
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״ט מזיון התשנ״ו 5758 6 ביוני 996 ו

 עמוד
 תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)

 (תיקון), התשנ״ו-996ו > ...956

 צו מס הכנסה(פטור ממם על ריבית והפרשי הצמדה) [התשל״ט-1979] (תיקון), התשנ״ו-996 ו 956

 צו מס הכנסה(פטור ממם על ריבית והפרשי הצמדה) [התשמ״ד-984 ו](תיקון), התשנ״ו-996 ו 956

 צו מס הכנסה(פטור ממם על הכנסה מריבית והפרשי הצמדה)(תיקון), התשנ״ו-1996 957

 צו לעידוד השקעות הון(קביעת אזורים לענין התוספת לחוק)(תיקון), התשנ׳׳ו-1996 957

 תקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה)(תיקון מם׳ 2),

 התשנ״ו-996ו 958

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(תיקון מם׳ 4), התשנ״ו-1996 ...959

 תקנות הביטוח הלאומי(חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), התשנ״ו-996 ו — 959

 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי(העברת דמי ביטוח בידי משרד הבטחון כמשלם תגמול),

 התשנ״ו-1996 960

 תקנות בריאות העם(תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה)(תיקון), התשנ״ו-1996 962

 תקנות רשוח הדואר(תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק)(תיקון), התשנ׳׳ו-1996 ...962

 צו התכנון והבניה(לודים),התשנ׳׳ו-1996 964

 צו התכנון והבניה(דרום השרון), התשנ״ו-1996 965
 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 716: קטע עין חרוד - נעורה: דרך מם׳ 717:
 קטע המחבר את דרך מס׳ 716: עין חרוד - נעורה עם דרך מס׳ 717: קטע מצבת הזכרון -

 רמת צבי), התשנ״ו-996 ו 965
 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 60: הר־גילה - ירושלים קטע עוקף

 הכפר וולאג׳ה•, צומת הגישה לעין יעל ממערב), התשנ׳׳ו-1996 966

 צו הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(צומת(מחלף) שורש), התשג״ו-1996 ..967

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(מחלף רמלה - לוד ׳׳רמלוד״)(תיקון תחולה),

 התשנ״ו-1996 968

 צו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 2), התשנ״ה-1994 (תיקון), התשנ״ו-1996 969

 צללי רשות שדות התעופה(הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בךגוריון)(תיקון), התשנ״ו-1996 .970
 הודעת שכר חברי הכנסת, התשנ׳׳ו-996 ו 970



 תקנות משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון
 ערכים מיוחדים)(תיקון), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים
, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות  ושיקום), התש״י-950וי

 אלה:

 תיקון תקנה ו ו. בתקנה מג) לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום
 למימון צרכים מיוחדים), התשמ״ד-21984, במקום ״386.86״ יבוא ״604.85״ ובמקום ״175.95״

 יבוא ״405.90״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ב־1 בחודש שלאחר פרסומן.

 ט״ז באייר התשנ״ו(5 במאי 1996)
ן פרם ו ע מ  >חמ ו50ו-ג< ש

 שר הבטחון
 י ם״דו התש״י, עמי 82ו: התשנ״ו, עמי 53.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1394: התשנ״ה, עמי 3»5ו.

 עו מס הכנסה (פטור ממם על ריבית והפרשי העמדה) נהתשל״ט-1979]
 (תיקון), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מם הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף ו ו. בסעיף 1 לצו מם הכנסה (פטור ממס על ריבית והפרשי הצמדה), התשל״ט-979ו2
 (להלן - הצו העיקרי), אחרי ההגדרה ״הבנק״ יבוא:

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

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״המשתלמת״ יבוא ״לרבות הפרשי הצמדה למדד,
 המשתלמים״.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתשרי התשמ״ח (ו באוקטובר 1987).

 כ״ג באייר התשנ׳׳ו(12 במאי 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ»3-7) א

 שר האוצר
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 20 ו.

 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1663.

 עו מס הכנסה (פטור ממם על ריבית והפרשי העמדה) נהתשמ״ד-984ו]
 (תיקון), התשנ״ו-1996

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מס הכנסה,
 אני מצווה לאמור:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
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 1. בסעיף 1 לצו מם הכנסה (פטור ממם על ריבית והפרשי הצמדה), התשמ״ד-21984 תיקון סעיף ו
 (להלן - הצו העיקרי), אחרי ההגדרה ״הבנק״ יבוא:

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

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״המשתלמת״ יבוא ״לרבות הפרשי הצמדה למדד, תיקון סעיף 2
 המשתלמים״.

 3. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתשרי התשמ״ח (1 באוקטובר 1987). תחילה

 ב״ג באייר התשנ״ו(12 במאי 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ3»ל-5) א

 שר האוצר

 2 ק־ה התשמ״ד, עמי 1204.

 עו מס הכנסה (פטור ממם על הכנסה מריבית והפרשי העמדה)(תיקון),
 התשנ״ו-996ו

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לפקודת מם הכנסה1, ובאישור ועדת הבם&ים של הכנסת,
 אני •:צווה לאמור:

 1. בסעיף ו לצו מם הכנסה (פטור ממם על הכנסה מריבית והפרשי הצמדה), תיקון סעיף ו
 התשמ״ח-988ו2(להלן - הצו העיקרי) -

 (1) אחרי ההגדרה ״דולר״ יבוא:

 ״״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה•,״.

 (2) בהגדרה ״כמלווה׳/ אחרי ״שקלים חדשים״ יבוא ״והחל ביום ח׳ בתשרי התשמ״ח
 (1 באוקטובר 1987) - צמוד למדד או לדולר כאמור, לפי הגבוה מביניהם״.

 2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של הצו העיקרי. תחילה

 כ״ג באייר התשנ״ו(12 במאי 1996)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >דומ«,3-7) א

 שר האוצר

 י די;י מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 825.

 עו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק) (תיקון),
 התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959', ובאישור
 ועדר; הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 ם יח התשי״ט, עמי 234: התשנ״ה, עמי 102.
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 1. בסעיף 3(א) לצו לעידוד השקעות הון (קביעת אזורים לענין התוספת לחוק),
 התשנ״ד-21993, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(ו) האזורים המתוחמים במפה בצבע ירוק, לרבות תחום הישוב חוקוק.״

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

 י״ג באייר התשנ״ו(2 במאי 1996)
 (חמ 3-200)

ש י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

 תיקון סעיף 3

 ק׳׳ת התשנ״ד, עמי 196; התשנ״ה, עמי 345, ועמי 1731.

 תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נבה)
 (תיקון מס׳ 2), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221, 222 ו־ס40 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-995ו', לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה),
 התש״ם-21980 (להלן - התקנות העיקריות), בהגדרה ״ילד הסובל מליקוי מיוחד״, במקום

 ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת הראשונה״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), אחרי ״ילד הסובל מליקוי מיוחד״ ״באמור בפרט ו בתוספת
 הראשונה״;

 (2) בתקנת משנה(ב), אחרי ״בכל שעות היממה״ יבוא ״וכן בעד ילד הסובל מליקוי
 מיוחד כאמור בפרטים 2 ו־3 בתוספת הראשונה״.

 3. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי פרט ו יבוא:

 ״2. מחלה ממארת, בתקופה שבה החולה מקבל טיפול פעיל, כירורגי, כימי או
 קרינתי להשריית הפוגה במחלה, אשר איננו טיפול אחזקתי (להלן - טיפול פעיל)

 ובתקופת ששת החדשים שבתכוף לאחר הפסקת הטיפול האמור.

 3.. מחלה משנית, קשה וקבועה, שהתפתחה כתוצאה מטיפול פעיל.״

 4. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בחלק אי, האמור בפרט 7 יסומן(א) ובסופו יבוא
 ״בתקופת הטיפול ובתקופת ששת החודשים שבתכוף לאחר הפסקת הטיפול״, ואחרי פרט

 משנה (א) יבוא:

 ״(ב) מחלה משנית, קשה וקבועה, שהתפתחה כתוצאה מטיפול כאמור בפרט
 משנה (א);״.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

̂עמ׳ 210.  ם־ח התשנ״ה,
 2 ק״ת התש״ם, עמי ו 131; התשנ״ו, עמ׳ 37.
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 5. תחילתן של תקנות אלה ב־ 1 בחודש שלאחר פרסומן והן יחולו על הזכאי לגמלה בעד תחילה
 התקופה שמיום התחילה ואילך.

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)
ר י מ ה נ ר ו  >חמ3-2146) א

 שרת העבודה והרווחה

 תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
 (תיקון מס׳ 4), התשנ״ו-1996

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 371 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשו:״ה-1995י, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תיקון התוספת
, בסופה יבוא:  התשל״א-971 ו2

 ״169 אוניברסיטת מנצ׳םטר - השלוחה בישראל

 170 מכון בית יעקב למורות - ירושלים.״

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת הלימודים התשנ״ו. תחולה

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)
 • >חמ 3-912) א ו ר ה נ מ י ר

 שרת העבודה והרווחה

 ס״ח התשנ״ה, עמי 207; התשנ״ה, עמי 436.
 ק״ת התשל״א, עמי 1458; התשג״ו, עמ׳ 18, עמי 172 ועמי 584.

 תקנות הביטוח הלאומי(חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל
 שומה סופית), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 345, 362 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התש:״ה-1995י, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנות הביטוח הלאומי(חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית), תיקון הפתיח
 התשו:ל״ו-986ו2(להלן - התקנות העיקריות), במקום הפתיח יבוא:

 ״בתוקף סמכותי לפי סעיפים 354, 362 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-995ו (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:״

 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה ״שומה״ יבוא: תיקון תקנה 1

 ״״שונזה״ - כהגדרתה בתקנה ו לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ״ד-1984ג, או
 שומה עצמית כהגדרתה בתקנה האמורה;״

 סיח התשנ״ה, עמי 210.
 ק׳ ת התשמ״ו, עמי 409; התשמ״ז, עמ׳ 1274.

 ק׳ ת התשמ״ד, עמי 1470.
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 תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

 (ו) בכותרת השוליים, בסופה יבוא ״לשנת בספים שקדמה ל־1985״;

 (2) בתקנת משנה (א), אחרי ״נתקבלה במוסד שומה על הכנסתו של מבוטח״, יבוא
 ״לשנת כספים שקדמה לשנת הכספים 1985״.

 החלפת תקנה 2א 4. במקום תקנה 2א לתקנות העיקריות יבוא:

 ״הפרשי דמי 2א. (א) נתקבלה במוסד שומה על הכנסתו של מבוטח בעד שנת בספים

ח פלונית, יחשב המוסד את דמי הביטוח שהמבוטח חייב לשלם בעד כל אחד ו ט י  ב

 מהרבעונים שבאותה שנת כספים, על פי ההכנסה שנקבעה בשומה-,
 לצורך זה תחולק הכנסה שנקבעה בשומה בין הרבעונים, באופן שלכל
 רבעון ייוחס אותו חלק מההכנסה השנתית, השווה לחלק שהמקדמה בעד
 אותו רבעון מהווה מהסכום הכולל של כל המקדמות הרבעוניות של שגת

 הכספים האמורה.

 (ב) ההפרש שבין דמי הביטוח שחושבו כאמור בתקנת משנה (א)
 בעד כל אחד מהחודשים שבכל אחד מהרבעונים לבין המקדמה שהמבוטח
 חויב בתשלומה בעד כל אחד מהחודשים שברבעונים האמורים, יוגדל
 בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו נערך חישוב
 ההפרש, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שנקבע לתשלום
 אותה מקדמה בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד-
 1954" לענין זה, ״הפרש״ - בין אם הוא לחובת המבוטח ובין אם הוא

 לזכותו.״

 תיקון תקנה ג 5. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, במקום ״לפי ההכנסה שנקבעה בשומה העצמית״

 יבוא ״לפי ההכנסה שנקבעה בשומה״.

 תחילה ותחולה 6. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ באדר התשנ״ו(ו במרס 1996) (להלן - יום התחילה),

 והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים ביום התחילה או לאחריו.

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)
ר י מ ה נ ר ו  >חמ 3-601) א

 שרת העבודה והרווחה
 4 ק״ת התשי״ד, עמי 649.

 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת דמי ביטוח בידי משרד הבטחון
 כמשלם תגמול), התשנ״ו-996ד

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 4ו(יץ2) ו־60(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
(להלן - החוק), באישור שר האוצר, אנו מתקינים תקנות אלה:  התשנ״ד-1994י

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״נכה״ ו״נצרך״ - כהגדרתם בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-21959 (להלן - חוק
 הנכים);

 י סייח התשנ״ד, עמי 136; התשנ״ה, עמי 326.
 2 ם״ח התשי״ט, עמי 276.
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 דמי ביטוח
 בריאות ממקבל

 תגמול לפי
 חוק הנכים

 דמי ביטוח
 בריאות ממקבל

 תגמול לפי
 חוק משפחות

 חיילים

 העברת מידע

 התחשבנות

 תשריר

 ״נכה מחוסר פרנסה״ - כמשמעותו בסעיף 6(ג0 לחוק הנכים: • .

 ״נכה המקבל תגמול טיפול רפואי״ - כמשמעותו בסעיף 43 לחוק הנכים ובתקנה 14א(אץו),
 (2), (3) ו־(5) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי״ד-51953;

 ״שכולים״ - כמשמעותם בפסקה(ג) של הגדרת ״בן משפחה״ בחוק משפחות חיילים שנספו
 במערבה (תגמולים ושיקום), התש״י-950ו" (להלן - חוק משפחות החיילים);

 ״הכנסה׳׳ - כמשמעותה בסעיף 22(א) לחוק משפחות חיילים-,

 ״תגמול״ - כמשמעותו בחוק הנכים ובחוק משפחות חיילים לפי הענין,

 2. בסוף כל חודש יעביר משרד הבטחון למוסד, דמי ביטוח בריאות בסכום המינימום
 האמויר בסעיף 14(0 לחוק לגבי -

 (1) נכה מחוסר פרנסה, נצרך ונכה המקבל תגמול טיפול רפואי ובלבד שמשתלם לו
 תגמול לחודש מלא, ושאין משתלמים בעדו דמי ביטוח בריאות לפי סעיפים 14(ב) עד

 (ה) לחוק.

 (2) נכים שהמוסד הודיע למשרד הבטחון שאין משתלמים בעדם דמי ביטוח
 בריאות לפי סעיפים 14(ב) עד (ה) לחוק.

 3. (א) משרד הבטחון יעביר למוסד לביטוח לאומי את הפרטים שברשותו בדבר
 האלמנות הזכאיות לתגמול ממשרד הבטחון, והמוסד יודיע למשרד הבטחון מי מהאלמנות
 חייבו ת בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 14(0 לחוק(להלן - האלמנות החייבות בתשלום סכום

 מינימום).

 (ב) בסוף כל חודש יעביר משרד הבטחון למוסד דמי ביטוח בריאות בסכום
 המינימום האמור בסעיף 14(0 לחוק בעד שכולים שאינם משלמים דמי ביטוח בריאות
 ממלכתי בסכום המינימום האמור לפי סעיפים 14(ב) עד(ה) לחוק, ובעד האלמנות החייבים

 בתשלום סכום המינימום, כאמור.

 4. בסוף כל חודש יעביר משרד הבטחון למוסד את פרטיהם של מקבלי התגמול
 שמחגמוליהם נוכו דמי ביטוח ברלאות כאמור בתקנות 2 ו־3.

 5. (א) אישר המוסד כי נוכו דמי ביטוח בריאות ממלכתי מתגמול של מי שפטור
 מתשלומם, מתגמול של מי ששילמם או ממי ששולמו בעדו לפי סעיף 4ו(ב) עד (ה) לחוק,

 יחזיר לו משרד הבטחון את סכומי דמי ביטוח הבריאות שנוכו מהתגמול.

 (ב) משרד הבטחון יפחית מסכום דמי ביטוח הבריאות שיעביר למוסד, את סכום
 דמי ביטוח הבריאות שהחזיר לזכאי לתגמול כאמור בתקנת משנה (א).

 6. דמי ביטוח בריאות שהעביר משרד הבטחון למוסד לפני תחילתן של תקנות אלה יראו
 באילו הועברו לפיהן.

 י״ט באייר התשנ״ו(8 במאי 1996)
 (דומ 3-2613)

ר י מ ה נ ר ו  א
 שרת העבודה והרווחה

ה נ ם ס י ר פ  א
 שר הבריאות

 ק־ ת התשי״ד, עמ׳ 500; ק״ת התשנ״ה, עמי 20.
 סייח התש״י,• עמי 162.
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 תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיד!)(תיקון),
 התשנ״ו-996ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52ב(אץ2) ו־62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 940ו י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ״ה-
 995ו2, אחרי ההגדרה ״מחזיק קידוח״ יבוא:

 ׳״׳המנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות
 אלה:״.

 כ״ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996)
ה נ ם ס י ר פ  >חמ 3-2482) א

 שר הבריאות

 י עייר 1940, תום׳ 1, עמי 191; סייח התש״ל, עמי 102.
 2 ק״ת התשנ״ה, עמי 1759.

 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לטי סעיף 37(ג) לחוק)
 (תיקון), התשנ״ו-996ו

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(ג) ו־26ו לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-1986י
 החוק), בהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות רשות הדואר(תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק),

 התשנ״ו-21996 -

 (1) בחלק א׳ -

 (א) בסעיף 1 -

 (1) ההגדרות ״כמותי בין־לאומי מהיר״, ״מנוי שירותים מהירים״, ׳״׳מסוף
 מוצא״ או ״מסוף יעד״״, ״סוג חבילות כמותי״, ״סוג עלונים כמותי״ ו״שירות

 בין־עירוני מהיר״ - יימחקו;

 (2) בהגדרה ״צבירה חודשית״, במקום פסקה (א) יבוא:

 ״(א) צבירה של דברי דואר מסוג במותי ממויין לשם קביעת
 התשלום בעדם, לתקופה של חודש ימים, ובלבד שהשולח ביקש
 צבירה כאמור בעת המשלוח הראשון שלו בחודש!: מנין דברי דואר
 שנצברו מתחילת החודש ייעשה בעת בל משלוח, על ידי צירוף בל
 היחידות השייכות לאותה קבוצת משקל לענין קביעת התשלום,
 מסוג רגיל ומיוחד במנין אחד ומסוג חריג במנין אחר, כשהבל ממויין
 מיון נוסף לפי פרסומי המכיל תגוביינה ופרסומי שאינו מכיל

 תגוביינה.״

 סייח התשמ״ו, עמי 79; התשנ״ד, עמי 36 ועמי 39.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 451.

 962 קובץ התקנות 5758, י׳׳ט בםיון התשנ״ו, 6.6.1996



 (ב) במקום סעיף 2 יבוא:

 ״כמות מרבית 2. הבמות המרבית בשירותים המנויים להלן, לענין שיעור
 התשלום הקבוע בעדם, היא במפורט לצדם:

 השירות • הכמות המרבית בכל דיוור

 (ו: משלוח חבילה בשירות רגיל של העברת חבילות -י

 ו.ו למען של דואר צבאי 250

 1.2 לבל מען אחר בארץ 10

 (2: שירותי תברוקה 10 מברקים או מסרים

 (3; שירותי דואר מהיר - אקספרס ו

 (4: משלוח דואר מהיר לחוץ לארץ ו

 ואולם, לגבי מנוי שירותי תברוקה או לגבי שירות שיש בו
 צבירה חודשית, תחושב הבמות המרבית לפי צירוף בלל
 היחידות שנשלחו בכל חודש (להלן בתוספת זו - הבמות

 המרבית).,״;

 * פרטים לענין שיעור התשלום בעד השירותים האמורים בסעיף 2 בכמות העולה על
 המפורט בה ניתן לקבל בבתי הדואר.

 (2) בחלק ב׳ -

 (א) בסימן א׳ -

 (1) פרט 5 - בטל;

 (2) במקום פרט 6 יבוא:

 ״6. משלוח חבילות בכמות העולה על חבילה אחת - כל
 חבילה״ -

 משקל כל חבילה
 ער 1 ק״ג למעלה מ: 1 ק״ג

 6.1 למען של דואר צבאי -
 עד הבמות המרבית 7.10 8.80

 6.2 לבל מען אחר בארץ -
 עד הכמות המרבית 8.50 10.50״

 •* התשלום בעד משלוח מברק רגיל נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי
 הרשות לפי סעיף 7ג(א) לחוק), התשנ־ו-1996ג.

 (ב) בסימן ב׳ -

 (1) בפרט 7 -

 (א) בפרט משנה 7.1, בטור ״פרטי השירות״, במקום ״עד 10 דברי
 דואר״ יבוא ״עד הכמות המרבית״;

 ק״ת וזתשנ״ו, עמי 446.
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 (ב) פרטי משנה 7.2 ו־7.3 - בטלים;

 (2) פרט 8 - בטל;

 (3) פרט 9 - בטל.

 (3) בחלק ג׳, בסימן ג/ בלוח די, בפרט 2 -

 (א) בפרט משנה 2.1, בטור ״פרטי השירות״, במקום ״עד סו דברי דואר״ יבוא
 ״עד הכמות המרבית״;

 (ב) פרט משנה 2.2 - בטל.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ג בסיון התשנ״ו(10 ביוני 1996).

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש
 שרת התקשורת

 ד׳ בסיון התשנ״ו(22 במאי 1996)
 (חמ 68ו3-2)

 תחילה

 זגו התכנון והבניה (לודים), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והמועצות האזוריות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

 ן. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון
 מקומי לודים (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
 מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996) והם כוללים את תחומי

.  המועצות האזוריות חבל מודיעין2, גזרג ועמק לוד4

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 4. צו התכנון והבניה (לודים)(מסי 2), התשנ״ד-51994 - בטל.

 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 6. דיון או פעולה אחרת שהחל בהם מוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה, בענין הנוגע
 לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון

 המקומי.

ן ו מ ם ר י י  ח
 שר הפנים

 כ״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996)
 (חמ 3ווו-3)

 ם״ח התשב״ה, עמי 308.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1259; התשמ״דז, עמי 488; התשנ״ג, עמי 1092; התשנ״ד, עמי 597: התשנ״ה, עמי 715.

 נ ק״ת התשנ״ד, עמי 600.

 4 ק״ת התשי״ח, עמי 1156; התשכ״ז, עמי 75; התשל״ח, עמי 687; התשמ״ב, עמי 1404; התשמ״ג, עמי 1404,

 התשמ״ו, עמי 14; התשנ״ד, עמי 787.
 5 ק״ת התשנ״ד, עמי 787.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 ביטול

 תחילה

 הוראת מעבר
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 צו התכנון והבניה (דרום השרון), התשנ״ו-1996

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 ביטול

 תחילה

 הוראת מעבר

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 והמועצה האזורית דרום השרון, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון
 מקומי דרום השרון(להלן - מרחב התכנון המקומי).

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
 מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום ב״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996) והם כוללים את תחום

 המועצה האזורית דרום השרון2.

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום
 השרון, •כל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 4. צו התכנון והבניה (דרום השרון), התשנ״ו-1995ג - בטל.

 5̂ תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 6. דיון או פעולה אחרת שהחל בהם מוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה, בענין הנוגע
 לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון

 המקומי.

ם ר מ ו ן י י  ח
 שר הפנים

 כ״ד באייר התשנ״ו(13 במאי 1996)
 (וזמ 3-1113)

 סייח התשכ״ה, עמ׳ 508.
 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 708.
 ק״ת התשנ״ו, עמ, 408.

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה וכיתוח)(דרך ביס׳ 716: קטע עין חרוד -
 נעורה: דרך מם׳ 717: קטע המחבר את דרך מם׳ 716: עין הדוד - נעורה עם

 דרך מס׳ 717: קטע מצבת הזכרון - רמת צבי), התשנ״ו-1996

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

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

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 187.401-220.331,
 בקירוב על דרך מם׳ 717: עין חרוד - בני ברית2 בסמוך לעין חרוד והמסתיים
 בנקודת ציון 223.561 - 187.252 בקירוב, על דרך מם׳ 716: קטע נעורה - תמרה3,

 בסמוך לנעורה (להלן - הדרך);

 עייר 194:1, תום׳ 1, עמי 40; ם״ח התשכ״ו, עמ׳ 6.
 2 ק״ת :התש״ך, עמי 1499.

 נ ק״ת חתשנ״ב, עמי 1023 ו־024ו.
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 (2) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 220.503 - 187.665
 בקירוב, בסמוך למצבת הזברון והמסתיים בנקודת ציון 220.491 - 187.800

 בקירוב על דרך מס׳ 717: עין חרוד - בני ברית2, בסמוך לרמת צבי.

 (ב) גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת והמסומנים,
 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7627 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום ג׳ בסיון התשנ״ו(21 במאי 1996).

 רשות לעיין 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, דרך

ה החטיבות, נצרת עילית וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. פ מ  ב

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

23 ,20 ,15 ,13 ,11 ,7 ,2 17063 

9 ,8 ,7 17068 

12 ,11 ,10 17067 

15 23172 

13 ,12 ,11 ,10 23173 

31 ,29 ,18 ,16 23101 

24 23110 

 ג׳ בםיון התשנ״ו(21 במאי 1996)
ר (חמ 62ו-ג) ז ע י ל ן א ) ב ר א ו פ ן ( י מ י נ  ב

 שר הבינוי והשיכון

 עו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 60: הר־גילה - ירושלים
 קטע עוקןו הכפר וולאג׳ה; עומת הגישה לעין יעל ממערב), התשנ״ו-1996

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

 תחולת הפקודה 1. (א) הפקודה תחול על קטעי הדרך והצומת הבאים:
 על הדרך י

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 20 מטרים המתחיל בנקודת ציון 167.786-128.432
 בקירוב, על דרך מם׳ 60 הר גילה - ירושלים (להלן - הדרך), בסמוך לעין יעל,

 והמסתיים בנקודת ציון 166.098-127.795 בקירוב, על הדרך•,

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 166.098-127.795
 בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודת ציון 164.264-127.081 בקירוב, על הדרך

 בסמוך לתחום שיפוט עיריית ירושלים:

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לעין יעל בנקודת ציון
 167.159-127.991 בקירוב, בסמוך לעין יעל ממערב;

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 40; ם״חיהתשכ״ו, עבר 4.
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 (1:) גבולות קטעי הדרך והצומת עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים, במפה מם׳ ב/6385, הערובה בקנה מידה 1:5000

 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב׳׳ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996).

 2. ד עתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז ירושלים רשות לעיין
ה פ מ  רח׳ הנביאים 54, ירושלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

32 ,31 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,18 ,15 ,14 ,13 29921 

20 ,19 ,14 ,13 29919 

16 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,6 29920 

17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,8 ,6 ,5 ,4 30432 

12 ,5 ,4 ,3 30433 

13 ,12 ,11 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 30451 

5 ,3 ,2 30458 

4 30459 

 כ״ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996)
ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ5-162) ב

 שר הבינוי והשיכון

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(עומת (מחלף!) שורש),
 התשנ״ו-1996

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

 ו. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצומת (מחלף) הבאים: תחולת הפקודה
 על הדרך

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 134.241 - 157.290
 בקירוב, בסמוך לצומת שורש והמסתיים בנקודת ציון 134.506 - 158.799 בקירוב,

 על דרך מם׳ 3975: ירושלים - שער הגיא2 קטע הגישה לאבו גוש-,
 (2) הצומת(מחלף) שבו מתחברת דרך מס׳ ו: ירושלים - שער הגיאג בנקודת
 ציון 134.241 - 157.290 בקירוב, בסמוך לשער הגיא עם דרך מם׳ 3975: ירושלים -
 שער הגיא קטע הגישה לאבו גוש ועם דרך מם׳ 3955: שואבה - שורש - בית
 מאיר" ובנקודת ציון 158.731-134.233 על דרך מם׳ 1: קטע עוקף אבו גוש5 עם דרך

 מם׳ 3975: ירושלים - שער הגיא קטע הגישה לאבו גוש.

 1 עייר 3« 9 ו, תום׳ ו, עמי 40; ם״ח התשב״ו, עמי 4.

 2 עייר 56 19, תום׳ 2, עמי 122; ק״ת התש״ך, עמי 212.

 ג ק״ת התשכ״ב, עמי 2181: ק״ת התשכ״ד, עמי 814.

 4 ק״ת התשל״ב, עמי 614.

 5 ק״ת התשכ׳׳ז, עמי 3038.
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 (ב) גבולות קטע הדרך והצומת (מחלף) עוברים בגושים ובחלקות המפורטים
 בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים, במפה מם׳ כ/7549 הערובה בקנה מידה

 1:5000 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב״ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז ירושלים,
 רח׳ הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 רשות לעיין
 במפה

 תוספת

 (סעיף 1(ב»

10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 
33 ,26 ,25 ,19 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 

81 ,13 ,12 ,4 ,3 
27 ,23 

8 ,3 

 חלקות

20 ,9 

 בהסדר

 בהסדר

 גושים

29697 
29708 
29539 
29541 
29696 
29705 
29707 

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 כ״ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996)
 (דומ 3-162)

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(מחלף רמלה - לוד ״דמלוד״)
 (תיקון תחולה), התשנ״ו-996ו

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

 1. (א) הפקודה תחול על הצומת (מחלף) שבו מתחברת דרך מס׳ 40: בילו - רמלה -
 לוד - בני עטרות - פתח־תקוה, קטע עוקף רמלה - לוד2(להלן - דרך מם׳ 40) בקטע המתחיל
 בנקודת ציון 147.515 - 138.350 בקירוב על דרך מס׳ 40 והמסתיים בנקודת ציון 148.385 -
 139.535 בקירוב על דרך מם׳ 40, עם דרך מם׳ 44: כביש עוקף רמלהב(להלן - דרך מס׳ 44)
 בקטע המתחיל בנקודת ציון 147.347 - 139.312 על דרך מם׳ 44 והמסתיים בנקודת ציון
 148.140 - 138.990 בקירוב על דרך מס׳ 44, ועם דרך הגישה לרחוב קלאוזנר ברמלה בנקודת

 ציון 147.545 - 138.440 בקירוב על דרך מם׳ 40.

 (ב) גבולות המחלף עוברים בגושים וחלקות המפורטים בתוספת, ומסומנים לשם
 זיהוי, בקווים אדומים, במפה מס׳ כ/1/75250 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר

 הבינוי והשיכון ביום כ״ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 עייר 1943, תום׳ ו עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
 ק״ת התשב״ז, עמי 103; ק״ת התש״ל, עמי 1698.

 ק״ת התשל״א, עמי 20 ו ו.

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 במפה
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 3. צו זה מתקן את תחולת הפקודה על מחלף רמלה - לוד: ״רמלוד״, בפי שפורסמה בצו תיקון תחולה
 הדרבים •מסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(מחלף רמלה - לוד: ״רמלוד״), התשנ״ה-995ו4.

 תוספת

 (סעיף ו(ב))

 גושים . חלקות

14,4,9,16,15,10,8,11,12,13 ,26 4375 

40 ,46 ,42 ,41 ,45 ,27 ,6 ,10 ,49 ,44 4378 

5,6,16 4342 

42 ,31 4344 

3 ,16 ,65 ,15 ,17 ,70 ,20 ,13 ,67 ,66 ,10 ,9 ,8 ,1 4374 

8 ,17 4405 

6 4731 

 ב״ז באייר התשנ״ו(16 במאי 1996)
ר ז ע י ל ) בן א ד א ו פ ן ( י מ י נ  >חמ2*3-1) ב

 שר הבינוי והשיכון

 ק״ת הר:שנ״ה, עמי 1443, 1444,

 צו התקנים (פסור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 2) התשנ״ה-994ו
 (תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(אץו) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י, אני מצווה לאמור:

 1. בטעיף 1 לצו התקנים(פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי)(מם׳ 2), התשנ״ה-21994, תיקון סעיף 1
 במקום ״׳־א בטבת התשנ״ו (ו בפברואר 1996)״ יבוא ״י״ט בחשון התשנ״ז (1 בנובמבר

."(1996 

 ט׳׳ו בסיון התשנ״ו(2 ביוני 1996)
 (חמ 3-95)

יש ה חר כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר

 יי ם״ח ההשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
 2 ק״ת ההשריה, עמי 410 ועמי 1401.

 כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בךגוריון)
 (תיקון), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-977וי (להלן -
 החוק), ובאישור שר התחבורה, מתקינה רשות שדות התעופה כללים אלה:

 י סייח הדשל״/ עמי 182; התשנ״א, עמי 30.
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 תיקון סעיפים ו. בסעיפים 3(ד) ו־4(ג) לכללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל
4 התעופה בן־גוריון), התשמ״ג-983ו2, המילים ״ובלבד שלא תעלה על שנה אחת״ - " י 3 

 יימחקו.

 כ״ו באייר התשנ״ו(15 במאי 1996)
 (חמ 8ו5ו-ג)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 יושב ראש מועצת הרשות

 נתאשר.
 ישראל קיסר
 שר התחבורה

 2 התשמ״ג, עמ׳ 944; התשמ״ח, עמ׳ 867.

 הודעת שבר חברי הכנסת, התשנ״ו-1996

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר חברי הכנסת, התשכדז-1987י, אני מודיע לאמור:

 שבייסוד ו. החל מיום י״ב בניסן התשנ״ו (ו באפריל 1996), משולם שבר יסוד לחברי ה1|נםת

 כמפורט להלן:

 שקלים חדשים

 (ו) ליושב ראש הכנסת 15,239

 (2) לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה 13,059

 (3) לחברי הכנסת 12,300

 א׳ בםיון התשנ״ו(19 במאי 1996)
. ל מ ב ר ג ר  >חמ 266-» י

 חשב הכנסת

 ק״ח התשמ״ז, עמי 368.
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