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 פקודת החברות

 תקנות בדבר אגרות

ת! (להלן — הפקודה),  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 243 ו־255 לפקודת החברו
ן תקנות  והסעיפים 14 (א) ו־2>ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 אני מתקי

: ד  אלה ומצווה לאמו

ת לפי סעיף 255 לפקודה תשולם אגרה של —.20 ל״י. ,  1, בעד רישום חברה פרטי

 2, בעז־ השירותים המפורטים להלן תשולם לרשם אגרה בסכום הנקוב לצד כל שירות ־
 סבום האגדה

 בפרוטות

 אנרת רי׳עוט
 הברה פרסית

 אגדות בעד
 מירוחיפ
 םםויימים

 (1) בעד כל עיון — לגבי כל הברה —

 (א) בפנקס הרישום 200
 (0 בפנקס השעבודים 300
 (ג) במסמכים אתרים המופקדים במשרד רישום החברות 400

 (2) בעד כל תעודת רישום חברה 1000

 (3) בעד אישור העתק או קטע ממסמך שיש להגישו לרשם —
 לכל 100 מלים או חלק מהן — 200

ת אלה ברשומות. ו ת אלה הוא בתום שבעה ימים אחרי פרסום תקנ ו  3. תקפן של תקנ

ת אס הבקשה נתקבלה במשרד  4. הוראת תקנה 1 לא תחול על רישום של חברה פרטי
 רישום החברות בירושלים לפני תחילת תקפן של תקנות אלה ובלבד שהאגרה המשתלמת
 לפי סעיף 255 לפקודה שולמה או הושלשה בידי רשם החברות בירושלים עד יום כ״א

״ד (25 בינואר 1954).  בשבט תשי

 5. צו החברות(מסים) 3 — בטל.

ות אלה ייקרא ״תקנות החברות (אגרות), תשי׳׳ד — 1954״.  6. לתקנ

 תהי?תתז>ן!<

 הוראות מעבר

 ביטו5

 השפ.

״ד(6 בינואר 1954)  ב׳ בשבט תשי
 >חם(9<ח/א/4)

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

י א״י, כרד אי, פרס נ־ב, עט׳ 135 : עייר 1937, תום׳ 1 מ0׳ 660, עס׳ 1; ס״ח 139, תעי׳׳ד, עט־ 88. ס ו ח 1 

 2 ע״ר תמ״ח, תוס׳ א׳ פט׳ 2, עט׳ 1.

 ג חוקי א״י, ברד ני, עסי 1655.

 ליי קובץ התקנות 417, י׳ במבט תעי׳׳ר, 14.1.1954



 פקודת השותפויות
ות בדבר אגרה שנתית  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת השותפויות והסעיפים 14 (*0 ו־2(ד) לפקודו!
ן תקנות אלה * י מתקי  סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—&194 *, אנ

 1. שותפווג׳יתשלם לרשם בכל שנה׳ חוץ מן השנה שבה נרשמה, אגרה שנתית שהיא אניד, שנתית
י אם שולמה אחרי כן. י  15 ל״י, אם שולמה לפני האחד במרס של אותה שנה, ו־30 ל

. . ' י 0 י  2, בתקנות השותפויות(רישום) *, בתוספת הראשונה, פרט 3 — בטל. ב

״ד(1 בינואר 1954), תתי?ת תוחף  3 תקפן של תקנות אלה הוא מיום כ״ו בטבת תשי

ות(אגרה שנתית), תשי״ד—1954״. - י״"• י  4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השותפו

ן ז ו ס ר ח נ ד(29בדצמבר1953) ־ ־ פ ׳ ׳ גבטבתתשי  כ״
 (חט(0<שא/1) שר המשפטים

 1 הוקי א׳׳י, כרד ב׳, פרה >}״נ, עט׳ 1020.

 י עייר תש׳׳ח, תום׳ »׳ סס׳ 2, עסי 1.
 * חוקי א׳׳י, כדר נ׳, עטי 1930 ; ק*ת 335, תשיי׳ג, עפ׳ 630.

 ר,י?ון תקנות

 חחי?ת חוק!־

 פקודת השותפויות
ות בדבר אגרות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 65 ו־66 לפקודתי השותפויות י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
ן תקנות אלה> , אני מתקי  י לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח — 1948 2

 1, תקנות השותפויות(רישום)«, יתוקנו כך *

 * בתוספת הראשונה, במקום הפרטים 8 עד 10 יבואו פרטים אלה ן
 פמט1ת

300 

1000 

 200״.

 ״5. בעד כל עיון בפנקס שותפויות — לגבי כל שותפות
 6. בעד כל תעודת רישום של שותפות פרט לתעודת רישום

יתנה בעת רישום השותפות —  שנ

 ד. בעד אישור העתק או קטע מהודעה שנרשמה —
 לכל 100 מלים או חלק מהן —

1 ^ 

^ ת. מו ם אתרי פרסום תקנ־ת אלד, ברשו מי ות אלה היא בתום שבעה י  2, תקפן של תקנ

— 1954״. ד ״ י ש  3 לתקנות »לה ייקרא ״תקנות השותפויות (רישום) (תיקון)׳ ת

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

״ד(6 בינואר 1954}  ב׳ בשבט תשי
 (חט(9) שא/1)

 1 רוקי א׳׳י, כיר בי, פרק ק׳׳נ, עפ׳ 1020 ; ם׳׳ח 136, תשי״ד, עט׳ 41.

 * ע״ו ה׳ע״ח, חו0׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.
 1 חוקי א״י, כרד נ', עס׳ 1950;! ע׳׳ר 1944, תום׳ 2 טפ׳ 1324, עט׳ 108: ק״ת 335, ח>עי״ג,.עט׳ 836.



 •פקודת רישום שמות עסק, 1935 ,
ת ו ר ג ר א ב ד ב ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־19 לפקודת רישום שמות עסק, 1935 והסעיפים
, אני מתקין תקנות אלה!  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, יתוקנו כך 1  תיקון רנהניינ 1, תקנות רישום שמות עסק, 1935 3

 במקום התוספת הראשונה תבוא תוספת זו!

ת ראשונה פ פ ו ת  ״
 פרומות

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק 2000
נוי פרטים בפנקס הרישום 1500  2, עם הגשת הודעה בדבר שי
 3. בעד כל תעודת רישום 1000
 4. בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 300

 5. בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום או של הודעה
 רשומה — לכל עמוד של 72 מלים או חלק מהן 150״

 ״חי?ת תוה1 2, תקפן של תקנות אלה הוא בתום שבעה ימים •אחרי פרסום תקנות אלה ברשומות,

 המ=< 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום שמות עסק (תיקון), תשי״ד—1954״,

״ד(6 בינואר 1954)  ב׳ בשבט תשי
 >דזמ(9)׳עע/1<

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 1 עייר 1935, תום׳ 1 מם׳ 514, עסי 110 ; ס״ח 130, תיפי״ר, עפ׳ 41.

 2 עייר תש״וו, תו0׳ א׳ טסי 2, עטי 1.

 3 עייר 1035, חוס׳ 2 מם׳ 510, עסי 10י0.

 חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג—1953
ות לביצוע החוק  תקנ

ן , אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ג—1953 ג
:  תקנות אלה

 הנדלות 1. ״קרובי׳ פירושו — בן זוג או בת זוג, צאצא, ילד מאומץ וצאצאיו, הורים, הורי הורים,
 אח או אחות וצאצאיהם, דוד או דודה וצאצאיהם <

 ״גוף מוכר״ פירושו — חברה קדישא וכל חבר אנשים ששר הבריאות הכיר בו לענין
 תקנות אלה כמוסמך לטפל בקבורת מתים, בארץ כולה או באזור מסויים בה.

ות (להלן — גויה  , דיז 1ויה 2. נפטר אדם ואין ממנו הסכמה בכתב שגוייתו תשמש למטרות מדעי
ה ברשותו. י ט ה ה שלא הותרה), רשאי קרובו או גוף מוכר לדרוש את גוייתו מידי מי ש ר ת י ; י א י  ש

 1 ס״וו 134, תמי״נ, עט׳ 102.



" ע?1ויהי י¬ מ נ ה ש ע ש י מ ה א ל ת , ן ז א ז ו ל ת " י ג ם ש ד ם וארבע. שעות משעת מותו של א .עשרי עברו : .3 
' הותרת" .* ד י י מ  צאה הגויה ולא בדרשה על ידי קרוב או גוף מוכר, מי שהגויח ברשותו יודיע על כ

 לגוף מוכר ולבית ספר לרפואה.

' ד ע י ו " , ן י נ

ב ות (להלן — גויה ^  4. נפטר אדם ויש ממנו הסכמה בכתב שגוייתו תשמש למטרות מדעי
״ ר ת ו ה ה ברשותו יודיע על כך מיד לבית ספר לרפואה. ש י מ ה  שהותרה)׳ מי ש

ה ״ ספר" ר1וא י י ג ה י ש מ י ד ? י ע מ י ד ו ו 4 י י 3 א ו : מ א ה כ ע ד ו ׳ ה ד א ו פ ר  5. קיבל בית ספר ל
 ברשותו, אם הוא דורש אותה לשם ביתור לצרכי לימוד ומחקר ואם לאו. לענות להודעה

ל פ ת שללית ס ו ע ׳ ש ד נ י מ ש ם ו י ע ב ר ו א ר י ע י ש ר * ו מ א י כ י ע ד ו ה ה א ו פ ר ת הספר ל  6. לא נתקבלה מבי
ת בית הספר לרפואה כמוותר על הגויה. לרפואה  משעת המוות או משעת הימצא הגדה, ידאו א

ח £ ו ג " ד

י , ח ת הספר לרפואה דרישה לגויה תוך ארבעים ושמונה שעות כאמור׳ ולא ״  7. נתקבלה מבי
יה ברשותו ימסור אותה לבית הספר שדרשה, ף מוכר, מי שהגו  נדרשה על ידי קרוב או מ

' י י י ת נ י ב ע ת הספר לרפואה ועל חשבונו. ה  8. העברת הגויה תיעשה על ידי בי

ת י ״ ה

י ^ ב  9. (א) בשעת מסירת הגויה יחתום בא כוח בית הספר לרפואה על קבלה בשלושה ק
 טפסים בה יצוינו פרטים אלה בדבר המת, במידה שהם ידועים :

 (1) השם ו

., ; ן - - - (2) המי
 (3) מקום הלידה, תאריכה או הגיל המשוער! ...

 (4) מקום המגורים האחרון ! •

 (5) ההתעסקות!

 (6) שעת המוות!

! ה מנ ת שעמה נ  (7) העדה הדתי

יה! ו  (8) י התאריך והשעה של מסירת הג
 (9) מקום מסירת הגויה.

 (ב) טופם אחד של הקבלה האמורה בתקנת משנה (א) יישאר בידי בית הספד
י יימסר לידי מי שהגויה היתד, ברשותו והשלישי לידי רשם הלידות  לרפואה, הטופס השנ

 והפטירות המוסמך.

 10. בית הספר לרפואה ינהל פנקס בו יירשמו הפרטים ביחס לבל גרה כאמור בתקנה
 9 (א) וכן תאריכה ושעתה של הוצאת הגויה או חלקים ממנה מרשותו, השם והכתובת של
 האדם אשר לו נמסרה הגויה או חלקים ממנה, ואם נקברה — התאריך והמקום של הקבורה.

ת ״"״ . ׳ ׳ י ד נ מ • מ 7 ל ׳ אי " ד י י ג ׳ ש ? 1  11. ההתנגדות של קרוב אז של גוף מזכר לפי םעיו* 5 ^ ל"
 יהיו שמורים על ידי בית ספר לרפואה, תהא בת תוקף אס נמסרה במכתב רשום שנשלח

, םפר לרפואה ר פ ס , ת ד ה לבי ד ג  לבית הספר לרפואה לפחות חודש לפני תום שנה מיום מסירת ה

 12. הרופאים המוסמכים לקםוע בתעודה שנחתמה על ידיהם שניתוח גוית משמש לאחת אישוריס לניחוח
 , ״ , אנטומיה

ח . : פתו5וני ם ת לפי החוק כאמור בסעיף 6 לחוק, ה  המטרות המותרו
ת בבית חולים — הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, מ  (1< לגבי אדם ש
 מנהל של בית החולים או ממלא מקומו, ומנהל המחלקה של בית החולים שבה

 מת האדם או ממלא מקומו ז

 פנקס הגויות

 לשמירת נויה
 על ידי בית.



י לפנ נה'  (2) לגבי אדם שמת מחוץ לבית חולים — הרופא שטיפל בו באחרו
 מותו, ואם לא היה בטיפולו של רופא — כל רופא אחר, רופא ממשלתי ומנהל

 בית חולים.

 13. מי שלא הודיע לגוף מוכר באמור בתקנה 3 או עבר על התקנות 9 או 10, דינו —
י העבשים כאחד..  מאסר שלושה חדשים או קנם —.50 ל״י או שנ

ות האנטומיה והפתולוגיה, תשי״ד־—1954׳׳.  14. לתקנות אלה ייקרא *תקנ

 א׳ בשבט תשי״ד (5 בינואר 1954) י ו ס ף ם ד ל י ן
m אפ/1) שר הבריאות a n ) 

 פקודת בתי הסוהר, 1946
ם י ר י ע ם צ י נ י י ר ב ע י םפר ל ת ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

0 ) 2 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת בתי הסוהר, 1946 !, והסעיפים 14 (א) ו
t אני מתקין תקנות אלה ,  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

 1, תקנות בתי ספר לעבריינים צעירים«, יתוקנו כך ג
 בתקנות 33,22,4, 39,34 ו־40 במקום המלים ״מנהל מחלקת החינוך״ — בכל מקום

יות — יבואו המלים ״המנהל הכללי של משרד הסעד״.  בו הן מצו

), תשי״ד—1954״. ן  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי ספר לעבריינים צעירים(תיקו

״ד(30 בדצמבר 1953)  כ״ד בטבת תשי
ת י ר ט ם ש ו ל ר ש ו כ  >המ(8)בס/3) ב

 שד המשטרה
 י 4

 י עייר 1940, תופי 1 מם׳ 1472, עמי 6.
 * עייר תע״וז, תומי א׳ מש׳ 2, עם׳ 1.

 * חיקי א־׳י, כרד ני, עט׳ 2155: ע׳׳ד 1935, תופי 2 טס׳ 555, עמי 1213; ע״ר 1938, תופ׳ 2
 מס׳ 800, עט׳ 807,

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
׳ 569 ס ה מ י י נ ק ו ה  צ

 בתוקף הסמכויות של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
׳ שהועבדו  1939 י, הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

 אלי, ובתוקף שאר פמכויותי אני מצווה לאמור!

 1, צו הקנייה מס׳ 36 מיום 7 במאי 1941, שפורסם בעתון הרשמי מסי 1096 מיום 8 במאי
 1941׳ יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של ישראל גרשון פיק מוורשה (מס׳ סידורי 23),

ד(5 בינואר 1954). ׳ ׳  2, תקפו של צו זה הוא מיום א׳ בשבט תשי

״ד(5 בינואר 1954)  א׳ בשבט תשי
ן ו ג  >זז0(1)או/צק/1< י. ד

ל רכוש האויב  הממונה ע
 1 עייר 1939, תופ׳ 1 טפ׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ר תש׳׳וז, תום׳ א' סם'.2, עט׳ 1.



 מדוד לסולטון מקובלי•-

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

1Y tlp'fi 

ר המועצה האזורית גזר נ ד  צו כ

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ל, והסעיפים 14 (א)
ר: , אני מצווה לאמו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

ות(מועצה אזורית גזר), תש״י—1949 *, יתוקן כך * מי  צו המועצות המקו
! ו  במקום התוספת * תבוא תוספת ז

 ״תופפת
 (סעיף 1)

,1 

 חלק א׳
 מ.יר ב׳ -

 תחום חישוב _
 נושיט וד1?קות רישום קרקע (ועד בב55)

ת•  הגושים־ 3594, 3804, 3812, 3826; חלק מגוש 3713 הנמצא מערבי
 מקו ישר המחבר את הפינה הדרומית מערבית של גוש 3710

 עם הפינה הצפונית מזרחית של הגוש 3898.

ת: 1 עד 20׳ 23, 36 עד 65, 67 עד 76 וחלקי חלקות 22, 24 עד  החלקו
 31,29 הנמצאים מזרחית מקו ישר המחבר את הפינה הדרומית
 מזרחית של החלקה 21 עם הפינה הצפונית מזרחית של החלקה
 35, החל?ה 66 פרט לחלק הגובל בחלקות 32 עד 35 בגוש 3805,
. 13 עד 29 וחלק מחלקה 8 (דרך) הגובל בחלקות 14, 17, 25 . . 

ד 29 בגוש 3822  ע

 הגושים t 4079 עד 4082, 4084 עד 4086, 4153, 4154, 4156 עד 4159
רמלה—  וחלק מהגוש 4636 הנמצא דרומית מערבית מהדרך.

 לטרון.

 הגושים t 3917 עד 3921, 4208, 4209, 4217 4218 וחלק מאדמות חולדה
 הערבית הגובל עם הגושים 3913, 3892, 3917 עד 3919, עם
 קו ישר המחבר את הנקודה המערבית ביותר של הגוש 3920
 עם הפינה הצפונית מזרחית של הגוש 3895 — ועם מסילת

 הברזל.

 הגושים! 3712, 3718, 3719, 3730 וחלק מהגוש 3713 הנמצא מזרחית
 מקו ישר המחבר את הפינה הדרומית מערבית של הגוש 3710

 עם הפינה הצפונית מזרחית של הגוש 3898

 הגושים ־ 4353, 4359 עד 4361, 4364 עד 4366 בשלמותם! 4363 .פרט
 לחלקות 22, 27,23 עד 29, ופרט לחלק מהלקה 20 (דרך) הגובל

 בחלקה 27.

 טור א׳
 עם חישוב

י יונה  גנ

 הדסה גזר

 חולדה

ץ צי  י

 ישרש

 1 ע״ ר 1941, חוסי 1 מסי 1154, עט׳ 119.

 * עייר תמ״ח, תום׳ א׳ מס׳ & עם׳ 1.
 * ק׳׳ת 53, תש״ י, עט׳ 241.

, ת׳8י*ג, עט׳ 932. n 3 5 5 ״ p * 

 טניז התמות 417, י׳ בענט ומיי״ר,14.1.1964־



 י עור ב׳
 תחום הישוב

 גושים וחלקות רישום קרקע (וער בכ5י0

 החלקות: 13 עד 26 וחלק מהחלקה 17 הגובל בחלקה 13 בגוש 4357 ! 1
 עד 5 וחלק מהחלקה 19 (דרך) הגובל בחלקות 4, 5 בגוש 4358 !
 18 וחלקי חלקות 25׳ 26 (דרכים) הגובלים בחלקה 18 בגוש

.4414 
 3793, 3795׳ 3817׳ 3819 בשלמותם! 3791 פרט לחלקות 1, 2.
 2 עד 8, 11 עד 37 וחלק מחלקה 1 (דרך) הגובל בחלקה 19
 בגוש 3796 ! 2 עד 6,4׳ 7 וחלק מחלקה 9 הגובל בחלקה 2 בגוש
 3797 ! 1, 3׳ 5 עד 33,27 עד 35, 55,54, חלק מחלקה 28 (דדך)
 הגובל בגבול המזרחי של חלקה 21 וחלק מהחלקה 29 (דרך)
 הגובל בחלקות 15 עד 35,17 בגוש 3802; 42, 43, 129 עד 131
82,65 עד 96, חלק מחלקה 1 (דרך) הגו ש 3816¡ 2 עד 12, מ  ב
 בל בחלקה 2 וחלק מחלקה 67 (דיך) הגובל בחלקות 16׳ 65

 (דרך)^8 עד 91,89,87 עד 96,94 בגוש 3820
 4637,4634,4633,4631 עד 4972,4642 וחלקים מהגושים 4635,

נית מזרחית מהדרך רמלה—לטרון.  4636 הנמצאים צפו

 4367 עד 4369, 4390 עד 4393, 4401 עד 4407.

 4161 עד 4164, 4177, 4178, 4184 עד 4186, 4835, 4836 וחלק
 מהגוש 4176 הנמצא מערבית לקו שביתת הנשק.

 4155, 4160, 4165 עד 4168, 4179 עד 4183.

 4214, 4856 עד 4858, 60§4, וחלק מאדמות חולדה הערבית
^ 4215, 4214, 4855 עד 4857, 1  הגובל עם הגושים 3920, 9
 ,4859, עם הדרך מסמיה—לטרון, ע^׳׳קסילת הברזל ועם קו ישר
נה ש 3920 עם הפי ו ג < ש ר ת ו י  ^בר את הנקודה המערבית ב
נ*#מזרחית של הגוש 3895! אותו חמו׳-קהגושים והשטח  הצפו
 הנ״ל המש1*ק5 מערבה לכבית החדש רמלה—£אב אל וואד!
ה 4 הנמצא צפונית לכביש לטרוץ^מסמי 5 2 3 ^ ו ג  1 י אותו חלק מ

; ואותו חלק מגוש 4859 הנמצא ל ק ע  ומזרחית למסילת ה
ת לכביש לטרון—מםמ* י  נ

 הגושים: 3706 עד 3708, 3722 עד 3725, 3794, 4396 עד 4408,4400 עד
.4421 ,4410 

 החלקות: 1 עד 96,26 בגוש 3709 ! 1, 2 וחלק מחלקה 14 הגובל בחלקה
 2 בגוש 3792

ם; 3786 עד 4362,3788.  הגושי
 החלקות: 4,3 בגוש 3789

 הגושים: 4411,4371,4370 עד 4416,4413 עד 4420.
ת  הגושים־ 3879 עד 4423,4422,3887 וחלק מהגוש 4635 הנמצא מערבי

 מדרך רמלה—לטרון.
 הגושים ־ 3728, 4091,3729, 4092. .

 הגושים: 3721, 3726, 3727, 3731, 3732, 4089, 4090, 4425.

 מור א׳
 שם היעוב

ם:  כפר ביל״ו הגושי
 החלקות!

 כפר שמואל הגושים:

 מצליח הגושים!

 כפר בן־נון הגושים:

 משמר אילון הגושים:

 * משמר דוד ׳הגושים:

 געז

 נצר

 סתריה
 עזריה

ה  פדי
ה  פתחי

 338 קובי! התקנות 417, י׳ בעבט תעי״ר, 14.1.1054



 טור ב׳
 תוחם חישוב

 נושים וחלקות רישום קרקע (ועד בבלל)
 טלו א׳

 שם הימוב

 רמות מאיר הגושים: 3818,3803,3720,3711,3710.
 החלקות: 27 עד 97,95 עד 99 בגוש 3709. ..

תמ נית מקו שבי  שעלבים הגושים! 4169 עד 4174, חלק מהגוש 4175 הנמצא צפו
 הנשק וחלק מאדמות לטרון הגובל עם הגוש 4175 ועם קו שביתת
 הנשק ¡ אדמות בית שננה וחלק מאדמות סלבית הנמצא צפונה

 מקו שביתת הנשק.

 חלק בי
 נושים וחלקות רישום קרקע (ועד נכלל)

ם: 3714 עד 3717, 3888 עד 3892, 4083, 4087, 4088, 4093 עד  הגושי
 4104, 4210 עד 4213,־־4215, 4216, 4219, 4377, 4381 עד 4389,
 4394, 4395, 4404, 4424, 4426, 4427, 4429, 4626 עד
ד 4839, 4843, 4967 עד 4971,  4630, 4632 עד 4656, 4837 ע

 4973 עד 4979.

 חלקה: 4 בגוש 4379״

ות(מועצה אזורית גזר)(תיקון), תשי״ד—1954״. השם מי  2, י לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקו

״ד(27 בדצמבר 1953)  כ״א בטבת תשי
ח ק ו ל ר א ר ש  (חט8163) י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו המקים מועצה אזורית מזו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, חש״ת—1948 ־, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״נכסים״ פירושו — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים אן הגדרות

 פרטיים, למעט רחוב!
א מנכסים או שהיה מקבלה אילו  ״בעל״, לרבות אדם המקבל אז הזכאי לקבל הכנסה כל שהי
ן בזכותו הוא ובין בסוכן, בנאמן או כבא כוח, בין שהוא  היו הנכסים נותנים הכנסה, בי
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר

. ם י נ  נכסים לתקופה שלמעלה משלוש ש
 ״מחזיק״ פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בבל אופן אחר, להוציא

; ן ו  אדם הגר בבית מלון או בפנסי

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טט׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר תש״וז, תום׳ א׳ ם0׳ 2, עמי 1.

v התקנות 417, יי־ בשבט תשי״ד, 14.1.1954 339 ^ a 



 ״ישוב״ פירושו — מקום מהמקומות ששמותיהם נקובים בחלק א׳ של התוספת, בטור א׳«

״ פירושו — קיבוץ, קבוצה או מושב עובדים, לרבות ישוב אחר שלפחות  ״ישוב שיתופי
 תשעים למאה מתושביו שהם בני שמונה עשרה ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית

 להתישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה!
/ לצד שמו של  ״תחום הישוב״ פירושו — השטח המתואר בחלק א׳ של התוספת, בטור ב

 אותו ישוב?
זו! עצה האזורית גי רושו—המו י  ״מועצה״ פ

דה:  ״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה בלשון הפקו

 ״תחום המועצה״ פירושו — כל תחומי הישובים המתוארים בתלק א׳ של התוספת, בטור
 בי, והשטח המתואר בחלק ב׳ של התוספת!

 .״צו עמק הירדן״ פירושו — צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית עמק הירדן), תש״י—
; 11949 

 ו

ו לצורך צו זה ־,  ״השד״ פירושו — שר הפנים אז אדם שהוסמך על ידי

 ״הפקודה״ פירושו — פקודת המועצות המקומיות, 1941.
זים בזה כי תחום המועצה יתנהל על ידי מועצה מקומית שתיקרא ״המועצה  2. מכרי

 האזורית גיזו״.

 6, י (א) ישוב זכאי לשלוח למועצה ציר אחד לכל מודד כללי שבמספר בוחריו הרשומים
נו מגיע ; ישוב שמספר בוחריו אי  בפנקס הבוחרים ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי

 כדי מודד כללי זכאי לציר אחד.

 הכדזח על
 מועצה טיולית

 גי«ו

 שינויים בפרטי 3 (א) רצה השר לשנות פרט מפרטי התוספת, יימלך תחילה בדעת המועצה.
ת (ב) פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן(א), תודיע המועצה תוך שלושה ימים ' ם י ת ,  י

 לועדים המקומיים שבתחומה על הצעת השינוי.
ם מיום קבלת ההודעה, להגיש למועצה מי  (ג) כל ועד מקומי זכאי, תוך שבוע י

 בכתב את הערותיו בדבר השינוי המוצע.
ד לשר, תוך עשרים ואחד יום מיום פנייתו של השר באמור  (ד) המועצה תעבי
 בסעיף קטן(ב), את חוות דעתה יחד עם ההערות שנתקבלו ממועדים המקומיים, והשר יעיין

 בכל אלה ויכריע לפי שיקול דעתו.
(ג) י"(ד) יחולו גם במקרה שהשינוי נדרש על  (ה) הוראות הסעיפים הקטנים (ב)׳

די המועצה.  י
 (ו) לא ענתה המועצה תוך המועד שנקבע בסעיף קטן(ד), יתפרש הדבר כהסכמת

נוי המוצע,  המועצה לשי

 מועצה ראשונה 4, (א< השר יקבע את מספרם של חברי המועצה הראשונה וימנה אותה.

 (ב) הישיבה הראשונה של המועצה הראשונה תתכנס על פי הזמנת השר והוא ישב
 בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש מועצה.

 (ג) המועצה הממונה תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונד-

 טועצח 5. מועצה נבחרת תהא מורכבת מצירי הישובים שייבחרו לפי הוראות צו זה.
 נבחרת

 טםפר הצירים
 בבל ישוכ

 1 ת״ת 49, חש״י, עטי 149.
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 . (ב) בסעיף זה — . ._
 • ״מודד כללי* פידזשז — מספד הבוחרים המקנה לישוב זבות לשלוח ציר אחד

 למועצה?
 ,עודף״ פירושו — מספר הבוחרים שנותר לאחד חילוק כל הבוחרים בישוב

 למודד הכללי.
 (ג) המודד הכללי ייקבע מפעם לפעם על ידי השר, לאחר שיימלך בדעת המועצה,
 (ד) פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן(ג<, תפרסם המועצה הודעה על המודד
 הכללי שיש בדעתה להציע לשר, ותציין בה, שכל אדם מעונין זכאי, תוך שלושים יום מיום

 פרסום ההודעה, להגיש לד. בכתב את הערותיו להצעתה,
 (ד») המועצה תעביר לשר את הצעתה ואת ההערות שנתקבלו עקב פרסום ההודעה

 כאמור, והשד'יעיין בכל אלה ויכריע לפי שיקול דעתו.
 (ו) קבע השר את המודד הכללי, יפרסם הודעה על כך.

ת יישוב ׳םנומו> ן ר י ח ב  6א. הוקם ישוב חדש בתוך תחום המועצה או הופה ישוב לתהום המועצה לאהד ה
, , , אחרי הבחירות  , . י

 או לפני הבחירות והישוב אינו רשאי להשתתף בבחירות למועצה, רשאי השר למנות, לאחר
 התיעצות עם המועצה והישוב ועם גופים ציבוריים שלדעתו יש להם נגיעה בדבר, ציר

... I _ ; .לאותו ישוב במועצה 

 7, (א) בהירות למועצה יקוימו ביום שיקבע השר, ובלבד שבין מועדי שתי בחירות ט!עד הבחילות
 לא יעברו יותר מארבע שנים. וכהונתהטועצה

 (p עבר המועד הקבוע לבחירות ולא קוימו בחירות בשום ישוב מכל סיבה שהיא,
 יצווה השר על קיום בחירות מיד לאחר שחלפה אותה סיבה. לא קוימו בחירות כאמור באחד

 הישובים או בכמה מהם, תצווה ועדת הבחירות, שנבחרה לפי סעיף 10, על קיום הבחירות.

 (ג) עבד המועד שנקבע בצו ועדת הבחירות ולא קוימו בחירות׳ תודיע ועדת
 הבחירות לשר על כך,

 : (ד) לאחר קבלת הודעה מועדת הבחירות כאמור, רשאי השר, לאחר התיעצות עם

 המועצה ועם גופים ציבוריים שלדעתו יש להם נגיעה בדבר, למנות ציר או צירים לאותו
 ישוב מבין אנשי אותו ישוב הזכאים להיבחר, ורואים ציר זה או צירים אלה כאילו נבחרו

 על ידי אותו ישוב.

 (ד.) אין רואים מועצה בנבחרת אלא לאחר שנבחרו או מונו הצירים של כל הישו־ ;
 בים שבמועצה.

 (ו) מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיבחר מועצה חדשה.

פ י פ י ע ט ה ת 5 ן ן .  7א. הסעיפים 8 עד 35 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים 8 ת
̂י  עד 35 גם לצו זה. 8 ער 35 ל
 ־ עמס הירח

 36. (א) המועצה תבהד, בישיבה הראשונה אחדי היבחרה או אחדי התמנותה, באחד ראש המועצה •
^ וסגניו , ן ך ג ת ה ו  מחבריה כראש המועצה. המועמד לראשות המועצה שקיבל את מספד הקול

 יהיה ראש המועצה. קיבלו כל המועמדים מספר קולות שווה, או שחלק מהם קיבל מספר
- קולות שווה והשאר מספר קולות קטן מזה, תוכרע הבחירה־ בין המועמדים,־ ־שקיבלו מספר
 שווה של קולות, על ידי הגרלה שתיערך בו במקום בהנהלתו של יושב ראש הישיבה. היה
 היושב ראש עצמו מועמד לראשות המועצה, תיערך ההגרלה בהנהלת חבר המועצה שהיא
 תמנהו לכך. לא קיימו את ההגרלה כאמור, יזמין השד בהקדם האפשרי ישיבת מועצה וישב

 בראשה ויקיים את ההגרלה.

M14.1.10 ,סוגז־התקנות י׳ 80נ« תעי׳׳דAlt 



 משכורת יאש
 הםועצר! וסגנו

 (ב< ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יוצאו לפועל כדין ושכל
 הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב או על פי חוק המתיר את ההוצאה.

ן חבריה בסגן ראש המועצה או בםגנים אחדים.  (ג) המועצה רשאית לבחור מבי

! אם  (ד) נמנע מראש המועצה מלפעול, או שנתפנה מקומו, ימלא הסגן את מקומו
 יש יותר מסגן אחד — הסגן שהמועצה תבחר בו לשם כך, ובאין סגן — חבר המועצה שהיא

 תבחר בו לשם כך.

 (ה) ראש המועצה וכן סגן ראש המועצה ימשיך בכהונתו כל עוד הוא חבר המועצה
 וכל עור לא התפטר או לא הועבר מכהונתו על פי החלטת רוב כל חברי המועצה בישיבה
ן זה, אולם ראש המועצה היוצאת ימשיך בכהונתו עד שייבחר ראש י  שנקראה במיוחד לענ

 המועצה הנכנסת.

 (ו) סגן ראש המועצה, חבר המועצה או עובד המועצה רשאי למלא את התפקידים
די  ולשמש בסמכויות של ראש המועצה במידה שתפקידים וסמכויות אלה הועברו אליו על י
 ראש המועצה, באישור המועצה, אם באופן כללי ואם לענין מסרים או לסוג מסרים של

 ענינים.

 37. • ראש המועצה, וכן סגן ראש המועצה הממלא את מקומו בהתאם לסעיף 36 (ד) או
ד ומשמש בסמכויות של ראש המועצה שהועברו אליו בהתאם לסעיף 36 (ו),  הממלא תפקי
 רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת — לאחר שהמועצה תחליט על כך — בשיעור שייקבע

די השר.  על י

ם 37א. הסעיפים 38 עד 94 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים י ־ ן צ ל 0 " י י 3 " 
הי°ייזי 38 עד 94 גם לצו זה.  עטהי

ו לא פחות משלושה ולא יותר י 95. (א) בועד מיוחד של ישוב שאיננו ישוב שיתופי יהי ע 5 י ו ש ב כ י  ה

 ממומי/ םינויו
 ובחירתו מתשעה חברים.

 (ב) מספרם של חברי הועד המיוהד הראשון בישוב כאמור תקבע המועצה בהתיע־ •
 צות עם גופים ציבוריים, ובדרך זו תמנה את חבריו.

 (ג) הועד המיוחד הראשון יכהן עד גמר תקופת כהונתה של המועצה הראשונה.

 (ד) מספר חברי ועד מקומי — פרט לראשון — ייקבע על ידי הועד המקומי הקודם
 לו בשים לב להוראות האסיפה הכללית.

 (ה) מספר חבריו של ועד משותף ומספר הנציגים של כל ישוב בו ייקבעו בתכנית
 להקמת הועד, שתתקבל לפי סעיף 94 (ג).

 (ו) חברי ועד מיוחד — פרט לראשון — בישוב שאיננו שיתופי וכן נציגי כל ישוב
י אותו ישוב למועצה, ג צי  כזה בועד משותף ייבחרו באותו יומ ובאותו מעמד שבו ייבחרו נ

 על ידי אותם הבוחרים, באותה השיטה ולאותה התקופה.

 (ז) לא נבחר ועד מקומי כאמור בסעיף קטן(ו) או חדל ועד מקומי שנבחר לפעול,
 ימנה השר, לאחר התיעצות עם המועצה וגופים ציבוריים שלדעתו יש להם נגיעה בדבר,

 ועד מקומי ורואים ועד מקומי זה כועד המכהן כחוק עד אשר ייבחר ועד מקומי.

 (ח) בישוב שיתופי יהיו האנשים המשמשים באותו זמן, על פי תקנותיו, כחברי
גי  הועד או המזכירות או ההנהלה של הישוב — הועד המקומי המיוחד של הישוב או נצי
 הישוב בועד מקומי משותף׳ אם לא נקבעה הוראה אחרת בתכנית להקמת הועד המשותף.

 תחולת הסעיפים 95א. הסעיפים 96 עד 102 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 0$ ער 102 לצו ,

ן 96 עד 102 גם לצו זה. ר ר י ק ה ט  ע



 103, (א) ־ למועצה תהא חותמת״
 (ב) חותמת המועצה תהא שמורה בידי ראש המועצה! ברשותו אפשר שתונח למש

 מרת אצל מזכיר המועצה או אצל עובד אחר שימונה לשם כך על ידי המועצה.
 (ג) חוזה או מסמך אחר שלא הוטבעה עליו חותמת המועצה לא יחייב את המועצה,

 פרט למקרים שלגביהם נקבעה בצו זה הוראה אחרת.
 (ד) אין להטביע את חותמת המועצה על כל חוזה או מסמך מחייב אחר של המועצה
 אלא בפני ראש המועצה, חבר מועצה אחר והמזכיר או עובד אחר שהורשה על ידי המועצה,

 וכל אחד מהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחר לראיה שבפניו נחתם.

 103א. הסעיפים 104 עד 112 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 104 עד 112 גס לצו זה.

 113. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית גיזו), תשי״ד—1954״.

 ונוטפת־
 (סעיף 1)

 חלק א׳
 טור ב׳

 טור א׳ !זהום הישוב
 שם הישוב גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 בקוע . הגושים! 4848 עד 4861,4855 עד 4863, 4873 בשלמותם ¡ חלקי הגושים
 4856, 4858, 4860 מזרחית לדרך רמלה—ירושלים.

 הראל _.. . הגושים: 4551 עד 4562, 4567, 4831-עד 4833, 4864 עד 4867, 5122,
 5131 בשלמותם! חלקי הגושים 4830,4829,4326, מערבית לקו

 שביתת הנשק.
 טל־שחר הגושים: 4872׳ 4951 עד 4954, 4958 עד 4961 ; חלק מאדמות חולדה
 הערבית הגובל עם דרך מסמיה—לטרון מצפון, עם נחל שורק

 ממערב ודרום ועם הגושים 4872, 4952, 4958 ממזרח.
 נחשון הגושים: 4826 עד 4828׳ 4834, 4840 עד 4842 וחלקים מהגושיס 4822

 עד 4825 הנמצאים מערבית לקו שביתת הנשק.
 צלפון הגושים! 4563עד4868,4566עד 4955,4871עד4957.

 תעוז הגושים! 5123,5121,5120£132עד5130.

׳ j מלק ־ . t . tf-v 
 נושים והלקוח רישום קרקע (ועד בכלל)

 הגושים! 3854 עד 3863, 4304, 4305, 4497 עד 4511, 4516 עד 4522,
 4525 עד 4535 בשלמותם! חלק מהנושים 4523, 4524 דרומית
 מדרך מםמיה—לטרון! אדמות ג׳יליה הערבית וחלק מאדמות
 חרבת אמוריה הערבית הגובל עם הגושים 3862, 3863 מצפון
 עם אדמות ג׳יליה הערבית ממערב, עם הגוש 4281 מדרום ועם
 קו ישר המחבר את הנקודה המזרחית ביותר של הגוש 3862

 עם הנקודה המזרחית ביותר של הגוש 4281 ממזרח, -

 ב״א בטבת תשי״ד(27 בדצמבר 1953)
ח ק ו ל ר א ר ש  >חט8172)... י

 שד הפנים

 חוחטת המועצה

 חהולחדוסעיעיפ
 101 עד 112 לצו -

 עמק היריז

 השם

 קוביז התקנית 417, יי־כשבט תשי״ר. 141.1954



 פקודת העיריות, 1934
ם י ב ל ח על כ ו ק י ר פ ב ד ה ב ו ק ח ת ת פ ר ל ז ק ע ו  ח

- בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, מתקינה מועצת עירית
ה:  פתח תקוה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ,.בעל כלב״ פירושו — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו!
 ״לוחית־מספר״ פירושו — לוחית-מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!

 ״רשיון״ פירושו — רשיון להחזקת כלב בתחום העירית!
 ״העירית״ פירושו — עירית פתח תקוה!

 ״מועצה״ פירושו — מועצת העירית!
í ״תחום העיריה״ פירושו — אזור שיפוטה של העירית 

ש העיריה״, לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב. א ר . 

 2. (א) לא יחזיק אדם בלב בתחום העיריה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 העירית ועל צווארו לוחית־ מספרי

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב העיריה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיה חייב ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההח־
 זקר. לא תעלה על חמישה עשר יום, ושבמקום ציבורי יחזיק בכלב כשהוא קשור היטב,

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש לראש העיריה בקשה על כך, אישר ראש העיריד.
 את בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספר,

 (ב) ראש העיריה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש העיריר. את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום ה־ 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) המועצה תגבה <־גרה של 3 ל״י בעד כל רשיון, וכן אגרה של 250 פרוטה
 בעד כל לוחיתימםפר.

 (ב) ראש העירית רשאי לוותר על אגרת רשיון —

 (1) לרועה צאן או בקר — בעד שני כלבים!

 (2) לעיוור — בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 5. (א) ראש העיריה רשמי לסרב ליתן רשיון׳ או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:

!  (1) הכלב הוא בעל מזג פראי

 (2) הכלב מהווה סבנה לבטחון הציבור!

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים ז

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את  לפקודת החוק הפלילי, 1936 2

 בריאות הציבור•

ת האגרה ששולמה לפי  (ב) ראש העיריה שביטל רשיון לפי סעיף זה׳ לא יחזיר א
a סעיף 

 חנדרות

 חיבת י׳טיוז
 ו?וחית־טם6ד

 בקשת ד6יוו
 ית־ןפו

 אנרות

 סירוב פתו
 רעיון

 ע׳׳ר 1931, תום׳ 1 מט׳ 414, עט׳ 1.
 1 ע׳־ר 39S1, תום' 1 טס׳ עט־ , 283652.

 341 קיניז התמוח 417, י׳ בשבט תמי״ד, 1.1054.*!



 כ?ב עסירבו
 ?יתן ע5יו
 דמיו! או

 שבוט5 הרשיו!

 תפיסת נ? נ
 שאיו ע5יו

 רשיח, טעצרי
 ודושטדתי

 עונשין

רבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל,־ ימסור תוך  ,"6• (א< בעל כלב.שסי
ת הכלב למאורות העיריד-  ארבעה ימים א

ה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א) (1)  (ב) הי
 או(2), לא יושמד הכלב״ לאחר שנמסר למאורות העיריה, ז1לא אם שופט שלום נתן צו על

 כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 *.

ד המקרים שבסעיף 5 09 (3) מו  (ג) היה הסירוב למתן רשיון או ביטולו על י
ת מזמן מסירתו למאודות  »1 (4), ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעו
גד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב  העיריה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נ
ת המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעלו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של  אלא אם בי
ת המשפט סכום שהוא כפולת 250 פרוטות י זמן החלטת בי  עשרים ואחד יום שלפנ

ה ח א  בעשרים ו

ת לוחית־ מספ ר יתפסהו שוטר או א ו  ׳7. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צ
ד העיריה וימסרהו למאורות העיריה! אי אפשר לתפסו.— רשאי הוא להשמידו.  פקי

 (ב) כלב שנמסר למאורות העירית לפי סעיף קטן (א), לא יושמד אלא אם לא
ת אחרי שנמסר. המועצה רשזגית להאריך  יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעו

ד שבעה ימים אם נרמה לה הכלב כבעל ערך.  את התקופה האמורה ע

(א) לא יוכל בעלו לקבלו חזרה אלא לאחר שימציא  >ג< כלב שנתפס לפי סעיף קטן
 עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות העיריה וישלם למועצה 200 פרוטות לכל יום

מי החזקתו.  מי

דה תה העבי ! ואם הי י ו — קנס 100 ל״ נ  8, ־ העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זד״ די
נו — קנם נוסף 1 ל״י לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שהורשע בדין,  *משכת, די

 השט

— בטלים.  9. חוקי עזר של פתח תקוה (מתן.רשיונות לכלבים.והפיקוח עליהם), 1940 1

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח תקות (פיקוח על כלבים), תשי״ד—1954״.

ש י ש  פ. ו
 נתאשר. ראש עירית פתח תקוה

״ד(1 בינואר 1954)  כ׳׳ו בטבת תשי
 (חמ882006)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע׳׳י 1934, תופ׳ 1 פס׳ 481, עט׳ 242.

 * ע״ר 1940, תום׳ 2 טס׳ 1049, עם׳ 1133.



 פקודת העיריות, 1934
ם י י ח ב ט מ ת ה י ר אגרות ב ב ד ת גן ב מ ר ק עזר ל ו  ח

נה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, מתקי
ה:  רמת גן חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
ת רמת גן. רי  ״העיריה״ פירושו. — עי

 2. לא ישחט אדם בתחום העיריה בעל חיים המיועד לתצרוכת בני אדם, אלא בבית
ל העירית.  המטבחיים ש

ת המטבחיים של העיריה המפורטים בטור  3, בעד כל שירות מן השירותים הנעשים בבי
 א׳ של התוספת, תשולם לעירית אגרה בשיעור הנקוב לצד אותו שירות בטור ב׳ של התוספת,

 4, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קגם 100 ל״י.

— בטלים. י בית המטבחיים), 1937 2 מס ) ן  5. חוקי עזר לרמת ג

ת המטבחיים), תשי״ד—1954״. ת בי (אגרו ן  6, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת ג

פפת  תו
 (סעיף 3)

ת זו —  פ
 ד גדול״ פירושו — בעל חיים, למעט טלה או גדי, המיועד לתצרוכת בני

 אדם שמשקלו אחרי השחיטה עולה על 25 ק״ג $
 ״בקד קטז?^פירושו — בעל חיים, למעט טלה או גדי, המיועד לתצרוכת בני

נו עולה על 25 ק״ג ן  אדם שמשקלו אחרי השחיטה אי
 ״טלה״ או ״גדי" גירושו — טלה או גדי שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על

 10 ק״ג.

 הגדרות

 אגרות

 עונשי!

 ביטול

 השם• •

 טור ב׳
 שיעור האגרה לכל ראש

 בל״ז
 טור א׳
 השירות

 בעד שחיטה(כולל בדיקה לפני השחיטה/ואחריה) —
 בקר גדול / —.5
 בקר קטן / —.2.
 טלאים או גדיים י / —.1

 בעד הסגר ושימוש במים —
 בקד גדול / 0.750
 בקר קטן / 0.400
 טלאים או גדיים / 0.250

 בעד ביעור —
 בקר גדול

 בקר קטן, טלאים או גדיים —.1

צ י נ י ד  נתאשר. א. ק
ת רמת גן רי  ראש עי

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 ט״ו בטבת תשי״ד(21 בדצמבר 1953)
 (תט 807010)

 עייר 1934, תוס׳ 1 טם׳ 414, עט׳ 1.
 ע״ר 1937, תום׳ 2 טס׳ 078, עט׳ 266.



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל אביב־יפו בדבר רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934, מתקינה מועצת עירית
 תל אביב־יפו חוק עזר זה!

! תיקיי , יתוקנו כך נות לכלבים והפיקוח עליהם), 1937 2 ו  1, חוקי עזר לתל־אביב(רשי
 _ - - — — הוקי עזר

 (1) בסעיף 6 י־ —
 (א) במקום ״שלש לירות״ יבוא ״המש לירות״, ובמקום ״250 פרוטה* יבוא

 ״500 פרוטה״ ן
 (ב) בפסקה(ב) בסופה,במקום נקודה תבוא נקודה־פםיק!•—-• - - -

: ו  (ג) אחרי פסקה(ב), תיווסף פסקה ז

 ״(ג) לכל שומר, בעד כלב המשמש לו לעבודתו.״! .
 (2) בסעיף 11, במקום ״מם בשיעור של המשים מיל ליום״ יבוא ״אגרה בשיעור

 של 300 פרוטה ליום״.

״ד(1 בינואר 1954), תחילת תוקף  2, תקפו של חוק עזר זה הוא מיום כ״ו בטבת תשי

 3, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב־ יפו (רשיונות לכלבים והפיקוח עליהם) ..־תש ט ....
 (תיקון), תשי״ד—1954״. ,

 ח. ל ב נ ו ן
 נתאשר. ראש עירית תל אביב־יפו

 כ״ה בטבת תשי״ד(31 בדצמבר 1953)
 (חם 89808)

ח  י ש ר א ל ר ו ק
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע" ר 1937, ת וסי 2 מם׳ 735, עמ׳ 801.

 3 ק״ת 231, חעי״ב, עמי 354.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר שמריהו ברבר הוצאת אשפה

 *:תוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !׳ מתקינה המועצה
 המקומית כפר שמריהו חוק עזר זה ־

ת י י י נ  1, בחוק עזר זה — ה

 ״בנין״ פירושו — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם׳ לרבות הקרקע
ן כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט  שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבני

ת מלאכה או אורווה!  בי

:  1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119. "



׳בית מלאכה״׳ לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים  ׳
ת חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה ז ה כל בי  ובכלל ז

 ״אורווה״, לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמחזיקים בו סוסים, חמורים,
 פרדים או בהמות אחרות ומשתמשים בו יחד עם אורווה!

 ״אשפה״, לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר,
ם העלולים  פירות או ירקות ופםלתפ, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרי

! ן י  לגרום לכלוך או אי נקיון ולמעט זבל, פסולת וחמרי בנ

 ״זבל״ פירושו — גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה*

 ״פסולת* פירושו — פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה ולא זבל!

!  ״בעל״, ״מחזיק* פירושם כמשמעותם בצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—11950

 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית כפר שמריהו!

-«דאש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה, לרבות כל אדם שראש המועצה העביר אליו

! ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן  א

נתה אותו להיות מפקח וכן אדם שהמפקח העביר  ,,המפקח״ פירושו — אדם שהמועצה מי
 אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זד״

י י 2. (א) בעל בנין חייב להתקין בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, ?  כ

 לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר תנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב
 מתוקן ולתקנם או להחליפם באתרים, הלל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

ה לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ) 
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג< לא ישים אדם לתוך כלי האשפה זבל, פסולת או המרי בנין.

 וב? 61םו5ת 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספד, למקום ולשאר תנאים שיקבע
 המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב מתוקן ולתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים

 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או המרי בנין.

 העברת»עפי< 4. לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר, בשום דרך, אשפה או פסולת מבנין
 או מבית מלאכה לבל מקום אחד אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

: סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, לחלוטין י פ  מת! חיתי ־ 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר ל
 או למשך תקופה מסויימת, או לכלול בו תנאים׳ להוסיף עליהם ולשנותם.

: ס בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו ) 
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה או פסולת!

ם! מבנ  (3< דרכי ההוצאה וההובלה ובן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ו

 (4) תקופת ההיתר.

 >דת 127, תשי״א, עפ׳ 178.



ישלם מבקש ההיתר..למועצה אגרה בשיעור המפורט אגרת היתר  6. בעד מתן היתר לפי סעיף 4.
 בתוספת.

0 אגדת הובלה ה ^ ב א 1, ת מ י ב ו מ ץ א , נ ב ח מ ק פ מ , י ד ד ל י ן ע ת ר ב ע ה  ך, בעד הוצאת אשפה ופסולת ן

 המחזיק בהם למועצה אגרה בשיעור המפורט בתוספת.

ד זבל אלא בשעות, בדרכים, באמצעי הובלה ולמקומות העברתזב? י עב י . לא  8, לא יוביל אדם ו
די ראש המועצה.  שנקבעו על י

ץ או >נות כניסה נ די המפקח דשאים להיכנס לכל ב  9. >ז@ בל פועלי המועצה שהורשו לכך על י
ת האשפה או הפסולת בשעות שיקבע המפקח• המועצה' מלאכה כדי לאסוף" ולהוציא־ א ת'  בי

ת מלאכה, או המחזיק בהם, יאפשר לפועלי המועצה לגשת על  (ב) בעל בנין או בי
 נקלה לכלי האשפה או לכלי הקיבול כדי לאסוף ולהוציא אשפה או פסולת ללא הפרעה.

מ סמכויות ק א ן ד ב ת ,1 נ ל מ ת ע כ א 1, ת מ י ו ב 1 א ך ן ן ד ן ׳ א ן י נ ל ב כ ס ל נ כ י 1 י ,1ד א ש ן ר ן ק פ מ ) ה א ) ^ 
. ־ ״ הטשהח . . . . . . 

 נתקיימו הוראות חוק עזר זד»

ת מלאכה אחרי דרישת המפקח  (ב) לא מילא בעל בנין או המחזיק באורווה או בבי
 לפי הסעיפים 2 או 3, דשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו

־ ־ . י י ־ .  בעל או מאותו מחזיק. י

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ההא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכןן- מטירת
י הודעות ך ו 1 ל ד נ ו ו ח א ם ,1 י ע ן ך , ן ה  נת, או שנמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים א

די כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה בדואר,  מבני משפחתו הבוגרים או לי
 במכתב רשום׳ הערוך אל אותו אדם לפי כתבתו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה או שהוצגה במקום בולט בנכס שבו דגה ההודעה.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 ל״י, ואם עבר על הוראות עונשיז
 הסעיפים 2 או 3. והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 10 והיתה העבירה נמשכת,
ם נוסף 1 ל״י לבל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה נ ק  דינו —

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

צאת אשפה), תשי״ד—1954״. השם (הו הו ה ייקרא ״חוק עזר לכפר שמרי  13. לחוק עזר ז

 תוספת

דת היתר לפי סעיף 6 500 פרוטה  אג
דת דיור או עסק. חי  אגרת הובלה לפי סעיף 7 1 ל״י לחודש לכל י

ך ו י י ל ו ר  גתאשר. ב
1 בינואר 1954) ראש המועצה המקומית כפר שמריהו ד( ״  כ״ו בטבת תשי

 (חט 17)831)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שד הפנים
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ת דפוס  תיקוני מעדו

 בקובץ התקנות 371, תשי״ג, עמוד 1204, שמו של יושב ראש ועדת עירית שפרעם
 הוא גיבור יוסף גיבור, ולא כפי שפורסם בטעות.

 בקובץ התקנות 414, תשי״ד, עמוד 296, נתחלפו כותרות השוליים לסעיפים 1א של
. : ך י חוקי העזר שבאותו עמוד, וצריך להיות כ  שנ

״ד —  הכותרת לסעיף 1א של ״חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה (בניית ביבים), תשי
: ״תחולת הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר ליקנעם״,׳ הכותרת לסעיף 1א של ״חוק א י  1954״ ה
א: ״תחולת הסעיפים 2 עד  עזר לעיר יזרעאל—עפולה (שימור רחובות), תשי״ד—1954״ הי

 11 לחוק עזר לרעננה״.

 בתקנות בתי הדואר (תעריפי דואר וטלפון) (תיקון מם׳ 2), תשי״ד—1954, שנת־
ות דפוס אלה: י  פרסמו בקובץ התקנות 415, תשי״ד, יש לתקן טעו

 1. בעמוד 300, בטור הימני של תוספת א׳ —

 י במקום ״עתונים רשומים בפנים הארץ״ צ״ל ״עתונים רשומים בבית הדואר
 בפנים הארץ״, ובמקום ״מכתבים רשומים בפנים הארץ״ צ״ל ״רישום בפנים

 הארץ״!

 2. בעמוד 304, בטור השמאלי, אחרי השורה הרביעית תבוא הכותרת ״מרכזות
;  פרטיות״, שנשמטה

 3. בעמוד 305, פרט 3 לתוספת ג׳ צ׳יל כך: ״3. שיחה דחופה — פי שנים וחצי
 מהתשלומים האמורים״.

 350 קובץ התקנות 7נ4, י׳ בשבט תשי״ד, 141.1954


