
 רשומות

 קובץ התקנות
 כייר בניסן התשס״ד 6305 15 באפריל 2004

 עמוד
 תקנות בתי המשפט(מחלקה לניתוב תיקים)(תיקון), התשס״ד-2004 370
 צו בתי המשפט(הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה), התשס״ד-2004 370
 תקנות בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר)(תיקון), התשם״ד-2004 370
 תקנות התקשורת(בזק ושידורים)(תשלומים בעד קישור־גומלין)(תיקון), התשם״ד-2004 371
 תקנות שירותי הכבאות(ציוד כיבוי)(תיקון), התשס״ד-2004 372
 צו הגנת הצרכן(סימון טובין)(תיקון), התשס״ד-2004 376
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה), התשס״ד-2004 377
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(הפחתת מחירי לחם), התשס״ד-2004 377
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)(מם׳ 2), התשס־ד-2004 378
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(הפחתת מחירי קמח חיטה), התשס״ד-2004 378
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)(מם׳ 3), התשס־ד-2004 379
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)(מם׳ 4), התשס״ד-2004 379

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי מרגרינה ומיונית מתוצרת חברת תוצרת מזון
 ישראלית בע״מ), התשס״ד-2004 379
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)(מם׳ 5), התשס״ד-2004 380

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי שמרים מתוצרת חברת פאקא תעשיות בע־מ),
 התשס״ד-2004 381
 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)(מם׳ 6), התשם״ד-2004 381

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הפחתת מחירי אטריות ומוצרי פסטה מתוצרת חברת אוסם
 בע״מ)(מס׳ 4), התשם״ד-2004 382
 צו התכנון והבניה(תמר), התשם״ד-2004 382
 צו התכנון והבניה(ערבה תיכונה), התשם״ד-2004 383
 הודעת מחלות בעלי חיים(הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל)(תיקון מסי 2), התשם״ד-2004 384

 תיקון טעות דפוס



 תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים)(תיקון), התשס״ד--2004

 בתוקף סמכותי ל-פי סעיפימ 82א(ב) ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב), התשמ״ד-
 984ו,, ובהתאם לסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-969ו/ אני מתקין תקנוח

 אלה:

 ו, בתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשם״ב-2002ג (להלן - התקנות
 העיקריות), בשם התקנות, אחרי ״לניתוב תיקים״ יבוא ״בבתי המשפט ובבתי הדין

 לעבודה״,

 2. בפתיח לתקנות העיקריות, אחרי ״(להלן - החוק)״ יבוא ״ובהתאם לסעיף 39 לחוק בית
 הדין לעבודה, התשכ״ט-969ו״.

 3. אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:
 9. תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בתי הדין לעבודה, ״תחולה

 ולענין תקנה 6(3) כשיר להתמנות למזכיר משפטי מי שהוא בעל ידע גם
 בתקנות ביית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ״ב-991ו4.״

ד י פ ) ל ף ( ט ו מ י ס ו  י
 שר המשפטים

 א׳ בניסן התשם״ד (23 במרס 2004)
 (חמ 3-3209)

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 סייח התשכ״ט, עמ׳ 70.

 ק״ת התשס״ב, עמי 1198.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 545.

 עו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה),
 התשס״ד-2004

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 82א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמיד-984וי
 ובהתאם לסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-969ו2, ולאחר התייעצות עם נשיא

 בית הדין הארצי לעבודה, אני מצווה לאמור:

 1, בבית הרין הארצי לעבודה ובבתי הדין לעבודה המפורטים בסעיף 2 לצו בתי דין
 לעבודה (הקמת בתי דין אזוריים), התשב״ט-1969ג, יוקמו מחלקות לניתוב תיקים.

ד י פ ) ל ף (ט ו מ י ס ו  י
 שר המשפטים

 א׳ בניסן התשס״ד (23 במרס 2004)
 (חמ 3-3209)

 סייח התשמ״ר, עמי 198: התשס״א, עמי 498.
 סייח התשכ״ט, עמי 70; התשס״א, עמי 498.

 ק״ת התשב״ט, עמי 1607.

 שינוי הפתיח

 הוספת תקנה 9

 הקמת מחלקות
 לניתוב תיקים

 תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(תיקון), התש0״ד-2004
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א- 1951 י. באישור שר האוצר לפי
 סעיח 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הבגסת לפי

 •סעי ה ו(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה5, אני מתקין תקנות אלה:

 כ״ח התשי״א, עמי 219: התשס״ד, עמי 71.
 סייח ההשמ״ה. עמי 00; התשס״נ, עמי 151 ועמי 493.

 סייח התשל״ה, עמי 207: התשס״ג, עמי 498.
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 1. בתקנה 44א לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה-974ו" (להלן - תיקון תקנה 44א
 התקנות העיקריות) -

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״כשהן מוכפלות במקדם ההתייעלות, ישתנו ב־ ו
 בינואר וב־ו ביולי״ יבוא ״ישתנו ב־ ו בינואר״;

 (2) בתקנת משנה (ב), ההגדרה ״מקדם ההתייעלות״ - תימחק.

. בתוספת לתקנות העיקריות, בחלק א) - תיקון התוספת 2 

 (ו) בפרט 2, בטור ״תשלום בשקלים חדשים״ -

 (א) בפרט משנה 2.1, במקום ״3.20״ יבוא ״4.39״;

 (ב) בפרט משנה 2.2, במקום ״6.42״ יבוא ״8.78״;

 (2) בפרט 4, בטור ״תשלום בשקלים חדשים״, במקום ״3.20״ יבוא ״4.39״;

 (3) בפרט 5, בטור ״תשלום בשקלים חדשים״, במקום ״3.20״ יבוא ״4.39״.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בניסן התשס״ד (5 ו באפריל 2004). תחילה

 י״א בניסן התשס״ד (2 באפריל 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ (2)5-47) א

 שר התקשורת

 4 ק־ת התשל״ה, עמי 157; התשם״ד, עמ׳ 118.

 תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(תשלומים בעד קישור־גומלין)(תיקון),
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(בץ2) ו־59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-
 1982י (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות התקשורת(בזק ושידורים)(תשלומים בעד קישור־גומלין), התש״ס- תיקון תקנה ו
 22000 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״בעל רישיון רט״ך יבוא:

) - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, S M S  ״״הודעת מסר קצר״ (
 המועבר מציוד קצה המחובר לרשת בזק ציבורית אחת, אל ציוד קצה המחובר

 לרשת בזק ציבורית אחרת;״.

. בתקנה 3ב לתקנות העיקריות - תיקון תקנה גב 2 

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״כמפורט בתקנה 3ג״ יבוא ״כמפורט בתקנה
 3ג(אץ2),״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״כמפורט בתקנה 3ג״ יבוא ״כמפורט בתקנה
 3ג(אץו),";

 (3) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) בעל רישיון רט״ן ישלם לבעל רישיון רט״ן אחר תשלומים בער קישור־
 גומלין כמפורט להלן:

 סייח התשמ״ב, עמי 218: התשס״א, עמי 530.
.277 , ב ג , , ב מ ש ת י ה מ ת wnn ׳p, ע  ק
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 (ו) לענין שיחת רט״ן נכנסת - במפורט בתקנה 3ג(א^), לפי דקות
 התנועה שעברו ממערכת הרט״ן שלו אל מערכת הרט״ן של בעל י־ישיון

 הרט״ן האחר;

 (2) לענין הודעת מסר קצר - כמפורט בתקנה 3נ(אץ3), לפי מספר הודעות
 המסר הקצר שעברו ממערכת הרט״ן שלו אל ציוד קצה המחובר למערכת

 הרט״ן של בעל רישיון הרט״ן האחר.״

 תיקון תקנה גג 3. בתקנה 3ג לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) מאת בעל רישיון רט״ן אחר, בעד העברת הודעת מסר קצר - 0.285 שקלים
 חדשים לבל הודעת מסר קצר.״

 (2) בתקנת משנה (ב), בדישה, במקום ״במפורט בתקנת משנה (א)״ יבוא ״במפורט
 בתקנת משנה (אץ 11 ו־(2)״;

 (3) בתקנת משנה (ג), במקום ״לתשלום המפורט״ יבוא ״לתשלומים המפורטים״.

 תחילה 4. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ באייר התשס״ד (ו במאי 2004).
 כ״ח באדר התשם״ד (21 במרס 2004)

ד א ו ל מ ר ט ו ה  ;חמ 3-2801) א
 שר התקשורת

 תקנות שירותי הכבאות (עיור כיבוי)(תיקון), התשם״ד-2004
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, התשי״ט-959ו' (להלן - החוק),
 לאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 6 לחוק, ובאישור ועדת הפנים
 ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת2, וסעיף 2(ב) לחוק

 העונשין, התשל״ז-ד5197, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו ו. בתקנה 1 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), התשב״ה-41964 (להלן - התקנות
 העיקריות) -

 (1) אחרי ההגדרה ״מפקח״ יבוא:

 ״״מיפרט המפקח״ - המיפרט הטכני של ציוד הכיבוי שאישר המפקח ועותק
 ממנו יופקר לעיון הציבור במשרדי כל רשות כבאות׳,״;

 (2) אחרי ההגדרה ״ציוד כיבוי״ יבוא:

 ״״תחנת כבאות״ - מעון יחידת הכבאים:

 ״תקן״ ו״תקן רשמי״ - כמשמעותם בחוק התקנים, התשי״ג-953וי ־

 סייח התשי״ט, עמי 199.
 2 סייח התשי״ח, עמי 69; התשם״א, עמי 166.

.e,-3 ד^יזי״י-ז-, יבב,׳ ,- = MU• ¿3 . ז ״ ^ ו / ז מ ח ה ״  ג מ

 4 ק ית התשכ״ה, עמי 465: התשכ״ח, עמי 1178.

 ם״ח התשי״ג. עמי 30.
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. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 2 2 

 ״ציוד כיבוי 2. (א) רשות כבאות תרכוש ציור כיבוי מהסוגים המפורטים בתוספת
ת ובהתאם לתקן, לתקן רשמי ולמיפרט המפקח, ולא תרכוש ציוד כיבוי ו , > ; ב כ  בישיייי1 ה
 מסוגים שלא פורטו בתוספת או שלא בהתאם לתקן או למיפרט המפקח,
 אלא אם כן קיבלה היתר לכך מאת המפקח אם ראה כי הדבר נחוץ

 מטעמים מבצעיים או תפעוליים.

 (ב) רשות כבאות תחזיק בכל תחנת כבאות ציוד כיבוי בסוגים
 ובכמויות שהחליט לגביה המפקח מטעמים מבצעיים ותפעוליים אלא אם

 כן קיבלה היתר מאת המפקח שלא לעשות כן מהטעמים האמורים.

 (ג) רשות כבאות תחזיק במצב תקין את ציוד הכיבוי שברשותה.״

 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 5

 (1) בתקנת משנה (א) -

 (א) במקום ״למיפרט״ יבוא ״למיפרט המפקח״-,

 (ב) במקום ״מהמיפרט״ יבוא ״ממיפרט המפקח״;

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״למיפרט, זולת אם התיר המפקח סטיה מהמיפרט״
 יבוא ״למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח םטיה ממיפרט המפקח״:

 (3) בתקנת משנה (ה), במקום ״למיפרט״ יבוא ״למיפרט המפקח״.

 4. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום ״לממונה על המחוז שבתחומו״ יבוא ״לרשות תיקון תקנה 7
 המקומית שבתחומה״.

. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוספת 5 

 ״תוספת
 (תקנה 2)

 א. רכב כיבוי רכ/מ/3000 ״סער״

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת 3 אנשים או 5 אנשים

x 4 4 או x 4 2 הנעה 
 משקל כללי עד 14,999 ק״ג

 מכל מים 3,000 ליטר
 מכל קצף 300 ליטר

 משאבת מים צנטריפוגלית ולחץ גבוה
 תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

 ב. רכב כיבוי רכ/מ/13000 ״אשד״

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

 6xהנעה 4
 משקל כללי לא יותר מ־27,000 ק״ג

 מכל מים 12,000 ליטר
 מכל קצף 1,000 ליטר
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 משאבת מים צנטריפוגלית
 תאי ציור לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

 ג. רכב חילוץ כבד ״געש״

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

 4xהנעה 4
 משקל כללי עד 4,999 ו ק״ג

 תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציור ייעודי.

 ד. מנוף גבהים ״נשר״

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

 6xהנעה 4
 משקל כללי ער 27,000 ק״ג

 מנוף המורכב על שלדת המשאית
 פלטפורמה המורכבת בקצה המנוף בעלת כושר נשיאה של עד 400 קיו.

 צינור טלסקופי קבוע בבסיסו לשם אספקת מים לפלטפורמה
 תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציור ייעודי.

 ה. סולם הידראולי ״נץ״ - דגם א׳

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

 4xהנעה 2
 משקל כללי עד 17,000 ק״ג

 סולם הידראולי המורכב על שלדת המשאית
 פלטפורמה המורכבת בקצה הסולם

 תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

 ו. סולם הידראולי ״נץ״ - דגם ב׳

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת צוות של 5 אנשים

 6xהנעה 4
 משקל כללי עד 30,000 ק״ג

 סולם הידראולי המורכב על שלדת המשאית
 פלטפורמה המורכבת בקצה הסולם

 מכל מים 3,000 ליטר
 מכל קצף 300 ליטר

 משאבת מים צנטריפוגלית
 תאי ציוד לאורך שני צרי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

 1. רכב לטיפול בחומרים מסוכנים ״אלמוג״

 משאית מונעת במנוע דיזל
 תא הנהג להסעת צוות של 6 אנשים

 4xהנעה 4
 משקל כללי עד 4,999 ו ק״ג

 תאי ציוד לאורך שני צרי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
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 ח. ״ברק״ - רכ/מ/000ו - רבב לרחובות ערים ושטחים פתוחים

 משאית מונעת במנוע דיזל
 שלדה - משקל כללי עד 7,500 ק״ג

4 x 2 1 x 4 x  הנעה 4
 תא הנהג - להסעת צוות של 3 אנשים

 מכל מים - 000,ו ליטר
 משאבת מים צנטריפוגלית הפועלת בלחץ גבוה

 תאי ציוד לאורך שני צרי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

 ט. ״וולקן״ - רכב ליחידות קו שני לטיפול באירועי חומרים מסוכנים

 משאית מונעת במנוע דיזל
 שלדה - משא אחור, ארגז סגור

x 4 2 או x 4 4 הנעה 
 אחסנת ציור ייעודי בתוך הארגז באמצעות מרפים ומגירות נשלפים.

 י. ״קיסר״ - רכב חפ״ק למחוזות

 משאית מונעת במנוע דיזל
 שלדה - משא אחוד, ארגז סגור

x 4 2 או x 4 4 הנעה 

 יא. רכב משימתי - כפי שאישר המפקח על פי דרישות מבצעיות ותפעוליות.

 יב. רכב פיקוד - רכב שאישר המפקח כרכב פיקוד של מפקד או סגן מפקד רשות
 כבאות.

 הרכב יהיה מסוג סטיישן, מנוע בנזין או דיזל.
 הרכב יתאים לדרישות תקנות התעבורה, התשכ״א-1961', בנוגע לרכב ביטחון שהוא

 רכב כיבוי אש.

 יג. ציוד ייעודי

 מטפה אבקה
 זרנוקים עם מצמדי שטורץ בקטרים שוגים

 מזנקי טורבו-סילון בקטרים שונים
 מפלג בקטרים שונים

 מאחד בקטרים שונים
 מזנקי קצף

 מצמדי מעבר במידות שונות
 גשר לזרנוקים

 חבל הצלה
 סולם שחיל
 סולם קרסי

 כיסא הצלה
 גרזן כבאים

 משור דיסק/שרשרת
 דוחף עשן

 ערכת חיתוך ופישוק

 ק״ת דזתשכ״א. עמי 425ו.
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ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

 שמיכה נגד כוויות
 מספרי פריצה הידראוליים

 מכשיר נשימה
 מערכת נשימה כולל מכל אוויר קל

 כפפות עבודה, חשמל, כימיקליים
 חליפות אלומיניום להתקרבות לאש

 משאבות מים ניירות
 מדחס למילוי אוויר

 ציוד מגן אישי לכבאי.״

. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. 6 

 ל׳ בשבט התשס״ד (22 בפברואר 2004)
 (חמ ו57ו-3)

 תחילה

ן טובין)(תיקון), התשס״ד-2004  עו הגנת הערבן(סימו
. ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-ו98וי
ףו2א לחוק־יסוד: הכנסת2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין,  הכלכלה של הכנסת לפי םעי

 התשל״ז-977ו5, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ״ג-1983" (להלן - הצו
 העיקרי), בסופה יבוא:

 ״7 ו. מוצרי טבק״.

 בתוספת השניה לצו העיקרי, בסופה יבוא:

 7ו. (א) בסעיף זה, ״מוצר טבק״ - בהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת
 למוצרי טבק לעישון, התשמ״ג-1983־(להלן - חוק הגבלת הפרסומת).

 (ב) על אריזת מוצר טבק לא יופיע:

 (1) טקסט, שם, סימן מסחר, תיאור גרפי, או סימון שיש בו כרי
 לרמוז כי מוצר הטבק מזיק פחות ממוצרי טבק אחרים;

 (2) ציון של המונחים כלהלן, בין כלשונם ובין בתרגומם
 לעברית או לערבית או בכינויים או מילים דומות להן, נגזרות
low tar. ultra light, light, :מהן או בעלות משמעות רומה 

.mild 

. 2 

 ״סימון מוצרי
 טבק

 תיקון התוספת
 הראשונה

 תיקון התוספת
 השניה

 (ג) מוצר טבק יסומן באזהרה לפי הוראות חוק הגבלה הפרסומת.״

 ס יח התשמ״א, עמי 248.
 סייח התשי״ח, עמי 69; התשס״א, עמי 166.
 סייח התשל״ז, עמי 226: התשנ״ו. עמי 348.

 ק״ת התשמ״ג, עמי 862.
 סייח התשמ״ג, עמי 38.
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 3. תחילתו של צו זה ביום כניסתו לתוקף של צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון תחילה
 (שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון), התשם״ר-62004.

 בייט באדר התשס״ד (22 במרס 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ 3-1556) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 6 ק״ת התשס״ד, עמי 364. .

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996וי
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח), התש״ס- הוראת שעה
 999ו2, תהיה רמת הפיקוח על מחירי הלחם, ביום ח׳ באדר התשס״ר (ו במרס 2004), לפי פרק

 ה׳ לחוק.

 ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 (חמ 3-2722)

ו ה י נ ת נ ן י מ י נ ט ב ר מ ל ו א ד ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 ס״ח התשנ״ו, עמי 192.
 ; ק־ת התש״ס, עמי 225.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (הפחתת מחירי לחם),
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץ3) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים  996וי

 לאמור:

 1. המחיר לצרכן כולל מע״מ של לחם, שנקבע ביום י״ז בשבט התשס״ד (9 בפברואר הפחתה
 2004)2, יופחת בשיעור של 0.85%, ולפיכך מפורטים להלן מחירי הלחם החדשים:

 המחיר לצרכן
 בולל מע״מ באילת

 המחיר
 לקמעונאי

 לא בולל מע״מ
 משקל
 שם המצרך בגרמים

 לחם אחיד (בהה) 750 2.5 3.25 2.8

 לחם לבן 750 2.47 3.25 2.8

 חלה או מאפה שמרים 500 2.72 3.55 3.05

 לחם אחיד (כהה) פרוס 750 3.71 4.9 4.2

 לחם לבן פרוס וארוז 500 3.22 4.35 3.75

 י סייח התשנ־ו, עמי 92ו.
 י • חתשט־ד, עמי 0נ10.

 קובץ התקנות 6305, כ״ד בניסן התשם״ד, 15.4.2004



 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004).

 ח באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 >חמ 22ד2־ג)

ן נת י מ י נ ט ב ר מ ל ו א ד ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצ:

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראה שעה)
 (מם׳ 2), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996 ו י
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח;, התש״ס-
 999ו2, תהיה רמת הפיקוח על מחירי קמח חיטה, ח׳ באדר התשם״ד (ו במרס 2004;, לפי פרק

 ה׳ לחוק.

 ח׳ באדר התשם״ד (1 במרס 2004)
 (חמ 5-2722)

ו ה י נ ה ן נ י מ י נ ט ב ר מ ל ו א ד ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האועי־

 ס׳ירו התשנ״ו. עמי 192.
 דית התש״ס, עמי 225.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (הפחתת מחירי קמח חיטה),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץ3) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. התשנ״ו-
 996וי (להלן - החוק/ ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 3ו, אנו מצווים

 לאמור:

 ו. המחיר הכולל לצרכן של קמח חיטה, שנקבע ביום ר׳ בשבט התשס״ד ;27 ביגואר
 004?)2, יופחת בשיעור של 0.85% ולפיכך מפורטים להלן מחירי הקמח החדשים

 המחיר מהמחסן המחיר בש״ח בחבילות במשקל של ו קינ לזזבילה
 שם המערך בש״ח לטונה לסיטונאי לקמעונאי לצרכן לצרכן
 קמח חיטה נטו ללא מע״מ ללא מע׳ימ ללא מע״מ כולל מעיב; באילת

 כהה (אחיד) 377,ו
 רך או לבן 1,526 2 2.1 2.29 95.: 2.5
 לבן בהיר או סולת 1,585 2.19 2.34 3.0 2.6

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ באדר התשס״ר (1 במרס 2004).

 ח׳ באדי־ התשס״ר (1 במרס 2004)
 ;־זמ 3-2722)

ט ב נ י מ י ן נ ת נ י ה ו ר מ ל ו א ד ו ה  א
ר צ ו א  שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר ה

 ז־ח ההשנ״ו, דמי 192.
 יפ התשם״ד, עמ־ ״195.
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 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מס׳ ב), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996וי
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת הוראת שעה
 שעה)(מס׳ 4), התשם״א- ו2200, תהיה רמת הפיקוח על מחירי מיונית, מתוצרת חברת תוצרת
 מזון ישראלית, בתקופה שמיום ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004) עד יום ח׳ באדר התשס״ר

 (ו במרס 2004), לפי פרק ה׳ לחוק.

 ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 (חמ 3-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ט ב ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת התשס״א, עמי 1039.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח) (הוראת שעה)
 (מם׳ 4), התשם׳׳ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996'
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בפרט 4 בתוספת ל״הורעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל הוראת שעה
 פרק ו׳2״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי מרגרינה מתוצרת חברת תוצרת מזון ישראלית בע״מ,

 ביום ח׳ באדר התשס״ר (ו במרס 2004), לפי פרק ה׳ לחוק.

 ח׳ באדר התשם״ד (ו במרס 2004)
 (חמ 1-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ט ב ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 ס״ה התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (הפחתת מחירי מרגרינה ומיונית
 מתועדת חברת תוערת מזון ישראלית בע׳׳מ), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץ3) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 1996' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים

 לחברת תוצרת מזון ישראלית בע״מ לאמור:

 1. המחיר לצרכן כולל מע״מ של מרגרינה ומיונית מתוצרת חברת תוצרת מזון ישראלית הפחתה
 בע״מ, שנקבע ביום כ״ח בכסלו התשס״ד (23 בדצמבר 2003)2, יופחת בשיעור של 0.85%,

 ולהלן מחירי המרגרינה והמיונית החדשים:

 | סייח התשנ״ו. עמי 192.
 2 י״פ התשם״ד, עמי 1623.
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 לערב;
 בולל מעי מ באזור אי

 לקמעתאי
 המצרך אריזה משקל ללא מע״מ

 מרגרינה -
 עם או בלי מלח

 או לאפיה או
 בטעם חמאה חבילה 200 גרם 1.36 1.80 1.55

 עם או בלי מלח
 או בטעם חמאה גביע 250 גרם 1.82 2.35 2.00
1.S5 1.80 1.36 דלת קלוריות גביע 250 גרם 

 עם חלב חבילה 200 גרם 1.41 1.90 60.ו

 עם חלב גביע 250 גרם 2.06 2.65 2.25

 מיונית וכמויונז מכל 250 גרם 4.00 3.40

 מיונית וכמויונז מכל 500 גרם 7.00 6.05

 מיונית וכמויונז מכל 1 ק״ג 13.15 11.35

. תחילתו של צו זה ביום ח׳ באדר התשס״ד (1 במרס 2004). 2 

 ח׳ באדר התשם״ד (ו במרס 2004)
 (חט 3-2722)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ט ב ר מ ל ו א ר ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מס׳ 5), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו. על אף האמור בפרט ו בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם ח>
״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי שמרים מתוצרתפאקא תעשיות בע״מ, ביים ח׳ באדו  פרק ו2

 התשס״ד (ו במרס 2004), לפי פרק ה׳ לחוק.

 ח׳ באדר התשם״ד (ו׳ במרס 2004)
 (!־מ 3-2722)

ו ה י נ ן נ ת י מ י נ ט ב ר מ ל ו א ד ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.
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 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (הפחתת מחירי שמרים מתועדת
 חברת פאקא תעשיות בע״מ), התשם׳׳ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2 (XK31) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 1996' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים

 לאמור:

 1. המחיר לצרכן כולל מע״מ של שמרים מתוצרת חברת פאקא תעשיות בע״מ, שנקבע הפחתה
 ביום כ״ח באדר ב׳ התשס״ג(ו באפריל 2003)2, יופחת בשיעור של 0.85%, ולפיכך מפורטים

 להלן המחירים החדשים של השמרים:

 המחיר בש״ח
 לא כולל מע״מ
 ובאזור אילת

 המחיר לצרכן
 בש״ח, כולל

 המצרך מע״מ

 6.95 לק״ג

 4.25 לק״ג

2.50 

2.10 
2.95 

2.45 

 עד 250 ק״ג

 מעל 250 ק״ג

 בשקית

 50 גרם

 שמרים למאפיות

 שמרים למאפיות

 שמרית

 קוביות שמרים

 תחילה

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

. תחילתו של צו זה ביום ח׳ באדר התשס״ד (1 במרס 2004). 2 

 ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 (חמ 3-2722)

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 סייח התשנ־ו, עמי 192.
 י״פ התשס״ג, עמי 2629.

 עו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקוח)(הוראת שעה)
 (מס׳ 6), התשס׳׳ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף ד לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו'
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 ו, על אף האמור בפרט 6 בתוספת ל״הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חל הוראת שעה
 פרק ר2״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי אטריות ומוצרי פסטה מתוצרת חברת אוסם בע״מ,

 ביום ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004), לפי פרק ה׳ לחוק.

 ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 >חמ 3-2722)

ו ה י נ ת נ ן י מ י נ ט ב ר מ ל ו א ר ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 י״פ התשנ״ו, עמי 2707.

 קובץ התקנות 6305, כ״ד בניסן התשם״ד, 15.4.2004 381



 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (הפחתת מחירי אטריות ומועדי פסטה
 מתועדת חברת אוםם בע״מ)(מס׳ 4), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2ו(אץ3) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-
 1996'(להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 3 ו לחוק, אני מצווים

 לאמור:

 ו. המחיר לצרכן בולל מע״מ של אטריות ומוצרי פסטה מתוצרת חברת אוכם בע״מ,
וו בנובמבר 2002)ג, יופחת בשיעור של סי־-5».0. ולפיכך  שנקבע ביום ו׳ בכסלו התשם״ג (

 מפורטים להלן מחירי האטריות ומוצרי הפסטה החדשים:

 כולל מע־מ
 שס המצרך ש ״ח

4.15 

5.40 

5.35 

5.75 

 חבילה

 חבילה

 חבילה

 חבילה

 400 גרם

 500 גרם

 500 גרם

 500 גרם

 אום• אטריות
 אוסם פתיתים

 אפויים

 אוםם ספגטי
 ומקי־וני

ן נ ת נ י מ י נ : 
 שר האיצי

 אוטם פתיתים

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ באדר התשס״ד (1 במרס 2004).

 ח׳ באדר התשס״ד (ו במרס 2004)
 (חמ 3-2722)

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 תחילה

 סייח התשג״ו, עניי 192
 י״פ התשס״ג. עמי 62״

 עו התכנון והבניה (תמר), התשס״ד-2004
וי. ולאחר  בתוקף סמכיתי לפי סעיפים 3ו(א) ו־6ו לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה -י6י;
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרוס והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 קביעת מרחב 1. השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מ!
 תכנון מקומי־ מקומי תמר (להלן - מרחב התכנון המקומי).

 גבולות מרחב 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט העי־יך בקנה
 התכנו, המקומי מירד 1:100,000 והחתום בידי ביום ט׳ באדר התשם״ר (2 במרס 2004), והם כולל־כ: או־. תחומי

 של :התשריט

 המועצה האזורית תמרי.

ר הפנים ירושליס. במשרדי  הפקדת עותקים ל. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים כ״שי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

' י ^ ז מ ^ י <־-; י-ד ־־" — י ד י מ ^ ט ה י ד ־ י ע י מ ה ז ; - . . ! - י ר ; ג נש ר י ם גב־־בז ר ן נ ״ ״ < ־ : 7 י ־ ת ^ י ן ד י ״ ג 1 ג / 7 ר , דנכיל כ ז :  תנ

 ח ההשכ״ה, עבר 307.
 ׳:.׳ ת התשט״ז, עמי 747.
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 4. צו התכנון והבניה (תמר-ערבה תיבוגה), התש״ם-999ו5 - בטל. ביטול

. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה 5 

. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו הוראות מעבר 6 
 זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הועדה המקומית או רשות הרישוי של
 מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה מקומית״ - לרבות ועדה

 מועדותיה.

 ט׳ באדר התשס״ד (2 במרס 2004)
ז ר ו ם פ ה ר ב  (חמ 3-1110) א

 שר הפנים

 5 ק״ת התש״ס, עמי 161.

 צו התכנון והבניה (ערבה תיכונה), התשם״ד-2004
, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(א) ו־6ו לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965וי
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום והרשויות המקומיות הנוגעות ברבר, אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון קביעת מרהב
) תכנון מקומי י מ ן ק מ ן ה ן נ כ ת ב ה ח ר  מקומי ערבה תיכונה (להלן _ מ

. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה גבולות מרחב 2 
, ׳ההכנון המקומי מ ו ו ך ת ת ם א י ל ל ו  מידה 1:50,000 והחתום בידי ביום ט׳ באדר התשס״ר (2 במרס 2004), והם כ

 המועצה האזורית ערבה תיכונה2.

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
ה של התשריט י נ ב 1 ל ן ו ו נ כ ת  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית ל

 ערבה תיכונה. וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 לקהל.

 4. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

. . דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו הודאית מעבר 5 
 זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הועדה המקומית או רשות הרישוי של
 מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו: בסעיף זה, ״ועדה מקומית״ - לרבות וערה

 מועדותיה.

 ט׳ באדר התשס״ד (2 במרס 2004)
ז ר ו ם פ ה ר ב  1חמ 1-1110) א

 שר הפנים

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
 ק״ת התש״ן, עמי 120.

 ק״ת דתש״ס, עמי 161.
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ן מס׳ 2), (תיקו  הודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל)
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים
 בישראל), התשמ״ב-׳982ו', ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2>ב; לתוק

 העונשין, התשל״ז-977ו־, אני מודיע לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להודעת מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל). התשמ״ג-
 982ו5, בהגדרה ״בעלי חיים״, במקום ״ונבלותיהם״ יבוא ״נבלותיהם, זבל. מספוא ורפד״.

 ב׳ בניסן התשס״ד (24 במרס 2004)
ר י ד נ ד ו  (חנו 3-447) ע

 מנהל השירותים הווטרינריים

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1118.
 י סייח התשל״ז, עמי 226: התשנ״ד, עמי 48ג.

» י־תשס״ד. ; התשס־ב. יגמ » 1 9  י ק״ת התשמ־ג, עמי 527 ועמי 1924: התשמ״ו, עמי 1435; התשמיח, עמי »
.16a עמי 

 תיקון טעות דפוס
 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(גזר, תיקון), התשס״ד-2004, שפורסם בקובץ
 התקנות 6295, התשס״ד, עמי 279, בסופו, במקום ״אביגדור ליברמן, שר התהביוה־ יצריך לחייה

 ״אברהם פורז, שר הפנים״.
 (חמ 3-136)
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