רשומות

קובץ התקנות
ןבסיון התש״ם

6039

 6גיוני 2000
עמוד
638 ...
658
639

תקנות עבודת הנוער)תיווך להעברת ילד בהופעה או בפרסומת()תיקון מס׳  ,(2התש׳׳ס2000-
תקנות שירות התעסוקה)אגרה בעד בחינת מקצוע( ,התש״ם2000-
תקנות התעבורה)תיקון מסי  ,(2התש״ם2000-
צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מס׳  :70קטע כברי  -שלומי ,-דרך מם׳ :899
קטע צומת חניתה  -שלומי; צומת חניתה  -חניתה; צומת שלומי; צומת מצובה -
640
תיקון ושינוי תוואי( ,התש״ם2000-
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :55קטע כפר סבא  -צומת כפר סבא מזרח;
צומת אזור התעשיה כפך סבא מזרח :צומת כפר סבא :צומת נווה ימין :צומת עוקף
641
נווה ימין( ,התש״ס2000-
642
צו התכנון והבניה)אשדוד( ,התש״ס2000-
643
צו התכנון והבניה)מרום הגליל( ,התש״ס2000-
644
צו התכנון והבניה)קריות( ,התש״ס2000-
644
צו התכנון והבניה)באר טוביה( ,התש״ס2000-

תקנות עבודת הנוער )תיווך להעברת ילד בהופעה או כפרסומת(
)תיקון מס׳  ,(2התש״ם2000-
בתוקף סמכ1תי לפי סעיפים  127ו־ 42לחוק עבודת הנוער ,התשי״ג) 1953-להלן -
החוק( ,לאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד ,ובאישור ועדת העבודה 1הר11חה
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ו

תיקון תקנה 9

בתקנה  9לתקנות עבודת הנוער )תיווך להעברת ילד בהופעה או בפרסומת(,
.1
התשנ״ט , 1999-במק1ם ״י״ט באייר התש״ס ) 24במאי (2000״ יב1א ״ר בטבת התשס״א
)ו בינ1אר (2001״.
ג

תחילה

.2

תחילתן של תקנ1ת אלה במם י״ט באייר התש״ס ) 24במאי .(2000

י  i rבאייר התש׳׳ם ) 23במאי (2000
)חמ (3-880

א ל י ה  1ישי
שר העב1דה 1הר11חה

ם״ח התשי״ג ,עמי  :115התשנ״ח ,עמי .256
ק״ת התשנ״ט ,עמי  :430התש״ס ,עמי • .403

תקנות שירות התעסוקה )אגרה בעד בחינת מקעוע( ,התש״ם2000-
בת1קף םמב1תי לפי סעיף )59ב( לח1ק שיר1ת התעם1קה ,התשי״ט) 1959-להלן  -הח1ק(,
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
י

2

שיעור האגרה

 .1בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק ,תיגבה אגרה של  105שקלים
חדשים.

אגרה מופחתת

על אף האמור בתקנה  ,1תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה כמשמעותו בחוק
.2
שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו , 1986-אגרה מופחתת של  52שקלים חדשים.

עדכון סכומי
האגרה

) .3א( בתקנה זו ,״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

ג

)ב( הסכומים הנקובים בתקנות  1ו־ 2יעודכנו פעמיים בשנה לפי שיעור עליית
המדד במפורט להלן:
) (1ב־ 1בפברואר לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו
לעומת המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו•,
) (2ב ־ ו באוגוסט לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו"
לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו.
)ג( סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה)ב( ,יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום
של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
פרסום

המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את נוסח תקנות  1ו־2
.4
כפי שהשתנה עקב עדכון לפי תקנה .3
י ם״ח התשי״ט ,עמי  :32התשל״א ,עמי .80
סייח התשמ״ה ,עמי  :60התשנ״ב ,עמי .130
ם״ח התשמ״ו ,עמי .107
2

נ

638

קובץ התקנות  ,6039ג׳ בםיון התש״ס6.6.2000 ,

.5

תוקף תקנות אלה שנתיים מיום פרסומן.

תוקף

.6

תקנות שירות התעסוקה )אגרת בחינות מקצוע( ,התש״ם980-ו  -בטלות.

ביטול

4

י״ז באייר התש״ם ) 22במאי (2000
)חט (s-1220

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

ק״ת התש״ס ,עמי .2029

תקנות התעבורה )תיקון מם׳  ,(2התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  70ו ־  71לפקודת התעבורה  ,ובאישור ועדת הכלכלה של
הכנסת לפי חוק־יםוד :הממשלה  ,וסעיף )2ב( לחוק העונשין ,התשל״ז , 1977-אני מתקין
תקנות אלה:
,

ג

2

בתקנה )178אץ2א( לתקנות התעבורה ,התשב״א) *1961 -להלן  -התקנות העיקריות(,
.1
אחרי ״באוטובוס זעיר״ יבוא ״פרטי״ ובסופה יבוא ״ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה
^> - 19לא יעלה מספר הנוסעים בו על חמישה עשר מלבד הנהג•,״.

תיקון תקנה 178

בתקנה  ) 1 7 9א ^ לתקנות העיקריות ,אחרי ״באוטובוס זעיר״ יבוא ״פרטי״ ובסופה
.2
יבוא ״ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה  - 190לא יעלה מספר הנוסעים בו על
חמישה עשר מלבד הנהג;״.

תיקון תקנה 179

.3

בתקנה  181לתקנות העיקריות ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)2א(

.4

.5

באוטובוס זעיר:״.

בתקנה  183לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:
״)(4

תיקון תקנה 183

באוטובוס זעיר״.

במקום תקנה  190לתקנות העיקריות יבוא:

״היתר לנהיגת
אוטובוס זעיר
פרטי ,רכב
ביטחון ורכב
חילוץ

תיקון תקנה 181

.190

החלפת תקנה 190

רשות הרישוי רשאית לתת היתר -
)(1

באמור בתקנות 78ו)א2Xא( ו־)179אץ (5אם המבקש -
)א( היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  178במשך חמש שנים
לפחות:
)ב( סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי
תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך:

)(2

כאמור בתקנה 78ו)אץ (4אם המבקש -
)א( היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  178במשך שנתיים
לפחות;

1
z
5
4

)ב(

מלאו לו  21שנים:

)ג(

לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב:

דיני מדינה ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי  ;173התש״ס ,עמי .73
סייח התשנ״ב ,עמי .214
סייח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ׳יד ,עמי .348
ק״ת התשכ״א ,עמי  ;1425התש״ס ,עמי .299

קובץ התקנות  ,6039ג׳ בםיון התש״ס6.6.2000 ,

639

)ד( סיים בהצלחה קורם לנהגי אמבולנס ,רכב כיבוי אש או
רכב ביטחון ,לפי הענין ,ועמד בהצלחה במבחנים לפי תבנית
שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך:
) (3באמור בתקנה )179אץ (3אם המבקש -
)א( היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה  179במשך שנתיים
לפחות;
)ב( הוא תושב ישראל ומלאו לו  21שנים;
)ג( לא נתקיים בו האמור בתקנה 5וב;
)ד( סיים בהצלחה קורם למפעילי רכב חילוץ וגרירה ובידו
אישור על כך.״
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

.6

הוראת מעבר

) .7א( מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בידו רשיון לפי תקנה  178או  ,179רשאי
להמשיך ולהסיע באוטובוס זעיר ציבורי  8או  11נוסעים ,לפי הענין ,עד כ״ז באייר התש״ם^
) 31במרס ) (2001להלן  -היום הקובע(.
)ב( בעל רשיון כאמור בתקנת משנה )א( רשאי לנהוג באוטובוס זעיר ציבורי לאחר
היום הקובע ,אם קיבל לבך היתר מיוחד מרשות הרישוי לאחר שסיים קורם לנהגי אוטובוס
זעיר ציבורי ועמד במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך.
י״ג באייר התש״ס ) 18במאי (2000
<חמ (3-83

אהוד ברק •
ראש הממשלה
ממלא מקום שר התחבורה

צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()דרך מם׳  :70קטע כברי-שלומי;
דרך מם׳  :899קטע צומת חניתה-שלומי; צומת חניתה-חניתה; צומת שלומי;
צומת מצובה  -תיקון ושינוי תוואי( ,התש״ס2000-
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 והצמתים האלה:
) (1קטע הדרך ברוחב עד  50מטרים המתחיל בנקודת ציון 272.400-164.180
בקירוב על דרך מם׳  :70כביש כברי-בצת  ,והמסתיים בנקודת ציון -164.553
 275.015בקירוב על דרך מם׳ ) 899מם׳ ישן  :(212כביש גבול הצפון  :212מכביש 21
 צומת סאסא  -למשגב ע ם סמוך לצומת חניתה )להלן  -הדרך(;2

ג

) (2קטע הדרך המתחיל בנקודת ציון  275.015-164.553בקירוב על הדרך
האמורה סמוך לצומת חניתה והמסתיים בנקודת ציון  275.307-164.322בקירוב
על דרך מם׳  :70בביש כברי-בצת סמוך לצומת חניתה:
ע״ר  ,1943חוסי ו ,עמי  ;40ס״ח התשב״ו ,עמי .4
ק״ת התשמ״ו ,עמי .1480
ק״ת התשכ״ח ,עמ׳ .911

640

קובץ התקנות  ,6039ג׳ בסמן התש״ס6.6.2000 ,

) (3הצומת שבו מתחברת הדרך האמורה עם דרך המחברת את הדרך האמורה
עם דרך מס׳ ) 899מם׳ ישן  :(212כביש גבול הצפון  :212מכביש  - 21צומת
סאםא-משגב עם סמוך לצומת חניתה בנקודת ציון  275.015-164.553בקירוב:
5

) (4הצומת שבו מתחברת הדרך המחברת את הדרך האמורה עם דרך מם׳ 899
)מסי ישן  :(212בביש גבול הצפון  :212כביש  - 21צומת םאסא-משגב עם /דרך
מס׳  :70כביש כברי-בצת בנקודת ציון  275.204-164.427בקירוב סמוך לצומת
שלומי:
) (5הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה למצובה בנקודת ציון
 273.973-164.447בקירוב.
)ב( גבולות קטעי הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
והמסומנים ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מס׳ ב 7659/הערוכה בקנה מידה 1:5,000
והחתומה ביד שר התחבורה ביום י״ג באייר התש״ס ) 18במאי .(2000
העתק המפה האמורה בסעיף ו)ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה ,רח׳
.2
בן גוריון ו ,חיפה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיין
ב מ פ ה

תוספת
)סעיף ו)ב«
גושים

חלקות

18221
18224
19011
19012
19013
19014

15 ,13 ,12
6 ,28 ,27 ,17
8 ,3 ,17
9
,7 ,5 ,4 ,14 ,13 ,11
3 ,10

י״ג באייר התש״ם ) 18במאי (2000
)חמ (3-162

א ה ו ד ברק
ראש הממשלה
ממלא מקום שר התחבורה

ןו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )דרך מס׳  :55קטע כפר סבא -
גומת בפר סבא מזרח; עומת אזור התעשיה כפר סבא מזרח; עומת כפר סבא;
עומת גווה ימין; עומת עוקף נווה ימין( ,התש״ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח( , 1943 ,אני
מצווה לאמור:
י

.1

)א(

תחולת הפקודה

הפקודה תחול על הדרך והצמחים האלה:

על הדרך

) (1קטע הדרך ברוחב עד  40מטרים המתחיל בנקודת ציון 175.405-143.603
בקירוב על דרך מם׳  :55קטע נווה ימין־־כפר סבא סמוך לאזור התעשיה כפר
2

ע״ר  ,1943תום׳ ו ,עמי  ;40ם״ח התשב׳יו ,עמי .4
ק״ת התשנ״ו ,עמי  431ועמי .432

קובץ התקנות  ,6039ג׳ בםיון התש״ס6.6.2000 ,

641

סבא מזרח והמסתיים בנקודת עיון  176.312-145.113בקירוב על דרך מס׳ :5443
קטע עוקף נווה ימין סמוך לעומת נווה ימין)להלן  -הדרך(;
נ

) (2הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לאזור התעשיה כפר סבא
מזרח בנקודת ציון  175.522-143.717בקירוב על הדרך;
) (3הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הכניסה לכפר סבא בנקודת ציון
 175.614-144.141בקירוב על הדרך׳,
) (4הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מס׳  :5443עוקף נווה ימין בנקודת
ציון  175.902-144.289בקירוב על הדרך:
5

) (5הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מס׳  :55עוקף נווה ימין ממזרח
בנקודת ציון  176.285-145.086בקירוב על הדרך.
2

)ב( גבולות קטע הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
והמםומנים ,לשם זיהוי ,בקווים אדומים במפה מם׳ כ 7769/הערוכה בקנה מידה 1:2,500
והחתומה ביד שר התחבורה ביום י״ג באייר התש״ס ) 18במאי .(2000
רשות לעיין
ב מ פ ה

העתק המפה האמורה בסעיף )1ב( נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל אביב
.2
והמרכז ,רח׳ הרצל  ,180וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
)סעיף )1ב«
גושים
7557

7605

חלקות
,18 ,17 ,16 ,15
,14 ,13 ,12 ,11 ,9
82 ,79 ,69 ,57 ,56 ,49 ,19
,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,6
,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,19 ,18 ,17
,58 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,35 ,34 ,33
100 ,99 ,59

7607

79 ,78 ,65

7608

28 ,16 ,15 ,14 ,8 ,7 ,6 ,5

7619

99 ,98 ,62 ,43 ,30 ,29

י״ג באייר התש״ם ) 18במאי (2000
<חמ (3-162

א ה ו ד ברק
ראש הממשלה
ממלא מקום שר התחבורה

ק״ת התשנ״ר ,עמי ג.4

עו התכנון והבניה )אשדוד( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם
עיריית אשדוד ,אני מצווה לאמור:
י

סייח התשב״ה ,עמי .307
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מרחב תכנון מקומי אשדוד )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון והבניה
.1
)אשדוד( ,התשנ״ז996-ו  ,ישונה וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
מידה :10,000ו והחתום בידי ביום כ״ז בניסן התש״ם ) 2במאי .(2000

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשדוד וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הפקדת עותקים
של התשריט

2

.3

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

דיון או פעולה אחרת שהחל בהם המוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה ,בענין הנוגע
.4
לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון
המקומי.
ב״ז בניסן התש״ם ) 2במאי (2000
)חמ (3-1113

הוראות מעבר

נתן שרנסק י
שר הפנים

ק״ת התשנ״ז ,עמי .202

צו התכנון והבניה )מרום הגליל( ,התש״ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה , 1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועם
המועצה המקומית מרום הגליל ,אני מצווה לאמור:
ו

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון
.1
והבניה )מרום הגליל( ,התשנ״ד , 1994-ישונה ,וקטעים מגבולותיו יהיו במסומן בקו כחול
בתשריטים הערוכים בקנה מידה  1:20,000והחתום בידי ביום כ״ז בניסן התש״ם ) 2במאי
.(2000

תיקון מרחב
תכנון מקומי

עותקים של התשריטים האמורים בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ירושלים,
.2
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הפקדת עותקים
של התשריטים

2

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

דיון או פעולה אחרת שהחל בהם המוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה ,בענין הנוגע
.4
לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון
המקומי.
כ״ז בניסן התש״ם ) 2במאי (2000
)חמ (3-1113

הוראות מעבר

נתן שרנסק י
שר הפנים

סייח התשב״ה ,עמי .307
ק״ת התשמ״ח ,עמי  :1103התשנ״ד ,עמי .1300
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עו התכנון והבניה )קריות( ,התש״ם2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6ו לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו  ,ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ועם
עיריית קרית מוצקין ,אני מצווה לאמור:
ו

תיקון מרחב
תכנון מקומי

מרחב תכנון מקומי קריות )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון והבניה
.1
)קריות( ,התשנ״ז , 1997-ישונה וגבולותיו יהיו כמםומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
מידה  0,000ו :ו והחתום בידי ביום כ״ז בניסן התש״ם ) 2במאי .(2000

הפקדת עותקים
של התשריט

עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קריות וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

2

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

.3

הוראות מעבר

דיון או פעולה אחרת שהחל בהם המוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה ,בענין הנוגע
.4
לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון
המקומי.
כ״ז בניסן התש״ם ) 2במאי (2000
נתן שרנס ק י
שר הפנים

)חמ (3-1113
ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת התשנ״ז ,עמי .528

עו התכנון והבניה )באר טוביה( ,התש׳׳ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ועם
המועצה האזורית באר טוביה ,אני מצווה לאמור:
י

תיקון מרחב
תכנון מקומי

מרחב תכנון מקומי באר טוביה )להלן  -מרחב התכנון המקומי( ,לפי צו התכנון
.1
והבניה )באר טוביה( ,התשנ״ט , 1999-ישונה וגבולותיו יהיו במסומן בקו כחול בתשריט
הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום בידי ביום כ״ז בניסן התש״ם ) 2במאי .(2000

הפקדת עותקים
של התשריט

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ירושלים ,במשרדי
.2
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר
טוביה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

2

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

.3

הוראות מעבר

דיון או פעולה אחרת שהחל בהם המוסד תכנון ערב תחילתו של צו זה ,בענין הנוגע
.4
לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון
המקומי.
כ״ז בניסן התש״ס ) 2במאי (2000
נתן שרנסקי
שר הפנים

)חמ  13ו (3-1

סייח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת התשנ״ט ,עמי .382
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קובץ התקנות  ,6039ג׳ בסיון התש״ם6.6.2000 ,
סודר במה׳ רשומות .משרד המשפטים• .והודפס במדפים הממשלתי

