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 קובץ התקנות
 י־־ג בר שרי התשנ׳ז 5785 26 בספטמבר 1996

 עמוד

 צו איגודי ערים(שירותי כבאות)(תיקון), התשנ״ז-996 ו 18

 צו המועצות המקומיות(א)(תיקון), התשג״ז-1996 18

 צו המועצות המקומיות(שלומי, תיקון), התשגיז-1996 18

 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לאספקה ושירותים במוסדות חינוך),
 התשג־ז-996ו 19



 צו איגודי ערים (שירותי בבאות)(תיקון), התשנ״ז-996ו

, וסעיף 3ו לחוק שירותי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, התשט״ו-955וי
 הכבאות, התשי״ט-959ו'/ אני מצווה לאמור:

, בטור אי, בפרט (ו)  תיקון התוספת ו. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), התשכ־א-ו96וג

 •איגוד ערים אזור אילון(שירותי כבאות)״, בטורים ב׳ וגי, בסופם יבוא:

 ״המועצה המקומית מודיעין - ו

 המועצה המקומית שוהם - ו

 המועצה המקומית מכבים-רעות - 1״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר הפנים

 י׳ באלול התשנ״ו(25 באוגוסט 1996)
 (חמ 35ג~ג)

 סייח התשט״ו, עמי 48.
 סייח התשי״ט, עמי 199.

 ק׳׳ת התשכ״א, עמי 1918; התשג״ו, עמי 175.

 צו המועצות המקומיות (א)(תיקון), התשנ״ז-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 ו. בצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950ן, בסעיף 101, במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) מי שהוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,

 תיקון סעיף 101

 ג׳ בתשרי התשנ״ז(16 בספטמבר 1996)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עכר 256.
 2 ק״ת התשי־א, עמי 178; התשכ״ב, עמי 2485; התשל״ג, עמי 665 ועמי 1792: התשנ״ו, עמי 556.

 5 ס״ח התשכ־ב, עמי 120; התשנ״ה, עמי 97ג.

 צו המועצות המקומיות (שלומי, תיקון), התשנ׳״ז-996ו

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

 החלפת פרט(מ) ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-953ו2, במקום פרט (מ)
 בתוספת הראשונה

 יבוא:

 ״(מ) המועצה המקומית שלומי.

 תאריך הקמתה: גד באלול התש״ך(ו בספטמבר 1960).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 ק״ת התשי׳׳ג, עמי 4דז1; התש־׳ך, עמי 1901.
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 הגושים: 18306, 18309, 18317 עד 18323 - בשלמותם;

 18274 פרט לחלקה 68;

 18316 פרט לחלקות 62 עד 66.

 החלקות: 12,10 עד 22,20 וחלק מחלקה 28 בגוש 18221 במםומן במפת תחום המועצה
 המקומית שלומי הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר הפגים ביום
 י״ב בניסן התשנ׳־ו(ו באפריל 1996), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית, ובמשרד המועצה

 המקומית שלומי(להלן - המפה);

 2 וחלק מחלקה 27 בגוש 19014 כמםומן במפה;

 השטח הבנוי של שלומי בגוש 18327 כמסומן במפה.׳

 י״ב .:ניסן התשנ״ו(1 באפריל 1996)
ם ר מ ו ן י י  גחמ !3-70) ח

 שר הפנים

 עו ב.יקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לאספקה ושירותים
 במוסדות חינוך), התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד  התשג״ו-996וי

 חובה, התש״ט-949ו/ אנו מצווים לאמור:

 1. בשנת הלימודים התשניז רשאים רשות חינוך מקומית - לגבי מוסד חינוך רשמי מחירים מרביים
 שבתחום שיפוטה ורשות חינוך מקומית או מוסד - לגבי מוסד חינוך שאינו רשמי, לגבות
 תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ובעד שירותים במוסד חינוך, בשיעור שלא יעלה על

 המפורט בתוספת.

 תוספת

 (סעיף 1)
 כשקלים חדשים

72 

27 

52 

27 

27 

 י ס־ח התשנ־ו, עמי 192.
 1 ם״ ח ה השיט, עמי 87.

 (1) גגי ילדים - חובה בלבד -

 (א) חומרי מלאכה ומשחקים

 (ב) ביטוח תאונות אישיות

 (2) כיתות א׳ עד ו׳ -

 (א) חומרי מלאכה

 (ב) שירותי בריאות השן -

 שירות מקיף

 שירות בסיסי

 (ג) ביטוח האינות אישיות
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 (ג) כיתות ז׳-ט׳ -

 (א) חומרים וערכות להוראת טכנולוגיה במקצועות אלה:

 א. טכנולוגיית מידע

 ב. טכנולוגיית חומרים ואנרגיה

 ג. מערכות טכנולוגיה

 ד. ערבוב

 ה. מדעי הבית

 ו. תקשורת חזותית

 ז. משק ותעשיה בעידן המודרני

 ח. תקשורת גרפית

 (ב) שירותי בריאות השן -

 שירות מקיף

 שירות בסיסי

 (ג) ביטוח תאונות אישיות

 (4) כיתות ט׳-יב׳(בבתי הספר העל־יסודיים
 הארבע־שנהיים ובחטיבה העליונה, בבל הנתיבים)

 (א) חומרי לימוד, וערכות להוראת מדע וטכנולוגיה

 (אין להוסיף תשלום על סכום זה עבור מגמות כלשהן
 בחינוך העל יסודי)

 (ב) ביטוח תאונות אישיות

 כ״ד באלול התשנ״ו(8 בספטמבר 1996)
 (חמ 3-2722)

ר ו ד י ר מ ן ר ד מ ה ן ו ל ו ב  ז
 שר החינוך התרבות והספורט שר האוצר
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