
 רשומות

 קובץ התקנות
 עמוד

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח(תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לענין מצב רפואי קודם), הו1שס־ד-2004 ... סדי
 תקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברבב)(תיקון), התשם־ד-2004 וד 1

 תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
 הכלכלית לשגות הכספים 2003 ו־2004)(מס׳ 2) (איחוד רשויות מקומיות)(הוראת שעה),

 התש0״ד-2004 172
 צו התכנון והבניה;הכרזה על מתחמים לעיבוי הבניה),התשם״ד-2004 176
 תקנות האגודות השיתופיות(רשויות האגודה)(תיקון), התשס״ד-2004 177
 צו איגודי ערים(שיריתי כבאות)(תיקון), התשס״ד-2004 177
 צו ביטוח בריאות ממלכתי(מימון מועצת הבריאות)(תיקון), התשס־ד-2004 178
 תקנות מחלות בעלי חיים(פסדים)(תיקון), התשם״ד-2004 178

 תקנות נתיבים מהירים לרכב ציבורי(נתיבי אגרה)(הוראת שעה)(קביעת קטע דרך כנתיב מהיר),
 התשס״ד-2004 178
 הודעת דמים(עדכון היטלי הפקה), התשס״ד-2004 180
 הודעת המים(עדכון תעריפים למים), התשס״ד-2004 180



 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאימ בחוזי ביטוח) (הוראות לענין מעב
 רפואי קודם), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו־12ו לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-981 ו י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״ביטוח נוסעים לחו״ל״ - ביטוח רפואי הנמכר לנוסעים לחוץ לארץ, שבו נכללות ההוראות
 המפורטות בתקנה 5 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ״ב-

 ז2198:

 ״ביטוח עובדים זרים״ - ביטוח רפואי לעובד זר, בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה
;  שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א- 991 ו5

 ״דף פרטי הביטוח״ - דף המצורף לפוליסת הביטוח, שכולל את הפרטים והתנאים הדרושים
 לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של המבוטח:

 ״מצב רפואי קודם״ - מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מוער הצטרפותו
 לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה: לענין זה, ״אובחנו במבוטח״ - בדרך של אבחנה
 רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים

 שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח:

 ״סייג בשל מצב רפואי קודם״ - סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו, או
 המפחית את חבות המבטח או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו
 היה מהלכו הרגיל של מצב 1פואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל

 הסייג.

 הגדרות

 סייג בשל מצב רפואי קודם, לענין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח

 (1) פחות מ־65 שנים - יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת
 תקופת הביטוח:

 (2) 65 שנים או יותר - יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת
 תקופת הביטוח.

.2 
 הוא

 תוקף סייג בשל
 מצב רפואי קודם

 3. על אף האמור בתקנה 2, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי
 מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי

 הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.

 4. סייג בשל מצב רפואי קורם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב
 בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים

 הנזכר בהודעת המבוטח.

 5. פטור מבטח מחבות־ בשל ההוראות המפורטות בתקנה 2 ונתבטל חוזה הביטוח,
 ומבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח, אף בדמי ביטוח גבוהים יותר, אילו ירע
 במועד כריתת חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח, יחזיר המבטח למבוטח

 סייג בשל מעב
 רפואי מסוים

 למבוטח מסוים

 אי תחולת סייג
 בשל מצב

 רפואי קודם

 השבת דמי
 הביטוח

 סייח התשמ״א, עמי 208.
 2 ק־ת התשמ״ב, עמי 00ג.

 5 סייח התשנ״א, עמי 2ו ו: התש״ם, עמי 85.
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 תוקפו של סייג
 בשל מצב

 רפואי קודם
 במקרה של

 החלפת חוזה
 ביטוח

 את דמי הביטוח ששילם המבוטח בעד פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק
 היחסי של דמי הביטוח בעבור כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח; על דמי

 הביטוח ייווספו הפרשי הצמדה.

 6. (א) תוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם כאמור בתקנה 2 לא יוארך או יחודש
 בעת החלפת חוזה הביטוח בחוזה ביטוח דומה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אלא
 אם כן נקבע תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי מסוים כאמור בתקנה 3 לכל תקופת הכיסוי

 הביטוחי:

 (1) בחוזה ביטוח שנעשה ליחיד - בעת החלפת החוזה אצל אותו מבטח:

 (2) בחוזה ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים - בעת החלפת החוזה אצל אותו
 מבטח או אצל מבטח אחר.

 (ב) האמור בתקנת משנה (א) לענין תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי קודם, לא
 יחול לגבי כיסוי ביטוחי שהוסף או לגבי הרחבה של כיסוי ביטוחי, שנעשו בעת החלפת חתה

 הביטוח כאמור באותה תקנת משנה.

 7. בחוזה ביטוח הבולל סייג בשל מצב רפואי קודם ישמשו המונחים וההגדרות
 שבתקנות אלה.

 8. תקנות אלה לא יחולו על חוזים לביטוח נוסעים לחו״ל ועל חוזים לביטוח עובדים סייג לתחולה
 זרים.

 שימוש במונחים
 בחוזה הביטוח

 9. תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שבהם נכלל סייג בשל מצב רפואי קודם, אשר תחילה ותחולה
 ייכרתו החל ביום י״ב בתמוז התשם״ד (ו ביולי 2004), על חוזי ביטוח כאמור הכוללים כיסוי
 לביטוח סיעודי אשר ייכרתו החל ביום ח׳ באדר התשס״ד (1 במרס 2004), ועל חידוש חוזי

 ביטוח כאמור שנעשו לקבוצת מבוטחים החל במועדים האמורים, לפי הענין.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 כ״א בטבת התשס״ד (15 בינואר 2004)
 (חמ 5365-ג)

 תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס״ד-2004
, ובאישור ועדת הכספים ̂ ו־243 לפקודת מם הכנסהי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(2

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז-ד2198(להלן - התקנות תיקון תקנה 3
 העיקריות), במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) הסכומים שבתוספת יתואמו ב־ו בינואר בכל שנת מס.״

 2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 י ק־ת התשמ־ז, עמי 336; התשנ״ט, עמי ו ו ו.

 קובץ התקנות 6287, ב׳ בשבט התשם״ד, 25.1.2004 ודו



 ״תוספת
 (תקנה 2)

 בשקלים חדשים
950 

 000,ו

1,300 

1,600 

2,360 

3,060 

"3,930 

 קבוצת מחיר
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 3. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום ז׳ בטבת
 התשס״ד (1 בינואר 2004), אולם יראו את הסכומים הנקובים בתקנה 2 בהן באילו תואמו

 לאחרונה ביום א׳ בתמוז התשס״ג(ו ביולי 2003) (להלן - העדכון האחרון).

 (ב) לגבי רכב ששנת ייצורו עד 2004, שברישיון הרכב רשום כי הוא שייך לקבוצת
 מחיר 3, תהיה תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בטבת התשס״ו(ו בינואר 2006).

 4. לגבי רכב ישן כאמור בתקנה 3(ב), יראו כשווי השימוש בו 1,500 שקלים חדשים
 וכאילו תואם לאחרונה בעדכון האחרון; הסכום האמור יתואם בשנות המס 2004 ו־2005 לפי

 הוראות תקנה 3 לתקנות העיקריות.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ : 
 שר האוצר

 ט״ו בכסלו התשם״ד (10 בדצמבר 2003)
 (חמ 999-ג)

 תקנות התבנית להבראת בלבלת ישראל(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
 והמדיניות הכלכלית לשנות הבםפיפ ג200 ו־2004)(מם׳ 2) (איחוד רשויות

 מקומיות)(הוראת שעה), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004)(מסי 2), התע־ם״ג-

 2003' (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 תחילה

 הוראת מעבר
 לשנים 2004

 ו־2005

 פרק אי: פרשנות

 ו. בתקנות אלה
 ״בחירות לרשות המאוחדת״ - הבחירות הראשונות לראש הרשות המאוחדת או למועצת

 הרשות המאוחדת, בין שנערכו לפני תחילתן של תקנות אלה ובין לאחריה:

 ״די:י המכרזים ברשויות מקומיות״ - תקנות העיריות (מכרזים), התשמ״ח-21987, צו
 המועצות המקומיות (א), התשי״א-51950, ועו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),

 התשי״ח-1958";

 ס־ח התשס״ג, עמי 516.
 ק״ה התשמ״ח, עמ׳ 229.
 ק״ת התשי״א, עמי 178.

 ק״ת התשי״ח, עמי 1256.
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 ״דיני קבלת עובדים ברשויות המקומיות״ - תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים),
 התש״ם-979ו5, צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ״ב-41962, צו

 המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדיבו לעבודה), התשל״ז-977וד;
 ׳׳מינהל השירות״ - מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות;

 ״רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית;
 ״רשות מאוחדת״ - כהגדרתה בסעיף 9 לחוק:

 ׳׳תקופת המעבר״ - בהגדרתה בסעיף 2ו(א) לחוק.

 פרק בי: תקציב

 2. ראש הרשות המאוחדת יכין הצעת תקציב לרשות המאוחדת, ויגישה לאישור מועצת הכנת תקציב
 הרשות המאוחדת (להלן - המועצה) לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום הבחירות

 לרשות המאוחדת.

 3. הצעת התקציב לרשות המאוחדת תהיה - תקופת תקציב
 (ו) ברשות מאוחדת שהבחירות בה נערכו ביום ב׳ בחשון התשס״ג(28 באוקטובר
 2003) - לתקופה שמיום ב׳ בניסן התשם״ד (1 באפריל 2004) עד יום י״ט בטבת

 התשם׳׳ד (31 בדצמבר 2004);
 (2) ברשות מקומית שהבחירות בה ייערכו ביום ד׳ בשבט התשם״ד(27 בינואר 2004)
- לתקופה שמיום י׳׳ב בסיון התשס״ד (1 ביוני 2004) עד יום י׳׳ט בטבת התשם״ד

 (31 בדצמבר 2004).

 4. (א) המועצה תחל בדיון בהצעת התקציב לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה
 ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של התקופה שאליה מתייחס

 התקציב, לפי הענין.
 (ב) תקציב הרשות המאוחדת טעון אישורו של השר.

 5. תקציב הרשות המאוחדת יכלול את אמדן התקבולים והתשלומים של כל הרשויות
 המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת ואת אמדן התקבולים והתשלומים של הרשות

 המאוחדת.

 6. אישר השר את תקציב הרשות המאוחדת יבוא התקציב האמור במקום תקציבי
 הרשויות המתאחדות.

. על תקציב הרשות המאוחדת ובכלל זה על עריכתו, אישורו ופרסומו יחולו, נוסף על 7 
 האמור בפרק זה גם הוראות פקודת העיריות8 והתקנות שלפיה ופקודת המועצות

 המקומיות' והצווים שלפיה.

 פרק גי: עובדי הרשות המאוחדת

. (א) הרשות המאוחדת תמנה מנהל כללי או מזכיר, גזבר, מהנדס, יועץ משפטי, 8 
 מבקר ומנהל מחלקת חינוך (להלן - נושאי משרה) לרשות המאוחדת, לא יאוחר מתום

 חמישה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת.
 (ב) לא ימונה מזכיר ברשות מאוחדת שימונה בה מנהל כללי.

 s ק־ת התשים, עבר 662.

 י קית התשב״ב, עמי 2562.
 7 ק־ת התשל־ז, עמי 1832.

 ״ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 אישור התקציב

 תוכן התקציב

 תקציב הרשויות
 המאוחדות

 תחולת דינים

 מינוי נושאי
 משרה
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 9. הרשות המאוחדת תמנה מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים
 ברשות המאוחדת, בכל שהם נדרשים לצורך ביצוע האיחור, לא יאוחר מתום אחר עשר

 חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת.

 10. (א) על מינוי עובדים ונושאי משרה שהם עובדים ברשות המאוחדת יחולו בתקופת
 המעבר דיני קבלת עובדים ברשויות המקומיות, לפי הענין, בשינויים אלה:

 (ו) תנאי הכשירות ודרישות משרה יהיו כפי שיקבע השר, למעט לענין
 עובדים ונושאי משרה שכשירותם נקבעה בדין:

 (2) ראש הרשות המאוחדת יפרסם על המשרה מכרז פנימי, לאחר שקיבל לכך
 את אישורו של ראש מינהל השירות:

 (3) לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי, יפורסם לגבי המשרה מכרז
 פומבי.

 (ב) על אף הוראות תקנת משנה (אץ2) ו־(3), לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי
 על סוגי משרות הפטורות ממכרז לפי דיני קבלת עובדים ברשויות מקומיות.

 (ג) בתקנה זו, ״מכרז פנימי״ - מכרז שאליו יכולים לגשת עובדי הרשויות המקומיות
 שאוחדו לרשות המאוחדת או עובדי הרשות המאוחדת.

 11. (א) הרכב ועדת הבחינה, בתקופת המעבר, לעובדים ונושאי המשרה ברשות
 המאוחדת המנויים בתקנה 8(א), למעט מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקה רווחה יהיה

 כמפורט להלן:

 (ו) ראש הרשות המאוחדת:

 (2) ראש מינהל השירות או נציגו:

 (3) נושא משרה או עובד בתפקיד זהה ברשות מקומית אחרת שימנה ראש
 מינהל השירות.

 (ב) הרכב ועדת בחינה, בתקופת המעבר, למנהל מחלקת חינוך ברשות המאוחדת
 יהיה כמפורט להלן:

 (ו) ראש הרשות המאוחרת:

 (2) ראש מינהל השירות או נציגו:

 (3) הממונה על המחוז במשרד החינוך או נציגו.

 (ג) הרכב ועדת בחינה, בתקופת המעבר, למנהל מחלקת רווחה ברשות המאוחדת
 יהיה כמפורט להלן:

 (ו) ראש הרשות המאוחדת:

 (2) ראש מינהל השירות או נציגו:

 (3) הממונה על המחוז במשרד הרווחה או נציגו.

 (ד) הרכב ועדת הבחינה, בתקופת המעבר, לתפקידים אחרים ברשות המאוחדת
 יהיה במפורט להלן:

 (ו) המנהל הכללי של הרשות המאוחדת ובהעדר מנהל כללי מזכיר הרשות או
 גזבר הרשות כפי שיקבע ראש הרשות המאוחדת:

 (2) ראש מינהל השירות או נציגו:

 מינוי עובדים

 דרכי מינוי
 עובדים ברשות

 המאוחדת

 ועדת בחינה
 לנושאי משרה
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 (3) נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשות מקומית אחרת שימנה
 ראש מינהל השירות.

 (ה) אין בהוראות תקנה זו כדי למנוע צירופו של נציג.ארגון עובדים לועדת הבחינה
 מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי.

 חובת מכרזים

 התקשרות המשך
 הנדרשת לעורך

 האיחוד

 ברירה

 פרק די: חוזים ומכרזים

 12. על התקשרות רשות מאוחדת או רשות מקומית שאוחדה לרשות מאוחדת בחוזה
 לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בתקופת המעבר,

 יחולו דיני המכרזים ברשויות מקומיות לפי הענין, ככל שלא שונו בתקנות אלה.

 13. (א) התקשרות של רשות מאוחדת או של רשות מקומית שאוחדה לרשות מאוחדת
 בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בתקופת
 המעבר, יכול שתהיה פטורה מחובת מכרז, אם ועדת המכרזים של אותה הרשות המקומית

 קבעה, בהחלטה מנומקת בכתב, שנתקיימו כל אלה:

 (ו) ההתקשרות מהווה המשך להתקשרות ראשונה בתנאים זהים לה או
 המיטיבים עם הרשות המקומית (להלן - התקשרות המשך)-,

 (2) ההתקשרות הראשונה נעשתה במכרז;

 (3) התקשרות ההמשך נעשית במהלך תוקפה של ההתקשרות הראשונה
 ותוקפה אינו עולה על 12 חודשים:

 (4) התקשרות ההמשך היא לפרט או לפרטים ובכלל זה סוגי שירותים
 הכלולים בהתקשרות הראשונה:

 (5) התקשרות ההמשך נדרשת כדי לאפשר איחוד פעולותיהן של הרשויות
 המתאחדות במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים.

 (ב) התקשרות המשך יכול שתתייחס לטובין או לשירותים או לביצוע עבודה
 לרשות המאוחדת או לרשויות מקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת, אף אם ההתקשרות

 הראשונה היתה של אחת הרשויות הכלולות ברשות המאוחדת.

 (ג) ועדת המכרזים רשאית בנסיבות מיוחדות לאשר התקשרות המשך -

 (ו) על אף האמור בתקנת משנה 2X10) אף אם ההתקשרות הראשונה לא
 נעשתה במכרז:

 (2) על אף האמור בתקנת משנה (אץ3) בנסיבות מיוחדות, לתקופה ארוכה
 מ־2ו חודשים, והכל אם ראתה שהתקשרות המשך כאמור חיונית כדיי לאפשר
 איחוד פעולותיהן של הרשויות המקומיות המתאחדות לרשות המאוחדת

 כאמור בתקנת משנה (אץ5).

 (ד) התקשרות המשך כאמור בתקנת משנה 30x1(ו־) 2), טעונה אישור השר.

 (ה) ראתה ועדת המכרזים שניתן להתקשר במה התקשרויות המשך לביצוע עסקה
 באותם טובין, לביצוע אותה עבודה או לרכישת אותם שירותים, תחליט ועדת המכרזים על

 התקשרות ההמשך להתקשרות שתנאיה היו המיטיבים ביותר עם הרשות המקומית.

 14. רשות מאוחדת או רשות שאוחדה לרשות מאוחדת לא תממש ברירה שנתונה לה
 בחוזה שנחתם לפני הבחירות לרשות המאוחרת או במהלך תקופת המעבר אלא אם בן

 נתקיים אחד מאלה:
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 (ו) החוזה מתייחם לרכישת טובין או שירותים או לביצוע עבודה לכל תחומה של
 הרשות המאוחדת;

 (2) ועדת המכרזים קבעה, בהחלטה מנומקת בכתב, שמימוש הברירה נדרש כרי
 לאפשר איחוד פעולותיהן של הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות מאוחדת,

 במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים.

 תנאים למכרז 15. רשות מאוחדת לא תפרסם בתקופת המעבר מכרז ולא תתקשר בחוזה לרכישת טובין
 ולהתקשרות או שירותים או לביצוע עבודה המיועד לחלק מתחומה אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

 (ו) המכרז או החוזה, לפי הענין, כוללים הוראות בדבר מועד אספקת הטובין או
 השירותים או העבודה לתחום הרשות המאוחדת כולה-,

 (2) ועדת המכרזים קבעה שהוראה כאמור בפסקה (ו) אינה נחוצה כרי לאפשר
 איחוד פעולותיהן של הרשויות המקומיות שאוחדו לרשות המאוחדת במהירות

 האפשרית ובתנאים המיטביים, וכי איחוד כאמור מושג בדרך אחרת.

 תוקף 16. תוקפן של תקנות אלה עד תום תקופת המעבר.

 ד׳ בטבת התשס״ד (29 בדצמבר 2003)
ז ר ו ם פ ה ר ב  >חמ 45בג-3) א

 שר הפנים

 עו התכנון והבניה (הברזה על מתחמים לעיבוי הבניה), התשס״ד-2004

, ובהמלצת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 33א לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965וי
 הועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי, מכריזה הממשלה לאמור:

 1. המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה במתחמים לעיבוי הבניה:

 (ו) חיפה - מתחם אמיל זולא;

 (2) חיפה - מתחם מחייל (קרית חיים):

 (3) לוד - מתחם חיסכון גי:

 (4) מגדל העמק - מתחם ניצנים:

 (5) נהריה - מתחם הגלעד:

 (0) קדימה - מתחם בן־צבי.

 2. המפות של המתחמים המפורטים בסעיף ו מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות
 המקומית הנוגעת בדבר, לפי הענין.

 3. תחילתו של צו זה ביום י״ט בכסלו התשס״ד (4ו בדצמבר 2003) (להלן - יום התחילה)
 ותוקפו לשש שנים מיום התחילה, אם לא בוטלה האכרזה על מתחם קודם לכן.

 י״ט בכסלו התשס״ד (4ו בדצמבר 2003)
ן ו ר ל ש מ י ו  מ

 ראש הממשלה
( 3 - 3 מ ד י 2 ח ) 

 מתחמים לעיבוי
 הבניה

 הפקדת מפות

 תחילה ותוקף

 c״n התשכ״ה, עמי 507; התשס״ב, עמי 157.
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 תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)(תיקון), התש0״ד-2004
, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות1

 1. בתקנה ו2(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה-21975 תיקון תקנה 21
 (להלן - התקנות העיקריות), בסופה יבוא:

 ״למעט לענין מיזוג, הפיכה לחברה ופירוק שיהיו בסמכות האסיפה הכללית
 בלבד.״

s2 ה 23(ד) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: תיקון תקנה נ ק ת ב . 2 
 ״(3) באגודה להתיישבות קהילתית, יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה

 של הועד שלא תעלה על חמש שנים.״

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

 כ״ד בכסלו התשס״ד (19 בדצמבר 2003)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ 3-1042) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 332.
 2 ק־ת התשל״ה, עמי 1366: התשס״ג, עמי 183.

 עו איגודי ערים (שירותי בבאות)(תיקון), התשס״ד-2004
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו־16 לחוק איגודי ערים, התשט״ו-1955י, וסעיף 13 לחוק

 שירותי הכבאות, התשי״ט-21959, אני מצווה לאמור:

, במקום פרט (ב) יבוא: תיקון התוספת  1. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), התשכ״א-961 ו1

 טור ג׳
 מספר החברים

 ו״

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

 הרשויות המקומיות
 טור א׳

 שם האיגוד

 עיריית אשרוד
 עיריית אשקלון

 עיריית קרית גת
 עיריית קרית מלאכי

 עיריית שדרות
 המועצה האזורית באר טוביה

 המועצה האזורית חוף אשקלון
 המועצה האזורית יואב

 המועצה האזורית לכיש
 המועצה האזורית שפיר

 המועצה האזורית שער הנגב
 2. תחילתו של צו זה 60 ימים מיום פרסומו.

 בייט בכסלו התשס״ד (24 בדצמבר 2003)
 >חמ 3-335)

 ״(ב) איגוד ערים אזור אשקלון
 (שירותי כבאות)

 תחילה

 סייח התשט״ו, עמי 48.
. ו ? , עכ7י ל ט ״ י ו ע ת  סייח ה

 ק״ת התשכ״א, עמי 1918.
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ן מועצת הבריאות)(תיקון), (מימו  צו ביטוח בריאות ממלכתי
 התשם״ד-2004

, 1994-אני ' ד ״ נ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1016X3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ה
 מצווה לאמור:

 בסעיף ו לצו ביטוח בריאות ממלכתי(מימון מועצת הבריאות), התשס״ב-2002ג -
 (ו) בפסקה (2), בסופה יבוא ״ועד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003)״;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) 000,000 שקלים חדשים בחודש החל ביום ז׳ בטבת התשס״ר (1 בינואר

 2004)״.

 תחילתו של צו זה ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).

.1 

י נ ו ה נ  ד
 שר הבריאות

 י״ג בטבת התשס״ד (7 בינואר 2004)
(S-25S1 וומ) 

 סייח התשנ״ד, עמי 56ו.
 ק״ת התשס״ב, עמי 914.

 תיקון סעיף

 תחילה

 תקנות מחלות בעלי.חיים (פםדים)(תיקון), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 14 לתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ״א- 981ו־, במקום תקנת
 משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לחסל פגרי עופות בתחום משק
 העופות שלו במשרפה, באמצעות קומפוסטציה או באמצעות כיסוי בסיד לא כבוי,

 ובלבד שהחיסול ייעשה במיתקנים שאישר המנהל.״

ץ ״ ל כ א ר ש  י
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ט׳ בכסלו התשס״ד (4 בדצמבר 2003)
 (חמ 5-1167)

 סייח התשמ״ה, עמי 84: התשנ״ה, עמי 100.
 ק״ת התשמ״א, עמי 919: התשנ״ה, עמי 9ו4.

 תקנות נתיבים מהירים לרכב ציבורי(נתיבי אגרה)(הוראת שעה)(קביעת קטע
 דרך בנתיב מהיר), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי(נתיבי אגרה)(הוראת
 שעה), התש״ס-2000י, אני קובע לאמור:

 ו. (א) בתקופה שמיום כ״א באדר ב׳ התשס״ה (1 באפריל 2005) עד יום י״ז בניסן
 התש״ע (1 באפריל 2010), יהיה הנתיב השמאלי בכביש ארצי מם׳ ו, בקטע הדרך החדש
 שממחלף נמל התעופה בן גוריון בנקודות ציון (להלן - נ.צ.), 189800-654850 עד למחלף

. ר י ת ב מ י ת , נ I O O O — Ó Ó 1 6 0 1 0 0 . צ . נ ת ב ו י ו ל ץ ג י נ ג  קי

 (ב) קטע הדרך שנקבע בתקנת משנה (א) נתיב מהיר מסומן בתשריט שבתוספת.

 תיקון תקנה 14

 קביעת נתיב
 מהיר

י 200. מ , ע ס ״ ש ת ז  סייח ד
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 תוספת
 (תקנה ו(ב))

 ו׳ בטבת התשס׳׳ד (31 בדצמבר 2003)
ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  א

(313—3o המ) 

 179 שר התחבורה
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 הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112א(ב) ו־6וו(ג) לחוק המים, התשי״ט-959וו (להלן -
 החוק), אני מודיע בזה לאמור:

 עדכון היטלי 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום הקביעה האחרונה2 של היטלי הפקה ובתקופה
^ האמורה חלו שינויים בסל הקובע לפי סעיף 2ווא לחוק בשיעור של 0.4%-, לפיכך מיום " , ^ " ^ ^ 

 ביתית ו׳ בכסלו התשם״ד (ו בדצמבר 2003), ישלמו -

 (ו) מפיקי מים שפירים מכל האקוויפרים, לתעשיה ולצריכה ביתית - היטל הפקה
 של 74.53 אגורות למ״ק:

 (2) מפיקי מים שפירים לחקלאות מאקוויפר החוף - היטל הפקה של 66.65 אגורות
 למ״ק:

 (3) מפיקי מים שפירים לחקלאות מאקוויפר שאינו אקוויפר החוף - היטל הפקה של
 63.44 אגורות למ״ק:

 (4) מפיקי מים שפירים ממקורות מים עיליים לתעשיה ולצריכה ביתית - היטל
 הפקה של 61.09 אגורות למ״ק:

 (5) מפיקי מים שפירים ממקורות מים עיליים לחקלאות - היטל הפקה של
 9.96 אגורות למ״ק.

 י״ח בטבת התשס״ד (12 בינואר 2004)
ן טל ו ע מ  (חמ 3-3042) ש
 נציב המים

 ס־ח התשי״ט, עמי 69ו.
 סייח התשס״ג, עמי 90ג.

 הודעת המים (עדכון תעריפים למים), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12וא(ב) לחוק המים, התשי״ט-959ו' (להלן - החוק), אני
 מודיע בזה לאמור:

 עדכון תעריפי 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום העדכון האחרון של תעריפי המים על פי
ה סעיף 112א לחוק זולת של התעריפים שבפסקאות משנה 1.1.5,1.1.4, 1.3.1 ו־1.3.2 שבפסקה(ו) כ י " ^ ו

ל ^ , ^ " 
 ביתית בתקנה 7 של תקנות המים (תעריפי המים המסופקים מאת מקורות) התשמ״ז-ד198נ,
 שעודכנו בנפרד5 - ובתקופה האמורה חלו שינויים בסל הקובע בשיעור של 0.4%- לפיכך
 נוסח פסקאות(1) עד (3) של תקנה 7 האמורה הוא מיום ר בכסלו התשס״ד(1 בדצמבר 2003)

 כמפורט להלן:

 ״(1) מים לחקלאות

 בפסקה זו -

 ״שנת הרישוי 1989״ - שנת 1989 לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״שנת הרישוי״ - השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני:

 סייח התשי״ט, עמי 69ו: התשנ״ג, עמי 6ו.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1109; התש״ס, עמי 779; סייח התשם״ג, עמי 390; ק״ת התשס״ד, עמי 7.

 ק״ת התשס״ד, עמי 7.
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 ״כמות 989ו״ - כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן בדין, לחקלאות, בשנת הרישוי
 1989, לרבות כל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרסומן של תקנות המים(תעריפי
 מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון), התשנ״ג-993ו", ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב
 המים אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברישיון ההפקה כמים זמניים או

 חד־פעמיים:

 ״כמות א״ - 50% מכמות 1989:

 ״כמות ב״ - 30% מכמות 1989;

 ״כמות ג״ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות,
 בשנת הרישוי לבין כמות א וכמות ב יחדיו.

 1.1 מים שפירים
 תעריף בעד כמות המים

 המוקצית בכל חודשי השנה
 בשקלים חדשים למ״ק

0.716 

0.845 

0.212 

0.317 

0.246 

0.889 

 שמ מפעל מקורות

1.033 
1.245 
1.670 

1.670 

0.727 

 1.1.1 עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן)

 1.1.2 בית שאן קידוחים

 1.1.3 בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים

 1.1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה

 1.1.5 שפעה

 1.1.6 עמק הירדן

 1.1.7 (נמחק)
 1.1.8 עמק מזרחי (למעט קולחי חיפה המסופקים

 לתשלובת הקישון) וכל שאר מפעלי מקורות -

 1. תעריף לבמות א
 2. תעריף לכמות ב
 3. תעריף לכמות ג

 1.1.9 לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים
 שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת

 הרישוי

 1.1.10 מי שהוקצבו לו כדין לראשונה מים לחקלאות
 מחברת מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את
 כמות המים שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו

 היתה ״כמות 1989״ לענין תעריפים אלה.

 1.2 שפד״ן -

 לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -

 1.2.1 תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים
 נובמבר-אפריל

 4 ק״ת התשג״ג, עמי 1142.
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 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.2.2 תעריף לכמות המים הנערכת בחודשים
 מאי-אוקטובר 0.769

 1.2.3 תעריף לכמות המים העולה על כמות המים
 שהוקצתה -

 תעריף משוקלל המורכב מ־50% מהתעריף לכמות א,
 30% מהתעריף לכמות ב ו־20% מהתעריף לכמות ג,

 הנקובים בפסקת משנה 1.1.8 (להלן - התעריף
 המשוקלל), בתוספת 0.96 שקלים חדשים למ״ק.

 1.3 קולחין -

 1.3.1 תעריף ל-50% מכמות המים שהוקצתה בשנת

 הרישוי 0.620

 1.3.2 תעריף לכל שאר כמות המים הנצרכת 0.482

 4 ו מים לשמירת ערכי טבע -
 מקום שכרוכה עלות כלשהי בהזרמתם של מימ שהגדיר
 נציב המים כמיועדים לשמירת ערכי טבע, יהיה התעריף

 בגובה העלות האמורה, כפי שאושרה מראש בידי
 נציב המים.

 ע ו תעריפים מיוחדים -

 לגבי המפורטים להלן, בשל קיום נסיבות מיוחדות, יהיו התעריפים כלהלן:

 חולתא - למדגה 0.176

 מי שקמה 0.285

 מעלה גמלא 0.426

 גבעת יואב - לבננות 0.585

 1.6 מים מליחים

 (1) בפסקת משנה זו -

 ״תעריף הבסיס״ - התעריף המשוקלל של תעריפי כמוה א, במות ב וכמות ג למים
 לחקלאות המסופקים מאת מקורות, כפי שהם מתעדכנים ומתפרסמים מפעם

 לפעם ברשומות, בהפחתה של 8 אחוזים:

 (2) לבמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי - מים שמוליכותם החשמלית -

 א. בין 1.9 רציסימנס למטר ובין 2.65 רציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 10 אחוזים:

 ב. בין 2.65 רציסימנם למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 16 אחוזים:

 ג. בין 3.4 דציסימנס למטר ובין 4.1 רעיסימנם למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 24 אחוזים:
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 ד. בין 4.1 דציסימנס למטר ובין 4.8 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 30 אחוזים-,

 ה. בין 4.8 דציסימנס למטר ובין 5.2 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס בהפחתה
 של 34 אחוזים;

 ו. מעל 5.2 דציסימנם למטר - תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים.

 (3) במפעל ערבה, מפעל כיכר סדום ובמפעל נגב של מקורות - מים שתכולת
 הסולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל המומס
 בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל 0.5 מיליגרם
 לליטר או צירוף של בל שניים מהם, והמוליכות החשמלית שלהם נמוכה מ־3.4

 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס, בהפחתה של 25 אחוזים.

 (3א) (א) במפעל ערבה ובמפעל נגב של מקורות (תחום המועצה האזורית רמת נגב)
 יהיה התעריף 0.862 שקלים חדשים למ׳יק במקום תעריף הבסיס שבפרטים(ו)

 עד (3).

 (ב) במפעל נגב של מקורות, שאינו בתחום המועצה האזורית רמת נגב יהיה
 התעריף 0.991 שקלים חדשים למ״ק במקום תעריף הבסיס שבפרטים (1)

 ער (3).

 (4) (א) קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין תקנה זו תיעשה בידי
 מקורות.

 (ב) הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה,
 בחורש אוקטובר של אותה שנה: הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים
 המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים כאמור

 במהלך שנת הרישוי;

 (ג) הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק
 לרשות הצרכן(נקודת המעבר);

 (ר) הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות הצרכן
 או נציג מטעמו;

 (ה) תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לנציבות המים, לא יאוחר מיום 15
 בחודש נובמבר של כל שנה: עותק מתוצאות הדגימות תעביר מקורות

 לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן.

 (5) הזכאות לענין תקנה זו לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת התקנתה,
 תקום רק עם הגשת בקשה בכתב לנציב המים ותחל רק בשנת הרישוי

 העוקבת.

 (6) פסקת משנה(2)א עד ו תחול באזורים האלה בלבד או בחלקים מהם, על פי קביעת
 נציב המים: עמק הירדן•, בקעת הירדן: עמק בית שאן: עמק חרוד-, עמק יזרעאל;
 עמק זבולון: חוף הכרמל: הנגב הצפון מערבי; הר הנגב: מדבר יהודה: ערבה: כיכר

 סדום.
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 (2) מים לתעשיה
 2.1 מים שפירים

 (א) שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 בית שאן - מעיינות 0.697

 בית שאן - קידוחים 1.315
 (ב) כל שאר מפעל־ מקורות 1.950

 2.2 מים נחותים ומים :(ליחיפ
 ו.2.2 מים נחותים לתעשיה, שנפסלו לשתיה על ידי רשות בריאות במשרד
 הבריאות ונציב המים אישר שהם מים מאיכות נחותה, למעש השפריץ -
 לכמות המים שהוקצבה בשנת הרישוי - תעריפים נמוכים ב־20%

 מהתעריפים הנלובים בפסקת משנה (2.1^, לפי הענין.
 2.2.2 מים שמליחותם בין 550 מיליגרם כלור לליטר לבין 700 מיליגרם כלור לליטר
- לכמות המיס שהוקצבה בשנת הרישוי - תעריפים נמוכים ב־15%

 מהתעריפים הנקובים בפסקת משנה (2.1ץב), לפי הענין.
 2.2.3 מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם כלור לליטר - לכמות המים שהוקצתה
 בשנת הרישוי - תעריפים נמוכים ב־25% מהתעריפים הנקובים בפסקת

 משנה (2.1ץב), לפי הענין.
 2.2.4 קולחין לתעשיה, למעט השפד״ן - לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -
 תעריפים נמוכים ב־20% מהתעריפים הנקובים בפסקת משנה (2.1ץב), לפי

 הענין.
 2.2.5 (א) קביעת תכולת הכלורירים לענין תקנה זו תיעשה על ירי מקורות.

 (ב) הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיערך אחת לשנה,
 בחודש אוקטובר של אותה שנה: הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים
 המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים

 כאמור במהלך שנת הרישוי.
 (ג) הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק

 לרשות הצרכן(נקודת המעבר).
 (ד) הדגימה של המים תילקח על ירי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות

 הצרכן או נציג מטעמו.
 (ה) תוצאות הדגימות יועברו על ידי מקורות לנציבות המים, לא יאוחר
 מיום 15 בחורש נובמבר של כל שנה׳, עותק מתוצאות הדגימות יועבר

 על ידי מקורות לצרכן, לפחות 10 ימים לפני כן.
 2.2.6 הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם מצא נציב המים, כי השימוש

 במים נחותים, במים מליחים או במי קולתין עלול לזהם מקורות מים.
 (3) מים לצריכה ביתית

 בכל מפעלי מקורות 2.003״

 י״ח בטבת התשם״ד (12 בינואר 2004)
ן טל ו ע מ  >חמ 3-807) ש
 נציב המים
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