רשומות

קובץ התקנות
כיה באדר א׳ התשנ״ז

5815

 4במרס 1997
עמוד

תקנות שעת חירום)שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי()ביטול( ,התשנ״ז1997-

448

תקנות שעת חירום)שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי()״בזק״ ו״רפאל״()ביטול(,
התשנ״ז1997-

448

תקנות מם הכנסה)דו׳׳חות שיגיש מוסד ציבורי( ,התשנ״ז997-ו

448

תקנות אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות ממסים()תיקון( ,התשנ׳׳ז1997-

451
451

תקנות שירותי תיירות)מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ()ביטול( ,התשנ״ז1997-
תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות כניסה לשמורות
452
טבע()תיקון( ,התשנ״ז1997-
צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()מטה אשר ,תיקון( ,התשנ־ז 997-ו

452

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()אשכול ,תיקון( ,התשניז1997-

ג45

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()חבל מודיעין ,תיקון( ,התשנ״ז1997-

454

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()עמק לוד ,תיקון( ,התשניז1997-

«45

אכרזת העיריות)יהוד()תיקון( ,התשנ״ז1997-

458

אכרזת העיריות)עיריית אור יהודה()תיקון(.,התשנ״ז997-ו

459

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()נוף הגליל ,תיקון( ,התשנ״ז 997-ו

460

צו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות()עמק יזרעאל ,תיקון( ,התשנ״ז1997-

461

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה
בן גוריון( ,התשנ״ז1997-

461

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתיות לתדלוק מטוסים בנמל
התעופה בן גוריון( ,התשנ״ז1997-

462

תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי()ביטול(,
התשנ״ז997-ו

בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק־יםוד :הממשלהי ,מתקינה הממשלה:
ביטול תקנות
שעת חירום

תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי( ,התשנ״ז1996-

ו.

2

בטלות.
י״ד באדר א׳ התשנ״ז) 21בפברואר (1997
)חמ ג-24ג(

ב נ י מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

סייח התשג״ג ,עמי .214
ק״ת התשנ״ז ,עמי .292

תקנות שעת חירום)שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי()״בזק״ ו״רפאל״(
)ביטול( ,התשנ״ז 997-ו

בתוקף סמכותה לפי סעיף  50לחוק־יסוד :הממשלה  ,מתקינה הממשלה:
1

ביטול תקנות
שעת חירום

.1

תקנות שעת חירום )שירותי עבודה חיוניים בשירות הציבורי() .״בזק״ ו״רפאל״(,

התשנ״ז~ - 1996בטלות.
2

י״ד באדר א׳ התשנ״ז)ו 2בפברואר (1997
)חמ (5-243

י
2

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

ם״ד! התשנ״ג ,עמי .214
ק״ת התשנ״ז ,עמי .288

תקנות מם הכנסה )דו״חות שיגיש מוסד ציבורי( ,התשנ״ז-ד99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ,(2)9ו)אא (5ו־ 243לפקודת מס הכנסה ןנוםח חדש['
)להלן  -הפקודה( ,אני מתקין תקנות אלה:
ו.

בתקנות אלה -

״מוסד ציבורי״  -בהגדרתו בסעיף  (2)9לפקודה;
•מחזורי  -סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים בשנת המם הקודמת ,לרבות מסים
עקיפים ולרבות תקבולים שאינם ממכירות ואינם תמורה בעד שירותים שנתקבלו בשנת
המם הקודמת ,למעט מכירת רכוש קבוע ,הלוואות שנתקבלו ותקבול שהנציב אישר
בכתב לגביו כי הוא תקבול חד־פעמי בידי המוסד ,והכל מוכפל ב־2ו ומחולק למספר
חודשי הפעילות של המוסד בשנת המס הקודמת; לענין זה ,״חודש״  -לרבות חלק
ממנו.
הגשת דו״חות

.2

)א(

מוסד ציבורי יגיש לפקיד השומה דו״ח כאמור בסעיף  (2)9לפקודה בטופס ,1215

ואם יש לו הכנסה שאינה פטורה ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,יגישו בצירוף טופס 5ו12א,
ובצירוף אלה:
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

448

קובץ התקנות  ,5815כ״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

)(1

מאזן ליום האחרון של שנת המס ודו׳׳דו הכנסות והוצאות לשנת המס,

מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח•,
)(2

חשבון התאמה של עודף ההכנסות או ההוצאות לפי דו״ח ההכנסות

וההוצאות ,כאמור בפסקה ) ,(1להכנסה החייבת או להפסד ,לפי הענין,
שהוצהרו בדו״ח; חשבון ההתאמה יהיה מאושר בידי רואה חשבון או פקיד
ברית פיקוח; האישור יינתן לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ,ואם לא היו למוסד
הכנסות או שכל הכנסותיו פטורות ממס ,ולא היו לו סכומים החייבים במם לפי
סעיף )3ז( לפקודה  -יינתן האישור לפי הנוסח שבתוספת השניה:
)(3

דו״ח שיפורטו בו לתאריך המאזן ,כל אלה:
)א(

יתרות ההלוואות שנתן המוסד הציבורי לתקופה העולה על שנה

ויתרות ההלוואות שקיבל לתקופה העולה על שנה,-
)ב(

זכאים ויתרות זכות לגבי כל אחד מאלהיכשהם ממוינים לפי הסוגים

הבאים:
ו(

חברי הועד או מועצת המנהלים של המוסד הציבורי;.

(2

מנהליו;

(3

חברי המוסד הציבורי;

(4

עובדיו;

(5

חבר־בני־אדם אשר למוסד הציבורי יש זכות בהון מניותיו ,זכות

הצבעה בו או זכות להחזיק או לרכוש כל אחד מאלה ,או זכות לקבל
רווחים ממנו:
(6

אחר.

)ג(

חייבים ויתרות חובה לגבי כל אחד מהמפורטים בפסקת משנה )ב(;

)ד(

זכאים וחייבים להם היתה בשנת המם יתרת זכות או יתרת חובה,

לפי הענין ,בסכום העולה על  5%מהמחזור של המוסד הציבורי;
)ה(

ספקים,

נותני

שירותים,

מקבלי

שירותים

ואחרים

שסכומי

ההתקשרות עמם בשנת המם עלו על  5%מהמחזור של המוסד הציבורי;
)0

סכומי ההוצאות מראש וההוצאות הנדחות ,סכומי ההכנסות מראש

וההכנסות הנדחות ,סכומי ההוצאות שנצברו וההכנסות שנצברו:
מ(

פירוט השקעות בשוק ההון כערכן ביום האחרון של שנת המם לפי

סוגיהן.
)(4
)ב(

דו״ח שיפורט בו חישוב ההכנסה לפי סעיף )3ח( לפקודה לפי טופס .1269

מוסד ציבורי שאינו חברה רשאי להגיש מאזן ודו׳׳ח הכנסות והוצאות כאמור

בתקנת משנה)אץ (1כשאלו אינם מבוקרים בידי רואה חשבון או פקיד ברית פיקוח וכן רשאי
להגיש רו״ח כאמור בתקנת משנה)אץ (2אף ללא האישור כאמור בתקנת משנה זו ,אולם אלו
יהיו חונומים בידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר ,אם המוסד הציבורי הוא עמותה ,ובידי
מנהליהמוסד הציבורי או נאמניו בכל מקרה אחר ובלבזד שנתקיימו כל אלה:
)(1

מחזורו בשנת המם שלגביה מוגש הדו״ח אינו עולה על  150,000שקלים

חדשים:

קובץ הונקנות  ,5815כ״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

449

)(2

בשנת המם לא היה המוסד האמור מוסד ציבורי לעגין סעיף  46לפקודה או

סעיף  61לחוק מם שבח מקרקעין ,התשכ׳ג; 1963-
2

)(3
תחולה

.3

כל הכנסותיו פטורות ממם לפי סעיף  (2)9לפקודה.

תחולתן של תקנות אלה לגבי דו״חות שהוגשו לשנת המס  1996ואילך.

תוספת ראשונה
)תקנה )2אץ((2
אישור על ידי רואה חשבון או פקיד בדית פיקוח
בדקתי את חשבון ההתאמה של
לשנת המם

המתאים את ההכנסה או ההפסד שלו לפי דו״ח ההכנסות וההוצאות

שלו לתקופה

להכנסה או להפסד שהוצהרו על ידו לצורכי מס לשנת המס האמורה,

לרבות סכומים החייבים במס לפי סעיפים )3ז( ו״)3ת( לפקודה.
אני מאשר שלפי דעתי/ובכפיפות לאמור לעיל* ההתאמה הניל נערכה בהתאם להוראות

פקודת מס הכנסה.

תאריך

*

חתימה

למחוק את המיותר :הערות או הסתייגויות יש לרשום בסופה של הפסקה הראשונה.

תוספת שניה
)תקנה )2אץ«2
אישור על ידי רואה חשבון או פקיד בדית פיקוח
בדקתי את דויח ההכנסות וההוצאות של

לשנת המס

אני מאשר שלפי דעתי כל הכנסותיו של המוסד פטורות ממס ,ולא היו לו סכומים החייבים
במס עפ״י סעיף )3ז( לפקודה.

תאריך

י״ב באדר א׳ התשג״ז) 19בפברואר (1997
)חמג-2«5ג(

דן מ ר י ד ו ד
שר האוצר

ם״ח התשכ״ג ,עמי .405

450

קובץ התקנות  ,5815כ״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

תקנות אזור סחר חופשי באילת )פעורים והנחות ממסים()תיקון(,
התשנ״ז997-ד

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (4)6ו־ 18לחוק אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות
ממסים( ,התשכדה985-ו  ,סעיף  36לחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו , 1975-ובאישור ועדת
־

י

הכספיים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  10לתקנות אזור סחר חופשי באילת)פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ו~98.5-ו

.1

ג

תיקון תקנה 0ו

)להלן ~ התקנות העיקריות( ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב(

על גבי המקור וההעתקים של החשבוניות יירשמו שמו ומספר הרישום במשרד

מס ערך מוסף ש ל העוסק תושב אזור אילת אשר רכש את הטובין; פרטים מזהים של
כלי הרכב שבו מובלים הטובין וכן שמו של הנהג ומספר תעודת הזיהוי שלו; בטובין
המובלים בדרך האויר יירשמו פרטי המוביל.״
.2

תיקון תקנה 20

בתקנה 20א לתקנות העיקריות ,במקום הרישה יבוא:
יעל סוגי השירותים המפורטים להלן הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת
לעוסק תושב אזור אילת ,לצורך עסקו באילת ,יחול מם ערך מוסף בשיעור אפם ,אם
על גבי המקור וההעתקים של החשבונית נשוא השירות נרשמו שמו ומספר הרישום
במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר לו ניתן השירות.״

.3

תחילה

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

י״ב באדר א׳ התשנ״ז) 19בפברואר (1997
דן

<חמ (3-1916

מרידוד

שר האוצר
סייח התשמ״ה ,עמי .204
סייח התשל״ו ,עמי .32
ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;161התשמ״ז ,עמ׳ .1004

תקנות שירותי תיירות )מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ()ביטול(,
התשנ״ז997-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )4 ,3אץו( 11 ,ו־ 24לחוק שירותי תיירות ,התשל״ו1976-

י

)להק ן  -החוק( ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תקנות שירותי תיירות )מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ( ,התשץ- *1990-

.1

ביטול

בטלות.
.2

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן.

י •ג באדר א׳ התשג״ז) 20בפברואר (1997
<חמ»4.גו(3-

משה

קצב

שר התיירות
ס ״ח התשל־ו ,ענד  ;228ההשמ״ז ,עבר .151
ק׳׳ת התשין ,ענו׳  ;324התשנ״ב ,עט׳ .1213

קובי• התקנות  ,5815כיה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

ו45

תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)אגרות כניסה לשמורות טבע()תיקון( ,התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  10ו־ 34לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשג״ב , 1992-לפי הצעת רשות שמורות הטבע ,ולאחר התייעצות
י

עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו  ,אני מתקין
2

תקנות אלה:
תיקון התוספת
הראשונה

ו.

בתוספת הראשונה לתקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי

הנצחה )אגרות כניסה לשמורות טבע( ,התשנ״ה) 1994-להלן  -התקנות העיקריות( -
3

)ו(

ב״שם השמורה״ בכותרת הטור הראשון ,אחרי ״חוף האלמוגים״ יבוא ״עין גדי״,

והמילים ״עין גדי״ בכותרת הטור השני  -יימחקו!
)(2

בחלק ״אגרת כניסה לרכב בשקלים חדשים״ ,במקום ״2ו״ יבוא ״15״ ,במקום ״40״

יבוא ״45״ ובמקום ״80״ יבוא ״100״.
תיקון התוספת
השניה

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,בפסקה) ,(4במקום ״סדיר״ יבוא ״חובה״ ,והמילים
.2
״עין גדי״  -יימחקו.
ה׳ באדר א׳ התשנ״ז) 12בפברואר (1997

רפאל איתן
השר לאיכות הסביבה

)חמ (3-2430

סייח התשנ״ב ,עמי .230
ם״ח התשמי׳ה ,עמי  ;60התשנ״ה ,עמי .196
ק״ת התשנ״ה ,עמי .247

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()מטה אשר ,תיקון(,
התשנ״ז-ד99ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

תיקון פרט)נח(
ה ר א ש ו נ ה

ב ת ו ם פ ת

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו ,
ו.
בפרט )נח( -
2

)(1

בהגדרה ״מפה״ ,אחרי ״ביום י״ב בניסן ה ת ש נ ״ ו ) ו באפריל (1996״ יבוא ״וכפי

שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום ביד שר הפנים ביום י״ז בטבת
התשנ״ז) 27בדצמבר (1996״;
)(2

מתחת לקו המפריד ,לפני המילים ״שטח הכפר ההרוס רבםיה״ יבוא :״שטח

חצרות יסף״ חלקי הגושים 9 :ו  18129 ,18128 ,18125 ,18124 ,181כמםומן במפה.״
המועצה
"•יה

2

א

ה א ז ו ר י ת

י ,

ש

חליפתה של

.2

המועצה האזורית מטה אשר תהא חליפתה של המועצה המקומית חצרות יסף ,הן

לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויותיה והן למעמדה לכל ענין אחר ,ובין השאר לענין
.

,

,

.

המועצה המקומית ארנונות ,אגרות ,היטלים ,דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהטילה המועצה
"*יי"

ר

^

המקומית חצרות יסף וטרם נגבו.

י
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשנ״ה ,עמי  ;1210התשנ״ו ,עמי .924

קובץ התקנות  ,5815כ״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

בכפוף לאמור בסעיף  ,2הליך שהיה תלוי ועומד ערב תחילתו של צו זה בתחומ

.3

המשכת הליכים

המועצה המקומית חצרות יסף או רשות מרשויותיה או לפני בית דין שהקימה או שאזור
שיפוטה נקבע באופן הכולל את תחומיה  -ימשיכו לדון ולהכריע בו במועצה האזורית מטה
אשר או ברשות מרשויותיה או לפני בית דין שהקימה או שאזור שיפוטה נקבע באופן הכולל
את החומה ,הכל לפי הענין.
אדם שהיה רשאי להגיש ,ערב תחילתו של צו זה ערר ,ערעור או כיוצא באלה לרשות

.4

ש ל המועצה המקומית חצרות יסף ,יהיה רשאי להגישם לרשות ש ל המועצה האזורית מטה

עררים וכר
הארכת מועדים

אשר המועד האחרון להגשת ערר ,ערעור או כיוצא באלה יוארך בשלושים ימים נוספים.
חוקי העזר והתקנות האחרות ,הרשיונות ,ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או

.5

ניתנו כדין בידי המועצה המקומית חצרות יסף או רשות מרשויותיה יעמדו בתוקפם,

חוקי עזר ותקנות,
רשיונות והיתרים

בשינויים המחויבים לפי הענק ,עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק
אחר או עד שהמועצה האזורית מטה אשר או רשות מרשויותיה יבטלו או ישנו אותם מכוח
כל דויקוק.
י״ז בטבת החשנ׳׳ז) 27בדצמבר .(1996

אליהו

)חמ לגו-ג(

סויסה

שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()אשכול ,תיקון( ,התשנ״ז1997-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
ו.
במקום פרט )כג( יבוא:
2

החלפת פרט)בג(
בתוספת הראשונה

״)בג(
אשבול
בפרט זה ,״מפה״  -המפה ש ל אזור אשכול ,הערוכה בקנה מידה של  1:50,000והחתומה ביד
שר תפנים ביום כ״ח בשבט התשנ״ז) 5בפברואר  ,(1997שהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר שבע ,ובמשרדי המועצה האזורית
אשכול ,קיבוץ מגן ,דואר נע נגב.
טור ב׳
השטת

טור

הישוב

אבשלום

השטח המסומן במפה באותיות ל״ב

אוהד

השטח המסומן במפה באות ב׳

אורים

השטח המסומן במפה באות א׳

בארי

השטח המסומן במפה באות ג׳

גבולות

השטח המסומן במפה באות ד׳

דקל

השטח המסומן במפה באותיות כ״ז

חולית

השטח המסומן במפה באותיות כ״ה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשמ״ה ,עמי .954

קובץ התקנות  ,5815ב״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,
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טור ב׳
השטח

טור א׳
הישוב

יבול

השטח המסומן במפה באותיות כ״א

ישע

השטח המסומן במפה באות ה׳

יתד

השטח המסומן במפה באותיות י״ט

כסופים

השטח המסומן במפה באות ו׳

כרם־שלום

השטח המסומן במפה באותיות ט״ז

מבטחים

השטח המסומן במפה באות ד

מגן

השטח המסומן במפה באות ח׳

גירים

השטח המסומן במפה באות ט׳

ניר יצחק

השטח המסומן במפה באות י׳

ניר־עוז

השטח המסומן במפה באותיות י״א

סופה

השטח המסומן במפה באותיות ב״ד

עין־הבשור

השטח המסומן במפה באותיות כ״ו

עין־השלושה

השטח המסומן במפה באותיות י״ב

עמי־ עוז

השטח המסומן במפה באותיות י״ג

פרי־גן

השטח המסומן במפה באותיות כ״ב

צאלים

השטח המסומן במפה באותיות י״ד

צוחר

השטח המסומן במפה באותיות ל״א

רעים

השטח המסומן במפה באותיות ט״ו

שדה־ניצן

השטח המסומן במפה באותיות י״ז

שדי־אברהם

השטח המסומן במפה באות ב׳

תלמי־אליהו

השטח המסומן במפה באותיות י״ח

תלמי־ יוסף

השטח המסומן במפה באותיות כ״ג

השטח המסומן במפה באותיות ב״ח ,ב״ט ו־ל׳.״
ב״ח בשבט התשנ״ז) 5בפברואר (1997
אליהו סויסה

)חמ (3-136

שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()חבל מודיעין ,תיקון(,
התשנ״ז997-ד

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
תיקון פרט)לב(
בתוספת

ה ר א ש י נ ה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
ו.
בפרט )לב( -
2

י
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק־־ת התשי״ח ,עמי  ;1259התשמ״ח ,עמי  ;488התשנ״ג ,עמי  ;1092התשנ״ד ,עמי  ;597התשנ״ה ,עמי .715

קובץ התקנות  ,5815כ״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

בהגדרה ״מפה״,אחרי ״י״ז בכסלו התשנ״ה ) 20בנובמבר 994ו(״ יבוא ״ובתשריט

)ו(

הערוך בקנה מידה של  0,000ו :ו והחתום ביד שר הפנים ביום ב׳ באדר א׳ התשנ׳׳ז
) 9בפברואר (1997״.
בישוב ״בני עטרות״ ,ברשימת החלקות ,בטור ב׳ ,במקום ׳׳  1עד  25,7עד  37,32עד

)!(:

 55 ,52 ,51 ,42עד  57וחלק מחלקות  43עד  49ו־ 54בגוש  6310כמסומן במפה״
יבוא:
״ 25עד  37,32עד  55,52,51,42עד  57וחלק מחלקות ו עד  43,7עד  49ו־ 54בגוש
 6310כמםומן במפה.״
בישוב ״כפר טרומך ,במקום ״הגושים 4105 :ו־ 4494בשלמותם 4486 :פרט לחלקה

)es

 119וחלק מחלקות  113עד  118ו־20ו במסומן במפה״ ,יבוא:
״הגושים - 4494 :בשלמות:
 4486פרט לחלקה  119וחלק מחלקות  113עד  118ו־20ו כמסומן׳ במפה.
דלק גוש 4105 :כמסומן במפה.״
בישוב ״נחלים״ -

)(4

)א(

המילים :״ 6479פרט לחלקות  117,19 ,18 ,15,14,11 10 ,7,6,3 ,2ו־8ו1״ -

יימחקו:
)ב(

במקום ״חלק הגוש 6698 :כמםומן במפה.״ יבוא:

״חלקי הגושים 6698 ,6479 :כמסומן במפה.״
)<!(

מתחת לקו המפריד ,במקום פירוט השטח המתחיל במילים :״הגושים 4030 :עד

,4032״ ומסתיים במילים :״ 1עד  20בגוש ;4106״ יבוא:
״הגושים 4030 :עד  4036 ,4034 ,4032עד  4114 ,4039עד  4139,4116עד  4146,4143עד
 4807 ,4796 ,4795 ,4789 ,4788 ,4783 ,4607 ,4491 ,4485 ,4152 ,4151 ,4149עד ,4809
 4818 ,4817ו־ - 4820בשלמותם;
 4065פרט לחלקות  29ו־;30
 4110פרט לחלקה ו וחלק מחלקות  3 ,2ו־ 37עד  41כמסומן במפה;
 4113פרט לחלקות  29עד  145 ,60וחלק מחלקה  144כמסומן במפה;
 4496פרט לחלקות  98 ,92 ,23עד  110 ,108עד  115וחלק מחלקות 132 ,109 ,97
כמסומן במפה:
 4608פרט לחלקות ו עד  108 ,16וחלק מחלקה  42כמסומן במפה;
 4814פרט לחלקות  45עד ;47
דלקי הגושים 4126 ,4125 ,4122 ,4012 ,4060 :עד ,4801 ,4797 ,4785 ,4495 ,4490 ,4129
 6703 ,4810 ,4806 ,4804 ,4803עד  6710 ,6709 ,6705כמםומן במפה;
דחלקות 10 ,8 :ו־  11בגוש ;3992
 29עד  40וחלק מחלקות  29 ,23עד  40בגוש  3993כמםומן במפה;
 1עד  ,16וחלקי חלקות  17עד  38,35 ,32 ,31 ,29 ,21 ,19עד  70 ,47ו־  71בגוש 4002
כמםומן במפה:
 7וחלק מחלקה  2בגוש  4004כמםומן במפה;

קובץ התקנות  ,5815ב׳׳ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,
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ו עד  16וחלק מחלקה דו בגוש  4020במסומן במפה•,
 14וחלק מחלקות  10עד  15 ,13עד 9ז ו־  21בגוש  4023כמסומן במפה,-
 37עד  50 ,48עד ו 7בגוש ;4063
ו עד  25,4עד  31 ,28עד  73,71 ,34וחלק מחלקות  35,15,11עד  72 ,42ו־ 74בגוש
 4067במםומן במפה:
 1עד  83 ,82 ,29וחלק מחלקה  84בגוש  4068כמםומן במפה,-
 2עד  20וחלק מחלקה ו בגוש ¡4106״.
ב׳ באדר א׳ התשנ׳׳ז) 9בפברואר (1997
אליהו

<חמ (3-136

סויסה

שר הפנים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק לוד ,תיקון(,
התשג״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
,

תיקון פרט)מד(
ב ת ו ס פ ת

ה ר א ש ו נ ה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח~, 1958
2

בפרט )מד( -
)ו(

במקום הקטע המתחיל במילים :״בפרט זה״ ,ומסתיים במילים ״ובמשרד המועצה

האזורית עמק־לוד״ יבוא:
״בפרט זה ,״מפה״  -המפה של המועצה האזורית עמק לוד הערוכה בקנה מידה של
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ באדר א׳ התשנ״ז ) 9בפברואר (1997
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
המרכז ,רמלה ובמשרד המועצה האזורית עמק לוד״.
)(2

במקום השטח המתואר ל צ ד הישוב ״יגל״ יבוא:

״הגושים - 6463 :בשלמותו:
 6464פרט לחלקות  20עד  24וחלק מחלקות  13 ,11עד  25 ,19עד  75 ,28כמםומן
במפה;
החלקות :ו עד  7וחלק מחלקות  8עד  25 ,12בגוש  3997כמםומן במפה:
חלק מחלקות ו 5 ,בגוש  4008כמםומן במפה;
 3 ,2וחלק מחלקה  6בגוש  4009כמםומן במפה;
 2וחלק מחלקה  8בגוש  4010כמסומן במפה;
 12 ,10 ,9עד  64 ,20עד  88 ,66בגוש  6459כמסומן במפה•,
 18עד  23וחלק מחלקות  6עד  24 ,17עד•  42 ,29עד  44בגוש  6461כמםומן
במפה;
 1עד  51 ,49 ,42וחלק מחלקות  43עד  50 ,48בגוש  6462כמםומן במפה:
י
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9התשכ״ה ,עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1156התשב״ז ,עמי  ;75התשמ״ו ,עמי  ;14התשנ״ד ,עמ׳ .787

קובץ התקנות 5ו ,58ב״ה באדר א׳ התשנ״ז4.3.1997 ,

 27עד  66,63,39עד  105,104,95וחלק מחלקות  15עד  40 ,26עד 69,65,64,62 ,43
עד  103 ,101בגוש  6465במסומן במפה.

תלק גוש 6466 :במסומן במפה״.
במקום השטח המתואר לצד הישוב ״צפריה״ יבוא:

)(3

״גוש 6254 :פרט לחלקות  102עד  107וחלק מחלקות  108 ,70 ,69 ,13במםומן במפה.
;חלקי הגושים 6470 ,6253 ,6252 ,6250 ,6249 :במסומן במפה.
חחלקות 119,118,113,41,1 :וחלק מחלקות  4,2עד ,37,35,34,32. ,29,27,21 ,19,17,15
 44 ,42עד  120 ,117 ,114 ,60 ,56 ,54 ,52 ,50 ,48 ,46בגיש  6255במסומן במפה:
 5 ,1וחלק מחלקית  14 ,13 ,9 ,7 ,6 ,4 ,2בגיש  6469במסומן במפה.״
מתחת לקי המפריד ,במקום הקטע המתחיל במילים :״הגושים4226,4225,4000 :״

(41

וימםתיים במילים :״חלקים מחלקית  10עד  12בגוש  6074במםימן במפה״ יביא:
״הגושים6266 ,6257 ,6079 ,6078 ,4068 ,6064 ,6061 ,6060 ,6058 ,4228 ,4226 ,4225 ,4000 :
עד  6275 ,6271 ,6268עד  - 6278בשלמיתם.
 4028פרט לחלקית  32,31 ,12,10 ,8 ,3 ,2יחלק מחלקית ו 9 ,כמסימן במפה׳,
 4227פרט לחלקות  38 ,37יחלק מחלקה ) 25דרך( כמסומן במפה;
 6077פרט לחלקות  56 ,55וחלק מחלקה  25כמסומן במפה,-
 6254 ,6250 ,6249פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב צפריה כמםומן במפה;
 6272 ,6270 ,6269 ,6258 ,6256עד  6274פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב בפר
חב״ד במסומן במפה:
 6466 ,6465פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב יגל במםומן במפה,-
 6467פרט לחלקות  5עד  36וחלק מחלקות ו עד  4במםומן במפה:
 6468פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישובים בפר חב״ד ואחיעזר במסומן
במפה:

 6469פרט לקטעים הנמצאים בתחים הישובים בפר חב״ד וצפריה במםומן
במפה•,
 6470פרט לקטע הנמצא בחחים הישוב צפריה במםומן במפה;
חלקי הגושים 6482 ,6075 ,6067 ,6066 ,4229 ,4224 ,4001 ,3999 ,3969 :כמסי מן במפה.
החלקית 10 :עד  17יחלק מחלקית  18 ,8בגיש  3968כמםימן במפה:
 27עד  49יחלק מחלקה  26בגוש  3970כמםימן במפה•,
 4עד  12 ,9,7עד  18וחלק מחלקה  20בגיש  3992כמסימן במפה,-
 10 ,2 ,1עד  24 ,22עד  42 ,25וחלק מחלקה  26בגוש  3993כמםימן במפה:
 22 ,6 ,5יחלק מחלקית  2עד  22 ,11 ,4בגיש  3994כמםימן במפה:
 4וחלק מחלקות  5 ,2בגיש  4008כמסימן במפה;
 9עד  11בגוש ;4337
 64 ,54עד  77 ,73 ,71בגוש ;6069
 79 ,76עד  91וחלק מחלקות  78 ,77 ,32בגוש  6076כמסומן במפה:
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 18 ,16 ,14 ,12עד  35 ,32וחלק מחלקה ו בגוש  6218במסומן במפה!
 46 ,45וחלק מחלקות ו עד  44 ,43 ,7 ,5בגוש  6461במסומן במפה•,
חלק מחלקות  10עד  12בגוש  6074במסומן במפה;
 22עד  26וחלק מחלקה ו בגוש  6080במסומן במפה:
חלק מחלקות  38 ,37בגוש  6474במסומן במפה.״
ב׳ באדר א׳ התשג״ז) 9בפברואר (1997
אליהו סוסיה

)חמ (3-136

שר הפנים

אכרזת העיריות )יהוד()תיקון( ,התשג״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
ובהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

.1

באכרזת העיריות )יהוד( ,התשו.״ו , 1995-במקום התוספת יבוא:
2

״תוספת
)סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עיריית יהוד כולל גושים וחלקות כלהלן:
הגושים 6692,6685 ,6684 :עד  6728 ,6694עד  - 6733בשלמותם.
החלקות :ז עד  4וחלק מחלקה  5בגוש  6296כמםומן במפת תחום עיריית יהוד הערוכה בקנה

מידה של  1:5,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ באדר א׳ התשנ״ז) 9בפברואר (1997

ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ובמשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה,

ובמשרד עיריית יהוד )להלן  -בפרט זה המפה(;

 8עד  24וחלק מחלקה  50בגוש  6310כמםומן במפה;
חלק מחלקה  151בגוש  6502במםומן במפה:
 17עד  73 ,68 ,66 ,62,61 ,59וחלק מחלקה  72בגוש  6686כמםומן במפה,-
 11עד  64 ,23עד  88 ,76 ,74 ,68וחלק מחלקה  82בגוש  6687כמםומן במפה;
חלק מחלקה  141בגוש  6688כמסומן במפה;
 15 ,1עד  21 ,15עד  26,23עד  51 ,49עד  55וחלק מחלקות  2עד  67 ,62 ,58 ,57,24,6בגוש
 6695כמסומן במפה;
 1עד  21,17עד  35,33עד  50,47ער  55,53עד  71וחלק מחלקות  18עד  54,49,48,20בגוש
 6696כמסומן במפה;
חלק מחלקות  3עד  17,12,11,9,8,6עד  26,24,23,21עד  39,36,35,33בגוש  6698כמסומן
במפה:
חלק מחלקות  3 ,1עד נ ו בגוש  6699כמםומן במפה:
1

2
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חלק מחלקות  2 ,8ו בגוש  6710כמסומן במפה;
חלק מחלקה  24בגוש  6725במםומן במפה;
 42 ,37 ,33 ,29 ,28 ,14 ,13 ,5 ,2עד  ,46וחלק מחלקות  18 ,17 ,9 ,7 ,4 ,3בגוש 6727
במסומן במפה;
 6697פרט לחלק מחלקות  11עד  20 ,19 ,13כמםומן במפה•,
 6711פרט לחלקות  125,119,91עד  154,140עד  160וחלק מחלקות  16ו עד ,120,118
 153 ,142 ,141 ,124 ,123כמסומן במפה.״
אליהו סויסה

ב׳ באדר א׳ החשג״ז) 9בפברואר (1997

שר הפנים

<חמ ל>« -״

אכרזת העיריות )עיריית אור יהודה()תיקון( ,התשנ״ז~ 997ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר של ועדת
החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
.1

באכרזת העיריות )עיריית אור יהודה( ,ה תשמ״ח /1988-במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

״תוספת
)סעיף (1
האזור שתושביו יהיו עיריית אור יהודה כולל גושים וחלקות כלהלן:
הגושים 7212 ,6880 ,6879 ,6511 ,6509 ,6508 ,6505 ,6484 ,6230 ,6227 ,6225 ,6221 ,6220 :עד 7218
 !:שלמותם.19׳; 6פרט לחלקות  60 ,58 ,57וחלקי חלקות  35עד  140 ,53 ,49במסומן במפת עיריית
אור־יהודה הערוכה בקנה מידה של  1:5,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ באדר א׳
הר;שנ״ז) 9בפברואר  (1996ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
הממונה על מחוז תל־אביב ובמשרד עיריית אור יהודה )להלן בפרט זה  -המפה(;
 6;:26פרט לחלקה ו;2
 6:28פרט לחלקות  27עד ;29
29נ 6פרט לחלקה ;35
 6483פרט לחלקי חלקות  53 ,31 ,30במםומן במפה;
 64 85פרט לחלקות  132עד ;135
 6501פרט לחלקות ;47 ,46
 6503פרט לחלקי חלקות  68 ,30 ,29במסומן במפה:
 6510פרט לחלקי חלקות 4ו 15 ,כמםומן במפה;
 7211פרט לחלקי חלקות  148 ,105כמסומן במפה;
החלקות 33 :בגוש ;6218
 80 ,27 ,26 ,19 ,18 ,11עד  91 ,83בגוש ;6222
 157 ,33 ,20 ,19עד  162 ,159עד  196 ,194 ,193 ,191 ,190 ,188 ,179 ,175 ,172 ,169 ,165וחלקי
חלקות  181 ,168 ,50בגוש  6223כמםומן במפה;
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
ק״ת התשמ״ת ,עמי ) 927התשמ״ט ,עמי ג.(58
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 115עד  122,119ע ד  24ו 152,144 ,וחלקי חלקות  129,113עד  151,142,141,131בגוש 6231
במסומן במפה,-

ו עד  33 ,30 ,29 ,18עד  114 ,38וחלקי חלקות  20עד  43 ,39 ,38 ,36 ,32 ,31 ,28עד ,106,46
 116עד  118בגוש  6479במסומן במפה;
 1עד  76 ,69 ,68 ,65 ,63 ,48 ,47 ,45 ,38 ,36 ,35 ,33 ,32 ,14עד  96וחלקי חלקות ,46 ,40 ,39 ,37
 49עד  62 ,61 ,54בגוש  6481במטומן במפה;
ו עד  6וחלקי חלקות  100 ,18 ,15 ,14 ,11 ,10 ,7בגוש  6482במםומן במפה:
 155וחלק מחלקה  156בגוש  6502כמםומן במפה;
 159 ,157עד  174וחלק מחלקה  155בגוש  6504במםומן במפה.״
בי באדר א׳ התשנ״ז) 9בפברואר (1997
) ח מ
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ג (

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()נוף הגליל ,תיקון(,
התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקידת המיעצית המקימיית' ,אני מצווה לאמור:
החלפת פרט )ס0
ב ת י ס פ ת

ה י א ש ו נ ה

בתיספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח, 1958-
ו.
במקים פרט )םג( יבוא:
2

״)סג(
נוף הגליל
בפרט זה ,״מפה״  -המפה של המועצה האזורית נוף הגליל הערוכה בקנה מידה של
 1:100,000והחתומה ביד שר הפנים ביום י׳ בשבט התשנ״ו) 31בינואר  (1996ומפח כל ישוב
הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומות ביד שר הפנים ביום ט״ו באלול התשנ״ב )13
בספטמבר  (1992ומפת הישוב אום אל ג׳נם הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר
הפנים ביום י׳ בשבט התשנ׳׳ו) 31בינואר  (1996ומפת הישוב רומת הייב הערוכה בקנה מידה
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ח בשבט התשנ״ז) 5בפברואר 997ו( ,שהעתקים
מהן מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד המועצה
האזורית נוף הגליל.
אום אל ג׳נם
חמאם

בפר מצר

תחומי הישובים

כמםומן בקו אדום
במפות״

נין
סולם

רמאנה
רומת הייב
רמאנה
עזיר

אליהו

כ״ח בשבט התשנ״ז) 5בפברואר (1997

סויסה

שר הפנים
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשנ״ה ,עמי  ;1415התשג״ו ,עמי .556
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק יזרעאל ,תיקון(,
התשנ״ז997-ד
בתויקף סמכותי לפי סעיפים ו ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
ו.
ב

בר.וםפת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי׳׳ח, 1958-
2

פ

ר

) נ ן ן (

ט

)ו(

_

תיקון פרט <נה(

בתוספת הראשונה

בהגדרה ״מפה״ ,אחרי המילים ״החתום ביום י״ג בניסן התשנ״ו ) 2באפריל

(1596״ יבוא ״ובתשריט הערוך בקנה מידה  1:20,000והחתום ביד שר הפנים ביום כ״ח
בשבט התשנ״ז) 5בפברואר ;(1997״;
)(2

שם הישוב ״רומת הייב״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳  -יימחקו׳,

):3

מתחת לקו המפריד ,בקטע חלקי הגושים ,במקום ״17487 ,17477 ,17476 ,17461״

יבוא ״"17487 ,17461״.
כ״ח בשבט התשנ״ז) 5בפברואר (1997

אליהו סויסה
שר הפנים

<חמ *[!-13

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״ח ,עמי  ;1256התשנ״ה ,עמ׳  ;1646התשנ״ו ,עמי .926

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים
בנמל התעופה בן גורמן( ,התשג״ז997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גורמן( ,התשנ׳׳ו) '1996-להלן  -הצו( ,אני מודיע
לאמור:
.1

עקב שינויים במדד ,נוסח התוספת לצו ,החל ביום כ״ב בטבת התשנ״ז) 1בינואר (1997

עדכון מחירים

הוא בדעקמן:

״תוספת
)סעיף (2
מחיר שירות תדלוק למטוסים
בתות תדלוק שנתית לצרכן סופי
)באלפי גאלון(

עבור בל גאלון מ־ ו עד 300

עבור כל גאלון מ־  301עד 5,000

עבור כל גאלון מ־  5,001עד 25,000

עבור כל גאלון מעל 25,000

כ״ה בשבט התשג״ז) 2בפברואר (1997
)חמ (5-2722

מחיר
)בסנט לגאלון(

9.57

6.92

4.59
2.27״
יוסף קוליץ
מנהל מינהל הדלק
במשרד החשתיות הלאומיות

ק״ת התשנ״ו ,עמ׳ .1530
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתיות לתדלוק
מטוסים בנמל התעופה בן גוריון( ,התשנ״ז 997-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי
תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון( ,התשנ״ו996-ו' )להלן  -הצו( ,אני מודיע.
לאמור:
עדכון מחירים

עקב שינויים במדד המחירים לצרכן ,בשער החליפין של הדולר ובכמויות הדם״ל,

.1

החל ביום כ״ד בשבט התשנ״ז) 1בפברואר  (1997מחיר השירות כאמור בסעיף  2לצו הוא 3.84
סנט לגאלון.
כ״ט בשבט התשנ״ז) 6בפברואר (1997
י ו ם ף ק ו לי ץ

<חמ (3-2722

מנהל מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות
ק״ת התשנ״ו ,עמי .1529
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