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 פקודת פקידי הממשלה(שינוי תוארים), 1940

 הודעה בדבר שינוי תארו של משנה לרשם הראשי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה (שינויי תוארים), 1940
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני מודיע לאמור:

 1. בטור א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תואריפ), 1940 (להלן —
 התוספת), יווסף התואר ״משנה לרשם הראשי של בית המשפט העליון״ ולצדו בטור ב׳ של

 התוספת יווסף התואר ״עוזר לרשם הראשי של בית המשפט העליון״.

 2. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תארו של משנה לרשם הראשי של בית המשפט
 העליון, תשי״ד—1954״.

 א׳ באלול תשי״ד(30 באוגוסט 1954)
 (חמ(14) &ט/ת/1)

ת ר ה ש ש  מ
 ראש הממשלה

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 מם׳ 1005, עמ׳ 40.

 ג ע״ר הש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת בתי משפט(הוראות מעבר), תש״ח—1948

ות לתיקון תקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף (10.) (א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח—
 1948 !, סעיף 22 לפקודת בתי משפט, 1940 2, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל

 דין, אני מתקין תקנות אלה:

2 1. בתקנה 268 לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938 3 (להלן ־״־ התקנות העיקריות), 6 ה 8 נ ס  תיקון ת

 ^ במקום ״250 פונט״ יבוא ״אלף וחמש מאות לירות׳/

2 2. בתקנה 269 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (3), בפסקה (ד), במקוכו ״250 פ״פ (א״י)״ 6 ה 9 נ ק ז ת י ! מ  ת

 w יבוא ״אלף וחמש מאות לירות״.

 תיקו! תוספת א׳ 3. בתוספת א׳ לתקנות העיקריות׳ בטופס מס׳ 17, במקום ״500 פונט״ יבוא ״אלפיים

 לירות״.

 תחי5ה 4. תחילתן של תקנות אלה היא מיום תחילת חוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט

 השלום (מס׳ 2), תשי״ד — 1954.

 ה׳«ם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידורה האזרחית (תיקון מס׳ 2), תשי״ד —1954״.

 ח׳ באלול תשי״ד(6 בספטמבר 1954)
ן ז ו ס ר ח נ  (0ט>9א<8< פ

 שר המשפטים
 1 ע״ד תש״ח, יתום׳ א׳ מס׳ 7, עמי 17.

 * ע״ד 1940, תום׳ 1 מם׳ 1032, עמ׳ 115.
 * ע״ר 1938, תום 2 מם׳ 755, עט׳ 95.

 1296 קוב׳{ התקנות 472, י״א בא5ו5 תשי״ד, 9.9.1954



 פקודת בתי משפט(הוראות מעבר), תש״ח—1948

ות הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 ות לתיקון תקנ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי םעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט(הוראות מעבר), תש״ח—1948 !,
 סעיף 28 לפקודת שיפוט בתי משפט השלום׳ 1947 2, וסעיף 19 לפקודת הרשמים 1936 3,

 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 198 לתקנות הפרוצידורה בבתי משפט שלום, 1940 4 (להלן — התקנות תיקון תקנה 198
 העיקריות), בתקנת משנה 3, בפסקה\י&׳) במקום ״250 פונט, או 150 פונט, הכל לפי העניך י . 4,

 יבוא ״אלף וחמש מאות לירות״. י

ן תיקון תקנה 241 ש ג ו א ה ל . ״ ן ) ז ך 1 ל ס ף פ ס ן ן י , ת ה נ ו ש א ד ה . ה ק ס פ  2. בתקנה 241 לתקנות העיקריות, אחרי ה
 ערעור או בקשת רשות לערער במועד שנקבע לכך בפקודת שיפוט בתי משפט השלום,
 1947, רשאי בית המשפט שמערערים לפניו׳ או שופט או הרשם של אותו בית משפט, להאריך
 את המועד האמור, אם הוגשה לו בקשה לא יאוחר מהיום השלושים לאחר המועד האמור

 ואם ראה סיבה מספקת לאיחור״. .^
ה 5 י ח  3. תחילתן של תקנות אלה היא מיום תחילת חוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט ת

 השלום (מס׳ 2), תשי״ד—1954.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום (תיקון מם׳ 2), ה׳טם
 תשי״ד—1954״.

 ח׳ באלול תשי״ד(6 בספטמבר 1954)
ן ז ו ס ר ח נ  >חמ(9) במש/2) פ

 ; שר המשפטים
 1 ע״ר תש״וו, תום׳ א׳ מם׳ 7, עט׳ 17.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1612, עט׳ 224.

 8 ע״ ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 623, עמ׳ 233.

 4 ע״ד 1910, תום׳ 2 מס׳ 978, עט׳ 29.

 5 ם״ח 165, תשי״ד, עט׳ 216.

 פקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח—1948

ות בדבר אגרות בתי המשפט  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת בתי משפט, 1940 !, סעיף 28 לפקודת שיפוט
 בתי משפט השלום, 1947 2, וסעיף 10 (א) לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח —

 31948, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

, בפרט 31 — תיקון תוספת  1. בתוספת לתקנות בית המשפט (אגרות) (מס׳ 2)׳ תשי״ג—1953 4
 (1) במקום המספרים ״248, 249, 250 ו־ 251״ בכל מקום שהם מצויים, יבואו

 המספרים ״249 ו־250״ ?
 (2) אחרי פסקה(ב) תיווסף פסקה זו:

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 מס׳ 1032, עט׳ 115.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1612, עט׳ 224.

 8 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 7, עט׳ 17.

 4 ק״ת 336, תשי״ג, עט׳ 644.

1297 54S9.9.1 ,י״א באלול תשי״ד ,  472ןובץ התקנות >



 י ״(ג) בעד הודעת ערעור של קובל פרטי על זיכוי נאשם 10.״

 תחילי׳ 2. תחילתן של תקנות אלה היא מיום תחילת חוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט

 השלום(מס׳ 2), תשי״ד—1954.

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (אגרות) (מס׳ 2) תשי״ג—1953 (תיקון
 מס׳ 2), תשי״ד—1954״.

 ח׳ באלול תשי״ד(6 בספטמבר 1954)
ן ז ו ס ר ח נ  (חמ(9) במ/א 10) פ

 שר המשפטים

 פקודת מם הכנסה, 1947

 תקנות בדבר ניכויים משכר עבודה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 48 ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני מתקין תקנות אלה:

) 1, בתקנה 2 (א) לתקנות מם הכנסה (ניכויי משכר עבודה), תש״י—1950 !:, במקום ״חמש א ) ה 2 נ ק ז ת ו ן י י  ת

 לירות״ יבוא ״שש לירות״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (ניכוי משכר עבודה)(תיקון מס׳ 2), תשי״ד—
 1954״.

 ל׳ באב תשי״ד(29 באוגוסט 1954)
ל ו כ ש י א ו ) ל 2 / י  (חמ>!) מי

 שר האוצר

 ו ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 150.8, עמ׳ 77.

 י עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.
 * ק״ת 05, תש״י, עמ׳ 461 ; ק״ת 459, תשי״ד, עמ׳ 990.

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937

י תעריף), תש״ט—1949 ו נ  חוק מסי מכס ובלו(שי
 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 י, הסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו(שינוי

 תעריף), תש״ט—1949 3, אני מצווה לאמור:

 י ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עמ׳ 183.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עש׳ 1.

 3 ס״ח 19׳,תש״ט, עמ׳ 154.

 1298 קוגץ. התקנות 472, י״א נ:אלול תשי״ד, 9.9.1954



 1. בתוספת 1 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, במקום הפרטים 640 ו־640א, יבואו החלפת פרטים
 פרטים אלה:

 תחילת תוקף

 השם

ס כ מ ר ה ו ע י  ש
 ן

 פרוטה ולפי ערד
ה היחידה ר ו ח ס ר ה ו א י  מספר ת

 הפרט

35% 

40% 

15% 

 28%״.

ת מ־0.15 ממ״ר — נות של לא פחו ו  נייר הדפםה בגלי
 (1) כשהובא עד כ׳יז' בניסן תשי״ד (30 באפריל 1954)

 (2) כשהובא אחרי כ״ז בניסן תשי״ד(30 באפריל 1954)

 נייר הדפסה לעתונים —
 (1) כשהובא עד כי׳ז בניסן תשי׳יד (30 באפריל 1954)

 (2) כשהובא אחרי כ״ז בניסן תשי״ד(30 באפריל 1954)

640« 

 640א

 2. תחילתו של צו זה היא מיום ד׳ באדר א׳ תשי״ד(7 בפברואר 1954).

 3. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור(מם׳ 28), תשי״ד—1954״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 כ״ד באב תשי״ד(23 באוגוסט 1954)
(2  (חמ(1)מכ/ת/

 ק״ת 447, תשי׳׳ד, עט׳ 764.

 חוק מם נסיעות חוץ, תשי״א—1950
 צו בדבר פטור מתשלום המס \

 ׳׳1(0
11 , אני מצווה /  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ, תשי״א—1950 ג

 לאמור:
 1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות חוץ (פטור), תשי״ד — 1954 2 (להלן — הצו), במקום פסקה תיקו! סעיף 2

 (2), תבוא פסקה זו:
 / ״(2) שרכש כרטיס נסיעה תמורת מטבע זר שנשלח לו מאת תושב חוץ במתנה
 לצורך זה ושהוחלף באמצעות סוחר מוסמך, כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות ההגנה

 (כספים), 31941, ובלבד שהסוחר האמור אישר בכתב החלפה זו.״

 2. במקום סעיף 4 לצו יבוא סעיף זה • החלפת סעיף 4
 r ״תחילה 4. תחילתו של סעיף 2 (9< היא מיום ט״ז בניסן תשי״ג(1 באפריל 1953).״

 3. . לצו זה ייקרא ״צו מם נסיעות חוץ (פטור)(תיקון)׳ תשי״ד—1954״. השם

 כ״ד באב תשי״ד(23 באוגוסט 1954)
ל ו כ ש י א ו  (המ(1) ט/נח/8< ל

 שר האוצר
 1 ם״ח 62, תשי״א, עמ׳ 12.

 2 ק״ת 454, תשי״ד, עמ׳ 927.

 3 ע״ר 1941, תום׳ 2 מם׳ 1138, עמ׳ 1380 ; ע״ר 1943, תום׳ 2 מס׳ 1274, עט׳ 459.

 קובץ התקנות 472, י״א באלול תשי״ד, 9.9.1954 1299



 פקודת המכס

 צו בדבר החזרת מכם
-  fjflA{ 1ו ן

//t>y ^ 
 בתוקף סמכותי לפי' סעיף 158א לפקודת המכס והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת

 סדרי השלטון והמשפט, תשי׳ח—1948 *, אני מצווה לאמור 5

 1. בצו זה —
 ״יריעה פלסטית״ — יריעות עליונות מהמרים פלסטיים רכים.

 2. (א) תורשה החזרת המכס ששולם על פי פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 3,
 על יריעה פלסטית שהובאה מחוץ לארץ וששימשה לייצורם של מוצרי יריעה פלסטית

 שהוצאו לחוץ לארץ.
 (ב) כמות היריעה הפלסטית שבעדה תורשה החזרתו של המכס תיקבע על ידי

 המנהל לפי סוגים שונים של מוצרי יריעה פלסטית.
 (ג) סכום המכס המוחזר יהיה בשיעור של 98 אחוזים מסכום המכס ששולם על

 יבואה של כמות היריעה הפלסטית שהמנהל קבעה כאמור.

 3. החזרת המכס לפי צו זה תורשה בין אש היריעה הפלסטית שלגביה נדרשת ההחזרה
 הובאה לפני תחילתו של צו זה ובין לאחריה.

 4. החזרת המכס לפי צו זה לא תורשה אלא אם מוצרי היריעה הפלסטית הוצאו לחוץ
 לארץ לאחר ח׳ בכסלו תשי״ד (15 בנובמבר 1953).

 5. צו המכס (החזרת מם מכס על צעצועי בד פלסטי), תשי״א—41951 — בטל.

 6. לצו זה ייקרא ״צו המכס (החזרת מכס על יריעה פלסטית), תשי״ד—1954״.

 הגדרות

 החזרת מכם
 ששולם על

 יריעה פלסטית

 תקופת היבוא
 של היריעה

 הפלסטית

 תקופת היצוא
 של מוצרי

 היריעה
 הפלסטית

 ביטול צו

 השם

 כ״ד בתמוז תשי״ד(25 ביולי 1954)
 (חט(1)מכ/28)

ל ו כ ש  ל ו י א
 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך א׳, פרק מ״ב, עט׳ 493 ; ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1588, עמ׳ 131.

 2 ע״ ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ע׳׳ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עמי 183:; ק״ת 447, תשי״ד, עמ׳ 764.

; s148 196ק״ת , תשי״א, עט׳ * 

 פקודת הסמכויות נענין היבוא, היצוא והמכס(הגנה), 1939

 צו בדבר יבוא משלוחי שי של צרכי אוכל

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—948! 2,

 אני מצווה לאמור:

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 968, עט׳ 137.

 8 ע״ד תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.
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 תנדר1ת

 משלוחי שי
 מותרים ביבוא

 משלוחי שי
 המתקבלים על

ם ד א י נ ב ר ב ח י ד  י

 משלוחי שי
 המתקבלים לשם

 מסירה או חלוקה

 אגרות

 תחולה

 ביטול .

 השם

 1. בצו זה —
 ״צורך אוכל״ — כמשמעותו בפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 1 ו

 ״משלוח שי״ — משלוח שנשלח מחוץ לארץ המכיל צרכי אוכל, למעט משקאות משכרים,
 . אשר נועדו להיות שי לאדם הנמצא בישראל כמות שהם, או לאחר אריזה בחבילות או
 בדרך חלוקה נגד שובר — ובלבד שמישראל לא ניתן בעדו כל תשלום או כל תמורה

 אחרת?
.  ״משקאות משכרים״ — כמשמעותו בפקודת משקאות משכרים (ייצור ומכירה) 2

 2. משלוחי שי, המכוונים באופן ישיר אל תושב ישראל לתצרוכת עצמית ואשר משקלם
 אינו עולה על עשרה קילוגרם כל אחד — מותרים ביבוא.

 3. לא יקבל חבר בני אדם, מאוגד או בלתי מאוגד, משלוחי שי, אלא לפי רשיון יבוא
 מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי הרשיון.

 4. לא יקבל אדם משלוחי שי לשם מסירה או חלוקה לאחרים (להלן — המוטבים), אלא
 לפי רשיון יבוא מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי הרשיון.

 5. בעד כל משלוח שי ישלם המוטב אגרה בסך 50 פרוטה.

 6. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 7. צו בדבר יבוא מזונות (משלוחי שי), תשי״א—1951, שפורסם בעתונים ״הארץ׳/
 ״הבקר״ ו״דבר״ ביום ד׳ באייר תשי״א(10 במאי 1951) — בטל.

 8. לצו זה ייקרא ״צו יבוא(משלוחי שי של צרכי אוכל), תשי״ד—1954״.

 י״ט באב תשי״ד(18 באוגוסט 1954)
 (חמ(7) דמ/ש/1)

ן י י ט ש נ ר ץ ב ר  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ע׳׳ר 1942, תום׳ 1 מם׳ 1178, עט׳ 3.
 חוקי א״י, כרך בי, פרק עא׳, עמ׳ 774.

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של רמת גן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין ערים, 1936 והסעיפים 14(א) ו־2(ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 ערים, מחוז תל־ אביב(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז תל־אביב שגבולותיו נקבעו על ידי הועדה והמתוארים בתוספת קביעת גבולות
י לשטח תכנו! ע׳ ף י ן ע ן ב כ ח ת ט ה ש י ׳ ך  י

ט והפקדו  2. גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתשריט בקנה ת^רי
ד העתק ממנו י  מידה 1:20.000, מס׳ רג/547/בע מיום י״ח בטבת תשי״ג (5 בינואר 1953) החתום ב

 שר הפנים וביד יושב ראש הועדה. העתק התשריט הופקד במשרדי עירית רמת גן וכל
 מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות המשרד הרגילות.

 1 ע״ ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עט׳ 153.

 8 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2/ עמ׳ 1.
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 הצבת ה גלעדים 3. גלעדי גבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקבועות בעמודי ביטון המת

 נשאים חמישים סנטימטר מעל לפני הקרקע והמסומנים כל אחד במספר. מקום שהנקודות
 הנזכרות בתוספת נמצאות בתוך ואדי או נהר או על דרך קיימת או מתוכננת, הוצבו הגל־

 עדים בתחום שטח תכנון העיר, סמוך ככל האפשר לנקודות האמורות.

ו 4. צו תכנון ערים (רמת גן), תש״י—1950 1 — בטל. 5 צ ו ט י  ב

ם 5. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (רמת גן), תשי״ד — 1954״. ש  ה

 תוםפת
 גבולות תכנון עיר של רמת גן

: מנקודת המוצא ליד גלעד מס׳ 1 של גבול תכנון עיר, המצוי בנקודה ן ו פ  צ
 הצפונית ביותר של גוש רישום קרקעות מס׳ 6207, לצד דרום־מזרח ומזרח לאורך גבולו
 הצפוני של הגוש האמור עד הפינה הצפונית־מזרחית של הגוש האמור, משם מזרחה, בקו
 ישר, עבור את חלקות הדרך מס׳ 2 ו־138 של גוש רישום קרקעות מם׳ 6206, עד הפינה
 הצפונית־מערבית של חלקה מס׳ 87 של הגוש האמור 5 ומשם מזרחה לאורך גבולותיהן
 הצפוניים של החלקה מס׳ 87 האמורה וחלקה מס׳ 99 של גוש רישום הקרקעות מס׳ 6206
 האמור, עד הפינה הצפונית־מזרחית של החלקה מם׳ 99 האמורה, משם דרומה־מזרחה בקו
 ישר, עבור על פני חלקת הדרך מס׳ 138 האמורה עד הפינה הצפונית־מערבית של החלקה
 מס׳ 137 של גוש רישום קרקעות מס׳ 6206 האמור ן משם דרומה לאירך גבולה המערבי
 של החלקה מס׳ 137 האמורה עד הפינה הדרומית־מערבית של החלקה האמורה ן משם
 בכיוון דרומי־מזרחי כללי וצפונה־מזרחה לאורך גבולה הדרומי של החלקה האמורה, עד
 הפינה הצפונית־מזרחית של החלקה האמורה, משם בכיוון צפוני־מזרחי לאורך גבולה
 הדרומי של חלקה מם׳ 130 של גוש רישום קרקעות מם׳ 6206 האמור, עד הפינה הדרומית־
 מזרחית של החלקה האמורה; משם צפונה־מזרחה בקו ישר > עבור על פני חלקת הדרך מס׳
 138 האמורה עד הפינה הדרומית־מערבית של החלקה מם׳ 121 של גוש רישום הקרקעות
 מס׳ 6206 האמור ן משם צפונה־מזרחה לאורך גבולותיהן הדרומיים של החלקה מס׳ 121
 האמורה והחלקה מס׳ 122 של הגוש רישום הקרקעות מס׳ 6206 האמור עד הפינה הדרומית־
 המזרחית של החלקה מס׳ 122 האמורה; משם מזרחה בקו ישר עד לנקודה שעל גבולו
 המערבי של גוש רישום הקרקעות מס׳ 6210 שממזרח לפינה הדרומית־המזרחית של
 החלקה 122 האמורה 5 משם צפונה לאורך גבולו המערבי של הגוש מס׳ 6210 האמור, עד
 הפינה הצפונית־מערבית של הגוש האמור ן משם מזרחה׳ לאורך גבולו הצפוני של הגוש
 האמור, עד הפינה הדרומית־המערבית של החלקה 4ב של גוש רישום קרקעות מס׳ 6211 ן
 משם צפונה לאורך גבולה המערבי של החלקה האמורה עד הפינה הצפונית־מערבית של
 החלקה האמורה > משם מזרחה, לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושי רישום קרקעות מס׳
 6211 ו־6203 עד הפינה הדרומית־מערבית של חלקה 7 בגוש 6643; משם צפונה לאורך
 גבולה המערבי והצפוני של חלקה 7 האמורה! ומשם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של חלקה
 6 וחלקה 30 עבור על חלקת הדרך מס׳ 28 עד לגלעד מס׳ 2 המצוי בצד המזרחי של חלקה

 28 (כביש הרצליה) בגוש רישום קרקעות 6643 האמור.

: משם דרומה לאורך גבולותיה המזרחיים של חלקה 28 האמורה בגוש ח ר ז  מ
 רישום קרקעות 6643 האמורן משם מערבה־דרומה בקו ישר עד לפינה הצפונית־מערבית
 של גוש רישום קרקעות מס׳ 6196, משם דרומית לאורך הגבולות המזרחיים של גוש רישום

 1 ק״ת 106, תש״י, עמ׳ 1277.
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 קרקעות מס׳ 6203 וגושי רישום קרקעות מס׳ 6204׳ 6125, 6165, עד הפינה הצפונית־
 מערבית של גוש רישום קרקעות מס׳ 6159 ז משם מזרחה לאורך גבולו הצפוני
 של הגוש האמור, עד פינתו הצפונית־מזרחית $ משם דרומה לאורך גבולותיהם המזרחיים
 של הגוש האמוח ושל גוש רישום קרקעות מס׳ 6158 עד לפינה הצפונית־מערבית של גוש
 רישום קרקעות מם׳ $6186 משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני עד פינתו הצפונית־מזרחית >
 משם דרומה עד לפינה הצפונית־מערבית של חלקה 275 בגוש רישום קרקעות מם׳ 6187 ן
 משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של החלקה 275 ו־135 עד לפינה הצפונית־מזרחית של
 החלקה 135 האמורה בגוש 6187 5 משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של הגוש רישום
 הקרקעות 6187 עד לפינה המערבית־צפונית של חלקה מם׳ 4 בגוש רישום הקרקעות מם׳
 6184 ן משם מזרחה לאורך הגבול שבין החלקות 3 ו־4 באותו הגוש, חוצה את חלקות 6
 ו־8 עד לדרך הארצית ראשון לציון — רעננה > ומשם דרומה לאורך הגבול המערבי של
 כביש מוצע רעננה — ראשון לציון עד לגלעד מספר 3 המצוי בפינה המערבית־דרומית של

 גוש רישום קרקעות מם׳ 6174.

 ד ר ו ם: משם מערבה לאורך הכביש תל־אביב — לוד עד לנקודת המגע בין
 הכביש ובין הגבול שבין גושי רישום קרקעות מם׳ 6173׳ 6171 ? משם מערבה לאורך הגבול
 הדרומי של גושי רישום קרקעות 6141,6173 עד להצטלבות עם כביש הטייסים« משם צפונה
 וצפונה־מערבה לאורך הציר של כביש הטייסים עד להצטלבות של רח׳ הטייסים עם הגבול
 המערבי של גוש רישום קרקעות מס׳ 6163 ? משם צפונה לאורך הגבול המערבי של גוש
 רישום קרקעות מס׳ 6163 עד להצטלבות עם ציר דרך השלום ן משם מזרחה לאורך ציר
 של דרך השלום עד להצטלבות עם הגבול שבין גושי רישום הקרקעות מס׳ 6144, 6156;
 משם צפונה לאורך הגבול שבין גושי רישום הקרקעות 6144, 6156 עד להצטלבות עם דרך
 הגבורה; משם מערבה־צפונה לאורך הציר של דרך הגבורה עד להצטלבות עם הגבול
 המערבי של גוש רישום קרקעות מם׳ 6156 ן משם צפונה לאורך הגבולות המערביים של
 גושי רישום קרקעות מס׳ 6156, 6157, 6158 עד לנקודה בצד המערבי של חלקה 3 מערבה
 לנקודה דרומית־מערבית של חלקה 381 של אותו גוש׳ עבור על פני חלקה 3 ן משם מזרחה
 לאורך הגבול הדרומי של חלקות 381, 379׳ 378, 376, 382 ן משם צפונה לאורך הגבול
 המזרחי של חלקה 382 עד לפינה הצפונית־מזרחית של אותה חלקה ז משם מערבה לאורך
 הגבול הצפוני של החלקה 382 האמורה עבור על פני חלקה 3 עד לגבול המערבי של חלקה
 3 האמורה באותו הגוש ז משם צפונה לאורך הגבול המערבי של גוש רישום הקרקעות 6156
 וגוש רישום קרקעות 6159 עד לנקודה הדרומית־מזרחית של גוש רישום קרקעות 16126
 משם מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי רישום קרקעות 6126׳ 6127, 6128 עד

 לגלעד מם׳ 4 המצוי בפינה הדרומית־מערבית של גוש רישום קרקעות 6128 האמור.

 מ ע ר ב: משם לאורך הגבול המערבי של גוש רישום קרקעות 6128, 6109 עד
 להצטלבות של הגבול האמור עם קו אמצעי של ואדי מוצרארה ן משם צפונה לאורך קו

 אמצעי של ואדי מוצרארה עד לנקודת המוצא בגלעד מם׳ 1 של גבול תכנון עיר,

 כ׳ באב תשי״ד(19 באוגוסט 1954)
 (חמ(13) תע/47)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 קובץ התקנות 472, י״א באלו? תשי״ד, 9.9.1854



! ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(1) לפקודת בנין ערים, 11936, והסעיפים 14 (א) 0 ^ 4 ^ ^ 
פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה  ו־2(ד) /

 ולתכנון ער׳עמ, מחוז תל אביב(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 פקודת בנין ערים, 1936

 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של תל אביב־יפו

 1. השטח/שבתחומי מחוז תל אביב שגבולותיו נקבעו על ידי הועדה והם מתוארים
 בתוספת יהיה ש^ח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתשריט בקנה
/ בע/ 54/41, מיום ה׳ באדר ב׳ תשי״ד (10 במרס 1954) החתום ביד  מידה 1:20,000, מ
 שר הפנים וביד ראש/ד׳ועדה $ העתק התשריט הופקד במשרדי עירית תל אביב־יפו וכל

 מעונין בדבר זכאי לעיין/ו בשעות המשרד הרגילות,

 3. גלעדי גבולות הנזכהים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקבועות בעמודי ביטון המת
 נשאים חמישים סנטימטר 6ןל פני הקרקע ומסומנים כל אחד במספר. מקום שהנקודות
 הנזכרות בתוספת נמצאות בתון^ואדי או נהר או על דרך קיימת או מתוכננת, הוצבו הגלע־

̂ד ככל האפשר לנקודות האמורות,  דים בתחום שטח תכנון העיר, םמ

 4. צו תכנון ערים(תל אביב־יפ/ תשי״א—31951— בטל.

 5. לצ1 זה ייקרא ״צו תכנון ערים(תל אביב־יפו), תשי״ד—1954״.

 קביעת גבולות
 ישטח חכנוז עיר

 תשריט והפקדו
 העתק ממנו

 הצבת ה גלעד י ם

 ביטול צו

 וץספת
 גבולות שטח תכנון עיר של תל אביב־יפו

: מנקודה הנמצאת על חוף ים/תיכון בפינה הצפונית מערבית של גוש ן ו פ  צ
 רישום מם׳ 6896 מזרחה לאורך גבולותיהם הצפודים של גושי רישום מס׳ 6896 ו־6632
 עד לנקודה הנמצאת במרחק של 150 מטר מהפינה/הצפונית מערבית של גוש מם׳ 6632
 האמור ! משם בקשת בכיוון צפוני מזרחי ודרומי מזח?י בתוך החלקות מס׳ 3׳ 1 ו־3 של
8 מטר מערבה מהפינה הצפונית  גוש רישום מם׳ 6620 עד לנקודה הנמצאת במרחק של/
 מזרחית של גוש רישום מס׳ 6632 האמור; משם מזרחה/אורך גבולותיהם הצפוניים של
 גושי רישום מס׳ 6632 ו־ 6631 עד לנקודה הנמצאת במרחק/של 110 מטר מזרחה מהפינה
 הצפונית מערבית של גוש רישום מם׳ 6631 ; משם בקשת בכיח^ צפוני מזרחי ודרומי מזרחי
6 ובחלקות V2 1 בגוש 6618 עד הפינה 6 1 9  בתוך החלקות מס׳ 1 ו־ בגוש רישום מס׳ 2
 הצפונית מזרחית של גוש רישום מס׳ 6628 י, משם דרומה מזרחה/אורך הגבול המזרחי של
 גוש רישום מס׳ 6628 עד הנקודה הצפונית ביותר של גוש רישחמ 6626 ; משם דרומה
6̂, 6625 ו־6624 עד  מזרחה ומזרחה לאורד גבולותיהם הצפוניים של גושי רישום מס׳ 26
 לפינה הצפונית מזרחית של חלקה מס׳ 241 בגוש 6624 ? משם בכיוונים *פוני מערבי וצפוני
 מזרחי לאורך הגבול המערבי של גוש 6624 האמור עד לפינתו הצפונית ב/תר; משם בכיוון
 צפוני מזרחי לאורד הגבול המערבי של חלקות מם׳ 19 ו־76 בגוש 6615 עז/?פינה הצפונית
 מערבית של חלקה מס׳ 76 האמורה? משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של חלקות

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמ׳ 153.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 ג ק״ת 190, תשי״א, עמ׳ 1358.
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 מס׳ 76, 61 — 52. 76, 51 — 47, 19, עד הפינה הצפונית מזרחית של החלקה 19 בגוש
 6615 האמור? משם צפונה מזרחה לאורך הגבול המערבי של גוש רישום מם׳ 6332 עד לפינה
 הצפונית מערבית של חלקה מם׳ 8 באותו גוש? משם בכיוון מזרחי כללי לאורך הגבול
 הצפוני של חלקה £#׳ 8 האמורה עד לפינתה הצפונית מזרחית? משם מזרחה בקו ישר
 בהמשך לקו הגבול האמור, עבור על פני חלקה מס׳ 10 (דרך) עד להצטלבותו עם הגבול
 המערבי של גוש רישונו מס׳ 6335? משם דרומה לאורך המערבי של הגוש האמור
 עד להצטלבותו עם הגבול/הצפוני של מגרש מס׳ 533 בתכנית מפורטת מם׳ תגפ/333 ?
 משם בכיוון כללי מזרחה, דרומה ומזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של המגרשים מם׳
 533 — א/527, והגבולות האזרחיים של המגרשים 526, 525 והגבולות׳ הצפוניים של
 המגרשים מס, 522 — 518 שבתכנית מם׳ תגפ/333 האמורה, עד הפינה הצפונית מזרחית
 של המגרש מם׳ 518 האמור? מעגם דרומה לאורך הגבול המזרחי של המגרש מס׳ 518
 האמור ובהמשכו עד להצטלבותו עם^הגבול הצפוני של החלקה מם׳ 11 בגוש רישום 6335?
 משם מזרחה ודרומה לאורך הגבולות/׳צפוני והמזרחי של חלקה מס׳ 11 האמורה עד לפינה
 הדרומית מזרחית ? משם מזרחה ודרומה לאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של חלקה מם׳
 10 בגוש 6335 עד לפינתה הדרומית מזחןית של החלקה 10 האמורה? משם מזרחה ודרומה
 לאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של גוש/רישום מס׳ 6337 עד לפינתו הצפונית מערבית
 של גוש רישום מס׳ 6338 ? משם מזרחה ו/ורומה לאורך הגבול הצפוני והמזרחי של גוש
 רישום מם׳ 6338 עד הפינה הצפונית מערמת של גוש רישום מם׳ 6339? משם מזרחה
 לאורך הגבול הצפוני של גוש רישום מם׳ 6639 עד להצטלבות קו הגבול עם ציר הכביש

 הארצי. /

: משם דרומה לאורך ציר הכביש,הארצי האמור בגושים מס׳ 6339 ו־6639 ח ר ז  מ
 עד הצטלבותו עם הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6639 ? משם מערבה לאורך הגבולות
 הדרומיים של גושי רישום מס׳ 6639, 6638 ו־6637 עד לנקודת ההצטלבות עם המשך הגבול
 המערבי של חלקה 28 (דרך) בגוש רישום מס׳ 6643/ משם דרומה עבור על פני חלקה 27
 בגוש 6643 (נהר הירקון) לאורך המשך הגבול המשדבי והגבול המערבי של חלקה 28
 האמורה עד לנקודה הדרומית מזרחית של חלקה מס׳/2 באותו גוש? משם בכיוון כללי
 דרומה, מערבה, דרומה ומזרחה לאורך הגבול הדרומי של/ חלקה 2 והגבול הדרומי והמזרחי
 של חלקה 27 בגוש האמור עד לנקודה המזרחית ביותר של חלקה 26 בגוש 6644 ? משם
 בכיוון כללי דרומה ומערבה לאורך הגבול המזרחי והדרומי של גושי רישום מס׳ 6644
 ו־6645 עד להצטלבות עם המשך קו הגבול המזרחי של החמקה מס׳ 29 באותו גוש ? משם
 דרומה עבור על פני נהר הירקון עד לפינה הצפונית מזרח/ת של חלקה מס׳ 4א׳ בגוש
 רישום מס׳ 6211? משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של הזקלקה מם׳ 4א׳ האמורה עד
 פינתה הדרומית מזרחית ? משם מערבה לאורך גבולה הדרומי של אותה חלקה עד פינתה
 הדרומית מערבית ובהמשך בקו ישר עבור על פני חלקה מס׳ 3 (/ירך) בגוש 6211 האמור
 עד הצטלבותו עם הגבול המזרחי של חלקה מם׳ 2 בגוש 6211 האמור? משם דרומה לאורך
 גבולה המזרחי של חלקה מס׳ 2 האמורה ובהמשכו לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום
 מם׳ 6206 עד לנקודה שממזרח לפינה הדרומית מזרחית של חלקה מ/׳ 122 באותו גוש ?
 משם מערבה, עבור על פני חלקה מם׳ 138 (דרך) בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית
 מזרחית של חלקה מם׳ 122 האמורה > משם דרומה מערבה לאורך גבולות/ןן הדרומיים של
 החלקות מס׳ 121,122, 130 ו־137 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית מותר של חלקה
 מס׳ 137 האמורה? ומשם בכיוון צפוני מערבי כללי לאורך הגבול הדרומי/המערבי של
 החלקה מס׳ 137 האמורה עד פינתה הצפונית מערבית? משם צפונה מערבה בקר^שר, עבור
 על פני החלקה מס׳ 138 (דרד< בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית מזרחית של חלקה
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 מס׳ 98 באותו גוש? משם מערבה לאורך גבולותיהן הדרומיים של חלקות מס׳ 98 ו־88
 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית מערבית של חלקה מס׳ 88 האמורה ? משם מערבה
 בקו ישר, עבור על פני חלקות 138 (דרך) ו־2 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית מזרחית
̂וש רשום מס׳ 6208? משם מערבה לאורך גבולו הדרומי של אותו גוש עד פינתו  שלי׳
 הדרומית מערבית, משם מערבה צפונה, מערבה ודרומה לאורך הגבולות הדרומי והמערבי
 של גוש זקשום מם׳ 6106, ולאורך הגבולות המזרחיים של גושי רישום מס׳ 6107, 6108,
 6110 עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 704 (רח׳ ערבי נחל) ז משם בכיוון דרומי מזרחי
 לאורך ציר ד/רך מס׳ 704 האמורה ובהמשכו עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 701 (רח׳
 אבני זכרון) 5 מעט דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 701 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך
 מס׳ א׳ ? משם דרחמה לאורך ציר הדרך מם׳ א׳ האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳
 ב׳ ? משם דרומה מערבה לאורך ציר הדרך מם׳ ב׳ האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך
 מס׳ 730 (דרך השלום)^ משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 730 האמורה עד הצטלבותו
 עם ציר הדרך מס׳ 731}לרך הגבורה)? משם מזרחה לאורך ציר הדרך מם׳ 731 האמורה
 עד הצטלבותו עם ציר הדרד מס׳ 733 ? משם דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 733 האמורה
 עד הצטלבותו עם ציר הדרך/מס׳ 666 ? משם מזרחה לאורך ציר הדרך מס׳ 666 האמורה
 עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם/734 ? משם דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 734 ? משם דרומה
 לאורך ציר הדרך מס׳ 734 האמורק עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 733 ? משם דרומה
אמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 741 ? משם  מזרחה לאורך ציר הדרך מם׳ 733 ̂ז
 דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 741 האגורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 730 (דרך
 השלום) ? משם בכיוון מזרחה לאורך צי/ הדרך מס׳ 730 האמורה עד הצטלבותו עם ציר
 הדרך מם׳ 1051 ? משם דרומה לאורך ציר/׳דרך מס׳ 1051 האמורה עד הצטלבותו עם ציר
ללי דרומה מזרחה לאורך ציר הדרך מס׳ 744  הדרך מס׳ 744 (רח׳ הטייסים) ? משם בכיוון /
 (רח׳ הטייסים) האמורה עד הצטלבותו עם הגבעול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6141 ? משם
 מערבה לאורך הגבול הדרומי של הגוש מס׳ 6141/האמור עד הצטלבותו עם הפינה הצפונית
 מזרחית של גוש רישום מס׳ 6138 ? משם דרומה לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום מס׳

 6138 עד פינתו הדרומית מזרחית של הגוש האמור. /

: משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי רישום ם ו ר  ד
 מם׳ 6138, 6137 ו־6136 עד הפינה הדרומית מערבית של/גוש רישום מם׳ 6136 האמור ?
 ומשם דרומה מערבה וצפונה לאורך הגבול המזרחי, הדרומי/המערבי של גוש רישום מם׳
 6034 עד לפינתו הצפונית מערבית > משם צפונה לאורך הגבול/מערבי של גוש רישום מס׳
 6136 עד הפינה הדרומית מזרחית של גוש רישום מס׳ 6980 ? מטם מערבה לאורך הגבול
 הדרומי של גוש רישום מס׳ 6980 האמור עד פינתו הדרומית מערבית > משם מערבה לאורך
 הגבול הדרומי של גוש רישום 6981 עד הפינה הצפונית מזרחית של/וש רישום מם׳ 6982,
 משם בכיוון דרומי מערבי לאורך גבולותיהם המזרחיים של גושי ריש^ם מם׳ 6982, 6985,
 6986 עד לפינה הדרומית מזרחית של גוש רישום מס׳ 6986 האמור ? uwn מערבה לאורך
 גבולו הצפוני׳ של גוש רישום מם׳ 6987 עד לנקודה הנמצאת במרחק של 20 מטר מהפינה
 הצפונית מזרחית של גוש רישום מם׳ 6987 האמור ? משם דרומה מערבה/בור על פני
 שטחי הגושים מס׳ 6987 ו־6989 בקו מקביל לגבולותיהם המזרחיים של גושים/מם׳ 6987
 ו־6989 ד׳&מורים עד לנקודה הנמצאת במרחק של 20 מטר מהפינה הדרומית מזרחית של
 גוש רישום מס׳ 6989 על הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6989 האמור ? משם בכיוון
 צפוני מערבי לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי רישום מם׳ 6989 !׳־7064 עד לפינה
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 דרומית מערבית של גוש 7064 ח*$מורז משם בכיוונים כלליים: צפונה מערבה׳ דרומה׳ \ -
7050v#*. Y ׳ 6 9 9 ׳ 6995׳ 7056' 7 ם ם מ י ש י י ר ש י י ג נ ה עביי^׳ל פ נ י פ  מערבה דרומה ומערבה צ

ג : י * ״ . ! ¿ 0 0 0  7153, 7146 ו־7043 כמםומן בקו כחול ב^ה מם׳ ב.ע. 41/54 הערוכה בקנה מידה 0

 מ ע ר ב: ים־התיכון.

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 י״ט בסיון תשי״ד(20 ביוני 1954)
 (חמ(13) תע/תאי/15)

 פקודת העיריות, 1934

 אכרזה על שינוי תחום עירית רמת גן

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934 ן
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, ולאחר עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה

 בהתאם להוראות סעיף 5 האמור אני מכריז לאמור:

: החלפת התוספת ן ת ז פ ם ו א ת ן ב 1 4, ת  1. ׳במקום התוספת3 לאכרזה על עירית רמת גן, תש״י — 950

 ,,תוםפת
 (םעיף1)

 תחום עירית רמת גן: השטח המותחם בקו אדום במפה הערוכה בקנה מידה 1:5.000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ב בסיון תשי״ד (13 ביוני 1954). העתקים מהמפה
 האמורה נמצאים במשרד הפנים, במשרד הממונה על מחוז תל אביב ובמשרדי עירית

 רמת גן וכל אדם זכאי לראותם בשעות ובימים שמשרדים אלה פתוחים לקהל״.
מ ש  2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על עירית רמת גן(תיקון), תשי״ד—1954״. ה

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 י״ב בסיון תשי״ד (13 ביוני 1954)
 (חט 8071)

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.

 * ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.
 י ק״ת 321, תשי״ג, עט׳ 391.

 4 ק״ת 65, תש״י, עט׳ 473.

 פקודת העיריות, 1934

 אכרזה על שינוי תחום עירית תל אביב־־יפו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934 1׳ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, ולאחר עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה

 בהתאם להוראות סעיף 5 האמור אני מכריז לאמור:

 1. תחום עירית תל אביב־יפו כמפורט בתוספת הראשונה לפקודת העיריות, 934!, שינוי תחום
: תל אביב״יפו ה ט ז ו ר י א פ ו ב  ישונה ובמקומו י

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1,
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 ןפה הערוכה בקנה מידה 1:20.000. והחתימה ביד שר / * ,,השטח המותחם בקו אדונו
 ל . הפנים ביום י״ב בסיון תשי״ד (^,ביוני 1954). העתקים מהמפה האמורה נמצאים
 £ ^ \ * & במשרד הפנים, במשרדי הממונה על מחט תל אביב ובמשרדי עי־רית תל אביב־יפו,

 ) וכל אדם זכאי לראותם בשעות ובימים שמ7*גךים אלה פתוחים לקהל״.

 2. אכרזת תל אביב־יפו (הרחבת תחום העיריה)׳ תשי״ג—1952 1 — בטלה.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תל אביב־יפו(שינוי תחום העיריה), תשי״ד—1954״.

?4 

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 י״ב בסיון תשי״ד (13 ביוני 1954)
 >חמ 8071)

 1 ק״ת 321, תשי״נ, עמ׳ 392.

 פקודת המשקלות והמידות, 1947

 תקנות בדבר תחומי טעות לגבי משקלות מטריי:

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947 1, אני מתקין תקנות
 (״כללים״ בלשון הפקודה) אלה:

ה * ^ 1. במקום תקנה 8 לתקנות המשקלות והמידות (משקלות מטריים), 1947 2 (להלן — ; ה ת
ה  פ י ח  ה

 תקנות מקוריות) תבוא תקנה זו:

 ״תחומי טעות 8. (1) טעויות היתר או החסר המותרות בשעת אימות־דיוקם של מש

 קלות מטריים של הערכים הנקובים המפורטים בטור הראשון
 שבנספח א׳ הן אלה הנקובות בטור השני או השלישי לצדו של
 אותו ערך נקוב, הכל לפי הענין׳ וטעויות היתר או החסר המותרות
 בשעת אימות־דיוקם מחדש או בקרתם של משקלות מטריים כאמור

 הן פי שנים מהטעויות האמורות.
 (2) טעויות היתר או החסר המותרות בשעת אימות־דיוקם של
 משקלות קראט מטריים של הערכים הנקובים המפורטים בטור
 הראשון שבנספח ב׳ הן אלה הנקובות בטור השלישי לצדו של
 אותו ערך נקוב, וטעויות היתר או החסר המותרות בשעת אימות־
 דיוקם מהדש או בקרתם של משקלות קראט מטריים כאמור הן

 ^ פי שנים מהטעויות האמורות״.

 החלפת נספחים 2. במקום הנספחים א׳ ו־ב׳ לתקנות המקוריות יבואו נספחים אלה :

 ע״ר 1947, תום׳ 1 מסי 1563, עמ׳ 2.
 2 עייר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1563, עס׳ 1,2.
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 טור שלישי

,  ״נטפח א

 טור ראשו! טור שני

 ערך נקוב טעות היתר או החסר המותרת
 בשעת אימות דיוק של

 משקלות רגילים משקלות דיוק

 1 מ״ג — 0.1 מ׳יג
 2 מ״ג — 0.2 מ״ג
 5 מ״ג — 0.2 מ״ג

 10 מ״ג — 0.3 מ״ג
 20 מ״ג — 0.5 מ״ג
 50 מ״ג — 0.5 מ״ג

 100 מ״ג — 1 מ״ג
 200 מ״ג — 1 מ״ג
 500 מ״ג — 1 מ״ג

 1 ג׳ 15 מ״ג 1 מ״ג
 2 ג׳ 15 מ״ג 2 מ״ג
 5 ג׳ 20 מ״ג 2 מ״ג

 0! ג׳ 30 מ״ג 3 מ״ג
 20 ג׳ 40 מ״ג 5 מ״ג
 50 ג׳ 60 מ״ג 10 מ״ג

 100 ג׳ 100 מ״ג 15 מ״ג
 200 ג׳ 200 מ״ג 30 מ״ג
 500 ג׳ 250 מ״ג 70 מ״ג

 1 ק״ג 400 מ״ג 140 מ״ג
 2 ק״ג 800 מ״ג 250 מ״ג
 5 ק״ג 2 ג׳ 600 מ״ג

 10 ק״ג 4 ג׳ 1 ג׳
 20 ק״ג 4 ג׳ 2 ג׳
 50 ק״ג 10 ג׳ 2.5 ג׳

 בנספח זה —
 ״משקלות רגילים״ — משקלות המשמשים לצרכי מסחר, כשלא נקבעה חובה להשתמש

 במשקלות דיוק ו
 ״משקלות דיוק״ — משקלות המשמשים לצרכי מסחר, כשנקבעה חובה להשתמש במשקלות

 דיוק.

 נספח כ׳
 טור ראשו! טור שני טור שלישי

 ערך נקוב ) משקל טעות היתר או החםר המותרת
 (בקראטים מטריים) (בגראמים) בשעת איטות־דיוק

 0.01 0.002 0.2 מ״ג
 0.02 0.004 0.2 מ״ג
 0.05 0.01 0.3 מ״ג

 0.1 0.02 0.5 מ״ג
 0.2 0.04 1 מ״ג
 0.5 0.1 1 מ״ג
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 טור שלישי

 טעות היתר או החסר המותרת
 נשעת אימות־דיוס

 משקל
 (בגראמים)

 טור ראשו!

 ערד נקוב
 (בקראטים מטריים)

 1 0.2 1 מ״ג
 2 0.4 1 מ״ג
 5 1 1 מ״ג
 10 2 2 מ״ג
 20 4 2 מ״ג
 50 10 3 מ״ג
 100 20 5 מ״ג.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקלות והמידות (משקלות מטריים) (תיקון מס׳ 2),
 תשי״ד—1954״.

ן י י  נ. ה. ב
 נתאשר. המפקח על משקלות ומידות

 ג׳ באלול תשי״ד (1 בספטמבר 1954)
 (חמ(16) שמ/2)

ן י י ט ש נ ר ץ ב ר  פ
 שר המסחר והתעשיה

 פקודת המכס

 תקנות בדבר החזרת מכס

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 158א(2) לפקודת המכס ג

 1. בתקנות אלה —
 ״יריעה פלסטית״ — יריעות וגליונות מחמדים פלסטיים רכים ז

 ״מוצרים״ — מוצרים המיוצרים מידיעה פלסטית שהובאה מחוץ לארץ וששולם עליה מכם
t 2 1937 ,לפי פקודת תעריף המכס והפטורים 

 ״יצרך — אדם המייצר, בין בעצמו ובין בידי אחרים, מוצרים על מנת לייצאם.

 2. (א) החזרת המכס על פי צו המכס (החזרת מכם על יריעה פלסטית), תשי״ד—1954 י,
 ששולם על יריעה פלסטית שהובאה מחוץ לארץ ושהשתמשו בה לייצורם של מוצרים, תורשה
 • רק לאותם היצרנים אשר לתוצרתם קבע המנהל ״שיעורים קבועים״ להחזרת המכס בהתאם

 לאמור בתקנה 5.
 (ב) לא תורשה החזרת המכס על יריעה פלסטית שהוטל בה שינוי על ידי צביעה

 או הדפסה, אלא אם ניתנה, לפני השינוי, הודעה על כך למנהל.
 (ג) לא תורשה החזרת המכס על משלוח של מוצרים שערך היריעה הפלסטית

 שהשתמשו בה לייצורם אינו עולה על 20 ל״י.

׳ 1 שם׳ s158, עמ׳ 131. ם ו ת 1 9 4 / פרק מ״ב, עמ׳ 493 ; ע״ר , 7  י חוקי א״י, כרד א
 2 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עמ׳ 183.

 8 ק״ ת 447, תש י״ ד, עמ׳ 761.

 חנדרות

 החורת מכם־
 ששולם על

 יריעה פלסטית
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ח מ י  ם
 חמוצרימ

 קביעת
 ״עיעור קבוע״

 מתו התחייבות

 3. יצרן שברצונו לדרוש החזרת המכס ששולם על היריעה הפלסטית שהוא משתמש הצהרות
 בה לייצור מוצרים חייב להגיש למנהל הצהרה המפרטת את תיאורו ואת סוגו של כל מוצר,
 את כמות היריעה הפלסטית הדרושה לייצורו של כל סוג וסוג וכן את המספר ואת התאריך
 של טופס היבוא שלפיו הובאה היריעה הפלסטית הזו. כן חייב היצרן, אם יידרש לכך על
 ידי המנהל, לצרף להצהרה דוגמאות של המוצרים לסוגיהם, וכן דוגמה של היריעה הפלסטית

 הדרושה לייצורם ולמסור כל ידיעה שברשותו בדבר יתר התמרים ששימשו לייצורם.

 4״ כל סוג מוצרים שנדרשה עליהם החזרת המכס יצויין על ידי היצרן בשם, בסימן או
 במספר מיוחד לכל יצרן ויצרן.

 5. לאחר בדיקת הסוגים של המוצרים האמורים יקבע המנהל את כמות היריעה הפלסטית
 שהשתמשו בה לייצורו של כל סוג וסוג(בתקנות אלה — השיעור הקבוע) והמכס יוחזר

 רק לגבי אותה הכמות,

 6. לאחד קביעת השיעור הקבוע כאמור, על היצרן לתת התחייבות —
 (1) כי מיום מתן ההצהרה ועד מתן ההתחייבות לא חל כל שינוי בפרטים

 שהצהיר עליהם ?
 (2) כי לא ישנה את הטיב והמידות של היריעה הפלסטית המשמשת להכנת
 סוגי המוצרים שביחס אליהם נקבע שיעור קבוע, בלי מסירת הודעה בכתב

 על כך תחילה למנהל ?
 (3) כי לא ישנה את שמו׳ סימנו או מספרו המיוחד של כל סוג, שביחס אליו

 נקבע שיעור קבוע, בלי מסירת הודעה בכתב על כך תחילה למנהל.

 7. יצרן התובע החזרת מכס חייב, לפי דרישת המנהל, לתת ערבות בנקאית או עזיבות
 אחרת שתאושר על ידי המנהל בסכום ובתנאים שיקבע המנהל.

 8. יצרן התובע החזרת מכם חייב להרשות לפקיד המכס, לפני אריזת המוצרים המיוצאים,
 לקחת ללא תשלום דוגמאות של אותה היריעה הפלסטית שהשתמשו בה לייצור המוצרים

 האמורים.

 9. (א) תביעות להחזרת מכס יוגשו למנהל אחת לחודש בצירוף העתק מטפסי הייצוא
 שביחס אליהם הוגשה התביעה.

 (ב) כל תביעה תתייחס למשלוחים שנעשו תוך חודש אחד ותהא ערוכה בטופס
 שיקבע המנהל.

 10. הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהוראות תקנות המכס המוחזר, 1935 !. סייג

— בטלות. ביטול
 11. תקנות המכס המוחזר (צעצועי בד פלסטי), תשי״א—21951 

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס המוחזר (יריעה פלסטית), תשי״ד—1954״. השם

 מחן ערבות

 מםירח
 דוגמאות

 הגשת תביעות

 ב׳ באב תשי״ד(1 באוגוסט 1954)
 (חמ(1)מכ/28)

י נ פ  ש. ג
 מנהל המכס והבלו

 ע״ר 19.35, תוס׳ 2 מס׳ 515, עמ׳ 505.
 לדת 196, תשי״א, עמ׳ 1488.
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 פקודת המכס

 תקנות בדבר ייטול תקנות שונות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת המכס •י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. התקנות המפורטות בתוספת לתקנות אלה — בטלות.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס (ביטול תקנות שונות), תשי״ד—1954

 תוספת

 ^ תקנות דמי סבלות במכם(תחנת הרכבת בירושלים), 1937 52
ן  /י תקנות דמי הסבלות במכס (ראש פינה וראם אל נקורה), 1937 3

 ^ תקנות סבלות בתי המכס (צמח׳ גשר, מג׳אמע, גשר שיד חוהין וגשר הירמוק),
%4 1943 

.  /< כללי סבלות במכם (תחנות מסילת הברזל של יפו ותל־אביב), 1945 5

 ביטול תקנות

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 (חמ(1) מכ/34)

י נ פ  ש. ג
 מנהל המכס והבלו

 חוסי א״י, כרר א׳ פרק מ״ב, עט׳ 493.
 יי י ע״ר 1937, תום׳ 2 מם׳ 692, עמ׳ 390.

 7 * ע״ר 1937׳ תום׳ 2 מס׳ 743, עמ׳ 1062.

 י \ עייר 1043, תום׳ 2 מם׳ 1273, עמ׳ 449.
 י 5 ע״ר 1945, תום׳ 2 מס׳ 1417, עמ׳ 544.

 פקודת המכס

 צו בדבר ביטול צו לפי םעין5 236

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 236 לפקודת המכס י, אני מצווה לאמור:

1 ביוני 3הצו מיום . בדבר שימוש בטפסים .B9.c.nc9c למשלוח סחורות 9 4 1 1 
 בין עבר־הירדן וארץ־ישראל 2 — בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המכס (צו בדבר שימוש בטפסים למשלוח סחורות בין עבר־הירדן
 וא״י)(ביטול)׳ תשי״ד—1954״.

 א׳ באלול תשי״ד (30 באוגוסט 1954)
 (חמ(1) מכ/35)

י נ פ  ש. ג
 מנהל המכס והבלו

 ביטול צו

 1 חוקי א״י, כרך א׳, פרק מ״ב, עמ׳ 493.

 ז ע״ר 1941, תוס׳ 2 מם׳ 1105, עמ׳ 804.
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 פקודת הפיקוח על המזונות, 1942

 צו בדבר מצרכים בני פיקוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 !, אני מצווה לאמור :

 1. בתוספת לצו הפיקוח על המזונות (מצרכים בני פיקוח), תש״ח—1948 2׳ בפרט
 המתחיל במלים ״בשר מכל המינים״ במקום ״ונקניק״ יבוא ״נקניק ונקניקיות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות (מצרכים בני פיקוח)(תיקון), תשי״ד—1954״.

 כ״ד באב תשי״ד(23 באוגוסט 1954)
 (חמ(16) ח/5)

 1 ?״ר 1942, תום׳ 1 מס׳ 1178, עמ׳ 3.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ ב׳ מס׳ 10, עמ׳ 37 ; ס״ת 106, תש״י, עמ׳ 1280.

 א. ה ל ו י
 המפקח על המזונות

 פקודת המסחר עם האויב, 1939

 צו הקנייה מם׳ 579

 בתוקף הסמכויות של שר האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב.
, שהועברו  11939, הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח — 1948 2

 אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 52 מ־24 בינואר 1942 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1165 מיום 29
 בינואר 1942 יבוטל במידה שחל על רכושה של תזה וקם מטריאסט (מם׳ סידורי 223).

 2. תחילתו של צו זה היא מיום כ״ז באב תשי״ד (26 באוגוסט 1954).

 כ״ז באב תשי״ד (26 באוגוסט 1954)
/צק/1)  (חמ(1) או

ן ו ג ל ד ב ו  י
 הממונה על רכוש האויל

 ! ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 923, עמ׳ 79.

 * ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 קובץ התקנות 472, י״א באלול תשי״ד, 9.9.1954



 החלפת פרט
 (כ) לתוספת

A ^ /  מדור לשלטון מקומי *

y 1941 ,פקודת המועצות המקומיות 
I צו בדבר המועצה המקומית רמת השרון 

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

 1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 8, במקום פרט (כ)4, יבוא
 פרט זה:

 ״(כ) המועצה המקומית רמת השרון.
 תאריך הקמתה: ל׳ בתשרי תש״י(23 באוקטובר 1949).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
: 6333׳ 6334, 6340 עד 6342, 6415 עד 6418, 6547, 6548, 6550 עד ם י ש ו ג  ה
 6552, 6554, 6597 עד 6600, 6613, 6614 בשלמותם, 6553 פרט

 לחלקות 1, 2, 14.
: 1 עד 5׳ 9 וחלק מחלקה 10 הגובל בחלקות הנ״ל בגוש 6332. 2 עד 9, ת ו ק ל ח  ה
 ״ 12 עד 15 וחלק מחלקה 1 שגבולותיו הדרומי והמזרחי גובלים בפינה

 צפונית־מזרחית של תכנית בנין ערים תגפ/א 333 בגוש 6335.
 10 וחלקי חלקות 8, 9, 11, 13 הנמצאים מזרחית לכביש ראשון לציון,
 ; בני ברק בגוש 6339. 1, 8, 9 עד 13, 16 וחלק מחלקה 15 הגובל

 בחלקה 1 בגוש 6549.
 1, 2, 21, 26 בגוש 6563 לפי תכניות בנין ערים תגפ/496, ר״ש 6

 (תגפ/300<.
 20 עד 29, 35 עד 38, חלקי חלקות 3, 34, 46 הגובלים בחלקות הנ״ל

 בגוש 6615.
 29 עד 34 בגוש 6616״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א)(תיקון מס׳ 10), תשי״ד—1954״.

 ט״ז באב תשי״ד (15 באוגוסט 1954)
ח ק ו ל ר א ר ש  (ח« 8011) י

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 8 י!״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178.

 * ק׳׳ת 188, ת׳טי״א, עמ׳ 1286.

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לנתניה בדבר היטל לצרכי סעד

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 נתניה חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — ו ד י נ  ה

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.
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 ״חוק עזר לתל אביב־יפו״ — חוק עזר לתל אביב־יפו(היטל לצרכי סעד), תשי״ב—1952 51
 ״העיריה״ — עידית נתניה ז

, או על פי צו  ״דרגה״ — הזנךגה שנקבעה על פי צו ההגנה (בתי מלון), תשי״ד—1953 2
, וכשלא נקבעה לפי הצווים האמורים —  ההגנה ׳(בתי אוכל) (מם׳ 2), תשי״ד—1954 3

 הדרגה שתיקבע על ידי המועצה לצרכי חוק עזר זה;
 ״אורח׳/ ״אכסון״, ״בית אוכל״, ״בעל מוסד״, ״היטל״, ״חשבון״, ״מוסד״, ״מועצה״, ״מלון׳/

 ׳״מפקח״, ״ראש העיר״ — כמשמעותם בחוק.עזר לתל אביב־יפו.

 1א. הסעיפים 2 עד 13 לחוק עזר לתל אביב־יפו כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו
 סעיפים 2 עד 13 גם לחוק עזר זה ובלבד שהביטויים ״תוספת ראשונה״ ו״תוספת שניה״

 יתייחסו לתוספת הראשונה ותוספת השניה לחוק עזר זה.

 14. חוקי העזר לנתניה (חישוב לעזרה סוציאלית), 1946 4 — בטלים.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (היטל לצרכי סעד), תשי״ד—1954״.

 תוםפת ראשונה
 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל על אוכל, משקה או אכסון הוא כזה:
 במוסד שבדרגה 1 או 2 — חמישה אחוזים ממחירם.

 במוסד שבדרגה 3 ומעלה — עשרה אחוזים ממחירם.

 תופפת שניה
 (סעיף 4)

 הודעה
 היטל לצרכי סעד

 כל אורח בבית אוכל או במלון נדרש לשלם לטובת עירית נתניה לפי חוק עזר
 לנתניה (היטל לצרכי סעד), תשי״ד—1954, היטל בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לחוק

 העזר האמור, ואם לא יעשה כן, ייאשם בעבירה.
 חייל צבא־הגנה לישראל במדים פטור מתשלום ההיטל כשהוא אורח במלון או בבית
 אוכל בדרגה 1 או 2 אי במלון או בבית אוכל המיועדים לחיילי צבא־הגנה לישראל בלבד.

־ עמי ן ד ב ב ו  ע
 נתאשר. ראש עירית נתניה

 ט״ז באב תשי״ד(15 באוגוסט 1954)
 (חמ 886008)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ק״ת 284׳ תשי״ב, עט׳ 1148.

 י־ ק״ת 404, תשי״ד, עמ׳ 173.

 ל!״ ת 416, תש י״ ד, עט׳ 318.
 4 ע״ר 1940, תום׳ 2 מס׳ 1493, עמ׳ 621.

 תחולת הסעיפים
 2 עד 13 לחוק

 עזר לתל
 אביב־יפו

 ביטול

 השם

 קובץ התקנות 472, י״א באלול תשי״ד, 9.9.1954



 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לרחובות בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934, מתקינה" מועצת עירית
 רחובות חוק עזר זה:

, בסעיף 4 ח 1. בתוספת השניה לחוק עזר לרחובות (מודעות ושלטים), תשי״ד—1953 2 ק י  ת

 החוטפת

 במקום ״1.000״ יבוא ״2.000״.

מ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (מודעות ושלטים) (תיקון)׳ תשי״ד—1954״. ע ׳  ה

ץ י ב ר ו  ב. צ. ה
 נתאשר. ראש עירית רחובות

 כ״א באב תשי״ד (20 באוגוסט 1954)
 (חט 89712)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ק״ת 397, תשי״ד, עמ׳ 90.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק.עזר לאבן העזר בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה האזורית אבן העזר חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 חגדרוינ 1. בחוק עזר זה —

 ״חוק עזר ליהוד״ — חוק עזר ליהוד(מס עסקים מקומי), תשי״א—31951:
 ״המועצה״, ״עסק״, ״עוסק״, ״מס״, ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר ליהוד, ובלבד

 שבמקום בו נאמר ״יהוד״ יראו כאילו נאמר ״אבן העזר״.

ס 2. (א) העוסק בתקופה שבין כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) לבין ח׳ בניסן מ ת ה ! 5 ט  מ

 תשט״ו(31 במרס 1955) או בחלק של התקופה האמורה — ישלם למועצה מם בשיעור הקבוע
 בתוספת 5 התחיל לעסוק אחרי ג׳ בתשרי תשט״ו(30 בספטמבר 1954) או חדל לעסוק לפני

 התאריך האמור — ישלם את מחצית המם כאמור.
 (ב) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים׳ ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום

 ומקום.
 (ג) העוסק כאמור בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד׳ והוא

 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 ע״ד 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.
 ק״ ת 177, תש י״ א, עמ׳ 1101.
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 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את הטם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המם ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום תשלום המס
 הפרסום).

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום אולם לפני ד׳ בתשרי תשט״ל (1
 באוקטובר 1954), ישלם את המם תוך 4 חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ג׳ בתשרי תשט״ו (30 בספטמבר 1954) ישלם את
 מחצית המס בבת אחת תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 3א. הסעיפים 4 עד 6 לחוק עזר ליהוד כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו הסעיפים תחולת הסעיפים
ק ו ח י 6 5  * עזר ליהוד 4 עד 6 גם לחוק עזר זה• 4 ע

 7. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום כ״ז באדר תשי״ד (1 באפריל 1954) עד יום ח׳ בניסן תחולה
 תשט״ו (31 במרס 1955).

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן העזר(מס עסקים מקומי), תשי״ד—1954״. השם

 תוספת

 שיעורי המם

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 אוטו משא
 עד 3 טון 6

 למעלה מ־3 טון 12
 חברת מים 300
 מחצבה 300
 מאפיה 50
 צרכניה, ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 50

 קבלן המבצע עבודות בהיקף שנתי
 עד 5,000 ל״י 25
 5,001 עד 10,000 ל״י 80

 10,001 עד 20,000 ל״י 150
 20,001 ומעלה 300

 קיוסק 5
 שירות אוטובוסים בינעירוני 250

י ח ר ו ם מ י י  ח
 נתאשר. ראש המועצה האזורית אבן העזר

 ט״ז באב תשי״ד(15 באוגוסט 1954)
 (חמ 81100)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לאור עקיבא. בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, a 1491 וסעיף 25(1) (ר)
, מתקינה המועצה המקומית אור עקיבא חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —

Í ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם ממונעים בכוח מיכני 

 ״המועצה״ ־— המועצה המקומית אור עקיבא ן
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן ז
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה ן

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים באזור שיפוטה של המועצה, אלא אם יש לו עליהם
 רשיון בר תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה
 בצורה נראית לעין לוחית־מםפר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי הרשות המקומית

 האחרת.

 (ב) העובר על סעיף קטן(א), דינו — קנס 5 לירות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי ליתן
 את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתתו.

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש, והם מצויירים
 בפגם אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (ד) תקפו של רשיון הוא עד ה־ 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 2 לירות, אולם אם הרשיון ניתן

 אחרי ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר, והוא יחליף כל לוחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 250 פרוטה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור עקיבא(רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954״.

 רשיוז
 לאופניים

 בקשה
 למתז רשיו;

 לוחית־מספר

 השם

 י. ו י ם נ ב ר ג
 ראש המועצה המקומית אור עקיבא

 אני מסכים.
ר י פ ף ס ס ו  י
 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ״א באב תשי״ד(20 באוגוסט 1954)

 (דומ 81125)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע׳׳ר 1041, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ה, עמ׳ 1271.
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 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לגזר בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 האזורית גזר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ה״מועצה״ — המועצה האזורית גזר ו

 ״חוק עזר לטבעוך — חוק עזר לטבעון(מודעות ושלטים), תשי״א—951! 2 .
 ״ראש המועצה״, ״פרסום״, ״מודעה״׳ ״שלט״׳ ״הצגה״, ״לוה מודעות״ — כמשמעותם בחוק

 עזר לטבעון.

 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לטבע1ץ כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים תחולת הסעיפים
 2 ער 9 לחוק

 2 עד 9 גם לחוק עזר זה, ובלבד שהביטויים ״תוספת ראשונה״ ו״תוספת שניה״ יתייחסו עזר לטבעה
 לתוספת ראשונה ותוספת שניה לחוק עזר זה.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר (מודעות ושלטים), תשי״ד—1954״. השם

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ה))

 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

 מידת המודעה אודר בם״מ רוחב בס״מ

 גדולה 93 62
 בינונית 46 62
 קטנה 46 31
 זעירה 23 31

 תופפת שניח
 (סעיף 3 (א) <

 שיעור האגרה
 בל״י

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
 יום ששי(ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים

 משטח הבד 0.005
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה׳ צביעה׳ חריטה׳ או כתיבה —

 לכל שבוע או חלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.020
 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

 לכל 3 ימים —
 (א) מודעה גדולה 2.000
 (ב) מודעה בינונית 1,000

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
 * ק״ת 154, תשי״א, עמ׳ 673.

 קובץ התקנות 472, י״א באלול תשי״ד, 9.9.1954 1319



 שיעיר האגרון
 ב ל׳ י

 (ג) מודעה קטנה 0.500
 (ד) מודעה זעירה 0.300

 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל
 מטר רוחב או חלק ממטר 1.500

ר ג נ ו י א ל ת פ  נ
 נתאשר. ראש המועצה האזורית גזר

 ט״ז באב תשי״ד (15 באוגוסט 1954)
 (חמ 81636)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1491
 חוק עזר לגני תקוה בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית גני תקוה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״חוק עזר לקדימה״ — חוק עזר לקדימה(היטל עינוגים), תשי״א—951! 2 ן

 ״עינוג״, ״בית עינוג״, ״כרטיס״, ״בול״, ״היטל״, ״מנהל״, ״מפקח״, ״המועצה״—כמשמעותם
 בחוק עזר לקדימה, ובלבד שבמקום בו נאמר ״קדימה״ יראו כאילו נאמר ״גני תקוה״.
 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לקדימה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים

 2 עד 9 גם לחוק עזר זה, ובלבד שהביטוי ״תוספת״ יתייחס לתוספת לחוק עזר זה.
 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני תקוזז (היטל עינוגים), תשי״ד—1954״.

 תופפת
 (סעיף 2)

 1. כרטיסים בודדים —
 (א) לתיאטרון, אופרה וקונצרט:

 שיעור ההיטל
 פרוטה

5 
10 
20 
30 
75 

100 
150 

 20% ממחיר הכרטיס

 כרטיס שמחירו
 פרוטה

75— 10 
 76 —־140
190—141 
240—191 
300—241 
400—301 
800—401 

 801 ומעלה
 1 ע״ ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 לן״ת 155, תשי״א, עמ׳ 707.

 הגדרות

 תחולת הסעי:
 2 עד 9 לחוק
 עזר לקדימה

 השם
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 (ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 שיעור ההיטל

 פרוטה
 כרטיס שמחירו

 פרוטה

30 
40 

 40% ממחיר חכרטים

 20% ממחיר הכרטיס.

 עד 84
100—85 

 101 ומעלה

 2. כרטיס משפחה, כרטיס קיבוצי או כרטיס לעונה

 ש. ח. ד ו ב י ן
 גתאשר. ראש המועצה המקומית גני תקוה

 ט״ז באב תשי״ד(15 באוגוסט 1954)
 (חט 81730)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 ^ עזר לדוךר השרון בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה &ך סעיף 9/(פקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית הדר השרון חוק ע}ל זה: /

/ / 
 1. בחוק עזר זה — / / הגדרות

/ / 
 ״חוק עזר לכרכור״ — חוק עזר לכרכור (פיקוח^ל כלבים), תשי״א—1951 2 5

 ״בעל כלב״, ״לוחית־מםפר״׳ ״רשיו׳*״, ״מועצה׳/ ״תחום המועצה״ — כמשמעותם בחוק
 עזר לכרכור, ובלבד שבמקום בו/אמר ״כרמך״ יראו כאילו נאמר ״הדר השרון״.

/ / 
 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ׳ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים תחולת הסעיפים

ר \? ר לכ י • / / עזר ה ד ז ז יס ע  2 עד 9 גם לח
, תשי״ד—1954״. השם ( ם י ב ל ו  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר השריוץ(פיקוח ע

/ 
ם י ־ אפ ד ן  /א. ב

 נתאשר. / ראש המועצה האזורית הדר השרון
 כ״א באב תשי״ד(20 באוגוסט 1954) / /

 (חמ 82106) /

ח / ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים /

 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 4154 עמ׳ 119.
 ק״ח 170, תשי״א, עמ׳ 936.
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 פקודת המועצות המקוג?יות, 1941
 חוק עזר להדר רמתים בדבר מניעת מפגעים

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941ג, מתקינה המועצה
 המקומית הדר רמתיים הוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״חוק עזר לטבעוך — חוק עזר לטבעון(מניעת מפגעים), תשי״ג—1952 2 ;
 ״בעל נכפים״, ״המחזיק״, ״נכסים״, ״המועצה״, ״ראש המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר

 לטבעון, ובלבד שבמקום בו נאמר ״טבעוך יראו כאילו נאמר ״הדר רמתיים״,

 תחולת הסעיפים 1א. הסעיפים 2 עד 8 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
ן 2 עד 8 גם לחוק עזר זה. 2 עד 8 לחוק , ן ע ב ט ר 5 ז  ע

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר רמתיים (מניעת מפגעים), תשיי׳ד—1954״.

ר נ ר  ש. ל
 נתאשר. ראש המועצה המקומית הדר רמתים

 ט׳ באב תשי׳י־ד (8 באוגוסט 1954)
 (חמ 821304)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 1941:, תום׳ 1 מם׳ 1.154, עמי 9¡

 2 ק״ת 308, תשי״ג, עמ׳ 181.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לזכרון יעקב בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וסעיף 25 (1) (ד)
 לפקודת התעבורה 2, מתקינה המועצה המקומית זכרוץ יעקב חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופגימ שאינם מונעים בכוח מיכני \
 ״המועצה״ -- המועצה המקומית זכרון יעקב;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן ן

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה ז
 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים,

ד 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119. י ״  1 ע

 2 חוקי א״י, כרך ב׳, פרק קכ״ח, עמי 1.271..
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ם י״יוז ה י ^ ש לן ן ם י א  2. ׳(א) לא ירכב אדם על אופניים באזור שיפוטה של המועצה, אלא :
 לאופניים

 רשיון בר תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת׳ ומאחורי מושבם קבועה
 בצורה נראית לעין לוחית־מםפר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי הרשות המקומית

 האחרת.
 (ב) העובר על סעיף קטן(א), דינו — קנם 5 ל״י.

ן בקשה ת י י ל א ש א ר ו ה  3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, ו
 . , למתן רשיון

 את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתתו.
 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוהן המאשרת,
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש, והם מצויירים
 בפנס אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ה תינתן חינם.

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד ה־ 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 2 ל״י! אולם אם הרשיון יינתן אחרי

 ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, והוא יחליף כל לוחית־מספר לוחית־מםפר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 >ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 200 פרוטה.

 5. חוק עזר לזכרון יעקב (רשיונות לאופניים), תשי״ב—1952 1 — בטל. ביטו?

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון יעקב(רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954״. השם .

ן י ט ש נ ו ר י ב ב  צ
 נתאשר. ממלא מקום ראש המועצה המקומית זכרון יעקב

 כ״א באב תשי״ד (20 באוגוסט 1954)
 (חמ 82508)

 אני מסכים.
ר י פ ף ס ס ו ח י ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים .שר התחבורה

 1 ק״ת 256, תשי״ב, עמ׳ 71.2.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר למגדל בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית מגדל חוק עזר זה:

רות י  1. בחוק עזר זה — הג
 ״חוק עזר לכרכור״ — חוק עזר לכרכור (פיקוח על כלבים), תשי״א—21951ן

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 3 ק״ת 120, תשי״ר, עמ׳ 936.
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 ״בעל כלב׳/ ״לוחית״מספר׳/ ״רשיון׳/ ״מועצה׳/ ״תחום המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר
 לכרכור׳ ובלבד שבמקום בו נאמר ״כרכור״ יראו כאילו נאמר ״מגדל״.

 תחולת הסעיפים 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
ר 2 עד 9 גם לחוק עזר זה. 2 עד 9 לחוק , ן כ ר כ ר ? ז  ע

ם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל(פיקוח על כלבים)׳ תשי״ד—1954״. ש  ח

ל ד פ כ ו ב ה ק ע  י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית מגדל

 כ״א באב תשי״ד (20 באוגוסט 1954)
 (חמ 83938)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר למנשה בדבר החזקת בעלי חיים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 האזורית מנשה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה ז

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן;

 ״בעלי חייט״ — בהמות עבודה למיניהם׳ בקר, צאן ובהמות בשר או חלב אחרות, עופות
 וכל יתר בעלי חיים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או חובבות ו

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה
 מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי החיים נותנים הכנסה ז

 ״שטח בנוי״ — שטח המגורים של ישוב בתחום המועצה.

 2. (א) מי שברשותו בעלי חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך הצר מגודרת, באופן
 שלא יהוו מפגע לציבור.

 (ב) המחזיק בעלי חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם׳ וימנע הופעתם
 והתפשטותם של מחלות ונגעים.

 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי חיים, מרחק המקום
 האמור מבית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות, ולמניעת ריחות רעים ושאר

 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובטחונו של הציבור.
 (ב) כל מחזיק בעלי חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א).
 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) וכן על כל שינוי בהן תוצג במשרד

 של כל ועד ישוב שבתחום המועצה.

 הגדרות

 החזקת
 בעלי חיים

יעת פגיעה  מנ
 בבריאות הציבור

 1 ע״ ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 תנועת
 בעלי חייב!

 דרישה לסילוק
 מפגע

 4. (א) מחזיק בעלי חיים שהוציאם או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק אותם מתוך מרעה
 שטח בנוי, אלא אס היה מקום המרעה מוקף גדר.

 (ב) לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי חיים למרעה, אלא אם יהיו מלווים
 רועה אחראי, בן שש עשרה שנה לפחות.

 5. (א) המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הוראות
 בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי החיים בתחום המועצה.

 (ב) כל מחזיק בעלי חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן(א).
 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) תוצג במשרד של כל ועד ישוב שבתחום

 המועצה.

 6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת המחזיק בעלי חיים לבצע כל
 עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעתם או לסילוק של כל מפגע או סכנה לשלום

 הציבור או לבריאותו.
 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) מחזיק בעלי חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן(א) חייב למלא אחריה.

 7. לא מילא המחזיק בבעלי חיים אחרי דרישת ראש המועצה׳ רשאית המועצה לבצע את
 העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

 8. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו
 בעלי חיים על מנת לערוך בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק

 עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

ת מסירת הודעות 3 ו ו כ  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מ
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אדם מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או שנשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או שהוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו —׳ קנס 20 ל״י, ואם עבר על הוראת עונשי!
 סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס
 נוסף 2 ל״י לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש המועצה

 או אחרי שהורשע בדין. *

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה(החזקת בעלי חיים), תשי״ד—1954״. השם

 ביצוע עבודות
 על ידי המועצה

יות  סמכו
 ראש המועצה

ה י ב ר ל ג ל  ה
 נתאשר. ראש המועצה האזורית מנשה

 ט׳ באב תשי״ד (8 באוגוסט 1954)
 (חמ 839003)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים
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 תיקוני טעויות

 בתקנה 18 לתקנות השופטים, תשי״ד—1954, שנתפרסמו בקובץ התקנות 460, תשי״ד,
 עמ׳ 1008, במקום ״לבית המשפט״ צ״ל ״לבית הדין״.

 בקובץ התקנות 448, תשי״ד, עמ׳ 860, בחוק עזר לרמות השבים (פיקוח על כלבים),
 תשי״ד— 1954, בסוף סעיף 1, במקום הנקודה יבוא פסיק ואחריו־ יווספו מלים אלה
 שהושמטו בטעות: ״ובלבד שבכל מקום בו נאמר ״כרכור״ יראו כאילו נאמר ״רמות

 השבים״ ״.

 קובץ התקנות 472, י״א בא?ו? ת׳טי״ד, 9.9.1954

 הודפגז ע״י המדפיס הממשלתי
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