
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

1116   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תיקון),התשס"ו-2006 חירום באמבולנס) (אגרות הסעת אדום דוד מגן תקנון

1117   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), עירוני) בתאגיד העיריה (נציגי העיריות תקנות

לפי הרחבה טל חורשת לאומי (גן הנצחה ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים  אכרזת
1117   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 ג/728), תכנית

הכרמל הרחבה הר טבע (שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה שמורות לאומיים,  אכרזת גנים
1118 התשס"ו-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לפי תכנית חכ/294),

17 באוגוסט 2006 6511 התשס"ו באב כ"ג
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(תיקון), חירום באמבולנס) הסעת אדום (אגרות דוד מגן  תקנון
התשס"ו-2006

 30 לסעיף ובהתאם אדום, התש"י-11950, דוד לחוק מגן סעיף 7א לפי סמכותנו בתוקף  
אלה: תקנות מתקינים אנו התשמ"ה-21985, התקציב, יסודות לחוק

 - (להלן התשס"ו-32006  באמבולנס),  הסעה (אגרות אדום דוד מגן לתקנות  4 בתקנה .1
למרוחקי הסעה אגרות עדכון "ואולם יבוא בסופה (ג), משנה בתקנת העיקריות), התקנות

(1 באוגוסט 2006)". התשס"ו באב ז' ביום ייעשה אשפוז

העיקריות - לתקנות 2. בתוספת

- 2 בפרט (1)

באפריל   25) התשס"ו בניסן  כ"ז יום  "עד במקום ברישה, (א),  משנה בפרט  (א)
התשס"ד (31 באוגוסט 2004)"; יום י"ד באלול "עד 2006) יבוא

יבוא: (ב) משנה פרט לפני (ב)

עד יום כ"ז "(א1) בתקופה שמיום ט"ו באלול התשס"ד (1 בספטמבר 2004)
(25 באפריל 2006): התשס"ו בניסן

בשקלים חדשיםתשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות

1 2תעריף 1תעריף 2תעריף תעריף

 07:00 השעות בין
ל–19:00

 19:00 השעות בין
ל–07:00

 07:00 השעות בין
ל–19:00

 19:00 השעות בין
ל–07:00

490590515"620

באפריל   30) התשס"ז באייר  י"ב יום  "עד במקום ברישה, (ב),  משנה בפרט  (ג)
(1 באוגוסט 2006)"; התשס"ו באב יום ז' "עד יבוא "(2007

יבוא: משנה (ג) במקום פרט (ד)

באייר י"ב יום עד (2 באוגוסט 2006) התשס"ו באב ח' שמיום בתקופה "(ג)
(30 באפריל 2007): התשס"ז

בשקלים חדשיםתשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות

1 2תעריף 1תעריף 2תעריף תעריף

 07:00 השעות בין
ל–19:00

 19:00 השעות בין
ל–07:00

 07:00 השעות בין
ל–19:00

 19:00 השעות בין
ל–07:00

456549479577

(1 במאי 2007): התשס"ו באייר י"ג ביום החל (ד)

בשקלים חדשיםתשלום במזומן בשקלים חדשים תשלום בהתחייבות

1 2תעריף 1תעריף 2תעריף תעריף

 07:00 השעות בין
ל–19:00

 19:00 השעות בין
ל–07:00

 07:00 השעות בין
ל–19:00

 19:00 השעות בין
ל–07:00

473569497"598

4 תיקון תקנה

__________
.197 עמ' התשס"ג, ;175 עמ' התש"י, 1 ס"ח

.60 עמ' התשמ"ה, 2 ס"ח

.748 עמ' התשס"ו, 3 ק"ת

התוספת תיקון
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יבוא: בסופה (2)

 15.00 השעה מן מנוחה ימי בערבי שבוצעה חירום הסעת בעד האגרה סכום .7"
בין חירום הסעת בעד האגרה, חיקוק, הוא כסכום פי שעל ושבתון מנוחה ובימי
לפקודת 18א בסעיף כמשמעותם - מנוחה" "ימי זה, לענין ל–07.00; 19.00 השעות

התש"ח-41948." והמשפט, השלטון סדרי

(31 ביולי 2006) התשס"ו באב ו'
(3-3471 (חמ

י ר ז י ן  ב יעקב 
הבריאות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

__________
.1 עמ' א', תוס' התש"ח, 4 ע"ר

התשס"ו-2006 (תיקון), עירוני) בתאגיד העיריה (נציגי העיריות תקנות

מתקין תקנות  אני הפקודה), לפקודת העיריות1 (להלן - סעיף 347 לפי סמכותי בתוקף  
אלה:

במקום התשס"ו-22006, עירוני),  בתאגיד העיריה (נציגי העיריות לתקנות  9 בתקנה .1
(1 בפברואר 2007)". התשס"ז בשבט "ביום י"ג יבוא מיום פרסומן" חודשים "שישה

(17 באוגוסט 2006) התשס"ו באב כ"ג
ן בר–או ני ו ר  (3-3317 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.478 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת

(גן ואתרי הנצחה לאומיים אתרים טבע, שמורות גנים לאומיים, אכרזת
התשס"ו-2006 ג/728), תכנית לפי הרחבה טל חורשת לאומי

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
ולאחר  הסביבה,  לאיכות השר עם  בהתייעצות  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,

לאמור: מכריז אני לחוק, ו–(5) (4) 22(ב)(2), בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

אלכסוניים בקווים בירוק ומקווקוו הצבוע טל, הנמצא בחורשת בתוספת המתואר השטח .1
ח'  ביום והחתום  1:2,500 מידה בקנה הערוך ג/צפ/ג/728, מס'  בתשריט ירוקים, מצולבים 

לאומי. גן הוא הפנים, שר ביד (4 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז

במשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
ולבניה הגליל המקומית לתכנון הוועדה ובמשרדי עילית בנצרת הצפון  מחוז הממונה על
בהם לעיין רשאי בדבר וכל המעוניין העליון, האזורית הגליל המועצה שבמשרדי העליון

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

9 תיקון תקנה

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

גן על אכרזה
לאומי

העתקי הפקדת
התשריט
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תוספת
(1 (סעיף

תכנית מס' חלה שבו עליון האזורית גליל של המועצה השיפוט שטח בתחום השטח נמצא
.1470 עמ' התשכ"ז, ,1358 הפרסומים בילקוט שפורסמה בהודעה שאושרה ג/728,

(4 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ח'
ן בר–או ני ו ר  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   

(שמורת הנצחה לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים אכרזת
התשס"ו-2006 תכנית חכ/294), לפי הרחבה הכרמל טבע הר

ואתרי  לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים סעיף 22 לחוק לפי סמכותי בתוקף  
ולאחר  הסביבה,  לאיכות השר עם  בהתייעצות  החוק), - (להלן  התשנ"ח-11998  הנצחה,

לאמור: מכריז אני לחוק, ו–(5) (4) 22(ב)(2), בסעיף כאמור התנאים כל שנתקיימו

אלכסוניים בקווים ומקווקו בקו ירוק התחום בהר הכרמל, הנמצא בתוספת המתואר השטח .1
ח'  ביום 1:10,000 והחתום מידה בקנה הערוך ש/חפ/חכ/294, מס' בתשריט ירוקים, מצולבים

טבע. שמורת הוא הפנים, שר ביד (4 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז

במשרדי בירושלים, הפנים במשרד מופקדים ,1 בסעיף האמור מהתשריט העתקים .2
וכל הכרמל, חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי בחיפה חיפה מחוז על הממונה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהם לעיין רשאי בדבר המעוניין

תוספת
(1 (סעיף

תכנית מס' חלה שבו הכרמל חוף המועצה האזורית של השיפוט שטח בתחום השטח נמצא
.1915 עמ' התשס"ד, ,5273 הפרסומים בילקוט שפורסמה בהודעה שאושרה חכ/294,

(4 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ח'
ן בר–או ני ו ר  (3-650 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.202 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח

גן על אכרזה
לאומי

העתקי הפקדת
התשריט


