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 (סדרי הדיון במתן הקלות
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 מדוד לשלטון מקומי
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 מתכנית בנין עיר), תשכ״ג—1963 •
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 לשימוש חריג), תשכ״ג—1963 . . . ..
 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), תשכ״ג—3^19

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(מנשה, תיקון), תש
 חוק עזר לכפר־סבא (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ג—1963
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 חוק עזר לחוף־השרון(שימור רחובות), תשכ״ג—1963
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 חוק הארכיונים, תשט״ו—1955
ם י י ר ו ב י ם צ י נ ו י כ ר ל א הו י ם לנ י ר ד ס ר ה ב ד ת ב ו נ ק ת ' 

, שהועברה אלי 2>:  בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים׳ תשט״ו—1955 1
: ה ל י מתקין תקנות א יעצות במועצת הארכיונים העליונה, אנ  ,ולאחר התי

, . בתקנה 1 לתקנות הארכיונים (הםדדים לניהול ארכיונים ציבוריים), תשי״ח—1957 3 r ? 1  תיקון ,1' 1 -
א: בו  'אחדי• פסקה,(3) י

 ״(4) מי שסיים קורס אוניברסיטאי לארכיונאות וקיבל תעודת ארכיונאי.״

 ה׳"0 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הארכיונים (הסדרים לניהול ארכיונים ציבוריים)
 (תיקון)׳ תשכ״ג—1963״.

ל ו כ ש י א ו 1 באוגוסט 1963) י ל 2 ) ג ״ כ ש ת ב א ב ב ״  כ
 >חט 78340) ; , ראש הממשלה

 1 ס״ח 171, תשט״ו, עמ׳ 14.

׳ י /  2 י׳׳פ 407,,תשט״ו, עמ׳ 639. "

 3 ק״ח 743, תשי״ח, עמי 102.

 חוק הארכיונים, תשט״ו—1955
ת ':•: ע מ ש י מ ט פ ש מ ט ו פ ש מ י ה ת ם של ב י י ל י ם פל י ק י ר ת ו ע י ר ב ב ד ת ב ו נ ק ת ! 

׳ 2 י ל  בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים׳ תשט״ו—1955 ? שהועברה א
י מתקין תקנות אלה:־־•־• יעצות במועצת הארכיונים העליונה, אנ ר התי ח א ל ! 

 1. בתקנות אלה —
ו  .״משפט משמעת״ — כמשמעותו בחוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), תשכ״א—81961

ת משפט או תיק במשפט משמעת שבהם הורשע,הנידון.  ״תיק פלילי״ — תיק פלילי של בי

. בהודעה ברשומות לפי סעיף 13 (א) לחוק או לפי תקנה 7 (א) לתקנות הארכיונים 2 
, יצויינו התי־ נה וברשויות מקומיות), תשי״ז—41957  (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדי

 קימ הפליליים ברשימה נפרדת ויפורש בה שהם תיקים בענינים שבהם הורשע הנידון.

, צאצאו, גו ו  3. פורסמה הודעה לפי. תקנה 2• והנידון בתיק פלילי הכלול בהודעה׳ בךז
ות, אחיו או אחותו, הודיעו לגנז על התנגדותם לביעור התיק מחמת שעלולה להיות ז  ז
ן פלילי, לא יבער הגנז את התיק האמור ולא י  /מוגשת בקשה לקיום משפט חוזר באותו ענ

 יתיר את ביעורו.

ות אלה ייקרא ״תקנות הארכיונים (ביעור תיקים פליליים של בתי המשפט  4. לתקנ
 ומשפטי משמעת), תשכ״ג—1963״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 כ״ב באב תשכ״ג(12 באוגוסט 1963)
 (חט 78341)

 * 5״ח 171, וושט״ ו, עט׳ 14.
 2 'י״ט 407, תשט׳׳ו, עמי 638.

 3 סייח 332, תשכ״א, עמי 56.

 4 ק״ת 725, תשי׳׳ז-, עט׳ 1794.

 הגדרות

 פרסום רשיטה
 נפרדת

 איסור ביעוד

 השם

 2042 יווב״ו התמנות 1486, ט׳ גא5ול תשכ״נ, 29.8.1963



 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961

 הט?ת
 חיקוקים ע5
 נמ5 אשדוד

 השט

 פקודת הנמלים ו

ות בדבר הטלת חיקוקים !  תקנ

 בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים 20 (ב) ו־21 (ב) לחוק וץוות הנמלים, תשכ״א—:
, והסעיפים 14 (א) ו־2(4) לפקודת סדרי השלטון  1961 *׳ הסעיפים 4 ד17 לפקודת הנמלים 2

, ובאישור הממשלה אני מתקין תקנות אלהן:  והמשפט, תש״ח—1948 3

! בשינויים אלה: ו  1. הוראות החיקוקים המפורטים בתוספת יחולו על נמל אשד
 (1) במקום ״נמל חיפה״ קרי ״נמל אשדוד״! |

 (2) במקום ״מעגן חיפה״ ״המעגן הסגור של חיפה״ו או ״המעגן הסגור״ קרי
! ; ד״  ״נמל אשדו
! מל אשדוד׳ בנ ״ ץ למעגן הסגור״ קרי  (3) במקום״מחו

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל אשדוד (הטלת חיקוקים), ו^שכ״ג—1963״.

 תקנות נמל חיפה (אגרות קשירה, אגרות מינגש ואגרות רציף)

.  תקנות נמל חיפה (כוח מניע), 1934 5

. ת החסנה), 1934 6 ו ד אג ) ו פ י  תקנות נמל חיפה ו

 תקנות נמל חיפה (סיראות וסבלות), 1946 :

.  צו נמל חיפה (תעריף לשירותים מסויימים), 1946 8

 תקנות גמל חיפה (אגדות לסחורה בהעברה), תשי״ז—1957
 תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים), תש״ך—1960 ג

ה ד ו ה י ־ ר ־  א,ל ב
 שר התחבורה

2043 

ר ש  י
 כ״ט באב תשכ״ג(19 באוגוסט 1963)

 (חמ 755315)

 ס״ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.
 חומי א׳׳י, ברד בי, פרגן קי״ד, עט׳ 1146.

 ע״ ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.
 חוקי א״י, ברד בי, פרק. קי״ד, עמ׳ 2051; ע״ר 1945, תום׳ 2 מם׳ 1411ן, עמי 457; ק״ת 405, •תש י״ד,

 עמ׳ 180.
 ע״ר 1934, תום׳ 2 טם׳ 475, עטי 930.

 ע״ר 1943, תום׳ 2 מם׳ 1256, עמ׳ 234 ; ק״ת 860, ת׳עי״ט, עמ׳ 587.
 ע׳׳ר 1946, תום׳ 2 מס׳ 1506, עמ׳ 835 ; ק״ת 367, תשי״נ, עמי 1142.

 עייר 1946, תום׳ 2 מס׳ 1506, עמ׳ 838.
 ק״ת 669, תשי״ז, עט׳ 713.
 10 ק״ת 980, תש״ר, עט׳ 606.

 קובץ התקנות 1486, ט׳ בא5ול תשכ׳׳נ, 29,8.1963



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 צו בדבר.קביעת חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש״ך—1960, בהוק

 תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח

י ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—11953
 ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור 5

, נקבע בזה כחוק תגמולים  1. חוק שידות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש״ד—1960 3

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק שירות בתי הסוהר כחוק תגמולים
 לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ״ג—1963״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ב בתמוז תשכ״ג(14 ביולי 1963) י
ד העבודה ) ש 7 5 0 3 2 מ 0 ח ) 

 פ׳׳ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.
 ; ס״ח 308, תש׳׳ד, עט׳ 37.

 חוש שירות
 בתי הפוהר •

 וווק תגטו5ים לעניו סעיף 46(ב) לחוק.

1 באפריל 1963). ) ג ח 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ 5 י ח  ת

 השם

 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
ד ; ״ ח ו י ן מ ו ת ללא רשי ו ר ו ח א ס ו ב ר י ב ד  *•ו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף.3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה).
, אני ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  1939*, והסעיפים 14 (א) ד

ד:  מצווה לאמו

א: בו  תיקח .1. בצו יבוא חפשי, תשכ״ב—1962 י•, בחלק ג׳ לתוספת, אחרי מספד סידורי 11 י
 החוםפת !

 ח5ק ג׳ ״12. 40.11 הסחורות אינן משומשות או מחודשות.

 13. 87.02(ב)(9) הסחורות יובאו ללא מקלטי רדיו, בין אט המקלטים
 צמודים לסחורות ובין אם לאו״.

ן מס׳ 6), תשכ״ג—1963״. ו ק תי )  השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט באב תשכ״ג(19 באוגוסט 1963) פ
 >חמ 740510) שר המסחר והתעשיה

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 טס׳ 968, עט׳ 137.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1307, ת׳עכ׳׳ב, עט׳ 1856 ; ק״ת 1373, ת׳עכ״ג, עט׳ 76 : ק׳׳ת 1408, תשכ״ג, עמ׳ 884 ; ק״ת 1472,

 תשב״ ג, עט׳ 1799.

 2044 קובץ התקנות 1486, ט׳ בא5ו5 תשכ״נ, 29,8.1963



 חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949
 צו כדבר פטור ממם |

 .בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק מס שבה מקרקעין, ת4׳ט—1949 אני מצווה :
י : ו ד  לאמו

י כ י ס ט ט י ^ ט , פ ק י ח ) ל א ) ף 6 | י ע י ס כ ר צ ה ל ז ת ב ד ש ו א  1. אגודת ״מגן דוד אדום בישראל״ מ

• ' השפ ־; ; " ׳ . , תשכ״ג—1963״. ־,' . (9 ר) (מס׳ (פטו ן  :2. לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעי

ר י פ ס ס ח ג ן  כ״ט באב תשכ״ג(19 באוגוסט 1963) פ
 >חמ 2340ז< ו שר האוצר

 1 ם״ח 21, תש״ט, עט׳ 174.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור.היטל ואופן חישובו .׳.'•׳.׳•

,  :•״ • בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירוס (תשלומי! חובה)׳ תשי״ח—1958 ג
ל ;

; ״ ; • • • ׳ • י ׳ י • ׳ ־ • י י מצווה לאמור: "  אנ

 1. בתוספת השלישית לצו־שעת־חירום (שיעוד תשלום חובה) (|2ם׳ 3) , תשי״ח—21958— תיק:ז התוספת
• י השלישית... ׳ • • ־ • • • ׳ . - ־ , ; • 

א: בו  (1) במקום פרט 16 י
 ״16. בטנים ואגוזים למיניהם (טרייט, מיובשים או!טחונים) — למען הגנה
 על תוצרת הארץ מפני התחרות של מוצרי! יבוא וכן למען הסדרת

 הביקוש או התצרוכת״. 1
 (2) פרט 43 — בטל. !
: ן א ו ב י 3 1 0  (3) במקום פרט 4

ית מזון או הטובין י ושומני מאכל לתעשי י ושומני מאכל או שמנ  ״104. שמנ
 האמורים בכל תהליך מתהליכי הייצור — למען הסדרת הביקוש או

 התצרוכת וכן למען ספיגתו או מניעתו של דיוו|ז עודף״.
: ן א ו ב י 4 1 5  (4) אחרי פרט 6

) שעובי דפנותיהם עולה על ^ .  ״157. צינורות של פוליויניל כלוריד 0
נו עולה על 152 מילקמטר (6 אינטש) שסיווגם  0.5 מילימטר ובקוטר שאי
 הוא במסגרת פרט 39.02(ט)(6) לתוספת לפקודת תעריף המכס — למען
י התחרות של מוצרי יבוא וכן למען ספיגתו  הגנה על תוצרת הארץ מפנ

 או מניעתו של דיווח עודף״. ו
 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳ 18), השט

 תשכ״ג—1963״. ! • .

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט באב תשכ״ג(19 באוגוסט 1963) פ
 >חמ 43><74< שרו המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18; ס״ח 400, תשכ׳׳ג, עט׳ 124•

 2 ק״ת 772, תשי״וו, עט׳ 776.

 3 ידת 869, תשי״ט, עט׳ 724.

 * ה״ת 1450, תשב״ג, עט׳ 1601.

 קובץ החסנות 1486, ט׳ באלו? תשכ״נ, 29.8.1963 2045



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדיבר דינים והשכונות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
: ד הלאמו ו ו י מצ אנ , 1 1957 

, במקום  החלפ״ 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות), תש״ך—1960 2
 סעיף 5

א: בו  סעיף 5 י
ס 5. סיטונאי ינהל פנקס מלאי במקור ובהעתק וירשום בו כל עסקה ס נ ^ י

י

ה

א י ל ^ 
 סיטונאי בסוכר, אורז בכל צורותיו, אבקת חלב מלא, בקר לשחיטה מקומי ומיובא,
בשד מקומי ומיובא, שימורי בשד מיובאים, ׳שמני מאכל, קפד, ירוק׳ שעו־ ' 

 עית וקמח״.

 השט 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות) (תיקון מס׳ 2),
 תשב״ג—1963״.

ר י פ ס ס ח נ 1 באוגוסט 1963) פ 8 ) ג ״ כ ש ת ב א ב ח ״  כ
 >חט 740115) שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 1010, תש״ד, עט׳ 1096 ז ק״ת 1067, תשכ״א, עט׳ 253 ; ק״ת 1428, תשנ״ג, עטי 1179,

ל מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957  חוק הפיקוח ע
« ו פ ם ת מ ר י כ ר מ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 *, אני מצווה לאמו

 ה  הגדרות 1. בצו ז
 ׳ ״מספוא — תוצרת חוץ״ — גרעינים, כוספא, סובין וחלבון מן החי מיובאים, וכן כל מצרך
 מיובא אחד המשמש להזנת בעלי־חיים ששר החקלאות הודיע עליו, בהודעה ברשומות,

 כעל מספוא — תוצרת חוץ ?
 ״מספוא — תוצרת מקומית״ — כוספא, סובין ופסולת חיטים מיוצרים בארץ, וכן כל מצרך
 אחד המיוצר בארץ והמשמש להזנת בעלי־חייס אשד שד החקלאות הודיע עליו׳ בהודעה

 ברשומות, כעל מספוא — תוצרת מקומית!
! ו י נ  ״ ״יבואן״ — מי שעסקו או חלק מעסקו לייבא מספוא — תוצרת חוץ או כל מין ממי

 ״יצרן״ — מי שעסקו או חלק מעסקו לייצר מספוא — תוצרת מקומית או כל מין ממיניו?
 ״העבדה״ — העברת הבעלות או החזקה לאחד בכל דרך מדרכי ההעברה»

 ״מנהל״ — המנהל הכללי של משרד החקלאות או מי שהוסמך על ידיו לצודד הודאות צו
 זה, כולן או מקצתן.

 העברת מספוא 2. לא יעביר יבואן מספוא — תוצרת חוץ ולא יעביר יצרן מספוא — תוצרת מקומית
 ?פי היתר אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 1 ם״ח 240, ת׳שי״ח, עט׳ 24.

 2046 קיבץ התקנות 486i, , ט׳ באלול תשכ״ג29.8.1903



 יתו או וביטולו, מסורים לשי  3. מתן היתד או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלי
 קול דעתו של המנהל. 1

, לגבי מצרכים שהעברתם ן  4. יבואן ויצרן יגישו למנהל׳ עד ל־8 בכל חודש, דיךוחשבו
נה היתד לפי סעיף 2, על העברות של מצרכים כאמור ה^נעשו על ידיו בחודש  על ידיו טעו
 הקודם ועל מצב המלאי של המצרכים שברשותו בסוף אותו. חודש!! דין וחשבון יוגש על

 טופס שהמנהל יקבע ואשר אפשר לקבלו במשרד החקלאות. ו

 5. צו זה אינו בא לגדוע מהוראות כל דין אחד. \

 6. בטלים — ו

ן  (1) צו הקשר החקלאי, תש״ט—1949 2
 (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת פסולת ו חיטים על ידי טחנות

. ו  קמח), תשכ״ג—1962 3

 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מספוא), תשכ״ג—1963״.

ן י י ה ד ש ב תשכ״ג(14 באוגוסט1963) מ א ב ד ״  כ
 >חט 35«*מ שר החקלאות

 2 העתוניט ״דבר״ ו־״ע5 המשמר״ מיום 27.5.49. ־ . -ן

־ ק״ת 1384, תשכ״ג, עמי 224. ן * ' ' .  י

 : • י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח+1957
I צו בדבר שיווק חלב 

ה ושירותים, תשי״ח— י כ ר צ  ..: v בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מ
• | : ד  11957, אני מצווה לאמו

, בהגדרה תיקו! סעי1»1  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק חלב), תשי״ח—1958 2
 ,,חלב מפוסטר״, במקום ״3%״ יבוא ״2.6%״.

1 בספטמבר 1963). תחי?ח ) ג  2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ב באלול תשכ״

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק חלןב) (תיקון), תשכ״ג— השפ
I .1963״ 

 ל׳ באב תשכ״ג(20 באוגוסט 1963) פ נוח ס ס פ י ר
i שר המסחר והתעשיה u m מ ח < 

 1 ס״ה 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 785, תשי״ח, עט׳ 1044; ק״ת 1259, תשב״ב, עט׳ 1251.

 מתו>היתר
 ותנאיו

 דינים
 וחשבונות

 שטירת דינים
 אחרים

 גיטו?

 השם

, תשב״נ29.8.1963 2047 5 ו 5 א  קובץ התקנות 486i, ט׳ ב



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
יצור) י ה ( ד י ל ר ג ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיט, תשי״ח-
ר: , אני מצווה לאמו  1957 ג

׳ בטלים —  1. , בצו בדבר גלידה (ייצור) 2
 (1) סעיף 7 ז

 (2) בתוספת —
 (א) פסקה 4 מתחת לכותרת ״חמדים הכרחיים בגלידת חלב״)
 (ב) פסקה 3 מתחת לכותרת ״המרים הכרחיים בגלידת פידות״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״א באב תשכ״ג(11 באוגוסט 1963).

 3. לצו זה ייקרא ״צו בדבר גלידה (ייצור) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ג באב תשכ״ג(13 באוגוסט 1963)
 (חט 740132)

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 העחונים ״ע? המשטר״ מיום 7.8.51 ו״הדור״ מיום 8.8.1951.

 ב ?טול
 ,סעיפים

 תחילה

 השם

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
י מ ש ן ר ק ת ת ו ש י ר י ד ר ח י א ו ל י ר ממ ו ט ר פ ב ד  צו ב

י מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 י, אנ
עה כאמור בסעיף 2 לתקן ישראלי כפי שהוכרז באכרזת תקנים  1. הדרישות לגבי צבי
ים: בנזין), י  (תקן ישראלי 90 — חשון תשכ״א (נובמבר i960) — חמרי דלק פחמימנ
- התקן), והדרישות הכימיות והפיסיקליות כאמור בסעיף 3  תשכ״א—1961־ (להלן -
) לתקן לא יחולו על בנזין המיוצר בחברת בתי זקוק ח )  פסקאות (א) (4), (א) (5) ר

 חיפה בע״מ והמיועד לייצוא.

 2. הדרישות לגבי צביעה כאמור בסעיף 2 לתקן והדרישות הכימיות והפיסיקליות
 כאמור בסעיף 3 פסקאות (א) (1), (ז) ו־(ח) לתקן, לא יחולו מיום י״ב באלול תשכ״ג
 (1 בספטמבר 1963) עד יום כ״ה בכסלו תשכ״ה (30 בנובמבר 1964) על בנזין שהמפקח

 על הדלק יעד אותו לניסוי.

 3. לצו זה ייקרא ״צו התקנים (פטור ממילוי אחדי דרישות התקן הרשמי ת״י 90),
 תשכ״ג—1963״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ל׳ באב תשכ״ג(20 באוגוסט 1963)
 (חט 74084)

 1 ס״ח 116, תשי״נ, עט׳ 30.

 2 ק״ת 1106, תשב״א, עט׳ 2017.

 פטור
 לגבי יצוא

 פטור
 לגבי ניסוי

 השם

 תיקון טעות
 בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחמרי דלק)
 (תיקון), תשכ״ג—1963, שפורסם בקובץ התקנות 1400, תשכ״ג, עמ׳ 767, בתוספת, בחלק א׳,

 במקום ״מגדל אשקלון״ צ״ל ״אשקלון״.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר

 כ״ט באב תשכ״ג(19 באוגוסט 1963)
 (חט 72602)

 2048 קובץ התמנות 1486, ט׳ באלול תשכ״ג, 29.8.1963



י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 ! פקודת בנין ערים, 1936 ן

עדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים״ףדבר הדיון בבקשות תהו ו  תקנ
 •׳להקלות מהוראות תכנית; בנין: עיר |

י מתקינה הועדה המחוזית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת בנין ערים, 1936 1
 לבניה ולתכנון עיר למחוז ירושלים, תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״ועדה מחוזית״ — הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר למחוז ירושלים!

 ״ועדה מקומית״ — כל אחת מהועדות המקומיות לבניה ולתכנון עיר במחוז ירושלים !
 ״בעל״ — לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר קרקע או בנין לתקופה של 15 שנה או יותר.

ת בנין עיר, בין שלפי י  2. ועדה מקומית לא תדון בבקשה למתן הקלה מהוראות תכנ
: זית ובין שלא דרוש, אלא לאחר שנתמלאו אלה ית דרוש לכך אישור הועדה המחו  התכנ

 .(1) פורסמה בשלושה עתונים יומיים לפחות, בעלי! תפוצה ארצית, הודעה
ת! דו ג  המפרטת את מהות הבקשה וקובעת מועד סביר להגבות התנ

 (2) ההודעה כאמור נשלחה, בדואר רשום, על חשבון והמבקש לבעלי הקרקעות
ן  והבנינים הנמצאים במרחק של לא יותר מ־200 מטר מגבולות הקרקע או הבני
יהיה המרחק האמור 50 :  עליהם חלה הבקשה, למעט תחום עירית ירושלים בו
ני  מטר בלבד, לפי מענם של בעלים אלה שלפיהם נשלחות להם הודעות לעני
 ארנונות הדשות המקומית! תעודה חתומה ביד מהנדס הועדה המקומית,
 איזה נכס הוא במרחק של 200 או 50 מטרים, לפי הענין, מהקרקע או הבנין

 שעליהם חלה הבקשה, תהיה ראיה לכאורה לדבר!

 (3) הועדה המקומית סבורה כי בעלי קרקע או בנין שייפגעו או העלולים
 להיפגע ממתן ההקלה קיבלו ידיעה על הגשת הבקשה!והמועד להגשת התנגדו־

 יות, והדבר נרשם בפרוטוקול שלה! !

 (4) ההודעה הוצגה במקומות בולטים בחזית הקרקע או הבנין שעליהם חלה
ם הגובלים! במשך התקופה להגשת י נ י מ  הבקשה או בחזית הקרקע או ה

ות ובדרך שתקבע הועדה המקומית או מי שתמנה לכך בדרך כלל! י  התנגדו

ות! ! י  (5) תם המועד להגשת ההתנגדו

 (6) הועדה המקומית החליטה בהתנגדויות של בעלי קרקע או בנין כאמור
ה המחוזית. ען לו  והודיעה על החלטתה למתנגדים במכתב רשום, ו

 3. היו הקרקע או הבנין שבעליהם זכאים לקבל הודעה לפי תקנות אלה׳ בבעלות של
ן זה בהודעה לאחד מהם, המנהל בפועל, לדעתה של הועדה  יותר מאדם אחד, די לעני

 המקומית או של מי שתמנה לכך בדרך כלל, את עניני הקרקע או ההנין.

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 589, עט׳ 153.

 קובץ התקנות 1486, ט׳ בא5ול תשכ״ג, 29.8.1963



ות אלה, בית משותף, כמשמעותו בחוק  4. היה בנין שבעליו זכאי לקבל הודעה לסי תקנ
 בתים משותפים, תשכ״א—21961 [נוסח משולב], דיה לענין זה בהודעה לנציגות של

 ,הבית המשותף,

 5. לא היתד, להקלה המבוקשת השפעה אלא על המבנה הפנימי של הבנין, שלגביו היא
 מבוקשת׳ ולא על צורתו, מראהו, מקומו וממדיו בדרך כל שהיא׳ די לענין תקנה 2 (2)

 בהודעה לבעלים של אותו קרקע או בנין ובמקרה זד, לא יחולו תקנות 2 ו־3,

 6. הועדה המחוזית לא תדון באישור מתן הקלה על ידה אלא אם נתקיימו הוראות
 ׳התקנות 2 עד 4 וכן עבדו שבעה ימים לפחות מיום משלוח ההודעות לפי תקנה 2 (6).

 7. לענין סעיף 55א לפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 י, נאמד בזה במפורש, כי תקנות
 אלה הותקנו להגנתם של בעלי הקרקעות והבניניט שייפגעו או העלולים להיפגע בדרך כל

 שהיא ממתן ההקלה.

 '8. הועדה המחוזית׳ על פי הצעת הועדה המקומית, רשאית לפטור מבקש הקלה מקיום
׳ ובתנאים שתמצא לנכון, אם היקפה ואפיה של ההקלה  הוראות תקנה 2 (2), כולן או מקצתן

 מצדיקים זאת.

 9. הועדה המחוזית רשאית לאצול מסמכותה לפי תקנה 8 לועדת משנה שתתמנה הן
 מבין חבריה והן שלא מבין חבריה.

ית בנין עיר כי השימוש למטרה מיוחדת יותר רק בקרקע או בבנינים  10. נקבע בתכנ
 שמקומם נקבע על ידי הועדה המקומית, או רק באישור מיוחד של הועדה המקומית, יחולו
תד לשימוש כאמוד, בשינויים  הוראות תקנות אלה על הבקשה לקביעת המקום או למתן הי

 המחוייבים לפי הענין.

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר למחוז ירושלים
 (סדרי הדיון במתן הקלות מתכנית בנין עיר), תשכ״ג•—1963״.

 בית טשוהןז

 שינויים
 פנימיים

 הנבלות
 ?אישור הועדה

 המחוזית

 אחריות
 בנזיקין

 פטור

 אצי?ח

 בקשה ?קביעת
 אתר מיותר
 או ?אישור

 שימוש

 השם

ה י ע ש  ש׳ ב׳ י
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה

 ולתכנון עיר מחוז ירושלים

 נתאשד.
 א׳ בתמוז תשכ״ג(23 ביוני 1963)

 (חט 765102)

א ר י פ , ש ד ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2 ס״ח 349, תשכ״א, עמי 201.

 3 ע״ר 1944, תום׳ 1 טס׳ 1380, עט׳ 38 ; עייר 1947, תום׳ 1 מט׳ 1563, עפ׳ 32•

 2050 קוביי התקנות 1486, ט׳ בא?ול תשכ״ג, 29.8.1903



 פקודת בנין ערים, 1936 ן

ת ו ש ק ב ן ב ו י ד ר ה ב ד : ב ז ירושלים, ו ר, מח ן עי ו נ לתכ ה ו י נ ב ת ל י ז ו ח מ ה ה ד ע ו ר ל ז ק ע ו  ח

ג י ר ש ח ו מ י ש ר ל ת י ן ה ת מ  ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 1 (להלן — הפקודה), מתקינה
ה: !  הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלים, חוק עזר ז

! — ה  1. בחוק עזר ז
 ״ועדה מחוזית״ — הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז ירושלזם!

 ״ועדה מקומית״ — כל אחת מתועדות המקומיות לבניה ולתכנון עיר במחוז ירושלים,
ן לתקופה של 15 שנה ומעלה.  ״בעל״ — לרבות שוכר ושוכר משנה ששכר קרקע או בני

 2. ועדה מקומית לא תדון בבקשה להיתר שימוש חריג לפי סעיף 11 (ג) לפקודה אלא
: ו  לאחר שנתמלאו אלה

 ׳.(1) פורסמה בשלושה עתונים יומיים לפחות, בעלי! תפוצה ארצית, הודעה
 המפרטת את מהות הבקשה וקובעת מועד סביר להגשת! התנגדות ז

 '(2) ההודעה כאמור נשלחה, בדואר רשום, על חשבון |!מבקש לבעלי הקרקעות.
ן י מ ם הנמצאים במרחק של לא יותר מ־200 מטר מגבולות הקרקע או ה י נ י מ ה  ו
 עליהם חלה הבקשה, למעט תחום עירית ירושלים בו ן יהיה המרחק האמור 50
ני  מטר בלבד, לפי מענם של בעלים אלה שלפיהם נשלחות להם הודעות לעני
 ארנונות הרשות המקומית! תעודה חתומה ביד מהנד$ הועדה המקומית, איזה
ן שעליהם י מ  נכס הוא במרחק של 200 או 50 מטרים׳ לפי הענין, מהקרקע או ה

 חלה הבקשה, תהיה ראיה לכאורה לדבר! \
ן שייפגעו או העלולים י  (3) הועדה המקומית סבורה כי בעלי קרקע או מ
  להיפגע ממתן ההקלה קיבלו ידיעה על הגשת הבקשה!והמועד להגשת התנגדו

 יות, והדבר נרשם בפרוטוקול שלה! ן

ן שעליהם חלה הב־ י מ ה ! ו  (4) ההודעה הוצגה במקום בולט בחזית הקרקע א
יות ובדרך שתקב^נ הועדה המקומית או מי  קשה במשד התקופה להגשת התנגדו

ה לכך בדרך כלל! !  שתמנ

ות! י  (5) תם המועד להגשת ההתנגדו

 (6) הועדה המקומית החליטה בהתנגדויות של בעלי קרקע או בנין כאמור
 והודיעה על החלטתה למתנגדים במכתב דשוס, ולועזוה המחוזית.

ן שבעליהם זכאים לקבל הודעה לפי ןזוק עזר זה, בבעלות של י  3. היו הקרקע או הבנ
עא לדעתה של הועדה הפר ו ן זה בהודעה לאחד מהם, המנהל בפ  יותר מאדם אחד, די לעני

. ן י מ י הקרקע או ה נ י  קומית או של מי שתמנה לכך בדרך כלל, את ענ

 4. היה בנין שבעליו זכאים לקבל הודעה לפי חוק עזר זה׳ בית!משותף׳ כמשמעותו בחוק
ה בהודעה לנציגות של הבית ן ז [נוסח משולב], דיה לעני 2  בתים משותפים, תשכ״א—1961

 המשותף.

 1 ע״ד 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עט׳ 153.

 2 ם״ח 349, תשכ״א, עט׳ 201.

 קובץ התקנות 1486, ט׳ באלול תשכ״ג, 29.8.1963



 5. הועדה המחוזית לא תדון בבקשת אישור היתד לשימוש חריג לפי סעיף 11 (ג)
ימו הוראות הסעיפים 2 עד 4 וכן עברו שבעה ימים לפחות מיום  לפקודה אלא אס נתקי

 משלוח ההודעה לפי סעיף 2 (6).

אמד בזה בפירוש כי חוק עזר  6. לענין סעיף 55א לפקודת הנזיקין האזרחיים, 31944׳ נ
 זה הותקן להגנתם של בעלי הקרקעות והבנינים שייפגעו, או העלולים להיפגע בדרך כל

 שהיא ממתן ההיתר לשימוש חריג,

 7. הועדה המחוזית, על פי הצעת הועדה המקומית, רשאית לפטור מבקש היתר מקיום
 הוראות סעיף 2 (2), כולו או מקצתו, ובתנאים שתמצא לנכון, אם היקפו ואפיו של השימוש

 החריג מצדיקים זאת.

 #. הועדה המחוזית רשאית לאציל מסמכותה לפי סעיף 7 לועדת משנה שתמונה הן
 מבין חבריה והן שלא מבין חבריה.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיד, מחוז ירושלים
 (סדרי הדיון בבקשות להיתר לשימוש חריג), תשכ״ג—1963׳•׳.

 הנבלות
 לאישור הועדה

 המחוזית

 אחריות
 כנזיקין

 פטור

 אעי?ח

 השם

ה י ע ש  ש׳ ב׳ י
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה

 ולתכנון עיר מחוז ירושלים
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 נתאשר.
 א׳ בתמוז תשכ״ג(23 ביוני 1963)

 (חפ 765101)

 ע״ר 1944, תוס׳ 1 מם׳ 1380, עט׳ 93 ; ע״ר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1563, עט׳ 32.

 צגקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו י ר ו ז ת א ו צ ע ו ר מ ב ד ו כ  צ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ד5(3) לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים
: ד ׳ אני מצווה לאמו  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בסעיף 9 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3 (להלן — הצו
) — בטל. ב ) ן ט  העיקרי), סעיף ק

א: בו  2. במקום הסעיפים 91 עד 96 לצו העיקרי י
 ״הועד הטהי«י 91. (א) חברי הועד המקומי בישוב שיתופי יהיו האנשים שהם באותה
' שעה, על פי תקנותיו, חברי ועד ההנהלה של האגורה השיתופית לחת־ 3 ' " ' " כ י י 6 ! "  ב

 יישבות של אותו ישוב.

 (ב) חדל ישוב להיות שיתופי, תמנה המועצה ועד מקומי בדרך
 האמורה בסעיף 92 ורואים ועד זה כועד ראשון שמונה על פי הסעיף

 האמור.

 ביטול
 סעיף 9(ב)

 החלפת
 הסעיפים
 מ עד 96

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 110.

 2 ע״ ר תש״ ח, תום' א' מם' צ, עמי 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 : ק״ת 958, תש״ד, עפ׳ 193.

 2052 קובץ התקנות 1486, ט׳ באלול תשכ״נ, 29.8.1963:



ננו שיתופי ימונו  הועד המקומי 92. (א) חברי הועד המקומי הראשון בישוב: שאי
'״״, על ידי המועצה לאחד התייעצות עם גופים ציבוריים שיש להמ, לדעתה, ״, ,  עא״״ו

 נגיעה בדבר! המינוי טעון אישורו של השר. ו
 (ב) רשאית המועצה לבטל מינויו של חבר ועד מקומי ולמנות

. ו ( א ) ן ט  במקומו חבר אחד בדרך האמורה בסעיף ק

 הישיבה 93. (א) הישיבה הראשונה של הועד המקומי הראשון תתכנס׳ תוך14
 הראשונה יום מיום אישור מינויו על ידי השר, על פי הזמנת ראש המועצה והוא

 ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש הועד המקומי.
 (ב) לא קויימו הוראות סעיף קטן (א),! יכנס השר את הועד
 המקומי לישיבתו הראשונה והוא ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש

 הועד המקומי. !

 כהונת י-יעי 94. הועד המקומי הראשון יכהן עד שייבחר ועד מקומי לפי הוראות
 צו זה. ו •

נו שיתופי נ  בחירת הועד 95. (א) הועד המקומי הבא אחרי הראשון כישוב שאי
 ייבחר לפי הוראות פרק זה. • ן

 (ב) ועד קיים ימשיך בתפקידו עד שיכנס לתפקידו ועד חדש.

 מספר חברי י. 96. (א) מספר חברי ועד מקומי׳ נבחר בישומ שאיננו שיתופי ייקבע
 ועד מקומי . י ! ,

י היום  בישוב בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום 31 בדצמבר שלפנ
 שאיננו שיתופי הקובע, כאמור בסעיף 97(א), בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם

! : ו , לפי טבלה ז  התושבים, תש״ט—1949 4
 סוג חישובי מפפר התושבים ]טטפר חברי הועד

 א. עד 500 ו 5 עד 9
ד 11 ד 1000 ו 7 ע  ב. 501 ע
 ג. 1001 ומעלה I 9 עד 15

 (ב) מספד חברי הועד המקומי ייקבע בהתאם לסעיף קטן (א)
 על ידי השר בהתייעצות עם המועצה׳ תוך 14 יום מיום הנחת העתקים

 מפנקס הבוחרים כאמור בסעיף 100. !
 (ג) השר רשאי להגדיל את מספר חברי ועד מקומי של ישוב
י הסוגים הראשונים המפורטים בטבלה שבסעיף  הנמנה עם סוג משנ

 קטן (א), כדי המספר המקסימלי הקבוע בטבלה לוםוג הבא אחריו.

 ועדה ופסיי 96א. (א) המועצה תמנה ועדת בחירות בהתאם להוראות שבפרק
ח השלישי. ! י י י ח ב ' 

 (ב) השר ימנה פקיד בחירות לכל ישוב שאיננו שיתופי שבו
 עומדים לבחור ועד מקומי. !

פי תו ,שי ו נ נ  מועד הבחירות 96ב. (א) הבחירות הראשונות לועד המקומי ו בישוב שאי
ו במועד שיקבע השד. |. • מ י י ו ק י , , ^ ^ ; 

 שיתופי (ב) הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות יקויימו כל ארבע
ת המצדיקות זאת, לדעתו, מ ח ו י  שנים׳ ובלבד שהשד דשאי בנסיבות מ

 לקבוע מועד בחירות מוקדם יותר או מאוחד יותר.!

, ו? תשכ״ג29.8.1963 5 א  קוב׳ז התקנות 486i, ט׳ ב



 (ג) לא קויימו בחירות מסיבו! כל שהיא במועדן לפי סעיף קטן
 (ב), יקבע השר מועד בחירות אחר! מועד הבחירות החדש יהיה ככל
 האפשר מיד לאחד שחלפה הסיבה לאי־קיומן במועד החל לפי סעיף

 קטן (ב)•
 שימת 96ג. הבחירות לועד יהיו כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.״

 הבחירות -

א: בו  החלפת 3. במקום הסעיפים 134 ו־134א לצו העיקרי י
 הסעיפים

עד מקומי, בהתאנו  134 ו-134א .הכנת תקציב 134. (א) לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ו
י להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה י מ י ס ד מ ע  י

. לאישור. ^ > 1  ׳

 (ב) התקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחד מיום 1 בינואר
 בכל שנה לשנת הכספים הבאה.

 (ג) לא הגיש הועד תקציב במועד האמור ולמרות דרישתה של
ב בשביל ד 28 בפברואר, תכין המועצה תקצי  המועצה לא הגישו ע
 הועד, כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי הישוב.
 (ד) המועצה תמסור בכתב לועד את החלטותיה בדבר התקציב

 עד ליום 31 במרס.
 (ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), ישוב שיתופי רשאי, באישור
 המועצה׳ לערוך תקציב לשנה המתחילה ב־1 באוקטובר והמסתיימת ב־30
 בספטמבר שלאחריו! נערך תקציבו כאמור, יהיה היטל המסים ערוך

 לאותה תקופה.
 (ו) ערך הועד של ישוב שיתופי את תקציבו בהתאם לסעיף קטן
 (א) יגישנו לאישור המועצה לא יאוחר מיום 1 באוגוסט שלפני תקופת
ב! המועצה תמסור לועד החלטותיה בדבר התקציב בכתב עד ליום  התקצי

 30 בספטמבר.
 שינוי התקציב 134א. המועצה רשאית, לאחר שתשמע את דעתו של הועד המקומי, לתקן
ן להוסיף פרט, אם, לדעתה׳ הוספת ג  או לדחות כל פרט מפרטי התקציב ו

 הפרט הכרחית לטובת הציבור.
 ערר 134ב. (א) ועד מקומי רשאי להגיש ערר מנומק לשר על כל תיקון.

די המועצה.  שינוי, דחיה או הוספה בתקציב שנעשה על י
 (ב) הערר יוגש תוך שבעה ימים מהיום שתיוודע לועד החלטת
ד או ישלח  המועצה לסי סעיף 134א! ביום הגשת הערר ימסור הועד בי
 בדואר רשום העתק ממנו למועצה, והיא תהא רשאית להמציא לשר הסב־

 דים תוך שבעה ימים מיום קבלת ההעתק.
 (ג) בתום שבעת הימים לאחר מסירת ההעתק למועצה השד

 יכריע בערר והכרעתו תהיה סופית.
די השר  בקורת . 134ג. חשבונות ועד מקומי יבוקדו על ידי אדם שנתמנה לכך על י
ת והוא חייב להגיש לסר ולמועצה דין וחשבון על פעולותיו הכספיות של י נ י ב ע  ח

 הועד, הכל לפי דרישת השר״.

 זושם 4. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ט באב תשכ״ג(19 באוגוסט 1963) ח
) שר הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 2054 קוב? התקנות 1486, ט׳ באלול תשב״ג, 20.8.1063



 הח?פת
 פרט (05
 בתוספת

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . צו.בדבר המועצה האזורית מנשה ן•

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 19411 ג
ר:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 יי, אני מצווך• לאמו

, במקום פרט  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)׳ תשי״ח-1958 3

א: . • •! בו  (לג) י
 ״(לג) 1
 מנשה !

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של-אזור מנשה הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 וה־
 חתומה ביד שר הפנים ביום כ״ד בתמוז תשכ״ג (16 ביולי 1963)ן ושהעתקים ממנה נמצאים

 במשרד הפנים בירושלים ובמשרד המועצה האזורית בחדרה. !

I טור ב׳ 
 גו׳טים וח?קות רישוט קרקע \ •

ד 12238 בשלמותם.  12159, 12160, 12228 עד 12231, 12234 ע
 10082 .בשלמותו!10077 פרט לחלקות 1, 3, 8; 10080 פרט

 לחלקות 17׳ 70,68. ו
 38, 39 וחלקי חלקות 37, 40, 41, 42 בגוש 7714 כמסומן
 במפה! 35׳ 36, 39 בגוש 7715?! חלק מחלקה 1 בגוש 7725
 כמםומן במפה! חלק מחלקה 1 !בגוש 7726 כמסומן במפה
ד 44, וחלק מחלקות  באות ״א״? 18 עד 22, 25 עד 28׳ 34 ע
 32, 33, דרכים בגוש 10114 כמ>4ומן במפה! שטח באדמות

 באקדראל־גרביה כמסומן במפה באות ״א״.
 7716, 7717, 10029, 10125, 10672 בשלמותם! 7714 פרט

 הגושים:
ם:  הגושי

ת:  החלקו

 טור א׳

 ברקאי
 גן־השומרון

 מחלקות 34 עד 36 כמסומן
ד 5. 17 וחלק מחלקה 1  ע

 לחלקות 37 עד 42, 45, 46 וחלק!
 במפה! 10028 פרט לחלקות 3 !
! . ( י דד ) 

 1 עד 13,11 עד 25,17, וחלקי חלקות 18 עד 21׳ 23, 24׳ 26,
i 38,27 בגוש 7715 כמסומן במפה 

 14,13,9,8, וחלקי חלקות 1,1U12 (דרכים למסילת ברזל)
 בגוש 110018 ו

 1 עד 10,9,7׳ 12 עד 26,15 עד 29׳ 36,35,30 וחלקי חלקות
 34,24,16 (דרכים) בגוש 10023 כמםומן במפה!,

 6׳ 7, וחלק מחלקה 14 בגוש 10024 כמסומן במפה! 10 עד
 13 וחלק מחלקה 6 (דרך) בגוש 10052 !

ד 7,5 עד 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29׳ 60, וחלקי חלקות  1 ע
 28,25,19 בגוש 10117 כמםומן המפה!

 2,1 בגוש 10118 ! גוש 10671 בחלקו המזרחי מזרחית לכביש
 חיפה—תל־אביב כמםומן במפה באות ״ב״.

אל הגושים:  גךשמו

 החלקות:

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' מס׳ 2, עט׳ 1.

 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 : ק״ת 880, תשי״ט, עט׳ 972 ; ק״ת 911׳ ח׳עי׳׳ט, עט׳ 1459.

 קיב״ז התקנות 486i, , ט׳ בא?ו? תשכ״ג29.8.1903



 מור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טווי א׳

 12112 עד 12117 בשלמותם! 12118 פרט לחלקות 1 עד 12,
 וחלק מחלקה 39 (דרך).

9׳ 10 וחלק מחלקות 8,3 (דרבים) בגוש 10129 !65 עד ,7 ,5 
 68׳ וחלק מחלקה 96 (דרד) בגוש 12119 !

 57, 61,58, 62, 65, 66, 69, 70 בגוש 12128.

 12227 בשלמותו! 10069 פרט לחלקות 1 עד 11,3 עד 18׳ 42,
 43 ופרט לחלק מחלקה 44 (דרך)! 10070 פרט לחלקות 1 עד
 9,7 עד 25,12 וחלק מחלקה 26 (דרך)!12225 פרט לחלקות

 69 וחלק מחלקה 70 (דרך).

 7 עד 10 בגוש 10076.

 7894׳ 7895, 7908, 7909׳ 7910, 7916 בשלמותם! שטח באד־
תא כמסומן במפה באות ״ג׳׳.  מות ג׳ת חי

 שטחי אדמות באקה־אל־גרביה וג׳ת כמםומן במפה באות
 ״ד״.

 7912 עד 7915 בשלמותם! שטח אדמות זיתה כמםומן במפה
 באות ״ה״.

 10086, 10087, 10088 בשלמותם! 10089 פרט לחלקות 1 עד
 3, 28 עד 33 וחלקי חלקות 37, 38 (דרכים)! שטח אדמות

. ד  הכפרים קפין ובאקה־אל־גדביה כמסומן במפה באות ״

 שטח אדמות קפין כמסומן במפה באות ״ז״.

 12111,12110 בשלמותם! 10068 פרט לחלקות 29 עד 47.42
 עד 50 ! 10090 פרט לחלקות 7 עד 13׳ 21 עד 26 וחלק מח

 לקה 16 (דרך).

 1 עד 6׳ 41 בגוש 10071 ! 22 עד 29 בגוש 10098 ! 29 עד 33,
 36 עד 43, 48, וחלק מחלקה 46 (דרך) בגוש 10099 ! 33,
 110׳ 138,116, וחלק מחלקות 38׳ 49, 104 (דרך ונחל אכזב)

 בגוש 10100.

 12233,12232,12226 בשלמותם.

 10081, 10083, 10085 בשלמותם! 10079 פרט לחלקות 4 עד
 6, 8 עד 14,11 עד 27, 57׳ 58, 61, 62, 64 עד 67 וחלק

 מחלקות 59,56׳ 60 (דרכים ונחל אכזב).

ד 141,140,4 בגוש 10084 !  1 ע

 21 עד 23׳ 27 עד 29 בגוש 10106 !

 שטח אדמות באקה־אל־גרביה כמםומן במפה באות,,ח״.

 בפד־גליקסון הגושים:

ת:  החלקו

 כפר־פינס הגושים ׳.

 החלקות:

 להבות־חביבה הגושים:

 מאור

 מגל הגושים:

ית הגושים:  מענ

 מצר

 משמרות הגושים:

ת:  החלקו

רן הגושים: ךעי  עי

 עין־שמר הגושים:

ת:  החלקו

 2056 קובץ התקנות 1486, ט׳ באלול תשב״ג, 29.8.1968



 טור ב׳
 נושים וחלקות רישום ?רקע

רא׳  טו

 12091 עד 12097, 12099 עד 121201,12104 עד 12123, 42133
ד 91,  12139 בשלמותם! 12119 פדט לחלקות 69 עד 87, 89 ע
ד 71,  97,96 ! 12127 פרט לחלקות 28 עד! 36׳ 48 עד 67,64 ע

 וחלק מחלקה 66 (דדך). !
ד 68 וחלק מחלקה 4ן6 (דרך) בגוש 112105 ד 66,53 ע  12 ע

 שטח של הכפר ההרוס קניר. !

 7720׳ 7893 בשלמותם ? 7721 פרט! לחלקות 1 עד ד ז 7892
i .52 פרט לחלקות 47 עד 

 6,3,2 עד 14,11 עד 16׳ 26,19, 30,27 עד 43 בגוש 7891.

 10116,10115 בשלמותם!
 חלק מגרש 7727 כמםומן במפה באות,,א״.

 חלק מחלקה 1 בגוש 7724 ! חלק מחלקה 1 בגוש 7725 כמ־
 סומן במפה! 5 עד 7, וחלק דרומי של חלקה 4 כמםומן במפה,
 חלק מחלקה 31 (דרך) בגוש 10114 ! 22,21,6׳ 30 עד 37,
ד 59׳ וחלקי חלקות 19׳ 28,25, 45 כמםומן במפה בגוש  46 ע
 10117! שטח אדמות באקה־אל־גרביה כמםומן במפה

 באות «ט״.

 הגושים:

 החלקות:

 הגושים:

ת:  החלקו

 הגושים:

ת:  החלקו

 רגבים

 שדה־יצחק

 תלמי אלעזו

 הגושים: 7718, 7719 בשלמותם! 10084 פוזט לחלקות 1 עד 4׳ 140,
1 141. 

 החלקות: 46,45 וחלקי חלקות 34 עד 40,37!עד 42 בגוש 7714! 28 עד
 34, 37 וחלקי חלקות 18 עד 231,21, 24, 26׳ 27, 38 בגוש

 7715 כמםומן במפה! !
ד 7 בגוש 7721 ! חלקה 2, וחלק מחלקה 1 במסומן במפה  1 ע
 בגוש 7724 ! 17 עד 21 בגוש 10023 ! 1 עד 3, 28 עד 33
 וחלקי חלקות 38,37 (דרכים) בגוש 10089 !12 עד 17 וחלקי
 חלקות 30, 32, 33 (דרכים) כמםומן במפה בגוש 10114 ! 1
 וחלק מחלקה 8 (דרך) בגוש 10129! 14, 15׳ 20, 21 בגוש
 12129¡ שטח באדמות באקרדאליגרביה כמםומן במפה

ו ו ״ י » ת ו א  ב
ת כמסומן במפה! באות ״כ״! שטח באדמות  שטח באדמות ג׳

 באקה־אל־גרביה כמסומן במפה באות ״ל׳/

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)! (מנשה, תיקון)׳ תשכ״ג— השט
 1963״. 1

א ר י פ . ש ד ש מ מ ^ י  כ״ד בתמוז תשכ״ג(16 ביולי 1963) ח
ד הפגים 1 ו ש 8 0 0 ט 1 ח ) 
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לכפר־םבא בדבר הריסת מבנים מסוכנים

, מתקינה מועצת עירית כפר־•  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 סבא חוק עזר זד.:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן׳ בטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר׳ גג,
 ארובה׳ מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק ממין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר׳ גדר׳ משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטחז
 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה ממין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין

 וביי שאיננו הבעל הרשום!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ן

 ״מהנדס״ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה וכל אדם שהמהנדס העביר ־
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״העיריה״ — עידית כפד־סבא!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדמ שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 בולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים ואת שלום
 הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או המחזיק בו, כי המין מהווה סכנה למחזיקים,או לציבור,
 יודיע על כך לראש העיריה.

 (ג) ראש העיריה יורה למהנדס לערוך׳ מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל הודעה מיד
 אחדי קבלתה׳ סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש העידיה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש העיריה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה באמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריד• לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבכין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למח־
 זיקים או לציבור, רשאי ראש העידיה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת המין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 הגדרות

 עריבת בדיקה

 הודעות

 ביצוע עבודות
 ע5 ידי ראש

 העיריה

 אישור סכום
 ההוצאות

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עמי 1.
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 6. (א) ראש העיריה או המהנדס רשאים להיכנס בכל זמן סביר לכל בנין, כדי לבדר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. !

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה או למהנדס להשתמש! בסמכויותיו לפי סעיף

י . . 1 י ( א ) ן ט  ק

ו היא מכוונת,  7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאלי
י מש־  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאןזרונה, לאחד מבנ
 פדותו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או| נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הןדועים לאחרונה. אם.אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא. המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות
י עתונים!לפחות, הנפוצים בתחום  האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשנ

 העידיה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית. , !

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לזרות, ואם היתה העבירה
נו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה יו לאחד שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין. ו

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־סבא (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ג—1963״.

ץ י ב ו ק ר  נתאשד. ש7 מ
 ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963) ממלא מקום ראש עירית כפר־םבא

א • 1 ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים . •י

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
ה מ ן צ ה על ה נ ג ר ה ב ד ן ב ו ר ש ה ־ ר ד ה ר ל ז ק ע ו  ח

194̂ מתקינה המועצה.  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 
: ו ה  האזורית הדר־השרון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— ן הגדרות

 ״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־השרון« )
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד לו בכתה את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן« !
 . ״צמח״ — עץ׳ שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או

 בגן, או כל חלק מהם ו ו
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו >

 ״גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחד ברשות הרבים שצמחים נטועים או
 צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור! ו

 . ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, כיכר ומגרש שבבעלות המועצה׳
 וכל מקום ציבורי, הנמצאים בתחום המועצה. !

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

 טטכות ראש
 העיריה

 והמהנדס
 להיכנס לבניו

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם
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 2. לא יעקור אדם צניה ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישדשו, לא ישמידו
ו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או  ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנ

ו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.  עלים, לא ידרוך עלי

 3. לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה!

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם חגגה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. לא ירעה אדם בעלי״חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי הסדר
 שנקבע על ידה.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא
 קשור היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע
 בצמח.

 9. לא יקשור אדם בעל־־חיים, העלול לפגוע ב»כח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער
 או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־חיימ ולא

 יגיחנו לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
 (ב) מצא ראש המועצה בעל־־היים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו
ועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו  עליו ולהחזיקו במקום שנ

 לשם החזרתו לידיו.

י סעיף 10, לא יוחזר פ ל ד ו עליו ומחזיק ב  11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידי
 לידי בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת

 לכל יום מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לידות ובמקרה של
 עבירה נמשכת, קנס נוסף — שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר להדר־השרוין (הגנה על הצומח), תשכ״ג—1963׳/

 נתאשר. א׳ א ב ר ך
 ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963) ראש המועצה האזורית הדר־השרון

 (וומ 821009)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 סובין התקנות 1486, ט׳ באלול תשב״ג, 29.8.1963



 טכשו?
 ברחוב

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ג ר ן ג ו ף־השר לחו רי ק עז ו  1 י ^ : ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
ה: ו  האזורית חוף־השרון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— \ הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון! 1

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את1 סמכויותיו לפי חוק עזר
! . ׳ : ־ ן ן ת צ ק מ ד א ו ל ו כ , ה  ; ז

 :״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדפ שהמהנדם
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה« • ו • /  העבי

 ,,רחוב״ — דדך, נתיב להולכי דגל, מדרכה, גשר׳ רחבה או גינה! שיש לציבור זכות מעבד
; \ ״ ; / .  •'!־' בהט, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון ;

י גישה •למספד בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שב־ אמצע  |-: לשמש.
 .,• . רחוב או בצדי רחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל לרחוב כל1 דבר העלול לגרום נזק
ב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לרחו ' 

י  לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן. הסביר הדרוש לכך. ־1 \
 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחר להניח או לתלות, בחלון, במעקה,

 :1גזוז'טרד7 אר בגג, או מעל לרחוב, כל דבר בצורה שיש בו סבנ4! שיפול לרחוב.
: לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב. ( ג  ץ (

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים, לפי
 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה. . ן

תר בכתב מאת המהנז]ם ובהתאם לתנאי ההיתר.  3. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי הי

 4. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי
- '| י• . תר ההי : 

רה שוחה ברחוב חייב — . . ו ו  5. אדםהכ
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדוד ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים

 אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה!
 (2) לסתום את השוהה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 6. (א) המהנדס רשאי לתת היתרים לפי הסעיפים 3 או 4 או לסרב לתיתם, לבטל היתר היתר ואגרות
 שניתן או להתלותו ובן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.

) תשולם אגרה של!3 לידות, א ) ן ט  (ב) בעד מתן היתר לפי סעיף ק

 7. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב. ן נז? ?רחוב
) חייב לתקן און הנזק. א ) ן ט  (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף ק

 (ג) ניזוק רחוב לרגל חפירה בקרקע הסמוכה לאותו החוב, חייב החופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק. 1

 ׳עינויים
 ברחוב

 פתיחת שוחות

 דרכי זהירות
 בכריית שוחח

 ע׳׳ר 1941, תוס׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.

 קובץ התקנות 1486, ט׳ באלו? תשב״ ג, 29.8.1963 2061



 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעת בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב בניגוד להוראות סעיף 2, לסלק את

ל!  המכשו
,  (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 4, 5 רד

 לבצע את העבודות האמורות.
ד ב ע ינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע ה י  (ב) בהודעה יצו
 דה שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או

 לבצע את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 9. (א) ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
יות בסעיפים 5,4 או 7 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 8 ובין אם לא — ולהיכנס ו  המנ
 לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום! סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה
 כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את

 הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו להיכנס לכל מקום

. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד׳ העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על
 הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

נו — קנס 200 לירות, ובמקרה של עבירה  11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לבל יום ,שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ן(שימור רחובות), תשכ״ג—1963״.  12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרו

ן מ ד א ו  נתאשר. ד
(24 ביולי 1963) ראש המועצה האזורית חוף־השדון  ג׳ באב תשב״ג

 (חם 827010)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח . 

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י נ י נ ב ר ב פ ם מ ־ ת ו י ח ו ת ל ע י ב ר ק ב ד ם ב ם א ק ־ ר פ כ ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
ה:  המקומית כפר־קאסם חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קאסם!

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

 קובץ התקנות 1486, ט׳ בא5ו5 וזמכ״נ, 29.8.1908



 קביעת
 ?וחיותזמספר י

 דרישה ?קבוע.
 ?וחיות־טפפר

 איפור קביעת
 ?וחית־מפפר

 סמכויות ראש
 המועצה .

 מסירת הודעות

 ענשיפ

 השפ

 ,,ראש המועצה״ — לרבות אדנו שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה ? 1
! ; עצה ל בנין ומבנה בתחום המו כ - ד - ך י נ ב  ״

 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מבניו או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא^כוח׳ בין שהוא הבעל
ן ננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בני ן ובין שאי  הרשום של הבני

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים ן !
! ! ן י  ״לוחית־מספר״ — לרבות סימן ספרות הנרשם על גבי בנ
 ״קביעת לוחית־מספד״ — לרבות רישום סימן ספרות. |

 2. (א) ראש המועצה רשאי לקבוע את המספד שישא כל בנין. 1
 (ב) ראש המועצה יקבע את הצורה, החומר והצבע של לוחיות־המםפר, את המקום

 על גבי כל בנין שבו תותקן, והוראות אחרות הנחוצות להתקנתה. |
 / (ג) לא יתקין אדם לוחית־מפפד אלא בהתאם להוראות ראש המועצה לפי סעיף זה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב׳ מבעל בנין! לקבוע על גבי הבנין
 לוחיודמםפר, או להחליף לוחית־מספר מקולקלת או מטושטשת הקבוץה עליו בלוחיודמספר

ך המועד שנקבע בהודעה. ו ו  חדשה ת
 (ב) בעל הבנין חייב למלא אחרי הדרישה.

 4. לא יקבע אדם לוחית־מספר על גבי בנין, לא יםירנה ולא יחליפנה, אלא על פי דרישת
 ראש המועצה או בהסכמתו בכתב. י ן

 5. לא מילא בעל בנין אחדי הדרישה או אחרי ההוראות שניתנו לו לפי סעיף 2 (ג) או 3,
 או עבר על הוראות סעיף 4, רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנדנו של אותו בעל בנין
 את לוחית־המספר, להסירה או להחליפה׳ ולגבות מבעל הבנין כל הוצאה בקשר לעבודה זו.

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י מש־  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
מ או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב גרי ו  ::פחתו הג
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים] או הידועים לאחרונה.
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על
י עתונים, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה׳ שאחד  הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשנ

 מהם לפחות הוא בשפה העברית. ו

 7; העובד על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (ג)׳ 3 (ב), ו־4, דינו — קנם מאה לירות
 ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של חמש לירות לכל יום שבו! נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 8. ! לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קאסם (קביעת לוחיות־מםפר בבנינים), תשכ״ג—
 ;::1963״. י• • י יי • יי '1 .״•-,;•^12£&6

א ס י ל ע י ע מ ס י ד א מ ח  מ
 ראש המועצ!|ן המקומית כפר־קאסם

 נתאשר.
 ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963)

 (חט 83515)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 קובץ התקנות 1486, ט׳ באלו? תשכ״ג, 29.8.1963 2063



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ־ . חוק עזרלעמק־חפר בדבר הגנה על הצומח•

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 האזורית עמק־חפד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה -
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־חפר!

 ״ראש המועצה״— לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי:חוק
 עזר זה, כולו או מקצתן ?

 ',,צמח״ — עץ׳ שתיל׳ שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או
 בגן, או כל חלק מהם >

 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו >
 ,.גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או

 צומחים בו, בין שהוא גדוד ובין שאיננו גדוד!
 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, כיכר ומגרש שבבעלות המועצה׳

 וכל מקום ציבורי, הנמצאים בתחום המועצה.

 2. י לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא, ישמידו
 ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו.ענפים או

 עלים, לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק-־
 (!) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה >

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על. עץ או שיח
 .שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי,הוראותיו.

 6. לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי הסדר
 שנקבע על ידה.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לבלב כשהוא
 קשור היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו.מלפגוע
 בצמח.

 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמת או אל גדר, משוכה, שער
 או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־חיים ולא

 יניחנו לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.

 חגדרות

 פגיעת בצמחים
 ברמות הרבים

 בניטה ?מקום
 סגור

 משחקים

 טיפוס על עצים

 מרעה

 הכנסתבעלי־
 חיים

 נהיגתבעלי־
 חייט

 קשירת בעל י
 חייגו

 השגחה על
 בעלי־חיים
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 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו
ועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו  עליו ולהחזיקו במקום שנ

. ן  לשם החזרתו לידיו. י

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר

ר של לירה אחת עו  ;לידי.בעליו אלא לאחד שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בבי
מי החזקתו. ו  לבל; יום מי

 12. :[ ;:הממונהעל ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

ר זה.  13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עז

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות ובמקרה של
 עבירה נמשכת, קנם נוסף — שתי לירות בעד כל יום שבו נמשכת ה|עבירה אחרי שנמסרה

 ;.לויעליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחדי הרשעתו בדין, |

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (הגנה על הצומח),! תשכ״ג—1963״.

י ב צ ־ ן  נתאשר. ח׳ ב
24 ביולי 1963) ראש המועצה האזורית עמק־חפר ) ג ״ ^באבתשכ  ג

| - ׳ . • •  (חפ 846012) . . . יי י י • .
. . א | ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
ח מ ו צ ה על ה נ ג ר ה ב ד ב ד ו ל ־ ק מ ע ל ר ז  •חוק ע

 י :: :בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת:המועצות המקומיות, 1־4|115,״.מתקינה המועצה
ה: !  האזורית עמק־לוד חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זד, — הנדרוח
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמקךלוד ! ו

בכתב את סמכויותיו לפי חוק . ר לו ת אדם שראש המועצה העבי ו ב ר ל  ״ראש המועצה״ —
 ;עזר זה, כולן או מקצתן > |

 ;,צמח״ — עץ, שתיל׳ שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או
 בגן, או כל חלק מהם! ו

!  ׳,ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו! או בהשגחתו
ו  ״גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחד ברשות הרבי^. שצמחים נטועים א

ד ובין שאיננו גדור! ו ן שהוא גדו בי ,  ,:צומחים בו
 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, כיכר ו^זגרש שבבעלות המועצה.

 וכל מקום ציבורי, הנמצאים בתחום המועצה. • ! .

 2. : לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו פגיעה בצמחים
ו ברשות הרבים פ א י פ ג ן ע ו פירות או פרחים, לא !יתלוש ממג ת קליפתו, לא יקטוף ממנ  ,ולא.;יסיר מנןנו א

ו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.  עלים, לא ידרוך עלי

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 מס׳ 1154, עם׳ 110.

 הוצאות החזקה

 י?דים ד

 שימוש
 בסמכויות; ;:

 ענשים

 השם
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 3. לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקופ גדוד הנמצא בגן,
. ׳ . ־ ' - ׳ • י  אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו. י

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —

 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכד על ידי ראש המועצה(

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שעד או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 •שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

. לא ירעה אדם. בעלי־חייט, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי הסדר 6 
 שנקבע על ידה.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא
 קשור היטב ועל פיו מחסום.

ע ו מלפג . ו  8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עלי
 בצמח.

 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער
או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־חיים ולא ! 

 יניחנו לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.

 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו
ועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו  עליו ולהחזיקו במקום שנ

 לשם החזרתו לידיו.

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא. יוחזר
 לידי בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לידה אחת

 לכל יום מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הודאות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות ובמקרה של
בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה רות.  עבירה נמשכת, קנס נוסף — שתי לי

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחדי הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד (הגנה על הצומח), תשכ״ג—1963״.

 כניסה למקום
 סגור

 משחקים

 טיפוס על עצים

 מרעה

 הכנסת בעלי־
 חיים י

 גהיגתבעלי-
 חיים

 קשידח בעלי••
 חיים

 השגחה על
 בעלי־חיים

 הוצאות החזקה

 ילדים

 שימוש
 בסמכויות

 ענשים

 השם

ץ י ב ו ד י ו ד ד ו  ד
 ראש המועצה האזורית עמק־לוד

 נתאשר.
 ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963)

 (חט 84650)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפגים
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941Jפקודת היועצות המקדמיות , 
ה על הצומח׳ נ ג ה ר ב ד  חוק עזר׳לרמת־נגב ג

 ... בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 41^11- מתקינה המועצה
 ׳:האזודית רמת־נגב חוק עזד זה:

. .:. .••הגירות, ן . ׳ - • . .  : בחוק עזר זה— ,
I < ״המועצה״ — המועצה •.האזורית רמת־נגב : 

̂ת׳.• סמכויותיו לפי חוק.  ^״ראש;המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב 
 ;•;.:.;!••:עזרי: זה, כולן!או מקצתן > >

 • ״צמח״ — עץ׳ שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרי, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או
 בגן, או כל חלק מהם« !

 ״״ממונה:על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות נד18 שנה נמצא 3פיקוחר1או בהשגחתו! : "י:
̂::גןי׳• ציבורי,:חורשה אדשדרה, ובל מקום אחד ברשות הרבית שצמחים נטועים או :  ;׳.,>גן״:

t צומחים בו, בין שהוא גדוד ובין שאיננו גדור \ 
• •־:• ; : , v ׳ • . ־ - - x . ׳  : ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, כיפר ומגר|ש שבבעלות המועצה,,: .

׳ ' : ; ' י  ובל מקום ציבורו הנמצאים !;תחוב! המועצה: י

 2. : .לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, ?א ישרשו, לא; ישמידו פגיעה גצמתים;
ן בריעות הרגיפ ם א י פ נ ף ע נ מ ש מ א ,)ת,1ן ! ׳ ? ם י ח ד ן פ ת א ן ר י ן פ נ מ ף מ ן ט ק א י ׳ ^ ן ת פ י 1 , ת ק ו א 3 מ ד מ י ם  י

 !^עלים;•לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן:אחה אלא ברשות ראש ד.מוע.צ]ה ולפי הוראותיו.:

•לא יכנס אדםילמקום,נטיעות.׳• גדוד הנמצא ברחוב או לבל כ|קום גדור הנמצא בגן,; בגיסהלמקום ¿׳ .34 
••. . י י״ י• יי•' י  84לא-ברשות ראש המועצה ולגויז׳ודאותיו. י

1 'משחקים  4. לא ישחק אדם בכדור משחק — , ,
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה ן

... •r:':.- - .(2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק 

 י5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משובה, שער או מורג שגןגן, או על עץ או שיח טיפוס על עציה
 .^ברחוב, או: על גדר, משובה או!סורג שהוקמו לשם הגנה על צמד| שברחוב, לא ישחיתם

 ;/:ולא ישמידם,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו. , י I י

 '6. לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא: במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי הסדד מרעה
 !!•שנקבע על ידה.

' ' ׳ ׳ • ' , .  י! .׳•" י־'/׳ : '

 יז7.'::^ לא. יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתז|כו, פרט לכלב כשהוא הכנסת בעליי
 קשור היטב ועל פיו מחסום.

 8. י :׳'•'בעלי־חייפ העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגןע נחינתבעלי־
 י בצמח.. : חיים

• . י • י . . • • . • • I י . ׳ -  ע :..• .

 9. ׳:לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדה משוכה, שער קשירת בעלי־
ט י י  ג!או סורג שהוקמו בגן או ברחוב.לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד! על ידם בעל־חיים ולא י ח

 יניחנו לעמוד על ידם.
 השגתה על
 בעלי־חיים,

 י /10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
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 1 ע״ר 1011, תום׳ 1 מם׳ 1154, עטי 119.
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 (ב) מצא ראש המועצה בעל־ו^יים ללא השגחה כרחוב, רשאי הוא לשים את ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על! ידי ראש המועצה וחייב להודיע על בך לבעליו

 לשם החזרתו לידיו. 1

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם ;&ת ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10׳ לא יוחזר
 לידי בעליו אלא לאחר שישולמו לקופה המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת

 לכל יום מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לידות ובמקרה של
 עבירה נמשכת, קנס נוסף — שתי לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב (הגנה על הצומח), תשכ״ג—1963״.

 הוצאות החוקה.

 י?דיט

 שימוש
 בסמכויות

 ענשים

 השם

ר ו ר ה ד ד ו ה  י
 ראש המועצה האזורית רמת־נגב

 נתאשר.
 ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963)

 (חט 854611)
א ר י פ ם משד! ש י י  ח

 שד הפגים

 הודפס ןי״י המדפיס הממשלתי, ירושלי0
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 המחיר 56 אגורות


