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 תקנות המכס (תיקון מם׳ 4), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לטי
 סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2, אני מתקין תקנות אלה:

 1, בתקנה ו1א לתקנות המבס, התשב״ו-965ו5, בתקנת משנה (ג), במקום ״כשהסכום
 מעוגל ל־0ו השקלים הקרובים״ יבוא ״כשהסכום יעוגל ל־1 שקל חדש״.

 כ״ג בםיון התשנ״ו(10 ביוני 1996)
 (חמ 5-25)

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

 תיקון תקנה 11א

נת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.  דיני מדי
 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

 ק״ת התשכ״ו, עמי 274: התשמ׳׳ד, עמי 637: התשנ״ד, עמי 631: התשנ״ו, עמי 37, עמי 282 ועמי 1149

 תקנות מחלות בעלי חיים (האבםת בעלי חיים), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
 התשמ״ה-1985י, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרה 1. בתקנות אלה, ״חולבת״ - עז או רחלה, מעל גיל שנה, או פרה מעל גיל שנתיים,
 יצרניות חלב לצריבת אדם.

 איסור האבסה 2. לא יאביס אדם -

 (1) חולבת - בזבל עופות:

 (2) בקר וצאן - בזבל עופות בחמישה עשר הימים שלפני שחיטתם:

 (3) בהמות, עופות ודגים - בקמח שהופק מגוויות בהמות.

 ביטול 3. תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה בזבל עופות), התשנ״ו-995ו2 - בטלות.

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ב״ו בסיון התשנ״ו(13 ביוני 1996)
 (חמ 3-2671)

 ם״ח התשמ״ה, עמי 84.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 130.

 עו הפיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחיר מירבי לנסיעה מנמל התעופה
 בן גוריון לירושלים), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א) לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-1996י, אנו מצווים לאמור:

 1. לבל מונח בצו זה יהיה הפירוש שנקבע לו בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה)(מחירי נסיעה במוניות), התשנ״ו-21996.

 הגדרות

 י ס״ח התשנ״ו, עמי 192.

 340 ו קובץ התקנות 5767, ו׳ בתמוז התשנ״ו, 23.6.1996



 מחיר מרבי
נית  לנסיעה במו
 מנמל התעופה

ן ו י ר ו ג  בך
רושלים  לי

 2. שבר ההסעה המרבי במונית מנמל התעופה בן גוריון לירושלים יהיה

 משעה ו8.ג2
 עד שעה 24.59

20.00 
30.10 

31.40 

 משעה 05.00
 עד שעה 25.50

20.00 
30.10 

31.40 

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ר א ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה שר האוצר

 (ו) שירות צמוד:
 ביוון אחד

 הלוך ושוב

 (2) שירות מיוחד:

 ביוון אחד

 ב״ז בסיון התשנ״ו(14 ביוני 1996)
 (דומ 2722 -5)

 צו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות
 הפנים ארעיות), התשנ״ו-996ד

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(א^ לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו  התשנ״ו-996ו י

 מצווים לאמור:

 1. מותר להעלות את מחירי הטיסות הפנים־ארציות בשיעור של 4.5 אחוזים מעל המחיר היתר העלאה
 הקובע2.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בםיון התשנ״ו(13 ביוני 1996). תחילה

 ב״ו בסיון התשנ״ו(3 ו ביוני 1996)
 (דומ 3-2722)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ר א ס י ל ק א ר ש  י
 י ם״ח התשנ׳׳ו, עמ׳ 192. שר התחבורה שר האוצר

 2 י״ת התשנ׳׳ו, עמ׳ 1154.

 עו הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ ו8ד: קטע מעומת אבלים
- אעבלין; עומת לבית העלמין קרית אתא; עומת אזור התעשיה אעבלין;

 עומת הגישה לאעבלין ממזרח), התשנ״ו-996ו

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

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

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 247.680 - 164.696
 בקירוב, בסמוך לצומת אבלים והמסתיים בנקודת ציון 247.817 - 165.748 בקירוב

 בסמוך לצומת עם דרך הגישה לאזור התעשיה אעבלין:

ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40: ם״ח התשב״ו, עמי 4.  י עי
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 (2) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 247.817 - 165.748
 בקירוב בסמוך לצומת עם דרך הגישה לאזור התעשיה אעבלין והמסתיים

 בנקודת ציון 248.350 - 167.100 בקירוב, בסמוך לאעבלין;

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך האמורה עם דרך הגישה לבית העלמין קרית
 אתא בנקודת ציון 247.639 - 164.783 בקירוב-,

 (4) הצומת שבו מתחברת הדרך האמורה עם דרך הגישה לאזור התעשיה
 באעבלין בנקודת ציון 247.805 - 165.714 בקירוב׳,

 (•5) הצומת שבו מתחברת הדרך האמורה עם דרך הכניסה לאעבלין ממזרח
 בנקודת ציון 248.053 - 166.556 בקירוב;

 (ב) גבולות קטעי הדרך והצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7669 הערוכה בקנה מידה 1:2500

 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום כ״ה בסיון התשנ״ו(12 ביוני 1996).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא •במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה,
 שדרות בן גוריון 1 חיפה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ן י ת לעי  רשו
 במפה

 תוספת

 (סעיף ו(ב»

 חלקות

118 ,106 ,105 ,104 ,103 ,39 ,36 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,18 

,62 ,61 ,60 ,59 ,54 ,53 ,52 ,46 ,45 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 
,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,113 ,112,,74 ,73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,66 ,65 ,64 ,63 

121 

26 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,17 

,85 ,84 ,83 ,82 ,79 ,78 ,56 ,54 ,48 ,47 ,46 ,43 ,38 ,37 ,36 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 
,110 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,98 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 

115 

 גושים

10264 

10266 

10267 

10201 

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

 כ״ה בסיון התשנ״ו(12 ביוני 1996)
 (חמ 3-162)

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 6400: קטע נצרת עילית
- מבוא העמקים; צומת דרך הגישה לשכונת הר יונה בנצרת עילית מצפון
 מזרח; צומת דרך הגישה למורדות הצפוניים של גערת עילית; צומת נצרת

 עילית - שכונת הר יונה בנצרת עילית - עין מאהל), התשנ״ו-996ו

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

 (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצמתים הבאים:

 (ו) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 237.045 - 180.626
 תחולת הפקודה ו.

 על הדרך

 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 40: ח״ח התשכ״ו, עמי 4.

23.6.1996 , ו ״ ז התשנ ת 5767, ו׳ בתמו ו בץ התקנ  1342 קו



'1 

 בקירוב בסמוך למערכת המחלפים2! והמסתיים בנקודת ציון 235.092 - 181.766
 בקירוב על דרך נצרת עילית - שבןינת הר יונה - עין מאהל (להלן - הדרך);

 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לשכונת הר יונה בנצרת
̂.236 - 180.722 בקירוב;  עילית מצפון מזרח בנקודת ציון 28

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עבו דרך הגישה למורדות הצפוניים של נצרת
 עילית בנקודת ציון 235.528 - 181.241 בקירוב.

 (4) הצומת שבו מתחברת הררך ענ£ דרך נצרת עילית - שכונת הר יונה בנצרת
 עילית - עין מאהל בנקודת ציון 235.092 - 181.766 בקירוב.

 (ב) גבולות קטע הדרך והצמחים הב^ים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים
 בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/7504 הערוכה בקנה מידה

 1:5000 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום צנ״ה בסיון התשנ״ו(12 ביוני 1996).

ת לעיין  2. העתק המפה האמורה בסעיף! ו(ב) נמצא! במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, רשו
ה פ מ  דרך החטיבות נצרת עילית, וכל המעונין בדבר 1שאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 תוספת
 (סעיף ו(ב»

 גושים חלקות

33,79 17528 

| 60,6,5,4,3,2,1 17529 

 17530 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 1ל, 32, 33, 34, 36, 54, 55

45 ,42 ,41 ,35̂ ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,24 ,8 17532 

 כ״ה ב:0יון התשנ״ו (12 ביוני 1996) ;
ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  נחמ 3-162) : ב

 שר הבינוי והשיכון
 2 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 1389 ו־1390. !

 הודעת המפלגות (אגרות)(וניקון), התשנ״ו-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ה) לתקנות ההפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993י (להלן -
 התקנות), אני מודיע כי עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות,

 החל ביום י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996), כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה 1)

 1. בעד - [

 (•) בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי:שם 1,386

 בשקלים חדשים

 (:;) רישום שינוי על פי דיווח 41

 ק״ת התשנ״ג, עמי 730: התשנ״ו עמי 206(280): עמ׳ 302.:

1343 23.6.1996 , ז התשנ״ו ת 5767, ו׳ בתמו ו ץ התקנ ב ו  ק



 בשקלים חדשים

70 

41 

197 

41 

5.54 

1.38 

"5.54 

ה נ ו ב ב א  ז
 רשם המפלגות

 (3) עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה

 (4) עיון בפנקס המפלגות

 (4א) עיון בקובץ של הרשם

 (5) קבלת מידע באמצעות

 (א) דף מחשב, עד 5 עמודים

 לכל דף נוסף

 (ב) צילום, לכל עמוד

 (6) אימות מסמך, לכל דף מחשב או עמוד צילום

 כ״ט בסיון התשנ״ו(16 ביוני 1996)
 (חמ 3-2431)

 הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ״ו-996 ו
 בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ״ט-989וי (להלן -

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנה 2(ב) ובתוספת לתקנות והם
 יהיו החל ביום י״ד בתמוז התשנ״ו(ו ביולי 1996), כלהלן -

 ו. הםבום הנקוב בתקנה 2(ב): 18,175 שקלים חדשים:

 2. הסכומים בתוספת לתקנות:

ן הסכומים  עדכו
 בתקנה 2(ב)

 ובתוספת

 סכום האגרה השנתית
 (בשקלים חדשים)

 הון עעמי
 (באלפי שקלים חדשים)

24,225 

30,285 

46,035 

79,955 

ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  א
 יושב ראש רשות ניירות ערך

 א׳

 ב׳

 ג׳

 ד׳

 עד 26,650

 מ־26,650 עד 53,301

 מ־ 53,301 עד 167,171

 מעל 167,171

 ל׳ בסיון התשנ״ו(17 ביוני 1996)
 (חמ 3-926)

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 782: התשנ״א, עמי 1007.

 הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה לביתן היתר לפרסום תשקיך!) (כיס׳ 2),
 התשנ״ו-1996

 בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
 התשנ״ה-995וי (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 702 ועמי 1620.

23.6.1996 , ו ״ ז התשנ ת 5767, ו׳ בתמו ו בץ התקנ  1344 קו



ן הסכום  עדכו
ל  הקבוע ש

 האגרה

 ו. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע במשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום
 י״ד בתמוז התשנ׳׳ו(ו ביולי 996ו), 2,600 שקלים חדשים.

ץ י ב ק ט נ י ה מ י ר  א
 יושב ראש רשות ניירות ערך

 ל׳ בס יון התשנ״ו(דו ביוני 996 ו)
 (דומ 26 5-9)

 הודעת בתי־הדץ הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשנ״ו-1996
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי־הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות),

(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשל״ג-975וי

י סכומים ו נ  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום י״ד בתמוז שי
 התשו:״ו(ו ביולי 996ו) כדלקמן:

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 האגרה בשקלים חדשים

 ו. בעד תובענה בעניני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות,

 אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ, ירושות עזבונות וצוואות 43 ו

 2. בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף ו, שהדיון בה הופסק ו10

 3. בעד ערעור, ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן במעמד
 ׳,יד אחד 115

 4. בעד הליך ביניים וםעדי עזר, שלא נתבקשו בעת הגשת

 התובענה העיקרית 72

 5. בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין 143

 6. בעד אישור מסמכים, לכל עמוד 3

 7. בעד כל ענין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי
 תוספת זו 101

 8. בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב 29״

 כ״ד בסיון התשנ׳׳ו(11 ביוני 1996)
ת י ן שטר ו ע מ  (חמ 3-1,591) ש
 השר לעניני דתות

 ק״ח התשל״ג, עמ׳ 1280: התשנ״ה, עמי 1572.

,1345 23.6.1996 , ו ״ ז התשג ו ת 5767, ו׳ בתמ ו ץ התקנ ב ו  ק



 הודעת בתי־הדין השרעיים (אגרות), התשנ״ו-996 ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א(ג) לתקנות בתי־הדין השרעיים(אגרות), התשב״ח-968ו'

 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

י סכומים 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות הוא החל ביום י׳׳ד בתמוז ו נ  שי
 התשנ״ו(ו ביולי 996ו) כדלקמן:

 ״תום&ת
 (תקנה 2)

 ו. בעד תובענה בעניני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות,
 אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ, ירושות, עזבונות, צוואות

 והקדשות 143

 2. בעד חידוש דיון בתובענה האמורה בסעיף 1, שהדיון בה הופסק 01 ו

 3. בעד ערעור, ערעור שכנגד והתנגדות לפסק־דין שניתן
 במעמד צד אחד 15ו

 4. בעד הליך ביניים וסעדי עזר, שלא נתבקשו בעת הגשת

 התובענה העיקרית 72

 5. בעד רשיון שנתי של טוען שרעי 288

 6. בעד רישום נישואין, למעט שבר טרחת מסדר הנישואין 43 ו

 7. בעד אישור מסמכים, לכל עמוד 3

 8. בעד כל ענין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי
 תוספת זו 01ן

 9. בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב 29״

 כ״ד בםיון התשנ״ו(11 ביוני 1996)
ת י ן שטר ו ע מ  (חמ 3-1690) ש
 השר לעניני דתות

 ק״ת התשכ׳׳ח, עמי 1955: התשנ״ה, עמ׳ 1572.
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