
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

76 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   לפקודה), התוספת (שינוי הנזיקין צו

76 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), דין) (סדרי מינהליים לענינים משפט בתי תקנות

76   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 יום), למעון הזכאות (החלת יום) למעון (הזכות בסיכון פעוטות צו

מוגבלות), פעוט עם של במזונותיו שחייב מי בהוצאות של (השתתפות שיקומיים מעונות יום  תקנות
77 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

79 התשס"ז-2006 . . .   האדום), הקו - דן הקלה בגוש הרכבת (תוואי (הגנה ופיתוח) הברזל ומסילות הדרכים צו

- גבול מחוז מרכז) קטע מחלף גבעת כ"ח :465 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
81 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ק"מ 5.0), - 0.75 (ק"מ

82 התשס"ז-2006 . . . . .   ו–553), 4 מס' דרכים הצטלבות דרור: (מחלף ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

(הרחבה רימון) - גת מחלף מכבית; - גן רמת :471 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
84 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   וביטול),

כפר עוקף - דברת קטע גולני; צומת - עפולה :65 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
- תבור כפר עוקף קטע תבור; מחלפון דבוריה; צומת נעורה; מחלפון ק"מ 58.0); - 53.0 (ק"מ  תבור
- משהד מחלף מבקרים; למרכז הכניסה צומת קשת; בית מחלפון ק"מ 68.5); - 63.5 (ק"מ  אילניה

85 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   וביטול), הרחבה תוואי, (שינוי אילן) שדה מחלפון קשת; בית

טבריה - ישי צומת :77 מס' דרך הצטלבות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף גולני, ומסילות הדרכים  צו
מחלפון ק"מ 71.5); - 68.5 (ק"מ עמוד צומת נחל - עפולה :65 עם דרך מס' ק"מ 70.5) - 66.0  (ק"מ

לביא מחלפון ;77 מס' על דרך גולני בצומת הנצחה לאתר מחלפון כניסה ;65 מס' דרך על  אילניה
87 הרחבה וביטול), התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תוואי, דרכים חקלאיות) (שינוי ;77 מס' דרך על

90 התשס"ז-2006 . . . .   ו–6533), 654 דרכים הצטלבות אביאל, (צומת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

לעין צומת כניסה א–סהלא; עין קציר - קטע :596 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
91 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ק"מ 6.4), - 5.7 (ק"מ צומת כניסה לקציר) א–סהלא;

92   . . התשס"ז-2006 ו–2211), 2200 מס' דרכים הצטלבות יבול: (צומת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו

92 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רשמיים), (תקנים התקנים אכרזת

93 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 רשמיים) (מס' (תקנים אכרזת התקנים

94   . . . . התשס"ז-2006 הסוציאליים), העובדים בפנקס רישום דרכי בדבר (כללים הסוציאליים העובדים הודעת

94   . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), גוריון) מנמל התעופה בן (הסעת נוסעים במוניות התעופה שדות רשות כללי

3 באוקטובר 2006 6522 התשס"ז בתשרי י"א
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התשס"ז-2006 לפקודה), התוספת (שינוי הנזיקין צו

ועדת החוקה  ובאישור הפקודה), לפקודת הנזיקין1 (להלן - סעיף 92 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מצווה של הכנסת, ומשפט חוק

יבוא: בסופה לפקודה, בתוספת .1

הלאומיים; והגנים הטבע לשמירת הרשות .4"

חקלאי; לפיקוח הרשות .5

ערך; ניירות רשות .6

העתיקות; רשות .7

ולרדיו." לטלוויזיה השניה הרשות .8

(30 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ו'
שטרית מאיר  (3-3583 (חמ

המשפטים מקום שר ממלא                                                                                   
__________

.950 עמ' התשס"ה, ס"ח ;266 עמ' ,10 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

התשס"ז-2006 (תיקון), דין) (סדרי מינהליים לענינים משפט בתי תקנות

סעיף התש"ס-12000, מינהליים, לענינים משפט בתי לחוק סעיף 13 לפי סמכותי בתוקף  
על–  שחרור ו–28 לחוק 18 וסעיפים התשמ"ד-21984, המשפט [נוסח משולב], בתי לחוק 108
אני לביטחון הפנים, השר ועם הביטחון שר בהתייעצות עם התשס"א-32000, ממאסר, תנאי

אלה: תקנות מתקין

התשס"א-42000, דין),  (סדרי מינהליים לענינים משפט בתי לתקנות  44 תקנה אחרי .1
יבוא:

סדר  "החלת
האזרחי הדין

לתקנות ו–497ד 497ג 472ב, 472א, ,472 215ו, 215ה, 7ג, תקנות הוראות 44א.
הענין." לפי המחויבים, בשינויים המשפט, בבית יחולו האזרחי, הדין סדר

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2

(6 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ג
שטרית מאיר  (3-3079 (חמ

המשפטים מקום שר ממלא                                                                                   
__________

.190 עמ' התש"ס, 1 ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 2 ס"ח

.410 עמ' התשס"א, 3 ס"ח

.171 עמ' התשס"א, 4 ק"ת

יום), למעון הזכאות (החלת למעון יום) (הזכות בסיכון פעוטות  צו
התשס"ז-2006

התש"ס-12000, יום), למעון  (הזכות פעוטות בסיכון לחוק סעיף 7 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה ועדת עם ובהתייעצות

התוספת שינוי

44א הוספת תקנה

תחילה

__________
.196 עמ' התשס"ג, 1 ס"ח התש"ס, עמ' 248;
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וביישובים המקומיות ברשויות התשס"ז  הלימודים בשנת  תחל יום למעון הזכאות .1
להלן: המפורטים

יהודה השרוןאבן רעותהוד מכבים

יהודה בתיההרצליהאור מזכרת

שורקזמראזור נחל

ציונהזרזיראליכין נס

יעקב יבנהבאר נתניהחבל

מודיעיןבית דגן סביוןחבל

פרדסיהחדרהבני ברק

עייש תקוהחולוןבני פתח

השרוןברנר קדימה-צורןחוף

קלנסואהחיפהבת ים

קרית אונוטייבהגבעתיים

שמואל העיןטירהגבעת ראש

ראשון לציוןיבנהגזר

רחובותיהודגדרה

גןכוכב יאירגדות רמת

השרוןכפר בראג'לג'וליה רמת

יבנה רעננהכפר סבאגן

רווה קאסםגן שוהםכפר

תקוה שמריהוגני אביבכפר תל

השרון מונדמודיעיןדרום תל

(31 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ז'
אולמרט אהוד  (3-3299 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

במזונותיו מי שחייב של בהוצאות (השתתפות יום שיקומיים מעונות תקנות
התשס"ז-2006 מוגבלות), עם פעוט של

מתקין אני התש"ס-12000, שיקומיים, יום  מעונות לחוק 6 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות

אלה - 1. בתקנות

- שר הרווחה; "השר"

פעוט עם מוגבלות; של במזונותיו - מי שחייב "חייב"

התשי"ח-21958. הסעד, שירותי בחוק כמשמעותה - חברתיים" לשירותים "מחלקה

הזכאות החלת
יום למעון

__________
.527 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התש"ס, עמ' 169;

2 ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

הגדרות
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יום במעון מוגבלות עם הפעוט של והחינוך הטיפול השהייה, בהוצאות ישתתף חייב .2
ההוצאות). - (להלן שיקומי

שבתוספת, בטבלה ב' בטור כמפורט יהיה בהוצאות החייב של ההשתתפות סכום (א) .3
חברתיים לשירותים המחלקה שקבעה החייב,  במשפחת  לנפש הממוצעת ההכנסה לפי

לצדו. א' כמפורט בטור החייב מגוריו של שבמקום

של  המלצה לפי השר בידי יעודכן (א) משנה בתקנת כאמור ההשתתפות סכום (ב)  
האוצר. ומשרד הרווחה משרד נציגי של זה לנושא משותפת ועדה

בדיקת לצורך הזמנתה, לפי במחלקה לשירותים חברתיים, לשנה אחת יתייצב חייב (א) .4
הכלכלי. מצבו

השתתפות  בשיעור לשינוי הצדקה יש כי חברתיים, לשירותים המחלקה ראתה (ב)  
ספטמבר  1 בחודש למן שיחול חדש השתתפות שיעור לו תקבע לחייב, בעבר שנקבע בהוצאות

השנה. של

כהגדרתו לתע"ס בהתאם בהוצאות השתתפותו שיעור להפחתת זכאי יהיה חייב .5
התשמ"ו-31986. בנזקקים), (טיפול הסעד שירותי בתקנות

שבמקום מגוריו. המקומית שלו בהוצאות לרשות ההשתתפות את החייב ישלם .6

פרסומן. מיום ימים 60 אלה תקנות של תחילתן .7

תוספת
(3 (תקנה

הטיפול בהוצאות השהייה, במזונותיו של פעוט עם מוגבלות מי שחייב השתתפות טבלת
שיקומי של הפעוט במעון יום והחינוך

א' טור
החייב בשקלים חדשים במשפחת לנפש הכנסה חודשית ממוצעת

ב' טור
החודשי ההשתתפות שיעור

חדשים בשקלים

855 317עד

855 עד 1,360 374מעל

1,360 עד 1,865 476מעל

1,865 עד 2,085 589מעל

2,085 עד 2,305 691מעל

2,305 עד 2,525 782מעל

2,525 עד 2,745 884מעל

2,745 עד 2,965 986מעל

2,965 עד 3,185 1,054מעל

3,185 עד 3,405 1,110מעל

3,405 עד 4,350 1,193מעל

4,350 1,193מעל

(10 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ז
אולמרט אהוד  (3-3211 (חמ

הרווחה ושר הממשלה ראש                                                                                   

השתתפות חובת

שיעור קביעת
השתתפות

שינוי במצב
של הכלכלי

החייב

הנחות

תשלום
החייב השתתפות

תחילה

__________
.653 עמ' התשנ"ז, 3 ק"ת התשמ"ו, עמ' 809;
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הקלה הרכבת ופיתוח) (תוואי (הגנה ומסילות הברזל הדרכים  צו
התשס"ז-2006 האדום), הקו - דן בגוש

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

הדרך), כמפורט להלן: - (להלן האדום הקו תוואי על (א) הפקודה תחול .1

 E=176165 / N=656572 ציון בנקודת המתחיל בקטע ניסנבאום רחוב ים: בת (1)
עד יוספטל ברחוב ממשיך ,E=176815 / N=658072 ציון בנקודת ומסתיים
ציון לנקודת עד הרצל ברחוב ממשיך ,E=175923 / N=658429 ציון לנקודת
 E=176371  / ציון לנקודת עד רוטשילד ברחוב ממשיך ,E=175877 / N=659364

;E=176622 / N=659808 ציון לנקודת עד העצמאות ברחוב ממשיך ,N=659438

  E=177477 / ציון לנקודת עד  ירושלים בשדרות ממשיך תל–אביב-יפו:  (2)
ציון נקודת אלנבי לרחוב עד התורכית המסילה בתוואי ממשיך ,N=662805
ציון לנקודת עד הרכבת וברחוב הלוי יהודה ברחוב ממשיך ,E=178764 / N=663269
 E=181311 / ציון  לנקודת עד  בגין מנחם ברחוב  E=179371 / N=663433, ממשיך

;N=665553

;E=183365 / N=666440 לנקודת ציון ז'בוטינסקי עד ממשיך ברחוב רמת גן: (3)

.E=185544 / N=666640 לנקודת ציון עד ז'בוטינסקי ברחוב ממשיך בני ברק: (4)
 E=185748 / ציון לנקודת 4 עד לכביש במקביל צפון לכיוון התפצלות גהה במחלף

;E=185958 / N=667780 ציון לנקודת עד ממשיך .N=667665

,E=188420 / N=666417 לנקודת ציון עד ז'בוטינסקי ברחוב ממשיך פתח תקוה: (5)
.E=189830 / N=667014 לנקודת ציון עד אורלוב ממשיך ברחוב

והמסומנים,  בתוספת המפורטים וחלקות בגושים עוברים הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:500 מידה בקנה הערוכות ,1204 ,1201 ,1200 ,1198 מספר במפות אדום בצבע זיהוי, לשם
(23 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו כ"ז בדרכים ביום התחבורה והבטיחות שר והחתומות ביד

- המפות). (להלן

בע"מ, להסעת המונים עירוניים - נתיבי תחבורה נ.ת.ע במשרדי המפות נמצאים העתקי .2
המקובלות. העבודה בהן בשעות לעיין מעוניין רשאי וכל אביב, תל ,53 אלון יגאל רח'

תוספת

1(ב)) (סעיף

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

אביב תל

מחלקהגוש חלק

707464
707353
707681

גן רמת

מחלקהגוש חלק

6127142
6127307
6127318
6127319
6127320
62054

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 3 ע"ר 1943,
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                   רמת גן

מחלקהגוש חלק

6205128
6205129
6205220
6205237
6205526
6205238
6205241
6205258
6205259
6205515
6205516
6205517
6205520
6205521
6205540
6205729
612590
612592
6125127
6125128
6125190
6125201
6125234
6125266
6204113
6204155
6204156
6204278

בני ברק

מחלקהגוש חלק

6196115
6196133
6196144
6196148
6196149
6196150
6123404
6123405
6123406
6123407
6122259
6122260
6122318
6122460
6122681
6122807
6122808
6122812
6122813
6122815
6122947
61221324
619583
619584
619594
619595
6195148
6195236
6195237
6195253
6195254
6195255
6195265
6195313
6195375
6195380
6195433
6195369
6195378
6195515
6195518
6195557
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(23 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"ז
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

קטע מחלף גבעת :465 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ז-2006 מרכז) (ק"מ 0.75 - ק"מ 5.0), - גבול מחוז כ"ח

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

 E=196401.08  / ציון בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
סמוך - הדרך) (להלן אריה בית - גבעת כ"ח מחלף מס' 465: דרך N=660225.56 על
הדרך; על E=200387.71 / N= 660951.72 בנקודת ציון והמסתיים כ"ח למחלף גבעת

 E=198373.62  / ציון בנקודת המתחיל מטרים  30 עד ברוחב הדרך קטע (2)
ציון E=198368.21 / N= 660677.97 על  בנקודת והמסתיים הדרך N=660598.15 על

נחשונים; למחנה הגישה דרך

צה"ל ולשטחי טבע לשמורת עם דרכי גישה הדרך מתחברת שבו המחלפון (3)
הדרך; על E= 196907.52 / N= 660229.40 ציון בנקודת

ציון בנקודת נחשונים הגישה למחנה עם דרך הדרך מתחברת שבו הצומת (4)
הדרך; על E= 198373.62 / N= 660598.15

ציון בנקודת טבע  לשמורת גישה דרך עם הדרך מתחברת שבו  הצומת (5) 
הדרך. על E= 199852.77 / N= 660895.21

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:5,000 מידה  בקנה הערוכה כ/8034  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(28 באוגוסט 2006) התשס"ו ד' באלול בדרכים ביום שר התחבורה והבטיחות ביד והחתומה

המפה). - (להלן

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש, בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

מחלקהגוש חלק

6195558
6195559
6195560
6195562
6195585
6195587
6195634
6192475

מחלקהגוש חלק

6192489
6192839
6194201

204
664172
664176
664180
664189

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

בני ברק

]
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תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

4030,70 ,69 ,63 ,62 ,61 ,35 ,31 ,30 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,21 ,19 ,18 ,15
73 ,72 ,71

20

56675 ,4 ,2 ,1

56683

56694

56705 ,1

56712 ,1

56725 ,1

56734 ,3 ,15

(28 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ד'
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

הצטלבות דרור: (מחלף ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
התשס"ז-2006 ו–553), 4 מס' דרכים

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1
 E=188607.47  / ציון בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
יעבץ2 סמוך  כפר - עין–ורד - יהושע בית - אודים מס' 553: דרך N=684703.77 על
מס'  דרך E=191219.85 / N= 685170.99 על ציון בנקודת והמסתיים יהודה לאבן
(להלן  למושב בני דרור יעבץ2 סמוך כפר - ורד עין - יהושע בית - אודים :553

הדרך); -

הדרך  E= 188853.57 / N= 684685.66 על בנקודת ציון המתחיל קטע הדרך (2)
לאבן  הגישה דרך על  E= 188854.45  /  N= 684765.65 ציון בנקודת והמסתיים

יהודה;

ציון בנקודת יהודה  לאבן גישה דרך עם הדרך מתחברת שבו  הצומת (3) 
הדרך; על E= 188853.57 / N= 684685.66

ציון  חדרה3 בנקודת - רעננה :4 מס' דרך הדרך עם מתחברת דרור שבו מחלף (4)
הדרך; על E= 189934.79 / N= 684671.85

הפקודה תחולת
הדרך על

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1744.

3 ק"ת התשכ"ה, עמ' 1586.
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 E=190707.86 / ציון  בנקודת המתחילה מטרים  40 עד ברוחב הדרך (5)
ציון E=190594.19 / N= 685092.19 על  בנקודת והמסתיימת הדרך N=684928.13 על

יעבץ2; כפר - ורד עין - יהושע בית - אודים :553 מס' דרך

ציון בנקודת (5) בפיסקה  המפורטת הדרך עם הדרך מתחברת שבו  (6) הצומת
הדרך; על E= 190707.86 / N= 684928.13

- אודים :553 עם דרך מס' המפורטת בפסקה (5) הדרך מתחברת (7) הצומת שבו
;E= 190594.19 / N= 685092.19 ציון יעבץ2 בנקודת כפר - ורד עין - יהושע בית

 E=190316.29  / ציון בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הדרך קטע (8)
יעבץ2  כפר - ורד עין - יהושע בית - אודים :553 מס'  דרך על  N=685101.96
בני  למושב הגישה דרך E=190982.09 / N= 685193.45 על ציון בנקודת והמסתיים

דרור.

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
בקנה  הערוכה כ/8018  מספר במפה  אדום בצבע זיהוי,  לשם  והמסומנים, הראשונה 
התשס"ו באלול י"ט  ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר ביד  והחתומה 1:2,500  מידה

המפה). - (להלן (12 בספטמבר 2006)

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

המפורטים ובחלקות בגושים  במפה  בירוק הצבועים השטחים  על  הפקודה תחולת .3
בטלה. - השניה בתוספת

ראשונה תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

76894

778664 ,60 ,5 ,4 ,3 ,2

7793,308 ,306 ,304 ,302 ,300 ,298 ,296 ,294 ,261 ,257 ,255 ,253 ,238
314 ,312 ,310

779432 ,18 ,16

779544 ,37 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,22 ,20 ,19 ,1832

779622 ,14 ,12

779732 ,30 ,25 ,23 ,15 ,12

779828 ,26

802346 ,43 ,34 ,33 ,32

802455 ,23

802521 ,7 ,5 ,4 ,1

רשות לעיין במפה

ביטול
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שניה תוספת
(3 (סעיף

חלקותגושים

7793,235 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198
289 ,243 ,236

779726

8024262 ,259 ,27 ,26 ,24

(12 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ט
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

- מכבית;  גן רמת :471 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ז-2006 וביטול), (הרחבה רימון) - גת מחלף

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

דרך מס'  גת-רימון2 שבו מתחברת מחלף המיועד להרחבת על השטח תחול הפקודה (א) .1
- מכבית2 בקטע המתחיל בנקודת ציון E=138842.41 / N=164186.93 והמסתיים  רמת גן :471
הדרך  ועם גת-רימון בשכונת זרובבל רחוב E=139762.23 עם  /  N=164079.74 ציון בנקודת

לפתח תקוה. הגישה המזרחית

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים המחלף הרחבת ושטח גבולות (ב)  
מידה  בקנה הערוכה כ/1/7640  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם ומסומנים, ראשונה
(28 באוגוסט  באלול התשס"ו ד' ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר והחתומה ביד 1:2,500

המפה). - (להלן (2006

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

המפורטים ובחלקות בגושים  במפה  בירוק הצבועים השטחים  על  הפקודה תחולת .3
בטלה. - שניה בתוספת

ראשונה תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

6715307

6718,86 ,85 ,84 ,81 ,69 ,46 ,43 ,42 ,41 ,40 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
90 ,87

89 ,88 ,83

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

ביטול

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 42.
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שניה תוספת
 (סעיף 3)

                                    חלקותגושים

6715254 ,165

(28 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ד'
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

עפולה - צומת  : 65 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
נעורה; מחלפון 53.0 - ק"מ 58.0); (ק"מ כפר תבור עוקף - דברת קטע גולני;
(ק"מ 63.5 -  - אילניה תבור כפר עוקף קטע דבוריה; מחלפון תבור; צומת
משהד מחלף למרכז מבקרים; הכניסה קשת; צומת בית מחלפון ;(68.5 ק"מ

וביטול), הרחבה תוואי, (שינוי אילן) שדה מחלפון קשת; בית - 
התשס"ז-2006

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

 E=233975.59 / ציון  בנקודת המתחיל מטר  50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
סמוך לדברת  הדרך) גולני2 (להלן - צומת - עפולה מס' 65: דרך N=728001.79 על

הדרך; על E=238219.99 / N= 730780.91 ציון בנקודת והמסתיים

לתמרה3  גישה כביש :716 מס' עם דרך הדרך מתחברת שבו מחלפון נעורה (2)
הדרך; על E= 235171.11 / N= 728385.00 ציון בנקודת

תבור4  להר גישה כביש :7266 מס' דרך הדרך עם מתחברת תבור שבו צומת (3)
הדרך; על E= 237108.55 / N= 729778.81 ציון בנקודת

 E=237094.51 / N= 730037.27 ציון המתחילה בנקודת 30 מטר עד ברוחב הדרך (4)
 E=237536.01 / ציון בנקודת תבור4 והמסתיימת להר גישה כביש :7266 מס' דרך על

הדרך; על N= 730079.96

כביש :7266 עם דרך מס' המפורטת בפסקה (4) הדרך מתחברת (5) הצומת שבו
;E=237094.51 / N= 730037.27 ציון גישה להר תבור4 בנקודת

דרך הגישה לאום–אל– עם המפורטת בפסקה (4) הדרך מתחברת (6) הצומת שבו
;E=237385.37 / N= 730163.13 ציון בנקודת ע'נם

בנקודת בפסקה (4) הדרך המפורטת עם הדרך מתחברת דבוריה שבו (7) מחלפון
הדרך; על E= 237536.01 / N= 730079.96 ציון

הפקודה תחולת
הדרך על

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 513.

3 ק"ת התשל"ב, עמ' 1277.

4 ק"ת התשכ"ז, עמ' 3072.
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 E=238952.95 / ציון  בנקודת המתחיל מטר  50 עד ברוחב הדרך קטע (8)
ציון E=238811.34 / N= 740464.86 על  בנקודת והמסתיים הדרך N=735467.23 על

לאילניה; סמוך הדרך

בנקודת קשת הגישה לבית דרך עם הדרך מתחברת קשת שבו בית מחלפון (9)
הדרך; על E= 238753.49 / N= 736190.41 ציון

 E=238809.82 / N= 736706.93 ציון המתחילה בנקודת 20 מטר עד ברוחב הדרך (10)
הגישה  דרך E=238984.42 / N= 736696.86 על ציון בנקודת והמסתיימת הדרך על

מבקרים; למרכז

ציון בנקודת המפורטת בפסקה (10) הדרך הדרך עם מתחברת (11) הצומת שבו
; הדרך על E= 238809.82 / N= 736706.93

בית - ציפורי :79 מס' דרך הדרך עם מתחברת שבו קשת בית משהד - מחלף (12)
הדרך; על E= 238882.17 / N= 737919.89 ציון קשת5 ועם דרך מס' 767 בנקודת

ולאילניה אילן לשדה הגישה דרך עם הדרך מתחברת שבו אילן שדה מחלפון (13)
הדרך. על E= 238878.94 / N= 739833.79 ציון בנקודת

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
ו–כ/3-8025 הערוכות  כ/1-8025 במפות מספר בצבע אדום זיהוי, הראשונה והמסומנים, לשם
התשס"ו  באלול י"ט ביום בדרכים והבטיחות התחבורה שר ביד 1:5,000 והחתומות מידה בקנה

(להלן - המפות). (12 בספטמבר 2006)

רח' בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה - מעצ במשרדי נמצאים המפות העתקי .2
,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בהם לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 יהדות קנדה

הרגילות. העבודה בשעות

המפורטים ובחלקות בגושים  במפות  בירוק הצבועים השטחים  על  הפקודה תחולת .3
בטלה. - השניה בתוספת

ראשונה תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

15138,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11
36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31

15139,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,36 ,35
,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54

73 ,72

15140,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38
,130 ,129 ,128 ,127 ,113 ,109 ,95 ,94 ,93 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

151 ,139 ,138 ,137 ,136

1514142 ,34 ,33 ,32 ,31 ,3 ,2

1514714 ,13 ,12 ,11 ,8 ,7 ,5 ,310 ,9

151497 ,5 ,2 ,1

רשות לעיין במפה

ביטול

__________
5 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1389.

N=735467.23



3.10.2006 התשס"ז, בתשרי י"א ,6522 התקנות 87קובץ

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

1515240 ,38 ,35

1533669 ,5 ,1

1534154 ,50 ,47 ,29 ,28 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,13

169846 ,2 ,1

169857 ,5 ,2 ,1

169862 ,1

16996,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22
,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40

72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58

16999,65 ,64 ,61 ,60 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,33 ,32 ,30 ,29
66

1700063 ,59 ,58 ,32 ,25 ,20 ,19 ,16 ,1

1700133 ,32 ,31 ,30 ,26 ,17 ,16 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,3 ,2 ,1

1704241

שניה תוספת
(3 (סעיף

חלקותגושים

1513810 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

15139,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
34 ,33 ,32 ,31

15140126 ,97 ,96

1533663 ,5 ,2

1534149 ,15

1700113

(12 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ט
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

 

מס' דרך הצטלבות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף גולני, ומסילות הדרכים צו
- צומת  עפולה :65 עם דרך מס' (ק"מ 66.0 - 70.5) ישי - טבריה צומת : 77
מחלפון ;65 מס' דרך על אילניה מחלפון 68.5 - ק"מ 71.5); (ק"מ עמוד נחל
דרך על לביא מחלפון ;77 מס' דרך על גולני בצומת הנצחה לאתר כניסה
התשס"ז-2006  וביטול), הרחבה תוואי, (שינוי חקלאיות) דרכים ;77 מס'

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,
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האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1
מס' 77: דרך E=237256.46 / N=741991.94 על בנקודת ציון המתחיל קטע הדרך (1)
 E=241362.42 / N=742954.81 ציון בנקודת והמסתיים הדרך) - טבריה2 (להלן - ישי צומת

ללביא; סמוך הדרך על

דרך על  E=238811.08 / N=740464.88 ציון בנקודת  המתחיל הדרך קטע  (2) 
ציון  בנקודת  והמסתיים לאילניה סמוך  גולני3  צומת - עפולה :65  מס'

עמוד4; נחל צומת - גולני צומת מס' 65: דרך  E=238399.46 / N=743185.13 על

גולני3  צומת - עפולה :65 מס' דרך עם הדרך מתחברת  שבו  גולני מחלף (3)
גולני; לצומת סמוך הדרך על E=238450.47 / N=742134.48 ציון בנקודת

הגישה  דרך גולני3 עם צומת - עפולה :65 מס' מחלפון אילניה שבו מתחברת דרך (4)
 E=238762.29 / N=740743.08 ציון בנקודת צבאי למחנה הגישה דרך ועם לאילניה

גולני; צומת - עפולה :65 מס' דרך על

אבני ולגבעת ללביא הגישה דרכי  עם  הדרך  מתחברת  שבו לביא מחלפון (5)
הדרך; על E=241121.25 / N=742944.16 ציון בנקודת

הדרך  על  E=239487.86 / N=742725.33 ציון בנקודת המתחילה הדרך (6)
לאתר  הגישה דרך על  E=239213.95 / N=742746.90 ציון בנקודת והמסתיימת

ההנצחה בצומת גולני;

ציון בנקודת בפסקה (6) המפורטת עם הדרך מתחברת הדרך שבו (7) המחלפון
הדרך; על E=239487.86 / N=742725.33

 E=238999.07 / N=742304.94 ציון בנקודת המתחילה 30 מטרים עד ברוחב דרך (8)
הדרך; על E=239487.86 / N=742725.33 ציון בנקודת והמסתיימת

והמסתיימת   E=239070.39 / N=742415.36 ציון בנקודת  המתחילה דרך  (9)
;E=239018.45 / N=742452.51 ציון בנקודת

המפורטת הדרך עם (8) בפסקה  המפורטת  הדרך מתחברת שבו (10) הצומת 
;E=239070.39 / N=742415.36 ציון בנקודות (9) בפסקה

 E=238825.63  / ציון בנקודת המתחילה מטר  20 עד ברוחב חקלאית דרך (11)
 E=238999.07 / ציון  בנקודת והמסתיימת  אילניה לצומת  סמוך  N=740811.33

;N=742304.94

 E=240969.84  / ציון בנקודת המתחילה מטר  5 עד ברוחב חקלאית דרך (12)
 E=239803.07 / ציון  בנקודת  והמסתיימת לביא למחלפון סמוך   N=742994.81

;N=742917.45

 E=238387.79  / ציון בנקודת המתחילה מטר  5 עד ברוחב חקלאית דרך (13)
 E=237703.36  / ציון בנקודת והמסתיימת גולני לצומת סמוך  N=742401.89

הדרך. על N=742204.02

הראשונה  בתוספת ובחלקות המפורטים בגושים והצמתים עוברים הדרך תוואי (ב)  
 1:5,000 מידה  בקנה הערוכה כ/8005  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(28 באוגוסט 2006) התשס"ו ד' באלול בדרכים ביום שר התחבורה והבטיחות ביד והחתומה

המפה). - (להלן

הפקודה תחולת
הדרך על

__________
2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 816.

3 ק"ת התשכ"ד, עמ' 513.

4 ק"ת התשכ"ו, עמ' 807.
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רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

המפורטים ובחלקות בגושים  במפה  בירוק הצבועים השטחים  על  הפקודה תחולת .3
בטלה. - השניה בתוספת

ראשונה תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

15142,28 ,27 ,25 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,12 ,11 ,8 ,7 ,6
50 ,44 ,43 ,42 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29

1515240 ,39 ,2 ,1

151539 ,8 ,6 ,5 ,4 ,1

15154,47 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
56 ,55 ,54 ,50

15225,59 ,58 ,57 ,56 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,40 ,39 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5
,118 ,116 ,112 ,111 ,106 ,99 ,96 ,89 ,88 ,86 ,76 ,63 ,62

130 ,125 ,119

,90 ,87 ,61 ,60 ,54 ,45 ,38
,98 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
,104 ,103 ,102 ,101 ,100
134 ,122 ,117 ,113 ,105

15226,35 ,34 ,31 ,30 ,29 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,5 ,3
127 ,117 ,116 ,115 ,114 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36

7 ,6

1522994 ,38 ,37 ,36 ,31 ,30 ,29

1523072

1523140

15232107

1523460 ,36 ,30 ,29 ,28 ,2663

1523742 ,41 ,40 ,39 ,6 ,4 ,3 ,1

1524293 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

1661964 ,63 ,62 ,59 ,48 ,47 ,46 ,43 ,42 ,1

16620,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,61 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73
,108 ,107 ,105 ,103 ,102 ,101 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87

125 ,124 ,123 ,117 ,116 ,115 ,113 ,112 ,111 ,109

,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,6
126 ,100

16621,109 ,108 ,99 ,98 ,91 ,90 ,83 ,82 ,75 ,74 ,67 ,66 ,59 ,56
131 ,130 ,124 ,123 ,117 ,116

1664459 ,56 ,31 ,30 ,29

רשות לעיין במפה

ביטול
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שניה תוספת
(3 (סעיף

               חלקותגושים

1514240 ,39 ,38 ,37 ,36

151533

16620121 ,104

16621132 ,58 ,57 ,12

(28 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ד'
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

 

דרכים הצטלבות אביאל, (צומת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים צו
התשס"ז-2006 ו–6533), 654

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצומת הדרך קטע על תחול הפקודה (א) .1
 E=148387.45 / N=215192.46 ציון בנקודת המתחיל 20 מטר עד ברוחב הדרך קטע (1)
והמסתיים  אביאל לצומת סמוך הדרך) - כרם2 (להלן - טול זכרון יעקב :654 מס' דרך על

אביאל-עמיקם; צומת מס' 6533: דרך E=148492.76 / N= 215262.96 על ציון בנקודת

אביאל-עמיקם צומת :6533 מס' דרך עם שבו מתחברת הדרך אביאל צומת (2)
הדרך. על E= 148387.45 / N= 215192.46 ציון בנקודת

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
 1:1,250 מידה  בקנה הערוכה כ/8036  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(28 באוגוסט 2006) התשס"ו ד' באלול בדרכים ביום שר התחבורה והבטיחות ביד והחתומה

המפה). - (להלן

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

                  חלקותגושים

1241517

(28 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ד'

פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התשי"ג, עמ' 11.
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- עין  קטע קציר :596 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
- 5.7 (ק"מ צומת כניסה לעין א–סהלא; צומת כניסה לקציר)  א–סהלא;

התשס"ז-2006 ,(6.4 ק"מ

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

 E=211450.13/ N=710216.15 ציון בנקודת המתחיל 30 מטר עד ברוחב הדרך קטע (1)
ציון והמסתיים בנקודת לקציר סמוך הדרך) - שקד (להלן - קציר :596 מס' דרך  על

הדרך; על E=212108.59 / N= 710051.06

 E=211894.86 / N=710182.16 ציון בנקודת המתחיל 30 מטר עד ברוחב הדרך קטע (2)
לעין  הגישה דרך E=211921.65 / N= 710231.66 על ציון בנקודת והמסתיים הדרך על

א–סהלא;

לעין גישה דרך עם  הדרך מתחברת שבו א–סהלא לעין הכניסה  צומת (3) 
הדרך; על E= 211894.86 / N= 710182.16 ציון בנקודת א–סהלא

 E=211981.70 / N=710123.02 ציון בנקודת המתחיל 16 מטר עד ברוחב הדרך קטע (4)
;E=211937.35 / N= 710089.90 ציון בנקודת והמסתיים הדרך על

המפורט הדרך  קטע עם הדרך מתחברת  שבו  לקציר הכניסה צומת  (5) 
הדרך. על E= 211981.70 / N= 710123.02 ציון בנקודת (4) בפסקה

בתוספת  המפורטים ובחלקות  בגושים עוברים והצמתים הדרך קטעי ושטח  גבולות (ב)  
 1:2,500 מידה  בקנה הערוכה כ/8026  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(28 באוגוסט 2006) התשס"ו ד' באלול בדרכים ביום שר התחבורה והבטיחות ביד והחתומה

המפה). - (להלן

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

                 חלקי  חלקותגושים

2038211 ,9 ,8 ,4 ,3

203895 ,2 ,1

(28 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ד'

פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה
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דרכים הצטלבות יבול: (צומת ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים  צו
התשס"ז-2006 ו–2211), 2200 מס'

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הפקודה), אני - (להלן

האלה: והצומת הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

 N=568187.01 / ציון  בנקודת המתחיל מטר  50 עד ברוחב הדרך קטע (1)
והמסתיים הדרך) - (להלן יוסף תלמי - יבול :2200 מס'  דרך על  E=136344.13

הדרך; על E=136614.84 / N= 568258.43 ציון בנקודת

/N=568087.33 ציון  בנקודת המתחיל מטר  50 עד ברוחב הדרך קטע (2)
ציון בנקודת והמסתיים אבשלום - אבשלום צומת מס' 2211: דרך  E=136515.04 על

אבשלום; - אבשלום צומת מס' 2211: דרך E=136438.58 / N= 568377.53 על

אבשלום - אבשלום צומת :2211 מס' דרך הדרך עם מתחברת יבול שבו צומת (3)
הדרך. על E= 136479.49 / N= 568222.84 ציון בנקודת

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים  עוברים  והצומת  הדרכים  ושטח גבולות (ב)  
 1:1,250 מידה  בקנה הערוכה כ/8032  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,
(28 באוגוסט 2006) התשס"ו ד' באלול בדרכים ביום שר התחבורה והבטיחות ביד והחתומה

המפה). - (להלן

רח' יהדות לדרכים בישראל בע"מ, הלאומית החברה - נמצא במשרדי מעצ העתק המפה .2
בשעות ,03-7355444 מראש בטל' בתיאום בו לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

תוספת
1(ב)) (סעיף

         חלקי  חלקותגושים

1003033

1003043

(28 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ד'

פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

התשס"ז-2006 רשמיים), (תקנים התקנים אכרזת

עם נציגי לאחר התייעצות התשי"ג-11953, התקנים, לחוק סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז הבריאות, אני שר והצרכנים ובהסכמת היצרנים

רשמיים: תקנים הם האלה הישראליים התקנים .1

הפקודה תחולת
הדרך על

רשות לעיין במפה

רשמיים תקנים

__________
.52 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30;
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מאוגוסט 2005; כלוריט, נתרן לשתיה: המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 8 - ת"י

מאוגוסט  גופרתי, אלומיניום לשתיה: המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 9 - ת"י
;2005

ממאי  גופרתית, חומצה לשתיה: המיועדים במים לטיפול כימיקלים -  10 חלק   5438 ת"י
;2005

ממאי 2005; תת–כלורי, ברזל לשתיה: המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 11 - ת"י

קרבונט),  (קלציום סידן פחמתי לשתיה: במים המיועדים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 12 - ת"י
;2005 מאוגוסט

בתולי,  גרגירי פעיל לשתיה: פחם במים המיועדים לטיפול כימיקלים - 13 5438 חלק  ת"י
;2005 מאוגוסט

קטיונים,  פוליאקריל-אמידים לשתיה: המיועדים במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 14 - ת"י
;2005 מאוגוסט

אניונים  פוליאקריל-אמידים המיועדים לשתיה: במים לטיפול כימיקלים 5438 חלק 15 - ת"י
.2005 מאוגוסט ולא–יוניים,

תקנים להפקדת מקומות בדבר בהודעה המפורטים במקומות הופקדו האמורים התקנים .2
רשמיים2.

פרסומה. מיום יום שישים זו אכרזה של תחילתה .3

(2 באוגוסט 2006) התשס"ו באב ח'

ישי הו אלי  (3-95 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

2 י"פ התשל"ו, עמ' 1871.

התשס"ז-2006 ,(2 רשמיים) (מס' (תקנים אכרזת התקנים

נציגי עם התייעצות ולאחר התשי"ג-11953, התקנים, לחוק סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני והצרכנים, היצרנים

רשמיים: תקנים הם האלה הישראליים התקנים .1
מנובמבר  בדיקה, ושיטות דרישות - אצבעות צבעי צעצועים: בטיחות -  7 חלק   562 ת"י

;2005

ביתי  לשימוש פעילות דומים מגלשות וצעצועי צעצועים: נדנדות, בטיחות 562 חלק 8 - ת"י
.2005 מנובמבר לבית, מחוץ או בבית משפחתי,

תקנים להפקדת מקומות בדבר בהודעה המפורטים במקומות הופקדו האמורים התקנים .2
רשמיים2.

פרסומה. מיום שישים ימים אכרזה זו של תחילתה .3
(13 בספטמבר 2006) באלול התשס"ו כ'

ישי הו אלי  (3-95 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   

הפקדה

תחילה

__________
.52 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30;

2 י"פ התשל"ו, עמ' 1871.

רשמיים תקנים

הפקדה

תחילה
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העובדים בפנקס רישום דרכי בדבר (כללים הסוציאליים העובדים הודעת
התשס"ז-2006 הסוציאליים),

בדבר (כללים הסוציאליים העובדים לתקנות לפי תקנה 8(ד) סמכותי בתוקף מודיע אני   
בחודש שפורסם המדד עליית עקב כי התשס"ג-12002, הסוציאליים), העובדים בפנקס רישום
הוא האמורות, לתקנות 8(א) תקנה נוסח מרס 2005, בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת מרס

כלהלן: (1 במאי 2006), באייר התשס"ו ביום ג' החל

- יהיו אלה תקנות לענין האגרות "(א)

שקלים חדשים
בעד רישום בפנקס (1)211

בעד עיון בפנקס (2)"25

(10 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול י"ז
אולמרט אהוד  (3-2839 (חמ

הרווחה שר                                                                                   
__________

.168 עמ' התשס"ד, 1 ק"ת התשס"ג, עמ' 246;

גוריון) בן התעופה מנמל במוניות נוסעים (הסעת התעופה שדות רשות כללי
התשס"ז-2006 (תיקון),

החוק),  - התשל"ז-11977 (להלן שדות התעופה, רשות לחוק סעיף 30 לפי סמכותה בתוקף  
אלה: התעופה כללים שדות קובעת רשות והבטיחות בדרכים, שר התחבורה ובאישור

בן  התעופה מנמל נוסעים במוניות התעופה (הסעת שדות רשות 13 לכללי סעיף במקום .1
יבוא: התשמ"ג-21983, גוריון),

"עצירה והצגת
אישור

המוצבת למוניות הביקורת בעמדת יעצור מהנמל היוצא במונית נוהג .13
מי  או שוטר דרישת ויציג לפי לכיוון מזרח התעופה 89.6 בשדרות בנקודה

".8 סעיף לפי לו שניתן האישור את זה לענין מינה שהמנהל

פרסומם. שלאחר לחודש באחד אלה כללים של תחילתם .2

(27 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ג'
(3-1518 (חמ

נתאשר.
פז מו ל  שאו

בדרכים והבטיחות התחבורה שר

צמח שאול
הרשות מועצת ראש יושב מקום ממלא

__________
1 ס"ח התשל"ז, עמ' 182.

.1016 עמ' התשס"א, ;969 עמ' התשנ"ו, ;867 עמ' התשמ"ח, 2 ק"ת התשמ"ג, עמ' 944;

13 החלפת סעיף

תחילה
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