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2000  תקנות הנכים (ועדות רפואיות)(תיקון), התש״ס-

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959

, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב]1

 תיקון תקנה 7 1. בתקנה 7 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשב״ו-21965 (להלן - התקנות

 העיקריות), אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להחליט, בלא צורך בהזמנת הנכה לפני

 הועדה, כי דרגת נכות שנקבע שהיא זמנית תהיה דרגת נכות קבועה במקרים

 אלה:

 (1) דרגת נכותו של הנכה מ־0% עד 9%:

 (2) דרגת נכותו לא השתנתה במשך שלוש השנים שקדמו לבדיקה, ומצבו

 הרפואי יציב, על סמך תיעוד רפואי עדכני.״

 הוספת תקנה 7א 2. אחרי תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״סדרי דיון 7א. (א) נכה שסבור כי הפגימה המוכרת החמירה, רשאי לבקש שועדה
ה רפואית תקבע את דרגת נכותו מחדש. ע י ג ת פ ר מ ח ה  ב

 (ב) הבקשה תוגש בכתב ויצוינו בה פרטים אלה:

 (1) שם הנכה ומענו:

 (2) נימוקי הבקשה:

 (3) התלונות העיקריות-,

 (4) במה מתבטאת החמרת המצב הרפואי.

 (ג) הנכה יצרף תיעוד רפואי מתאים שברשותו בתמיכה לבקשה

 להכיר בהחמרת מצבו.

 (ד) יושב ראש הועדה הרפואית יהיה רשאי לדחות את הבקשה

 להכיר בהחמרת מצב, אם שוכנע שהבקשה אינה מגלה עילה או שאינה

 כוללת את הפרטים האמורים בתקנות משנה (ב) ו־(ג).״

 תיקון תקנה 9 3. בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות, במקום ״ארבעה עשר יום״ יבוא ״ארבעים וחמישה
 ימים״.

 תחילה 4. תחילתן של. תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 ח׳ בניסן התש״ס (3ו באפריל 2000)

 (ז־ומ 3-183)

ק ר ד ב ו ה  א

 שר הביטחון

 סייח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ט, עמי 118.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 204; התשנ״ה, עמי 1690.
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2000  תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)(תיקון), התש״ם-

 !:תוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח

, אני מתקין תקנות אלה:  משולב]1

 1״ בתקנה 2 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשב״ד-21964 (להלן - התקנות תיקון תקנה 2

 העיקריות) -

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״תש״י-950ו״ יבוא ״התשכ׳׳ו-1965״, ואחרי ״להאריך״

 יבוא ״בשישים ימים״;

 (2) בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא ״ובצירוף תיעוד רפואי מתאים שברשות

 המערער״;

 (3) אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

 ״(ה) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להפסיק את הטיפול בערעור או לדחותו,

 אם ראה. שהערעור אינו מגלה עילה או אינו כולל את הפרטים הנדרשים לפי

 תקנה זו או לא הוגשו נימוקי הערעור והמסמכים הרפואיים בתוך פרק הזמן

 הקבוע לבך.״

 2. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 5א

 ״סמ:ות לקביעת 5א. יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להחליט, בלא צורך בהזמנת

ה הנכה לפני הועדה, כי דרגת נכות שנקבע שהיא זמנית תהיה דרגת נכות ע ו ב ת ק ו כ " נ ג י  ד

 קבועה במקרים אלה:

 (1) דרגת נכותו של הנכה מ־0% עד 9%;

 (2) דרגת נכותו של הנכה לא השתנתה במשך שלוש השנים שקדמו

 לבדיקה ומצבו הרפואי יציב, על סמך תיעוד רפואי עדכני.״

 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ח׳ 1 :ניסן ה תש ״ם (13 באפריל 2000)

ק ר ד ב ו ה  (חמ 3-183) א

 שר הביטחון

 י ו ריח התשי״ט, עמי 276; התשנ״ט, עמי 118.
 2 > ״ת התשכ״ד, עמי 870; התשנ״ה, עמי 626.

ו 9 9 8 - ח ״ ן וחשבון)(תיקון מם׳ 2), התשנ  תק:ות מם הכנסה (פטור מהגשת די
2000  (תיקון), התש״ם-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה, (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת

 המזפים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4 לתקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מם׳ 2), תיקון תקנה 4

 ה תיענ״ח-21998, במקום ״שנת המם 1999״ יבוא ״שנת המם 2000״.

 כ״ד בשבט ה תש ״ס (31 בינואר 2000)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-720) א

 שר האוצר

 י 1 יני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
7 ״ת התשנ״ח, עמי 944; התשג״ט, עמי 9ו5.  2  
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2000 ן וחשבון)(תיקון), התש״ם-  תקנות מם הכנסה (פטור מהגשת די

(להלן - הפקודה), ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מם הכנסה1

 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ״ח-1988*(להלן -

 התקנות העיקריות), בהגדרה ״הכנסה נוספת״ בפסקה(2), במקום ״או שחל״ יבוא ״או הכנסה,

 שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או(2) לפקודה, שחל״.

 2. בתקנה 2(אץ2) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ובלבד שסכום הכנסת היחיד

 ממכירת נייר ערך זר כאמור בהגדרה ״הכנסה נוספת״, אינו עולה על הקבוע בתוספת ג׳ לגבי

 שנת המם״.

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 2

 בתוספת א׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 שנת המס הסכום בשקלים חדשים

"480,000 1999" 

 בתיוםפת ב׳ לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

 תיקון תוספת א׳ 3.

 תיקון תוספת ב׳ 4.

 שנת המס הסכום בשקלים חדשים

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

"250,000 1999" 

 אחרי תוספת ב׳ לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת ג׳

 שנת המס הסכום בשקלים חדשים

"50,000 1999 

 כ״ט באדר ב׳ התש״ס (5 באפריל 2000)

 (חמ 1-720)

 הוספת תוספת ג׳ 5.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 580, התשנ״ט, עמי 519.

,( ן  תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקו
2000  התש״ם-

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מם הכנסה1

 תיקון תקנה 7 1. בתקנה 7(ד) לתקנות מם הכנסה(כללים לאישור ולניהול קופות גמלג התשכ״ד-21964

 (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא ״(להלן בתקנה זו - המועד הקובע), או על עמיתים

 שהצטרפו לקרן אחרי המועד הקובע, אם נתקיימו בעמית כאמור כל אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ח החשכ״ד, עמי 1302; התשנ״ט, עמי 248, עמי 366 ועמי 519 (880).
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 (1) הוא הצטרף לקרן הוותיקה לא יאוחר משישה חודשים לאחר היום שבו החל

 להיות מועסק אצל מעביד חדש במקום עבודה חדש (להלן בתקנה זו - יום המעבר),

 והתקיים בו אחד מאלה:

 (א) במועד הקובע ועד יום המעבר, היה לו כתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק

(להלן - חוק המינויים);  שירות המדינה (מינויים), התשי״ט~1959ג

 (ב) ביום המעבר היה לו כתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק המינויים, ובמועד

 הקובע היה מועסק לפי בתב הרשאה באמור בסעיף 37 לחוק המינויים, לפי

 הרשאה להעסקה לשעה באמור בסעיף 38 לחוק המינויים או לפי הרשאה

 להעסקה בתקופת ניסיון באמור בסעיף 39א לחוק המינויים;

 (ג) ביום המעבר היה לו כתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק המינויים או שהיה

 מועסק באחת הדרכים המנויות בפסקת משנה (ב), ובמועד הקובע ועד היום

 שבו קיבל כתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק המינויים או החל להיות מועסק באחת

 הדרבים המנויות בפסקת משנה (ב), היה עמית בקרן ותיקה אשר בינה ובין

 המדינה היה קיים ביום המעבר הסכם לפי סעיף 86 לחוק שירות המדינה

 (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-1970" (בתקנה זו - חוק הגמלאות);

 (2) למעביד במקום העבודה החדש אין מחויבות לשלם לעמית קצבה-,

 (3) העמית אינו זכאי לגמלה מאוצר המדינה;

 (4) העמית בחר בזכויות על פי הסכם, שנערך בהתאם להוראות סעיף 86 לחוק
 הגמלאות, בשל העסקתו בשירות המדינה כאמור בפסקה (1);

 (5) מעבר העמית למקום העבודה החדש נעשה עקב שינוי מבני, שבמסגרתו עברה

 קבוצת עובדים משירות המדינה למקום העבודה החדש, וניתן אישור שר האוצר

 להצטרפות עובדים מקבוצה זו שמתקיימים בהם התנאים המפורטים בפסקאות (1)

 עד (4), לקרן ותיקה.״

 2. בתקנה 19(ג) לתקנות העיקריות, בפסקה (2), במקום ״עובד הזכאי״ יבוא ״תשלומי תיקון תקנה 19
 מעביד לקופת גמל בעד עובד הזכאי״.

 תיקון תקנה ו4בה

 תיקון תקנה ו4בח

 תיקון תקנה 44

 3. בתקנה 41כה לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) על אף האמור בפסקה (2), בשנת המם 2000 ניתן יהיה לרכוש זכויות בקרן

 חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית, בעד עמית שכיהן כראש עיריה, יושב ראש

 מועצה מקומית, יושב ראש מועצה דתית או סגנו של כל אחד מאלה, גם בשל

 חודשים בשנת המם 1998 שבהם כיהן בתפקיד כאמור.״

 4. בתקנה 41כח(ב) לתקנות העיקריות -

 (1) בפסקה (1), במקום ״שתהווה״ יבוא ״שלא תהווה״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״שלא תהווה״ יבוא ״שתהווה״.

 5. בתקנה 44 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) - בטלה.

 ג ם״ד! התשי״ט, עמי 86.

 4 סייח התש״ל, עמי 65.
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 תיקון התוספת 6. בתוספת השישית לתקנות העיקריות, בחלק ב׳
 השישית

 (ו) במקום הנוסחה שבהגדרת ז יבוא:

£,2 M! - H , N n 
iV0 = £ r + ; 

׳ ־ ! (1 + / ־ ) (1+0 

 (2) ההגדרה ,*1 - תימחק.

לה 7. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים ממועד פרסומן.  תחי

 י״ב בניסן ה תש״ס (17 באפריל 2000)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-129) א

 שר האוצר

ן י (הוראת שעה לענ  תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
׳ס-2000  הגדרת ״משכורת״)(תיקון), התש׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(הוראת שעה לענין

, במקום ״בשנות המס 1996 עד 1999״, יבוא ״בשנות המם  הגדרת ״משבורת״), התשנ״ו-996ו2

 1996 עד 2000״.

 י״ב בניסן התש״ס (17 באפריל 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-129) א

 שר האוצר

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. י מדי נ  די
 ק״ת התשנ״ו, עמי 554: התשנ״ט, עמ׳ 206.

 תקנות מם הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון)(תיקון),
2000  התש״ם-

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו ו־243 לפקודת מס הכנסה1

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

,  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובי גבול הצפון), התשמ״ו-21985

 אחרי ״ההכנסה כאמור״ יבוא ״עד לסכום הכנסה בגובה 460,000 שקלים חדשים״.

 תחולה 2. תקנות אלה יחולו לגבי הכנסת תושב ישובי גבול הצפון בשנת המם 2000.

 ח׳ בניסן התש״ס (13 באפריל 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-198) א

 שר האוצר

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120. י מדי נ  די
 ק״ת התשמ״ו, עמי 159: סייח התש״ס, עמי 155.
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ת הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) נ ק  ת
2000  (תיקון מס׳ 2), התש״ם-

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 222 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-

 995 ו (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של

 הכנכ ת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים לילד נכה), תיקון תקנה 12

 התש:״ח-21998 -

 (1) בתקנת משנה (הץ2), אחרי ״ומשתמש בו״ יבוא ״או שקבעה שבשל ליקוי בגפיו

 התחתונות אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו אינו מסוגל להשתמש

 בכיסא גלגלים.״;

 (2) אחרי תקנת משנה (ה) יבוא:

 ״(ו) על אף האמור בתקנת משגה (ד), גמלה המשתלמת לפי תקנות אלה,

x2̂) וטרם 1 ממנה למי שמתקיים בו האמור בתקנה  2 5 0  תשתלם בשיעור של %

 הוחזרה הלוואה עומדת אשר ניתנה בעדו לפי הוראות ההסכם.״.

 2. בתקופה שעד יום ג׳ בתשרי התשם״א (2 באוקטובר 2000), יראו כאילו בתקנה 12 הוראת שעה

 לתקנ ית העיקריות, אחרי תקנת משנה (ה) נאמר:

 ״(ה ו) קביעה כאמור בתקנת משנה(הץ2) יכול שתיעשה בידי רופא מוסמך כמשמעו

 בסעיף 208 לחוק (להלן - רופא מוסמך), ולענין תשלום מקדמה לפי הוראות תקנות

 הביטוח הלאומי(תשלום מקדמות של גמלה), התשל״ט-979ו/ יכול שתיעשה בידי

 פקיד תביעות כמשמעו בסעיף 298 לחוק (להלן - קביעה זמנית); קבע פקיד תביעות

 קביעה זמנית כאמור, וועדה רפואית כמשמעותה בהסכם או רופא מוסמך קבעו כי

 אינו זקוק לכיסא גלגלים ואינו משתמש בו - תישלל הזכות לגמלה אשר שולמה לפי

 הקביעה הזמנית, מיום תחילת תשלומה.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בחשון התש״ם (1 בנובמבר 1999). תחילה

י ש ו י ה י ל  א
 שר העבודה והרווחה

 י״ב ב;יסן התש״ס (17 באפריל 2000)
 (חמ 6« ו2-ג)

 ס״ו התשנ״ה, עמי 207; התש״ס, עמי 65.
 ק״ו. התשג״ח, עמי 657: התש״ס, עמי 352.

 ק״ו התשל״.ט, עמי 644; התשמ״ו, עמי 766.

2000 י זמני), התש״ם- ח סיעוד)(ליקו טו (בי מי  זקנות הביטוח הלאו

 1:תוקף סמכותי לפי סעיפים 230, 230א ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשנ״ה-1995' (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין

 תקנור אלה:

 1. יראו אדם כלוקה בליקוי זמני כמשמעו בסעיף 230א(ב) לחוק אם נתקיימו בו כל ליקוי זמני

 אלה:

 (ו) הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית קבועה;

 ם״ד התשנ״ה, עמי 208; התש״ס, עמי 64.
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 (2) הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום, כמשמעותן

 בסעיף 224(א) לחוק-,

 (3) רופא המטפל בו אישר לגביו בטופס שקבע המוסד, כי הוא סובל מליקוי זמני

 במשך תקופה שלא עלתה על חודשיים.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ באדר ב׳ התש״ם (5 ו במרס 2000), והן יחולו על מי

 שזכאי לגמלת סיעוד לראשונה ביום התחילה ולאחריו.

 י״ב בניסן התש״ס (17 באפריל 2000)

י ש ו י ה י ל  (חמ 3-3010) א

 שר העבודה והרווחה

ן - הוראת שעה), (תשלום מקדמות של גמלה)(תיקו  תקנות הביטוח הלאומי
2000  התש״ם-

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 302 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-

 995 ו י (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. לגבי התקופה שעד יום ג׳ בתשרי התשם״א (2 באוקטובר 2000), יראו כאילו במקום

 ההגדרה ״קצבה״ בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי(תשלום מקדמות של גמלה), התשל״ט-

 21979, נאמר:

י״ג לחוק, למעט קצבה לפי  ״״קצבה״ - קצבה המשתלמת לפי פרקים ה/ טי, י״א ו־

 סעיף 2ו1(א^) לחוק, ולמעט הטבה המשתלמת מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9

 לחוק, אך לרבות קצבת ניידות המשתלמת מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9

 לחוק.״

 י״ב בניסן התש״ס (17 באפריל 2000)

י ש ו י ה י ל  (חמ 3-601) א

 שר העבודה והרווחה

 הוראת שעה

 טיח התשנ״ח, עמי 207; התש״ס, עמי 65.
 ק״ת התשל״ט, עמי 664; התשמ״ו, עמי 766.

2000 ל (דמי נסיעה)(תיקון), התש״ס-  תקנות מסילות הברז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56,17 ו־57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב-

(להלן - הפקודה), לפי הצעת רשות הנמלים והרכבות, אני מתקין תקנות אלה:  1972י

 1. בתקנה 1 לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשנ״ז-21997 (להלן - התקנות

 העיקריות), בהגדרה ״קווים פרבריים״, אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) קו תל אביב-ראש העין״.

 2. בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, במקום ״בתוספת 2 שקלים חדשים״ יבוא ״בתוספת

 כפל דמי הנסיעה״.

 3. בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, במקום ״ב־ ו במרס וב־1 בספטמבר״ יבוא ״ב־ ו בינואר

 וב־1 ביולי״.

 במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 תיקון תקנה 1

 תיקון תקנה 5

 תיקון תקנה 6

 החלפת התוספת 4.

נת ישראל, נוסח חדש 23, עמי 485; סייח התשמ״ח, עמי 156. ני מדי  די
 ק״ת התשנ״ז, עמי 1048; התשנ״ח, עמי 277.

ר התש״ם, 14.5.2000 י ת 6034, ט׳ באי ו נ  574 קובץ התק



 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 2(א»

 דמי הנסיעה בשקלים חדשים

 זכרו!
 יעקב

 !יו

 5.0 בנימינה

 כפר
 חדרה

5.0 9.0 
 ויתק

5.0 9.0 9.0 

5.0 9.0 13.0 13.0 

7.0 9.0 13.0 13.0 

9.0 13.0 16.0 16.0 

17.0 17.0 19.0 19.0 

17.0 19.0 21.5 21.5 

17.0 19.0 21.5 21.5 

13.0 13.0 16.0 16.0 

 21.5 21.5 7.0 ו 17.0

17.0 17.0 21.5 21.5 

23.5 23.5 26.5 26.5 

26.5 26.5 26.5 26.5 

21.5 21.5 23.5 23.5 

21.5 21.5 23.5 23.5 

21.5 21.5 23.5 23.5 

21.5 21.5 23.5 23.5 

21.5 21.5 23.5 23.5 

26.5 26.5 26.5 26.5 

32.0 32.0 32.0 32.0 

 קישון לב

 המפ•
3.5 

 חיפה
5.0 5.0 

 עתלי
9.0 13.0 13.0 

9.0 13.0 17.0 17.0 

9.0 13.0 17.0 17.0 

13.0 13.0 17.0 17.0 

16.0 16.0 17.0 17.0 

16.0 16.0 17.0 17.0 

16.0 16.0 17.0 17.0 

16.0 17.0 21.5 21.5 

20.5 20.5 23.5 23.5 

23.5 23.5 26.5 26.5 

23.5 23.5 26.5 26.5 

17.0 17.0 21.5 21.5 

23.5 23.5 26.5 26.5 

23.5 23.5 26.5 26.5 

26.5 26.5 26.5 26.5 

32.0 32.0 36.0 36.0 

23.5 23.5 26.5 26.5 

23.5 26.5 26.5 26.5 

23.5 26.5 26.5 26.5 

26.5 26.5 26.5 26.5 

26.5 26.5 26.5 26.5 

32.0 32.0 36.0 36.0 

36.0 36.0 41.0 41.0 

 בוס׳
 הגליל

 5.0 עכו

 חוצי
 קריות

6.0 9.0 
 המפ׳

3.5 6.0 9.0 

3.5 5.0 9.0 9.0 

5.0 5.0 9.0 9.0 

7.0 7.0 9.0 10.5 

16.0 16.0 17.0 17.0 

17.0 17.0 21.5 21.5 

17.0 17.0 21.5 21.5 

17.0 17.0 21.5 21.5 

17.0 21.5 23.5 26.5 

21.5 21.5 23.5 26.5 

21.5 21.5 23.5 26.5 

23.5 23.5 23.5 26.5 

26.5 26.5 26.5 29.0 

29.0 29.0 29.0 32.0 

29.0 29.0 29.0 32.0 

23.5 23.5 23.5 26.5 

26.5 26.5 29.0 32.0 

26.5 26.5 29.0 32.0 

32.0 32.0 32.0 36.0 

36.0 36.0 36.0 36.0 

26.5 26.5 32.0 32.0 

32.0 32.0 32.0 36.0 

32.0 32.0 32.0 36.0 

32.0 32.0 32.0 36.0 

32.0 32.0 32.0 36.0 

36.0 36.0 36.0 41.0 

41.0 41.0 41.0 45.0 

 שבי
 היצ׳ נהריה

 שבי ציון 5.0 ציון אתר

 אתר יסף 5.0 5.0 יסף

 בוס׳ הגל 5.0 5.0 5.0

 עכו 5.0 5.0 5.0

 קריות 9.0 9.0 9.0

 חוצי המו!׳ 9.0 9.0 9.0

 קישון 9.0 9.0 9.0

 לב הממי 9.0 9.0 9.0

ה 10.5 10.5 10.5 פ י ^ 

 עתלית 17.0 17.0 17.0

 ז׳ יעקב 21.5 21.5 21.5

נה 21.5 21.5 21.5 ימי  בנ

 חדרה 21.5 21.5 21.5

 כ׳ ויתקין 26.5 26.5 26.5

יה 26.5 26.5 26.5  נתנ

 ב׳ יהוש׳! 26.5 26.5 26.5

 הרצליה 26.5 26.5 26.5

 ב׳ ברק 29.0 29.0 29.0

 סגולה 32.0 32.0 32.0

ן 32.0 32.0 32.0  ר׳ העי

 ת״א 26.5 26.5 26.5

 כ׳ חב״ד 32.0 32.0 32.0

רמ׳ 32.0 32.0 32.0 ד־  לו

 ב׳ שמעו 36.0 36.0 36.0

 ירושלים 36.0 36.0 36.0

 ב׳ יעקב: 32.0 32.0 32.0

 רחובות 36.0 36.0 36.0

בנה 36.0 36.0 36.0  י

 ב׳ דרום 36.0 36.0 36.0

ד 36.0 36.0 36.0  אשדו

 ק׳ גת 41.0 41.0 41.0

 ב׳ שבע 45.0 45.0 45.0
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 תחנת
 היציאה

 לוד-

 ק׳ גת

— 9.0 
 י-ם

 16.0 10.5 באר
 יעקב

16.0 13.0 5.0 
 רחובות 5.0 רחובות

5.0 17.0 13.0 5.0 

 9.0 13.0 17.0 9.0 5.0 יבנה בני
 דרום דרום

5.0 9.0 9.0 21.5 16.0 9.0 

5.0 9.0 9.0 9.0 21.5 16.0 9.0 

17.0 17.0 16.0 16.0 19.0 17.0 16.0 

21.5 21.5 19.0 19.0 26.5 23.5 19.0 

 בפר
 חב־ד

5.0 

13.0 

16.0 

7.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

16.0 

19.0 

 ת־א

7.0 

7.0 

16.0 

16.0 

9.0 

9.0 

9.0 

10.5 

10.5 

16.0 

19.0 

 . ראש
 העין

8.5 

13.0 

13.0 

20.5 

23.5 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

21.5 

26.5 

 סגולה

3.5 

8.5 

13.0 

13.0 

20.5 

23.5 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

21.5 

26.5 

 בני ברק

6.0 

6.0 

3.5 

10.5 

10.5 

16.0 

17.0 

13.0 

13.0 

13.0 

13.0 

13.0 

19.0 

21.5 

 הרצי

6.0 

10.5 

10.5 

5.0 

10.5 

10.5 

17.0 

17.0 

13.0 

13.0 

13.0 

16.0 

16.0 

19.0 

23.5 

 ב׳ יהושע 6.0 יהושע

 הרצליה 9.0 7.0

 ב׳ ברק 13.0 13.0

 סגולה 16.0 16.0

ן 16.0 16.0  ר׳ העי

 ת״א 9.0 9.0

 ב׳ חב״ד 16.0 16.0

רמ׳ 16.0 16.0 ד־  לו

 ב׳ שמש 21.5 21.5

 ירושלים 23.5 23.5

 ב׳ יעקב 17.0 17.0

 רהובות 17.0 17.0

בנה 17.0 17.0  י

 ב׳ דרום 17.0 17.0

ד 17.0 17.0  אשדו

 ק׳ גת 21.5 21.5

 ב׳ שבע 26.5 26.5

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן.

״ב בניסן התשים (17 באפריל 2000)  י

ק ר ד ב ו ה  (חמ 3-1055) א

 ראש הממשלה
 ממלא מקום שר התחבורה

2000 -אום אל גינם תיקון), התש״ם-  עו המועעות המקומיות (ב)(שבלי

־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו

 החלפת פרט (פח) 1. בתוספת הראשונה לצר המועצות המקומיות (ב), התשייג-21953 (להלן - הצו
ה העיקרי), במקום פרט (פח) יבוא: נ י ש א ר  בתוספת ה

 ״(פח) המועצה המקומית שבלי - אום אל ג׳נם.

 תאריך הקמתה: ט״ו בסיון התשמ״ד (15 ביוני 1984).

 תחום המועצה: גושים וחלקי גושים רישום קרקע:

 הגושים: 17216, 17217 - בשלמותם;

 חלקי הגושים: 16971, 16974, 17003, 17004, 17215, 17219, 17220, כמםומן במפת תחום

 המועצה המקומית שבלי-אום אל ג׳נם הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד

 שר הפנים ביום ח׳ באדר ב׳ התשים (15 במרס 2000) מופקדים במשרד הפגים,

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרד המועצה המקומית

 שבלי-אום אל ג׳נם.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת התשי׳׳ג, עמי 1174; התשמ״ד, עמי 1740; התשנ״ו, עמי 385.

ם, 14.5.2000 ר התשי י ת 6034, ט׳ באי ו נ בץ התק  576 קו



 המועצה המקומית
ם אל גינם או - י  שבל

עד  חליפתו של הו
 המקומי

ם כי י  המשכת הל

ר - כ  עררים ו
 הארכת מועדים

 חוקי עזר, תקנות,
נות והיתרים ו  רשי

 אישור תקציב

 2. ד מועצה המקומית שבלי-אום אל ג׳נם תהא חליפתו של הועד המקומי אום אל ג׳נם

 הן לזכו׳ ותיו והן לחובותיו ולהתחייבויותיו והן למעמדו בכל ענין אחר, וכן חליפתה של

 המועצד האזורית נוף הגליל לזכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה ולמעמדה בכל ענין אחר

 בגין פעולתה בתחום שטחו של הועד המקומי בכל ענין אחר בגין פעולתה בתחום שטחו של

 הועד המקומי אום אל ג׳נם ובין השאר לענין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות

 ותשלומי חובה אחרים שהטילו המועצה האזורית נוף הגליל או הועד המקומי וטרם

 נגבו.

 3. כ פוף לאמור בסעיף 2, הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה בתחום הועד

 המקומי אום אל ג׳נם או ברשות מרשויותיה - ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה המקומית

 שבלי-< ום אל ג׳נם או ברשות מרשויותיה, הכל לפי הענין.

 4. < דם שהיה רשאי להגיש, ערב תחילתו של צו זה ערר, ערעור או כיוצא באלה לועד

 המקומי אום אל ג׳נם, או למועצה האזורית גוף הגליל בגין מעשה או מחדל בתחום הועד

 המקומי אום אל ג׳נם יהיה רשאי להגישם למועצה המקומית שבלי-אום אל ג׳נם׳, המועד

 האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה כאמור יוארך בשלושים ימים נוספים.

 5. ו וקי העזר והתקנות האחרות, הרשיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או

 ניתנו כו ין בידי המועצה המקומית שיבלי יחולו גם על תחום המועצה המקומית שבלי-אום

 אל ג׳נם כולה, כל עוד המועצה המקומית שבלי-אום אל ג׳נם או רשות מרשויותיה לא

 ביטלו K ו לא שינו או ישנו אותם מכוח כל חיקוק.

ל אף.האמור בסעיף 186ג(א) לצו העיקרי, רשאי ראש המועצה להכין את הצעת ; .6 

 התקציב לשנת הכספים 2000 לא יאוחר מתום 90 ימים מיום פרסום צו זה ברשומות-,

 המועצו תאשר את הצעת התקציב, בשינויים או בלי שינויים, עד תום 120 ימים מיום

 פרסום ז:ו זה ברשומות.

י ק ס נ ר ן ש ת  נ

 שר הפנים

 ח׳ בארו ב׳ ה תש ״ס (15 במרס 2000)

 (חמ וסד- 3)

י 1 ;דעת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ  די
 ק״ת ו תשי״ג, עמי 1174; התשמ״ד, עמי 1740; התשנ״ו, עמי 385.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(נוף הגליל, תיקון),
2000  התש״ם-

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

, תיקון פרט (סג)  1. 1 תוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958
- בתוספת הראשונה (  בפרט (נ ח

 (1) במקום הפסקה המתחילה במילים ־בפרט זה, ״מפה״״ והמסתיימת במילים

 ״ ־במשרד המועצה האזורית נוף הגליל״ יבוא:

י ו לדעת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ  1 די

 2 ק״ת החשי״ח, עמי 1256; התשנ״ט, עמי 216.
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 :׳בפרט זה, ״מפה״ - המפה של המועצה האזורית נוף הגליל הערוכה בקנה

 מידה של 1:100,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ח׳ באדר ב׳ התשים(15 במרס

 2000) ומפות הישובים חמאם, ניין, רומאנה ועוזייר הערוכות בקנה מידה

 1:10,000 והחתומות ביד שר הפנים ביום ט״ו באלול התשנ״ב(13 בספטמבר 1992)

 ומפת הישוב רומת הייב הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה ביד שר

 הפנים ביום כ־־ח בשבט התשנ״ז (5 בפברואר 1997) ומפות הישובים דחי, כפר

 מער וסולם הערוכות בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה בידי שר הפנים ביום

 כ״ד בכסלו התשנ״ט(13 בדצמבר 1998) ושהעתקים מהן מופקדים במשרד הפנים

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד המועצה האזורית נוף

 הגליל״.

 (2) שם הישוב אום אל גינם בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ - יימחקו.

ית מקרקעין 2. המקרקעין שהיו בבעלותו או בחזקתו של הועד המקומי אום אל ג׳נם ערב תחילתו י  הקנ

 של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובות ההנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין

 יוקנו למועצה המקומית שבלי-אום אל ג׳נם.

ית מיטלטלין 3. כל המיטלטלין של הועד המקומי אום אל ג׳נם, כל החובות שחייבים לו ובי״ י  הקנ

 ההתתייבויות שקיבל על עצמו כדין, יועברו למועצה המקומית שבלי--אום אל ג׳נם. י

ן ש ר נ ס ק י ת  נ

 שר הפנים

 ח׳ באדר ב׳ התשים (15 במרס 2000)

 (חמ 3-136)

עצה/  צו זבות מטפחים של זני צמחים (הגדלת מספר חברי המו
2000  התש״ם-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(ג) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973'

 (להלן - החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. מספר חברי המועצה הנקוב בסעיף 0ו(א) לחוק יוגדל לאחד עשר.

 2. תחילתו של צו זה ביום כיה בניסן התשים (30 באפריל 2000).

 כיה בניסן ה תש ״ס (30 באפריל 2000)

ן ו ר ו ם א י י  ח
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 (חמ 3-512)

 הגדלת מספר
 חברי המועצה

 תחילה

 סייח התשל״ג, עמי 272: התשג״ו, עמי 92.

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל
2000  התעופה בן גודיון)(תיקון), התש״ם-

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץ1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-

(להלן - החוק) ולאחר שנתקבלה המלצה של ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו  1996י

 מצווים לאמור:

 1 ס •ח התשנ״ו, עמי 192.
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 1. בסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל תיקון סעיף 2
(להלן - הצו העיקרי) - 2  התעו!!ה בן גוריון), התשנ״ח-998ו

 (1) בסעיף קטן(א) -

 (א) במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) עד יום י״ח בניסן התשס״ב (וג במרס 2002) כמפורט לצדם בטור בי,

 והם ישתנו בכל יום עדכון לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת

 המרד היסודי ובהפחתה של אחוז אחד״;

 (ב) בפסקה (2), בסופה יבוא ״סכומים אלו ישתנו בכל יום עדכון לפי שיעור

 השינוי של המרד החדש לעומת המדד היסודי ובהפחתה של אחוז אחד״;

 (2) סעיף קטן(ב) - בטל.

 2. בתוספת לצו העיקרי -

 (ו) בכותרת טור בי, המילים ״בתוקף מ־18 במאי 999ו״ - יימחקו-,

־2 יבוא:  (2) בפרט (א) ייצוא, במקום סעיפים 1 ו

 תיקון התוספת

33.56 

46.00 

3.54 

 ו 9.9 ו״.

31.24 

42.27 

3.25 

18.31 

 ״1. מתיר קבוע בעד ניטול בייצוא -

 א. משגור ער 50 ק״ג

 ב. משגור מעל 50 ק״ג

 2. א. לכל יחידת מטען במשגור

 (מספר היחידות הרשום על

 גבי טופס האיתור)

 ב. לכל 100 ק״ג נוספים או
 חלק מהם מעל 100 הק״ג

 הראשונים

־2 יבוא:  (3) בפרט (ב) ייבוא, במקום סעיפים 1 ו

 תחילה

33.36 
46.00 

3.54 

."19.91 

35.20 

60.13 

5.65 

 ״1. מחיר קבוע בעד ניטול בייבוא

 א. משגור עד 50 ק״ג

21.02 

 •ו

 ב. משגור מעל 50 ק״ג

 2. א. לכל יחידת מטען במשגור

 (מספר היחידות הרשום על

 גבי טופס האיתור)

 ב. לכל 100 ק״ג נוספים או

 חלק מהם מעל 100 הק״ג

 הראשונים

 4. תחילתו של צו זה ביום כ־־ה בניסן התש״ס (30 באפריל 2000).

 י״ג בני שן התש״ם (18 באפריל 2000)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ק א ר ד ב ו ה < א ־ג ; 7 2  >חמ 2

 ראש הממשלה שר האוצר

 ממלא מקום שר התחבורה

 ק״ת התשנ״ח, עמי 343(906); התשנ״ט, עמי 1044.
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2000 ), התש״ם- ן  רשיון ייבוא כללי(תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות ייבוא, 1939', אני קובע לאמור:

, בפסקה (3), בסופה יבוא ״או לתקופה  1. בסעיף 3 לרשיון ייבוא כללי, התשל״ח-21978

 קצרה מזו מטעמים מיוחדים שיירשמו״.

 כ״ז בניסן ה תש ״ם (2 במאי 2000)

ו ן י י ל י א ט ו  (חמ 3-116) מ

 מנהל המכס ומע״מ

 תיקון סעיף 3•

 עייר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201.
 ק״ת התשל״ח, עמי 680; התשנ״ה, עמי 1216: התשנ״ט, עמי 683.

 הודעת פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ״מ),
2000  התש״ם-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו 3יקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק

 גפ״מ), התשנ״ט- 1999' (להלן - הצו), אני מודיע כי מחירי שירות ניפוק התעדכנו ולפיכך

 נוסח התוספת לצו החל ביום כ״ו באדר ב׳ התשים (2 באפריל 2000) הוא כלהלן:

 ״תוספת

 מחיר שירות ניפוק גפ״מ

 (סעיף 2)

וב בשקלים חדשים הערות דת חי חי  השירות י

 1. ניפוק גפ״מ למכליות טון 25.44 המחיר כולל אחסון תפעולי
 ופעולות שאיבה והזרמה

 הכרוכות בשירות.

 המחיר כולל אחסון תפעולי

 ופעילות שאיבה והזרמה

 הכרוכות בשירות.״

 2. ניפוק גפ״מ בהזרמה טון 14.91

י נ ו מ ר ב ע א ו  י

 מנהל מינהל הדלק

 משרד התשתיות הלאומיות

ש ״ם 301 במרס 2000)  כ״ג באדר ב׳ ה ת

 (חמ 3-2722)

 ק״ת התשנ״ט, עמי 720.
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 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגרות רישום),
2000  התש״ס-

 ב תוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(אגרות

 רישום) התשמ״א-1980' (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:

ן סכומים  1. זחל ביום כ״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000) האגרות שבתקנה 1 לתקנות, על פי עדכו
 הםכומ ם המתקבלים לפי תקנה 2(ב) לתקנות, בעד רישום בפנקס הקבלנים הן כדלהלן:

 בשקלים חדשים

 ב נד רישום ראשון בענף ראשי 3,151

ד רישום נוסף של כל ענף ראשי 1,573  בנ

 ב נד רישום ראשון בענף משנה 1,573

 בי נד רישום נוסף של כל ענף משנה 788

ב ב* רר ב׳ התש״ם (29 במרס 2000) ״ ^ 
 *(חמ 3-925) מ ל י י ש ר א ל

 רשם הקבלנים

 ק״ת זתשמ״א, עמי 288; התשנ״ט, עמי 1110.

2000 ת (אגרות), התש״ס- דו  הודעת המדי

 נבו צדקך סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז-977ו' (להלן -

 התקנת.), אני מודיע לאמור:

נוי האגרות  1. ינקב עליה במדד יחול מיום כ״ה באדר ב׳ התש״ס (1 באפריל 2000), שינוי בסכומי שי
־3 לתקנות כלהלן:  האגרור שלפי תקנות 2 ו

 (1) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך

 78.43 שקלים חדשים, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק

 משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:״

 ^ 21) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

 י אגרות בעד 3. בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי

 ו;עתק מחומר מבקש השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש נוסף על

 כל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:

 בשקלים חדשים

 (ו) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים,

 ופרטים כיוצא באלה, לכל קו או נקודה 1.55

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 2.33

 ק״ת התשל״ז, עמי 1163; התשנ״ט, עמי 1184.
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 בשקלים חדשים

 (3) מידות גבולות, לבל חלקה בגוש רישום 2.33

 (4) פרטי משיחה, לבל חלקה בגוש רישום 2.33״

 כ״ד באדר א׳ התש״ם (ו במרס 2000)

ן ו  (חמ 3-334) א ב י א ל ר

 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 תיקון טעות

 בתקנה 9 לתקנות הביטוח הלאומי(דמי קבורה)(תיקון), התש״ס-2000, שפורסמו בק״ת

 5ו60, התש״ס, עמ׳ 255, בלוח בי, במקום ״783״ צריך להיות ״831״, במקום ״0ו4״ צריך להיות

 ״435״, במקום ״392״ צריך להיות ״416״ ובמקום ״208״ צריך להיות ״221״.

 (חמ 3-16)

ת 6034, ט׳ באייר-התש״ס, 14.5.2000 ו  קובץ התקנ

 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים. והודפס במדפים הממשלתי

582 
ISSN 0334-3030 ם ר 5.20 שקלים חדשי  המחי


