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 תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה) (הוראת שעה),
 התשנ״ח-1998

, ובהמלצת י ו 9 6 5 - ה ״ ב ש ת ת השידור, ה ־52 לחוק רשו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו

י מתקין תקנות אלה: עד המנהל, אנ ו  הו

זיה), י ו ר(אגרה בעד החזקת מקלט טלו דו  תיקון תקנה 3 1. על אף האמור בתקנה 3(ב) לתקנות רשות השי

ראו לשנת הכספים 1998 כאילו באותה תקנת משנה - - 21981, י א ״ מ ש ת  ה

 (1) בפסקה (1), במקום ״ביום ו בינואר״, פעמיים, נאמר ״ביום 15 בינואר״;

 (2) בפסקה (2ץא), במקום ״ב־ ו בינואר״ נאמר ״ב־ ו בפברואר״-,

 (3) בפסקה (2ץב), במקום ״ב־1 בינואר״ נאמר ״ב־1 בפברואר״.

נואר 1998). ם י״ז בטבת חתשנ״ח (15 בי ו  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה בי

נואר 1998)  ט״ו בטבת התשנ״ח (13 בי

ן נ ת נ י ה ו י מ י נ  >חמ גו3-3< ב

 ראש הממשלה

 סייח התשכ״ה, עמי 106.
 ק״ת התשמ״א, עמי 447; התשנ״ה, עמ׳ 427.

 תקנות מם רבוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקין«)
 (תיקון), התשנ״ח-998 ו

- 1961 י, א ״ ב ש ת ם, ה י י צו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א) ו־65 לחוק מם רכוש וקרן פי

י מתקין ר ועדת הכספים של הכנסת, אנ , ובאישו ם (גביה)2  ולפי סעיף 2(1) לפקודת המסי

 תקנות אלה:

זק מלחמה ונזק עקיף), נ ) ם) י י צו ם (תשלום פי י י ו צ  תיקון תקנה 9 ו. בתקנה 9 לתקנות מם רכוש וקרן פי

3 (להלן - התקנות העיקריות) - ג-1973  התשל״

בית על סכום היתר רי א ״בתוספת הפרשי הצמדה ו בו  (1) בתקנת משנה(ג), בסופה י

ום ההחזר״; ם ששולם סכום היתר ועד לי ו  מי

 (2) בסופה יבוא:

ו לו לגבי חו י ה מם ו לו הי ראה כאי י  ״(ד) סכום היתר כאמור בתקנת משנה (ג) י

ת פקודת המסים (גביה).״ ראו הו ת סעיף 33א לחוק ו ראו  הו

א ״תקנה 9״. בו ות, במקום ״תקנה 9(א)״ י  תיקון תקנה !1 2. בתקנה 11 לתקנות העיקרי

 כ״ט בכסלו התשנ״ח (28 בדצמבר 1997)

ן מ א ב נ ק ע  0תמ 0-206 י

צר  שר האו

 ם״ח התשכ״א, עמי 100.
 ח1קי א״י, כרך בי, עמ׳(ע) 1374 (א) 1399.

 ק״ת התשל״ג, עמי 1683; התשנ״ז, עמי 573.
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 תקו:ות הגליל (תשלומ סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ״ח-998 ו

ו ק/ אנ ן - החו ל ה ל ) י ו 9 8 8 - ח ד נ ש ת  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 02־ץ2) לחוק הגליל, ה

נים תקנות אלה:  מתקי

 1. בתקנות אלה -

ווק), ר ושי צו י י עצה לענף הלול ( עצה לענף הלול שהוקמה בחוק המו עצה׳ - המו  ״המו

; 2  התשכ״ד-1963

לי ואוקטובר של כל שנה•, ו נואר, אפריל, י ם י  ״יום עדכ־ך - ה־16 בחודשי

נה והשניה, כפי ם שפורטו בטור ג׳ של התוספות הראשו  ״המדד״ - כל אחד מן המדדי

 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

עצה לענף הלול (כללים בדבר הסמכת קבלנים תו בתקנות המו  ״קבלן מורשה״ - כמשמעו

. ג 1994 ״ה- וק ביצים, בשר עוף וחומר רבייה), התשנ ו ם לשי רשי  מו

ת שפורטה בטור ב׳ ר ביצת מאכל תחושב לפי העלו צו י ת לי בי ת התחשי  2. (א) העלו

ר שפורטו בטור א׳ בה. צו י  בתוספת הראשונה, לצד גורמי הי

ר 1 טון פטימים תחושב לפי העלות שפורטה בטור ב׳ צו י ת לי בי  (בו העלות התחשי

ר שפורטו בטור א׳ בה. צו י  בתוספת השניה, לצד גורמי הי

ר שפורטו בטור ב׳ של התוספות צו י ת של כל אחד מגורמי הי בי ת התחשי  (ג:׳ העלו

ת המדד הנוגע לעגין י ר עלי עו ם עדכון לפי שי ו ה, לפי הענין, תשתנה בכל י י נה והשנ  הראשו

ם הקבוע בטור די. שי  שפורט בטור ג׳ לצדם, לעומת מדד הבסיס הי

ן יפרסם המשנה למנהל הכללי של משרד החקלאות ם עדכו ו  (ד) בסמוך לאחר י

ת המעודכנת. בי תוח הבפר בהודעה ברשומות את העלות התחשי פי  ו

ק נוהל תשלום ו ו ת הקבלן המורשה ששי די המועצה, באמצעו  3. הסובסידיה לבעל מכסה תשולם בי

ם של בעל המכסה. צי  את הפטיימים או הבי

 תוספת ראשונה
 (תקנות ו ו־2)

 העלות התדושיבית לייצור ביצת מאכל

 העלות
 התחשיבית -

 חישובה ועדכונה

 טור ד׳
 מדד בסים

 (נובמבר 97)

 טור ג׳

 מדד עדכון

 טור ב׳
 עלות

 (באגורות לביצה)

 טור א׳

 גורם ייצור

272.6 

309.7 

רי תשומה  מדד מחי

 בחקלאות - מספוא:

 תערובת לתרנגולות הטלה

 מדד מחירי תשומה

ת מו  בחקלאות - תשו

ם י  בבעלי חי

11.05 

3.4 

ן ו  מז

יה  חומר רבי

 סייח דתשמ״ח, עמי 22; התשנ״ג, עמי 9 מ התשנ״ו, עמי 13.
 ם״ח התשכ״ד, עמי 12.

 ק״ת התשנ״ה, עמי 292.
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 טור ד׳
 מדד בסיס

 (נובמבר 97)

 טור ג׳

 מדד עדכון

 טור ב׳
 עלות

 (באגורות לביצה)

 טור א׳

 גורם ייצור

רים לצרכן - 154  מדד המחי

 מדד כללי

רים לצרכן - 54 ו  מדד המחי

 מדד כללי(50%);

 שער חליפין - שקל חדש/ 3.53

ת הברית (50%)  דולר ארצו

מה 324.9  מדד מחירי תשו

ת ו נ  בחקלאות - שו

מה 251.5  מדד מחירי תשו

ד ו י צ ת ו ו נ  בחקלאות - מכו

ם (300/0); י  במבנים לבעלי חי

מה 165.4  מדד מחירי תשו

יה למגורים (70%)  בבני

7.23 

0.8 

0.9 

2.57 

 עבודה

ת תפעול ו א צ ו  ה

ת ו נ שו  ו

ות ומנהלה  כללי

ן  החזר הו

ת - 25.95 אגורות בי ר תחשי צו י ת י  םה״כ עלו

 תוספת שניה
 (תקנות ו ו־2)

 העלות התחשיבית לייצור טון פטימים

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 עלות בשקלים

 גורם ייצור חדשים לטון) מדד עדכון

 טור ד׳
 מדד בסים

 (נובמבר 97)

רי תשומה 296  מדד מחי

 בחקלאות - מספוא:

 תערובת לתרנגולות פיטום

מה 309.7  מדד מחירי תשו

ת מו  בחקלאות - תשו

ם י  בבעלי חי

רים לצרכן - 154  מדד המחי

 מדד כללי

רים לצרכן - 154  מדד המחי

 מדד כללי(50%);

 שער חליפין - שקל חדש/ 3.53

 דולר ארצות הברית (50%)

רים לצרכן - 154  מדד המחי

 מדד כללי(50%);
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ון 2255  מז

 אפרוחים (בסיס + 919

 טיפול)

 עבודה 270

ת תפעול 445 ו א צ ו  ה

ת 25 ו נ  שו



 טור ד׳
 מדד בסיס

 מדד עדכון (נובמבר 97)

 טור ב׳
 עלות בשקלים
 חדשים לטון)

 טור א׳

 גורב ייצור

ן - שקל 3.53  שער חליפי

ת  חדש/דולר ארצו

 הברית (50%)

רי תשומה 324.9  מדד מחי

ת ו נ  בחקלאות - שו

רי תשומה 251.5  מדד מחי

ד ו י צ ת ו ו נ  בחקלאות - מכו

ם (30%); י  במבנים לבעלי חי

רי תשומה 165.4  מדד מחי

יה למגורים (700/0) י  בבנ

117 

317 

ות ומנהלה  כללי

ן  החזר הו

ן ת י ל א א פ  ר

פיתוח הכפר  שר החקלאות ו

ם ת - 4,348 שקלים חדשי בי ר תחשי צו י ת י  םה״כ עלו

ו בינואר 1998) ו  י״ג בטבר: התשנ״ח (

 (חמ 3-2826)

ן מ א ב נ ק ע  י

צר  שר האו

 תקנות המכס (תיקון), התשנ״ח-998ו

י מתקין תקנות , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68(א), 70(ב) ו־232 לפקודת המכםי

 אלה:

2 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי תיקון תקנה 2י 1965 - ו  1. בתקנה 12 לתקנות המכס, התשב״

 ההגדרה ״מחסן דלק״ יבוא:

לים  ״״מחסן מטעני עולים״ - מחסן סגור או מחסן הצרים, המשמש להחסנת מטעני עו

 בלבד;

תו בפרט 7 לצו תעריף המכס והפטורים ומס. קניה על טובין,  ״עולה״ - כמשמעו

. ״ ג ו 998 ״ח-  התשנ

 תיקון תקנה 20

 תיקון תקנה 21

 תיקון התוספת
 השביעית

ות, בסופה יבוא:  בתקנה 20 לתקנות העיקרי

ת לארץ ישראל.״ די הו כנות הי ם - המלצת גזבר הסו לי  ״(3) למחסן מטעני עו

ות, תקנת משנה (ג) - תימחק.  בתקנה 21 לתקנות העיקרי

ת - ו קרי ת לתקנות העי עי  בתוספת השבי

.3 

.4 

 1 דיני כדעת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.

 2 ק״ת דתשב״ו, עמי 274; התשנ״ז, עמי 1114.

 5 ק״ת - שיעורי מק״ח 1121, התשנ״ח, עמי 53.
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 (א) בחלק א/ במקום פרט 3 ו יבוא:

 טור א׳ טור בי
 סגור הצרים

ם 2,000 מ״ר 5,000 מ״ר 20 ק׳׳מ לי  ״13. מחסן מטעני עו

 מבית המכס״

 (ב) בחלק ב; אחרי פסקה (ו) יבוא:

דוש ן או חי ו  ״(1א) על אף האמור בפסקה(ו), במחסן מטעני עולים, המבקש רשי

ד ו ת צי וכח להנחת דעתו של המנהל כי המחסן מתנהל באמצעו ן י ו  רשי

ים על אחסנת הטובין, נ ר הטובין במחסן וקבלת נתו תו  אלקטרוני שיאפשר אי

ת הטובין.״  שחרורם מפיקוח רשות המכס, מסירתם לעולים ומצב יתרו

 ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 997ו)

ן מ א ב נ ק ע  (חמ 3-25) י

צר  שר האו

 עו הטלגרף האלחוטי(אי־תחולת הפקודה)(מסי 2) (תיקון), התשנ״ח-1998

, י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-1972

ה לאמור: ו ו צ י מ  אנ

, 2 ו 9 82 ב- ־תחולת הפקודה) (מם׳ 2), התשמ״ . בסעיף ו לצו הטלגרף האלחוטי (אי  תיקון סעיף ו ו

 בפסקה (ו) -

 (ו) בפסקת משנה (ו), אחרי ״בתוך פס התדרים״ יבוא: ״174.000 - 178.150,174.750 -

־";  179.250, 181.000 - 181.750, 185.150 - 186.250, 202.000 - 202.750 ו

 (2) אחרי פסקת משנה (ח) יבוא:

ו עולה נ  ץט) הפועלים בתוך פס התדרים 125.000 - 148.500 קה״ץ, שהספקם אי

 על 0.5 מיליוואט.״

 ל׳ בכסלו התשנ״ח (29 בדצמבר 1997)

ת נ ב ר ל ו מ י  גחמ 5-1504) ל

 שרת התקשורת

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמי 500; התשמ״ב, עמי 525; התשנ״ו, עמי 995.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 525; התשנ״ז, עמי 200.

 תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)(תיקון), התשנ״ו-996ו (תיקון),
 התשנ״ח-998 ו

י מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב) לפקודת בריאות העם, 1940', אנ

, 2 1996- ו ״ ן), התשנ ות)(תיקו  החלפת תקנה 6! 1. במקום תקנה 16 לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואי

 יבוא:

 י עייר 1940, תום׳ 1, עמי 191; ם״ח התשנ״ב, עמי 10; התשנ״ג, עמי 143.

 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 1015; התשנ״ז, עמי 505.
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ום ה׳ בניסן התשנ״ח (ו באפריל 1998).״  ״תחילי: 16. תחילתן של תקנות אלה בי

ם ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 1997). תחילה ו  2. תחילתן של תקנות אלה בי

 ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 1997)

א צ ע מ ש ו ה  >חמ 05-54 י

אות  שר הברי

 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים(תעריפי תשתית במשק הדלק)(תיקון),

 התשנ״ח-1998

- ו ״ נ ש ת ם, ה רותי ם ושי רי מצרכי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחי

ם לאמור: י ו ו  1996', אנו מצ

ת במשק הדלק), תיקון סעיף ו ם (תעריפי תשתי תי רו שי ם ו רי מצרכי  ו. בסעיף ו לצו פיקוח על מחי

- ( ו העיקרי ן - הצ להל ) 2 ו 9 9 5 - ו ״  התשנ

 (1) אחרי ההגדרה ״מוצרי נפט״ יבוא:

זה בינה ובין, ת מחזיקה על פי חו  ״״מלאי חירום״ - מלאי שחברת תשתי

וקו או להשתמש בו אלא ו לא ניתן לשו  הממשלה(להלן - החוזה), ואשר לפי

ת הממשלה״; ראו  על פי הו

צעת במיתקני הדרום״ יבוא: ת ממו דשי  (2) אחרי ״ההגדרה״ ״קליטה חו

צרי נפט אשר ים בתהליך הזיקוק של מו י נ צר בי  ״״שארית אטמוםפרית״ - מו

כי זיקוק מתקדמים•,״ ועד להעברה לתהלי  מי

 2. בסעיף 11 לצו העיקרי, בסופו יבוא: תיקון סעיף 11

רום של ת לממשלה בקשר למלאי תי רות אחסון במכלים שתיתן חברת תשתי  ״(3) שי

צרי נפט.״ ת אטמוספרית, מזוט או מו  נפט גלמי, שארי

ו. תחולה יחם אלי זה המתי ל החו ם שיתחי ו רום מי ל על בל מלאי חי חו  3. צו זה י

 ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 1997)

ן מ א נ ב ק ע ן י ו ר ש ל א י ר  >חמ 1!»3-2) א

צר ת שר האו ו מי ת הלאו ו  שר התשתי

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 220 ועמי 564; התשנ״ז, עמי 218, 416 ו־04ד.

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה),
 התשנ״ח-998ו

, ' 1996- ו ״ ם, התשנ רותי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושי

ם לאמור: י ו ו צ ו מ  (להלן - החוק), אנ

 פיח התשנ״ו, עמי 192.
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ם שעליהם חל תי רו השי ם ו  הוראת שעה 1. על אף האמור בפרט 42 בתוספת להודעה בדבר המצרכי

די חברת סופר ם בי י תנ י יל, הנ י מתכת באמאי פו תי צי רו ה רמת הפיקוח על שי , תהי 2 ׳  פרק ו

״ד בטבת התשנ״ח ם י ו 5 בינואר 1998) עד י ״ח( ם ז׳ בטבת התשנ ו ל בע״מ, בתקופה שמי י  אמאי

נואר 1998), לפי פרק ה׳ לחוק.  (12 בי

 בייט בכסלו התשנ״ח (28 בדצמבר 1997)

 (דזמ 3-2722)

ן ש ר נ ם ק י ן נ ת מ א נ ב ק ע  י

ה והמסחר צר שר התעשי  שר האו

 2 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (מחירים מרביים לאספקה ושירותים
 במוסדות חינוך), התשנ״ח-998ו

- ו ״ נ ש ת ם, ה רותי רי מצרכים ושי  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחי

ך והתרבות של הכנסת לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, ו נ ר ועדת החי , ובאישו  1996י

ם לאמור: י ו ו ו מצ , אנ 2 ו 9 49  התש״ט-

נוך רשמי נוך מקומית לגבי מוסד חי ת חי ת רשו ם התשנ״ח רשאי די מו  מחירים מרביים 1. בשנת הלי

ו רשמי, לגבות נ נוך שאי נוך מקומית או מוסד - לגבי מוסד חי ת חי רשו  שבתחום שיפוטה ו

ם במוסד חינוך, בשיעור שלא יעלה על תי רו ת בעד אספקה ובעד שי ו א צ ו  תשלומים והחזר ה

 המפורט בתוספת.

 תוספת

 (סעיף ו)

 בשקלים חדשים

 (ו) גני ילדים - חובה בלבד

ם 72  א. חומרי מלאכה ומשחקי

ת 27 ו י ש י ת א ו נ  ב. ביטוח תאו

׳ ו -  (2) כיתות א׳

 א. חומרי מלאכה 55

תי בריאות השן - רו  ב. שי

ת מקיף 48 רו  שי

ת בסיסי 24 רו  שי

ת 27 ו שי ת אי ו נ  ג. ביטוח תאו

׳ ט - ׳  (3) כיתות ז

גיה במקצועות אלה: 78  א. חומרים וערכות להוראת טכנולו

ית מידע גי  (1) טכנולו

ם ואנרגיה מרי ית חו גי לו  (2) טכנו

 ם״ח התשנ״ו, עמי 192.
 סייח התש״ט, עמי 87.

 318 קובץ התקנות 5874, י״ז בטבת התשנ״ח, 13.1.1998



 (3) מערכות טכנולוגיה

 (4) ערבוב

ת  (5) מדעי הבי

ת תי ו  (6) תקשורת חז

י ה בעידן המודרנ  (7) משק ותעשי

 (8) תקשורת גרפית

תי בריאות השן - רו  ב. שי

רות מקיף 48  שי

ת בסיסי 24 רו  שי

ת 27 ו שי ת אי ו נ  ג. ,:יטוח תאו

 (4) כיתות ה׳-יב׳(בבתיה״ם העל־יסודיים הארבע

 שנתיים ובחטיבה העליונה, בבל הנתיבים)

גיה 55 ד וערכות להוראת מדע וטכנולו  א. חומרי לימו

 (אין להוסיף תשלום על סכום זה עבור מגמות כלשהן

( די נוך העל־יסו  בחי

ת 27 ו שי ת אי ו נ  ב. ביטוח תאו

ם ז׳ בחשון התשנ״ח (7 בנובמבר 1997). תחילה ו  2. תחילתו של צו זה בי

׳ באב הר.שנ״ח (13 באוגוסט 1997)  י

 (חמ 13-2722

ן מ א ב נ ק ע ר י מ ן ה ו ל ו ב  ז

צר נוך התרבות והספורט שר האו  שר החי

 אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית לוד), התשנ״ח-1998

ן בתסקיר ו ת' (להלן - הפקודה), ולאחר עי ו י ר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העי

י מבריז לאמור: עדת ׳־חקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אנ  של ו

נה, ובמקום הפירוט שינוי תחום , ישו נה לפקודה2 ת לוד, כמפורט בתוספת הראשו י י ר ם עי . תחו  ו
, עיריית לוד א ן ב ה י ר ו מ א  בתוספת ה

 ״חג ישים: 3948 עד 3970,3967 עד 3977,3973 עד 4016,4012,4011,3991,3985 עד 4019,

 .^402 עד 4027, 4029, 4541 ו־4542 - בשלמותם-,

 3986 פרט לחלקה 56;

 3990 פרט לחלקות 34, 35;

 401:1 פרט• לחלקות 40, 43 עד 45, 50 עד 54 וחלק מחלקות 46, 62 במסומן במפה

ם ח׳ בכסלו התשנ״ח (7 ו  הערוכה בקנה מידה 1:10,000 החתומה ביד שר הפנים בי

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 : ק״ת התעיכ״ז, עמי 171.
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 בדצמבר 1997) (להלן - המפה), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים

ת לוד; י רי ז המרכז, רמלה ובמשרדי עי נה על מחו  ירושלים, במשרד הממו

 6835 פרט לחלק מחלקות 9, 13 כמסומן במפה.

 החלקות: חלקות 10 עד 28 וחלק מחלקה 8 בגוש 3968 כמםומן במפה:

 חלקות 22 עד 37,34 עד 43,41 עד 51,49 עד 56 וחלק מחלקות 50,42,36 בגוש 69 59

 במםומן במפה;

 חלקות 24 עד 34, 36 עד 38, 47, 53 וחלק מחלקה 39 (מסילת ברזל) בגוש 5992

 כמםומן במפה;

 חלקה 38 וחלק מחלקה 42 בגוש 3999 כמםומן במפה;

 חלקות 2, 4, 8, 9 בגוש 4ו40;

 חלקות ו עד 23, 25 בגוש 4015;

 חלקות 21, 22, 24 עד 28, 42 עד 55, 59, 75 בגוש 4020;

 חלקות 2 עד 5, 8, 12,10, 31, 32 וחלק מחלקות ו, 9 (דרכים), בגוש 4028 כמסומ

 במפה;

 חלק מחלקה 66 בגוש 4108 כמסומן במפה:

 חלקות 2, 4, 5, 52,51, 54, 58, 61, 62 וחלק מחלקות 31, 45, 47 בגוש 4338 כמסומ

 במפה:

 חלק מחלקה 1, 15 בגוש 4342 כמסומן במפה;

 חלקות 27 עד 29, 33, 34 וחלק מחלקות 24, 25, 26 בגוש 5710 כמסומן במפה:

 חלקות 2, 4 עד 9 וחלק מחלקה 3 בגוש 5711 כמםומן במפה:

 חלקות 54 עד 58 וחלק מחלקות 40, 41, 53, 59 עד 61 בגוש 5712 כמםומן במפה

 חלק מחלקות 12,11, 40 בגוש 6841 כמםומן במפה.״

 ח׳ בכסלו התשנ״ח (7 בדצמבר 1997)

ה ס י ו ו ס ה י ל  >חמ 3-1926) א

 שר הפנים

 עו המועצות המקומיות (מועעות אזוריות)(חבל מודיעין, תיקון),
 התשנ״ח-998ו

ה לאמור: ו ו , אני מצ ת' ו מי ת המקו ו צ ע ו מ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת ה

: ״ח-1958 ת אזוריות), התשי עצו ת (מו ו מי ת המקו ו צ ע ו מ נה לצו ה  תיקון פרט(למ 1. בתוספת הראשו

ה בפרט (לב) - נ ו ש א ר ז  בתוספת ז

א ״וכפ בו ז (9 בפברואר 1997)״ י  (1) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״ב׳ באדר א׳ התשנ״

ם ח׳ בבםק ו ם ביד שר הפנים בי החתו דה 1:10,000 ו  שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מי

 התשנ״ח (7 בדצמבר 1997)״.

 י דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ת, עמי 1259; התשמ״ח, עמי 488; התשנ״ג, עמי 1092; התשנ״ד, עמי 597; התשנ״ה, עמי 15׳

 התשנ״ז, עמי 454.
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ב ״אחיםמך״, יבוא: שו  (2) במקום השטח המתואר בטור ב, לצד הי

 ״הגושים: 4343, 4454 - בשלמותם:

 4007 פרט לחלק מחלקות 23 עד 27, 59 ו־60 במסומן במפה;

 4014 פרט לחלקות 2, 4, 8, 9 במסומן במפה:

 4015 פרט לחלקות ו עד 22, 25;

2 בגוש 4004 במםומן במפה: ־  החלקות: חלקי חלקות ו ו

ו וחלקים מחלקות 2 עד 9 בגוש 4005 במסומן במפה;  ו, 8

 5 עד 8 בגוש 4006 במסומן במפה;

 40, 43 עד 45, 50 עד 54 וחלק מחלקות 46, 62 בגוש 4013 כמםומן במפה:

 7 עד 22,9, 24 עד 31, 33, 34, 38 עד 40 וחלק מחלקות 5, 6, 10 עד 13, 15 עד 21

 בגוש 4023 במםומן במפה•,

ו (דרך) בגוש 4342 במסומן במפה; 5 ־  30, 31 וחלק מחלקות ו ו

 ו עד 4, 10 בגוש 4376;

 1 עד 32, 107 עד 137 וחלק מחלקות 33 עד 52, 140 בגוש 4455 במםומן

 במפה״.

ב ״גנתון״, יבוא: שו  (3) במקום השטח המתואר בטור ב, לצד הי

 ״הגושים: 3976 - בשלמותו׳,

8, 14,10 עד ,6  3975 פרט לחלקות 9,2, 11 עד 13, 28,27,24,23 וחלקי חלקות 5,

 21, 25, 26, 29, 30, 45, 46, 52,51 כמםומן במפה;

 4108 פרט לחלקות ו עד 59,57,50,47 עד 64, וחלקי חלקות 51,49,48 עד 58,55

 (דרך) במםומן במפה-,

 4109 פרט לחלקות 29 עד 31 וחלקי חלקות ו עד 3, 26 עד 28, 32 עד 50, 53

 כמםומן במפה:

 החלקות: 32 בגוש 3978;

 חלקי חלקות ו8 עד 96, 05ו בגוש 4107 כמםומן במפה;

 1 וחלקי חלקות 2, 3, 37 עד 41 בגוש 4110 כמסומן במפה:

ו בגוש 4111 כמםומן 19 ־  48 עד 51 וחלקי חלקות 33 עד 45, 52 עד 72 ו

 במפה.״

ב ״בפר טרומן״, יבוא:  (4) במקום השטח המתואר בטור ב, לצד הישו

.  ״הגושים: 4494 - בשלמותו

 4486 פרט לחלקה 119 וחלקי חלקות 113 עד 118, ו־120 במםומן במפה:

 חלק הגוש: 4105 במםומן במפה;

 החלקות: 21, 29 עד 31 וחלקי חלקות 22 עד 28, 32 בגוש 4106 כמסומן

 במפה:

 20 עד 47, 108, 110, וחלק מחלקות 14 (נחל) ו־109 בגוש 4107 במםומן

 במפה:
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 12 עד 14, 19 עד 27,21 עד 34, ו4 עד 54,47 עד 63,58 עד 68, ו7 עד 80,74 עד 84,

 87 עד 93,90 עד 98,95 עד 107,104,103,100 עד 132,129,126,121,119,115,111,

 135, 137, 140, 145, 151 וחלק מחלקות 102, 105, 112,106 עד 114, 120, 156, 158,

ו בגוש 4484 כמםומן במפה•, 64 ־  160, 162 ו

 ו עד 75, 80, 127 וחלק מחלקה 92 בגוש 4487 במסומן במפה:

 1 עד 40,26 עד 48,46 עד 53, 66,61 עד 79,75 עד 168,167,96,83 וחלק מחלקות

ו בגוש 4488 כמםומן במפה.״ 41 ־  27 עד 36, 84, 87, 116, 131 ו

ל במילים  (5) מתחת לקו המפריד, ברשימת החלקות, במקום פירוט השטח המתחי

לים ״בגוש 4108 במםומן במפה;״ יבוא: ם במי י  ״1 עד 13, 15 עד 19״ ומסתי

 ״1 עד 13, 15 עד 19, 48 עד 55, 107 וחלק מחלקות 14 (נחל), 56 עד 66, 70, 71, 106

־09ו בגוש 4107 במםומן במפה.״  ו

 ח׳ בכסלו התשנ״ח (7 בדצמבר 1997)

ה ס י ו ו ס ה י ל  >חמ 3-136) א

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עמק לוד, תיקון),
 התשנ״ח-1998

ה לאמור: ו ו י מצ , אנ ות' ת המקומי עצו 2 לפקודת המו ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

, 2 ו 9 5 8 ח- ״ ת (מועצות אזוריות), התשי ו מי ת המקו עצו נה לצו המו  תיקון פרט (מד) 1. בתוספת הראשו
נה בפרט (מד) -  בתוספת הראשו

ז ום ב׳ באדר א׳ התשנ״  (ו) בהגדרה ״מפה״, אחרי ״והחתומה ביד שר הפנים בי

א ״וכפי שתוקנה במפה הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 בו  (9 בפברואר 1997)״ י

ם י״ט בחשון התשנ״ח (19 בנובמבר 1997) וכפי שתוקנה ו  והחתומה ביד שר הפנים בי

ום ח׳ בכסלו מה ביד שר הפנים בי  במפה הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתו

 התשנ״ח (7 בדצמבר 997 ו).״

ב ״אחיעזר״ יבוא: שו  (2) במקום השטח המתואר לצד הי

, 3998 פרט לחלק מחלקה 15 כמםומן במפה: 6264, 6265  ״הגושים: 6460 בשלמותו

ב בפר חב״ד. שו ם בתחום הי  פרט לקטעים הנמצאי

 החלקות: ו עד 21;

9 עד 1 ו, 14 עד 20,16, 27,24,23 ,3 18 וחלקים מחלקות 2, ,17 ,13 ,12  4,1 עד 8,

 בגוש 3987 כמסומן במפה:

, 18, 21, 26,25,22 וחלקים מחלקות 16, 19, 30,28 בגוש 17 , 14 , 13 , 10 , 9 , 6 , 5 , 1 

 3999 כמםומן במפה;

 ו עד 4 וחלק מחלקה 5 בגוש 4001 כמסומן במפה;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  דיני מדי
, עמי 14; התשנ״ד, עמי 787; התשנ״ז, עמי 456. ו  ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשכ״ז, עמי 75; התשמ״
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,  ו עד 8/ ו ו, ו2 עד 62, 77,76,73,72, 79 עד 87, 89 עד 94 וחלקים מחלקות o ,9ו

 12, עד 20, 63 עד 65, 69 עד 71, 74, 75, 78, 88 בגוש 6459 במםומן במפה:

 30 עד 40 וחלקים מחלקות ו עד 17, 24 עד 29, 41, 42 בגוש 6461 במםומן

 במפה.

 חלקי החלקות: 43 עד 48, 50 בגוש 6462 כמםומן במפה; 43 עד 49 בגוש 6263; 31,

 33, 37 בגוש 6468 במםומן במפה.״

ב ״זיתן״ יבוא:  (.י) במקום השטח המתואר לצד הישו

 ״הגושים: 3988, 3989, ,3995, 3996 בשלמותם: 3987 פרט לקטע הנמצא בתחום

ב יגל; שו ב אחיעזר: 3997 פרט לקטע הנמצא בתחום הי  הישו

 החלקות: 1 עד 3, 19 וחלק מחלקה 20 בגוש 3992 במםומן במפה:

 3 עד 9, 41 בגוש 3993; 67, 68 וחלקים מחלקות 69,66 עד 71, 74, 75, 78 בגוש

 6459 במסומן במפה.

 חלקי חלקות: 15 בגוש 3998 במסומן במפה;

 1, 5 בגוש 4008 במםומן במפה.״

ב ״יגל״ יבוא:  0<) במקום השטח המתואר לצד הישו

 ״הגושים: 6463 - בשלמותו:

77 וחלקי ,75 ,47 ,42 ,41 ,35 ,34 ,31 13 עד 28, ,11 ,10 ,7 ,6 ,3  6464 פרט לחלקות 2,

 חלקות 1, 8, 9, 12, 45, 46, 48, 51, 72, 74, 76, במםומן במפה׳,

 החלקות: 1 עד 7 וחלק מחלק1ת 8 עד 12, 25 בגוש 3997 במסומן במפה-,

 חלק מחלקות 5, 7 בגוש 4008 כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 3 בגוש 4009 במסומן במפה:

 2 וחלק מחלקה 8 בגוש 4010 במםומן במפה;

 9, 10, 12 עד 20, 64 עד 66, 88 בגוש 6459 במסומן במפה-,

 18 עד 23 וחלק מחלקות 6 עד 17, 24 עד 29, 42 עד 44 בגוש 6461 כמםומן

 במפה:

 1 עד 42, 49, 51 וחלק מחלקות 43 עד 48, 50 בגוש 6462 במסומן במפה•,

 27 עד 66,63,39 עד 105,104,95 וחלק מחלקות 15 עד 40,26 עד 65,64,62,43,

 69 עד 101, 03ו בגוש 6465 כמסומן במפה;

 חלק מגוש 6466 במםומן במפה״.

״ יבוא: ב ״ניר צבי  (;!) במקום השטח המתואר לצד הישו

. ו  ״הגושים: 4230 עד 4232 בשלמותם; 4337 פרט לחלקות 9 עד ו

 החלקות: 2 עד 7, 9, 29 עד 31 וחלק מחלקה 8, בגוש 3968 כמםומן במפה:

 35, 57 עד 63, 65 עד 70 וחלקים מחלקות 36, 42, 50 בגוש 3969 במםומן

 במפה:

 54 עד 94 וחלק מחלקה 52 בגוש 4224 במםומן במפה;

 12, 14 עד 17 וחלק מחלקה 2 בגוש 4229 במםומן במפה.״
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ב ״צפו־יה״ יבוא:  (6) במקום השטח המתואר לצד הישו

 ״גוש: 6254 פרט לחלקות 102 עד 107 וחלק מחלקות 13, 69, 70, 108 במסומן

 במפה.

 חלקי הגושים: 6249, 6252,6250, 6253 במסומן במפה:

 החלקות: 119,118,113,41,1 וחלק מחלקות 4,2 עד 35,34,32,29,27,21,19,17,15,

 37, 42, 44 עד 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 114, 117, 120 בגוש 6255 במםומן

 במפה;

 חלקי חלקות ו, 5, 6, 7, 13, 14 בגוש 6469 במםומן במפה.״

 (7) מתחת לקו המפריד, במקום הקטע המתחיל במילים: ״הגושים: 4226,4225,4000״

ם במילים ״בגוש 6474 במםומן במפה״ יבוא: י  והמסתי

 ״הגושים: 4000, 4225, 4226, 4228, 6058, 6060, 6061, 6064, 6068, 6078, 6079, 6257,

 6266 עד 6268, 6271, 6275 עד 6278 - בשלמותם.

 4028 פרט לחלקות 2, 3, 8, 10, 12, 32,31 וחלק מחלקות 1, 9 במםומן במפה:

 4227 פרט לחלקות 37, 38 וחלק מחלקה 25 (דרך) כמסומן במפה:

 6077 פרט לחלקות 55, 56 וחלק מחלקה 25 במסומן במפה:

ב צפריה כמםומן ם בתחום הישו  6249, 6250, 6254 פרט לקטעים הנמצאי

 במפה:

ב ם בתחום הישו  6256, 6258, 6269, 6270, 6272 עד 6274 פרט לקטעים הנמצאי

 בפר חב״ד במםומן במפה:

ב יגל כמםומן במפה; ם בתחום הישו  6465, 6466 פרט לקטעים הנמצאי

עזר במסומן ם בפר חב״ד ואחי בי שו ם בתחום הי  6468 פרט לקטעים הנמצאי

 במפה:

ם כפר חב״ד וצפריה במםומן בי שו ם בתחום הי  6469 פרט לקטעים הנמצאי

 במפה;

ב צפריה במסומן במפה:  6470 פרט לקטע הנמצא בתחום הישו

 חלקי הגושים: 3994, 3999, 4001, 4224, 4229, 6066, 6067, 6075, 6482 במסומן

 במפה;

 החלקות: חלק מחלקה 8, בגוש 3968 כמסומן במפה;

 46 עד 49 וחלק מחלקות 26, 27 בגוש 3970 כמםומן במפה;

 4 עד 7, 9, 12 עד 18 וחלק מחלקה 20 בגוש 3992 כמםומן במפה-,

 1, 2, 10 עד 22, 24, 25, 42 בגוש 3993;

 4 וחלק מחלקות 2, 5 בגוש 4008 כמסומן במפה-,

 9 עד 11 בגוש 4337;

 54, 64 עד 71, 73, 77 בגוש 6069;

 79,76 עד 91 וחלק מחלקות 32, 78,77 בגוש 6076 כמםומן במפה:

 12, 25 עד 32 וחלק מחלקות 1, 14, 16, 18 עד 23 בגוש 6218;

 45, 46 וחלק מחלקות ו עד 5, 7, 43, 44 בגוש 6461 כמםומן במפה-,
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 זלק מחלקות 0ו עד 2ו בגוש 6074 במםומן במפה;

 .2 עד 26 וחלק מחלקה 1 בגוש 6080 במםומן במפה;

 זלק מחלקות 37, 38 בגוש 6474 במםומן במפה״.

 ד בכסלו התשנ״ח (7 בדצמבר 997ו)

ה ס י ו ו ס ה י ל  תמ 3-136) א

 שר הפנים

 הודעת מס בולים (םבום מרבי של אגרה שניתן לשלמה בבולים),
 התשנ״ח-1998

ם מרבי של אגרה שניתן לשלמה ם(סכו לי  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות מם בו

ע לאמור: די י מו (להלן - התקנות), אנ י 1984 ד-  :בולים), התשמ״

ם ג׳ בטבת התשנ״ח עדכון סכום ו ם לצרכן, נוסח תקנה ו לתקנות, החל בי רי ת מדד המחי י  עקב עלי

א כדלקמן: נואר 1998), הו  ו בי

הא 142 שקלים חדשים.״  קביעת סכום 1. הסכום לענין סעיף 4א לפקודה י
 :רבי

 י בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998)

ן מ א ב נ ק ע  חמ 3-1182) י

צר  שר האו

 ק״ת התש&״ד, עמי 915; התשנ״ז, עמי 369 ועמי 1092.

 הודעת מס הבולים על מסמכים (תיאום סכומים), התשנ״ח-1998

' לים על מסמכים, התשכ״ה-1965  בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 לתקנות מם הבו

ע לאמור: די י מו  להלן - התקנות העיקריות), אנ

ם סכומים או נואר 1998), הסכומים הנקובים בתקנה 4(א) לתקנות תי ם ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בי ו  החל בי

ות, הם כדלקמן: נה לתקנות העיקרי ות ובתוספת הראשו  ;עיקרי

א ״213 שקלים חדשים״ ובמקום בו ם״ י  (1) בתקנה 4(א), במקום ״206 שקלים חדשי

א ״107 שקלים חדשים״; בו  ״104 שקלים חדשים״ י

ם ״שטר לי  (2) בתוספת הראשונה, בכותרות של טורים ג׳ ו־־ד׳ ובטור הי, לצד המי

ם ״שטר מניה למוכ״ז״, בבל מקום, במקום ״206 שקלים חדשים״ לי  חוב״ ולצד המי

א ״213 שקלים חדשים״. בו  י

נואר 1998)  ׳ בטבת ההשנ״ח (ו בי

ן מ א ב נ ק ע  :sso-3 12) י

צר  שר האו

 ק״ת התשכ״ה, עמי 1380; התשנ״ז, עמי 1092.
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 הודעת החומרים המסובנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה),
 התשנ״ח-998 ו

 בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים ואגרת בדיקה),

דיע לאמור: י מו ' (להלן - הצו), אנ ו 9 97 - ז ״  התשנ

לי ו ית המדד שפורסם בחודש דצמבר 997 ו לעומת המדד שפורסם בחודש י  שינוי אגרות 1. עקב עלי

נואר 1998) האגרות שבצו במפורט להלן: ם ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בי ו ו בי  ישתנ

א ״269 שקלים חדשים״; בו  (ו) בסעיף 2 לצו, במקום ״260 שקלים חדשים״ י

א ״556 שקלים חדשים״. בו , במקום ״9ו5 שקלים חדשים״ י  (2) בסעיף 3 לצו

נואר 1998)  ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בי

ן ת י ל א א פ  >חמ 3-2536) ר

כות הסביבה  השר לאי

 י ק״ת התשנ״ז, עמי 583.

 הודעת המערבת

ת מבקשת להבהיר בי עקב תקלה פורסם בחלק מחוברות קובץ התקנות מו  מערכת רשו

י של תקנות לשכת עורכי הדין ו ם כ״ה בכסלו התשנ״ח (24 בדצמבר 1997), נוסח שג ו  5868, מי

ן), התשנ״ח-1997, לענין תקנה עות מעשיים)(תיקו נת ישראל ובמקצו ני מדי נות בדי  (סדרי בחי

ג החדשה. כדי להסיר ספקות מובא בזה נוסחה הנבון:  8ו

ם לפחות בכל אחד מחלקי השאלון, י ז ן של 60 אחו ו  ״תוצאות הבחינה 8וג. מי שקיבל צי

ן שקיבל ו אולם אם פחת הצי תו כמי שעבר את הבחינה בכתב: ו ב יראו או ת כ  ב

תו כמי שעבר את ים, יראו או ז ן מ־60 אחו ותר של השאלו  בחלק אחד או י

ם לפחות.״ י ז ו הבולל היה 65 אחו נ ו י נה רק אם צ  הבחי

 תיקון טעות

- ו ״  בתקנה 5(ד) לתקנות הסניגוריה הציבורית(שכר טרחה לםניגורים הציבוריים), התשנ

 1996, שפורסמו בקובץ התקנות 5759, התשנ״ו, עמ׳ 981, במקום ״בתקנה 2״ צריך להיות

 ״בתקנה 1״.

 (חמ 3-2710)

 תיקון טעויות דפוס

 ו. בהוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ״ח-1997, שפורסמו בקובץ התקנות

 5868, התשג״ח, עמ׳ 209, בסעיף 3(2), בפסקה (3) החדשה, פסקאות המשנה צריכות להיות

 ״(א)״ ו־״(ב)״ במקום (1) ו־(2).

 2. בהוראות בנק ישראל(ריבית על גרעוגות בנזילות)(תיקון), התשנ״ח-1997, שפורסמו בקובץ

 התקנות 5868, התשג״ח, עמי 210, בפתיח, במקום ״סעיף 15״ צריך להיות ״סעיף 51״.

(3-106) 
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