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 כללי משק החשמל (אספקת חשמל לערבנים)(הודאת שעה),
 התשנ״ז־-1996

 בתקופה שמיום י״ג באדר התשנ״ו(4 במרס 996ו) ועד ליום כ״ד באדר א׳ התשנ״ז(3
 במרס 1997) יראו את הכללים לאספקת חשמל לצרכנים של חברת החשמל לישראל בע״מי
 (להלן - הכללים), למעט הסעיפים 4(ב), 10, 11 לכללים וכן התשלומים המפורטים בתוספת
 לכללים, ככללים שהותקנו לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ״ו-21996; ואולם כל מקום
 שנאמר בכללים ״מנהל עניני החשמל״ יראו כאילו נאמר ״ראש הרשות לשירותים ציבוריים

- חשמל״.

 י״ג בתשרי התשנ״ז(26 בספטמבר 1996)
ן ו ר ש ל א י ר -» א  (דומ88ו

 שר התשתיות הלאומיות

 י״פ התשמ־ח, עבר 735; התשג״ב, עמי 4021.
 ־ ס״ח התשנ״ו, ענר 208.

 כללי לשבת עורבי הדין(קבלת חברים וחידוש חבדות)(תיקון),
 התשנ״ז-996ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109(3) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 י, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 תיקון סעיף 5 1 . בסעיף 5 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות),
 התשב״ב-21962 -

 (1) האמור בסעיף יסומן(א) ובו, במקום ״שלוש פעמים בשנה, בחודשים פברואר,
 יוני ואוקטובר״ יבוא ״פעמיים בשנה, בחודשים מאי ונובמבר״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת המועצה
 הארצית של לשכת עורכי הדין, להחליט על מועד נוסף לקבלת חברים ללשבה,

 מסיבות מיוחדות שירשום בהחלטתו.״

 ל׳ בתשרי התשנ״ז(13 באוקטובר 1996)
ק י נ ו ה ט ד ו ה  (דומ 932ו-ב) י

 יושב ראש המועצה הארצית
 נתאשר. של לשכת עורכי הדין

בי ג  צחי הנ
 שר הבריאות

 ממלא מקום שר המשפטים

 ם״ח התשכ״א, עמי 178.
 ק״ת התשכ״ג, עמי ג79ו: התשנ״ו, עמ׳ 945.

 50 קובץ התקנות 5789, ב׳ בחשון התשנ״ז, 15.10.1996



 הודעת שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התשנ״ז-996 ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות שירות התעסוקה(אגרת בחינת מקצוע), התשים
 1980' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 ו. (א) עקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יוני 1996 לעומת המדד העלאת שיעורי
 אגרות

 שפורטם בחודש דצמבר 1995, אגרות בחינת מקצוע הן מיום ט״ז באב התשג״ו(1 באוגוסט
 1996) :דלקמן:

 (ו) בתקנה ו לתקנות, במקום ״50 שקלים חדשים״ יבוא ״53 שקלים
 חדשים״;

 (2) בתקנה 2 לתקנות, במקום ״26 שקלים חדשים״ יבוא ״28 שקלים
 חדשים״.

 כ״ו בתשרי התשנ״ז(9 באוקטובר 1996)
שי ו י ה י ל  (חמ20::1-ג) א

 שר העבודה והרווחה

 קית התש־ם, עמ־ 2029; התשמ״ה, עמ־ 1160; התשנ״ו, ענד ו 51.

 הודעות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(היקן! כספי ומהות מקצועית),
 התשנ״ז-996 ו

 בתוקף םמלותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(היקף
(להלן י- התקנות), ועקב העליה במדד תשומות  כספי וימהות מקצועית), התשמ״ד-984וי

 הבניה למגורים, אני מודיע לאמור:

 ו. ביום י״ח בתשרי התשנ״ז (1 אוקטובר 1996) השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 העלאת סכומים
 לתקנות כך:

 (1) בפסקה (1), במקום ״44,111 שקלים חדשים״ בא ״47,309 שקלים חדשים״.

 (2) בפסקה (2), במקום ״22,808 שקלים חדשים״ בא ״24,461 שקלים חדשים״.

 כ״ה בתשרי התשנ״ז(9 באוקטובר 1996)
ן ו ר ו ן ד ת י  (דומ 1048-ג) א
 רשם הקבלנים

 ק־ת התשמ״ד, עמי 1477; התשנ״ו, עמי 746.

 הודעת המדידות (אגדות), התשנ׳יז-996ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג), לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז-ד197י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד חל מיום י״ח בתשרי התשנ״ז(ו באוקטובר 1996), שינוי בסכומי שינוי האגרות
 האגרות שלפי תקנות 2 ו־3 לתקנות כלהלן:

 ק״ת התשל״ז, עמ׳ ג6ו1; התשג״ו, עמ׳ 670.
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 (1) נוסח הרישה של תקנה 2 יהיה:

 ״בעד בל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך
ל שעת עבודה של העובד הגותן את השירות או חלק ב  64.94 שקלים חדשים ל

 משעת עבודה באמור, ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 יהיה:

 3. בעד העתקת פריט מחומר מדידה במפורט להלן שהועתק בידי
 מבקש השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש בנוסף
 לכל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב

 להלן:

 בשקלים חדשים

 ״אגרות בעד
 העתק מחומר

 מדידה

 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים,
 ופרטים כיוצא באלה, לכל קו או נקודה 1.29

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 1.92

 (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 1.92

 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 1.92

 א ב י א ל ר ו ן
 מנהל אגף המדידות

 י״ב באלול התשנ״ו(27 באוגוסט 1996)
 (חמ 3-334)

 תיקון טעות דפוס

 בצו התעבורה(עבירות קנס)(תיקון), התשנ״ז-1996, שפורסם בקובץ התקנות 5786, התשנ״ז,
 עמי 23, בסעיף 2(7), במקום ״בתקנה 35(אץ5)״ צריך להיות ״בתקנה 85(אץ5)״.

 (חמ 3-250)
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