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 חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), תשיי—1950

ד מוםטך ת פקי ד ו ע ת כדבר ערעורים על ת ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (ז) להוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר),
ז  תש״י—1950 אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנות אלה _ ׳פירועיפ

 ״בית משפט״ פירושו — בית המשפט המחוזי!
 ״החוק היסודי״ פירושו — חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), .

 תש״ י—1950 !
 ״םך־כל ההפחתות״ בולל סך־כל הפחתות הביניים 5

 כל ביטוי אחר — פירושו כמשמעות הנודעת לו בחוק היסודי. .

ר ו ע ר ן ת ש נ  2. המערער על תעודת פקיד מוסמך יגיש למשרד הרישום של בית המשפט, ת
t בארבעה העתקים 

 (א) כתב ערעור,
 (ב) העתק התעודה שעליה הוא מערער,

 (ג) בקשה לקביעת סכום הפקדון כמפורט בסעיף 5.

 3. (א< בכתב הערעור יפורטו: פרטי
 (1) שמו המלא של המערער, התעסקותו וכתבתו, טעזזערעור

 (2) כתובת למסירת מסמכים המיועדים למערער,
 (3) התאריך בו נמסרה התעודה למערער׳

 (4) סך־כל ההפחתות שלפי טענת המערער היה הפקיד המוסמך צריך"
 לקבוע אותו,

 (5) נימוקי הערעור על התעודה, כל נימוק בפסקה נפרדת ובנוסח
 תמציתי.

 (ב) כתב הערעור ייחתם ביד המערער או ביד בא כוחו.

 4. (א) המערער ישלם לקופת בית המשפט אגרת ערעור 2% מההפרש שבין ״שלופ
י אנרת הערעור פ ל  סך־כל ההפחתות שקבע הפקיד המוסמך בתעודה לבין סךיכל ההפחתות ש

 1 ספר החומים 32 מיום י״ב בשבט n׳;t״« (30 בינואר 1950), עם׳ 65-
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 טענת המערער היה צריך להיקבע, ובלבד שהאגרה לא תפחת משתי לירות ולא
 תעלה על חמישים לירות.

 (ב) רשאי בית המשפט לשחרר את המערער מתשלום אגרת הערעור, כולה
 או מקצתה, אם הוא משוכנע שאין ביכולת המערער לשלם את האגרה.

 ח*?״!״!?דיו 5. י (א) בית המשפט יקבע את םכום הפקדון שעל המערער להפקיד להבטחת
 תשלומן של הוצאות המשפט, שהמשיב עלול להיות זכאי לתבען לפי צו ביתי

 המשפט בערעור.
 (ב) קבע בית המשפט את סכום הפקדון, יפקיד המערער את הסכום הזה
 בקופת בית המשפט תוך ארבעה עשר יום מיום מתן הצו הקובע את סכום הפקדון.
 (ג) לא הפקיד המערער את סכום הפקתן תוך המועד הקבוע בסעיף
 קטן(בן — יבוטל הערעור, אלא שבית המשפט רשאי, על פי בקשה בכתב שהוגשה
 לו לפני תום המועד האמור, להאריך את המועד להפקדת סכום הפקדון, אם הראה

 המערער סיבה מספקת לכך.

 6. בית המשפט ימסור לפקיד המוסמך שעל תעודתו מערערים העתק אחד מכל
 המסמכים שהגיש המערער לבית המשפט.

ת הט״ד 7. (א) מילא המערער אחדי הוראות סעיף 5, יקבע בית המשפט מועד לשמיעת » - » 

 ««ס1«תו»יעור הערעור וימסור הודעות על כך למערער או לבא־כוחו ולפקיד המוסמך שעל תעודתו
 מערערים.

 (ב) מועד שמיעת הערעור לא יהיה לפני ארבעה עשר יום מיום שליחת
 ההודעות.

 8. תקנות 187—200 לתקנות הדיון האזרחי, 1938 !, יחולו, בשינויים מחוייבים
 לפי הענין, על שמיעת הערעור.

ה 9. דיני הראיה המחייבים בדיון בענינים אזרחיים יחייבו גם בשמיעת הערעור.  דיני י8י

 הו^י״הט׳״פט 10. קביעת הוצאות המשפט והטלתן מסורות לשיקול דעתו של בית המשפט,
 אשר יעריכן בסכום כולל, אלא שאם —

 (א) אישר בית המשפט את התעודה, יהא המערער חייב בתשלום הוצאות
 המשפט,

 (ב) ביטל בית המשפט את התעודה, יהא הפקיד המוסמך שתעודתו בוטלה
 חייב בהוצאות המשפט.

 11. לתקנות אלה ייקרא [״תקנות בית משפט (חוק קרן פקדון וקרן הוזלה(תופפת

 יוקר)}, תש״י—1950״. ן

-׳׳•1
 כ״ז בשבט תש״י (14 בפברואר 1950).

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 מסירת טסכוכים

 זנו׳.

 סדרי הדיח

 ר#ט

ס 31.1.38, תוס׳ 2, עמי 95. מ  1 ע׳׳ר מם׳ 755 מ

 916 ?ובי? התמנות &0, כ׳׳ט בעבט תש״י, 16.2.1050



 פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
ם (תיקון)׳ חש״י־־1950 ת המשכרי ו א ק ש מ ת ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)!
 אני מתקין תקנות אלה:—

 1. תקנות המשקאות המשכרים * יתוקנו כך:— חי«ח הת^ית
 בתקנה 13׳ תקנות משנה (1) ו־(2), לאחר המלים ״מטעם, בנק מאושר״

 ייווספו המלים|7או בצורה אחרת שתאושר על ידי המנהל׳/)

 2. .לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקאות המשכרים (תיקון)׳ תש״י—1950״, ה*פ . ...

 ח׳ בשבט תש״י(26 בינואר 1950)
ן ל פ ר ק ז ע י ל  א

 שד האוצר

 תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944
ז על שירותים כעל שירותים בפיקוח  צו המכרי

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים),
 31944, אני מצווה לאמור: —

 11, כל שירות מהשירותים המפורטים בתוספת מוכרז כשירות בפיקוח לצרכי זזכוותמייוחיש
ח י ־ ״ פ  ! תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944. ב

 2. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (שירותים בפיקוח) (מם׳ 2), תש״י—1950׳׳. ״׳03

ת פ פ ו  ת
 א. זיפות גגות

 ב. מלאכת צינקוגרפיה
 ג. השחזת כלי עבודה

 ד. קידוח בארות
 ה. ליטוש זכוכית

 ו. שכירות מכונות מכל המינים לרבות!
 מכונות תפירה, מכונות נגרות, מכונות סנדלרות׳ מכונות אריגה,

 מכונות בטון, קומפרסורים.

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק ע״א, עמ׳ 771.

 2 הוקי מ״י, ברר נ׳, עט׳ »178.

ם 1-1,0.44, תום׳ 2, עמי 720. ו  1 ע״ר טט׳ 1350 סי
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 ז. שכירות דחפורים, טרקטורים וכלי עזר לטרקטורים
 (כולל שירותי המכונאים הדרושים לפעולתם),

 ח. שירות הקשור בהנהלת גן־ילדים.
 ט. שירות של סלילת חוטים, שזירה, השתאה ומריקה ובל השירותים
 הקשורים, במישרין או בעקיפין, בהכנת שתי וערב לאריגה ובהשלמת

 האריגים, או שירותים שהם חלק מהעבודות הנ״ל.
 הדפסת בדים,
 _יא. חיתוך נייר. ^

 ו׳ בטבת תש״י (26 בדצמבר 1949)
ץ י ש ו ב ו י י ל ב  צ

 רשות מפקחת

 פקודת סמכויות בענין יבוא, יצוא ומכם (הגנה), 1939

נות יצוא, 1940 ו  צו מתן רשי

 רשיון יצוא פללי.

׳ אני נותן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא, 1940 נ
 רשיון זה:

 1. החפצים המפורטים בתוספת מותרים ביצוא ממדינת ישראל.

 2. רשיון חפשי כללי ליצוא, תש״ה—21948 — בטל.

 3. לרשיון זה ייקרא ״רשיון יצוא כללי, תש״י—1950״.

ת פ פ ו  ת

 א. סחורות — פרט למזון ורפואות — הנשלחות כחבילות שי באמצעות דואר
 חבילות והמיועדות לשימושו האישי של המקבל וששווין בחבילה אחת ובמשלוח
 אחד אינו עולה על —.3 ל״י, ובלבד שהשולח יצהיר שבתקופה של 6 חדשים

 שקדמה למשלוח לא שלח חבילה.
 ב, דוגמאות מסחריות מתוצרת ישראל הנשלחות על ידי יצרן או יצואן וששווין

 במשלוח אחד אינו עולה על —,3 ל״י.

 1 ע״ר מט׳ 82« טיום 1.2.40, תום׳ 2, עמי 150.

ום ב׳ באג ת־;!"ח (25.8.43), תוש׳ בי, עמי 87.  * עייר מם' 17 מי

 יזוביז התקנוח 00, ב״ט בעבכן תש״י, 16.2.1650



 ג.. מתנות שתייר לוקה אתו בצאתו מהמדינה וששווין אינן עולה על 50 ל״>•
 ובלבד ששלטונות המכס יהיו משוכנעים שהמתנות נרכשו במדינה במטבע ישראלי

¬ • ׳ - • •  שהתייר השיג תמורת מטבע זר. - •
 ד. חפצים אישיים של תייר.

 ה. חפצים אישיים משומשים וחפצי בית משומשים של אדם המעתיק את
 מושבו הקבוע מהמדינה, למעט תכשיטים, כלי כסף, בולים, יהלומים, דברי אמנות

 ועתיקות.
 בתוספת זו ״תייר״ פירושו — אדם שמקום ממריו הקבוע הוא מחוץ לישראל.

, u , , ״ » ,  י׳-ח בשבט תש״י (5 בפברואר 1950) ״
ר ל י ו פ ט ו ו א  ו

 ל> / רשות מוסמכת

 פקודת בנין ערים, 1936
ה i פתח־תקו ר & ח ,:תכנון עי ט גבולות ש  צו בדבר.

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(1) לפקודת בנין ערים, 1936*, והסעיפים
 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, ולבקשת הועדה

 המחוזית לבנייה ולתכנון ערים, מחוז לוד (להלן ״הועדה״), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז לוד שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בתוספת קביעת נבולות
> ל׳־־טח תכניי עיר ף י ן ע ן ע ן ח ן ט ה ש י ה  י

 2. גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתסריט תשריט והפקדת
ש העתקט־זגו א ב ר ש ן י י ד י ב ם ו י נ פ ר ה ו ש ך , ם ב ן ת ת 1 ה 9 4 ר 8 א ו ר ב פ  מם׳ 210/2 מיום י 26 ב

 הועדה! העתק התסריט הופקד במשרדי העיריה פתח תקוה וכל מעונין בדבר זכאי
 לעיין בו בשעות המשרד הרגילות.

 3. גלעדי גבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקבועות בעמודי בטון הצבתהנ5עדים
 המתנשאים חמישים סנטימטר מעל לפני הקרקע ומסומנים כל אהד במספר. מקומ
 שהנקודות הנזכרות בתוספת נמצאות בתוך ואדי או נהר או על דרך קיימת או
 מתוכננת, הוצבו הגלעדיפ בתחום שטח תכנון העיר, סמוך ככל האפשר לנקודות

 האמורות,

 4. • הצו מיום 29 בינואר 1944 המפרט את גבולות שטח תכנון עיר של פתח ביטול צו
 תקוה 3 — בטל.

 5. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (פתח תקוה), תש׳׳י—1950״. העם

. ום 4.5.36, תום׳ 1, עט׳ 157 (הוצאה אנגלית)  1 ע״ר טס׳ 580 מי

ום י״ב באייר תש׳׳ח (21.5.48), חוס׳ אי, עט׳ 1.  ־ עייר מם׳ 2 םי

 ־ ע״ר מם׳ 1310 מיום 3.2.44, תוס׳ 2, עט׳ 84.

 קובץ התקנות 69, כ״ט בעבט תש״י, 16.2.1950 519



, ! ו פ פ ו  ת
 גבולות תכנון עיר של פתח־תקוה

* מנקודת המוצא בגלעד גבול בנין עיר מם׳ 1 הנמצא בפינתו ן ו פ  צ
 הצפונית־ מערבית של גוש רישום קרקעות מס׳ 6194 בכיוון מזרחי לאורך הגבול
 הצפוני של אותו גוש עד לפינתו הדרומית־מערבית של גוש רישום מס׳ 6364,
 משם בכיוון צפוני לאורך הגבול המערבי של אותו גוש עד לפינתו הצפונית־מערבית
 של אוחו גוש, משם בכיוון צפוני־מזרחי לאורך הגבולות הצפוניים של גושי רישום
 מס׳ 6364, 6358 ו־6352 עד לנקודה הצפונית ביותר של גוש רישום מס׳ 6352, משם
 בכיוון צפוני לאורך הגבול המערבי של גוש רישום מסי 6351 עד לנקודה הצפונית
 ביותר של אותו גוש, משם בכיוון דרומי ומזרחי לאורך הגבול הצפוני של אותו גוש
 עד לפינתו הצפונית־מזרחית של אותו גוש. משם בכיוון צפוני לאורך הגבול הצפוני־
 מערבי של גוש רישום מם׳ 6350 עד לנקודה הצפונית ביותר של אותו גוש, משם
 בכיוון צפוני לאורך הגבול המערבי של גוש רישום מס׳ 6349 עד לפינתו הצפונית־
 מערבית של אותו גוש, משם בכיוון מזרחי לאורך הגבולות הצפוניים של אותו גוש
 עד לפינתו הצפונית־מזרתית של אותו גוש 6349, משם בכיוון מזרחי לאורך הגבולות
 הצפוניים של גושי רישום מס׳ 6346—6398 עד לגלעד גבול בנין עיר מס׳ 2

 הנמצא בפינתו הצפונית־מזרחית של גוש מסי 6398 הנ״ל.

 מ ז ר ח! משם בכיוון דרומי לאורך הגבולות המזרחיים של גושי רישום מס׳
 6398 ו־6347 עד לפינתו הדרומית״מזרחית של הגוש 6347 הנ״ל, משם בכיוון
 מערבי לאורך הגבול הדרומי של אותו גוש עד לפינתו הדרומית־מערבית של אותו
 גוש, משם בכיוון דרומי ומערבי לאורך הגבול המזרחי והדרומי של גוש רישום מס׳
 6348 עד למקום החיבור עם הגבול המזרחי של גוש רישום מס׳ 6399, משם בכיוון
 דרומי לאורך הגבול המזרחי של גוש מס׳ 6399 הנ״ל עד לפינתו הצפונית־מערבית
 של גוש רישום מס׳ 6331, משם בכיוון צפוני, דרומי ומזרחי לאורך הגבולות בצפון,
 במזרח ובדרום של גוש רישום מס׳ 6331 משם עד לנקודה המזרחית ביותר של גוש
 רישום מם׳ 6399, משם בכיוון מערבי לאורך הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6399
 הנ״ל עד לפינתו הצפונית־מזרחית של גוש שומת מם הרכוש העירוני מטי 6400, משם
 בכיוון דרומי־מערבי כללי לאורך גבולותיו המזרחי והדרומי של גוש מסי 6400 עד
 לפינתו הצפונית־מזרהית של גוש רישום מס׳ 6324, משם בכיוון דרומי ומערבי
 לאורך גבולותיו המזרחי והדרומי של גוש מם׳ 6324 הנ׳״ל עד למקום הצטלבותו
 של הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6324 עם הגבול המזרחי של גוש שומת מס
 הרכוש העירוני מסי 6404, משם בכיוון דרומי־מזרחי לאורך הגבולות המזרחיים
 של גושי שומת מס הרכוש העירוני מס׳ 6404 ו־6405 עד גלעד גבול בנין עיר מס׳ 3
 הנמצא במקום הצטלבות ההמשך הדרומי של הגבול המזרחי של גוש מם׳ 6405
 הנ״ל עם ההמשך המערבי של הגבול הצפוני של גוש רישום מס׳ 6401, משם בכיוון
 מזרחי לאורך הגבול הצפוני של גוש שומת מס הרכוש העירוני מס׳ 6406 עד
 לפינתו הצפוניתימערבית של גוש רישום מס׳ 6401׳ משם בכיוון מזרחי לאורך
 הגבול הצפוני של גוש מס׳ 6401 עד לפינתו הצפונית־מזרחית של אותו גוש. משם
 לאורך הגבול המזרחי של הגושים 6401 ו־4042 עד לפינתו המזרחית־דרומית של
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 גוש 4042 ומשש בכיוון צפוני־מערבי, לאורך הגבול הדרומי של אותו גוש עד הגבול
 הצפוני־מזרחי של גוש רישום מס׳ 6390, ומשם לאורך הגבול המזרחי של גושי
 רישום מם׳ 6390 ו־6391, עד לגלעד גבול בנין עיר מס׳ 4 הנמצא בפינתו הדרומית־

 מזרחית של גוש מס׳ 6391 הנ״ל.

* משם בכיוון מערבי ובכיוון צפוני לאורך גבולותיו הדרומי והמערבי ם ו ר  ד
 של גוש מם׳ 6391 הנ״ל עד לפינתו הדרומית־מזרחית של גוש רישום מס׳ 6719 ומשם
 בכיוון מערבי לאורך הגבולות הדרומיים של גוש מס׳ 6719 הנ״ל ושל גושי רישום
 מסי 6717׳ 6370, 6495, ו־6494 עד לגלעד גבול בנ^ן עיר מס׳ 5 הנמצא בפינתו

 הדרומית־מערבית של גוש מם׳ 6494 הנ״ל.

 מעדב> משם בכיוון צפוני ומזרחי לאורך גבולותיו המערבי והצפוני של
 גוש מם׳ 6494 הנ״ל עד לפינתו הדרומית־מערבית של גוש רישום מם׳ 6369, משם
 בכיוון צפוני לאורך הגבולות המערביים של גושי רישום מסי 6369, 6392 ו־6368
 עד לפינתו הדרומית־מזרחית של גוש רישום מסי 6191, משם בכיוון מערבי וצפוני
 לאורך הגבול הדרומי של אותו גוש עד לפינתו הדרומית־מערבית של אותו גוש,
 משם בכיוון צפוני לאורך הגבולות המערביים של גושי רישום 6191, 6193 ו ־6194

 עד לנקודת המוצא בגלעד גבול בנין עיר מס׳ 1.

 כ״ו בטבת תש״י(15 בינואר 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 מדוד לשליסון מקדמי

 פקודת העיריות, 1934

רית באר־שבע עדת העי  צו בדבר מינוי ו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 55 ו־ 61(1) לפקודת העיריות, 1934!
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—21948, אני מורה

 ומצווה.לאמור!

 1, לאחד שמספר חברי מועצת העידיה באר־שבע הוא עכשיו למטה מן' ד״מנין

 הנדרש כחוק׳ יש לראות את מועצת העי ר יה בארישבע כמועצה שנסתיימה תקופת
 כהונתה.

 ע׳׳ר טס׳ 414, מיום 12,1.34, חוס׳ 1, עט׳ 1.
, תום׳ אי, עט׳ 1. s ) rrifn(21.5.4 ו מם׳ 2 מיום י״ג באייר  1 ע־

 סיום תקופת
 כהונתה של

 מועצת העיריה
 באר־יעבע
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י ועדת 2. האנשים ששמותיהם מפורטים להלן מתמנים כחברי ועדה שתמלא או! ו נ  מי

י תפקידי מועצת העיריה באר־שבע ותיקרא ״ועדת העיריה באר־שבע״. א  ה׳יייייז ב

ו ה י ב ו ד ט ו  ד
 א ב ר ה ם ה ל מ ן

י ק ס ׳ ב צ י ד ד ב ב ק ע  י
ס נ י י ד ר ו  ד
ן י ו ה ל י ר  א
י ז י ר ז ב א  ז

א ד י ו ק א ח צ  י
ל ק נ ר ל פ א ו מ  ש
ד פ י י ל ף ס ס ו  י

י יועב-רא•־ 3. דוד טוביהו מתמנה בזה יושב־ראש ועדת העיריה באר-שבע, אברהם הלמן ו נ  מי

י ויעקב ברדיצ׳בםקי — סגני יושב־ראש הועדה. י נ נ ם  י

 השפ 4. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (מינוי ועדת העיריה באר־שבע), תש״י—1950״.

 כ״ו בטבת תש״י (15 בינואר 1950)
א ר י פ  משד! ש

 שד הפגים

 פקודת העיריות, 1934
 צו בדבר הרשאה לועדת העיריה לוד לקבל מילויה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לפקודת העיריות, 11934, והסעיפים 14 (א)
— j ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 אני מצווה לאמור 

 men לועדת 1. לועדת העיריה לוד תהיה הרשות לקבל מהמדינה מילווה בסכום שלא יעלה

י על סך 680 ליי לשם קניית מכוניות עבור שירותים עירוניים. י  ה׳גיייח 5
 לקבל מ ילווה

 העם 2. לצו זה ייקרא ״צו ועדת העיריה לוד (הרשאת מילווה) (מסי 3), תש״י—
."1950 

 ב׳ בשבט תש״י(20 בינואר 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שד הפנים
 1 ע״ר טס׳ 414 טיום 13.1.34, תוס׳ 1, עמ׳ 1.

ם י׳׳ב באייר תע״ח (21.5.48), תוס׳ אי, עטי 1. ו  * עייר טס׳ 2 טי
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ת קרית־ביאליק מי  צו המקים מועצה מקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, והסעיפים
, אני מצווה לאמור!  14 >א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1• בצו זה — עירזעיס

 ״נכסים״ פירושם — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או
 פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב!

 ״בעל״ בולל ארם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה
 אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין בסוכן, כנאמן או כבא־
 כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר

t או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים 
 ״מחזיקי׳ פירושו — אדם המחזיק למעשה.בנכסים,כבעל או כשוכר או בכל

 אופן אחר, להוציא אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״הפקודה״ פירושה — פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
 ״המועצה״ פירושה — המועצה המקומית קרית ביאליק;

 •';״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה בלשון הפקודה} -
 ״תחום המועצה״ פירושו — השטח המתואר בתוספת!

 י ״השר״ פירושו — שר הפנים או אדם שהוסמך על ידיו לצורך צו זה.

 2. מכריזים בזה כי תחום המועצה יתנהל על ידי מועצה מקומית שתיקרא הכרזת על
 בשם ״מועצה מקומית קרית ביאליק״. טי׳״ת טקיסית

 סייתביאל׳*

 2א. הסעיפים 3 עד 116 ועד בכלל לצו המועצות המקומיות (טבעון), תש׳׳י — . מלזוז ־!! המועצזת
^ הטמםיווז כ  1950*, כנוסחם ביום פרסום הצו ברשומות, יהיו סעיפים 3 עד 6!! ועד ב

 (טכ׳גוז), תש׳״•׳ גם לצו זה.
1930 

וה י י י  117. כל נכסים שבבעלותו או בחזקתו של ועד המושבה קרית־ביאליק, מקרקעים המכריז י
ל וחובות ׳ כ ס כ ל נ כ ש לן ב י ה ש א נ ת ה ב ו ל ט כ  ומטלטלים וכל זכות ראויה או מוחןקת, ו

 החובות שחייבים לו וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיו, החובות שהוא חב וההתחיי
 בויות שקיבל על עצמו, כחוק, עוברים מתאריך צו זד. למועצה.

 118. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (קרית ביאליק), תש״י—1950״. העט

 1 ע׳׳ר מם׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עמ׳ 119.

 י ע״ר סס׳ 2 מיום י״ב באייר תע״ת (21.5.48), תוס' אי, עטי 1.
י (8.1.50), עטי «33. ד מ ת 59 מיומ י״ד בטבת ו ו מ ת  5 קובץ ה
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ת פ פ ו  ת
 (סעיף 1)

 תחום המועצה

 גושים וחלקות רישום קרקע (כולל כל המספרים המפורשים):
 הגושים! 11530 עד 11535, 11538, 11551, 11552, 11554 עד 12557

 בשלמותם!
 11589 פרט לחלקות 32, 33 והחלק מחלקה 31 שממערב לדרך מספר 34¡

 החלקות! 58 עד 61, 64 עד 67, 72, 74 עד 81 בגוש 11560!
i 11561 1 עד 10, 12 עד 50, 62, 63 בגוש 

 2 עד 125 בגוש 11590.

 ד׳ בשבט תש״י (22 בינואר 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת כפר יץ^גןת מי ם מועצה מקו  צו המקי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941 והסעיפים
 14(א< ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ח—1948 ־, אני מצווה לאמור!

 1, בצו זה —
 ״בנין׳׳ פירושו — כל בנין או מבנה, או חלק מהם, וכולל את שטח הקרקע
 שעיקר שימושה עם הבנין כחצר או כגינה או ככל צורך אחר של אותו בנין, אך לא
 יותר מן השטח שקבעה לכך המועצה! להוציא קרקע שהבנין שעליה לא היה תפוס

 מעולם כולו או בחלקו!
 ״אדמה חקלאית* פירושה — בל קרקע שאינה בנין ואינה מוחזקת או
 מיוערת' לצרכי אספורט, שעשועים או נופש, והיא מצויה באזור שלא הוכרז כאזור
 עירוני לפי סעיף 3 לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940 י, ומשמשת בקביעות מטע
 או משתלה, מרעה או משק בעלי חיים, או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או
 פרחים! ובלבד שאם קרקע כזאת נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי או
 תעשייתי, לא תיחשב כאדמה חקלאית, אלא אם החליטה ועדת השומה לראותה

 כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של האזור!
 ״אדמת־בניך פירושה — כל קרקע שאינה בנין ואינה אדמה חקלאית!

׳ 1, עטי. 110. ס ו ת . 1 a ,s-41.1 1 עייר טסי. 1154 מיום 

 י עייר טם׳ 2 מיום י״ב באייר תש״ח (21.5.48), תופי א׳, עם׳ 1.
.s21 תום׳ 1, עמ׳ , 1 0 . 1 3 . 4 0 0 6 ום 4  נ עייר מם׳ נ כי

 קובץ התקנות 69, כ״ט בשבט תש׳׳י, 16.2,1950
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? כחהז  דן
 םוזנצהנמוטיוז

 כ8ר יחידיה

 חלות *ו המועדות
 המקומיות

- י ״ ע  (נדרה), ת
1949 

 העכרת זכויויז
 ותובות

 *נכסים״׳ פירושם — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים,
 ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב ן

 ״בעל״ כולל אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה
 אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או

 שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״מחזיק* פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל .

 אופן אחר, להוציא אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
 *שווי לצורך ארנונה׳״ פירושו —

 (א) לגבי אדמת בנין ואדמה חקלאית — המחיר שלפי המשוער אפשר
 לקבל בעדה בדרך מכירה בשוק החפשי על ידי מוכר מרצון לקונח מרצון)

- (p לגבי בנין — דמי השבירות שלפי המשוער אפשר לקבל בעדו'לתקופה
ן מה התמי  שלשנ

-י ״הפקודה״ פירושה — פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
 ׳*המועצמ״ פירושה — המועצה המקומית כפר יהודיה!

 ״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה בלשון הפקודה!
 *תחום המועצה״ פירושו — השטח המסומן בקו כחול במפה הערוכה בקנה
 מידה 20000« 1 והחתומה בידי שר הפנים ביום ד׳ בשבט תש״י(22 בינואר 1950)

 ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה!
s ״השר״־ פירושו — שד הפנים או אדם שהוסמך על ידיו לצורך צו זה 

 ״שנה״ פירושה — שנת כספים.

3 מכריזים בזה בי תחום המועצה יתנהל על ידי מועצה מקומית שתיקרא בשם , 
 ״מועצה מקומית כפר יהודיה״.

 2א. הסעיפים 3 עד 124 ועד בכלל לצו המועצות המקומיות (גדרה), תש׳׳י—
 11949, כנוסחם ביום פרסום הצו ברשומות, יהיו סעיפים 3 עד 124 ועד בכלל נם

 לצו זה.

 125. כל נכסים שבבעלותו או בחזקתו של ועד המושבה כפר יהודיה,
 מקרקעים וממלמלים וכל זכות ראויה או מוחזקת, וכל טובת הנאה שיש לו בכל נכס,
 ־כל החובות שחייבים לו וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיו, החובות שהוא חב

 וההתחייבויות שקיבל על עצמו, כחוק, עובדים מתאריך צו זה למועצה.

 126. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (כפר יהודיה), תש״י—1950״.

 ד׳ בשבט תש״י(22 בינואר 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שד הפנים
ו0 ט״ז בתשרי ת׳ט״י (9.10.40), עסי 15.  קובץ התקנות 42 0י
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לחדרה בדבר אגרת רשיונות לכלבים

 בתוקף םמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 יי, מתקינה
 המועצה המקומית חדרה, שהוקמה לפי צו המועצות המקומיות (חדרה), 1940 ־ חוק

 עזר זה־

, יתוקנו בך:  1. חוקי עזר למועצה המקומית חדרה, 1940 3
 בסעיף 21, במקום המלים ״מאתים וחמישים מיל״ יבואו המלים ״לירה אחת״.

2 תקפו של חוק עזר זה הוא מיום יי׳ב בטבת תש״י (1 בינואר 1950). . 

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרד׳ (תיקון), תש״י—1950״.

ן מ ר ד ב ו  ד
 ראש המועצה המקומית חדרה

 נתאשד.

 ב״ב בטבת תש״י (11 בינואר 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 תיגיו תמי«זד

* ו  מחילת ח

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לכ&ר־םבא בדבר לוחיות מספר לבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה
 בזה המועצה המקומית כפדיסבא, שהוקמה לפי צו המועצות המקומיות (כפר־

 סבא), 1936 *, חוק עזר זה!

 2. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ פירושה — המועצה המקומית כפר־מבא.

- נשיא המועצה וכולל כל אדם שנשיא המועצה  ״ראש המועצה״ פירושו י
 העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 ״בנין* פירושו — כל בנין ומבנה באזור שיפוטה של המועצה.

ם 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 118. ו י מ  עייר 00׳ 1154 ,
 עייר טס׳ 982 טיום 1.2.40, תום׳ 2, עט׳ 164.

 ע״ר מם׳ 1032 מיום 25.7.40, תום׳ 2, עט׳ 800.
׳ 1219. ט ע ם a24.12.3, תום׳ , 2 מ  ע׳׳ר טס׳ 654 ט

 6ירר8יט
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 ״בעל״ כולל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה
 אילו היה הבנין נותן הכנסה, בין" בזכותו הוא ובין כסזכ?, כנאמז או כיא־בוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר

 משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה משלוש שנים.

 2. ראש המועצה יקבע את צורתן של לוחיות מספר שיש לקבען על גבי בנינים ?וחיות מספר
 ויורה הוראות לקביעתן.

 3. לא יקבע אדם לוחית מספר על גבי בנין, לא יסירנה ולא יחליפנה, אלא איסור
 ברשות בבתב מאת ראש המועצה ובצורה ולפי ההוראות שקבע ראש המועצה.

פח ׳ י תדר  4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל כל בנין, לקבוע רעו
 על גבי הבנין לוחית מספר, או להחליף לוחית מספר הקבועה עליו והיא מקולקלת, ?מבוע ?וחיות

י פ &  מטושטשת, או איננה לפי הצורה שקבע או הותקנה שלא בהתאם להוראותיו, והבעל מ
 חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים ממסירת ההודעה.

 (ב) מסירת ההודעה תהא כדין, אם נמסרה לידי הבעל, או במקום מגוריו
 או מקום עסקו הרגילים, לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם מבוגר העובד
 או מועסק באותו מקום, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל הבעל לפי
 כתובת מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים, או הידועים לאחרונה, או אם הוצגה

 במקום בולט על גבי הבנין הנידון בהודעה.

 5. לא מילא בעל אתרי דרישה לפי סעיף 4 או עבר על הוראות סעיף 3׳ רשאי עבירות
 ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו של אותו בעל את לוחית המספר, או להסירה

 :או להחליפה, ולגבות מהבעל כל הוצאה בקשר לעבודות אלה.

. ענשינ!  6. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 3 או 4 (א), דינו — קנם עד —,20 ל״י

פ 8 ׳  7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־ סבא (לוחיות מספר לבנינים), תש׳יי— ה
."1950 

ן ר  א. ק

 ראש המועצה המקומית כפר־סבא .

 נתאשד.

 ב״ג בטבת תש״י (12 בינואר 1950)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

16.2.1050 , י י  .*זוב? וותמגוח כ*ט בשבט תע




