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 תקנות חובת המכרזים (תיקון מם׳ 3), התשנ״ה-1995
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־ד לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992י, ובאישור

 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג-993ו2(להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) בפסקה (5), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) התקשרות למטרה יחודית אשר תושג באופן הטוב והמתאים ביותר אם
 ההתקשרות תבוצע בידי החברה הממשלתית עקב שליטת המדינה בחברה;

 לענין זה, שליטה במשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968.״

 (2) אחרי פסקה (4וא) יבוא:

 ״(4וב) התקשרות להענקת זכויות בעלות או חכירה בדירה המשמשת
 למגורים, למחזיק בדירה אשר זכאי לסיוע לדיור בהתאם לכללי הזכאות של
 משרד הבינוי והשיכון, ובלבד שהוא מתגורר בפועל בדירה ארבע שנים לפחות

 וההתקשרות נעשית באחד מאלה:
 (ו) במחיר שלא יפחת מן המחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ושלא יעלה על

 500,000 שקלים חדשים:

 (2) במחיר גבוה מ־500,000 שקלים חדשים המהווה ממוצע בין שתי
 קביעות של שמאי מקרקעין:

 (3) בהתאם לטבלת הנחות שתפורסם ותיקבע בידי משרד הבינוי
 והשיכון ומשרד האוצר.״

 2. בתקנה 25 לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום פסקה (5ו) יבוא:

 ״(15) (א) הענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזם תיירותי לרבות מיזם מלונאי,
 לפי המלצת ועדה משותפת למשרד התיירות ולמינהל, ובלבד שנתקיימו

 בה שני אלה:

 (ו) המקרקעין כלולים ברשימת האזורים שאינם אזורים מבוקשים
 למטרות תיירות, כפי שתיקבע בידי הועדה המשותפת למשרד

 התיירות, למינהל ולמשרד האוצר:

 (2) המקרקעין בלולים במודעה בעתונות שיפרסם משרד התיירות
 לפחות אחת לשנה, המזמינה הגשת בקשות להענקת זכויות
 במקרקעין באמור: במודעה ייכלל תיאור מדוייק בכל הניתן, של

 השטח המיועד למיזמים.

 (ב) דחיית בקשה כאמור בפסקת משנה (אץ2) תיעשה מנימוקים
 שיירשמו.״

 (2) בפסקה (19), בסופה יבוא ״ובן הענקת זכויות במקרקעין לבניה למגורים בישובי
 קו עימות, לתושבי אותו מקום אשר יתחיבו לגור במקום בפועל, חמש שנים נוספות

 ם״ח התשנ״ב, עמי 114; התשנ״ד, עמי 244.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 820; התשנ״ה, עמי 230 ועמי 567 (6וד).
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 לפחות-, לענין זה, ״ישוב קו עימות״ - ישוב הנמצא בקו קדמי במרחק של עשרה ק״מ
 או פחות מקו הגבול הבין־לאומי עם סוריה או עם לבנון״.

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

 ר בניסן התשנ״ה (6 באפריל 995ו)
 (ד1מ 3-2385)

 תקנות המים (תשלום מיוחד)(תיקון), התשנ״ה-995 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 124ב ו־59ו לחוק המים, התשי״ט-1959י, לאחר התייעצות
 עם מועצת המים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות המים (תשלום מיוחד), התשל״ט-978ו2, אחרי תקנה 2א יבוא:

 ״אי הטלת 2ב. (א) מקום שלא נקבעה ברשיון הפקה לרשות מקומית במות מים
ת מוקצית לצריכה ביתית, לא יוטל תשלום מיוחד, כמשמעותו בתקנות אלה, י מ

י
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 בגין מים על הרשות המקומית בגין כמות מים לצריכה ביתית, אם הפרש הצריכה,
ת כמשמעותו בתקנה 9(ה) לתקנות המים (השימוש במים באזור קיצוב) י ת י ה ב כ י ר צ  ל

.  התשל״ו-976ו5, אינו עולה על 5%ו

 (ב) עלה הפרש הצריכה על 15%, יהיו שיעורי התשלום המיוחד על
 מים לצריכה ביתית, כדלקמן:

 (1) עד 25% מהפרש הצריכה - 36 אגורות למ״ק:

 (2) מעל 25% מהפרש הצריבה - 88 אגורות למ״ק.״

 ב״ז באדר ב׳ התשנ״ה (29 במרס 1995)
 (דזמ 3-808)

ר ו ב צ ק ע  י
י שר החקלאות 6 , מ ׳ ע ג ״ נ י ע ת . ה 1 6 9 , מ  י ס״ח התשד״ט< ע

 2 ק״ת התשל״ט, עמי 305: התשנ״ג, עמי 164 ו.

 3 ק״ת התשל״ו, עמי 2415; התשנ״ה, עמ׳ 678.

 תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית)(ביטול), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 י, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), התשכ״א-961ו2 - בטלות.

 כ׳.:אדר ב׳ התשנ״ה (22 במרס 1995)
 (חנו 3-599)

ר ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה

 י חוקי א״י, ברך גי, עמי 2551; ם״ח חתשל״ב, עמי 148.
 2 ק״ת התשכ״א, עמי 778; התשמ״ד, עמי 1207.

 קוו:ץ התקנות 5677, כ״ה בניסן התשנ״ה, 25.4.1995



 תקנות רשות הדואר (הפיקוח על פעולותיה של הרשות), התשנ״ה-995ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 126(א) לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-1986י (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 פרק אי: כללי

 1. (א) בתקנות אלה -

 ״המפקח״ - עובד של משרד התקשורת שהשר הסמיכו לענין תקנות אלה, בין הסמכה
 כללית ובין מיוחדת:

 ״העתקה״ - לרבות הדפסה מתוך מאגר מידע ממוחשב:

 ״מסמך״ - לרבות רשימה, פנקס, מאגר מידע ממוחשב או הקלטה:

 ״רבעון.״ - תקופה של שלושה חודשים שתחילתה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי
 או באחד באוקטובר, לפי הענין:

 ״שירותי דואר״ - השירותים להעברת דברי דואר בישראל, מישראל לארצות חוץ ומארצות
 חוץ לישראל ובל שירות שנותנת הרשות על פי החוק, ולמעט שירותים לבנק הדואר:

 ״שנה״ - לרבות חלק ממנה.

 (ב) מונחים אחרים בתקנות אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם.המשמעות
 .שיש להם בתקנות שהותקנות לפיו.

 פרק בי: הפיקוח על הרשות

 2. השר רשאי לדרוש מהרשות למסור לו בל ידיעה או מסמך אודות פעולותיה של
 הרשות, לרבות פעילותה של המועצה, במתכונת ובאופן שיורה עליהם השר.

 3. (א) המפקח יפקח על פעולותיה של הרשות הנוגעות לשירותי הדואר שהיא נותנת
 כמפורט בתקנת משנה (ב): לשם ביצוע פיקוח כאמור רשאי המפקח לעשות כל פעולה
 הדרושה לפי הוראותיהן של תקנות אלה, ובלי למעט מכלליות האמור, רשאי הוא לדרוש
 להציג לו כל מסמך לפי תקנות אלה ולצלם או להעתיק בכל צורה אחרת כל מסך או חומר

 אחר שיוצג לו.

 (ב) ואלה נושאי הפיקוח של המפקח על הרשות:

 (ו) קיום הוראות החוק, התקנות שהותקנו לפיו ובן אמנות והתחייבויות
 בין־לאומיות בעניני הדואר שהמדינה היא צד להן:

 (2) מיגוון שירותי הדואר שהרשות נותנת, לרבות שירותים נוספים שהיא
 נותנת לפי סעיף 24 לחוק:

 (3) דרכי נתינתם של שירותי הדואר ואיכותם-,

 (4) רמת התחזוקה של מיתקני הרשות המשמשים למתן שירותי דואר
 לציבור.

 4. הרשות תשתף פעולה עם המפקח ותושיט לו את הסיוע הנדרש בביצוע הפיקוח.

 מסירת ידיעות
 ומםתבים לשר

 פיקוח על
 הרשות

 שיתוף פעולה
 וסיוע

 ס״ח התשמ״ו, עמי 79; התש״ן, עמי 121.
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 כניסה להערים
 ובדיקות

 תיקון ליקויים
 ופגמים

 דיווח על
 אירוע מיוחד

 5. (א) לשם ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה, רשאי המפקח להיכנס, בבל עת סבירה,
 להיגדים של הרשות שבהם ניתנים שירותי הדואר, לצורך בדיקת דרבי נתינתם וטיבם,

 ולצורך עיון במסמכים הנוגעים למתן השירותים והעתקתם.

 (ב) לענין תקנת משנה (א), ״חצרים של הרשות״ - לרבות חצרים של סוכנות
 דואר.

 6. (א) הרשות תמציא למפקח דינים וחשבונות ומסמכים אחרים במועדים הקבועים
 בתקנות אלה, בנושאים המפורטים בהן.

 (ב) דו״ח ייערך בצורה נוחה לקריאה, ישא תאריך וייחתם ביד הרשות או ביד מי
 שהיא הסמיכה במיוחד לכך.

 (ג) המפקח רשאי לדרוש מהרשות לערוך מחדש דו״ח שהוגש לו או להשלימו, אם
 מצא כי הדו״ח אינו ערוך לפי תקנות אלה או כי חסרים בו פרטים, אשר לדעת המפקח

 הרשות היחה חייבת לבלול אותם בדו״ח.

 (ד) המפקח רשאי, באישור השר, אם נסיבות הענין מצדיקות זאת, לפטור את
 הרשות מחובת הגשתו של דו״ח מן הדו״חות המפורטים בתקנות אלה, למעט הדו״ח השנתי

 לפי סעיף 41 לחוק.

 7. (א) המפקח יודיע בכתב לרשות על ליקויים או פגמים שמצא בפעולותיה על סמך
 הדו״חות שמסרה לו או על סמך בדיקות שערך.

 (ב) קיבלה הרשות הודעה כאמור בתקנת משנה (א), תודיע למפקח בכתב, תוך 50
 ימים מיום קבלת ההודעה, את תגובתה לאמור בהודעה, ואם עשתה לתיקון הליקויים

 והפגמים באמור, תפרט בתגובתה את הפעולה שנקטה.

 (ג) היה המפקח סבור בי בליקויים או בפגמים שעליהם הודיע כאמור יש משום
 הנ!רה של הוראה שבדין, בין במעשה ובין במחדל, יביא את הענין לפני השר; בהביאו את
 הענין לשר רשאי המפקח להמליץ על הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים והשר רשאי

 לדרוש מן הרשות ביצוע המלצות המפקח, או חלק מהן, תוך פרק זמן שהשר יקבע.

 8. (א) הרשות תדווח למפקח דיווח מלא ומפורט על כל אירוע שהשפיע או עלול
 להשפיע באופן מהותי על מתן שירותי הדואר לקבוצה של מקבלי שירות (להלן - אירוע
 מיוחד), בסמוך לאחר התרחשות האירוע; דיווח כאמור יימסר ישירות למפקח ויכיל מידע
 מלא ומפורט אודות האירוע המיוחד, לרבות מקומו, היקף השפעתו והצעדים שננקטו

 להפסקתו ולמניעתו.

 (ב) כל עוד נמשך האירוע המיוחד, תמסור הרשות למפקח דיווח שוטף בתדירות
 ש יורה עליה המפקח, והמפקח רשאי לדרוש למסור לו, בכל עת, כל מידע הקשור לאירוע.

 (ג) אחת לשנה תגיש הרשות למפקח דין וחשבון על כל האירועים 'המיוחדים
 שאירעו בתקופת הדו״ח, ובו יפורטו הלקחים שהפיקה הרשות מכל אירוע והצעדים שנקטה

 לפיהם.

 פרק ג׳: חובת דיווח

 9. (א) המנהל ימציא למפקח תכניות, דינים וחשבונות ומסמכים אחרים במפורט . דו״חות הרשות
 בתוספת במועדים הקבועים בתקנות אלה, בנושאים המפורטים בהן ובמתכונת שיורה עליה

 המפקח.
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 (ב) דינים וחשבונות, שלא נקבע בתוספת מועד להגשתם, תגישם הרשות במועדים
 ובתדירות אלה:

 (ו) דין וחשבון שנתי - תוך שלושה חודשים מתום השנה: •

 (2) דין וחשבון רבעוני - אחת לבל רבעון, תוך עשרים ואחד ימים מתום
 הרבעון.

 דו״חות מיוחדים 10. הרשות תמציא למפקח, תוך 14 ימים מיום קבלת דרישתו, דו׳׳חות ומסמכים מיוחדים
 שהיא מפיקה ושענינם שירותי דואר לציבור.

 פרק די: שונות

 11. סמבות הנתונה לפי תקנות אלה לענין גישה למאגרי מידע ומסמכים, עיון בהם או
 העתקתם לא תחול על מידע החסוי על פי כל דין.

 12. המפקח ובל מי שהוסמך לקבלת יריעות לפי תקנות אלה, לא יגלה ידיעה, דין וחשבון
 או מסמך שנמסרו לו לפי הוראותיהן של תקנות אלה, אלא אם כן דרוש הדבר לצורך ביצוע

 הפיקוח לפי תקנות אלה.

 13. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בתמוז התשנ״ה (ו ביולי 995ו).

 תוספת
 (תקנה 9)

 חלק אי: דו׳׳חות בדבר פעולות ביקורת

 המנהל ימציא למפקח את הדו״חות המפורטים להלן במועדים הקבועים 0
 לצידם:

 (1) דו״חות ביקורת של מבקר הפנים של הרשות, שענינם שירותי דואר לציבור
 וכן החלטות המנהל והמועצה לגביהם - בסמוך לאחר מתן החלטות;

 (2) תגובת המנהל לדו״חות סופיים של מבקר המדינה שענינם שירותי דואר
 לציבור - בסמוך לאחר מתן התגובה.

 המפקח רשאי לדרוש מהמנהל מסמכים הנוגעים לדו׳׳חות ביקורת שקיבל באמור
 בסעיף קטן(א) והמנהל ימציאם לו תוך 4 ו ימים מיום קבלת הדרישה.

 חלק בי: דו״חות של הרשות בדבר איכות שירותי הדואר

 2. (א) המנהל יגיש למפקח את הדו״חות בדבר איכות שירותי הדואר, לפי בדיקה
 מדגמית שהרשות עורכת מזמן לזמן, לגבי כל שירות שהרשות נותנת ובלי למעט

 מכלליות האמור, בנושאים אלה:

 2.1 ממוצע והתפלגות זמן העברה של דברי דואר בארץ, לפי אלה:

 2.1.1 מכתב הנשלח בשירות רגיל של העברת מכתבים;

 2.1.2 מכתב רשום:

 2.1.3 מכתב שנשלח בשירות מהיר־אקספרם מאשנב לנמען.

 2.2 ממוצע של זמן המתנה לקבלת שירות, שיכלול, בין היתר, את שם יחידת #
 הדואר שבה בוצעה הבדיקה ותאריך ביצועה.

 שמירת סודיות

 תחילה

 ו. (א)

 (ב)
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 2.3 דו״ח חלוקת מכתבים רשומים, שיכלול, בין היתר, הסבר לאי־מסירת דברי
 דואר רשומים.

 ^ 2.4 דו״ח תקינות תיבות דואר.

 (ב) הבדיקה המדגמית תיערך רק לגבי דברי דואר שנשלחו בהתאם לכללים הקבועים
 במדריך הדואר.

 (ג) כל דו״ח כאמור יוגש ב־3 עותקים; הדר׳ח יכלול את תאריך הבדיקות ומקום
 ביצועם.

 3. דו״ח על פניות הציבור

 ו.3 המנהל יגיש למפקח דו״ח רבעוני ושנתי בנושא פניות הציבור לגבי שירותי דואר
 בארץ ודו״ח שנתי כאמור לגבי שירותי דואר לחו״ל; כל דו״ח יכלול נתונים בדבר

 כמות הפניות לתקופות הדר׳ח, לפי סוגי השירותים.

 3.2 תוך שנה מתחילתן של תקנות אלה, יכלול הדו״ח גם נתונים בדבר נושאי הפניות
 לכל סוג שירות.

 4. המפקח רשאי לדרוש מהמנהל להמציא לו פרטים מלאים ומפורטים על כל הדו״חות
 בפסקאות 2.1 עד 2.4 (להלן - דו״חות מילואים) הדרושים לדעתו לשם הסקת מסקנות
 בדבר איכות השירות; המנהל יגיש למפקח דו״ח מילואים תוך 30 ימים מיום קבלת

 בקשתו של המפקח.

 חלק גי: תבניות תקופתיות

 5. תכנית פיתוח רב־שנתית

 ^ 5.1 המנהל יגיש למפקח תכנית פיתוח חמש־שנתית (להלן - תכנית החומש),
 שתכלול, בין היתר, נושאים אלה:

 5.1.1 יעדים והנחות יסוד לגיבוש התבנית מן ההיבט הכלכלי והטכנולוגי ביחס
 לביקוש הקיים והצפוי לשירותי דואר;

 5.1.2 השקעות כספיות ותכנון תקציבי;

 5.1.3 פיתוח המערבת הכלל־ארצית של שירותי הדואר;

 5.1.4 האמצעים המתוכננים לשיפור טיבם של שירותי הדואר שנותנת הרשות:

 5.1.5 שינויים צפויים במערך כוח־האדם ובהיקף כוח־האדם המקצועי.

 5.2 תכנית החומש תוגש אחת לחמש שנים: תכנית החומש הראשונה תהיה לגבי
 התקופה שתחילתה בשנת 1996 ותוגש לא יאוחר מיום ז׳ בכסלו התשנ״ו (30
 בנובמבר 0995; כל תבנית חומש שלאחר התבנית הראשונה תוגש במצורף עם

 תבנית העבודה השנתית של השנה האחרונה לתקופת תכנית החומש.

 5.3 בתום כל שנה יוגש דו״ח שנתי הכולל השוואה של ביצוע תכנית החומש מול
 התכנון, בצירוף ניתוח ומסקנות, וכן עדכון ליתרת תקופתה של תכנית החומש.

 6. תכנית עבודה שנתית

 6.1 המנהל יגיש למפקח תבנית עבודה שנתית כפי שאישרה המועצה שתבלול, בין
 היתר, נושאים אלה:

 • 6.1.1 יעדי התכנית, מסגרת כללית של התקציב ואומדן הביקוש לשירותי
 דואר:
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 6.1.2 פיתוח מערכות הדואר ושירותי הדואר-,

 6.1.3 האמצעים המתוכננים לשיפור איכות השירות-,

 6.1.4 פעילות בתחום שיווק שירותי הדואר-,

 6.1.5 שינויים צפויים במערך כוח־האדם ובהיקף בוח־אדם מקצועי.

 6.2 תכנית העבודה השנתית תוגש לא יאוחר מחודש לפני תחילה כל שנה.
 6.3 תוך חודשיים מתום התקופה של כל תכנית עבודה שנתית יוגש דו״ח הכולל
 השוואה של ביצוע התכנית מול התכנון, לפי הנושאים הכלולים בתכנית, בצירוף

 סקירת אירועים מיוחדים, ניחוח ומסקנות.

 חלק די: שונות

 7. הרשות תגיש למפקח עותק של הדו׳׳ח השנתי לפי סעיף 41 לחוק בסמוך לאחר
 שאישרה אותו המועצה.

 8. הרשות תגיש למפקח דו״ח שנתי בנושא השירותים הביךלאומיים שיכלול מידע בדבר
 שירותים חדשים או שינויים בשירותים קיימים עם מדינות חוץ, לענין קשרי דואר,

 9. הרשות תגיש למפקח עותק של כל ההודעות המופצות לציבור ועדכונים למדריך
 הדואר בסמוך לאחר פרסומם.

 10. הרשות תגיש למפקח שנתון סטטיסטי על פעילותה של הרשות, בסמוך לאחר
 פרסומו.

 י״ג באדר ב׳ התשני׳ה (15 במרס 1995)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש

 (חמ 3-2621)
 שרת התקשורת

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עמק הירדן״ תיקון)״
 התשנ״ה-995ו

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

 החלפת פרט (מב) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958,
ה במקום פרט נמב< יבוא: נ ו ש א ר ת ה פ ם י ת  ב

 ״(מב)

 עמק הירדן
 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של תחום המועצה האזורית עמק הירדן, הערוכה בקנה
 מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ג בחשון התשכ״ו(18 בנובמבר 1965), וכפי
 שתוקנה בתשריטים החתומים ביד שר הפנים בימים כ״ז בתשרי התשמ״ז (30 באוקטובר
 1986) ו׳ בטבת התש״ן (3 בינואר 1990); י״ג בםיון התשנ״א (26 במאי 1991); י״ט בחשון
 התשנ״ב (27 באוקטובר 1991); ט״ז באדר א׳ התשנ״ו (16 בפברואר 1995) שהעתקים מהם
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד המועצה האזורית עמק־הירדן ובמשרד הממונה

 על מחוז הצפון, נצרת עלית (להלן - המפה).

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

m 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1252; התשב״ו, עמי 523 ועמי 2046; התשמ״ז, עמי 2ו2; התשץ, עמי 540; התשנ״א, עמי 

 1062; התשנ״ב, עמי 449.
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 טור ב׳

 גושים וחלקות רישום קרקע

 הגושים: 15315, 17362, 17363 בשלמותם.
 החלקות: 3, 5ו עד 24, 28 ו־29 בגוש 17361 המסומנות במפה באות

 א׳.
 הגושים: 13628, 13630, 13631 בשלמותם.

 הגושים: 15171, 15178 בשלמותם והקטע הדרומי של גוש 15170
 המסומן במפה באות אי.

 הגושים: 15106, 15107, 15111, 15112 בשלמותם.
 חלקי הגושים: 15108, 15109, 15110, 15113 המסומנים במפה באות

 אי.

 הגושים: 15101 עד 15105 בשלמותם.
 חלק הגוש: 15100 במסומן במפה.

 הגושים: 15174, 15175, בשלמותם.
 חלק הגוש: 15470 במסומן במפה.

 במםומן במפה באות נ״ז.

 הגושים: 15166, 15167 בשלמותם.

 הגושים: 15168, 15169 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15091, 15170 המסומנים במפה באות בי.

 הגושים: 15196 עד 15201, 15204 עד 15206 בשלמותם.

 במםומן במפה באות נ״ח
 הגושים: 15161 עד 15163 בשלמותם.

 חלק הגוש: 15160 במסומן במפה.
 החלקות: 44 וחלק ומחלקות 24, 43, 103, 105 (דרך) ו־06ו (דרך) בגוש

 15308 כמםומן במפה.

 הגושים: 15092 פרט לחלקות 6 עד 9, 12, 25, 28 עד 30, 32 עד 54,41,37,
 56 עד 58, 61, 67, 70, 76, 98 המסומנות במפה באות ב׳ ופרט לחלקי

 חלקות של עתודה מס׳ 8, 8 ו.

 הגושים: 15095, 15096 בשלמותם.
 חלק הגוש: 15091 במסומן באות אי.

 הגושים: 15181 עד 15193, 15195 בשלמותם.

 גוש: 15324 בשלמותו.

 חלקי הגושים: 15160, 15320, 15323, 15325 במסומן במפה.

 גוש: 15322 בשלמותו.

 חלקי הגושים: 15317, 15321, 15323 במסומן במפה.

 חלקי הגושים: 15325 עד 15327, המסומנים באות אי.

 גוש: 15094 בשלמותו.
 החלקות: 6 עד 9, 25,12, 28, 29, 30, 32 עד 37, 56,54,41 עד 58, 61, 67,
 70, 76, 98 המסומנות במפה באות א׳ וחלקי חלקות של העתודה מספר

 טוו־ א׳
 שם חישוב

 אלומות

 אלם גור

 אפיקים

 אשרות יעקב
 (איחוד)

 אש:־ות יעקב
 (מאוחד)
 ביח זרע

 גינו סר

 דגניה א׳

 דגניה ב׳

 ; האון

 * חוקוק

 כנוית

 מסדה

 מעגן

 עין גב

 פוייה עילית

 פוריה-נוה עובד

 פוריה בפר עבודה

 שער הגולן
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 טור כ׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 8, 18 בגוש 15092. תל־אבו-נמל המותחם על ידי הגושים 15092,
.15094 

 הגושים: 15093, 15202, 15203, 15207, 15208 בשלמותם.

 הגושים, החלקות וחלקי הגושים כמפורט להלן, למעט השטחים
 המסומנים במפה באותיות נ״א ונ״ג ובתוספת השטחים המסומנים

 במפה נ״ד ו־נ״ה״.

 הגושים: 13620 עד 13627, 13629, 13632 עד 13639, 15212, 15213, 15318,
 15345,15319, 15381 עד 15388,15385 עד 15447,15392 עד 15454, 15641,
 15643 עד 15653, 15658 עד 15664, 17350, 17351, 22544 עד 22565, 23226

 עד 23230 בשלמותם.

 החלקוח: חלקה 6 בגוש 15393.

 חלקי הגושים: 13577, 13578, 13934, 15306, 15317, 15320, 15321, 15346,
 15380, 15395, 15642, 17345, 17346, 17352 המסומנים במפה באות אי;

 15325 עד 15327 המסומנים במפה באות בי.
 שטחי הכפרים עולם ועובדיה בשלמותם.

 השטח המסומן במפה באות הי.

 רצועה ברוחב 10 מטר לאורך חופה המזרחי של הבנרת מן הפינה
 הצפונית־מערבית של הגוש 15181 ועד לפינה הדרומית מזרחית של

 הגוש 13639.״

 ט״ז באדר א׳ התשנ״ה (16 בפברואר 1995) י צ ח ק ר ב י ן
) שר הפנים a m • 3-136 

 טור א׳
 שם הישוב

 תל־קציר

 צו המועצות המקומיות (א)(מנחמיה, תיקון), התשנ״ה--995ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

ט י0") 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950, במקום פרט (סט) ר  החלפת פ
 בתוספת הראשונה 1 1

 יבוא:

 ״(סט) המועצה המקומית מנחמיה

 תאריך הקמתה: כ״ח בתמוז התשי״א (1 באוגוסט 1951).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 15394, 15467 עד 15469, 15471 עד 15477 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15109, 15110, 15393, 15470, 15719 כמסומן במפת תחום מועצה
 מקומית מנחמיה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה בידי שר הפנים
 ביום ט״ז באדר א׳ התשנ״ה (16 בפברואר 1995) שהעתקים ממנה מופקדים

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

 2 ק׳׳ת התשי״א, עמ׳ 178: התשכ״ה, עמ׳ 237.
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 במשרד הפנים ירושלים ובמשרד הממונה על מחוז הצפון ובמשרד המועצה
 המקומית מנחמיה (להלן - המפה).

 החלקות: 5, 14, 20, 30 עד 37, 49,39, 50, וחלקי תלקות 8 מגוש 15109 כמסומן
 במפה.

 7, 13, 14 עד 16, 24 עד 26 וחלקי חלקות 8 מגוש 15110 כמסומן במפה.

 גוש 15393 פרט לחלקה 6 כמסומן במפה.
 26, 27, 29 עד 43, 48, 53 עד 56, 60, 72 וחלקי חלקות 57, 67 בגוש 15470

 במסומן במפה.

 45, 46 וחלקי חלקות 35 עד 37, 39, 44 מגוש 15719 במסומן במפה.

 ט״ז באדר א׳ התשנ״ה (16 בפברואר 1995)
ן ב י ק ר ח צ ) י 3 _ 2 6 מ 9 ח ) 

 שר הפנים

 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מס׳ 772; דרך דשנים (קטע
 יגור - קרית אתא); דרך מס׳ 772א; הגישה לאזור התעשיה קרית אתא; עומת
 (מחלף) אזור התעשיה קרית אתא; עומת הגישה לאזור התעשיה קרית אתא;
 עומת הגישה לבית חרושת דשנים; עומת(מחלף!) עם דרך מם׳ 70: עוקןו קרית

 אתא ממזרח; עומת (מחלף!) יגור - בפד חסידים), התשנ״ה-1995.

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 943 ו י, אני
 מצווה לאמור:

 ו. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצמחים הבאים:

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 237.722 - 158.479
 בקירוב על דרך מם׳ 75: חיפה - נצרת - טבריה2 בסמוך ליגור והמסתיים בנקודת
 ציון 245.327 - 157.409 בקירוב על צומת אזור התעשיה קרית אתא (להלן

 הדרך);

 (2) קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחיל בנקודת ציון 243.455 - 157.472
 בקירוב על הדרך והמסתיים בנקודח ציון 245.205 - 156.961 בקירוב על דרך
 קרית אתא - אזור התעשיה קרית אתא ברחוב זבולון בסמוך לאזור התעשיה

 בקרית אתא;

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 772א: - גישה לאזור החעשיה
 קרית אתא בנקודת ציון 244.117 - 157.427 בקירוב;

 (4) הצומת (מחלף) שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לבית חרושת דשנים
 בנקודת ציון 243.455 - 157.538 בקירוב;

 (5) הצומת (מחלף) שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 70: - יגור - צומת
 אחיהוד(עוקף קרית אתא ממזרח)5 בסמוך ליגור בנקודת ציון 240.308 - 157.593

 בקירוב׳,

 1 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40; םדו׳ התשכ״ו, עמי 4.

 2 ק״ת התשב״ד, עמי 816.

 3 ק׳׳ת התשל״ה, עמ׳ 1760.
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 (6) הצומת (מחלף) שבו מתחברת הדרך עם דרך מם׳ 75: - חיפה - נצרת ־
 טבריה2 בסמוך ליגור - בפר חסידים בנקודת ציון 238.991 - 157.813 בקירוב:

 (ב) גבולות קטעי הדרך והצמחים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת
 ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים, במפה מם׳ כ/7530 הערובה בקנה מידה 1:5,000

 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס 1995).

 במפה , , , ישית לעייז 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה, שד׳
 בן גוריון 1, חיפה, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 תום&ת
 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

9 11117 
3 11121 

 11129 ו, 4
1 11131 

88 11140 
7 ,6 ,5 ,4 ,3 11147 

3 11148 
3 ,2 11152 

3 ,2 ,1 11153 
3 ,2 ,1 11154 

3 ,1 11155 
13 ,11 ,9 ,7 ,6 ,3 ,2 ,1 11157 

34 ,33 ,32 11599 
70 ,69 ,68 ,67 ,47 ,46 ,31 ,23 11609 

30 ,29 ,27 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,7 ,6 11612 
1 11613 
1 11616 

14 ,13 ,12 ,6 ,5 ,4 11617 
9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 11618 

15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,3 11619 
14 ,10 ,9 ,4 ,3 11620 

1 11622 
,44 ,38 ,37 ,36 ,33 ,32 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 17171 

 כ״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס 1995)
 (חמ 3-162)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

m 
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 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 79 קטע עוקף! נערת: -
 עיפורי - בית קשת; דרך הגישה לנערת מדרום - מערב; מערבת מחלפים:
 דרך מם׳ 79: דרך עוקפת נערת - עם דרך מם׳ 6400: דרך גישה לנערת עילית,
 עם דרך לעיפורית ועם דרך מם׳ 754: נערת - א־דיינה - משהד)

 התשנ״ה-995ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרבים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 י, אני
 מצו •ה לאמור:

 1. (א) הפקודה תחול על קטעי הדרך ומערכת המחלפים הבאים: תחולת הפקודה
 על הדרך

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 237.201 - 176.234
 בקירוב על דרך נצרת - שפרעם2 בסמוך לציפורי והמסתיים בנקודת ציון
 237.900 - 188.875 בקירוב על דרך עפולה - כפר תבור - נצרת - טבריה* בסמוך

 לבית קשת (להלן - הדרך):
 (2) קטע הדרך ברוחב עד 40 מטרים המתחיל בנקודת ציון 236.999 - 176.923
 בקירוב על הדרך בסמוך לאזור התעשיה א־ריינה, והמסתיים בנקודת ציון
 236.667 - 177.040 על דרך נצרת - שפרעם2 בסמוך לאזור התעשיה א־ריינה:
 (3) מערכח המחלפים שבה מתחברת הדרך עם דרך גישה לכיוון ציפורית, עם
 דרך מס׳ 6400: דרך גישה לנצרת עילית ועם קטע דרך מס׳ 754: נצרת - טורען"

 לכיוון משהד - כפר בנא;
 (ב) גבולות קטעי הדרך ומערכת המחלפים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים
 בתוספת ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ כ/9/7052 ערוכה בקנה מידה

 1:5,000 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום כ״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס 1995).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז צפון, דרך רשות לעיין
ה פ מ  החטיבות, נצרת עילית וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 תוםפת
 (סעיף 1(ב»

 גושים חלקות

56 15139 
23 ,2 ,1 15145 

9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 15147 
1 15149 

,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,47 ,46 ,44 ,43 ,42 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1 17395 
92 ,91 ,82 ,81 ,80 ,64 

50 ,45 17403 
53 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,33 ,32 ,30 ,25 ,23 ,22 ,21 17104 

77 ,38 ,37 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,15 17405 
20 ,14 ,13 ,12 ,11 ,3 ,2 ,1 17406 

 י עייר ג94ו, תוס׳ ו, עמי 40; ם״ח התשכ״ו, עמי 4.
 2 ק״ת התש״ל, עמי 2301; ק״ת התשל״ב, עמי 1033.

 3 ק״ת התשכ״ר, עמי 513, 514.

 4 ק״ת התשב״ד עמי 816; ק״ת התשמ״א עמי 120.
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 גושים חלקות

60 ,58 ,57 ,56 ,55 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 17407 
43 ,40 ,39 ,38 ,35 ,34 ,33 ,32 17470 

43 ,15 ,14 ,13 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 17471 
,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,10 ,8 ,2 17507 

32 ,31 
37 ,36 1 7508 

62 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,50 ,47 ,46 ,43 17509 
64 ,13 ,12 ,9 ,8 ,7 ,6 ,3 ,2 ,1 17510 

81 ,61 ,58 ,57 ,46 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,27 17515 
35 ,34 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 17517 

,43 ,42 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,14 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1 17518 
44 

44 ,8 ,3 17519 
3 ,2 ,1 17529 

,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,21 17534 
59 ,58 

12 17610 

 ב״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס 1995)
 (חמ 3-162)

ר ז ע י ל ן א ן ( פ ו א ד ) ב י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 עו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(דרך מם׳ 66: יקנעם -- מגידו: קטע
 עוקף קיבוץ הזורע; עומת הגישה לקיבוץ הזורע; עומת זוריק)(שינוי תוואי

 וביטול), התשנ״ה-995ו

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943 י
 מצווה לאמור:

 תחולת הפקודה 1. (א) הפקודה תחול על קטע הדרך והצמחים הבאים:
 על הדרך

 (1) קטע הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחיל בנקודת ציון 228.308 - 161.883
 בקירוב על דרך עוקפת יקנעם והזורע1 בסמוך לקיבוץ הזורע מצפון והמסתיים
 בנקודת ציון 226.225 - 162.515 בקירוב על דרך שער העמקים - מגידו3 בסמוך

 לקיבוץ הזורע מדרום (להלן הדרך):
 (2) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לקיבוץ הזורע מצפון בנקודת

 ציון 228.020 - 162.020 בקירוב.

 (3) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך הגישה לצומת זוריק בנקודת ציון
.162.250 - 226.600 

 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; סח׳ התשכ״ו, עמי 4.
 ק״ת התשל״ד עמי 81.

 ק״ת התשב״ז עמ׳ 1308.
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 (ב) גבולות קטע הדרך והצמחים האמורים בסעיף קטן(א) עוברים בגושים ובחלקות
 המפורטים בתוספת א׳ ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ ב/7465 הערובה
 בקנה מידה 2,500: ו החחומה ביד שר הבינוי והשיכון ביום ב״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס

 1995; (להלן - המפה).

 2. (א) תחולת הפקודה על קטע הדרך ברוחב 50 מטרים המתחיל בנקודה ציון
 228.308 -'161.883 בקירוב על הדרך בסמוך לקיבוץ הזורע מצפון ומסתיים בנקודת ציון
 226.600 - 162.250 בקירוב על דרך עוקפת יקנעם - הזורע לפי צו הדרכים ומסילות הברזל
 (הגנה ופיתוח)(כביש 242: שער העמקים - מגידו, קטע עוקף יקנעם והזורע)(שינוי תוואי)

 התשל״ד 21973 - בטלה.

 (ב) גבולות קטע הדרך המבוטל, האמור בסעיף קטן(א) עוברים בגושים ובחלקות
 המפירטים בתוספת ב׳ ומסומנים, לשם זיהוי, בקווים צהובים במפה האמורה.

 3. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב), נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה,
 שדד־ת בן־גוריון 1, חיפה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילוח.

 תוספת א׳
 (סעיף 1(ב»

 גושימ חלקות

91 ,85 11104 
 105 ו 1 2

2 ,4 11446 
,56 ,55 ,52 ,47 ,45 ,44 ,43 ,42 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,7 ,6 ,5 ,4 11443 

60 ,59 ,58 ,57 
6 ,2 ,1 11444 

64 ,63 ,62 ,60 ,59 ,58 ,33 ,31 ,16 ,4 ,3 11440 
1 11439 

 תוספת ב׳
 (סעיף 21 (ב»

 גושים חלקות

 04 ו 11 85, 91
2 11105 
4 11446 

60 ,56 ,47 ,37 ,36 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,1 11443 

 ב״ד באדר ב׳ התשנ״ה (26 במרס 1995)
 >חמ 62ו-ג)

ר ז ע י ל ן א ן ( פ ו א ד ) ב י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 ביטול תחולת
 הפקודה על

 הדרך

 רשות לעיין
 במפח
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 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מם׳ 4), התשנ״ה-995י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-1978', אני קובעת
 לאמור:

 תיקון סעיף ד3א 1. בסעיף 37א להיתר הפיקוח על המטבע, החשל״ח-21978, בסעיפים קטנים (א) ו־(ב),
 במקום ״4 ו ימים״ יבוא ״30 ימים״.

 תחילה 2. תחילתו של היתר זה ביום כ״ג בניסן התשנ״ה (23 באפריל 1995).

 י״א בניסן התשנ״ה (11 באפריל 1995)
 (חמ 5-419)

ן ר ם ע י ר  מ
 המפקחת על מטבע חוץ

 י ס״ח התשל״ח, עמ׳ 108 ועמי 206.
 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1006; התשנ״ה, עמי 1364.

 הודעת המדידות (אגרות), התשנ״ה-1995

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג), לתקנות המדידות (אגרות), התשל״ז-977וי (להלן-
 התקנות), אני מודיע לאמור:

 שינוי האגרות 1. עקב העלייה במדד חל מיום ב׳ בניסן התשנ״ה (2 באפריל 1995), שינוי בסכומי
 האגרות שלפי תקנות 2 ו־3 כלהלן:

 (1) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

 ״בעד בל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך
 56.05 ש״ח, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק משעת

 עבודה כאמור, ואלה העבודות:״

 (2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

 ״אגרות בעד 3. בעד העתקת פריט מחומר מדידה במפורט להלן שהועתק בידי
י מבקש השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש בנוסף 0 1 0 0 ^ , ^ 
 לכל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב

 להלן:

 בשקלים חדשים

 (1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים,
 ופרטים כיוצא באלה, לכל קו או נקודה 1.11

 (2) תיאור נקודות, לכל יחידה 1.66

 (3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום 66. ו

 (4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום 1.66״

 י״ט באדר א׳ התשנ״ה (19 בפברואר 1995)
! י ר ל א י ב  (חמ 3-334) א

 מנהל אגף המדידות
 י ק״ת התשל״ז, עמי 1163; חתשנ״ד, עמי 829.
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