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 עו בתי הסוהר (שחרור במנהלי)(קביעת תקן כליאה)(מס׳ 2),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 68ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971 י,
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מעווה לאמור:

 קביעת תקן 1. תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא 7,500 מקומות כליאה.
 כליאה

 תוקף 2. תוקף צו זה עד יום ב״א בתמוז התשם״ב (ו ביולי 2002).

 ב״ז באדר התשס״ב (11 במרס 2002)
ו א ד נ י ל ז ו  >חמ 3-2239) ע

 השר לביטחון הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459; סייח התשנ״ג, עמי 103.

 5. ין,- ׳וי בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״0.09 שקל חדש״ יבוא ״0.135 שקל חדש״.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמי 485; סייח התשמ״ח, עמי 163.
 סייח התשמ״ה, עמי 60.

 ק״ת התשנ״ה, עמי 1395; התשנ״ח, עמי 5.

 תיקון תקנה 2

 תקנות מסילות הברזל (תערינגי הובלה ותשלומים שונים)(תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56 ו־57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב-
 1972י(להלן - הפקודה), לפי הצעת רשות הנמלים והרכבות, ובאישור שר האוצר לפי סעיף

 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנה 2 לתקנות מסילות הברזל(תעריפי הובלה ותשלומים שונים), התשנ״ה-995ו5
 (להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״0.85 שקל חדש״ יבוא ״1.28 שקל חדש״;

 (2) בתקנת משנה (ג), במקום ״תעריף ההובלה המרבי״ יבוא ״תעריף ההובלה
 המומלץ״;

 (3) בתקנת משנה (ד), במקום ״2 שקלים חדשים״ יבוא ״3 שקלים חדשים״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״0.40 שקל חדש״ יבוא ״0.6 שקל חדש״, ובמקום ״אך
 לא פחות מ־2 שקלים חדשים״ יבוא ״אך לא פחות מ־3 שקלים חדשים״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״28 שקלים חדשים״ יבוא ״42.16 שקלים חדשים״,
 ובמקום ״37.20 שקלים חדשים״ יבוא ״56 שקלים חדשים״.

 תיקון תקנה 4 3. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ״לא יפחת מ־4.65 שקלים חדשים לטונה״ יבוא

 ״לא יפחת מ־7 שקלים חדשים לטונה״.

 4. בתקנה 7(א) לתקנות העיקריות, בטור השמאלי בטבלה, במקום ״9.30״ יבוא ״14״,
 במקום ״18.60״ יבוא ״28״ ובמקום ״27.90״ יבוא ״42״.

 תיקון תקנה 3

 תיקון תקנה 7

 תיקון תקנה 9
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 6. בתקנה 11(ב) לתקנות העיקריות, בהגדרה ״המדד היסודי׳/ במקום ״דצמבר 1994 תיקון תקנה 11
 (118.7 נקודות)״ יבוא ״יוני 2000 (106.7 נקודות)״.

 7. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת

 חלק א׳

 (תקנות 2(א), 3(א) ו־4)

 המשקל המזערי של סוג
 התעריף המשא בקרונות
 בשקלים חדשים ארגזיים וגלויים

 משאות לטונה, לבל ק״מ לפי חלק ג׳

 אסבסט ומוצרי אסבסט 0239 ו.0 ב

 בד וחוטים כולל כותנה 0.10239 ג

 ברזל עד 6 מטר אורך וגלילי ברזל 0.06927 ב

 ברזל מעל 6 מטר אורך וצינורות 0.08432 ב

 גרוטאות 0.06927 ג

 גרעיני מספוא, מאכל ושמן 0.10540 ב

 מצרכי מזון 0.12950 ב

 דטרגנטים ושמן מאכל 0.10239 ב

 דלק (במכלים) למעט מזוט במפורט בחלק ב׳ 0.20780 א

 חומרים פלסטיים וחומרי בנין שלא

 פורטו במקום אחר בחלק זה 0.10239 ב
 חצץ 0.09336 א

 כימיקלים מוצקים ונוזלים שלא

 פורטו במקום אחר בחלק זה 0.12197 ב

 בלי קיבול ריקים (כולל מכלי אריזה) 0.10239 ד

 מחצבים למיניהם 0.12197 ב

 מים 0.09185

 מכונות ומכוניות 0.10239 ג

 מלט 0.10239 א

 עץ, בול-ל בולי עץ 0.14004 ג

 צמיגים וגומי 0.10239 ג

 רהיטים, חפצי בית ודואר 0.10239 ג

 שמן סיכה ודלק בחביות 0.14004 ב

 תאית ונייר 0.14004 ב
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 חלק ב׳
 (תקנה 2(א»

 טור ב׳ טור ג׳
 טור א׳ ביווני הובלה התעריף לטונה
 משאות בין תחנות מוצא ויעד בשקלים חדשים

 8.97 ו
 מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לבני ברק, לפתח תקוה,

 לרמלה, ללוד ולרחובות
 מזוט

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לקרית גת ולבאר שבע 37.04

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לבית שמש 28.00

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לירושלים 39.15

 מזוט מאזור הנפט ובתי הזיקוק בחיפה לנחל צין 54.06

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לבית שמש 16.26

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לרמלה 15.36

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לאורון ולצפע 34.18

 מזוט מבתי הזיקוק בנמל אשדוד לנחל צין 40.05

 חלק ג׳

 (תקנה 2(ב»

 (ו) המשקל המזערי המצוין באותיות אי, בי, ג׳ ו־ד׳ של סוגי המשאות המובלים בקרונות
 יהיה במפורט להלן:

 המשקל המזערי בטונות לפי סוגי משאות

 קרונות שקיבולם בק״ג א׳ ב׳ ג־ ר׳ קרונות שקיבולם בק״ג

 (א) קרונות ארגזיים עד 35,000 הקיבול הרשום 25 16 12

 (ב) קרונות נלווים עד 25,000 הקיבול הרשום 24 20 12

 מעל 25,000 הקיבול הרשום 28 25 15

 (2) המשקל המזערי של סוגי משא בסוגי הקרונות/מבלים המפורטים להלן יהיה במפורט
 בטור ב׳ לפי קיבול הקרון שבטור א׳ לצדו:

 טור א׳ טור ב׳
 סוג הקרון/מכל הקיבול בטונות המשקל המזערי בטונות

 הקיבול הרשום

60 
 הקיבול הרשום

60 

63 

 מעל 63

65 

 (א) קרונות משפביים ותפזורות

 (1) בל סוגי משאות למעט גרעינים
 ופחם

 (2) גרעינים

 גרעינים

 (3) פחם
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 טור ב׳
 המשקל המזערי בטונות

 טור א׳
 סוג הקרון/מכל הקיבול בטונות

 (ב) קרונות שטוחים

 (1) בל סוגי המשאות (למעט במפורט
 בפרט (2) ומפולות):

 48 עד 50
 54 עד 60
 מעל 60

 (2) בלי קיבול ריקים, בולי עץ ועצים מעל 50 עד 60

 (ג) מכלי דלק

40 
50 

 הקיבול הרשום

25 
 מספר הליטרים של
 בושר קיבול המכל,

 מוכפל במשקל
 הסגולי של הדלק

 הקיבול הרשום

 בשקלים חדשים

 (ד) מבלי מים

 חלק ד׳

 (תקנה 2(ג»

 התעריף להובלת מכולות טעונות של ׳40 -

 (א) בקו חיפה-בני־ברק, לרבות אזור קישון בנמל חיפה 266.52

 (ב) בקו נמל חיפה-בני־ברק 262.00

 (ג) בקו חיפה-אשדוד, לרבות אזור קישון בנמל חיפה 530.04

 (ד) בקו נמל חיפה - נמל אשדוד 527.02

 (ה) בשאר הקווים לפי מספר ק״מ ־

 (ו) עד40ק״מ 09.92 ו

 (2) כל ק״מ נוסף מעל 40 ק״מ 1.51

 הערות:

 (ו) התעריף למכולה ריקה יהיה 75% מהתעריף הנקוב לעיל;

 (2) התעריף למכולה ׳20 יהיה מחצית התעריף הנקוב לעיל ואם אינה המכולה האחרונה
 ממשלוח והוטענה בודדה על קרון המיועד להובלת 2 מכולות או יותר - ייווספו עוד 30% מן

 התעריף האמור.
 חלק ה׳

 (תקנה 10)

 טור ב׳
 התעריף לקרון

 בשקלים חדשים
 טור א׳

 המשאות

7.15 

7.15 

5.57 

 כל משא בצובר שהובלתו באותם קרונות אינה קבועה

 חביות המכילות שמנים או כימיקלים

 בולי עץ
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 טור ב׳
 טור א׳ התעריף לקרון

 המשאות בשקלים חדשים

 פסולת מכל הסוגים 7.15

 כל חומר ארוז בשקי גייר או יוטה 3.39

 חבילות של נייר או תאית 3.39״

 תחילה 8. תחילתן של תקנות אלה 14 ימים מיום פרסומן.

 י״ב באדר התשס״ב (24 בפברואר 2002)
 (חמ 3-546)

ה נ ם ס י ר פ  א
 שר התחבורה

 תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(חישוב תשלומים בעד שירותי בזק
 והעמדתם)(תיקון), התשם״ב-2002

, 15(ד) ו־59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), (א^  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו
 התשמ״ב-1982י, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה־

 ו. בתקנה 7 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק
 והצמדתם), התשנ״ט-999ו2, בפסקה (3) -

 (ו) אחרי ״עליית המדד״ יבוא ״שפורסם בחודש פברואר 2002״;

 (2) בסופה במקום ״א׳ בניסן התשם״ב (14 במרס 2002)״ יבוא ״כ״ז באייר התשם״ב

 (9 במאי 2002).״.

ן ר י ב ל י ן ב ו א  ר
 שר התקשורת

 א׳ בניסן התשס״ב (14 במרס 2002)
 (חמ 3-2726)

 סייח התשמ״ב, עמ׳ 2181; התשס״א, עמי 530.
 ק״ת התשנ״ט, עמי 568; התשס״ב, עמי 469.

 תיקון תקנה 7

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)
 (תיקון מם׳ 2), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו(א^) ו־59 לחוק התקשורת(בזק ושידורים), התשמ״ב-
, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  982וי

 ו. בתוספת הראשונה לתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת
 לחוק), התשס״א-22001, בסעיף 2(ב), במקום ״בייט באדר התשס״ב (3ו במרס 2002)״ יבוא

 ״כ״ז באייר התשס״ב (9 במאי 2002)״.

ן ר י ב ל י ן ב ו א  ר
 שר התקשורת

 א׳ בניסן התשס״ב (14 במרס 2002)
 (חמ 3-2726)

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשם״א, עמי 530.
 ק״ת התשם״א, עמי 538 ועמי 969; התשס״ב, עמי 470.

 תיקון התוספת
 הראשונה
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 אברזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה(גן לאומי
 נחל רובין), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי
 הנצחה, התשנ״ח-998ו', ולאחר התייעצות,עם השר לאיכות הסביבה, אני מבריז לאמור:

 1. השטת המתואר בתוספת, הנמצא כקילומטר צפונית מזרחית לפלמחים, המותחם בקו *ברזה על
ב גן לאומי ״ ס ש ] ך ! ת ך ב ט ט ב ״ ם י ו י ם ב ן ת ח ה  כחול בתשריט מס׳ ג/44/2 הערוך בקנה מידה 000׳5:ו ו

 (3 בינואר 2002) בידי שר הפנים, הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים, בירושלים, במשרדי הפקדת העתקי
ת התשריט ע ב ג ׳ ב  הממונה על מחוז המרכז, ברמלה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות

 ברנר, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 תוספת

 השטח נמצא.בתחום המועצה האזורית גן רוה שבו חלה תבנית מס׳ בר/61 וניתן לה תוקף
 בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 2293, מיום 3.2.1977, עמ׳ 756.

 י״ט בטבת התשם״ב (3 בינואר 2002)
שי ו י ה י ל  גדומ 3-650) א

 שר הפנים

 ם״ח התשנ״דו, עמי 202.

 הודעת שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי בלבלה
 ודיור)(עדכון סכומים)(מסי 2), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ב) לתקנות שירות לאומי(תנאי שירות למתנדב בשירות
 לאומי)(דמי כלכלה ודיור), התש״ס-999וי (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב השינוי במדד השתנו הסכומים הנקובים בתקנות 2(א) ו־3(אץ2) לתקנות, והם עדכון סכומים
 החל ביום י״ז באדר התשס״ב (1 במרס 2002), במפורט להלן:

 (1) בתקנה 2(א) לתקנות, למתנדב המתגורר -

 (א) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו - 633.33 שקלים חדשים לחודש:

 (ב) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 436.89 שקלים חדשים
 לחודש:

 (ג) במרחק 30 ק״מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא
 בהוצאות תזונתו - 703.93 שקלים חדשים לחודש:

 (ד) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות
 תזונתו - 452.23 שקלים חדשים לחודש:

 (ה) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 703.93 שקלים חדשים
 לחודש:

 ק״ת התש״ס, עמי 108; התשס״ב, עמ׳ 417.
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 (ו) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזלגתו - 436.89 שקלים חדשים
 לחודש.

 (2) בתקנה 3(אץ2) לתקנות, במקום ״375.30״ יבוא ״383.07״.

 י״ט באדר התשס״ב (3 במרס 2002)
ה ב נ י ז ר י מ ל  >חמ 3-2941) ש

 שר העבודה והרווחה

 הודעת המדידות (אגרות)(מם׳ 2), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות-המדידות (אגרות), התשל״ז-1977י (להלן -
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרות 1. עקב עליה במדד יחול מיום י״ט בניסן התשם״ב (ו באפריל 2002), שינוי בסכומי

 . האגרות שלפי תקנות 2 ו־3 לתקנות כלהלן:

 (1) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד בל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך
 80.78 שקלים חדשים, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק

 משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

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

י מבקש השירות או בידי עובד המרכז למיפוי ישראל, ישלם המבקש מ ו ח ק מ ת ע  ה

 מדידה 1 1
 נוסף על כל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב

 להלן:
 בשקלים חדשים

 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים
 ופרטים כיוצא באלה, לבל קו או נקודה 4.60

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 2.40

 (3) מידות גבולות, לבל חלקה בגוש רישום 2.40

 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 2.40"

 ו׳ באדר התשס״ב (18 בפברואר 2002)
ן ו  >חמ 3-334) א ב י א ל ר

 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 ק״ת התשל״ז, עמי 1163: התשס״ב, עמי 28.
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