רשומות

קובץ התקנות
ל׳ באדר א׳ התשנ״ה

5667

 2במרס 1995
עמוד
1194 ...
 94ז ן

צו בתי המשפט)שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות( ,התשנ״ה1995-
צו לשכת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי()תיקון( ,התשנ״ה1995-
תקנות מם הכנסה )הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח״ל()תיקון(,
התשנ״ה1995-
תקנות הרוקחים)חדרי תרופות()תיקון( ,התשנ״ה^1995-
תקנות הבטיחות בעבודה)עובדים בחומרי הדברה()תיקון( ,התשנ״ה1995-
צו התכנון והבניה)אונו(,התשנ״ה1995-
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()תיקון מסי  ,(3התשנ״ה1995-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרכי גישה לגשר ה״רב מכר״ מעל כביש
ה״אילון״(,התשג״ה995-ז
צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()תשלום לחברת ״בזק״ בעד
ביקור סרק( ,התשנ״ה1995-
צו הבזק )כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה()גמול
והוצאות לנציגי הציבור( ,התשנ״ה1995-
הודעת מס שבח מקרקעין)מס רכישה()מם׳ ,(3התשנ״ה־1995

1195
1196
1196
1197
1197
1198
1199
1199
1200

עו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )60ג( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳יד1984-
)להלן  -החוק( ,ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
שינוי סכום
התביעה

י

החל ביום כ״ט באדר א׳ התשנ״ה ) 1במרס  (1995יהיה הסכום הנקוב בסעיף )60אץ(1
.1
לחוק  8,000שקלים חדשים.
ט״ו באדר א׳ התשנ״ה ) 15בפברואר (1995
)דומ (3-1062

דוד ל י ב א י
שר המשפטים

י ס״ח התשמ״ד ,עמ׳  ;198ק׳ית התשמ״ט, ,עמי  386ו.

עו לשבת עורבי הדין)תפקידי השירות המשפטי()תיקון( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (5)29לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א 1961-י ,אני מצווה
לאמור:
תיקון סעיף 1

בסעיף ו לצו לשכת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי( ,התשכ״ב , 1962-אחרי
.1
הרישה יבוא :״)א( בשירות המדינה״.
2

.2

אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( ברשויות מקומיות  -היועץ המשפטי ,משנהו ,סגנו או עוזרו ברשויות מקומיות
אלה:
) (1אשדוד:
) (2אשקלון,-
) (3באר־שבע;
) (4בני־ברק;
) (5בת־ים;
) (6הרצליה:
) (7חדרה;
) (8חולון,-
) (9חיפה;
) (10ירושלים:
)(11

כפר סבא;

)(12

נצרת;

)(13

נתניה:

)(14

פתח תקוה,-

ם״ח התשב״א ,עמ׳  ;178התשנ״ד ,עמ׳ .364
ק״ת התשכ״ב ,עמ׳  ;1905התשמ״ה ,עמ׳ .130

1194

קובץ התקנות  ,5667ל׳ באדר א׳ התשנ״ה2.3.1995 ,

) (15ראשון לציון,-
) (16רחובות,-
) (17רמלה;
) (18רמת־גן;
) (19רעננה;
) (20תל־אביב-יפו.
)ג( בתאגידים שהוקמו בחוק  -היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר
בתאגיד מן המפורטים להלן:
)ו( בנק ישראל במשמעותו בחוק בנק ישראל ,התשי״ד; 1954-
ג

) (2הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השניה
לטלויזיה ורדיו ,התש״ן;"1990-
) (3רשות ניירות ערך כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ״ח968-ו ;
4

) (4רשות הנמלים והרבבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות,
התשכ״א; 1961-
5

) (5קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כמשמעותה בחוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,התשל״ה975-ו ;
6

) (6שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה ,התשי״ט. 1959-״
ד

.2
/

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

ט״ז באדר א׳ התשנ״ה ) 16בפברואר (1995
)חמ 2״(3-

נ
4
5
6
7

ס״רו
ס״ת
ס״ח
ס״ת
ס״יו

תחילה
דוד ליבאי
שר המשפטים

התשי״ד ,עמי  ;192התשמ״ח ,עמי .239
התשכ״ח ,עמי  ;234התשנ״ד ,עמי .75
התשב״א ,עמי  ;145התשנ״ב ,עמי .42
התשל״ו ,עמי  ;7התשנ״ג ,עמי .44
התשי״ט ,עמי  ;32התשנ״א ,עמי .128

תקנות מס הכנסה )הנחות ממס בישובים מםויימים ובהיאחזויות נח״ל(
)תיקון( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו־ 243לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן -
הפקודה( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
,

בתקנה )2א( לתקנות מם הכנסה)הנחות ממם בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח״ל(,
.1
התשל״ח , 1978-בפסקה ) ,(2במקום ״על הכנסה עד סכום ההכנסה שחל עליה מס בשיעור
מופחת לפי סעיף )121ב( לפקודה״ יבוא ״על הכנסה עד לסכום הכנסה הנקוב בסעיף ו)12ב(

תיקון תקנה 2

2

די1י מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ק״ת התשל״ח ,עמי .1454

קובץ התקנות  ,5667ל׳ באדר א׳ התשנ״ה2.3.1995 ,

1195

לפקודה בתוספת מחצית ההפרש שבין סכום ההכנסה הנקוב בסעיף 21ו)אץ (1לפקודה ובין
סכום ההכנסה הנקוב בסעיף )121ב( לפקודה.״
תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה )ו בינואר .(1995

ט״ו באדר א׳ התשנ״ה ) 15בפברואר (1995
<חמ (3-198

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

תקנות הרוקחים )חדרי תרופות()תיקון( ,התשנ״ה 995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )36ג( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש( ,התשמ׳׳א 1981-י ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

בתוספת לתקנות הרוקחים )חדריי תרופות( ,התשנ״א ,1991 -אחרי ״אור עקיבא״ יבוא
.1
״אורן הכרמל״ ,אחרי ״בית־שאך יבוא ״בית־שמש״ ,אחרי ״דלית אל כרמל״ יבוא
״הוד־השרון״ אחרי ״זכרון יעקב״ יבוא ״חורה״ ,אחרי ״טירה״ יבוא ״טירת־הכרמל״ אחרי
״להבים״ יבוא ״לקיה״ ,אחרי ״ערעור״ יבוא ״עתלית״.
2

י״ט באדר א׳ התשנ״ה ) 19בפברואר (1995
)חמ (3-557

אפרים סנה
שר הבריאות

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ׳ .694
ק״ת חתשנ״א ,עמי  610ועמי .723
2

תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה()תיקון( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  173לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,התש״ל1970-
ובהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות ,אני מתקינה תקנות אלה:
החלפת תקנה 14

י

במקום תקנה  14לתקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(
.1
התשכ״ד964-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

״טיפול באריזות
י י ק ו ת

החלפת תקנה 15

.2

 .14אריזות ריקות של חומרי הדברה יישמרו במחסן עם תום פעולת
הדברה או יושמדו או ייקברו או יוחזרו בהתאם להוראות כל דין.״

במקום תקנה  15לתקנות העיקריות יבוא:

״הוצאת אריזות
מהמחסן

 .15אריזות ריקות של חומרי הדברה לא יוצאו מהמחסן אלא לשם
השמדה או קבורה או החזרה כאמור בתקנה .14״

כ״א בשבט התשנ״ה ) 22בינואר (1995
)חמ (3-2528

אורה נמיר
שרת העבודה והרווחה

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמי .337
ק״ת התשכ״ד ,עמי  ;872התשכ״ט ,עמי .1740
2

׳1190

קובץ התקנות  ,5667ל׳ באדר א׳ התשנ״ה2.3.1995 ,

עו התכנון והבניה )אונו( ,התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל אביב
ועי־יית קרית אונו ,אני מכריז לאמור:
י

השטח שבתחום מחוז תל אביב ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון
.1
מקומי אונו)להלן  -מרחב התכנון המקומי(.

קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו בחול בתשריט הערוך בקנה
.2
מידה  1:10,000והחתום בידי ביום כ״ח בשבט התשנ״ה ) 29בינואר  (1995והם כוללים את
תח־ם עיריית קרית אונו והמועצה האזורית אפעל .

גבולות מרחב
התכנון המקומי

2

1

עותקים של התשריט האמור בסעיף  2מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי
.3
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרי ת אונו ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הפקדת עותקים
של התשריט

.4

צו התכנון והבניה )אונו(  -בטל".

ביטול

.5

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון
.6
המקומי ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.
כ״ח בשבט התשנ״ה ) 29בינואר (1995
)חמ  13ו (3-1

הוראת מעבר

יצחק ר ב י ן
שר הפנים

טייח התשכ״ה ,עמ׳ .308
ק״ת התשנ״ב ,עמי .1444
ק״ת התשל״ד ,עמי  :806התשמ״ד ,עמי .1598
ק״ת התשל״ט ,עמי .1592

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()תיקון מם׳  ,(3התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
,

.1

בסעיף )73ב( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח- 1958-
2

תיקון סעיף 73

) (1אחרי ״מחזיק בנכם זה״ יבוא ״אם השכירו לתקופה של שנה או יותר״;
) (2בסופו יבוא :״פהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת ,יהיה המשכיר חייב
בארנונה״.
ט״ז באדר א׳ התשנ״ה ) 16בפברואר (1995
)חמ >(3-13

י צ ח ק רב י ן
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק ״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשנ״ה ,עמי  411ועמי .707
קובץ התקנות  ,5667ל׳ באדר א׳ התשנ״ה2.3.1995 ,

1197

צו המועצות המקומיות )א()תיקון מס׳  ,(2התשנ״ה 995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
,

תיקון סעיף 161

.1

בסעיף 61ו לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א950-ו -
2

) (1אחרי ״מחזיק בנכס זה״ יבוא ״אם השכירו לתקופה של שנה או יותר״;
) (2בסופו יבוא :״בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת ,יהיה המשכיר חייב
בארנונה״.
ט״ז באדר א׳ התשנ״ה ) 16בפברואר (1995
)חמ (3-269

יצחק ר ב י ן
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״א ,עמי  ;78התשנ״ה ,עמי .707

צו הדרבים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()דרבי גישה לגשר ה״רב מבר״ מעל
בביש ה״אילון״( ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( ,1943 ,אני
מצווה לאמור:
תחולת הפקודה
על הדרך

.1

)א( הפקודה תחול על קטעי הדרך הבאים:
)ו( קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל מנקודת ציון 131385 ;173050
בקירוב והמסתיים בנקודת ציון  131626 ;173040בקירוב ,מערבית לכביש
ה״אילוך ,באזור גלילות.
) (2קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל מנקודת ציון 131760 ;173010
בקירוב ,והמסתיים בנקודת ציון  132010 ;172840בקירוב ,מזרחית לכביש
ה״אילון״ ,באזור גלילות.

)ב( גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת ומסומנים,
לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מם׳  ,60546-94-9הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה
בידי שר התחבורה ביום ט׳ בטבת התשנ״ה ) 12בדצמבר .(1994
רשות לעיין
במפה

 .2העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במשרד התחבורה ,רחוב המלאכה  ,8תל
אביב ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
)סעיף )1ב«
גושים

חלקי חלקות

6602
6603
ט׳ בטבת התשנ״ה ) 12בדצמבר (1994
)חמ (3-162
ע״ר  ,1943תום׳ ו ,עמי  ;40ס״ח התשכ״ו ,עמי .4
1198

51 ,50 ,22 ,10 ,6 ,4
ישראל קיסר
שר התחבורה
קובץ התקנות  ,5667ל׳ באדר א׳ התשנ״ה2.3.1995 ,

עו יעיבות מחירים במערכים ובשירותים)הוראת שעה()תשלום לחברת ״בזק״
בעד ביקור סרק( ,התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7אץ (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת
שעה( ,התשמ״ו985-ו  ,אנו מצווים לאמור:
י

התשלום בעד ביקור סרק הקבוע בתקנה  21לתקנות הבזק)התקנה ,תפעול ותחזוקה(,
.1
התשמ״ה985-ו  ,יהיה  75שקלים חדשים.
2

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה()תשלום לחברת ״בזק״ בעד
.2
ביקור סרק( ,התשנ״ג - 1993-בטל.

עדכון תשלום
בעד ביקור סרק

ביטול

3

.3

תחילתו של צו זה ביום כ״ט באדר א׳ התשנ״ה ) 1במרס .(1995

תחילה

ט״ו באדר א׳ התשנ״ה ) 15בפברואר (1995
)חמ .׳(3-174

אב ר ה ם )ב י י ג ה( ש ו ח ט
שר האוצר

שולמיתאלוני
שרת התקשורת

ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2
ק״ת התשמ״ח ,עמי  ;1006התשנ״ה ,עמי .350
ק״ת התשנ״ג ,עמי .740

עו הבזק )כהונתם של חברי המועעד .לשידורי בבלים וסדרי עבודתה של
המועעה()גמול והועאות לבעיגי העיבור( ,התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות הבזק)כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים
וסדרי עבודתה של המועצה( ,התשמ׳׳ז , 1987-ולענין סעיפים  4 ,3 ,2ו־ 7לצו זה ,בהסכמת
שר האוצר ,אני מצווה לאמור:
י

ו.
.2

לענין צו זה ,״חבר המועצה״  -חבר המועצה לשידורי כבלים ,נציג הציבור.

הגדרה

)א( חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות בעד כל ישיבה שבה השתתף בשיעורים

גמול להשתתפות
בישיבות

א ל ך :

)(1

 117שקלים חדשים לחבר שמקום מגוריו הקבוע בירושלים;

)(2

 145שקלים חדשים לחבר אחר.

)ב( חבר המועצה זכאי לגמול השתתפות כאמור אם השתתף בישיבה כולה או
רובזז.
חבר המועצה המכהן כיושב ראש ועדת משנה של המועצה זכאי לגמול נוסף של 250
.3
שקלים חדשים לחודש בעד הזמן שהוא מקדיש למילוי תפקידו.
הסכומים הנקובים בסעיפים  2ו־ 3יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כפי שהוא
.4
מתכרםם מדי פעם בפעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  -המדד( ,ויעלו מדי
שלושה חודשים בשיעור של  80%מעליית המדד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
פרם־מו של צו זה,

גמול ליושב

^

י ע י ת
ה

הצמדת סכומים

ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  ;691התשנ״ה ,עמי .502

קובץ התקנות  ,5667ל׳ באדר א׳ התשנ״ה2.3.1995 ,

1199

הוצאות

חבר המועצה זכאי להחזר הוצאות נסיעות ואש״ל שהוציא במילוי תפקידיו כמקובל
.5
לנותני שירותים בשירות המדינה ,וכן להוצאות טלפון בשיעור של  150שיחות לחודש.

דרישת הוצאות

דרישה לתשלום הוצאות תוגש בידי חבר המועצה בסוף החודש שבו נשא חבר
.6
המועצה בהוצאה.

מועדים

גמול השתתפות או החזר הוצאות - .לפי הענין  -ישולם לחבר המועצה לא יאוחר
.7
מ־ 30ימים ממועד הישיבה או ממועד הגשת דרישת התשלום.

תחילה ותחולה

תחילתו של צו זה ביום כ״ו באדר א׳ התשנ״ה ) 26בפברואר .(1995

.8

ט״ו באדר א׳ התשנ״ה ) 15בפברואר (1995
)חמ (3-1990

שולמית אלוני
שרת התקשורת

הודעת מם שבח מקרקעין)מס רכישה()כיסי  ,(3התשנ״ה 995-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ב( לתקנות מס שבח מקרקעין)מם רכישה()תיקון מם׳ ,(4
התשמ״ד , 1984-אני מודיע לאמור:
י

עקב שינויי המדד ,שווי הזכות במקרקעין בתקנות  2ו־ 16לתקנות מס שבח מקרקעין
.1
עדכון שווי
קיק ו )מם רכישה( ,התשל״ה974-ו )להלן  -התקנות העיקריות( ,הוא מיום ט״ו בשבט התשנ״ה)16
בינואר  (1995ואילך כך:
ה י כ ו ת

במ

2

עי

) (1בתקנה 2)2ץא( לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,במקום ״ 182,715שקלים חדשים״
בא ״ 187,890שקלים חדשים״ ובמקום ״ 452,790שקלים חדשים״ בא ״ 465,620שקלים
חדשים״;
) (2בתקנה 6ו)ב( לתקנות העיקריות ,בפסקאות) (2ו־) ,(3בכל מקום ,במקום ״139,780
שקלים חדשים״ בא ״ 143,740שקלים חדשים״.
י״ד באדר א׳ התשנ״ה ) 14בפברואר (1995
)חמ (3-232

דורון לוי
נציב מם הכנסה

ק״ת התשמ״ד ,עמ׳ .1958
ק״ת התשל״ה ,עמי  ;40התשנ״ה ,עמי .385
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