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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים לחברה בעד שירותי בזק)(מם׳ 3),
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 עו הכניסה לישראל (פטור מאשרה)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1994

יעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף ד1(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו', ואחרי התי
 עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, אחרי ״אקוודור״ יבוא  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל״ד-21974
 ״ארגנטינה״.

 כ״ר בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 1084-» י

 שר הפנים

 ם״וו התשי״ב, עמי 554: התשמ״ה, עמי 213.
 ק״ת התשל׳׳ד, עמי 976; התשנ׳׳ד, עמי 656.

 עו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר)(תיקון),
 התשנ״ד-994ו

, אני מצווה י עסקים, התשכ״ח-968זי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־39 לחוק רישו
 לאמור:

, אחרי י לפי חיקוק אחר), התשל״ד-974ו2 י עסקים (עסקים טעוני רישו  תיקון התוספת 1. בתוספת לצו רישו
 ״תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמ״א- 1981״ יבוא: ״חוק הגז (בטיחות ורישוי),

 התשמ״ט-989ו3״.

 ב׳ בתמוז התשנ״ד (29 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 3-502) י

 שר הפנים

 סייח התשכ״ח, עמי 204.
 ק״ת התשל״ד, עמי 955: התשמ״ג, עמי 1605.

 סייח התשמ״ט, עמי 108.

 תקנות הדרכונים (תיקון), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, התשי״ב-1952', באישור שר האוצר לפי סעיף
ר ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב)  39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישו

, אני מתקין תקנות אלה: 3  לחוק־יםוד: משק המדינה

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות הדרכונים, התש״ם-1980" -

 סייח התשי״ב, עמי 260.
 1 ם״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 נ ם״ח התשל״ה, עמי 206; התשנ״ב, עמי 40.

 4 ק״ת התש״ם, עמי 1510; התשנ״ד, עמי 274.
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 האגרה בש״דו האגרה בדולרים

"60 

"13 

180 

40 

ן י ב ק ר ח צ  י
 שר הפנים

 (1) אחרי פרט 1א יבוא:

 השירות המבוקש

 ״1ב. דרכון עם מספר עמודים בפול

 (2) אחרי פרט 2(ג) יבוא:

 ״2א. תעודת מעבר לקטין עד גיל 17

 ב״ד בתמוז התשנ״ד (3 ביולי 1994)
 (דומ 3-492)

 תקנות מס ערך מוסף! (תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-994 ו
, באישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 38, 44 ו־45ו לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975י

עדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  ו

(א) ואחריו יבוא: תיקון תקנה 9!  1. האמור בתקנה 19 לתקנות מם ערך מוסף, התשל״ו-21976, יסומן

 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תותר בניכוי חשבונית מס שהוצאה לתושב
 ישראל בידי תושב שטחי עזה ויריחו הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות
 הפלשתינאית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל
 לבין הארגון לשחרור פלסטין ביום כ״ג באייר התשנ״ד (4 במאי 1994), זולת אם נתקיימו

דוא אמינותה.״ י  התנאים שעליהם הורה המנהל לשם ו

 2. תחילתה של תקנה 1 לגבי חשבוניות שהוצאו החל ביום ח׳ בםיון התשנ״ד (18 במאי תחילה
.(1994 

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר

 ב׳ באב התשנ״ד (10 ביולי 1994)
 (חמ 36::-3)

 י ס׳׳ח התשל־ו, עמי 52.
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1590; התשנ״ד, עמי 70.

 צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים (שינוי התוספת לחוק)(הוראת שעה),
 התשנ״ד-994ו

ן במקומות ציבוריים, התשמ׳׳ג-1983י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ג) לחוק הגבלת העישו
ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:  (להלן - התוק), ובאישו

ק _ תיקון התוספת ו ח  בתוספת ל

 (1) בפרט 14, במקום ״או בבית דואר״ יבוא ״בבית דואר או בסוכנות דואר״;

 (2) אחרי פרט 14 יבוא:

ן הותר בו  ״15. מקום עבודה, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישו
בדים(להלן - אזור עישון), די האחראי במקום לאחר התייעצות עם העו  במפורש בי
ן אין עובדים אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; באזור ור העישו  ובלבד שבאז

.1 

 י ס״1ו התשמ״ג, עמי 1.48; ק״ת התש״ן, עמי 747.
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ן בו אינו גורם ן אם יש בו סידורי אוורור תקינים ואם העישו ן יותר העישו  העישו
 למטרד בחלקים אתרים של מקום העבודה; חדר או אולם שעובדים בו רק עובדים
ן מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של האחראי  שהם מעשנים, יראו באזור עישו
נו  במקום; לענין זה, ״מקום עבודה״ - כל מקום בבנין שעובדים בו אנשים ושאי
ן מכוח כל דין ואין בו  משמש למגורים. אין בהוראות פרט זה כדי לפגוע באיסור עישו

ן במקום העבודה.״ ד לאסור את העישו  בדי למנוע ממעבי

 תחילה 2. תחילתו של צו זה תשעים ימים מיום פרסומו.

 היקף 3. צו זה יעמוד בתוקפו שנים עשר חודשים מיום תחילתו.

 ג׳ באב התשנ״ד (11 ביולי 1994)
ה נ ם ס י ר פ  >חמ 0-2083 א
 שר הבריאות

 עו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי), התשנ״ד-994 ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י

 תנאיס לפטור 1 . הדרישה הנוגעת לתכולה אחידה של גבינות קשות ארוזות מראש שבחלק 2 בתקן ישראלי
 1118, שהוכרז כתקן רשמי(2), או בכל תקן ישראלי אחר שהוכרז כתקן רשמי, לא תחול על גבינות

 קשות שנתקיימו לגביהן תנאים אלה:

 (1) הגבינות הקשות מיובאות ממערב אירופה והן מוצגות ומשווקות במסגרת יריד
 גבינות הנערך בארץ:

 (2) תקופת היריד לא תעלה על ארבעים וחמישה ימים:

 (3) מנהל מינהל המזון במשרד התעשיה והמסחר ומנהל שירות המזון במשרד הבריאות
 אישרו בכתב ליבואן שהתנאים כאמור בפסקאות (1) ו־(2) התקיימו.

 2. תוקפו של צו זה עד ליום כ״ז בכסלו התשנ״ה (30 בנובמבר 1994).

 ב״ו בתמוז התשנ״ד (5 ביולי 1994)
ש י ר ה ח כ י  >וזמ 95-» מ

 שר התעשיה והמסחר

 סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34.
 י״פ התשמ״ג, עמי 2908.

 תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף! הייצור המקומי השנתי)
 (תיקון), התשנ״ד-1994

׳ אני מתקין
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק תכנון משק התלב בישראל, התשנ״ב-1992י

 תקנות אלה:

 תוקף

 ס־ח התשנ״ב, עמי 139.
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 1. בתקנה 1 לתקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייעור המקומי השנתי) תיקון תקנה ו
 התשנ״ד-994ו2 -

 (1) בפסקה (1), במקום ״1,002״ יבוא ״1,012.5״.

 (2) בפסקה (3), במקום ״2.0״ יבוא ״2.5״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח בטבת התשנ״ד (ו בינואר 1994). תהילה

 ד׳ בי.יםן התשנ״ד (16 במרס 1994)
ר ו ב צ ק ע  >חמ3ו24-ג< י
 שר החקלאות

 2 ק ית התשנ״ד, עמי 354.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה
 בעד שירותי בזק)(מס׳ 2), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

, אחרי תיקון סעיף 1  1. בסעיף ו לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה), התשמ״ד-21994
 ״ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשנ״ד-1994״ יבוא
 ״ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון), התשנ״ד-

״.  1994 נ

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ד באייר התשג״ד (25 באפריל 1994). תחילה

 י״ג באייר התשנ״ד (24 באפריל 1994)
י נ ו ל ת א י מ ל ו ט ש ח ו ) ש ה נ י י ב ם ( ה ר ב  >חמ3-17.4) א

 שר האוצר שרת התקשורת

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 358.

 ק״ת התשנ״ד, עמי 1199.

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)
 (תיקון), התשנ״ד-994ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(אץו) ו־(ד) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982י, בהסכמת שר האוצר
 ובאישורה של ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), תיקון התוספת
) _ הראשונה ת ן ו ר ק י ע ! ת ך ו נ ק ת ף _ ה 9 9 4 _ ך ״ נ ש ת  ה

ן ו ר שקבע בעל הרשי עו  (1) בסעיף 7(א), בסופו יבוא: ״בתוספת חיוב בעד זמן אויר בשי
ן ו  לשירותי רט״ן: לענין סעיף קטן זה, ״חיוב בעד זמן אויר״ - התמורה שגובה בעל רשי
 לשירותי רט״ן ממנוי בעד שיחה למנוי של מערכת רט״ן המתחילה ברגע מימוש

 ההתקשרות בין המנויים האמורים ומסתיימת ברגע הניתוק.״;

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ג, עמי 19.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 358.
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 (2) במקום לוח ב׳ יבוא:

 ״לוח ב׳

 רשימת מרכזות לפי סוג וקבוצת תשלום קבוע באזורי החיוג השונים

 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 02 ו בר־כוכבא (מ) הר־נוף (מ) קרית יובל (מ) א
 גבעת שאול (אר) כורש (מ) רוממה (מ)

ן(מ) רמות (מ) ו  גולומב (מ) מעוז צי
 גילה (מ) מרחביה (מ) רמות אשכול (מ)

 הורדום (אר) נווה יעקב (מ) תלפיות (מ)
 הורדום (אמ) פסגת זאב (מ)

 2 בית שמש (מ) ג

 03 1 אור יהודה (מ) התחנה המרכזית (מ) צוק (מ) א
 אזור (מ) חולון(מ) קיראון >מ)

 בגי ברק (מ) יד אליהו(מ) רמה (מ)
 בת ים (מ) יהוד (מ) רמת אביב (מ)

(מ)  בת ים תעשיה (מ) ירקון(מ) רמת גן
ן(מ)  גבעתיים (מ) כורש ג׳(מ) רמת השרו
 גבעת שמואל (מ) מערב (מ) רמת יצחק (מ)

 דן(מ) מקוה ישראל (מ) תכנית ל׳(מ)
 דפנה (מ) נורדיה (מ)

מ) ) ן ו  דרום (מ) צפ
 2 בית דגן(מ) כפר חבד (מ) ג
 3 כפר קאסם (מ) ג
 4 לוד נתב׳׳ג(מ) תעשייה אוירית (מ) ג
 5 אורון(מ) בלינסון(אר) ב

 פתח תקוה (מ) בלינםון(אמ)
ן(מ) ב ו  6 פואבלו אםפניול (מ) רמת אליהו(מ) ראשון לצי
ן(מ) ג  7 ראש העי
 8 שוהם (מ) ג

 04 1 אחוזה (מ) מעלה השחרור (מ) קרית אתא (מ) א
 דלית אל כרמל (מ) מערב (מ) קרית ים (מ)

 טירת הכרמל (מ) מפרץ (מ) קרית מוצקין(מ)
 כרמל (מ) מפרץ 2(מ) רכס הכרמל (מ)

 כרמל צרפתי(מ) עוםפייה (מ) שיקמונה (מ)
 מזרח (מ)

 (7)06 1 בועיינה (מ) ג
 2 בני יהודה (מ) ג

 3 טבריה 1 (מ)
 טבריה 2 (מ) ב
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 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 (7)06 4 כנרת (מ) ג
 5 כפר תבור (מ) ג
 6 םכנין(מ) ג
 7 עלבון(מ) ג

 (9)06 1 מירון(מ) ג
 2 מסעדה (מ) ג
 ג צפת (מ) ב
 4 קצרין(מ) ג
 5 קרית שמונה (מ) ג
 6 ראש פינה (מ) ג
 7 שכונת ורדים (מ) ג

מ) אילת 2 (מ) )  (3)07 אילת ו
 ב

מ) )  אילת ו

 07 ו באר שבע (מ) עומר(מ) ב
 (2.4.5.9) סנהדרין(מ) נאות מדבר (מ)

 2 אופקים (מ) ג
 3 רימונה (מ) ג
 4 ירוחם (מ) ג
 5 ישע (מ) ג
 6 מיתר (מ) ג
 7 מצפה רמון(מ) ג
 8 נווה ציה זוהר (מ) ג
 9 נתיבות (מ) ג
 10 ספיר (מ) ג
 11 ערד (מ) ג
 ג
 ג

 12 שובל (מ)

(מ) ב ן  (07:7.8 1 אפרידר (מ) מגדל(מ) שמשו
 אשקלון(מ)

 2 נוה דקלים (מ) ג
 3 נהורה (מ) ג
 4 קרית גת (ר) ג
 5 שדרות (מ) ג

 (3) בלוח ג׳, בסופה של הערה (א) יבוא:

ון לשירותי רנז״ן; לענין סעיף  ״בתוספת חיוב בעד זמן אויר בשיעור שקבע בעל הרשי
ן לשירותי רט׳׳ן ממנוי בעד ו  קטן זה, ״חיוב בעד זמן אויר ׳ - התמורה שגובה בעל רשי
 שיחה למנוי של מערבת רט״ן המתחילה ברגע מימוש ההתקשרות בין המנויים

 האמורים ומסתיימת ברגע הניתוק.״
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 2. בלוח ה׳ לתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

 (ו) בטור ״תשלום מלא״, לצד ״אנגולה״ יבוא ״50״;

 (2) בטור ״תשלום מלא״, לצד ״מרוקו״, במקום ״50״ יבוא ״51״;

 (3) אחרי ״סין רפוב׳ עממית״ יבוא:

 ״סינגפור 50״

 3. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות -

 (1) בלוח ד, בטור ״מספר הקבוצה לקביעת התשלום״, מול ״אוסטרליה״ ו״קוריאה
 רפובליקה הדרומית״, במקום ״15״ יבוא ״14״.

 (2) בלוח חי, בטור ״מספר קבוצות התשלום״, במקום ״15״ יבוא ״14״.

 י״ג באייר התשנ״ד (24 באפריל 1994)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 0-1744 ש

 שרת התקשורת

 תיקון התוספת
 השלישית

 תיקון התוספת
 החמישית

 עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים לחברה
 בעד שירותי בזק)(מם׳ 3), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף ד(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
, אנו מצווים לאמור:  התשמ״ו-985וי

, אחרי רותים(הוראת שעה), התשנ״ד-21994  1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשי
 ״ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיקון), התשנ״ד-994ו״
 יבוא ״ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ד-31994, ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק)

 (תיקון מס׳ 2), התשנ״ד-1994״.

 ב״א בתמוז התשנ״ר (30 ביוני 1994)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש

 שרת התקשורת
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 (דומ 3-1744)

 סייח התשמ״ו, עמי 2.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 358 ועמי 1200.

 ק״ת התשג״ד, עמ׳ 1204.

 ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 1202.

 תיקון סעיף 1

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק)
 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1994

, ובהתייעצות עם שר האוצר,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו(ג) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982י
 אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת
 הראשונה לחוק), התשנ״ד-21994, (להלן - התקנות העיקריות) -

 י סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ג, עמי 19.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 380; התשנ״ד, עמי 823.
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 (1) בחלק אי, במקום פרט 34 יבוא:

 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ

 תיקון התוספת
 השניה

 תיקון התוספת
 השלישית

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 אינו עולה על עולה על
 100 מטרים 100 מטרים בקו

 בקו אוירי אוירי
 תשלום קבוע
 פרטי השירות לחודש אחד

28.40 

 ״34. מכשיר טלפון ראשון או נוסף
 :(דגם זמיר או עפרוני -

 ׳:1) תשלום חד־פעמי
 !2) 3 תשלומים דו־חדשיים -

 לכל תשלום

 31) 6 תשלומים דו־חרשיים -
 לכל תשלום

 ללא תשלום

 3.20״

 (2) בחלק די, בטור ״התשלום״ בפרטים 4 ו־5, במקום ״0.983״ יבוא ״0.98״:

 (3) בחלק ח; במקום פרט 5 יבוא:

 ״5. הנפקה של דף חשבון טלפון מפורט - לפי בקשת מנוי
 המחובר למרכזת םיפרתית -

 (1) בעד שיחות לשירות בין־לאומי או בעד שיחות
רות רט״ן  לשי

 (2) בעד שיחות מקומיות או בין־עירוניות - לכל דף
 המכיל 48 שורות או חלק מהן

 בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בלוח ב׳ -

 (ו) בשורה ״וולטה עילית, ר׳ בורקינה פסו״ יימחק המספר ״11״;

 (2) ב״יווך, במקום ״3״ יבוא ״5״;

 (3) ב״מרכז אפריקה״, במקום ״11״ יבוא ״3״;

 (4) ב״נורבגיה״, במקום ״וו״ יבוא ״5״;

 (5) אחרי ״םרי לנקה (ציילון)״ יבוא: ״עומאן 2״.

 בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

 (1) בחלק א׳ -

 (א) מספר הפרט אחרי פרט 4 הוא ״5״;

 (ב) בפרט 17, בטור ״תשלום קבוע״ בפסקה (ב), במקום ״16.10״ יבוא ״16.60״;

 (ג) מספר הפרט אחרי פרט 18 הוא ״19״;

 (ד) מספר הפרט אחרי פרט 22 הוא ״23״.

 (2) בחלק ד׳ לוח ח׳ -

 (א) בקבוצת תשלום ״3״, במקום ״6.81״ יבוא ״6.78״ ובמקום ״2.27״ יבוא ״2.26״

.2 

.3 
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 (ב) בקבוצת תשלום ״2ו״, במקום ״26.49״ יבוא ״26.40״ ובמקום ״8.83״ יבוא

;"8.80" 

 (ג) בהערה שבתחתית הלוח, במקום ״1.94״ יבוא ״1.54״.

 4. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, חלק ב׳ בפרט 2(ד), במקום ״4,630.000״ יבוא
 ״2,570.00״.

 תיקון התוספת
 החמישית

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש
 שרת התקשורת

 ב״א בתמוז התשנ״ד (30 ביוני 1994)
 (חמ 3-1744}

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)
 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א^) ומד) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982', (להלן - החוק),
 בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה של תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק),
 התשנ״ר-994ו/ במקום פרטים ו עד 3 יבוא:

 תיקון התוספת
 השניה

 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ

 התקנה תשלום קבוע לחודש אחד
 פרטי השירות

 המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ -

 430.00 (א) ושסימונה (ר) או(אר) המשויכת לקבוצת
 תשלום קבוע

18.90 
18.90 
13.40 

 •ו>-
 קבוצה אי:
 קבוצה בי:
 קבוצה גי:

 (ב) ושםימונה(מ) או(אמ) המשויכת לקבוצת
 תשלום קבוע -

14.80 
14.80 
12.10 

 (ב)

 (ללא מכשיר

147.00 

76.40 

 קו מנוי־טלפון
 טלפון ראשון)

 (א) בתשלום חד פעמי
 (ב) 3 תשלומים דו חודשיים

 לכל תשלום
 (ג) 6 תשלומים דו חודשיים

 לכל תשלום

 קבוצה אי:
 קבוצה ב׳:
 קבוצה גי:

 המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ -

 430.00 (א) ושםימונה (ר) או(אר) המשויכת לקבוצת
 תשלום קבוע -

 קבוצה אי: 17.30
 קבוצה בי: 17.30
 קבוצה גי: 12.30

 ושסימונה(מ) או(אמ) המשויכת לקבוצת
 תשלום קבוע -

 קבוצה אי: 13.70
 קבוצה בי: 13.70
 קבוצה גי: 11.20

 47.00 ו

 קו מנוי־טלפון משותף (ללא
 מכשיר טלפון ראשון) - לכל מנוי

 (א) בתשלום חד פעמי
 3 תשלומים דו חודשיים,

 לכל תשלום
 6 תשלומים דו חודשיים,

 לכל תשלום

 (ב)

 (ג)

 ם״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ג, עמי 19.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 58ג ועמי 1199.
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 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ

 התקנה
 פרטי השידות

 3. קו מנוי טלפון לבעל רשיון 0ס.430 המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 לשירותי מידע (ללא מכשיר טלפון בלוח ב׳ -

(אד) המשויכת לקבוצת  ראשון) (א) ושםימונה (ר) או
 תשלום קבוע -

 קבוצה אי: 18.90
 קבוצה בי: 18.90
 קבוצה גי: 13.40

 (ב) ושםימונה(מ) או(אמ) המשויכת לקבוצת
 תשלום קבוע -

 קבוצה אי: 14.80
 קבוצה בי: 14.80

 קבוצה גי: 12.10״

 כ״א בתמוז התשנ״ד (30 ביוני 1994)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 0-1741 ש

 שרת התקשורת

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עמק יזרעאל, תיקון),
 התשנ״ד-994ד

, אני מצווה לאמור: ,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958•/ במקום החלפת פרט(נה<
 פרט (נה) יבוא: בתוספת הראשונה

 ״(נה)

זרעאל  עמק י

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור עמק יזרעאל הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה
ד שר הפנים ביום כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד  בי
ורית עמק  הפניים ירושלים, במשרד הממונה על מתח הצפון, נצרת עילית ובמשרד המועצה האז

 יזרעאל.

 טור ב׳
 טור א׳ גושים וחלקי גושים רישום קרקע

 אלונים גושים בשלמותם: 12189, 12311.
 חלקי גושים: 10368, 10592 עד 10594, 11365, 12312, 12322,

 12323 - במסומו במפה.

וי אבא גושים בשלמותם: 11370, 12183, 12321.  אלו
 חלקי גושים: 10346, 10365, 11365, 12182, 12322, 12323 -

 כמסומן במפה.

 אלון הגליל חלקי גושים: 17578 עד 17580 - כמסומן במפה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״ב, עמי 1466; התשנ״ג, עמ׳ 148; התשנ״ד, עמי 1089.
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 טור ב׳

 גושים וחלקי גושים רישום קרקע

 גושים בשלמות: 11367 עד 11369.

 חלקי גושים: 11365, 11366, 12322, 12323, 17581, 17583 -
 במסומן במפה.

 גושים בשלמות: 11242, 11244 עד 11249.

 חלק גוש: 11243 - כמסומן במפה.
 גושים בשלמות: 16713 עד 16723, 16731 עד 16736, 16747 עד

 6755 ו.

 חלקי גושים: 16727 עד 6730 ו - במסומן במפה.

 חלקי גושים: 17486 עד 17491 - כמסומן במפה.

 גוש בשלמות: 11401.

 חלקי גושים: 11395, 11402 - כמסומן במפה.

 גוש בשלמות: 17288.

 חלקי גושים: 17287, 17414, 17426 - כמסומן במפה.

 גושים בשלמות: 23245 עד 23249, 22538.

 חלק גוש: 22508 - כמסומן במפה.

 גושים בשלמות: 16860, 17292, 17293, 17378.
 חלקי גושים: 17290, 17291, 17294, 17295, 17340, 17341, 17413,

 17436 - כמםומן במפה.

 גושים בשלמות: 16924, 16925, 16928, 16929, 16976 עד 16986,
.17024 ,17023 ,17021 ,17020 

 חלקי גושים: 16023 עד 16920, 17022 - במסומן במפה.

 חלקי גושים: 17623, 17624, 17643 - כמםומן במפה.

 גושים בשלמות: 11479, 20272, 20273.

 חלקי גושים: 11472 עד 11474, 11480, 11481, 17289, 17412,

 17413, 20266, 20274 עד 20276, 20280, 20282, 20811 - כמסומן

 במפה.

 גושים בשלמות: 17587, 17588, 17590 עד 17593, 17598, 17599,
.17646 

 חלקי גושים: 17582, 17584 עד 17586, 17589, 17594, 17600,
 17601, 17607, 17608, 17644, 17645, 17647 עד 17649, 17651,

 17652, 17655, 17662 - כמםומן במפה.

 חלקי גושים: 10347 עד 10350 - כמסומן במפה.

 גוש בשלמות: 17502.

 17492,17490 עד 17496, 17585 - במםומן במפה.

 חלקי גושים: 11366, 17581, 17583 - כמסומן במפה.

 חלקי גושים: 17650, 17651, 17655 - במסומן במפה.

 טור אי

 בית לחם הגלילית

 בית שערים

 בלפוריה

 גבעת אלה

 גבעות זייד

 גבת

 גזית

 גניגר

 דברת

 הושעיה

 היוגב

 הסוללים

 הרדוף

 זרזיר

 חג׳אג׳רה

 דונתון
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 טור ב•

 גושים וחלקי גושים רישום קרקע

 חלק מגוש: 17426 - במסומן במפה.
 חלקי גושים: 10317, 10341 עד 10347, 10365, 10373 - כמסומן

 במפה.

 גושים בשלמות: 17268 עד 17278.

 חלקי גושים: 17289, 17412 - במסומן במפה.

 גושים בשלמות: 16765 ער 16773.

 גושים בשלמות: 17297 עד 17300.

 גושים בשלמות: 10604, 10605, 11253 עד 11262, 11264 עד
.11268 

 חלקי גושים: 11263, 11426 - במסומן במפה.

 גושים בשלמות: 16846 עד 16850, 16856 עד 16859, 16861 ער
.16872 ,16871 ,16867 

 חלק גוש: 17413 - כמםומן במפה.

 גוש בשלמות: 17479.
 חלקי גושים: 17499,17497 - כמסומן במפה.

 גושים בשלמות: 16784, 16785, 16793 עד 16797, 16802 עד
.16819 

 גושים בשלמות: 16786 ער 16792.

 חלקי גושים: 20561, 20562, 20566, 20796 - במםומן במפה.

 גושים בשלמות: 17181 עד 17194, 17498.

 חלקי גושים: 17287, 17414 - במםומן במפה.

 חלקי גושים: 10315, 10316, 10328 - כמםומן במפה.

 גושים בשלמות: 16996 עד 17000, 17075 עד 17090, 17231 עד
.22517 ,22516 ,22510 ,22507 ,22506 ,22504 ,22502 ,17233 

 חלקי גושים: 17001, 17002, 17121, 17238, 17239 - במסומן
 במפה.

 גושים בשלמות: 17602, 17604, 17611 עד 17622, 17631, 17632,
.17663 ,17660 ,17659 ,17653 

 חלקי גושים: 17600, 17601, 17603, 17606, 17623, 17624, 17625

 עד 17630, 17640, 17643, 17644 - כמםומן במפה.

 גוש בשלמות: 17473.
 חלקי גושים: 17461, 17463, 17476, 17477, 17626, 17627, 17629,

 17656 - כמסומן במפה.

 גושים בשלמות: 17246 עד 17252,17248.

 חלקי גושים: 17287, 17414, 17426 - כמסומן במפה.

 גושים בשלמות: 10601 עד 10603, 10606, 11403 עד 11408.

 טור א־

 יפעה

 בעביה-טבאש

 כפר ברוך

 כפר גדעון

 כפר החורש

 כפר יהושע

 מזרע

 מנשית-זבדה

 מרחביה מושב

 מרחביה קיבוץ

 נהלל

 עדי

 עין דור

י י ו ו  צפ

 רומה הייב

 רמת דוד

 שדה יעקב
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 טור ב•
 טור א׳ גושים וחלקי גושים רישום קרקע

ד גוש בשלמות: 17286.  שרי

 חלקי גושים: 17289, 17413, 17414 - במםומן במפה.

 תל עדשים גושים בשלמות: 16825 עד 16842, 16917, 16918.

 חלקי גושים: 16905, 16919, 16920 - כמסומן במפה.

 תמרת חלקי גושים: 17302 עד 17305 - כמסומן במפה.

 גושים בשלמותם: 10321, 10325, 10332,10330,10326, 10335 עד
 10340, 10351, 10352, 10354 עד 10356, 10362, 10363, 10370 עד
,17180 ,16887 ,16883 ,11409 ,11371 ,11176 ,10488 ,10483 ,10372 
 17245, 17251, 17267, 17301, 17415 עד 17418, 17423, 17427,
 17438, 17458, 17460, 17500, 17595 עד 17597, 17605, 17609,
 17610, 17633 עד 17639, 17641, 17642, 17658, 17661, 17664,

.17665 

 חלקי גושים: 10315 עד 10317, 10328, 10341, עד 10350, 10364,
,11472 ,11436 ,11427 ,11426 ,11263 ,11108 ,10600 ,10373 ,10365 
 11474, 11480, 11481, 12192, 12312, 16888, 17289, 17302, עד
 17305, 17312 עד 17414, 17419, 17426, 17443, 17459, 17461,
 17463, 17476, 17477, 17487 ער 17497, 17499, 17578 עד 17580,
 17582 עד 17586, 17589, 17594, 17600, 17603, 17606 עד 17608,
17649 ,17647 ,17645 ,17644 ,17640 ,17630 ,17628 ,17625 ,17624 

 ער 17651, 17654 עד 17657 - במםומן במפה.״

 ב״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
! י ב ק ר ח צ ) י 3 _ י 3 6 מ ח ) 

 שר הפנים

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(הגלבוע, תוקןן), התשנ״ז—1994

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1

 החלפת פרט(יד) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, במקום
ה פרט (יד) יבוא: נ ו ש 1 ° ת ה פ ס ו ת  ב

 ״(יד)

 הגלבוע
 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור הגלבוע הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום י״ח בתמוז התשנ׳׳ד (27 ביוני 1994) ושהעתקימ ממנה מופקדים במשרד הפנים
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרד המועצה האזורית הגלבוע.

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

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשי״ט, עמי 708; התשכ״ג, עמי 779: התשכ״ד, עמי 06ג עמי 1220 ועמי 1726.

 1208 קובץ התקנות 5615, י״ג באב התשנ״ד, 21.7.1994



 טור ב׳

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 גושים: 20749, 20755 בשלמותם:
 חלקי גושים: 20009, 20565, 20567 עד 20569, 20756, 20797

 כמםומן במפה.

 גושים: 20762, 20763, 20768 בשלמותם;

 תלקי גושים: 20756, 20769, כמסומן במפה.

 חלק גוש: 20786 כמסומן במפה.

 גושים: 23146, 23147, 23149, 23150, 23152, 23153, 23261, 23262,
 בשלמותם;

 חלקי גושים: 20905, 22628, 22729, 22730, 22738, 22746 עד
 22748, 23127, 23148, 23151, 23154, 23190, 23263, 23264 במסומן

 במפה.

 גושים: 20795, 22744, 23130, 23184 ער 23187, 23191 עד 23193
 בשלמותם.

 חלקי גושים: 20565, 20567, 22745, 22748, 22749, 23183, 23188,

 23190, 23194, 23195, 23212 במסומן במפה.

 גושים: 20760, 20761, 20770, 20771 בשלמותם:

 חלק גוש: 20769 במםומן במפה.

 גושים: 16798 עד 16800, 20585, 23176, 23177, 23179
 בשלמותם-,

 חלקי גושים: 17065, 17069, 20581 עד 20584, 23100, 23101,
 23125, 23175, 23178 כמסומץ במפה.

 גושים: 20779, 20780 בשלמותם:

 חלקי גושים: 20778, 20781, 20786, 20787, 20792 במםומן
 במפה.

 .חלק גוש: 23171 במסומן במפה.

 גוש: 20857 בשלמותו:

 חלקי גושים: 20856, 20858, 20859, 20919 במסומן במפה.

 גושים: 20764 עד 20766, 20800 בשלמותם;

 חלקי גושים: 20767, 20797, 20808 במםומן במפה.

 חלק גוש: 20767 כמסומן במפה.

 גושים: 22728, 23155, 23157, 23158 בשלמותם.

 חלקי גושים: 22628, 22629, 22729, 22730, 23129, 23148, 23154,
 23156 כמםומן במפה.

 חלקי גושים: 23202 עד 23207 במםומן במפה: השטח הבנוי של
 טיבה כמסומן במפה.

 גושים: 17095, 17096, 17098 עד 17100, 17108 עד 17112
 בשלמותם;

 טור א׳

 אביטל

 אדירים

 אומן

 בית אלפא

 בית השיטה

 ברק

 גבע

ש  גדי

 גדעונה

 גן־נר

 דבו־ה

 חבו

 חפ7י־בה

 טיבה

 טמרה
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 טור ב׳

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 חלקי גושים: 17101, 17102 במסומן במפה.

 גושים: 20563, 20564, 20573 ער 20575, 20580, 20591
 בשלמותם:

 חלקי גושים: 20560 עד 20562, 20565, 20566, 20570, 20576,
 20579,20578, 20581 עד 20583 כמסומן במפה:

 השטח הבנוי של הישוב יזרעאל כמםומן במפה.

 גושים: 20586 עד 20590, 23081, 23085 עד 23092 בשלמותם:

 חלקי גושים: 17069, 20578, 20579, 20582 עד 20584, 23080,

 23082, 23083, 23171 כמםומן במפה.
 גושים: 20252,20251 בשלמותם•,

 חלקי גושים: 20004 עד 20006, 20008 עד 20010, 20013, 20014,
 20250, 20253, 20254, 20610 עד 20612 כמסומן במפה.

 גושים: 22589, 22591, 22592, 22633, 23213, 23214, 23216, 23217
 בשלמותם;

 חלקי גושים: 22629, 22632, 23134, 23194, 23201, 23202, 23205

 עד 23212, 23215, 23219, 23221, 23251 כמםומן במפה.

 גושים: 20001, 20753, 20754, 20757 בשלמותם-,
 חלקי גושים: 20010, 20011, 20568, 20569, 20752, 20756, 20758

 במסומן במפה.

 גושים: 20785, 20788 בשלמותם;

 חלקי גושים: 20784, 20787 כמסומן במפה.

 גושים: 20012,20007, 20016 בשלמותם:

 חלקי גושים: 20004 עד 20006, 20008 ער 1 2001, 20013, 20014,

 20253 כמסומן במפה-,

 השטח הבנוי של הישוב מקיבלה במסומן במפה.

 גושים: 17051 עד 17063, 17072, 17073 בשלמותם:

 חלק גוש: 17068 כמסומן במפה.

 חלקי גושים: 20781 עד 20783, 20786 כמסומן במפה.

 גושים: 17066, 17067, 17070, 22622, 23084, 23103, 23135, 23160,
 23161, 23168, 23172, 23173 בשלמותם:

 חלקי גושים: 17065, 22625, 22626, 23082, 23083, 23100, 23101,
 23106, 23125, 23135, 23163, 23164, 23169 עד 23171, 23175,

 23208 כמסומן במפה.

 גושים: 22623, 22624, 23102, 23110 עד 23112, 23162, 23165,
 23166, 23174 בשלמותם:

 חלקי גושים: 22626, 23105, 23106, 23116, 23125, 23128, 23163,
 23164, 23167, 23169, 23209, 23215 כמסומן במפה.

 קובץ התקנות 5615, י״ג באב התשנ׳׳ד, 21.7.1994

 טור א•

 יזרעאל

 כפר יחזקאל

 מגן שאול

 מולדת בני ברית

 מיטב

 מלאה

 מקיבלה

 נאעורה

 ניר־יפה

 עין חרוד (איחוד)

 עין חרוד (מאוחד)
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 טור ב׳

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 גושים: 20740, 20751 בשלמותם:
 תלקי גושים: 20002, 20250, 20569, 20570, 20610, 20612, 20743,

 20752 במסומן במפה.

 גושים: 20613 עד 20616 בשלמותם:

 חלקי גושים: 20611, 20612, 20856, במסומן במפה.

 גושים: 20772, 20774 עד 20777, 20794 בשלמותם:

 חלקי גושים: 20744, 20773 כמסומן במפה.

 גושים: 17091 עד 17093, 17104 עד 17107 בשלמותם:

 חלקי גושים: 17068, 17101 עד 17103, 23202 עד 23204, 23250
 כמםומן במפה.

 גושים: 23104, 23113, 23114, 23118 עד 23120, 23124, 23126,
 23133 בשלמותם;

 חלקי גושים: 22736, 22737, 23105, 23116, 23117, 23121 עד
 23123, 23125, 23127 עד 23129, 23131, 23132, 23134 כמסומן

 במפה.

 גושים: 17064, 20003, 20255, 20572, 20577, 20592, 20733, 20741,
 20742, 20759, 20798, 20801, ו2085 עד 20855, 20860 עד 20877,
,22518 ,22509 ,22501 ,22218 ,20954 ,20952 ,20951 ,20949 ,20929 
 22519, 22578 עד 22580, 22592, 22594, 22740 עד 22743, 22769
 עד 22771, 23115, 23131, 23171, 23189, 23218, 23220, 23252

 בשלמותם;

 חלקי גושים: 17065, 17069, 17103, 20002, 20004 עד 20006,
 20008, 20250, 2054, 20560, 20561, 20566, 20568 עד 20570,
,20793 ,20782 ,20773 ,20758 ,20744 ,20743 ,20612 ,20578 ,20576 
 20796, 20799, 20802 עד 20804, 20807, 20808, 20810, 20856,
,22590 ,20956 ,20950 ,20944 ,20919 ,20905 ,20878 ,20859 ,20858 
 22625, 22629, 22736 עד 22739, 22745, 22747, 22750, 22786,
 23080, 23106, 23117, 23121 עד 23123, 23127, 23128, 23131,
,23178 ,23170 ,23169 ,23167 ,23164 ,23163 ,23156 ,23151 ,23132 
,23219 ,23211 ,23210 ,23203 ,23201 ,23195 ,23190 ,23188 ,23183 

 23221, 23250, 23263, 23264 במסומן במפה״.

 י״ח בתמוז התשג״ד (27 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 3-136) י

 שר הפנים

 טור א׳

 פרזון

 צנדלה

 רם־און

 רמת צבי

 תל־יוסף
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) התשנ״ד—994 ן ץ ק ו  צו המועצות המקומיות (א)(מטולה, ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אגי מצווה לאמור:

, במקום פרט (נא)  תיקון פרט(נא) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950
 יבוא: בתוספת הראשונה ,...״

 ״(נא) המועצה המקומית מטולה.

 תאריך הקמתה: י״ב בשבט התש׳׳ט (11 בפברואר 1949).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 13200 עד 13205, 13207 עד 13217, 13221 עד 13227 בשלמותם;

 13206 פרט לחלקות 39 עד 41;

 13228 פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית מטולה הערוכה
ד שר הפנים ביום י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני  בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה בי
 1994), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז

 הצפון, נצרת עילית ובמשרד המועצה המקומית מטולה (להלן - המפה);

 החלקות: ו, 4, 5, 8 וחלקי חלקות 9, 10 בגוש 13229 כמסומן במפה.״

 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  ;חמ 3-269< י

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 250.
 2 ק״ת התשי״א, עמי 178; התשי״ג, עמי 791.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(נחל עידון), התשנ״ד-994ו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1

 הוספת פרט(סד< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, אחרי
 פרט (סג) יבוא:

 ״(סד)

 נחל עירון

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של המועצה האזורית נחל עירון הערוכה בקנה מידה 1:10,000 ומפות
ן א־סהלה  כל אחד מהישובים ביאדה, ברטעה, זלפה, מעאויה, מצמץ, משירפה, םאלמ, עי
ד שר הפנים ביום י״ד בכסלו התשנ״ג(9 בדצמבר 1992)  הערוכות בקנה מידה 1:2,500 החתומות בי
 שהעתקים מהן מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד

(להלן - המפה). ן רו  המועצה האזורית נחל עי

 טור ב׳
 טור א׳ גושים וחלקות רישום קרקע

 ביאדה חלקות: 30 עד 37, 48 עד 50, 56 וחלקי חלקות 28, 47, 51, 53, 57, בגוש
 20300 כמסומן במפה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשג״ג, עמי 5484.

 1212 קובץ התקנות 5615, י״ג באב התשנ״ד, 21.7.1994



 טור ב׳
 טור א' גושים וחלקות רישום קרקע

 ברטעה חלקות: חלקי חלקות 6, 5ו בגוש 12167 כמסומן במפה;

 5 וחלקי חלקות 4, 6, 7, 12 בגוש 68ו2ו במסומן במפה;

 חלקי חלקות 1, 2, 9 בגוש 20371 במםומן במפה:

 4 עד 6, 16 עד 19 וחלקי חלקות 13, 14, 21, 22 בגוש 20372 כמסומן
 במפה-,

 2 עד 34 בגוש 20373;

 27 בגוש 20374;

 2 עד 3 ו וחלקי חלקות 25, 26 בגוש 20375 כמסומן במפה.

 זלפה גוש: 2040 - בשלמותו.

 חלקות: 1 עד 16,10 עד 33,23,19 וחלקי חלקות 12, 15, 21, 22, 25, 28 עד
 32 בגוש 20304 כמסומן במפה:

 1, 2, וחלקי חלקות 29,5 (דרך), 31 (דרך), 32 עד 34 בגוש 20397 במםומן
 במפה:

 24 עד 33,29 וחלקי תלקות 3, 37,36,34,23,22, 40 בגוש 20398 במסומן
 במפה;

 ו עד 42,40 ער 44 וחלקי חלקות 41 בגוש 20399 במםומן במפה.

 מעאויה חלקות: 1 עד 45, 48, 49 וחלק מחלקה 47 בגוש 20331 במסומן במפה:

 ו עד 5, 42 וחלקי חלקות 34, 36, 37, 41 בגוש 20332 במסומן במפה;

 14 עד 31, 33, 35 וחלקי חלקות 12, 13, 32, 34 בגוש 20352 במסומן
 במפה;

 ו ער 23, 25, 33 עד 37 וחלקי חלקות 24, 32 בגוש 20427 במסומן
 במפה:

 גוש בגוי בשלמותו במסומן במפה.

 מצמץ גוש: 20314 - בשלמותו.

 חלקות: 16 וחלקי חלקות 7, 10, 15 בגוש 20301 במםומן במפה;

 31, 32 וחלקי חלקות 1, 30, 38, 42 בגוש 20302 כמסומן במפה:

 3 עד 8, 13, 30 וחלקי חלקות 1, 2, 9, 11, 12, 14, 15, 28 בגוש 20312
 במםומן במפה;

 ו, 3, 7 עד 53,49,45 וחלקי חלקות 4,2 עד 6, 48, 50 עד 52 בגוש 20313
 במםומן במפה:

 חלק מחלקות 18, 21 בגוש 20315 במםומן במפה.

 משירפה חלקות: ו עד 54,52,43,42,23 וחלקי חלקות 53,45,44,41,40,38,25,24
 בגוש 20300 במסומן במפה;

 1, 2, 12 וחלקי חלקות 3, 9,4 בגוש 20301 במםומן במפה!
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 2 עד 39,23 עד 41 וחלקי חלקות ו, 24, 25, 42,38 בגוש 20302 כמםומן
 במפה;

 1 עד 15,4 עד 24, 33,32, 38, 39 וחלקי חלקות 25, 26, 29 עד 37,31 בגוש
 20346 כמסומן במפה;

 סאלם חלקות: חלק מחלקה 24 בגוש 20397 במםומן במפה:

 7 עד 20, 27 בגוש 20715;

 1 עד 13, 37,24,23,17 וחלקי חלקות 14, 21, 22, 25, בגוש 20716 במסומן
 במפה:

 5 עד 27, 30, 40, 46, 47 וחלקי חלקות 28, 39,38, 48, 49 (דרך), 51 (דרך)
 בגוש 20718 כמסומן במפה.

 עין א־סהלה חלקות: 13 עד 21, 32 וחלקי חלקות 10, 25, 30 בגוש 12176 כמםומן
 במפה:

 10, 13, 19, 22 עד 24 וחלקי חלקות 17, 18 בגוש 20364 כמםומן
 במפה:

 חלקי חלקות 5, 7, 12,10, 13, 15 בגוש 20382 כמסומן במפה:

 גוש בגוי - כמםומן במפה.״

 2. המועצה האזורית נחל עירון תהיה חליפתה של המועצה הכפרית נחל עירון, הן
 לזכויותיה, הן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה לכל עגין אחר, ובין השאר לענין ארנונות,
ן על ידי המועצה הכפרית  אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדי

 נחל עירון וטרם נגבו.

 3. בכפוף לאמור בסעיף 2, הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה לפני המועצה
ור שיפוטה נקבע  הכפרית נחל עירון או רשות מרשויותיה או לפני בתי הרין שהיא הקימה או שאז
 באופן הכולל את תחומיה - ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה האזורית נחל עירון או ברשות
 מרשויותיה או לפני בתי דין שהקימה או שאזור שיפוטה נקבע באופן הבולל את תחומה, הבל לפי

 הענין.

וצא באלה לרשות של  עררים 4. אדם שהיה רשאי להגיש, ערב תתילתו של צו זה, ערר, ערעור או כי
 המועצה הכפרית נחל עירון יהיה רשאי להגישם לפני רשות של המועצה האזורית נחל עירון;

 המועד האחרון להגשת ערר, ערעור או כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.

 חברי המועצה 5. מספר חברי המועצה הראשונה במועצה האזורית נחל עירון יהיה שבעה.

 אישור תקציב 6. על אף האמור בסעיף ו8ד לצו העיקרי רשאי ראש המועצה האזורית נחל עירון להכין את
 הצעת התקציב לשנת הכספים 1994 ולהגישה לאישור המועצה, לא יאוחר מתום תשעים ימים
יים לא נו  מיום פרסום צו זה ברשומות; המועצה תאשר את הצעת התקציב, בשינויים או בלי שי

 יאוחר ממאה עשרים ימים מיום הפרסום.

 המועצה האזורית
 נחל עירון

 חליפתה של
 המועצה הכפרית

 גחל עירון

 המשכת הליכים

ק ר ב י ן ח צ  ״
 שר הפנים

 י״ח בתמה התשנ״ד (27 ביוני 1994)
 (חמ 6ב3-1)

 4ו12



 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(נחל עידון, ביטול),
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות', אגי מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958, ביטול
 פרט (סד) - בטל.

ו בבעלותה או בתזקתה של המועצה הכפרית נחל עירון ערב תחילתו של בנייה  2. המקרקעין שהי
 צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין יוקנו

 למועצות האזורית נחל עירון.

יות הקניית מיטלטלין  3. כל המיטלטלין של המועצה הכפרית נחל עירון, כל החובות שחבים לה וכל ההתחייבו
 שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו למועצה האזורית נחל עירון.

 4. מינוי חברים למועצה הכפרית נתל עירון כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים 4070, התשנ״ג, מינוי חברי
ה צ ע ו  עמ׳ 143¡, ובילקוט הפרסומים 4119, התשנ״ג, עמי 3195 - בטלים. מ

 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-136< י

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת קתשי״ח, עמי 797; התשנ״ג, עמי 249.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מבואות החרמון, תיקון)
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, בפרט תיקון פרט (סב)  1. ,:תוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2
ן _ בתוספת הראשונה ב ס ^ 

 11) בהגדרת ״מפה״ אחרי ״כ״ו באייר התשנ״א (10 במאי 1991)״ יבוא ״וכפי שתוקנה
 בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000,.החתום ביד שר הפנים ביום י׳׳ח בתמוז התשנ״ד(27

 ::יוני 1994);״.

 י״ח בתמוז התשנ״ד (27 ביוני 1994)
ק ר ב י ן ח צ  >חמ 136-!) י

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״א, עמי 064ו.

 צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשנ״ד-1994
יעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התי
ן והמועצות  המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפו

 המקומיות יקנעם עלית ועילוט, אני מצווה לאמור:

 סייח התשכ״ה, עמי 308.
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 1 . מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים(להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה
 (מבוא העמקים), התשנ״א- 21991, ישונה וקטעים מגבולותיו יהיו במייימן בקו כחול בתשריטים
 הערוכים בקנה מידה 1:10,000 והתתומים בידי ביום כ״א בסיון התשנ״ד (31 במאי 4?!<י/ והם

. 3 ועילוט4  תואמים את תחומי המועצות המקומיות יקנעם עלית

 2. עותקים של התשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מבוא
 העמקים, ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים
 של התשריט

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני יום פרסומו של צו זה, בעגין הנוגע לשטח
ך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.  במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשי

 הוראת מעבר

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הפנים

 כ״א בםיון התשנ״ד (31 במאי 1994)
 (חמ 13 ו 1—3)

 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 788.
 ק״ת התשנ״ב, עמי 1412.
 ק״ת התשנ״א, עמי 932.

 עו איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה)(תיקון),
 התשנ״ד-1994

גודי , ולפי תקנה 7 לתקנות אי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, התשט״ו-1955י
, אני מצווה לאמור:  ערים (דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים), התשב״ב-962ו2

גוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה), התשל״ט-31979, בסופה  1. בתוספת לצו אי
 יבוא:

 מספר החברים

1 

"1 

ק ר ב י ן ח צ  י
 שר הפנים

 הרשות המקומית

 ״המועצה המקומית עתלית

 המועצה המקומית ג׳סר אל־זרקא

 כ׳ בתמוז התשנ״ד (29 ביוני 1994)
 (וזמ 3-953)

 י ק״ת התשט״ו, עמי 48: התשל׳׳ז, עמי 57.
 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 1752.

 3 ק״ת התשל״ט, עמי 1345: התשנ״ב, עמי 585.

 הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ״ד-994ו
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט-1978'

דיע לאמור:  (להלן - התקנות), אני מו

 תיקון התוספת

 ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשנ״ד, עמי 194.
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 1. עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנות, החל ביום ז׳ באב שינוי סכומים
ד (15 ביולי 1994) בך: ׳  התשנ

 ״שכר שירותים 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
 בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך

 המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 1. <:ימות תתימה -

ן 80  (;>) אימות תתימת יחיד כחותם ראשו

 (1:) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 32

 0:) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
32 ( ב ) ו  לכל חתימה בנוסף לשבר לפי פסקאות (א) א

ל  מ־) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק ש
ר כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו,  אותו מסמך, בנוסף לאישו

 לכל העתק באמור 32

 2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

ן 32 ד הראשו  לעמו

ד נוסף 5  לכל עמו

ר  (ג:) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישו
ן -  נוסף לאישור הראשו

ן 11  ק עמוד הראשו

ד נוסף 5  לכל עמו

ר נכונות של תרגום -  3. (א) אישו

u עד מאה המלים הראשונות שבנוסח המתורגם 02 ו ; 

 (2) לבל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מלים 80

 (3) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המלים
 הראשונות 40

ר  (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישו

ן 32  נוסף לאישור הראשו

 4. א־שור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ״ה-21965 -

ן 120  (א) לחותם ראשו

 (ג:) לכל חותם נוסף 60

ר 36  co ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישו

 י סייח ״תשכ״ה, עמי 63.
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 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

די הנוטריון, יווםף  (ר) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בי

 סכום של 36

 אישור שפלוני נמצא בחיים 80

 קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -
8 ן 2  (א) למצהיר הראשו
ג  (ב) לבל מצהיר נוסף ג

ר  (ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישו
 נוסף 32

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

ו נדרש לערוך את ההערה אינו  (א) אם הסכום שעלי
 עולה על 37,800 שקלים חדשים 520

 (ב) עלה הסכום האמור על 37,800 שקלים חדשים 4ו11

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
 ההעדה וחזרה.

 כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה - 132

ית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,  (א) עשי
 שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו
 המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר -
 למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו -
 בנוסף לשבר הנקוב בפריטים ו עד 9, לפי הענין,
 ובנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום
 מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו

 מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת
 הנוטריון ממשרדו ועד שובו

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

 (ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת
די מספר בני ארם, יהא חלקו של  ובעונה אחת, על י
 כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה
רות  כאמור בפסקה (א) בחלקו בסך כל מבקשי שי

 באותו מעמד.

 (ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות
ית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש  לשם עשי

263 

80 

 קובץ התקנות 5615, י״ג באב התשנ״ד, 21.7.1994



 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

 לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא
) ו־2 וכן  הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (אץו
 להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום

 שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 10. ניתן השירות בין השעות 9.00 ו עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר
5 לשבר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8.״ 0  פרט 9 - יווסף לשכר שיעור של %

 ב״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ן ם ק ל ו ג מ י י  ןחמ 3-1216) ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות)(אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ד-1994

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התש״ך-1960י עדכון אגרות
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 994 ו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993,
 השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות, ונוסחה מיום כ״ב בתמוז התשנ״ד (ו ביולי 1994)

 הוא כמפורט להלן:

 ״אגרות בעד 1. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 57 שקלים
ם חדשים: י ת י י י  ש

ו - טלפון:  (1) מתן יומן רדי

ו - טלגרף״.  (2) מתן יומן רדי

 כ״ה בתמרז התשנ׳׳ד (4 ביולי 1994)
 (חמ 3-137) ר ו ר ו ן ש ו ר ר

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התש״ך, עמי 1955: התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ד, עמי 334.

 הודעה הנמלים (יומן רשמי לבלי שיט)(אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ד-994ו

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז-957 ו י
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

ן  1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993, עדכו
 השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) לתקנות, ונוסחה מיום כ״ב בתמוז התשנ׳׳ד(1 ביולי 1994)

 הוא כמפורט להלן:

 ק״ת התשי״ז, עמי 1630; התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ד, עמי 330.
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 ץא) (ו) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה של 48 שקלים חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספיגה תשולם אגרה של 48 שקלים חדשים.״

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ר ר ו ן ש ו ר ו  מזמ 3-2050) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגדות)(מם׳ 2), התשנ״ד-994ד

(להלן - התקנות), י  בהתאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-982ו
 נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות ו. עקב עליית המרד שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993
 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 4, 5 ו־ד עד 15 בתוספת החמש־עשרה לתקנות ונוסחם

 מיום כ״ב בתמוז התשנ״ד (1 ביולי 1994) הוא כמפורט להלן:

 ״2. בעד בדיקה חוזרת לסירה, ספינה גוררת או ארבה תשולם מחצית האגרה הכוללת של
 הבדיקה הכללית.״

 ״4. בעד בדיקה כללית של אניה תשולם אגרה כדלקמן:

 תפוסת האניה האגרה
 (בטון ברוטו) בשקלים חדשים

 עד 499 624
 מ־500 עד 1599 228,ו
 מ־1600 ומעלה 3,886

 5. בעד בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררת וארבה תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 (א) בדיקה כללית של סירה או ספינה -

 ו. אגרה בסיסית 127.00

 2. לכל קילווט עוצמת מנוע מעל 6 קילווט, תוספת של 2.30

 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 2.30

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים,

 תוספת של 6.00

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -

 ו. אגרה בסיסית 252.00

 2. לבל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של 2.30

 (ג) בדיקה כללית של ארבה -

 1. אגרה בסיסית 127.00

 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 6.00

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 29.00

 4. אם היא חפרת, תוספת של 29.00״

 ק״ת התשמ׳׳ג, עמי 387; התשג״ד, עמי 327.
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 ״7. (א:׳ בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 במחלקת סיפון 601

 במחלקת מבונה 601

ו 601  במחלקת רדי

ד רפואי 601 ו  בנושא סניטציה, ארון תרופות, צי

 באוטומציה 601

 (ב) בעד בדיקה חלקית באניה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

5 0  (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של %
 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. בעד בדיקה מיוחדת בבלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת של
.50% 

 9. בעד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי כלי
 השיט בתוספת של 50%.

דות תשולם האגרה כדלקמן:  10. (א) בער מתן תעו

 האגרה בשקלים חדשים

ן שיט בגמר רישום או העברת בעלות 93 ו  רשי

ן 93 ו ן שיט וחידוש רשי ו  רשי

ון שיט 93  הארכת רשי

דות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 93  תעו

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או

9  בהתאם לאמנה לקווי טעינה 3

9  סימון תו קיבולת 3

 (ב) פטורים מאגרה -

ון שיט זמני;  (1) רשי
 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית:

. ד שלישי  (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צ

 11. (א) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם אגרה
 של 210 שקלים תרשים.

 (ב) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים תשולם האגרה
 דלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 301

 מ־500 עד 1,499 415

 מ־1,500 ומעלה 854
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 2ו. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:

 הסכום בשקלים חדשים

1,666 

1,020 

83 

1,666 

1,020 
 10% מאגרת הבדיקה

 הראשונה

 10% מאגרת הבדיקה
 הראשונה

 מהות הבדיקה והאישור

 מפרטים טכניים של אגיה

 מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אניה

 שרטוטים בודדים, לכל אהד

 ספר יציבות של אניה

 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו

 ואישור ספר יציבות

 בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו
 ואישורם

559 

441 

 13. בעד קביעת קווי טעינה בבלי השיט שאינו אניה

 14. בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה

 15. בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה, לכל 100 יתירות
 או חלק מהן 210״.

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ר ר ו ן ש ו ר ו  (חמ 3-610) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

(מדידת תנווסתמ של כלי שיט)(אגרות)(מם׳ 2), ט)  הודעת הספנות (כלי שי
 התשנ״ד-1994

 בהתאם לתקנה 17 לתקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט),
(להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:  התשמ״ג-1983י

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוגי 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993,
ו ביולי 1994) הוא ) ״ד  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות, ונוסחה מיום כ״ב בתמוז התשנ

 כמפורט להלן:

 ״תוספת
 (תקנה 17)

 1. בעד מדידת כלי שיט לצרכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה, סימונה וכל שירותי מדידה
 אחרים תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו:

 עד 99 93

 מ־00ו עד 499 324

 מ־500 ומעלה 0ל9׳1

 קובץ התקנות 5615, י״ג באב התשנ״ד, 21.7.1994
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דת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו וסימונה תשולם  2. בעד מדי
 מח):ית האגרה שלפי סעיף ו.

 3. בעדי מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 48 שקלים חדשים.

 4. אגרה שנקבעה בסעיפים ו או 2 בעד מספר שירותים תשולם גם אם ניתן אחד השירותים
 האמורים.״

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ר ר ו ן ש ו ר ו  (חמ־3-815: ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט)(בניה ומד״דה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם)
 (אגרות)(מם׳ 2), התשנ״ד-994ו

(בניה ומדירה של כלי שיט ומשכנתאות  בהתאם לתקנה 56א לתקנות הספנות (כלי שיט)
(להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:  עליהם), התשכ״א-1961י

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום כ״ב בתמוז התשנ״ד

 (1 ביולי 1994) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 53)

 בתוספת זו, ״משכנתה״ - משכנתה על כלי שיט.

ש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:  1. אלה האגרות שי

 (1) שטר משכנתה - 415 שקלים חדשים.
 (2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או
 יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 415 שקלים

 חדשים.

 (3) שטר העברת משכנתה או תסובתה - 415 שקלים חדשים.

 (4) שטר תיקון משכנתה - 415 שקלים חדשים.

 (5) שטר הגדלת משכנתה - 415 שקלים חדשים.

 2. (ו) בער אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל
ד לשטר  שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 210 שקלים חדשים, אולם בל צ

 זכאי לקבל עותק אחד מאושר ממנו, ללא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 תשולם אגרה של 210
 שקלים חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 210 שקלים חדשים.״

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ר ר ו ן ש ו ר ו  ד

 (חמ 3-815) י
 . המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת הת7זכ״זן, עמי 974: התשמ׳׳ב, עמי 1334; התשנ״ד, עמ׳ 332.
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)(אגרות)(מס׳ 2), התשנ״ד-994 ו ן  הודעת הספנות (בלי שיט)(רישום וסימו

י (להלן - ם וסימון), התשכ״ב-962ו שו רי ) ט)  בהתאם לתקנה 38 לתקנות הספנות (כלי שי
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 993ו,
ת לתקנות ונוסחה מיום כ״ב בתמוז התשנ״ד (1 ביולי שי  השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השי

 994 ו) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת שישית
 (תקנה 38)

 ו. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן:

 תיאור בלי השיט האגרה בשקלים חדשים

 תפוסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים 441

 תפוסתו מ־100 טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 716

 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 233 שקלים
 חדשים.

ו נו כשיר להירשם כבעלי  3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאי
 במרשם הישראלי תשולם אגרה של 233 שקלים חדשים; בלי שיט שתפוסתו פחות מ־00ו

 טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.

 4. בעד שינוי השם של בלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 233 שקלים חדשים.

 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום נעלמה,
 אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 233 שקלים חדשים.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 233 שקלים
 חדשים.

ר על תכנם של  7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישו
 רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם אגרה בסך

 233 שקלים חדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 2.00 שקל חדש
ד או תלק ממנו.״  לבל עמו

 כ״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ר ר ו ן ש ו ר ו  (חמ3-816) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת התשכ״ב, עמי 2455; התשמ״ב, עמי 1332; התשנ״ד, עמי 331.
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 הודעת הספנות (ימאים)(אגדות)(כלם׳ 2), התשנ״ד-994ד
(להלן - התקנות), נמסרת בזה י  בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-976ו

 הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחורש יוני 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993, עדכון אגרות
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום ב״ב בתמוז התשנ״ד

 (ו ביולי 1994) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 82)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 (ו) בחעות לרב חובל, רב חובל בכיר, קצין מכונות ראשי, קצין מכונות

ן ומתן תעודת הסמכה 1,110  ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשו

 (2) בחעות לדרגת הסמבה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה 786

דות הסמכה 278  (3) בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעו

 (4) בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל־פה:

 א. בחינות כמצוין בפרט(1) 559
 ב. בחינות כמצוין בפרט(2) 391

ות במצוין בפרט(3) 139 נ חי  ג. :

 (5) בחינה לםיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך 149

 (6) מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 210

(קבוע או זמני) 70  (7) מתן פנקס ימאי

 (8) העברת פיקוד על אניה 70

 (9) ערעור לפני בית הדין המשמעתי 57

 (10) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 233״

 ב״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)
ר ר ו ן ש ו ר ו  (חמ *3-72) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת התשל״ו, עמי 1542; התשמ״ב, עמי 1331; התשנ״ד, עמי 331.

 הודעת הספנות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים)(אגדות)(מם׳ 2),
 התשנ״ד-1994

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשמ״ד-1984י
 (להלן - ד תקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 742; התשנ״ד, עמי 330.
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 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1993
 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום כ״ב בתמוז התשנ״ד(1 ביולי 1994) הוא

 כמפורט להלן:

 עדכון אגרות

 ״תוספת
 (תקנה 25)

 טור א׳ טור ב׳
ך _ _ השירות האגרה בשקלים חדשים ע  ב

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 34

 בחינה מעשית למשיט סירה וספינה 103

 בחינה עיונית למשיט סירה 103

 בחינה עיונית למשיט ספינה בשיט חופי 139

 בחינה עיונית למשיט ספינה במסע בין־לאומי 218

 בחינה עיונית למשיט ספינה/גוררת נוסעים בשכר 103

 בחינה חלקית, בחינה חוזרת, לבל יחידת מכוון 70".

 ב״ה בתמוז התשנ״ד (4 ביולי 1994)

ר ר ו ן ש ו ר ו  >חמ 3-588) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 1226 קובץ התקנות 5615, י״ג באב התשנ״ד, 21.7.1994
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