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 צו הרשויות המקומיות (כהונת סמים בעיר הגירה), התשמ״ט-989ן

, ר הבירה) ם בעי י מ יות המקומיות (כהונת ס קף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק הרשו  בתו
ת הממשלה לאמור: ע ב ו , ובהתיעצות עם מועצת עירית ירושלים, ק 1  התשמ״ט-1989

 סגנים נוספים 1 . בעירית ירושלים יכול שיכהנו ארבעה סגנים נוספים לראש העיריה בנוסף לסגן לפי סעיף
, ולשלושת 2 ו וכהונתם), התשל״ה-1975 י רת ראש הרשות וסגנ בחי ת( ו מי יות המקו ה 14 לחוק הרשו י י י ע ש ה א י  ל

 הסגנים לפי סעיף 15 לחוק האמור.

 ט״ו באב התשמ׳׳ט (16 באוגוסט 1989)

ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-2185) י

 ראש הממשלה
 1 ס״ח התעןמ״ט, עמ׳ 100.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגדות) (תיקון מס׳ 4),
 התשמ״ט-1989

ת אלה: ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, התשכ׳׳ז-1967', אני מתקין תקנ

- ח ״ כ ש ת ת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), ה ו ה 7(ב) לתקנ  1. בתקנ
 21968, במקום ״חודש ימים״ יבוא ״שלושה חדשים״.

 ט׳ בתמוז התשמ״ט (12 ביולי 1989)
ד ו ד י ר ן מ  1חמ 3-884) ד
ר המשפטים  ש

 1 ס״ח התשכ״ז, עמי 148.

 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 1104: התשמ״ח, עמי 504.

 תקנות הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים) (תיקון־), התשמ״ט-989ו

, וסעיף 20(ב) נוסח חדש], התשל״א-1971' קף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [  בתו
ת הרכבו ת הנמלים ו ו ש , ולאחר התייעצות עם ר 2 ת הנמלים והרכבות, התשכ״א-1961  לחוק רשו

ת אלה: ו  אני מתקין תקנ

ת ו 3 (להלן - התקנ 1975- ת הנמלים (טעינה ופריקה של שמנים), התשל״ו ו ה 1 לתקנ  תיקון תקנה 1 1. בתקנ
 העיקריות), אחרי הגדרת ״מפקח ימי״ יבוא:

יעת זיהום מי ים בשמן  ״״מפקח למניעת זיהום הים״ - כמשמעות מפקח בפקודת מנ
!״ 4  [נוסח חדש], התש״ם-1980

ות - ת העיקרי ו נ  תיקון תקנה 28 2. בתקנה 28 לתק

יעת זיהום , במקום ״מאת מנהל הנמל״ יבוא ״מאת מפקח למנ א) ה( ת משנ נ ק ת  (1) ב

 הים ובהסכמת מנהל הנמל״!

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 2 סייח התשכ״א, עמי 145¡ ס״ח התשמ״ח, עמי 156.

 1 ק״ת התשל״ו, עמי 568¡ התשמ״ג, עמי 363.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמי 630.
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, בסופה יבוא: ״ואשר אושרו בידי המנהל הכללי של המשרד ( ב ה( ת משנ נ ק ת  (2) ב
 לאיכות הסביבה״.

ת משנה (א) יביא: תיקון תקנה 43 נ ק ת העיקריות, במקום ת ו ה 43 לתקנ  3. בתקנ

 ״(א) צינורות גמישים של מסוף המשמשים להזרמת שמן ייבדקו בהתאם להוראות
ורות משימוש ובדיקתם נ  היצרן באופן ובמועדים שקבע, ובלבד שלענין הוצאת הצי
 בחוף ייושמו המבחנים המפורטים להלן, הכל לפי הענין ולפי המועד המוקדם יותר:

 (1) מבחן משך הזמן בו נמצא הצינור בשימוש כלהלן:

 סוג הצינור משך הזמן

 צינור צף (Floating) שנתיים
ים  צינור תת־ימי(Submarine) שנתי

 צינור מעקה המכלית(danker Rail שנה
 צינור ראשון מהמצוף(First off the Buoy) שנה

נור כלהלן -  (2) מבחן כמות ההזרמה המבוצעת דרך הצי

 קוטר הצינור כמות הזרמה
-במילימטרים באינציים במיליוני מטרים מעוקבים

36 30 750 
24 24 600 
16 20 500 
12 16 400 
"8 12 300 

ת העיקריות ־ תיקון תקנה 47 ו ה 47 לתקנ  4. בתקנ

א) - יימחק, ובמקום ״לפי דרישת מפקח ימי או ) ן מו ה (א), הסי משנ ת.  (1) בתקנ
יט יעת זיהום הים או קברנ יט כלי שיט״ יבוא ״לפי דרישת מפקח ימי, מפקח למנ  קברנ

 כלי שיט״:

ת משנה (ב) - בטלה. נ ק  (2) ת

ת העיקריות - תיקיו תקנה 48 ו  5. בתקנה 48 לתקנ

ת משנה (א) יבוא: נ ק  (1) במקום ת

 ״(א) מפקח ימי או מפקח למניעת זיהום הים, שהוצגו בפניו טפסי הרישום
ה 43(א) או ה 47, ונמצא כי הפרטים לא נרשמו בהתאם לתקנ  בהתאם לתקנ
ת על רו  שמתוך פרטי הרישום עולה כי לא בוצעו הבדיקות הנחוצות, רשאי להו
חת דעתו כי הבדיקות  הפסקת הזרמת שמן מהמסוע או אליו כל עוד לא הוכח להנ

 והרישומים שביצועם נדרש, בוצעו והושלמו״.

יעת זיהום הים״. ת משנה (ב), אחרי ״מפקח ימי" יבוא ״או מפקח למנ נ ק ת  (2) ב

 כ״ז בתמוז התשמ״ט (30 ביולי 1989)
ב צ ה ק ש  (חמ 3-1319) מ

רה  שר התחבו

 קובץ התקנות 5213, כ״ג באב התשמ״ט, 24.8.1989 1283



 תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ״ט-989ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ״ג-1962' (להלן -
ת אלה: ו  החוק), ולאחר התיעצות עם שר המשטרה, אני מתקין תקנ

ת אלה - ו  1. (א) בתקנ

ת ר צ ע ת ב חו  ״אחראי״ - אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע לפי סעיף 4 לחוק או האחראי לבטי
 עם לפי סעיף 6 לחוק:

הל רות הרשות המוסמכת, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנ  ״מהנדס״ - מהנדס בשי
; 2  לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-1958

! 3 ת הרישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968 ת המוסמכת״ - רשו  ״הרשו

ת הבניה! ו נ  ״מגרש ספורט״ ו״אולם ספורט״ - כמשמעותם בתק

ל בהלה״ - מנעול המאפשר פתיחת דלת על ידי דחיפה מבפנים בלבד!  ״מנעו

! 4 ת״ - כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי״ט-1959 ת כבאו  ״רשו

ע או למקום אסיפה אחר! ת מגן דוד אדום הקרובה למקום אסיפות קבו נ ח ת מגן דוד אדום״ - ת נ ח ת  ״

. 5 ו ואגרות), התש״ל-1970 ן והבניה (בקשה להיתר, תנאי ו ת התכנ ו ת הבניה״ - תקנ ו נ ק  ״ת

ת אלה על האחראי, מוטלת גם על מארגן האסיפה, והוא כשאין ו  (ב) חובה המוטלת בתקנ
 כוונה אחרת משתמעת.

ת אלה אינן חלות אלא על - ו  2. תקנ

 (1) אסיפות שמספר המשתתפים בהן בפועל או מספר המשתתפים המשוער הוא
 מאתיים או יותר:

על או מספר  (2) אסיפות במקום אסיפות קבוע, אם מספר המשתתפים בפו
ת בני אדם הוא ו  המשתתפים המשוער בכלל המקומות הנועדים באותו בנין להתקהל

 מאתיים או יותר.

 3. לא יכניס אדם למקום שבו מתקיימת אסיפה בעל־חיים העלול להזיק או לגרום בהלה,
ל או הפרעה לבטיחות.  חמרים העלולים להתפוצץ או להתלקח או כל דבר אחר העלול להוות מכשו

 4. האחראי יקבע מעל שערי הכניסה למקום האסיפה מודעה שבה יצויינו שמו של האחראי
ת אחת באותו מקום. ב  והמספר המרבי של אנשים שמותר להם להימצא ב

ע במודעה ב ק נ  5. האחראי לא יתיר נוכחותם באסיפה של מספר אנשים העולה על המספר ש
ה 4, ויזהיר את מארגן האסיפה במפורש כי חובה זו חלה גם עליו.  לפי תקנ

 6. האחראי יסמן במקום האסיפה את המקומות שנקבעו להישאר פנויים, יגדר את השטחים
ם ספת, ויבטיח שהמעברי  שנקבעו למקומות עמידה, בכפוף לאמור בסעיף 18 שבחלק א׳ לתו

 יישארו חופשיים ושלא יעשה שום שימוש במקום בניגוד ליעודו.

 תחולה

 איסור הכנסת
 הפגים מסכנים

 ובעלי חיים

 מספר מרבי
 של המתכנסים

 אכופת ההגבלות
 של הצפיפות

 וחובת הזהרה

 השימוש במקום

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 2.

 2 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 108.

 ג סייח התשכ״ח, עמי 204.

 4 סייח התשי׳׳ט, עמי 199.

 5 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1841.
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 מניעת הצטופפות

 אי-קיום אסיפה
 במקום מסוכן

 עזרה ראשונה,
 אמצעי כיבוי,
 ומגרשי חניה

יסה אליו באופן י אדם להצטופף בחלק כלשהו במקום אסיפה או בכנ  7. האחראי לא ירשה לבנ
ע או  העלול לסכן את הבטיחות במקום האסיפה, ואחת היא אם אותו מקום הוא מקום אסיפות קבו

 לא.

 8. לא תיערך אסיפה במקום שבו קיימת סכנה לבני אדם ממפולת, ממים, מחשמל, מגזים,
 מריחות, מחום, מקור, מחומר נפץ, מנשק, מבעלי־חיים וכיוצא באלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור
ת המחוזית  מראש מאת מהנדס, בתיאום עם מפקד המרחב של המשטרה ומנהל לשכת הבריאו

ו באותו אישור! הטוען שניתן האישור עליו הראיה.  ולאחר שנתמלאו כל התנאים שהותנ

נה ולמניעת שריפות,  9. (א) האחראי יבטיח לכל אסיפה סידורים מתאימים לעזרה ראשו
ת ולפי הוראותיהן, וכן יבטיח סדרי כניסה ת מגן דוד אדום ורשות הכבאו נ ח  תוך תיאום עם ת

 ויציאה מתאימים לבאי אסיפה.

 (ב) האחראי יבטיח לאסיפה גם מקומות חניה לרכב, בתיאום עם מי שמפקד המרחב של
 המשטרה מינה לכך.

 מקום אסיפות
 קבוע

 מופעים רצופים

 מסירת הודעה

 ביטול

 תחילה

 הוראות מעבר

 10. במקום אסיפות קבוע יחולו הוראות התוספת, והאחראי יוודא קיומן.

 11. במקום אסיפות קבוע שבו מתקיימים מופעים ברציפות -

במגרש ע שעה לפחות, ו ב  (1) תהא בין מופע והמופע הבא אחריו הפסקה של ר
 ספורט ובאולם ספורט - של חצי שעה לפחות!

יסתם של צופים במופע עד אשר יצאו מהמקום כל הצופים במופע  (2) לא תורשה כנ
 שקדם לו.

 12. הודעה על עצרת־עם לפי סעיף 5 לחוק תימסר בשלושה עותקים לממונה על המחוז, והוא
ת העם. ר צ ים ע  יעביר עותק ממנה למפקד המרחב של המשטרה שבו עומדת להתקי

ת ו נ 6 (להלן - תק ת הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשכ״ה-1965 ו  13. תקנ
 התשכ׳׳ה) - בטלות.

ת אלה ששים ימים מיום פרסומן. ו  14. תחילתן של תקנ

ת אלה ו ף לפני יום תחילתן של תקנ  15. (א) במקום אסיפות קבוע ששימש מטרה זו כדין בתכו
ת הבניה וההיתר עדיין בתוקפו באותה עת, יחולו הוראות מיוחדות ו  שניתן עליו היתר לפי תקנ

 אלה:

ה זו - המיתקנים),  (1) המיתקנים, הסידורים וכיוצא באלה (להלן בתקנ
ות התשכ׳יה, יוחזקו במצב תקין וראוי ו באותו מקום על פי תקנ  שהותקנ

 לשימוש!

 (2) יצאו מיתקנים כאמור מכלל שימוש או אינם ראויים עוד לשימוש אף
ת אלה! ו  אחרי תיקון, יוחלפו בכפוף למילוי הוראות התוספת לתקנ

, (2 ר בפסקה(  (3) הרשות המוסמכת רשאית, אגב החלפתם של מיתקנים כאמו
ת אלה, בתנאים הנראים לה, אם ו נ  לפטור מקיום הוראה מהוראות התוספת לתק
 נחה דעתה שלא תיפגע בטיחותו של הציבור ושנסיבות הענין מצדיקות זאת!
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ל גם על ת (1) ו״(2) תחו  (4) חובת ההחזקה וההחלפה כאמור בפסקאו
 המיתקנים שבאו במקום אלה שהוחלפו.

ל הקמתו ע ת משנה (א) תחול, בשינויים המחוייבים, גם על בנין או חלק ממנו ש  (ב) תקנ
. ת הבניה וההיתר עדיין בתקפו ו ות אלה, היתר לפי תקנ  ניתן, לפני תחילתן של תקנ

ת ו נ ת משנה (א) ו־(ב) משחל שינוי במקום אסיפות קבוע שתק ו נ  (ג) על אף האמור בתק
ת המוסמכת ת הבניה, רשאית הרשו ו נ  המשנה האמורות דנות בו, והשינוי טעון היתר לפי תק

. ת אלה, כולן או מקצתן ו ות את השימוש באותו מקום בהתאמתו להוראות תקנ  להתנ

ה זו -  16. (א) בתקנ

׳ג (15 בדצמבר 1962).  ״היום הקובע״ - כ״ח בכסלו התשכ׳

 י (ב) במקום אסיפה שהיה קיים ביום הקובע ושנתקיימו בו שני אלה:

 (1) אותו יום שימש דרך קבע שעשועים ציבוריים על פי רשיון לפי פקודת
 השעשועים הציבוריים, 71935!

ר בפסקה ת כאמו ת אלה עדיין ממשיך כדין לשמש למטרו ו  (2) ביום תחילתן של תקנ
ה 14א בהן ולמטרה ת התשכ״ה, תקנ ו  (1) ימשיכו לחול עליו, על אף הביטול של תקנ

ה 14א האמורה. ת התשכ״ה שאוזכרו בתקנ ו ות שבתקנ  זו - גם יתר התקנ

ת משנה (ב) ובכפוף לה, יישמרו במצב תקין כל נ ק  (ג) במקום אסיפה שחלה עליו ת
ת ו נם באותו מקום לפי תקנ  המיתקנים, הסידורים והדברים האחרים שהיתה חובה להתקי

 התשכ״ה.

ת ו נ ק ) חלה עליו, והשינוי טעון היתר לפי ת ב ) ה נ ש ת מ  (ד) חל שינוי במקום אסיפה שתקנ
ת ו ות את השימוש באותו מקום בהתאמה להוראת תקנ  הבניה, רשאית הרשות המוסמכת להתנ

 אלה, כולן או מקצתן.

 תוספת
 (תקנה 10)

ת הבוע פו ת בטיחות במקום אסי ראו  חלה א׳: הו

ק ל ח ב  1. אין להשתמש במקום אסיפות קבוע למטרת אסיפה אלא אם כן קויימו בו ההוראות ש
 זה.

 שמירת מעמד

 איסור כללי

ע אלא אם כן השימוש למטרה זו הותר  2. לא ישמש בנין או חלק ממנו כמקום אסיפות קבו
, ונתקיימו בו כל תנאי ההיתר, או אם חלות 8  בהיתר על פי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ת 15 או 16. ו  עליו הוראות תקנ

 3. לא ישמש בנין או חלק ממנו כמקום אסיפות קבוע כשניהולו למטרה זו טעון רשיון על פי
 חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968, אלא אם כן ניתן הרשיון ונתקיימו כל תנאיו.

ע יוחזקו במצב תקין וראוי לשימוש המיתקנים, הסידורים והדברים  4. במקום אסיפות קבו
ו באותו מקום לפי תוספת זו ולפי ההיתר שניתן לאותו מקום, להקמתו או  האחרים שהותקנ

ת התוספת השניה שבהן, ולפי כל דין אחר. ת הבניה, לרבו ו  לשימוש בו, על פי תקנ

 היתר לבניה
 ולשימוש - תנאי

 לשימוש

 רשיון לניהול ־
 תנאי לשימוש

 חובת ההחזקה

 7 ע״ר 1935, תום׳ 1, עמי 49; סייח התשכ׳׳ח, עמ׳ 204.

 8 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 שילוט דלתות
 כניסה לכבאים

 מסר מגן

 דלתות לאורך
 דרכי מילוט

 מושבים בלתי
 מחוברים

 5. בבנין שבו נמצא מקום אסיפות קבוע ואותו מקום נועד ל־800 צופים או יותר, יותקן בחזית
יסת כבאים שלט בצבע אדום ״הכניסה לצרכי כיבוי אש בלבד״.  הדלתות לכנ

 6. בחלל הבמה שבמקום אסיפות קבוע, הנועד לפחות מ־400 צופים ואין בו מסך מגן מפלדה,
ספת אמצעי יעיל להרטבה במים! אולם אם קיימת  יותקן מסך מגן בלתי דליק מבד אסבסט בתו
 באותו מקום מערכת גילוי אש אוטומטית שאישרה הרשות המוסמכת, די במסך מים בלבד.

ת לאורך דרכי מילוט ע יהיו, בשעת קיום אסיפה, כל הדלתות הנפתחו  7. במקום אסיפות קבו
 והדלתות של פתחי היציאה ללא מנעולים, בריחים או מיתקני חיזוק וסגירה אחרים, פרט למנעולי

 בהלה, שיפעלו כראוי.

תר אם  8. במקום אסיפות קבוע יהא השימוש במושבים שלא חוברו לרצפה חיבור של קבע, מו
 נתקיים אחד מאלה:

ת ל אישור הרשו ב ק ת נ  (1) המושבים מחוברים בקבוצות של ארבעה לפחות ו
 המוסמכת!

 (2) המושבים נמצאים בתא המיועד ללא יותר משמונה מושבים.

 המעברים בין
 מושבים לא

 קבועים ושולחנות

 שטח מיזערי
 לנפש

 חום מרבי
 בחדר הקרנה

 אחסון סרטים
 בחדרי הקרנה

 וליפוף

 תאורת אפילה

ם אלה:  9. במקום אסיפות קבוע, עם מושבים לא קבועים ושולחנות, יהיו מעברי

חב 2.20 מטרים לפחות! ות יהיה מעבר ברו  (1) בין כל שתי שורות שולחנ

ר ובין הקיר יהא 90 ם״מ לפחות!  (2) המרחק בין שורות שולחנות הסמוכים לקי

ות צמודים לא יעלה על 15 מטרים, ובין קטע לקטע יהיה רות שולחנ  (3) קטע של שו
ות  מעבר שרוחבו 1.10 מטר לפחות: מדידת המרחק לצורך זה תיעשה בין הקצו

 הסמוכים של השולחנות.

 10. במקום אסיפות קבוע, עם מושבים לא קבועים, לא יפחת השטח לנפש מ־1 מ״ר! היו
ת הבניה. ו ספת השניה לתקנ  המושבים קבועים, ינהגו לפי סעיף 3.03 לתו

רי החימום ו ע חדר הקרנה, לא תעלה הטמפרטורה החיצונית של תנ  11. היה במקום אסיפות קבו
תו חדר על "100 צלזיוס.  שבאו

ה וליפוף, יחולו הוראות אלה: הקרנ '  12. היו במקום אסיפות קבוע חדרי

 (1) לא יוחסנו בהם אלא סרטים לעבודה מיידית:

 (2) לא יוחםנו בחדר ליפוף אלא סרטים ולא יותר מ־30 גרם דבק סרטים!

פסת מתכת נפרדת:  (3) הסרטים יוחסנו כל אחד בקו

ות ממתכת: נ  (4) הקופסאות שבהן הסרטים יוחסנו בארו

י הסרטה ת סרטים יהיו מרוחקים מטר אחד לפחות ממיתקנ ות להחסנ נ  (5) הארו
ל מטר אחד לפחות:  וממיתקני חשמל, ולפניהם יהיה מעבר חופשי ברוחב ש

ה  (6) סרטים מניטרו־צלולוזה יוחסנו רק בחדרי הליפוף המבודדים מחדר הקרנ
ת הבניה. ו נ ק ת ב ספת השניה ש  כמפורט בחלק י״ז לתו

ם באסיפה פעל בכל עת שנמצאים בו משתתפי ת האפילה שבמקום אסיפות קבוע תו ר ו א  13. ת
 ותאפשר להם לנטוש בבטיחות את המקום או להגיע אל מושבם או למקום העמידה שלהם!

ת האפילה לא תקטן מ־1 לוקס, כמדוד על פני הרצפה. ר ו א  עוצמת ת
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ע יחולו הוראות אלה: רת ההתמצאות במקום אסיפות קבו  14. על תאו

קורת שתאפשר אבחון מצבו רית בי ו רת ההתמצאות יצוייד בנ  (1) כל גוף תאו
 התקין של גוף התאורה כאשר הבודק עומד על הרצפה!

רת ההתמצאות לא יעלה על 3 שניות מרגע• הפסקת  (2) זמן ההדלקה של גופי תאו
 הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן בעירתם לא יקטן מ־30 דקות!

ת רת ההתמצאו ת גופי תאו ו נ  (3) האחראי יבדוק אחת לשבועיים לפחות את תקי
יתנת לבדיקה.  וירשום תוצאות הבדיקה בדרך הנ

יסה לחלל ע יותקנו שלטים אדומים בנוסח ״אשור לעשן״ בכנ  15. במקום אסיפות קבו
ת ואבזרי הבמה רו  המושבים", לחלל הבמה, לאזור חדרי השחקנים, לאזור ההחסנה והכנת תפאו

 ולבתי המלאכה.

אר על יד ע יותקנו שלטי ציון למיתקני בטיחות במקומות הבאים כמתו  16. במקום אסיפות קבו
 כל מקום: ,

ת במים״; ו ב כ נות חשמל - ״חשמל - לא ל  (1) בחזית ארו

ג ת מ  (2) ליד מתגים ראשיים של מתח גבוה בלוחות חשמל ראשיים ואזוריים - ״
״. רה - ראשי / ״כוח ראשי״, ״תאו ״ ש א  ר

 (3) בעמדות ציוד הצלה - ״ציוד הצלה״;

 (4) ליד המגופים הראשיים של מי כיבוי - ״מגוף ראשי של מי כיבוי״;

ורור חירום״;  (5) ליד פתחי אוורור (הוצאת עשן) -- ״פתחי או

 (6) ליד מיתקני חירום (בטיחות) - שלט מתאים ליעודו.

 17. לא יושם ולא יותקן במעברים במקום אסיפות קבוע כל כסא או חפץ אחר, אפילו זמנית
חב המעבר לא יפחת  בלבד, פרט לכסא מתקפל הצמוד למושב קבוע, באישור המהנדס, ובלבד שרו

 מ־130 ס״מ כאשר הכסא פתוח.

 18. (א) בשעת קיום אסיפה במקום אסיפות קבוע לא תורשה עמידה אלא אם כן המקום הוא
 אולם קונצרטים או תיאטרון.

 (ב) באולם קונצרטים ובתיאטרון תורשה העמידה רק במקומות המיועדים לכך אשר יופרדו
ר לא ו  מחלל המושבים על ידי מעקה, הכל באישור המהנדס! מספר מקומות העמידה באולם סג
ע לפחות.  יעלה על 4 אחוזים ממספר המושבים באולם, ולכל מקום עמידה יוקצה 0.55 מטר רבו

ר ד ר או ח ב ע ת קולבים, מקיר של פרוזדור, מ  19. במקום אסיפות קבוע לא יבלוט דבר, לרבו
 מדרגות, עד לגובה של 2.25 מטרים.

 20. במקום אסיפות קבוע המשמש לעריכת טכסים ושמחות לא תהא במה קבועה ברצפה
 ושטחה לא יעלה על 30 מ״ר.

 תאורת התמצאות

 שלט ״אסור לעשן׳

 שלטי ציון
 למיתקני בטיחות

 מכשולים במעבר

 מקומות עמידה

 איסור בליטות

 במה באולם
 לטכסים ושמחות

ט ר ו פ רט ובאולם ס ת במגרש ספו חו ת לבטי ראו  חלל, ב׳: הו

 1. (א) לא ישתמש אדם במקום כמגרש ספורט או כאולם ספורט אלא אם כן קויימו בהם
 ההוראות שבחלק זה.

 תחולה
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ספת זו.  (ב) על מגרש ספורט ואולם ספורט לא יחולו הוראות חלק א׳ לתו

 היתר לבניה
 ולשימוש - תנאי

 השימוש

 רשיון לניהול -
 תנאי לשימוש

 חובת ההחזקה

 מושבים בלתי
 מחוברים

 יציעים מתפרקים

 תאורת אפילה

 תאורת התמצאות

 שלטי ציון
 למיתקני בטיחות

 2. לא ישמש מקום כמגרש ספורט או כאולם ספורט אלא אם כן השימוש למטרה זו הותר
 בהיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, ונתקיימו בו כל תנאי ההיתר, או אם חלות עליו

ת 15 או 16. ו  הוראות תקנ

 3. לא ישמש מקום כמגרש ספורט או כאולם ספורט כשניהולו למטרה זו טעון רשיון על פי
 חוק רישוי עסקים, התשכ׳׳ח-1968, אלא אם כן ניתן הרשיון ונתקיימו כל תנאיו.

 4. במגרש ספורט ובאולם ספורט יוחזקו במצב תקין וראוי לשימוש המיתקנים, הסידורים
ספת זו ולפי ההיתר שניתן עליהם, להקמתם או לשימושם, ו בהם לפי תו  והדברים האחרים שהותקנ

ל דין אחר. ספת השניה שבהן, ולפי כ ת התו ת הבניה, לרבו ו נ  לפי תק

 5. בשעת קיום מופע ספורט או אסיפה אחרת במגרש ספורט או באולם ספורט יהיו כל
י סגירה  הדלתות לאורך דרכי המילוט והדלתות של פתחי היציאה ללא מנעולים, בריחים או מיתקנ

 אחרים, פרט למנעולי בהלה שיפעלו כראוי.

ברו לרצפה חיבור של קבע  6. במגרש ספורט ובאולם ספורט יהא השימוש במושבים שלא חו
תר אם נתקיים אחד מאלה:  מו

ת ל אישור הרשו ב ק ת נ צות של ארבעה לפחות, ו  (1) המושבים מחוברים בקבו
 המוסמכת:

 (2) המושבים נמצאים בתא המופרד מגושי המושבים לצופים והמיועד ללא יותר
 מ־10 מושבים:

 (3) המושבים נועדים לשימושם הבלעדי של נכים.

 7. יציעים במגרש ספורט או באולם ספורט המיועדים למקומות ישיבה והניתנים לפירוק
 והרכבה, טעונים אישור מהנדס.

 8. עצמתה של תאורת האפילה באולם ספורט או במגרש ספורט מואר לא תקטן מי1 לוקס
 כמדוד על פני משטח הרצפה.

רת ההתמצאות במגרש ספורט מואר ובאולם ספורט יחולו הוראות אלה:  9. על תאו

ת ביקורת המאפשרת אבחון המצב רי ו רת ההתמצאות יצויידו בנ  (1) גופי תאו
 התקין של גופי התאורה תוך עמידה על מפלס הרצפה:

יות מהפסקת הזרם רת ההתמצאות לא יעלה על 3 שנ  (2) זמן הדלקתם של גופי תאו
 ברשת החשמל הרגילה ומשך זמן בעירתם לא יקטן מי30 דקות:

 (3) גופי התאורה ייבדקו אחת לשבוע לפחות ותוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס
 מיוחד.

י בטיחות במקומות הבאים  10. במגרש ספורט או באולם ספורט יותקנו שלטים לציון מיתקנ
 כמתואר על יד כל מקום:

ת כמים״; ו ב כ - לא ל נות החשמל - ״חשמל י  (1) בחזית ארו

ג ת מ  (2) ליד המתגים הראשיים של מתח גבוה בלוחות חשמל ראשיים ואזוריים - ״
רה - ראשי״; ח ראשי״, ״תאו ו כ ״ , ״ י ש א  ר
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 (3) בעמדות ציוד הצלה - ״ציוד הצלה״;

ף ראשי של מי כיבוי״; ו  (4) ליד המגופים הראשיים של מי כיבוי - ״מג

ס חירומ״; י ס פ ר - מ ורו  (5) ליד מיתקני אוורור - ״מיתסן או

 (6) ליד כל מיתקן בטיחות - שלט מתאים ליעודו.

אר 1989)  י׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט (15 בפברו
ר ע י ה ד י ר  >חמ 13-1394 א

 שר הפנים

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס׳ 9),
 התשמ״ט-989ו

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965'
ת אלה: ו ן ולבניה, אני מתקין תקנ  המועצה הארצית לתכנו

ן - (להל 2 ל-1970 ׳ ה להיתר, תנאיו ואגרות), התשי ש ק ב ) ה י נ ב ה ת התכנון ו ו ה 1 לתקנ  תיקון תקנה 1 1. בתקנ
ת העיקריות) - ו  התקנ

 (1) לפני הגדרת ״אלמנט עמיד אש״ יבוא:

, למופעי ספורט, , כולו או בחלקו  ״״אולם ספורט״ - בנין הנועד לשמש בעיקרו
ת מיתקנים לשימושם של הצופים״:  לרבו

 (2) אחרי הגדרת ״אלמנט עמיד אש״ יבוא:

- ג ״ כ ש ת  ״״אסיפה״ - כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, ה
״; 31962 

 (3) אחרי הגדרת ״בעל היתר״ יבוא:

ב דרכו היא במישרין או  ״״דרך יציאה״ - דלת או אמצעי אחר שהיציאה לרחו
 דרך שטח פתוח:

ת המעברים המובילים אליה מכל חלקי  ״דרך מוצא בטוח״ - דרך יציאה, לרבו
 הבנין״!

בעת לבנין״ יבוא:  (4) אחרי הגדרת ״כניסה קו

, המשמש בעיקרו למופעי  ׳״׳מגרש ספורט״ - משטח פתוח או מקורה בחלקו
ל הצופים״:  ספורט ובו יציע או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם ש

 (5) אחרי הגדרת ״מהנדס״ יבוא:

 ״״מיתקן ספורט״ - אולם ספורט או מגרש ספורט״:

 (6) אחרי הגדרת ״מנהל עבודה״ יבוא:

, לפי האמור בהיתר, על  ״״מקום לאסיפות״ - בנין הנועד, כולו או מקצתו
ת מיתקן ספורט, הנועד לאסיפות של ו ב ר  נספחיו, לשמש דרך קבע לאסיפות, ל

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ק״ת התש׳׳ל, עמי 1841.

 ג ס״ח התשכ׳׳ג, עמי 12.
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 200 בני אדם או יותר, הוא לבז־ו או ביחד עם מקומות אחרים הנועדים לאסיפות
. ך י נ  והנמצאים באותו ב

ת העיקריות - תיקון תקנה 5 ו ה 5 לתקנ  2. בתקנ

ת משנה (א), בסופה יבוא: ״ואם הבקשה היתה למתן היתר למקום נ ק ת  (1) ב
 לאסיפות תערך בקנה מידה 1:100״!

ת משנה (ד) יבוא: נ ק  (2) אחרי ת

ר העבודה גם את ל מפת איתו  ״(ה) בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות תכלו
 אלה:

 (1) מקום הבמה - אם מוצע להקים במה!

רת תשלום!  (2) מקום הקופות - אם מוצע שהכניסה למקום תהא תמו

 (3) סידור המושבים!

 (4) מקום ההידרנטים ומכשירי כיבוי אש!

 (5) פרטים נוספים שהמהנדס ידרוש, בשים לב לאופיו של השימוש!

ל את הפרטים האמורים״.  או תצורף לה מפה נפרדת, באותו קנה המידה, שתכלו

ת משנה (א) יבוא: תיקון תקנה 16 נ ק ת העיקריות יסומן (א) ואחרי ת ו  3. האמור בתקנה 16 לתקנ

ת הוועדה ת משנה (א)(10), רשאי נ ק ת  ״(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור ב
 המקומית -

ספת השניה -  (1) על אף האמור בסעיף 17.10 שבתו

ו למקום המשמש לאחסנה ת ב ר לל ק ב לתת היתר למקום לאסיפות בג ר ס  ל
 או לייצור של חמרים העלולים לגרום נזק לאדם או לרכוש, אם קיבלה

 הוועדה חוות דעת מגורם מקצועי בר סמכא כי יש לעשות כן!

ת את מתן היתר למקום לאסיפות הנועד ל־400 משתתפים או יותר, ו  (2) להתנ
ת גופי תאורה של מערכת איתות חירום חזותית במקומות נוספים על  בהתקנ

ספת השניה״.  אלה המפורטים בסעיף 17.32 לתו

ת העיקריות - תיקון התוספת ו ספת השניה לתקנ  4. בסעיף 3.01 לתו
 השניה

 (1) בסעיף 3.01 -

 (א) לפני הגדרת ״אור עליון״ יבוא:

ת חדר המתנה שמדובר בו בחלק י״ז״; ו ב ר  ״״אולם כניסה״ - ל

 (ב) הגדרות ״דרך יציאה״ ו״דרך מוצא בטוח״ - יימחקו!

 (2) במקום סעיף 3.11 יבוא:

עת ספת זו בנוגע לקבי  ״שמירת דינים 3.11 סימן זה אינו גורע מכוחן של הוראות חלק ז׳ לתו
 מספר פתחי היציאה ורוחבם הדרוש בבנין רב־קומות״!

 (3) בסעיף 7.00.02, בסופו יבוא: ״או חלק י״ז״!

 (4) אחרי חלק ט״ז יבוא:
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ת ו פ י ס א  ״חלל, י״ז - מלןומות ל

ת ו  סימן א׳ - פרשנ

 17.00 (א) בחלק זה -

 ״מנעול בהלה״ - מנעול המאפשר פתיחת דלת על ידי דחיפה מבפנים בלבד:

רת המושבים״ - רוחב המדרגה המשמשת כמושב לצופים או  ״רוחב שו
 שמותקנים עליה מושבים לצופים;

ת רכב הצלה ורכב כיבוי.  ״רכב בטחון״ - לרבו

ת היתרים ו ב ר  17.01 חלק זה יחול על מתן היתרים למקומות לאסיפות, ל
 לשימוש בבנין או בקרקע כמקום לאסיפות.

ת זו - פ ס ו ת ב רה בין הוראה שבחלק זה לבין חלקים אחרים ש  17.02 היתה סתי
 האמור בחלק זה עדיף, והוא אם לא נאמר אחרת בחלק זה.

ת ו  סימן ב׳ - הוראות כללי

 17.10 (א) לא ינתן היתר למקום לאסיפות במרחק של פחות מ־30 מטרים
 ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חמרים רעילים, מתלקחים, רדיואקטיב

 יים או חמרים מסוכנים כיוצא באלה.

 (ב) המיקום למקום לאסיפות יהיה כך שדרכי הגישה והיציאה שלו יהיו
ת ב ר ק ת רכב בטחון, אם היא בנמצא ב נ ח  נפרדות מדרכי הגישה והיציאה של ת

 המקום.

כת טכסים ושמחות, לא יעלה  17.11 (א) במקום לאסיפות, למעט אולם לערי
בעת לבנין על  הגובה של רצפת האולם, על כל חלקיו, שמעל מפלס הכניסה הקו
 12 מטרים, כאשר האולם נועד להכיל עד 400 משתתפים, ועל 8 מטרים, כאשר

 הוא נועד להכיל יותר מ־400 משתתפים.

ת אולם לעריכת טכסים ושמחות, לא יפחת  (ב) במקום לאסיפות, לרבו
בעת לבנין,  גובהה של רצפת האולם על כל חלקיו, מתחת למפלס הכניסה הקו

 מ־6 מטרים.

 17.12 באולם לעריכת טכסים ושמחות יחולו הוראות אלה:

בעת  (1) גובה הרצפה של האולם, בכל חלקיו, מעל מפלס הכניסה הקו
ותר ת של לא י  לבנין לא יעלה על 28 מטרים, כאשר האולם נועד להתקהלו
ת של לא יותר מ־600 ו  מ־400 בני אדם, על 22 מטרים לכשנועד להתקהל
ת של יותר מ־600 בני אדם:  בני אדם, ועל 16 מטרים לכשנועד להתקהלו

 (2) לא יהיו בו מקומות ישיבה ושולחנות קבועים ברצפה ולא תהא בו
ם  במה קבועה - למעט במה ששטחה אינו עולה על 30 מטרים רבועי

 ושאינה קבועה ברצפה:

 (3) תהא לו דרך מוצא בטוח שלא מחמדים דליקים ושלא יימצאו בה
 חמרים דליקים.

 17.13 היה• המקום לאסיפות חלק מבנין המשמש גם מטרה אחרת, יופרד אותו
ת בעלי אלמנטים עמידי אש של תקרו ת ו רו  מקום מיתר חלקי הבנין על ידי קי
ל עד 400 משתתפים ושל שלוש שעות  שעתיים לפחות, אם המקום נועד לכלו

ל מעל ל־400 משתתפים.  לפחות אם הוא נועד לכלו

 תחולה

 יחס חלק זה
 לחלקים האחרים

 של התוספת

 מיקום מקום
 לאסיפות

 גובה הרצפה של
 מקום לאסיפות

 אולם לעריכת
 טכסים ושמחות

 מקום לאסיפות
 בחלק מבנין
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ל אחד  17.14 (א) במקום לאסיפות הנועד ליותר מי400 צופים יהיו לכ
ר ומיזוג אוויר בנפרד: רו ו או . י תקנ  מהמפורטים להלן מי

 (1) חלל המושבים:

 (2) חלל הבמה:

 (3) חדר ההמתנה:

 (4) אגף חדרי השחקנים:

 (5) שירותים הנדסיים, בתי מלאכה, ומחסני תפאורה.

 (ב) קיימת במקום לאסיפות מערכת אוטומטית לגילוי שריפות - ניתן
וורור ומיזוג אוויר לחלל המושבים ולחלל הבמה במשותף, על  להתקין מיתקן אי

 אף האמור בסעיף קטן (א).

 17.15 במקום לאסיפות יחולו על דרכי הגישה אליו סעיפים 7.00.03 עד
 7.00.05, בשינויים המחוייבים, אף אם הבנין איננו בנין גבוה או בנין

 רב־קומות.

ת ם או יותר, יותקנו בו לפחו  17.16 היה מקום לאסיפות נועד ל־800 משתתפי
יסות נפרדות נוספות לכיבוי אש -  שתי כנ

ת הכניסה הראשית: ב ר ק  (1) דלת כניסה ב

ת חלל הבמה. ב ר ק  (2) דלת כניסה ב

 17.17 (א) במקום לאסיפות הנועד לשמש תיאטרון, אולם קונצרטים,
 קולנוע וכיוצא באלה, ינהגו לפי האמור בסעיף זה.

ותר מ־400 צופים, אך פחות מ־800  (ב) היה המקום לאסיפות נועד לי
 צופים, יחולק לשני אגפי אש לפחות, שהם:

 (1) אגף חלל המושבים;

 (2) אגף חלל והבמה.

 (ג) היה המקום לאסיפות נועד ל־800 צופים או יותר, יחולק לשבעה
 אגפי אש לפחות שהם:

 (1) אגף חלל המושבים;

 (2) אגף חלל הבמה!

 (3) אגף חדרי השחקנים, על שירותיהם:

 (4) אגף החסנה והכנת תפאורות;

 (5) אגף בתי מלאכה:

 (6) אגף אולמות לחזרות:

 (7) אגף לשירותים טכניים,

 (ד) האגפים, למעט הקטע בין חלל המושבים לבין חלל הבמה, יופרדו
ת בעלי אלמנטים עמידי אש של שעתיים לפחות. תקרו ת ו רו  ביניהם על ידי קי

רות באגפי אש יהיו דלתות־אש, כמשמעותן בחלק זי.  (ה) הדלתות בקי

 17.18 (א) במקום לאסיפות עם חלל במה יותקן בין חלל המושבים ובין חלל
 הבמה מסך מגן מפלדה עם ציפוי בד אסבסט מצד הבמה.

 (ב) במקום לאסיפות עם חלל במה הנועד לפחות מ־400 צופים, יותקן
ת אמצעי יעיל פ ס ו ת  מסך מגן מבד אסבסט או מחומר בלתי דליק אחר, ב

 מיתקני אוורור
 ומזגניי אוויר

 דרכי גישה
 חיצוניים .

 דלתות כניסה
 נוספות

 מסך מגן
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 להרטבתו במים: אולם אם היתה במקום כאמור מערכת גילוי אש אוטומטית
 אמינה, יכול שהמסך יהיה מסך מים בלבד.

 17.19 בכל אגף אש כאמור בסעיף 17.17 יותקנו לפחות שתי יציאות
 המוליכות ישירות או באמצעות דרך מוצא בטוח אל מחוץ לבנין במפלס הרחוב.

ת רו רת האנכיים מוגנים בקי  17.20 (א) במקום לאסיפות יהיו כל פירי הצנ
 מאלמנטים עמידי אש.

 (ב) הדלתות כפירים האמורים יהיו דלתות־אש, כמשמעותן בחלק ד.

ת בנויים ו  17.21 היו, באגפי אש במקומות לאסיפות, הקירות או התקר
ם נאטמו ת צנרת דרכם כל זמן שהמעברי ר ב ע  מאלמנטים עמידי אש, תתאפשר ה

 היטב נגד חדירת עשן. האטימה תיעשה מחמדים בלתי דליקים.

 הצנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד בלתי דליקים.

 התעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים, יהיו במדפי אש
 אוטומטיים.

ר עשן  17.22 (א) החלל שמעל במה שבמקום לאסיפות יצוייד בפתחי שחדו
 בעלי שטח כולל של 10% לפחות משטח הבמה, והם ייפתחו אוטומטית וידנית.

ר עשן בעלי  (ב) חלל המושבים שבמקום לאסיפות יצוייד בפתחי שחרו
 שטח כולל של 2% לפחות משטח חלל המושבים, והם ייפתחו אוטומטית וידנית.

 17.23 (א) במקום לאסיפות שיש בו מושבים קבועים, יהא חדר המתנה.

 (ב) שטחו של חדר ההמתנה, לאחר ניכוי השטחים הנועדים בו
ם ולחדרי מדרגות, יהיה  לפרסומת, לחנויות, לדוכנים, לפרוזדורים, למעברי

 לפי חישוב זה:
ע של שטח רצפה ו ב  (1) תיאטראות ואולמי קונצרטים - 0.5 מטר ר

 למושב!

ל שטח ע ש  (2) בתי קולנוע, אולמי הרצאות וכינוסים - 0.2 מטר רבו
 רצפה למושב:

יעצות עם 2) רשאית הוועדה המקומית, בהתי  (3) על אף האמור בפסקה(
ת הכבאות כמשמעותה בחלק ז׳ ועם מפקד המרחב של המשטרה,  רשו
 להקטין את השטח הדרוש לחדר ההמתנה ובלבד שלא יקטן מ־ 0.1 מטר

 רבוע למושב.

) אינו חל עליו, ב ) ן ט  (ג) לענין שטחו של חדר המתנה שסעיף ק
 והוא חלק של אולם כניסה כאמור בסעיף 3.03, ינהגו לפי סעיף 3.03.

יסה ייקבעו במקומות ובאופן  (ד) תאי הקופות למכירת כרטיסי כנ
ל על מדרכה או ג  שאין בהם כדי להפריע למעבר החופשי של הולכי ר

 מעבר ציבוריים, לנכנסים למקום לאסיפות או ליוצאים ממנו.

חב ם יהיה רו  17.24 במקום לאסיפות הנועד ללא יותר מ־400 משתתפי
ת 1.65 מטר, ואם  הדלתות, הפרוזדורים והמדרגות בדרך מוצא בטוח - לפחו

ותר מ־400 משתתפים - לפחות 2.20 מטרים.  נועד לי

ו כל פתחי כניסה כך שיוכלו לשמש גם  17.25 (א) במקום לאסיפות יותקנ
 ליציאת הקהל, וההוראות על פתחי היציאה, פרט לסעיף 17.31(א), יוחלו גם

 על פתחי כניסה.

 יציאות מאגפי
 אש

 פירים אנכיים

 צנרת חודרת
 קירות

 פתחי שחרור
 עשן

 חדר המתנה
 וקופות

 מידות מזעריות
 של דלתות,

 פרוזדורים ומדרגות
 בדרך מוצא בטוח

 דלתות לצרכי
 יציאה
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 (ב) הדלתות הנפתחות לאורך דרך מוצא בטוח ייפתחו עם כיוון היציאה,
, בהלה בכל כנף ויהיו ללא מפתנים. ל עו  יצויידו במנ

ו בגובה של כ־1.20 מטרים מעל מפלס הרצפה.  (ג) מנעולי הבהלה יותקנ

בר לרצפה!  17.26 בחלל המושבים שבמקום לאסיפות יהיה כל מושב מחו
ל -  אולם חובה זו לא תחו

 (1) על תא לצופים שלפי מבנהו נועד לכלול לא יותר משמונה מושבים!

ת של ארבעה לפחות, צו  (2) אם כל המושבים מחוברים אלה לאלה בקבו

ת על פי חוק הבטיחות במקומות ו  זולת אם ובמידה שנקבע אחרת בתקנ
 ציבוריים, התשכ״ג-1962.

רות מושבים חב המעבר שבין שתי שו  17.27 (א) במקום לאסיפות יימדד רו
ית ובין אנך המשוך לקצה נ  בין אנך המשוך לקצה הקדמי של המושב בשורה פלו

 האחורי של המשענת בשורה שלפניה.

 (ב) בשורה המכילה עד 40 מושבים ואשר בשני צדיה מעברים לאורך
רות מ־45 ס״מ! על כל מושב נוסף  המושבים, לא יקטן רוחב המעבר בין שתי שו

חב נוסף על 1.5 ס״מ בין שתי שורות.  יידרש למעבר רו

ר יש גישה אליהם, בו  17.28 פני הרצפה במקום לאסיפות בכל המקומות שלצי
 יהיו מחוספסים וללא מכשולי מעידה.

ל  17.29 במקום לאסיפות לא יעלה מרחק ההליכה ממושב כלשהו בחל
 המושבים אל היציאה הקרובה מהאולם על 25 מטרים.

 17.30 במקום לאסיפות שהמושבים בו מחוברים לרצפה -

נה של  (1) יהיה מעבר אחד המפריד בין חלל הבמה לבין השורה הראשו
 המושבים!

 (2) יהיו לאורך הקירות שני מעברים, בנוסף למעבר לפי פסקה (1)
יצב לו! בנ  ו

תר שיהא לאורך  (3) לא עלה מספר המושבים בכל שורה על 20, מו
 הקיר מעבר אחד בלבד במקום שניים כאמור בפסקה (2)!

 (4) לא יפחת רוחבם של המעצרים האמורים מ־1.30 מטר, זולת מעבר
 כאמור בפסקה (1) שרוחבו לא יפחת מ־1.65 מטר.

ל כל  17.31 (א) במקום לאסיפות ייערך חישוב הרוחב המזערי הכולל ש
 פתחי היציאה על פי סעיף 3.04.

ם, יופנו פתחי היציאה  (ב) נועד המקום לאסיפות ליותר מ־400 משתתפי
 מחלל המושבים לשני מסלולי'יציאה נפרדים! הוראה זו אינה גורעת מהאמור

 בסעיפים 3.09 ו־3.10.

תקן מערכת  17.32 במקום לאסיפות הנועד ל־400 משתתפים או יותר תו
ו במקומות אלה: ותקנ  איתות חירום חזותית! גופי התאורה של מערכת האיתות י

 (1) עמדת מנהל הבמה!

רת הבמה!  (2) לוח הפיקוד של תאו

 (3) סמוך לפתח הבמה!

 חיבור המושבים

 רוחב המעברים
 בין שורות

 המושבים ומספר
 המושבים

 מרחק ממושב
 ליציאה

 מספר המעברים
 ורוחבם

 פתחי יציאה

 מערכת איתות
 חירום
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 (4) סמוך לכל יציאה מחלל המושבים ומחדר ההמתנה:

 (5) בתיאטרון - בחדר המנהל.

ה וכן ת סרטים, יהיה בו חדר הקרנ  17.33 היה המקום לאסיפות נועד להקרנ
 חדר ליפוף, ואחת היא אם זה היעוד היחידי של המקום לאסיפות אם לאו.

ת לחדר המיועד  17.34 (א) שטח חדר ההקרנה יהיה 10 מטרים רבועים לפחו
 למכונת הקרנה אחת, ו־16 מטרים רבועים לחדר המיועד ללא יותר משלוש
וספת יידרש שטח נוסף של 5 מטרים רבועים.  מכונות הקרנה: לכל מכונה נ

 (ב) גובה חדר ההקרנה לא יפחת מ־2.75 מטרים, ועל פני רצפתו לא
 תיבנה הגבהה המפחיתה את הגובה מ־2.10 מטרים.

ר ב ע נת הקרנה ומאחוריו יישאר מ  (ג) משני צדי המקום הנועד למכו
 חופשי שרוחבו לא יפחת ממטר אחד.

 (ד) לא יהיו פתחים בין חדר ההקרנה וחלל המושבים, חוץ מאשנבי
 הקרנה ואשנבי פיקוח.

 (ה) שטח אשנבי ההקרנה לא יעלה על הדרוש להקרנה.

 (ו) שטח אשנבי הפיקוח לא יעלה על 270 סנטימטרים רבועים.

 (ז) אשנבי ההקרנה והפיקוח יצויידו בשמשות בעובי של 5 מילימטרים
ים הנםגרים מלמעלה ות במסגרת מתכתית, ובתריםים מתכתי  לפחות, המותקנ

 למטה, ביד ואוטומטית, במשולב עם ניתוק זרם החשמל לחדר ההקרנה.

 (ח) חימום חדר ההקרנה ייעשה על ידי הסקה מרכזית, מזגנים
ורי חשמל אינדיוידואליים קבועים במקום עם גופי חימום  אינדיוידואליים או תנ

 סגורים.

 (ט) מיתקני האוורור ומיזוג האוויר בחדר ההקרנה יהיו נפרדים
 ממערכות אוורור ומיזוג אוויר מרכזיות של הבנין, אם ישנן כאלה.

ר הדף בגודל שלא יפחת מ־0.5 מטר  (י) בחדר הקרנה יותקן פתח שחרו
 רבוע, הפונה ישירות החוצה או לפיר הפונה החוצה והעשוי מחמדים בלתי

 דליקים.

ה ייבנו מחמדים בלתי ר חום וגזים מחדר הקרנ ת לשחרו בו  (יא) הארו
ורור אחרים בבנין. בות של פירי או  דליקים ויהיו נפרדות מארו

 (יב) סמוך ליציאה מחדר הקרנה יותקן מפסק חשמלי ראשי המשותף
רת חירום במתח נמוך.  לכל מיתקני החשמל של חדר ההקרנה, למעט גופי תאו

 17.35 שטח חדר ליפוף לא יקטן מ־6 מטרים רבועים וגובהו לא יפחת מ־2.50
 מטרים.

 17.36 (א) דרכי היציאה מחדרי הקרנה וליפוף יהיו נפרדות הפרדה מוחלטת
 מחללים שאליהם יש לציבור גישה, ויובילו ישירות אל מחוץ לבנין.

חב של 80 .סנטימטר ה וליפוף תהא ברו  (ב) דרך היציאה מחדרי הקרנ
 לפחות: היו דרכי יציאה כאלה גם באמצעות מדרגות, לא יעלה שיפוען על 1:1.
ו לאורכן יותקנ  היו המדרגות לוליניות, לא יקטן רוחבן מ־90 סנטימטרים ו

 מעקות משני הצדדים ומשטחי ביניים, כל שלושה מטר גובה.

 חדר הקרנה
 וחדר ליפוף

 חדר הקרנה

 חדר ליפוף

 דרכי יציאה
 מחדרי הקרנה

 וליפוף והפרדתן
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 17.37 (א) חדרי הקרנה וליפוף יופרדו מהחללים הסמוכים ובינם לבין
ת עשויים מאלמנטים עמידי אש למשך שלוש שעות בתקרו ת ו רו  עצמם בקי

 לפחות.

, חדר ליפוף הנועד גם לאחסון סרטים (א)  (ב) על אף האמור בסעיף קטן
 מניטרו־צלולוזה, יופרד מחדר ההקרנה בקיר העשוי מאלמנטים עמידי אש

 למשך ארבע שעות לפחות.

חב כל  17.38 מעל הפתחים של חדרי הקרנה וליפוף יותקן גגון מתכתי לרו
׳ ואורכו לא יפחת מ־50 סנטימטרים. ספת של 30 סנטימטרים מכל צד  הפתח בתו

ה וליפוף יהיו דלתות־אש, כמשמעותן בחלק ד,  17.39 דלתות חדרי הקרנ
 וייפתחו עם כיוון המילוט.

 17.40 גופי תאורה בחדרי ההקרנה והליפוף יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית.

ת אפילה לכל אורך המעבר האורכי ר ו א  17.41 (א) במקום לאסיפות תותקן ת
רת האפילה  שבין גושי המושבים עד לדלת היציאה מחלל המושבים! תאו
ת אפילה! התאורה ן את המושב או להגיע אליו בשעו  תאפשר לנטוש כבטחו
 תוזן מרשת החשמל הרגילה, ועוצמתה לא תקטן מ־1 לוקס, המדוד על פני

 משטח הרצפה, במקום החשוך ביותר.

רת האפילה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה  (ב) מעגלי הגופים של תאו
 הרגילים! כל מעגל לא יכלול יותר מ־25 גופי תאורה.

ו במקום לאסיפות במקומות אלה: רת התמצאות יותקנ  17.42 (א) גופי תאו

 (1) מעל כל היציאות של חלל המושבים, חדר ההמתנה, חלל הבמה ואגף
 חדרי השחקנים!

ל היציאה מחלל המושבים, מחלל הבמה ומאגף חדרי  (2) לאורך מסלו
 השחקנים!

ת לוח חשמל ראשי של הבנין והבמה! ב ר ק  (3) ב

 י ת יחול סעיף 7.00.12 (ב), בשינויים המחר רת ההתמצאו  (ב) על תאו

 בים.

 17.43 (א) שלטים מוארים בנוסח ״יציאה״ יותקנו, במקום לאסיפות,

 במקומות אלה:

 (1) מעל לכל יציאה מחלל המושבים!

ל היציאה מחלל המושבים, מחדר ההמתנה, מחלל הבמה  (2) לאורך מסלו
 ומאגף חדרי השחקנים.

 (ב) סעיף 7.00.11 יחול, בשינויים המחוייבים.

 17.44 (א) שלטים מוארים בנוסח ״אין מוצא״ יותקנו, במקום לאסיפות,

 במקומות אלה:

 (1) בכניסה לפרוזדורים ללא מוצא!

 (2) באגפים שאינם מיועדים ליציאה!

ים.  (3) בירידות למפלסים תת־קרקעי

 (ב) סעיף 7.00.11 יחול, בשינויים המחוייבים.

 הפרדת חדרי
 הקרנה וחדרי

 ליפוף

 גגון מעל פתחים
 של חדרי הקרנה

 וליפוף

 דלתות בחדרי
 הקרנה וליפוף

 גופי תאורה
 בחדרי הקרנה

 וליפוף

 תאורת אפילה

 תאורת התמצאות

 שלטי ״יציאה״

 שלטי ״אין מוצא״
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 מיתקן לחפצים 17.45 (א) במקום לאסיפות או בסמוך לו יותקן מיתקן לקליטת חפצים
ר החשודים כמסוכנים. ו ס י א ם י י ד ו י ?  ח

 בליטות

 (ב) מיקומו של המיתקן ייקבע בהתייעצות עם מפקד המרחב של
 המשטרה.

ר או חדר ב ע  (ג) במקום לאסיפות לא יהיו בליטות מקיר של פרוזדור, מ
 מדרגות עד לגובה של 2.25 מטרים.

 חדרי מדרגות 17.46 (א) על חדרי מדרגות, מעקות וכבשים במקום לאסיפות יחול חלק ג׳
ספת זו.  שבתו

 (ב) במקום לאסיפות לא יפחת שלח המדרגות בחדרי המדרגות מ־28
 סנטימטרים.

ו על פי נ  (ג) במקום לאסיפות יהיה הגובה של המעקה שחובה להתקי
 חלק ג׳ האמור, 1.10 מטר לפחות.

ת קולנוע ולאולם לעריכת  מקומות חנייה 17.47 (א) לתיאטרון, לאולם קונצטרים, לבי
ם ר כלי רכב פרטי אחד לכל 10 משתתפי  טכסים ושמחות יהיה מקום חניה, עבו

 ועבור אוטובוס אחד לכל 150 משתתפים.

ו ככל האפשר סמוך למקום לאסיפות ובצורה  (ב) מקומות החניה יותקנ
 שתמנע חציית כביש כדי להגיע לכניסה הראשית של המקום לאסיפות.

ל כדי למנוע ג  (ג) מקומות החניה יצויידו במשטחים המיועדים להולכי ר
 חציית שטחי חנייה.

 (ד) למקום אסיפות הנועד להופעת אמנים ייקבעו מקומות לטעינה
רות מחוץ לדרך ציבורית.  ולפריקה של תפאו

ר בו רת ידיעות לצי  17.48 במקום לאסיפות תותקן מערכת הודעות לשם מסי
 המשתתפים ולה ספק כוח עצמי במתח נמוך.

 17.49 סימן זה לא יחול על מיתקני ספורט אלא במידה שהדבר נאמר במפורש
 בחלק זה.

 התקנת מערכות
 למסירת ידיעות

 אי־חחולה על
 מיתקני ספורט

ט ר ו פ י ס  סימן ג׳ - הוראות מיוחדות למיתקנ

 17.50 היתר להקמת מיתקן ספורט יינתן על פי ההוראות המפורטות בסעיף
.17.10 

ב בטחון כ ר  17.51 (א) במיתקן ספורט תותקן כניסת חירום ודרך מעבר ל
 המובילה אליה מצד אחד לפחות של המגרש או פתח הבנין.

 (ב) על דרך המעבר לרכב בטחון יחולו ההוראות שבסעיפים 7.00.03,
 7.00.04 ו־7.00.05, בשינויים המחוייבים, אף אם המיתקן איננו בנין גבוה או

 בנין רב־קומות.

יסת חירום לא יפחתו מ־4.20 מטרים.  (ג) הגובה והרוחב של כנ

יסות ותר מ״3000 צופים יותקנו שתי כנ  (ד) במיתקן ספורט המיועד לי
 חירום.

 (ה) במגרש ספורט תוביל דרך המעבר לרכב בטחון עד לזירת
 המשחקים.

 מיקום מיתקן
 ספורט

 כניסות חירום
 ודרך מעבר

 לרכב בטחון
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ל דרך המעבר כאמור לתוך בי  (ו) במגרש ספורט המיועד לכדורגל תו
 זירת המשחקים.

ל דרך המעבר כאמור עד לפתח הבנין שבו נמצא בי  (ז) באולם ספורט תו
 האולם.

 חלוקה לגושים 17.52 (א) מיתקן ספורט המיועד ליותר מ־3000 צופים, יחולק לגושים
 נפרדים שכל אחד מהם ייועד ללא יותר מ־2000 צופים: ההפרדה בין הגושים

 תבוצע בדרך זו:

 (1) באולם ספורט - על ידי גדר שגובהה לא יפחת מ־1.10 מטר:

 (2) במגרש ספורט - על ידי גדר שגובהה לא יפחת מי2 מטרים
 ובה דלת דויכיוונית מגוש לגוש.

 (ב) הגדר תהיה בנוייה כמתואר בסעיף 17.61.

 פתחי כניסה 17.53 (א) במיתקן ספורט יהיה פתח כניסה אחד לפחות לכל 1000 צופים או
 חלק מהם.

 (ב) בתוך כל פתח כניסה יותקן שער שרוחבו לא יפחת מ־1.10 מטר
ת ולחבטות.  והעשוי מחומר בלתי דליק, עמיד ללחץ של 700 ק״ג לפחו

ותר מ־1000 צופים, יותקנו לכל פתח  (ג) במיתקן ספורט המיועד לי
 כניסה מובילים המתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומעקה מצד שני או על ידי
 מעקות משני הצדדים: גובה המעקה יהיה 90 ס״מ והמובילים - אורכם 5 מטרים
ל ליציאה.  לפחות ורוחבם 55 ם״מ. המובילים יותקנו כך שלא יהוו מכשו

חב  מעברים 17.54 (א) באולם ספורט המיועד ללא יותר מ־500 צופים, לא יפחת רו
 הדלתות ורוחב הפרוזדורים והמדרגות המוליכים מהמושבים של הצופים אל

 פתחי היציאה מ־1.10 מטר.

ותר מ־1000 צופים, ותר מ־500, אך לא י  (ב) במיתקן ספורט המיועד לי
א) ) ר בסעיף קטן חב הדלתות ורוחב הפרוזדורים והמדרגות כאמו  לא יפחת רו

 מ־1.10 מטר.

חב ותר מי1000 צופים, לא יפחת רו  (ג) במיתקן ספורט המיועד לי
א) מי2.20 מטרים. )  הדלתות ורוחב הפרוזדורים והמדרגות כאמור בסעיף קטן

רוחבם יהיה  (ד) במעברים כאמור לא יותקן לכל אורכם כל מכשול, ו
 אחיד.

 פתחי יציאה 17.55 (א) במיתקן ספורט ישמשו כל פתחי כניסה גם פתחי יציאה,
 וההוראות על פתחי יציאה יחולו גם על פתחי כניסה.

ו שני פתחי  (ב) במיתקן ספורט המיועד ללא יותר מ־1000 צופים, יותקנ
 יציאה לפחות שרוחבו של כל אחד מהם לא יפחת מ־1.10 מטר.

 (ג) באולם ספורט המיועד ליותר מ־1000 צופים, יותקנו שני פתחי
 יציאה לפחות לכל 1000 צופים או חלק מהם, שרוחבו של כל אחד מהם לא יפחת

 מ־2.20 מטרים.

 (ד) במגרש ספורט המיועד ליותר מ־1000 צופים, יותקן פתח יציאה אחד
 לפחות לכל 1000 צופים או חלק מהם, שרוחבו לא מןחת מ־2.20 מטרים.
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ל חותם ש  (ה) כל פתח יציאה יוביל לשטח שאין בו כדי לסכן את בסי
 היוצאים, ולא יהיה כל שינוי במפלס המשטח ליד היציאה.

 17.56 (א) במיתקן ספורט כל הדלתות הנמצאות בדרך מוצא בטוח יהיו ללא
 מפתנים, ייפתחו בכיוון המילוט ללא מכשול ליוצאים ויצויידו במנעולי בהלה.

ל בהלה.  (ב) היו הדלתות כאמור דו־כנפיות, תצוייד כל כנף במנעו

ו בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל מפלס  (ג) מנעולי בהלה יותקנ
 הרצפה.

 17.57 (א) במיתקן ספורט, המדרגות המובילות למושבי הצופים, רוחבן
 ורום והשלח שלהן יהיו אחידים, ללא שינוי בכל מהלך מדרגות, לכל אורכו.

 (ב) שלח המדרגות האמורות יהיה עשוי מחומר בלתי מחליק והרום
 שלהן - אטום.

רוחב השלח שלהן לא  (ג) רום המדרגות כאמור לא יעלה על 23 ס״מ ו
 יפחת מ־28 ס״מ.

 (ד) בסעיף זה -

 ״מדרגות״ - להבדיל ממדרגות בחדר מדרגות:

ספת זו.  ״רום״ ו״שלח״ - כמשמעותם בחלק ב׳ שבתו

 17.58 (א) על חדרי המדרגות, מעקות וכבשים במיתקן ספורט יחול חלק ג׳
ספת זו.  שבתו

 (ב) במיתקן ספורט, לא יפחת שלח המדרגה בחדרי המדרגות מ־28 ס״מ.

ו על פי חלק נ  (ג) במיתקן ספורט יהיה הגובה של המעקה שחובה להתקי
 ג׳ כאמור, 1.10 מטר לפחות.

 (ד) במיתקן ספורט, מול הפתח של חדר המדרגות והמעבר המוביל אל
א) וי(ג), ם( י וסף לאמור בסעיפים קטנ  המושבים של הצופים, יותקן מעקה שבנ

 יעמוד בלחץ אופקי של 600 ק״ג/מ״א.

 17.59 (א) המושבים לצופים במיתקן ספורט יותקנו בדרך המאפשרת מראה
 ללא הפרעה מכל מושב על זירת המשחקים.

ת יד, הם ו במיתקן ספורט מושבים לצופים, עם או בלי משענ  (ב) הותקנ
ת צו  יחוברו, כל אחד מהם, חיבור של קבע לרצפה, זולת אם חוברו ביניהם לקבו
ת ת על פי חוק הבטיחו ו  של ארבעה מושבים לפחות, או אם נקבע אחרת בתקנ

 במקומות ציבוריים, התשכ״ג-1962.

ת יד, חב כל מושב כאמור לא יפחת מ־55 ס״מ, אם הוא בעל משענ  (ג) רו
 ולא יפחת מ־50 ס״מ, אם הוא בלי משענת.

רת המושבים מ־75 ס״מ, ואם  (ד) לא יפחת במיתקן ספורט רוחב שו
 ישנם מעברים משני צדי שורת המושבים ומספר המושבים בה עולה על 40,
חב המרבי של 100  יהיה הרוחב שלה 75 ם״מ + 1 ס״מ לכל מושב נוסף, עד לרו

 ס״מ.

ר או  (ה) במיתקן ספורט לא יעלה מספר המושבים בשורה הצמודה לקי
 לגדר המפרידה בין הגושים על 20.

 דלתות בדרך
 מוצא בטוח

 מדרגות למושבים
 של הצופים

 חדרי מדרגות,
 מעקות וכבשים
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 (ו) באולם ספורט לא יעלה מרחק ההליכה מכל מושב אל פתח היציאה
 על 25 מטרים.

 17.60 (א) במיתקן ספורט תותקן קופה אחת לפחות על כל 2000 צופים,
יסת צופים ללא תשלום.  זולת אם נועד לכנ

תקן במרחק שלא יפחת מ״10 מטרים מפתח הכניסה.  (ב) הקופה תו

ו לכל קופה ותר מ־1000 צופים, יותקנ  (ג) במיתקן ספורט המיועד לי
 מובילים כמפורט בסעיף קטן 17.53 (ג).

 17.61 (א) במגרש ספורט שאינו מיועד לשמש למשחקי כדורגל, יחולו
 הוראות אלה:

 (1) זירת המשחקים תופרד משטח המושבים על ידי גדר שגובהה

 מעל פני הקרקע לא יפחת מ־1.40 מטר:

ת מגולוונת; ש  (2) הגדר תהא עשוייה ר

ת עד 50/50 ל חוטי הרשת יהא 3 מ״מ וחלל המשבצו  (3) עוביים ש
 מ״מ:

נורות בקוטר ״11/2:  (4) הרשת תימתח על עמודים עשויים צי

 (5) המרחק בין עמוד לעמוד יהא בין 2.50 ל־3 מטרים!

ל ך הקרקע על ידי יסוד מבטון בעומק ש  (6) העמודים יעוגנו בתו
 50 ס״מ!

 (7) כל עמוד רביעי וכל עמוד פינתי יחוזקו על ידי שתי תמיכות
 של צינור בקוטר ״2/י1!

ל מגולוון ז י חוטי בר  (8) הרשת תחוזק הן לעמודים והן לשנ
 אופקיים ומקבילים שיימתחו במרחק 50 ס״מ זה מזה!

נור בקוטר ״2/'1 שאליו ל הגדר יותקן צי  (9) בקצה העליון ש
ר הרשת! ב ו ח  ת

 ו

ל זק הגדר לפס ברז ן תחו  (10) למניעת הרמת הגדר בחלקה התחתו
חב 30 ס״מ, שיונח לאורך הגדר ברו ל בעובי 2 ס״מ ו ג ר רת ס  בצו
ל ירותך היטב לכל ן ושיוצמד לקרקע! פס הברז  בחלקה התחתו

 עמוד.

ל יחולו הוראות אלה: רג  (ב) במגרש ספורט הנועד לשמש למשחקי כדו

בהה ו  (1) זירת המשחקים תופרד משטח המושבים על ידי גדר שג
 הכולל מעל פני הקרקע יהא 3 מטרים!

ת מגולוונת! ש  (2) הגדר תהא עשוייה ר

ק לחלק אנכי בגובה 2.50 נ(טרים מעל פני הקרקע ל ח ת  (3) הגדר ת
י בכיוון שטח המושבים, בגובה של 50 ס״מ נ  ולחלק אופקי או אלכסו
ר מעל הגדר! ו ב ע  נוספים, הכל בדרך שיש בה כדי למנוע מהצופים ל

ת 50/50  (4) עוביים של חוטי הרשת יהא 3 מ״מ וחלל המשבצו
 מ״מ.

 קופות למכירת
 כרטיסים

 הפרדת הזירה
 מן המושבים
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טר ״2. ם עשויים צינורות בקו די ח על עמו ת מ י  (5) הרשת ת

ם: הא בין 2.50 ל־3 מטרי ד י ד לעמו ן עמו  (6) המרחק בי

ל ך הקרקע על ידי יסוד מבטון בעומק ש ם יעוגנו בתו די  (7) העמו
 50 ס״מ:

ד פינתי יחוזקו על ידי שתי תמיכות ד רביעי וכל עמו  (8) כל עמו
טר ״2: ר בקו ו נ ל צי  ש

ל מגולוון ם על ידי ארבעה חוטי ברז די ת תחוזק לעמו ש ר  (9) ה
 אופקיים ומקבילים שיושחלו דרך חורים בעמודים, במרחק 50 ס״מ

 אחד מעל השני:

ל ן תחוזק הגדר לפס ברז ו ת ח ת עת הרמת הגדר בחלקה ה י  (10) למנ
ח לאורך הגדר נ ו חב 30 0״מ, שי ברו מ ו ל בעובי 2 ם״  בצורת סרג
ל ירותך היטב לכל : פס הברז ע ק ר ק ן ושיוצמד ל ו ת ח ת  בחלקה ה

 עמוד.

נת לענין סעיף קטן (ב) יכולה ו לו ת מגו ש ר ת גדר מ ם התקנ  (ג) במקו
ת גדר עשוייה שבכה שנתקיימו בה כל אלה:  לבוא התקנ

 (1) גובהה הכולל של הגדר מעל פני הקרקע יהא 3 מטרים:

ל 2.25 עד 2.50 מטרים  (2) הגדר תתחלק לחלק אנכי בגובה ש
ן שטח המושבים בגובה של 50 עד 75 ם״מ ו ו  ולחלק אלכסוני בכי

 נוספים:

חב המשבצת יהא 10 הא 6 מ״מ, רו ה י כ ב ש ת ה טו ל מו ם ש י בי  (3) עו
 ס״מ וגובהה 15 עד 20 ס״מ:

ך נקודתי:  (4) חיבורי השבכה יהיו באמצעות ריתו

תך לעמודים עשויים צינורות בקוטר "2,-  (5) השבכה תרו

הא 2.50 עד 3 מטרים: ד לעמוד י ק בין עמו ח ר מ  (6) ה

ם כל 50 ם״מ: די בר לעמו ת תחו ר ג ס מ  (7) ה

ך הקרקע על ידי יסוד מבטון בעומק של  (8) העמודים יעוגנו בתו
 60 ס״מ:

ת מעל ה 3 ס״מ לפחו ל  (9) מוטות השבכה יבלטו בקצה העליון ש
 למסגרת:

ו לאחר הריתוך. נ ו ו ל מ ה והעמודים ׳ כ ב ש  (10) כל חלקי ה

ח המושבים על ידי מעקה ט ש פרד זירת המשחקים מ  (ד) באולם ספורט תו
ר לפחות. ט ל 1 מ  הפרדה בגובה ש

רת תשלום, יגודר עד לכניסת צופים תמו ו רט הנ ש ספו ר ג  גדר חיצונית של 17.62 (א) מ
ר בסעיף זה. ט בהתאם לאמו ר י פ ש ס י ג  מ

ש הספורט מיועד ל־1000 ועד 3000 צופים, יוקף בגדר ר ג  (ב) היה מ
ת ש ר ה קשה או מ י ר בנוי בנ י  חיצונית שגובהה לא יפחת מ־3 מטרים ועשוייה מק

ת. נ ו ו ל ו  מג
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ותר מ־3000 צופים, יחולו הוראות  (ג) היה מגרש הספורט מיועד לי
 אלה:

 (1) המגרש יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ־4.50 מטרים!

ה ב ו ג ב ' ה ש ר בנוי בנייה ק ן של הגדר יהיה קי  (2) חלקה התחתו
ל 1 מטר!  3.50 מטרים ובחלקה העליון - גדר רשת בגובה ש

ת - 50/50  (3) עוביים של חוטי הרשת יהא 3 מ״מ וחלל המשבצו
 מ׳׳מ!

v/2נורות בקוטר ״  (4) הרשת תימתח על עמודים עשויים צי
ת (5) עד (8)! ו בדרך המתוארת בפסקאו ותקנ  שי

ר בפסקה (4) יהא 2.50 עד 3  (5) המרחק בין עמוד לעמוד כאמו
 מטרים, וגובהו של כל עמוד מעל לקיר יהא 1 מטר לפחות!

ר יבוטנו לקיר!  (6) העמודים שמעל הקי

ור בקוטר נ  (7) כל עמוד פינתי יחוזק על ידי שתי תמיכות מצי
• A V 2 " 

ל אופקיים בעובי  (8) הרשת תחוזק לעמודים ולשלושה חוטי ברז
 של 3 מ׳׳מ, שיושחלו על העמודים במרחק של 50 ם׳׳מ זה מזה.

 (ד) שימשו חלקים ממבנה המושבים גם חומה חיצונית למגרש ספורט,
 יהא גובהה של החומה כאמור 4.50 מטרים לפחות.

ת חלל ר ק ת ר עשן ב  17.63 (א) באולם ספורט יותקנו פתחים לשחרו
 המושבים או בחלק העליון של הקירות בסמוך לתקרה.

לל לל של הפתחים האמורים לא יפחת מ־2% מהשטח הכו  (ב) שטחם הכו
 של חלל המושבים.

 (ג) הפתחים ייפתחו אוטומטית עם היווצרות העשן בחלל המושבים.

ר פתיחת הפתחים גם ידנית. אפש  (ד) תת

ת איתות כ ר ע ותר מי1000 צופים, תותקן מ  17.64 באולם ספורט המיועד לי
 חזותית.

תקן  17.65 באולם ספורט ובמגרש ספורט מואר, המיועד למופעים ליליים, תו
רך מעברי האורך והרוחב שבין גושי רת אפילה חזותית לאו  מערכת תאו
 המושבים עד לפתח היציאה מהמיתקן, ויחולו עליה הוראות סעיף 17.41.

 17.66 סעיפים 7.00.11 ו־7.00.12 יחולו, בשינויים המחוייבים, על השילוט
 ותאורת ההתמצאות במיתקן ספורט, אף אם אינו נמצא בבנין גבוה או בבנין

 רב־קומות.

רט במגרש ספו  17.67 (א) באולם ספורט המיועד ליותר מ*2000 צופים ו
לל חשמל ותר מ־5000 צופים, יותקן מחו  מואר, המיועד למופעים ליליים לי

 שיופעל אוטומטית עם הפסקת זרם החשמל, מרשת החשמל הרגילה.

ת חירום לאולם או ר ו א  (ב) מחולל החשמל האמור יתאים למיתקן ת
ת ההתמצאות ר ו א ת וסף ל ת חיוניות ביותר, בנ  למגרש, לפי הענין, ויזין מערכו

 האינדיבידואלית.

 פתחים לשחרור
 עשן

 מערכת איתות
 חזותית

 תאורת אפילה
 חזותית

 שילוט ותאורת
 התמצאות

 מחולל חשמל
 (גנרטור) חירום
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 17.68 (א) במיתקן ספורט תותקן מערכת הודעה לשם מסירת ידיעות לקהל
ם. פי  הצו

ח נמוך. ת מ י ב רה יהיה ספק כוח עצמ ת האמו כ ר ע מ  (ב) ל

 17.69 על המקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט יחולו הוראות
 אלה:

ת או למקומות  (1) רצפת השטחים המיועדים לבתי השימוש או למקלחו
 ההלבשה תהא עשויה חומר בלתי מחליק:

נות הגובלים בזירת  (2) לא יהיו בליטות על הקירות, הדלתות והחלו
ת יהיה ו נ  המשחקים, עד לגובה 2 מטרים לפחות מעל הרצפה: הזיגוג בחלו

: ר י מר בלתי שב  מחו

 (3) מסביב לשטח המיועד למשחקי ספורט תהא רצועה פנויה מכל
 מכשול שמידותיה יהיו -

ל וכדורעף - 3 מסרים מקו הסימון בכל כיוון: רג ו י כד  למשחק

 למשחקי כדורסל - 8 מטרים מקו הסימון בכל כיוון:

 ״למשחקי כדוריד 2 מטרים לרוחב האולם מקו הסימון ו־1 מטר לאורך
 האולם מקו הסימון;

ר ועמיד נגד מר בלתי שבי ת יהיו מחו  (4) באולם ספורט, כל התקרו
 חבטות של כדורי משחק:

 (5) באולם ספורט, הרצפה בזירת המשחקים, תהא מחומר בלתי מחליק,
ש בה כדי למנוע סיכונים תברואיים: י  ללא חשמל סטאטי ובנוייה בדרך ש

ש ספורט המיועד לכדורגל יהא המעבר של הספורטאים מחדרי ר ג מ  (6) ב
 ההלבשה אל זירת המשחקים מוגן מפני פגיעות מסוג כלשהו:

רגל תהא כניסה ויציאה מזירת ש ספורט המיועד לכדו ר ג מ  (7) ב
ם לספורטאים ולשופטים בדרך שתמנע כל הפרעה על ידי י ק ח ש מ  ה

 הצופים.

י בניה בלתי דליקים כמוגדר בתקן ישראלי מר רט ייבנה מחו  17.70 מיתקן ספו
ם לצופים ובתי אחיזה י ב ש ו מ י 755, למעט רצפת הזירה למשחקי כדורסל, ה ״  ת
 למעקות בחדרי המדרגות: חמרי בניה דליקים כאמור יעמדו בדרישת דליקות:

ר בתקן האמור. ד ג  3.2 11 כמו

ר כלי רכב פרטי אחד לכל 10 ן ספורט יהיו; מקום חניה עבו תק  17.71 במי
ם ועבור אוטובוס אחד לכל 150 צופים.  צופי

חב חופשי ת ״רו ו ע מ ש מ  17.72 רוחב פתחי כניסה ויציאה בחלק זה יהיה כ
 בפתח״ שבסעיף 8.01״.

 מערכת למסירת
 ידיעות

 תנאי הבטיחות
 במקומות המיועדים

 לשימוש הספורטאים

 חמרי בניה
 בלתי דליקים

 מקומות חניה

 רוחב פתחי
 כניסה ויציאה

א ששים ימים מיום פרסומן. ות אלה הי  תחילה 5. תחילתן של תקנ

י ע ר ה ד י ר  א
ר הפנים  ש

ט (15 בפברואר 1989) ״ מ ש ת  י׳ באדר א׳ ה

 (חמ 3-347)
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 תקגות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן)(תיקון),
 התשמ״ט-1989

נוסח חדש], 22 ו־23 לפקודת מחלות בעלי חיים [ ׳ ( ג  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(
סת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד:  התשמ״ה-1985' (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנ

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2  משק המדינה

/ תיקון תקנה 1 1 9 8 9 - ט ״ מ ש ת ס בצאן), ה צלחי ת מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברו ו ה 1 לתקנ  1. בתקנ
ת העיקריות) - ו  (להלן - התקנ

ה ך״: נ ק ת ה 9״ יבוא ״ ם ״תקנ  (1) בהגדרת ״מקום שחיטה״, במקו

נר כהגדרתו בפקודה״ יבוא  (2) בהגדרת ״רופא וטרינר״, במקום ״רופא וטרי
 ״רופא וטרינרי כהגדרתו בפקודה״.

ת העיקריות יבוא: הוספת תקנה 3א ו ה 3 לתקנ  2. אחרי תקנ

רת אבחון בסך 6 שקלים חדשים  ״אגרה 3. א. בעד אבחון ישלם בעל הצאן אג
 לראש צאן, לשנה.

 כ״ז בתמוז התשמ״ט (30 ביולי 1989)

ז ו ע ץ כ ם ה ר ב  >חמ 3-2132) א
ת ר החקלאו  ש

 י סייח התשמ״ה, עמי 84.
 2 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 1 ק״ת התשמ״ט, עמי 539.

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ט-989ו

ר האוצר , בהסכמת ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק הבזק, התשמ״ב-1982'
ת אלה: ו  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

ספת החלפת התוספת ת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתו ו  1. במקום התוספת הראשונה לתקנ
ה נ ו ש א י ז , יבוא: ו 2  לחוק), התשמ״ט-1989

 ״תוספת ראשונה

 (תקנה 1)

ן בארץ  שירותי טלפו

ספת זו - הגדרות  1. בתו

 ״חגי ישראל״ - ראשון ושני של ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות ושמיני עצרת,
ינות בלוח א׳ מול  ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות, לפי השעות המצו

/ ו־״ד״: ׳ ג  אותיות ההיכר: ״א״, ״ב״, ״

ת מרכזת המופיעה ברשימה שבהערה ״ב״ ללוח ב׳. ת״ - לרבו  ״מרכזת מוצא ספרתי

 1 סייח התשמ״ב, עמי 218: התשמ״ו, עמי 224.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 370 ועמי 840.
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בר לאחת ת אל מנוי המחו  2. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת מוצא ספרתי
׳ שבלוח אי; ואולם, ד  המרכזות הכלולות בתחום אותו ישוב הוא לפי החישוב של אות ההיכר ״
 למשך התקופה שעד יום ז׳ באלול התשנ׳׳א (31 באוגוסט 1991) יחושב התשלום בעד שיחה
 כאמור, המתבצעת בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 7.00 וי20.30 וביום ו׳ בין השעות 7.00 ו־13.00 -
ם בעדה הוא לפי אות  לפי שלוש יחידות מניה, ואם היא מתבצעת בכל זמן אחר - חישוב התשלו

 ההיכר ״מ״ שבלוח אי, ובלבד שהשיחה היא בתחום אותו ישוב אל מנויים אלה:

ל הדף״, מכון להפקת שיעורי תורה מוקלטים - מספר מנוי 02-385841,  (א) ״קו
,02-385848 ,02-385847 ,02-385846 ,02-385844 ,02-385843 ,02-385842 
,03-5794380 ,03-5794370 ,03-5794360 ,03-5794301 ,03-5794003 ,03-5794002 
,03-9342813 ,03-9342812 ,03-5794113 ,03-5794112 ,03-5794111 ,03-5794001 
,04-672111 ,03-9342811 ,03-9342835 ,03-9342830 ,03-9342825 ,03-9342815 

.04-672121 ,04-672006 

 מניה מקומית

נה נפשית - מספר מנוי 03-261111,02-227171, ת של אגודה ישראלית לעזרה ראשו ו  תחנ
 03-261113, 04-672222, 057-35316 ו־053-35316.

 (ב)

ח א׳  לו

 חישוב משפי זמן לשיחות בחיוג ישיר

 שיחה בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח ב׳ או בלוח ג׳ נמדדת במספר
יות המצויין מטה ת) של השיחה במספר השנ ו י (בשנ מן  יחידות המניה המתקבל מחלוקת משך הז

 בצד כל אות היכר! כל שארית המתקבלת מחלוקה זו תיחשב כיחידת מניה אחת.

 אות משך הזמן בשניות שייחשב יחידת מניה אחת
 ההיכר

 (משך הזמן שבעדו
 ישולם תשלום מוזל)

 (משך הזמן שבעדו
 ישולם תשלום רגיל)

 מ ללא הגבלת זמן

 (משך הזמן שבעדו
 ישולם תשלום שיא)

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

 21.00 ו־08.30 למחרתו
 ובערבי שבת או חג משעה 13.00

 עד למחרת השבת או החג
 בשעה 08.30

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

 13.00 ו־21.00

 בימים א׳ עד ו׳
 בין השעות

 08.30 ו־13.00

432 
288 
96 

144 
96 
32 

72 
48 
16 

 בכל יום החל
 מן השעה 23.00

 ועד 7.00 למחרתו

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

 20.30 ו־23.00, ביום ו׳
 ובערבי חג משעה 13.00

 עד 23.00, !:שבת ובחגי ישראל
 משעה 7.00 עד 23.00

 בימים א׳ עד ה
 בין השעות

 7.00 ו־20.30,
 ובערבי שבת וחג

 בין השעות 7.00 ו־13.00

ת זמן ל ב ג  300 480 ללא ה
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ח ב׳ ו ל  ל

 בכפר יאסיף - האגף הספרתי במרכזו! כפר
 יאםיף:

 בכרמיאל - האגף הספרתי במרכזת כרמיאל:

 בנהריה - מרכזת נהריה 2:

 בעכו - האגף הספרתי במרכזת עכו:

 בשפרעם - האגף הספרתי במרכזת שפרעם:

 (5) באזור חיוג 052 -

 בהרצליה - .האגף הספרתי במרכזת צומת
 הרצליה;

 ברעננה - האגף הספרתי במרכזת צומת השרון:

 (6) באזור חיוג 053 -

 בנתניה - האגף הספרתי במרכזת נתניה:

 (7) באזור חיוג 057 -
 בבאר שבע - האגף הספרתי במרכזות נאות

 מדבר, סנהדרין!

 (8) באזור חיוג 059 -

 באילת - האגף הספרתי במרכזה אילת:

 (9) באזור חיוג (3)06 -
 בחדרה - האגף הספרתי במרכזה חדרה:

 באור עקיבא - האגף הספרתי במרכזת אור
 עקיבא:

 בעארה - האגף הספרתי במרכזת עארה:

 (10) באזור חיוג (5)06 -
 בבית שאן - האגף הספרתי במרכזת בית שאן:
 במגדל העמק - האגף הספרתי במרכזת מגדל

 העמק:

 בנצרת - האגף הספרתי במרכזת נצרת:

 בעפולה - האגף הספרתי במרכזת עפולה:

 (11) באזור חיוג (7)06 -
 בטבריה - האגף הספרתי במרכזת טבריה:

 בכפר תבור - האגף הספרתי במרכזה כפר
 תבור:

 בעילבון - האגף הספרתי במרכזת עילבון:

 (12) באזור חיוג (9)06 -
 בקרית שמונה - האגף הספרתי במרכזת קרית

 שמונה:

ה מ ד ק  ה

 הערות

: א ר ק  א. מ

 (1) כולל המרכזות בירושלים ובמעוז ציון:

 (2) כולל המרכזות בתל־אביב־יפו, אזור, בת־ים,
 בני־ברק, גבעתיים, דן, התחנה המרכזית, חו
 לון, יהוד, קרית אונו, רמת גן ורמת השרון:

 המרכזת בבית דגן כוללת את כפר חב״ד!

 (3) כולל המרכזת בלוד:

 (4) מרכזת רעננה כוללת את רעננה, כפר סבא והוד
 השרון:

 (5) כולל המרכזות בחיפה, טירת הכרמל וקרית
 מוצקין:

 (6) כולל המרכזות בבאר־שבע ועומר:

 (7) המרכזת בכנרת כוללת את צמח:

: ת ו י ת ר פ ס א ה צ ו מ ת ה ו ז כ ר ת מ מ י ש  ב. ר

 (1) באזור חיוג (02) -

 בירושלים - גילה, מעוז ציון ורמות וכן האגף
 הספרתי במרכזות גולומב, הורדוס, נוה יעקב,

 רוממה, רמת אשכול ותלפיות:

 (2) באזור חיוג (03) -

 בתל־אביבייפו, אור יהודה, •גבעת שמואל,
 כורש גי, רמת השרון, תכנית ל׳ (רמת אביב)
 והאגף הספרתי במרכזות אזור, בני־ברק, בת־
 ים, גבעתיים, דן, דרום, התחנה המרכזית,
 חולון, יהוד, ירקון, צפון, קיראון ורמת יצחק:
 בפתח־תקוה - מרכזת אורון והאגף הספרתי

 במרכזת פתח־תקוה:

 בראשון לציון - רמת אליהו והאגף הספרתי
 במרכזת ראשון לציון:

 (3) באזור חיוג (08) -

 ברחובות - אושיות, נם ציונה והאגף הספרתי
 במרכזת רחובות 1:

 באשדוד - אגף הספרתי במרכזת אשדוד:

 (4) באזור חיוג 04 -

 בחיפה - קרית ים, רכס הכרמל וכן האגף
 הספרתי במרכזות אחוזה ומזרח:
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ח ב  לו

 בסיסי חישוב שיחות כין אזורי חיוג ומרכזות בישראלי

 ירושלים
ש מ ח ש י  מ| כ
ב  (מ) תל־אכי
[ בית דנן ד ] 

מ ס א ר ק פ  [ד] ג
 [מ] לוד נתב״נ

ה ז ק ח ת ת  א [מ[ פ
 [מ] ראשון לציון
 [ד] ראש העין

 >׳< 111.

 מ] תל־מונד
 [מ] חיפה

 3] ביח ניאן
 (2) נ1ש שנב

ח  ש נ
ה ר מ  [ד] ט
| יערה ד ] 

 [ד] יקנעם
ם די  (ד) כפר חסי
 0 כפר יאסיף

אל  [5¡ כרמי
 [ד] מנדא

־ , ־ ' ' ־  א ^1 י
 {מ! נהריה
 [מ] עכו

ת י ל ת  3] ע
! ת טבעו י ר  [ד] ק

 (ד) שלומי
 [מ] שפרעם
לת  ג | |מ] אי

 מ) רמלה
] יבנה ד | 

ת  מ] רחובו
 [מ| אשדוד
 0 גדרה

 .. 0 גן יבנה
י ת מלאכ  'ד]_ קרי

 [מ] רעננה
 [מ| הרצליה
 [ד] טייבה

 0 טירה
 0 כוכב יאיר

 ירושלים
ת שמש  בי

ב י ב א ל  ת
 בית דנן

ם ס א  כפר ק
ג תבי  לוד נ

ה ו ק ח ת ת  פ
 ראשון לציון

 ראש העין
ה ל מ  ר

 יבנה
ת בו  רחו
ד  אשדו

 חדרה
 גן יבנה

י כ א ל ת מ י ד ? 
 רעננה

 הרצליה
יבה  טי
רה  טי

כב יאיר  כו
נד  תל־מנ

 חיפה (5)
 בית ג׳אן
 גוש שגב

 גית
ה ר מ  ט
 יערה

 יקנעם
ם  בפר חסידי

 כפר יאסיף
אל  כרמי

דא  מנ
ת ו ל ע  מ

 נהריה
 עכו

ת י ל ת  ע
ן ת טבעי י ר  ק

 שלומי
ם ע ר פ  ש

ת ל י  א

00 
 ייז 0



 חדרה
ם ח ל פ ם א  [ד] או
בא  0 אור עקי

ל גרבייה ה א ק א  [ד] ב
 0 בנימינה

 [מ] וכדון יעקב
ת ציון ב י  א 0 ח

 0 פרדס חגה
 מ] עארה

 (מ) עפולה
 0 בית שאן

 [ד] כפר כגא
ק מ ע דל ה  [מ) מג

 ₪ גהלל
 א 0_נצרת

ד  עין תרו

ן ו  0 אשקל
ם י ל ק  [ד] גוה ד

 א0 נהורה
ת גת י ר  [מ] ק
ת [ד] שדרו . 
 [מ] גתגיה

 0 אבן יהודה
 0 כפר ויתקין

 א 0 כפר יונה
מה  0 קדי

ה א ו ס נ ל  0 ק

61 

 1מ] באר־שבע
 0 אופקים
 0 דימונה

 0 ירוחם
 0 ישע

 0 מיתר
 א0 מצפה דמון
 0 נווה זוהר
 0 נתיבות
ד י פ  0 ס
 0 ערד

 [מ] שובל

 0 מירון
ה ד ע ס  0 מ
 0 קצרין

ת שמונה י ר  0 ק
 ראש פינה

ה  0 טברי
 0 ביענה.

 0 בני יהודה
 0 כנרת

 0 כפר חבור
 א 0 םכנין

 ^ עילבין
ת פ  _ד] צ

 א 1

 באר שבע
ם פקי  או
 דימונה.

 ירוחם
 ישע

תר  מי
 מצפה דמון

 נווה זוהר
ת בו  נתי

ר י פ  ס
 ערד

 שובל
ן  אשקלו

 נוה דקלים
 נהורה

ח גת  קרי
 שדרות

 נתניה
 אבן יהודה

 כפר ויתקין
 כפר יונה

 קדימה
 קרנסואה

 הדרה
ם ח ל פ  אום א

בא  אור עקי
ל נרבייה ה א ק א  ב

 (3)06 בנימינה
עקב  זכרון י
ת ציון ב י  ח
 פרדס חנה

 עאדה
 עפולה

 בית שאן
 כפר בנא

ק מ ע  מגדל ה
 נהלל
 נצרת

 עין חרוד
 טבריה
 ביענה

 בני יהודה
 כנרת

 כפר חבור
 סכנין

 עילבון
ת פ  צ

 מירון
ה ד ע ס  מ

 קצרין
ת שמינה  קרי

 ראש פינה

06(9) 
 ו0
0 
 0ז



ח ג׳ ו  ל

ת כישראל ו  בפיסי חישוב שיחות כין מרכז
ת באיזור יהודה ושומרון וחבל עזה ו  לבין מרכז

 שיחה מאת אל־ התשלום

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״מ״ או ״ד״ שכ
 לות א׳ בהתחשב במרכזת

 המוצא לפי לוח ב׳

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח א׳.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג ירושלים

. (02) 

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח א׳.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג תל־אביב

. (03) 

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח א׳.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג צומת אי

 לץ (08).

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח אי.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג צומת הש

 רון (052).

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח אי.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג אשקלון

.(051) 

 לפי התישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח אי.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג נתניה

.(053) 

 לפי החישוב של אות
 ההיכר ״א״ שבלוח א׳.

 לפי החישוב שבלוח ב׳
 אל איזור חיוג עפולה

.(065) 

 1. (א) מנוי המחובר למרכזת באזור חיוג מנוי המחובר לאחת המרכזות בית אל, בית
 להם, מעלה אדומים או גבעת זאב

 מנוי המתובר לאחת המרכזות אפרתה, בית
 אל, יריחו, רמאללה, חברון, קרית ארבע או

 מעלה אפרים

 מנוי המחובר לאחת המרכזות אפרתה, יריחו,
 רמאללה, חברון, קרית ארבע או מעלה אפרים

 מנוי המחובר למרכזת באריאל או אלקנה

 מנוי המתובר למרכזת באריאל או אלקנה

 מנוי המחובר למרכזת שילת

 מנוי המחובר למרכזת שילת

 מנוי המחובר לאחת המרכזות קלקיליה, קרני
 שומרון, עמנואל או אלפי מנשה

 מנוי המחובר לאחת המרכזות קלקיליה, קרני
 שומרון, עמנואל או אלפי מנשה

 מנוי המחובר לאחת המרכזות עזה, דיר אל
 בלח, חאן יונס, רפיח, ג׳בליה או בית להיה

 מנוי המחובר לאחת המרכזות עזה, דיר אל
 בלח, חאן יונס, רפיח, ג׳בליה או בית להיה

 מנוי המחובר למרכזת שכם או למרכזת טול
 כרם

 מנוי המחובר למרכזת שכם או למרכזת טול
 כרם

 מנוי המחובר למרכזת ג׳נין

 מנוי המחובר למרכזת ג׳נין

 ירושלים (02)

 (ב) מנוי המתובר למרכזת באיזור חיוג
 ירושלים (02)

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח בי, למעט מרכזת באיזור חיוג ירושלים

(02) 

 מנוי המחובר למרכזת באיזור חיוג תל־אביב
(03) 

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ למעט מרכזת באיזור חיוג תל־אביב

(03) 

 מנוי המחובר למרכזת באיזור חיוג צומת
 אילון (08)

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ למעט מרכזת באיזור חיוג צומת

 אילון (08)

 מנוי המחובר למרכזת באיזור חיוג צומת
 השרון (052)

 מנוי המחובר לאהת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ למעט מרכזת באיזור חיוג צומת

 השרון (052)

 מנוי המחובר למרכזת באיזור חיוג אשקלון
(051) 

 מנוי המחובר לאתת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ למעט מרכזת באיזור חיוג אשקלון

(051) 

 מנוי המחובר למרכזת באיזור חיוג נתניה
(053) 

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ למעט מרכזת באיזור חיוג נתניה

(053) 

 מנוי המחובר למרכזת באיזור חיוג עפולה
(065) 

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות
 בלוח ב׳ למעט מרכזת באיזור חיוג עפולה

(065) 

10 

11 

12 

13 

14 

 1310 קובץ התקנות 5213, כ״ג באב החשמ״ט, 24.8.1989



׳ ח ד ו  ל

 נורדיה
ף ו פ  צ

 קיראוץ•
ב  רמת־אבי

 רמת־גן
 רמת־יצחק•

 נוה יעקב•
בל ו י  קרית־

 רוממה•
 רמת אשכול•

ות•  תלפי

 חולון•
 יד־אליהו

 יהוד•
 ירקון•

 מזרח
 מערב

 מקוה ישראל

צה א׳  קבו

 1. באיזור חיוג ירושלים (02)

ת שאול ע ב  ג
 גולומב•
 הורדוס•

 הר־נוף
 כורש

ה  מרחבי

ב (03)  2. באיזור חיוג תל־אבי

 אזור•
־ברק• י  בנ

 בת־ים•
ים•  גבעתי

 דן•
 דפנה

 דרום•
ת• י ה המרכז  התחנ

ר  מעלה השחרו
 מערב
 מפרץ

תיאתא  קרי
 קרית־מוצקין

 3. באיזור חיוג חיפה (04) -
 אחוזה•

 טירת הכרמל
ל מ ר  כ

 כרמל צרפתי
 מזרח•

 נצרת•
 עכו•

 עפולה•
• כולל: בילינסון / • ה ו ק ת ־ ח ת  פ

 צומת אילון
 צומת השרון•

ת גת  קרי
ה׳ נ ת שמו  קרי
 ראשון לציון•

בות 2 ת 1׳ ורחו בו  רחו

 קבוצה ב׳
 אילת•

 אשדוד•
 אשקלון

 באר־שבע, כולל: נאות מדבר• סנהדרין• ועומר
 הרצליה״

 חדרה״
ה•  טברי

 כרמיאל•
ג ״ ב ת  לוד נ

 נהריה״
 נתניה״ ואזורים

 קבוצה ג׳

/ בקבוצה ב׳ או בלוח ד׳1.  כל מרכזת שאינה כלולה בקבוצה א

 • למעט האגף הספרתי של המרכזת.
 למעט מרכזת אורון.
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ח דיו  לו

צות ו ת לפי הנ ו ת הםפרתי ו  רשימת המרכז
 הכוצה א׳

 1. באיזור חיוג ירושלים (02) -

 גילה
 מעוז ציון

 רמות

ל ותלפיות. ות גולומב, הורדוס, נוה יעקב, רוממה, רמת אשכו  וכן האגף הספרתי במרכז

ב (03) -  2. באזור חיוג תל־אבי

 אור יהודה
ת שמואל ע ב  ג

 כורש ג׳
 רמת השרון

ית ל׳ (רמת אביב) כנ  תו

 והאגף הספרתי במרכזות אזור, בני־ברק, בת־ים, גבעתיים, דן> דרום, התחנה המרכזית,
 חולון, יהוד, ירקון, צפון, קיראון ורמת יצחק.

 3. באזור חיוג חיפה (04) -

ות אחווה ומורח. ת ים, רכס הכרמל והאגף הספרתי במרכז  קרי

 קבוצה כ׳

 באילת: האגף הספרתי במרכזת אילת

 באשדוד: האגף הספרתי במרכזת אשדוד

 בבאר שבע: האגף הספרתי במרכזות נאות מדבר וסנהדרין

 בדימונה: מרכזת דימונה

 בהרצליה: האגף הספרתי במרכזת צומת הרצליה

 בחדרה: האגף הספרתי במרכזת חדרה

 בטבריה: האגף הספרתי במרכזת טבריה

 ביבנה: מרכזת יבנה

 בכרמיאל: האגף הספרתי במרכזת כרמיאל

 בנהריה: מרכזת נהריה 2

 בנצרת: האגף הספרתי במרכזת נצרת

 בנתניה: האגף הספרתי במרכזת נתניה

 בעכו: האגף הספרתי במרכזת עכו

 בעפולה: האגף הספרתי במרכזת עפולה

 בפתח תקוה: מרכזת אורון והאגף הספרתי במרכזה פתח־תקוה

ת טבעון ת טבעון: מרכזת קרי  בקרי

ת שמונה: האגף הספרתי במרכזת קרית שמונה רי ק  ב

ן לציון: מרכזת רמת אליהו והאגף הספרתי במרכזת ראשון לציון.  בראשו

ת 1 בו  ברחובות: מרכזת אושיות, נס ציונה והאגף הספרתי במרכזת רחו

 ברעננה: האגף הספרתי במרכזת צומת השרון.
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 האגף הספרתי במרכזות
 אור עקיבא

 בית שאן
 כפר יאסיף
ר ו ב  כפר ת

 מגדל העמק
 עארה

 עילבון
 שנ •עם

.2 

 קבוצה ג׳

 אבן יהודה כפר כנא 1.
 אום אל פחם כפר קאסם

 באקה אל גרבייה מירון
 בית ג׳ן מנדא

 בית דגן מסעדה
 בני יהודה מעלות

 בעינה נהלל
 גדרה נווה דקלים

 גוש שגב סכנין
 גן יבנה ספיר

ת עין חרוד  ג׳
ת  טייבה עתלי

 טירה צפת
 טמרה קדימה

 יערה קלנסואה
 יקנעם קצרין

קרית מלאכי  ישע .

כב יאיר ראש העין  כו
 כפר ויתקין שלומי
 כפר חסידים שדרות

 כפר יונה

י ב ק ע ד י  ג
ת ר ו ש ק ת  שר ה

 כ׳׳ט בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)
 (חמ 3-1744)

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(תשלומים לחברה בעד
 שירותי בזק) (מס׳ 5), התשמ״ט-989ז

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

ספת תשלומים לחברה , הקבועים בתו 2  1. שיעורי התשלומים לחברה כמשמעותה בחוק הבזק, התשמ״ב-1982
׳ בעד שירותי מל, ( ן ן ק י ת ספת לחוק) ( ת הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתו ו  הראשונה לתקנ

ספת ם בעד שירותי בזק המפורטים בתו י מ ו ל ש ת ) ק מ ת ה ו ו בתקנ , יהיו כפי שתוקנ 3  התשמ״ט-1989
. 4  לחוק) (תיקון מם׳ 2), התשמ״ט-1989

 כ״ט. בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)
 (חמ 3-1744)

י ב ק ע ד י ס ג ר ן פ ו ע מ  ש
ת ר ו ש ק ת  שר האוצר שר ה

 1 סייח התשמ״ב, עמ׳ 218: התשמ״ו, עמ׳ 224.

 2 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 י ק״ת התשמ״ט, עמי 840.
 J ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1305.
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 צו שעת חידוני (שיעור היטל חובה על מוצרי נפט) (מס׳ 22),
 החשמ״ט-989ז

, אני 1 מי חובה), התשי״ח-1958 ם(תשלו רו ת שעת חי ו ת 2 ו־6 לתקנ ו קף סמכותי לפי תקנ  בתו
 מצווה לאמור:

 הגורות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית:

ת הדלק הישראלית בע״מ, ר ב ת נפט בע׳׳מ, דלק ח ר ב ת אלה: פז ח  ״חייב בהיטל״ - כל אחת מחברו
ל ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה בידי ו נ  סו

 מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

כת  היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרו
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בסכום בשקלים חדשים שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ב׳ טור ג׳ טור ד
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט מידה למעט אילת באילת

ל 85  א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה ע

 ואינו עולה על 91 ק״ל 130.29 135.40

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 149.37 153.78

לר ק״ל 110.96 112.58  ג. סו

 בהזרמה (לייצור חשמל) ק׳׳ל 107.28 —

 בהזרמה ק״ל 111.58 —

 במכליות ק״ל 110.96 —

 ד. קרוםין (נפט) ק״ל 79.17 83.04

 ה. דס״ל -
 בהזרמה ק׳׳ל 94.05 —

 במכליות ק׳׳ל 93.97 —

--  ו. נפטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 3.19

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי

 ולייצוא ט.מ. 2.95 —

 ח. גז נפט מעובה -
-  בהזרמה ט.מ. 154.26

 במילוי ט.מ. 155.26 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%):
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 5.39 —

 באשדוד ט.מ. 5.39 —

 ס״ח התשכ״ד, עמי 175: התשמ״ט, עמ׳ 24.
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 טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ יחידת סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי'הנפט מידה למעט אילת באילת

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 5.39 —
 באשדוד ט.מ. 5.39 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%) -

ת החשמל ט.מ. 5.24 — ר ב ח  ל
 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -

 בחיפה בהזרמה ט.מ. 5.24 —
רכבת ט.מ. 5.24 — ת/ ו י  בחיפה במכל
 באשדוד ט.מ. 5.24 —

- ר ח  לצרכן א
 בחיפה ט.מ. 5.24 —
 באשדוד ט.מ. 5.24 —

 יא. זפת (אםפלט) ט.מ. -
-— 19.24 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 19.24 —
 בלתי מנושף 19.24 —

 יב. מזוט קל: חיפה ואשדוד ק״ל 19.19 —
 בהזרמה ט.מ. 19.76 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
ל ט י ה ה ם ו ל ש . ת 2  הבלו על דלק, התשי״ח-1958

, ישלם את ההיטל למינהל במועד  (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו
ר המוצר מרשות המכס.  שחרו

 4. תחילתו של צו זה ביום כ״ט בתמוז התשמ״ט (1 באוגוסט 1989). תחילה

 כ״ח בתמוז התשמ״ט (31 ביולי 1989)
ל ח ה ש ש  >חמ 3-2152, מ

 שר האנרגיה והתשתית

 סייח התשי״ח, עמי 160.
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 תקנות הדיג (תיקון), התשמ״ט-1989

סת לפי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנ
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2  סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה

ת הדיג, 1937*: ו  תיקון תקנה 2א 1. בתקנ

ה 2א(7)(א), במקום ״590״ יבוא ״300״.  בתקנ

ה 2א(7)(ב), במקום ״2,300״ יבוא ״1,150״.  בתקנ

 כ״ד בתמוז התשמ״ט (27 ביולי 1989)

ז ו ־ ע ץ ם כ ה ר ב  1חמ 3-849) א
 שר החקלאות

 ע״ר 1937, תום׳ 1, עמי 137! ס״ח התשמ״א, עמי 48.
 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 ע״ר 1937, תוס׳ 2, עמ׳ 86: ק״ת התשמ״ח, עמי 874! התשמ״ט, עמ׳ 874.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק) (מס׳ 12), התשמ״ט-989ו

ראת שעה), הו ם( תי רו בשי ו ם. י י ו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצר  בתוקף סמכותנ
 התשמ״ו-1985' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

ספת השניה לחוק, אחרי פסקה (525)2 יבוא:  תיקון התוספת 1. בתו

 ״(526) חלקי פטם קפוא.

 כ״ט בסיון התשמ״ט (2 ביולי 1989)
ז ו ץ ע ם כ ה ר ב  >חמ 13-1976 א

ת  שר החקלאו

 י ס״ת התשמ״ו, עמי 2.
 י־ ק״ת התשמ״ט, עמי 176.

 אכדזח הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת בית חולים) (תיקון),
 התשמ״ט״989ו

, אני מכריז  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957'
 לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לאכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת .בית חולים),
, אחרי ״בית חולים חדש״ יבוא ״או הפעלתו״. 2  התשמ״ח-1988

 י׳ באב התשמ״ט (11 באוגוסט 1989)

ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-2113) י
ת או  שר הברי

 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24! התשמ״ב, עמ׳ 92.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1099.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת בית חולים) (תיקון),
 התשמ״ט-1989

- ח ״ י ש ת ל מצרכים ושירותים, ה קף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח ע  בתו
 1957', והסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 21940, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק

, אני מצווה לאמור; 1  יסוד: הממשלה

- תיקון סעיף 1 ח ״ מ ש ת  1. בסעיף 1(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (אישור להקמת בית חולים), ה
 1988" (להלן - הצו העיקרי), אחרי ״הקמת בית חולים חדש״ יבוא ״או הפעלתו״.

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״שנה״ יבוא ״שנתיים״. תיקץ סעיף 2

 יי׳ באב התשמ״ט (11 באוגוסט 1989)

ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-2113) י
ר הבריאות  — ש

 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24¡ התשמ״ב, עמ׳ 92.

 * ע״ד 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191,
 י סייח התשכ״ח, עמי 226.

 4 ק״ת התשמ״ח, עמי 1099.

 כללי מועצת הפידות (ייצור ושיווק) (היטלים) (תיקון), התשמ״ט-1989

ר ושיווק), התשל״ג-1973' (להלן - צו י י ת( רו קף סמכותה לפי סעיף 36 לחוק מועצת הפי  בתו
ת מועצת הפירות כללים אלה: ע ב ו  החוק), ק

, יבוא: החלפת סעיף 3 2 , התשל״ה-1975 וק)(היטלים) ו  1. במקום סעיף 3 לכללי מועצת הפירות (ייצור ושי

 ״שיעורי ההיטל 3. ההיטל יהיה לפי מיני הפירות בשיעורים המפורטים להלן:

 בשקלים חדשים לכל טונה
 של פירות, או סכום יחסי לחלק

 של כרנה
 אבוקדו 81.50

 אגס 75.70

 אנונה 60.50

נס 69.80  אנ

 אפרסמון 139.70

 אפרסק 58.20

 אקטינידיה(קיווי) 256.00

 בננה 46.60

 גויאבה 64.00

לל גודגדן) 163.00 כו ) בדבן  דו

 זית מזנים אירופיים 34.90

 חבוש 64.00

 ליצ׳י 325.90

גו 168.80  מנ

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 310.

 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 845¡ התשמ״ה, עמ׳ 391 ועמי 1411¡ התשמ״ו, עמ׳ 878: התשמ״ז, עמי 847: התשמ״ט, עמ׳ 86.
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 בשקלים חדשים לכל טונה
 של פירות, או סכום יחסי לחלק

 של טונה
 משמש 69.80

 נקטרינה 64.00

 ענבי מאכל 79.00

 פקאן 209.50

 פפייה 209.50

 פיגיויה 232.80

 צבר 81.50

 רימון 69.80

 שזיף יפני 69.80

לל זן ״שגיב״) 69.80 כו ) פי רו  שזיף אי

 שסק 62.80

 שקד ירוק 58.20

 שקד מקולף 139.70

 שקד בקליפה 83.80

 תאנה 81.50

 תמר לח 46.50

 תמר יבש 46.50

״ 46.50 י ה ר ב ״ ן ז מ ר מ  ת

 תפוח 104.75

ספת לחוק 116.40"  פרי ממינים אחרים המפורטים בתו

י ק ם ל ו א ן ש ת נ ו  י
 יושב ראש מועצת הפירות

 אני מסכים.
ס ר ן פ ו ע מ  ש

 שר האוצר

 כ״ז בתמוז התשמ״ט (30 ביולי 1989)

 (חמ 3-487)

 נתאשר.
ז ו ע ־ ץ ם כ ה ר ב  א

ר החקלאות  ש

 הודעת החברות (שינויים כשכר כונסי נכסים ומפרקים) (מס׳ 3),
 התשמ׳יט-989ו

ם בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים י ל ל כ ) ת ו ר ב ח ת ה ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 15(ד) לתקנ
 ושכרם), התשמ״א-1981 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

ת הוא מיום כ״ט ו נ ת 7(א), 8(א) ו־9(א) לתק ו נ  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן, נוסח תק
 בתמוז התשמ״ט (1 באוגוסט 1989), כדלקמן:

 העלאת סכומי
 בסים לחישוב

 שכר

 י ק״ת התשמ״א, עמי 646: התשמ״ב, עמי 327: התשמ״ד, עמ׳ 852 ועמי 2375! התשמ׳׳ז, עמ׳ 147 נ: התשמ״ט, עמ׳ 28, ועמי
.653 
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 ״שכר ניהול 7. (א) לבעל תפקיד ייקבע, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים, שכר
ו במזומנים בתקופה שבעדה הוא לי הכנסה שנתקבל  ניהול באחוזים מתקבו

 נקבע, כמפורט להלן:

נים - 5%  (1) לגבי 97,947 השקלים החדשים הראשו

 (2) לגבי 244,867 שקלים חדשים. נוספים - 4%

 (3) לגבי 293,841 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (4) לגבי 979,470 שקלים חדשים נוספים - 2%

 . (5) לגבי 979,470 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (6) לגבי 979,470 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (7) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%.

לי מימוש, כמפורט  שכר מימוש 8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבו
לת  להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחי
 עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד

 מכונס נכסים או מפרק אחר:

נים או חלק מהם - 490  (1) לגבי 4,897 השקלים החדשים הראשו
 שקלים חדשים

 (2) לגבי 4,897 שקלים חדשים נוספים - 10%

 (3) לגבי 9,795 שקלים חדשים נוספים - 8%

 (4) לגבי 39,180 שקלים חדשים נוספים - 5%

 (5) לגבי 97,947 שקלים חדשים נוספים - 4%

 (6) לגבי 293,841 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (7) לגבי 587,682 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (8) לגבי 979,470 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (9) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.5%.

ל תפקיד ייקבע שכר באחוזים מהסכום שחולק כדיבידנד לנושי ע ב  שכר חלוקה 9. (א) ל
 החברה כמפורט להלן:

נים - 4%  (1) לגבי 39,180 השקלים החדשים הראשו

 (2) לגבי 48,973 שקלים חדשים נוספים - 3%

 (3) לגבי 48,973 שקלים חדשים נוספים - 2%

 (4) לגבי 979,470 שקלים חדשים נוספים - 1%

 (5) לגבי 979,470 שקלים חדשים נוספים - 0.5%

 (6) לגבי כל שקל חדש נוסף - 0.25%״.

 ח׳ באב התשמ״ט (9 באוגוסט 1989)
ם ו ל ם ב ר מ  >חמ 3-1496) ע
 הכונס הרשמי
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 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (גובה קנס), התשמ״ט-1989

, ה קנם) ב ו ג ) ת ו י א נ דות הנדסה ב ם לעבו י נ ת רישום קבל ו נ ה 2(ג) לתק קף סמכותי לפי תקנ  בתו
, אני מודיע לאמור: ות)  התשמ״ח-1987' (להלן - התקנ

נואר 1988) ת התשמ׳׳ח (1 בי ב ט ת היה מיום י׳׳א ב ו ה 1 לתקנ ס האמור בתקנ  העלאת סכים 1. שיעור הקנ
נואר 1989) 6,908 שקלים חדשים. 1 בי ת התשמ״ט( ב ט  5,893 שקלים חדשים, והוא מיום כ״ד ב

 כ׳ בתמוז התשמ״ט (23 ביולי 1989)

ן ו א - ר ה ב י ר  >חמ 3-1537) א

ים  רשם הקבלנ

 1 ק״ת התשמ״ח, עמי 7.

 תיקון טעות

 בקובץ התקנות 5202, שפורסם ביום י׳׳ז בתמוז התשמ״ט (20 ביולי 1989), בתוכן הענינים שבעמוד
 השער, במקום ״שיעורי״ צ״ל ״שירותי״.
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 המחיר 4.40 שקלים חדשים 0334-2883 א155 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים




