
 אחסון מזוט ט.מ/חודש 6.17
 אחסון שארית אטמוםפרית ט.מ/חודש 5.54

 כולל אחסון תפעולי
 (מקדם הפחתה שנתי

 של 2.6 אחוז)

 כולל אחסון תפעולי
 והזרמה עד המיתקן

 המנפק, לא כולל
 שאיבה (מקדם הפחתה

 שנתי - 0.8 אחוז)

 לא כולל אחסון
 לא כולל אחסון

 (מקדם הפחתה שנתי
 0.8 אחוז)

12.16 

 ק.ל

 ט.מ

 ב. ניפוק
 ניפוק מוצרי נפט למכליות

 בביש ורכבות

 ניפוק מזוט למבליות
 כביש ורבבות

 פעילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי - 2.6 אחוז)

3.35 
3.51 
3.68 
3.10 

4.78 

4.63 
3.28 

 פריקת נפט !:ולמי ט.מ
 פריקת שארית אטמוספרית ט.מ
 פריקת/טעינת מוצרי נפט ט.מ
 פריקת/טעינת מזוט ט.מ

-זרמה ומיל־י של כלי שיט בסולר
 בנמל דלק ט.מ

 ־זזרמה ומיל •י של כלי שיט במזוט
 :נמל דלק ט.מ
 פריקת מי נניל ממכליות־ים ט.מ

 ־. הזרמות/הולכות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

 תזרמת נפט גולמי ושארית
 *טמוםפרית בלחץ נמוך ט.מ 1.11

 לא כולל שאיבה (מתייחם
 לקו בית זיקוק חיפה -

 אלרואי)

 הולכת מוצרי נפט ק.ל 0.40
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 הערות
ף  תערי
וב בש״ח ת יחידת חי רו  שי

 חיוב צרכנים סופיים
 המחוברים בצנרת למסוף

 (מקדם הפחתה שנתי -
 0.8 אחוז)

 08ו.0
1.54 

 ק.ל x ק״מ

 ק.ל

 ט.מ.

 הזרמת מוצרי נפט
 שאיבת מוצרי נפט ממיתקני

 אחסון

 שאיבת מזוט ממיתקני אחסון

 ה. הוצאות קבועות בקווים (מזוט)(מקדם הפחתה שנתי 0.8 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה קתודית ק״מ שנה 11,804

 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק״מ שנה 26,958

 ו. הוצאות קבועות בקווים (מוצרי נניט)(מקדם הפחתה שנתי 2.6 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה קתודית ק״מ/שנה 573,ו ו
 החזר הון בקווים לצרכנים סופיים ק״מ/שנה 26,430״

 2. תחילתה של הודעה זו ביום י״ב בשבט התשנ״ו (2 בפברואר 1996).

 י״א בשבט התשנ״ו(ו בפברואר 1996)
 (חמ 3-2651)

 ג ו נ ן ש ג ב
 שר האנרגיה והתשתית

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

 תחילה

(ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית, בדיני ן  בללי לשבת עורבי הדי
 מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים)(תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 94 ו־09ו לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י,
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 תיקון סעיף 6 ו. בסעיף 6 לכללי לשכת עורכי הדין(ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית,
 בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), התשכ״ב-962ו2, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) עם הגשת בקשה להיבחן ישולמו אגרות אלה:

 בשקלים חדשים

 (ו) בחינה בעברית 50ו

 (2) בחינה בכתב בדיני מדינת ישראל, לבל בחינה 150

 (3) בחינה בעל פה בדיני מדינת ישראל, לכל בחינה 30 ו

 סייח התשב״א, עמי 178.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 905ו: התשנ״ה, עמי 887.
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 ׳ בשקלים חדשים

 (4) בחינת התמחות במקצועות מעשיים בכתב 380

 (5) בחינת התמחות במקצועות מעשיים בעל פה 90״

 נתאשר.
ק י נ ו ה ט ד ו ה  ט׳ בשבט התשנ׳יו(30 בינואר 996ו) י

 (חמ 3-721) יושב ראש המועצה הארצית
 ד ו ד ל י ב א י של לשבת עורבי הדין

 שר המשפטים

(אגדות שירותים)(תיקון), התשנ״ו-996 ו ן  כללי לשכת עורבי הדי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 94 ו־09ו לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-961 ו י,
 מתקינה המועצה הארצית של לשבת עורכי הדין כללים אלה:

 ו. בסעיף ו לכללי לשכת עורכי הדין(אגרות שרותים), התשמ״ז-986ו2, במקום סעיף קטן תיקון סעיף
 (א) יבוא:

 ״(א: בעד השירותים המפורטים להלן ישולמו ללשכת עורכי הדין האגרות שצויינו
 לידם:

230 

90 

600 

 90״

 ו. רישום התמחות

 2. בקשה להיתר עבודה נוספת

 3. קבלת חבר חדש בלשכה

 4. שירות אחר

ק י נ ו ה ט ד ו ה  י
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי הדין

 נתאשר.
 ט׳ בשבט התשנ״ו(30 בינואר 1996)

 (תמ 3-721)
ד ל י ב א י ו  ד
 שר המשפטים

 ס״ת התעיכ״א, עמ, 178.

 ק״ת התעימ״ז, עמ, 72: התשנ״ה, עמי 887.

 הודעת המפלגות (סכומי תרומות והועאות בתקופת בחירות מקדימות
 שפחתה מתשעה חודשים), התשנ״ו-996ו

(להלן - החוק), אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 28ח(ד) לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992י
 מודיע לאםור:

 סייח התשנ״ב, עמי 190: התשג״ו, עמי 48.
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 1. בתקופת בחירות מקדימות שפחתה מתשעה חודשים (להלן - התקופה המופחתת)
 יהיו סכומי התרומות וההוצאות הנקובים בסעיף 28ח לחוק, בעדבונם ליום ט׳ בטבת התשנ״ו
 (ו בינואר 996ו)2 ופירוטם בטור א׳ להלן, כשיעורי מכפלת הסכומים המפורטים להלן בצדם

 בטור ב׳ במספר הימים בתקופה המופחתת.

 סכומי תרומות
 והוצאות בתקופה

 מופחתת

 טור ב׳
 הסכום לכל יום בתקופה המופתתת

ם)  (בשקלים חדשי

 טור א'
 הסכום הקיים לפי סעיף 28ח

ם)  (בשקלים חדשי

711.92 192,218 

1,423.83 

4,741.55 

384,436 

1,280,112 

ה נ ו ב ב א  ז
 רשם המפלגות

 י״א בשבט התשנ״ו (ו בפברואר 1996)
 (חמ 3-2424)

 ק״ת התשנ״ו, עמי. 315.
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