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 צו שירות בטחון(פטור של שוהים בחו״ל ברשות, משירות בטחון),
 התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(1) ו־(2) ו־57 לחוק שירות בטחון [גוסח משולב],

(להלן - החוק), אני מצווה לאמור: י  התשמ״ו-986ו

 ו. יוצא צבא, גבר, יהא פטור משירות בטחון אם נתקיימו בו שני אלה:

 ( ו) מועד התייצבותו לשירות בטחון נדחה, לבקשתו, כדין לפי סעיף 36(3) לחוק בשל

 ישיבתו ישיבת קבע בחו״ל וכל עוד הוא יושב כאמור:

 (2) מלאו לו ארבעים ואחת שנים לפחות.

 2. יוצא צבא, אישה, תהא פטורה משירות בטחון אם נתקיימו בה שני אלה:

 (ו) מועד התייצבותה לשירות בטחון נדחה, לבקשתה, בדין לפי סעיף 36(3) לחוק

 בשל ישיבתה ישיבת קבע בחו״ל וכל עוד היא יושבת כאמור:

 (2) מלאו לה עשרים שנה לפחות ולא שהתה בישראל תקופה העולה על מאה

 ועשרים ימים בין הגילים שמונה עשרה ועשרים, או מלאו לה עשרים ושתיים

 שנים.

 מיועד לשירות בטחון אשה, תהא פטורה משירות בטחון אם נתקיימו בה שני

^ א )  (ו) היא נולדה מחוץ לישראל והיא אזרחית ישראלית מכוח לידה לפי סעיף 4

;  לחוק האזרחות, התשי״ב-952ו2

 (2) היא לא שהתה בישראל, עד הגיעה לגיל 17 שנים, תקופה רצופה העולה על

 מאה ועשרים ימים.

.3 
 אלה:

ס ר ן פ ו ע מ  ש

 שר הבטחון

ו באפריל 996ו) (ו  כ״ב בניסן התשנ״ו

 (חמ 3-2687)

 ם״ח התשמ״ו, עמי 107.
 סי׳ח התשי״ב, עמי 146; התש״ם, עמי 222; התשמ״ח, עמ׳ 12.

 פטור יוצא
 צבא גבר

 פטור יוצא
 צבא אישה

 פטור מיועד
 לשירות בטחון
 אשד. שנולדה
 מחוץ לישראל

 תקנות העדות הדתיות (ארגונן)(העדה הדרוזית)(תיקון מם׳ 2),
 התשנ״ו-996ו

(להלן - הפקודה), אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת העדות הדתיות (ארגונן)1

 מתקין תקנות אלה:

(להלן -  1. בתקנה 2 לתקנות העדות הדתיות(ארגונן)(העדה הדרוזית), התשנ׳׳ו-995ו2

 התקנות העיקריות) -

 (א) בתקנת משנה (א) -

 (ו) בפסקה (2), במקום ״ראשי״ יבוא ״מועצות״;

 (2) בפסקה (3), במקום ״ראשי״ יבוא ״מועצות״;

 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1267.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 127 ועמי 309.

 תיקון תקנה 2
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 (3) במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) לענין פסקאות (2) ו־(3), ״מועצת רשות מקומית״ - רוב של חברי

 מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים, ובאין חברי מועצה שהם דרוזים או

 באין רוב - מי שקבע השר.״

 :ב) בתקנת משנה (ג), במקום ״עשר שנים מיום תחילתה״ יבוא ״חמש שנים מיום

 תחילתה או בתום תוקפן של תקנות אלה, לפי המוקדם״.

 2. בתקנה 3(ד), במקום ״עשר שנים מיום בחירתו״ יבוא ״חמש שנים מיום בחירתו או תיקון תקנה 3

 בתום תוקפן של תקנות אלה״.

 תיקון תקנה סו

 ביטול תקנה 13

 הוספת תקנה 4וא

 תחילה

 3. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, בפסקה (ו), במקום ״הכרעה״ יבוא ״טיפול״.

 4. תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה.

 5. אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:

 4וא. תוקף תקנות אלה לחמש שנים מיום כינונה של המועצה הדתית

 הראשונה על פיהן.״
 ״תוקף

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של התקנות העיקריות.

 כ״ז בנייםן התשנ״ו(16 באפריל 1996)

ת י ר ט ן ש ו ע מ  ש

 השר לעניני דתות
 (חמ 3-2507)

 תיקון תקגה 2

 החלפת התוספת
 הראשונה

 תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
 (אגרות כניסה לגנים לאומיים), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי

, לפי הצעת רשות הגנים הלאומיים (להלן - הרשות), לאחר  הנצחה, התשנ״ב-992וי

,  התייעצות עם שר האוצר, ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה

(להלן - התקנות העיקריות) - ג  (אגרות כניסה לגנים לאומיים), התשנ״ה-995ו

 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״בחודש״ יבוא ״השני״;

 (2) בתקנת משנה (ג), בהגדרות ״המדד החדש״ ו״המדד היסודי״, במקום ״בחודש

 הקודם ליום״ יבוא ״ביום״.

 2. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

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

 5 ק״ת התשנ״ה, עמי 691 ו
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 תוספת ראשונה
 (תקנה ו)

 אגרת כניסה בשקלים חדשים

 קבוצה של קבוצה של
 מבקרים מבקרים 30 עד 40 30 עד 40
 מבוגרים בני נוער מבוגרים בני נוער

 שם הגן הלאומי מגיל 18 מגיל 8-5 ו מגיל 18 מגיל 8-5 ו

 אכזיב 19 10 570 300

 ברעם 7 4 210 120

 חורשת טל 19 10 570 300

 חצור (התל והמוזיאון) 10 5 300 150

 יחיעם (המבצר) 7 4 210 120

 קלעת נמרוד (המבצר) 10 5 300 150

 בית אלפא (בית הכנסת) 7 4 210 120

 בית שאן 14 7 420 210

 בית שערים 10 5 300 150

 גן השלושה (סהנה) 19 10 570 300

 חמת טבריה 7 4 210 120

 כוכב הירדן 10 5 300 150

 כורםי 7 4 210 120

 כורזין 10 5 300 150

 מגידו 14 7 420 210

 מעיין חרוד 19 10 570 300

 ציפורי 14 7 420 210

 חוף בית ינאי דמי חניה לרכב: בימי חול: 13: בשבתות וחגים: 20

 אפק (פארק ומבצר) ללא תשלום

 מקורות הירקון 10 5 300 150

 קיסריה (כולל התאטרון) 14 7 420 210

 סבסטיה 10 5 300 150

 בית גוברין - תל מרשה 14 7 420 210

 עין חמד 10 5 300 150

 קסטל 7 4 210 120

 הרודיון 14 7 420 210

210 420 7 14 

 מצדה - כניסה לאתר בלבד

 (לא כולל נסיעה ברכבל)
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 אגרת כניסה בשקלים חדשים

 קבוצה של
 30 עד 40
 בני נוער

 מגיל 8-5 ו

 קבוצה של
 30 עד 40
 מבוגרים
 מגיל 18

 מבקרים
 בני נוער

 מגיל 18-5
 מבוגרים
 מגיל 18

 אין מחיר קבוצתי

 אין מחיר קבוצתי

150 

120 

300 

300 

210 

570 

120 

210 

150 

240 

120 

210 

420 

300 

15 

50 

"100 

15 

5 

4 

10 

 רבב נוסעים פרטי 13

 מיניבוס 48

 אוטובוס 98

 ללא תשלום

480 8 

 ללא תשלום

210 4 

15 

26 

10 

7 

19 

 דמי חניה

 (ו)

(2) 

(3) 

7 

14 

10 

16 

 רבב נוסעים פרטי

 מיניבוס

 אוטובוס

 שם הגן הלאומי

 מצדה - נסיעה ברכבל

 כיוון אהד

 מצדה - נסיעה ברכבל

 שני כיוונים

 קומראן

 תל ערד

 אשבול - בעונת הרחצה

 אשכול (לא בעונת

 הרחצה)

 אחוזת קבר בן גוריון

 ממשית

 עבדת

 עין עבדת

 כרטיס משולב עבדת

 עין עבדת

 שבטה

 תל באר־שבע

 פארק כרמל

 תחילתן של תקנות אלה יהיה המדד היסודי הוראת שעה

ד י ר י ש ס ו  י
 השר לאיכות הסביבה

 דמי חניה

(1) 

(2) 

(3) 

 3. לענין היום הקובע הראשון שלאחר

 המדד של חודש דצמבר 1995.

 כ״ה בניסן התשנ״ו(14 באפריל 1996)

 (תמ 3-2430)
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 צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מס׳ 2) (תיקון),
 התשנ״ו-996ו

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

,  1. בסעיף ו לצו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 2), התשנ״ו-995ו2
 במקום ״90״ יבוא ״180״.

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ב בניסן התשנ״ו(11 באפריל 1996)

 (חמ 3-95)

 י סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 219.

 צו הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (שינוי התוספות השניה והרביעית),
 התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותנו לפי הגדרת ״אגודה חקלאית״ והגדרת ״תאגיד חקלאי״, בסעיף ו לחוק

(להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה  הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ׳׳ב-1992י

 של הכנסת, אנו קובעים לאמור:

 בתוספת השניה לחוק -

 (ו) בחלק א; בסופו יבוא:

 ״בר־אמנה, ארגון קניות של יישובי אמונים אגודה שיתופית חקלאית בע״מ -

 לענין חוב הארגון בשל חובות האגודות החקלאיות והגורמים החקלאיים

 החברים בו;

 ״אלונה - אגודה שיתופית מרכזית בע״מ-,

 ״הדן״ - אגודה חקלאית שיתופית לשווק פירות בע״מ - כפר נטר:

 כוכב השחר •- אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע׳׳מ-,

 כרי צאן - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ:

 פרי שומרון - אגודה שיתופית בע״מ (פרדס חנה);

 רפיח ים - כפר קהילתי אגודה שיתופית להתיישבות תעשייתית וחקלאית

 בע״מ.״;

 (2) בחלק בי, בסופו יבוא:

 ״אבירים חוות איילים בע״מ;

 חברה לשתלנות וריבוי צמחים - מיצפור - בע״מ - מושב תקומה׳,

 מאירםון אהרון ובניו(1981) בע״מ;

 מן מנחם ושות׳ לחקלאות בע״מ-,

 מרכז אתרוגי ישראל בע״מ;

 עין כמונים משק חקלאי בע״מ (בכינוס נכסים)״.

.1 

 תיקון סעיף 1

 שינוי התוספת
 השניה לחוק

 סייח התשנ״ב, עמי 118; התשנ״ג, עמי 178.
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 שלנוי התוספת
 הרביעית לחוק

ט ח ו ) ש ה נ י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 2. בתוספת הרביעית לחוק, בסופה יבוא:

 ״פרחי הערבה - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ;

 בית אריזה אזורי בערבה - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ;

 בית אריזה לתמרים בערבה - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ:

 ממעלי הערבה - שותפות רשומה״.

 י״ג בניסן התשנ״ו(2 באפריל 996ו)

 (חמ 0-2616

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (ה1ראת שעה)(מחירים מרביים
 לביצי מאכל)(מס׳ ג), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת

, ובהתאם לסעיף 5ו(אץו) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים  שעה), התשמ״ו-985וי

, אנו מצווים לאמור:  והנחות ממסים), התשמ״ה-985ו2

 1. בצו זה - הגדרות

 ״מצרך״ - מצרך במפורט בטבלה שבתוספת (להלן - הטבלה):

;  ״מע״מ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ו-975וג

 ״שיח״ - שקלים חדשים.

 2. המחיר המרבי למצרך הוא כנקוב בטור א׳ לצדו של המצרך. מחיר מרבי

 3. (א) המחיר המרבי למצרך המצוי באזור אילת והנמכר בידי עוסק תושב אילת הוא, המחיר המרבי
 על אף ה*,מור בסעיף 2, המחיר הנקוב בטבלה בטור ב׳ לצדו של המצרך. באזור אילת

 (ב) מצרך המצוי באזור אילת, הנמכר בידי עוסק תושב אילת והמסומן במחיר לפי

 טור א׳ בטבלה, יימכר, על אף אותו סימון במחיר שלא יעלה על המחיר המרבי הקבוע בטור

• תוספת ה ל ב ט ׳ ל  ב

 (סעיפים ו עד 3)

 טור א׳ טור ב׳

 המצרך המחיר בש״ח לביצה בודדת או ביצה בתבנית של 0ג ביצים

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 במכירה לצרכן
 כולל מע״מ

 במכירה לקמעונאי
 בחנותו, ללא מע״מ

 סוג
 הביצה

 ביצה שמשקלה
 בגרמים

 מעל ל־0ד ו 0.40 0.55 0.47

 מ־65 עד 70 2 0.36 0.50 0.43

 מ־60 עד 65 3 0.32 0.45 0.38

 מ־55 עד 60 4 0.29 0.40 0.34

 מ־50 עד 55 5 0.25 0.35 0.30

 ם״ח החשמ״ו, עמי 2; התשנ״ה, עמי 102.
 סייח החשמ״ה, עמ׳ 204.

 סייח התעזל״ו, עמ׳ 52; התשמ׳׳ו, עמי 264; התשנ״ב, עמ׳ 0גו.
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 המצרך המחיר בש״ח לאריזות קמעונאיות סגורות של 2 ו ביצים

 במכירה לצרכן
 באזור אילת

 במכירה לצרכן
 בולל מע״מ

 במכירה לקמעונאי
 בחנותו, ללא מע״מ

 סוג
 הביצה

 משקל הביצה
 בגרמים

 מעל ל־70 ו 5.25 7.30 6.20

 מ־65 עד 70 2 4.75 6.60 5.65

 מ־60 עד 65 3 4.30 5.95 5.10

 מ־55 עד 60 4 3.90 5.40 4.60

 מ־50 עד 55 5 3.45 4.80 0ו.4

 4. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים לביצי

 מאכל), התשנ״ו-41996 - בטל.
 ביטול

 5. תחילתו של צו זה ביום ו׳ בניסן התשנ״ו(26 במרס 1996).

 ה׳ בניסן התשנ״ו(25 במרס 1996)

 (חמ 3-1978)

 תחילה

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר
ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ק״ת התשנ״ה, עמי 507.

 קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו״ח המסכם על בחירות מקדימות
 ואופן פרסומו), התשנ״ו~996 ו

(להלן - החוק), אני י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 28כד לחוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

 קובע לאמור:

 1. המוסד לביקורת של המפלגה יגיש למפלגה את הדוח המסכם על מימצאיו

ידי המועמדים בבחירות  ומסקנותיו ביחס למילוי הוראות החוק ותקנון המפלגה על־

 מקדימות במועד שלא ירחק מ־120 ימים מן היום שבו נתקיימו הבחירות.

 2. המפלגה תפרסם את הדוח בשלושה עתונים יומיים לפחות, שמהם שניים לפחות

 בשפה העברית: אחד עתון בוקר והשני עתון צהריים, וכן באמצעי תקשורת פנימיים

 לחבריה, המקובלים בה.

 המועד להגשת
 הדוח המסכם

 פרסום הדוח

ה נ ו ב ב א  ז

 רשם המפלגות

 כ״ו בניסן התשנ״ו(15 באפריל 1996)

 (חמ 3-2714)

 סייח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ו, עמי 118.

 778 קובץ תתקנות 5745, ו׳ באייר התשנ״ו, 25.4.1996
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