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 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכי׳א—1961
ת ר ו צ ר פיצוי נזקי ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 36 ר65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 י,
 לאחר התייעצות עם שר החקלאות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת׳ אני מתקין תקנות

 אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״אזור מוגבל״ — אזור אשר עבור נזק הבצורת שנגרם בו לא ישולמו פיצויים! אזור מוגבל
 ייקבע על ידי שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, בהודעה שתפורסם

 ברשומות!
 ״אזור הנגב״ — האזור המפורט בתוספת !

 ״אזור נפגע״ —

 (1) אזור הנגב ¡
 (2) אזור שאינו אזור מוגבל וששר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות,

 הודיע עליו בהודעה שתפורסם ברשומות שהוא אזור נפגע!
 והכל לגבי כל הצמחים הפגיעים או לגבי צמח פגיע מסרים שבאותו אזור, כפי
 ששר האוצר, לאחד התייעצות עם שר החקלאות, הודיע בהודעה שתפורסם

 ברשומות ולתקופה שנקבעה באותה הודעה ?
 ״נזק בצורת״ — אי נביטת צמח פגיע או נביטתו ללא יבול או יבול מועט או בל נזק אחר
 שנגרם ליבול הצמח הפגיע באזור נפגע מחמת כמות משקעים בלתי מספקת או שלא

 בעתם!

 ״שוויו של נזק בצורת״ — שוויו של נזק בצורת לגבי כל סוג של צמח פגיע הוא, הוצאות
 העיבוד לאחר שתנוכה מהן התמורה שהתקבלה או התמורה שעשר היה הניזוק לקבל
 אילו מכר במכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון את כל הצמחים הפגיעים׳ מאותו סוג

 שצמחו לו באותה שנה, באזור נפגע!
 ולעניו זבל ירוק — הוצאות עיבודו כפול מידת הנזק הממוצע של כל הצמחים הפגיעים

 שאינם זבל ירוק, של אותו ניזוק באזור הנפגע!
 ״הוצאות העיבוד״ — הוצאות העיבוד והייצור שהוצאו בשנה מסויימת על ידי ניזוק לצורך
 גידול כל הצמחים הפגיעים מאותו סוג באזור נפגע, או ההוצאות שהוצאו לרכישתם של
 צמחים אלה, ובלבד שאם עלו ההוצאות כאמור על ההוצאות המחושבות שנקבעו בתחשיב
 על ידי המנהל לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת — לא יותר מההוצאות שנקבעו

 באמור!

 ״ועדת בצורת״ — הועדה המייעצת שמונתה לפי תקנה 7 !
 ״מידת הנזק״ — היחס שבין שוויו של נזק בצורת להוצאות העיבוד!

 ״ניזוק״ — מי שהיה בעל היבול של הצמח שנגרם לו נזק בצורת או מי שעתיד היה להיות
 בעל יבול הצמח לו הניב הצמח יבול אלמלא נגדם נזק בצורת!

 ״צמח פגיע״ — צמח — לרבות הזרע של אותו צמח — ששר האוצר, לאחר התייעצות עם
 של החקלאות, הודיע עליו בהודעה שתפורסם ברשומות כי הוא צמח פגיע!

 ״שנה״ — שנים עשר החדשים המתחילים באחד ביוני של כל שגה.

 1 ס׳׳ח 337, ת׳טי״א, עט׳ 100 : ס״ח 423, תשכ׳׳ד, עט׳ 92.
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 2. י! (א) הודעה בדבר אזור מוגבל לגבי שנה מםויימת תפורסם לא•יאוחר׳מ־! ביוני של
 אותה שנה.

 (ב) הודעה בדבר אזור נפגע ובדבר צמח פגיע תפורסם בכל שנה בה היה נזק בצורת
 לא יאוחר פר31 במאי של אותה שנה.

 3. (א) ניזוק זכאי לפיצויים בשיעור משוויו של נזק בצורת כמפורט להלן: שיעורי
י י י צ י פ  (1) לגבי נזק בצורת שנגרם באזור הנגב — ה

 (א) לתושב — 100%
 (ב) למי שאינו תושב — 50%

 (2) לגבי נזק בצורת שנגרם באזור נפגע שאינו אזור הנגב — שיעורים שונים
 לפי מידת נזק הבצורת שנגרם לניזוק כמפורט להלן:

 (א) לתושב ולתקלאי שאינו תושג ועיקר הכנסתו
 מחקלאות —

 לא עלתה מידת הנזק על 20% — 0
 עלתה מידת הנזק על 20% אך לא עלתה

 על 50% — 70%
 עלתה מידת הנזק על 50% אך לא עלתה

 על 75% — 80%
 עלתה מידת הנזק על 75% — 90%

 (ב) למי שפסקת משנה (א) אינה חלה עליו — מחצית השיעורים
 המפורטים באותה פסקה.

 : (ב) (1) שיעורי הפיצויים המפורטים בתקנת משנה (א) ישולמו בעד נזק בצורת
 שנגרם בשטח של 100 הדונם הראשונים.

 (2) בעד נזק בצורת שנגרם במאתיים׳ דונמים נוספים ישולמו מחצית השיעו־
 דים המפורטים בתקנת משנה (א).

 (3) בעד נזק בצורת שנגרם בשטחים נוספים לא ישולמו פיצויים.

 (ג) היה הניזוק תאגיד יחולו הוראות אלה:
 (1) לגבי תאגיד שהוא קיבוץ כמשמעותו בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה ?
 או מושב שיתופי או אגודה שיתופית אחרת להתיישבות חקלאית ששומתם
 נעשית בדרך הקבועה לגבי קיבוצים על פי הוראת נציב מס הכנסה לפי סעיף
 61 לפקודת מס הכנסה (להלן — תאגיד שיתופי) וכן לגבי תאגיד שחבריו הם
 תאגידים שיתופיים — יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב), במספר כל

 חברי התאגידים השיתופיים.
 (2) לגבי תאגיד אחר — יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר

 חברי התאגיד, אך לא יותר מאשר פי שבע.
 (3) לגבי תאגיד שחבריו הם תאגידים שיתופיים יחד עם חברים אחרים

נהגוכך:  (להלן — תאגידכולל) י
 (א) היה מספד התאגידים שבתאגיד הכולל שבעה או יותר — יוכפל
 השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר כל חברי התאגידים השי־

 תופיים בלבד.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120.

 הודעה על
 אזור מתבל,

 אזור נפנע
 וצמת פגיע
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 (ב) היה מספד התאגידים השיתופיים שבתאגיד הכולל פחות משבעה —
 יוכפל השטח המפורט בתקנת משנה (ב) במספר שהוא צירוף של
 מספד חברי התאגידים השיתופיים, עם אותו מספר מתוך החברים
 האחרים שיש בו כדי להשלים את מספר חברי התאגיד הכולל

 לשבעה לכל היותר.

 (ד) בתקנה זו ״תושב״ — ניזוק שמקום מגוריו הקבוע במשך שניכדעשר חדשים
 רצופים, לפחות, היה באזור הנפגע ונגרם לו נזק באותו אזור ובאותה תקופה, או חקלאי
 שעיקר הכנסתו מחקלאות ושמקום מגוריו היה במשך 12 חדשים רצופים, לפחות, במקום
 הסמוך לאזור הנפגע ונגרם לו באותה תקופה נזק בצורת באזור הנפגע הסמוך למקום
 מגוריו! וכן הבעל הרשום של הקרקע באזור הנפגע או החוכר שלה לתקופה של 49 שנים
 לפחות, אף אם מקום מגוריו איננו באותו אזור. לענין זה, מקום מגוריו של תאגיד — מקום

 המגורים של מרבית חברי התאגיד.

 4. (א) ניזוק ימסור למנהל הודעה על נזק בצורת לא יאוחד מ־30 יום לפני מועד
 הקציר של יבול הצמח שנגדם לו נזק בצורת, או לחרישתו מחדש של השדה בו נזרע או

 נשתל הצמח שנגרם לו נזק בצורת׳ הכל לפי המוקדם יותר (להלן — הודעה על נזק).

 (ב) התובע תשלום פיצויים עבור נזק בצורת יגיש למנהל תביעה תוך 30 יום לאחר
 סיום מועד האסיף של יבול השדה בו נזרע או נשתל הצמח שנגרם לו נזק בצורת או לאחד
 מסירת הודעה על נזק כמפורט בתקנת משנה (א) במקרה שלא נתקבל כל יבול מהשדה

 בו נזרע או נשתל הצמח שנגרם לו נזק בצורת (להלן — תביעה).

 (ג) הודעה על נזק תימסר ותביעה תוגש על גבי טפסים שייקבעו על ידי המנהל,
 לאחד התייעצות עם המנהל הכללי של משרד החקלאות או עם מי שייקבע על ידיו.

 5. הוגשה תביעה לאחר המועד שנקבע או אם הוגשה תביעה במועד אך לא נמסרה
 הודעה על נזק או שנמסרה לאחר המועד שנקבע, לא ישולמו פיצויים בגין אותה תביעה,
 אבל רשאי המנהל לשלם פיצויים, כולם או מקצתם, אם הוכח להנחת דעתו כי היתד. סיבה

 סבירה לאיחור בהגשת התביעה או לאי מסירת ההודעה על נזק או למסירתה באיחוד.

 6. (א) המנהל יחליט בתביעה שהוגשה לו, בין אם הוגשה במועד ובין אם הוגשה
 לאחריו, לאחר התייעצות עם ועדת הבצורת, תוך 120 יום מיום הגשת התביעה, והודעה

 על החלטתו תישלח לניזוק.

 (ב) הפיצויים שייקבעו בהחלטה ישולמו לניזוק תוך 20 יום מיום מתן ההחלטה.

 7. (א) שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר החקלאות, ימנה ועדה מייעצת לעניני
 בצורת שתהיה בת ארבעה חברים מהם שנים נציגי משרד החקלאות ושנים נציגי משחד

 האוצר! יושב ראש הועדה יתמנה מבין נציגי משרד האוצר.
 (ב) סמכויותיה של ועדת הבצורת הן לייעץ למנהל בכל הענינים הקשורים בתבי־
 עות לתשלום פיצוי נזקי בצורת, וכן עריכת תחשיבים לצורך קביעת שוויו של נזק, והיא
 רשאית להיעזר במילוי תפקידיה בועדות משנה שימונו על ידה מבין חבריה ושלא מבין

 חבריה׳ בין בדרך כלל ובין לענין מםויים.

 8. הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל לפי תקנה 6 (א), רשאי תוך 30 יום מיוס שנמ־
 סדה לו ההחלטה, לעדור עליה לפני ועדת ערר, על גבי טופס שייקבע על ידי המנהל.

p v 5הודעה ע 
 בצורת ותביעה

 ?פיצויים

 איחור במסירת
 הודעה או

 בהגשת תביעח

 החלטת המנה?
 ומועד תש5ום

 הפיצויים

 ועדת בצורת

 ערר
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 9. (א) לצורך תקנות 8 ו־15(ג) יוקמו ועדות עדר של שלושה שייבחרו — האחד
 מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר המשפטים, האחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי
 שר החקלאות, והאחד מתוך רשימה שתיקבע על ידי שר האוצר > ובלבד שלפחות שנים
 מתוך חברי ועדת הערר לא יהיו עובדי מדינה. שופט שנקבע כחבר ועדת עדר ברשימה
 שתיקבע על ידי שר המשפטים לא.יחשב לענין תקנה זו כעובד מדינה. החבר מתוך הרשי־

 מה שתיקבע על ידי שר המשפטים ישמש כיושב ראש.

 (ב) ועדת העדר רשאית לאשר את החלטת המנהל, לבטלה או לשנותה, לאשר,
 להגדיל או להפחית את סכום הפיצויים שנקבע על ידי המנהל והחלטתה תהא סופית.

 (ג) לועדת ערר יהיו אותן סמכויות שאפשר להעניק לפי סעיף 5 ו־5א לפקודת
, וכן ־הסמכות להיכנס או להרשות אדם אחר להיכנס בכל עת סבירה לכל  ועדות חקירה 3
 מקום ולערוך בו בדיקות ומדידות וכן לדרוש מבעל המקום או המחזיק בו למסור לה כל
 ידיעה או מסמך הנמצאים ברשותו והדרושים לה למילוי תפקידיה ועל בעל מקום או מחזיק

 כאמור למלא אחר דרישת ועדת הערר.
 (ד) רשימות החברים שנקבעו על ידי השדים לפי סעיף קטן(א) יפורסמו ברשומות.

 10. : ניזוק הזכאי לקבל פיצויים אלא שמועד תשלומם טרם.נקבע רשאי המנהל לערוב
וה ולקבוע תנאים ובטחונות לעדבותו, אס בדרך כלל אם למילווה מסרים או  בעדולמילו

 לסוג מסרים של מילווה. י ..

 11. המנהל׳ חברי ועדת הבצורת וחברי ועדת משנה לפי תקנה 7 (ב) דשאים לדרוש
 מניזוק כי ימסור להם תוך תקופה שיקבעו, ידיעות, הצהרות, חשבונות או כל פרטים אחרים
 הנוגעים להוצאות העיבוד והייצור, הנוגעים ליבול או למכירתו וכן יראה להם כל יבול, צמח
 או אזור נפגע וכל מסמך או תעודד. שימצאו לנכון בשביל מילוי תפקידיהם על פי תקנות
 אלה ועל הניזוק למלא אחד דרישות המנהל, וכן רשאים הם להיכנס או להרשות אדם אהד

 להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולערוך בו בדיקות ומדידות.

 12. המנהל רשאי לאצול לאדם אחר מעובדי משרדו מסמכויותיו לפי תקנות אלה.

 13. העובר על הוראה מההוראות שבתקנות 9(ג) ו־11 או מי שהפריע לאדם במילוי
 תפקידו לפי תקנות אלה, דינו — קנם 1,000 לירות.

 14. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 3 (ב) ו־(ג), היא מיום ט״ו בניסן תשכ׳יא
 (1 באפריל 1961).

 15. (א) על אף האמור בתקנה 2 רשאי שד האוצר, לאחד התייעצות עם שר החקלאות,
 לפרסם תוך 30 יום מיום פרסומם של תקנות אלה ברשומות:

 (1) הודעה בדבר אזור נפגע ובדבר צמחי פגיע לגבי צמח שנזרע או נשתל
 בתקופה מיום תחילתן של תקנות אלה עד יום ב׳ בסיון תשכ״ד (31 במאי

}(1964 
 (2) הודעה בדבר אזור מוגבל לשנה המתחילה ב־1 ביוני 1964.

 (ב) החלטות שניתנו על ידי המנהל בענין פיצוי עבור נזק בצורת בתקופה מ־1
 באפריל 1961 עד יום פרסום תקנות אלה ברשומות יראו אותן כאילו ניתנו לפי תקנות אלה.

 (ג) הרואה עצמו מקופח בהחלטות המנהל שניתנו כאמור בתקנת משנה (ב) רשאי
 תוך 30 .יום מיום פרסום התקנות ברשומות׳ לערוד בפני ועדת ערר, על גבי טופס שיקבע

 המנהל.

 3 חוקי א״י, כרך אי, פרה כ״א, עמ׳ 152.

964j.31.12 ,1665קובץ התקנות , נ״ו בטבת ת?8כ״ה 
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 16. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת),
 תשכ״ה—1964״.

ת פ פ ו  ת
 (תקנה 1)

 שטה אזור הנגב יהיה השטח אשר מותחם על ידי הקווים המקשרים את נקודות הציון
 כדלהלן:

: ן ו פ צ  ב
 נקודות ציון במפה

ם ו ק מ  ת י א ו ד ה
ב ח ו ד | ר ר ו  א

ם ו ק מ  ת י א ו ד ה

 נקודת חיתוך כביש החוף עזה עם גבול
 שביתת הנשק עם מצרים 107 106
 צפונית לארז «)1 108
 צפונית לאור הנר 112 107
 צפונית לברור חיל 116 107
 צפונה מדוחמה 122 101
 צפונה מבית קמה 127 96
 צפונה מדביר 133 92
 צפונה מצקלג 135 89

 הצטלבות כביש להב דהריה עם גבול
 שביתת הנשק עם ירדן 138 88

: גבול שביתת הנשק עם ירדן. ח ר ז מ  ב
: ם ו ר ד  ב

 נקודות ציון במפה

ב ח ו ד | ר ר ו ם א ו ק מ ר ה ו א י  ת

 דרומה לנירים 090 082
 צפונה למגן 096 080 •

 צפונה לבביש הרעב 098 080
 צפונה לאורים 105 081
 צפונה לפטיש 108 082
 צפונה למסלול 111 083
 צפונה לרנן 114 085
 צפונה מבטחה 116 084
 צפונה מחוות נסיונות גילת 119 083
 צפונה ממשמר הנגב 123 086
 דרומה מדביר 133 091

 מפגש כביש חברון בגבול שביתת הנשק
 עם ירדן 143 083

: גבול שביתת הנשק עם מצרים. ב ר ע מ  ב
 אזור הנגב מסומן בקו אדום במפה אשר העתק ממנה מצוי בכל משרדי מם רכוש

 וקרן פיצויים.
 א׳ בטבת תשכ״ה (6 בדצמבר 1964) פ ג ח ם ם פ י ר

 >חמ 724700) שד האוצר

 1044 קובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31,12,1964



 פקודת בתי הדואר

ן לחוץ־לארץ תי הטלפו רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של הננסית, 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר י
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לאדץ), תשכ״ד— תיסוו התוספת
 21964, אחרי הפרט ״קובה״ יבוא:

 ״קולומביה 45.00 15.00 2.25״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ) השם
 (תיקון), תשכ״ה—1964״.

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרס קט״ו, עמ׳ 1155 ; ס״ח 387, תשב״ נ, עמ׳ 44.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 724 ; ק״ת 1596, תשכ״ד, עט׳ 1441.

 ט״ז בטבת תשכ״ה (21 בדצמבר 1964)
 (חט 76006)

 פקודת בתי הדו^ר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר נ
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. : בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ), תשכ״ד— תיקו! התוספת

— 21964 

 (1) אחרי הפרט ״דניה״ יבוא: ״דרום קוריאה 36.00 12.00״

 (2) אחרי הפרט ״גואם״ יבוא: ״ג׳מאיקה 36.00 12.00״

 2. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ) השם
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה—1964״.

 ט״ז בטבת תשכ״ה (21 בדצמבר 1964)
ן ו ש ו ש ה י ל ) א 7 6 0 0 ט 6 ח ) 

 שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קט״ו׳ עט׳ 1155 ; ם״ח 387, תשכ״ג, עט׳ 44.

 ק״ת 1539, תשכ״ד, עפ
 1626, תשכ״ה, עט׳ 40.

 קוב׳! התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964 1045



 פקודת הטלגרף• האלחוטי
ת ו י נ ו כ מ ר מקלטי רדיו ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלחוטי / אני מתקין תקנות אלד.:

 1. ההגדרה ״בעל רשיון״ בתקנה 1 לתקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רדיו במכוניות),
— תימחק.  תשכ״ג—1963 2 (להלן — התקנות העיקריות) י

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״לא יקים אדם ולא יחזיק״ יבוא ״לא יותקן״.

 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוסף.הרעיה 3. תקפו של רשיון שניתן לפי תקנה 2 הוא מהיום הראשון לחודש בו
 ניתן ועד לשלושים ואחד בדצמבר של אותה שנה או עד למועד המבחן
 השנתי של הרכב בו קבוע מקלט הרדיו, הכל לפי התאריך המאוחר יותר״.

 4. תקנה 8 לתקנות העיקריות בטלה.

 5. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״אגרה 9. בעד רשיון או חידושו תשולם בשעת הגשת הבקשה אגרה בשיעור
 של לירה אחת לכל חודש מתקופת תוקף הרשיון.״

 6. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תוספת
 (תקנה 4)

ת ישראל נ י ד  מ

ה ל ש מ מ ד ראש ה ר ש  מ

 תא הרדיו

 טופס לבקשת רשיון להתקנת מקלט רדיו במכונית.

 מספר המכונית סוג המכונית..,
 בבעלות .,

 ׳&ם מלא העיר הרחוב מם׳ הבית

. .  מקלט הרדיו נרכש מאת בתאריך.

 חתימת המבקש....- ..,.״
 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי דדיו במכוניות) (תיקון)׳

 תשכ״ה—1964״.

 תיקון תקנה 1

 תיקו! תקנה 2

 הח5פת
 תקנה 3

 ביטול תקנח 8

 הח5פת
 תקנה 9

 הח?פת
 התוספת

א י ב  י. ל
 המנהל הכללי של משרד הדואר

 י״ח בטבת תשכ״ה (23 בדצמבר 1964)
 (חט 76023)

 אני מאשר.
ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 1 הוקי א״י, כרך בי, פרק קנ׳׳ב, עפ׳ 1519.

 2 ק״ת 1448, ת׳עכ״ג, עט׳ 1475.

 1046 קובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



 חוק רישום שיכונים ציבוריים(הוראות שעה), תשכ״ד—1964

 י תקנות בדבר תכנית שיכון ציבורי

 בתוקף סמכותי לפי׳ סעיף 13 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הודאות שעה),
 תשכ״ד—1964 *, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 8 (ב) לתקנות רישום שיכונים ציבוריים (הודאות שעה) (אישור תכניות),
 תשכ״ד—21964, יימחק ״או על ידי מודד״.

 2, לתקנות אלה ייקרא ־״תקנות •רישום שיכונים ציבוריים (הודאת שעה) (אישור
 תכניות) (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)
 מזמ 7002)

 אני מסכים.
א ר י פ ה ש ש ' מ ם י י  ח

 ;׳ שר הפנים ׳•׳.

 1 ט״ח 417, תשכ״ד, עט׳ 52.

 2 ק״ת 1612, תמכ״ד, עט׳ 1669.

 תקנות־שעת־חירום(תשלומי חובה), תשי״ח—1958

 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל על שירות סוורות ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 6,2 ו־20 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1958 ג

,  1. בסעיף 2 לצו־שעת־חידום (שיעור תשלום חובה על שירות סוורות), תשכ״ב—1962 2
 בפסקה (1) לאחר ״52,״ יבוא ״55(1),״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באדר א׳ תשכ״ב (11 בפברואר 1962).

 3. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה על שירות סוורות) (תיקון),
 תשכ״ה—1964״.

 י׳ בטבת תשכ״ה (15 בדצמבר 1964) י
ר י פ ס ס ח נ  >חט 74043) פ

 שר האוצר

 1 פ״ח 434, תשב״ד, עמ׳ 175.

 2 ק״ת 1261, ת׳טכ״ב, עט׳ 1292 ; ק״ת 1377, תשכ״ג, עמי 133.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר השיכון

 קובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

רות ו ת סו רו ר מקסימלי לשי כ ר ש ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6 ר43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווח לאמור:  1957 ג

ת 1. בחלק ב׳ של התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות פ ס ו ת ז ה >יז י  ת

, בפסקה 55׳ מתחת לכותרת ״השכר בלידות״ במקום ״5.65״ יבוא  סוורות), תשכ״ב—1962 2
 ״3.74״.

 תתי5ה 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באדר א׳ תשכ״ב (11 בפברואר 1962).

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות סוורות)
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה—1964״.

 י״ז בכסלו תשכ״ה (22 בנובמבר 1964)
ה ד ו ה י ־ ר ב ל א ר ש  »«4111״ י

 שר התחבורה

 1 ם״ח 240, תשי׳׳ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1261, תשב״ב, עט׳ 1302 ; 1446, תשב״ נ, עמ׳ 1452 : ק״ת 1655, תשכ״ה, עמ׳ 497.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ם ח ר ל ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים׳ תשי״ח—
 1957 *, אני מצווה לאמור:

, בסוף ההגדרה  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (לחם), תשכ״ב—1962 2
 ״ציוד״ יבוא ״להחסנתו, או לשיווקו.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (לחם) (תיקון), תשכ״ה—1964׳•'.

 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)
ר י פ ס ס ח נ  (חט 74014) פ

 שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 240, תש י ״ח, עמ׳ 24•

 2 ק״ת 1344, תשכ׳׳ב, עמ׳ 2348 ; ק״ת 1415, תשכ״ג, עט׳ 1003.

 1048 יוובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת תשב״ה, 31.12.1964



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ם לחמרי דלק רי ר מחי ב ד  ) צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחמרי דלק), החלפת התוספת
 תשי״א—21951, יבוא:

ת פ ס ו ת  ״

ק א׳ ל  ח

 מזוט קל דיזל מזוט כנד
 בנזין 83 נפט סולד מזוט קל י מיוחד

 אוקטן
 בנזין 91
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 אוד יהודה 45.6 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —.57
 אזור 45.6 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —.57
 אפיקים 45.6 38.1 10.42 1.75 104.47 1.085 67.65 79-96 98.72 63.08
 אוריאל 45.9 38.4 10.66 1.79 107.05 1.111 70.60 82.75 101.40 —.65

 אשקלון 46.0 38.5 10.74 1.80 108.05 1.121 71.70 83.75 102.45 —
 באר־טוביה 46.0 38.5 10.74 1.80 108.05 1.121 71.70 83.75 102.45 —י
 באר־שבע 46,0 38.5 10.74 1.80 108.05 1.121 71.70 83.75 102.45 —

 בני־ברק 45.6 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —.57
 בנימינה 45.4 37.9 10.18 1.72 101.64 1.057 64.45 76.95 95.79 59.64

 ביח־שאן 45.5 38.0 10.36 1.74 103.70 1.078 66.78 79.14 97.92 —
 בודים 45.6 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —.57
 גבעתיים 45.6 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —,57

 גדרה 45.9 38.4 10.66 1.79 107.05 1.111 70.60 82.75 101.40 —
 גן־שמואל 45.4 ,37.9 10.24 — 102.41 1.065 65.32 77.76 96.59 60.58

 הר־טוב 45.8 38.3 10.38 1.75 —.104 1.081 65.90 — — —
 הרצליה 45.6 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —.57
 זכרוךיעקב 45.3 37.8 10.18 1.72 101.64 1.057 64.45 76.95 95.79 59.64
 חדרה 45.4 37.9 10.24 1.73 102.41 1.065 65.32 77.76 96.59 60.58
 חולון 45.6 ץ 38.1 10.16 1.71 100.52 1.046 63.15 75.75 93.85 —,57
 חיפה, הדד הכרמל 45.0 37.5 9.80 1.59 —97 1.011 59.20 —.72 —.91 —54
 חיפה, עיר תחתית 45.0 37.5 9.80 1.59 —.97 1.011 59.20 —.72 —.91 —.54
 חיפה פרברים 45.0 37.5 9.80 1.66 —.97 1.011 59.20 —.72 —.91 —.54

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ ת 176, תשי״א, עמי 1065 ; ק״ת 1400, תשכ״נ, עמי 766.
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 מחיר לליטר
 (באגורות)

63.08 98.72 79.96 67.65 1.085 104.47 
58.39 94.73 75.75 63.28 1.046 100.52 

— 96.90 77.15 63.50 1.070 102.90 
— 102.45 83.75 70.60 1.121 108.05 
— 97.25 77.35 63.90 1.067 102.65 

57.— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 
60.58 96,59 77.76 65.32 1.065 102.41 
58.40 98.80 80.05 67.75 1.086 104.55 
61.20 97.12 78.31 65.90 1.070 102.92 
57.— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 

— 101.40 82.75 70.60 1.111 107.05 
60.40 97.20 78.45 66.35 1.071 103.05 
57.— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 
58.70 94.99 76.12 63.55 1.049 100.86 

— 97.25 77.35 63.90 1.067 102.65 
 108.05 1.121 71.70 83.75 102.45 — י•
58.40 97.25 77.35 63.90 1.067 102.65 

— 96.86 78.04 65.60 1.067 102.67 
58.70 94.99 76.12 63.55 1.049 100.86 
60.40 97.20 78.45 66.35 1.071 103.05 
59.64 95.79 76.95 64.45 1.057 101.64 
58.70 94.99 76.12 63.55 1.049 100.86 
60.40 97.20 78.45 66.35 1.071 103.05 
59.64 95.79 76.95 64.45 1.057 101.64 
60.58 96.59 77.76 65.32 1.065 102.41 
57;— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 
65.66 101.12 82.44 70.30 1.108 106.79 

— 102.45 83.75 71.70 1.121 108.05 
70.30 104.84 86.29 74.35 1.145 110.40 
58.40 97.25 77.35 63.90 1.067 102.65 
65.66 101.12 82.44 70.30 1.108 106.79 
58.40 97.25 77.35 63.90 1.067 102.65 
58.40 98.80 80.05 67.75 1.086 104.55 
57.— 93,85 75.75 63.15 1.046 100.52 
57.— 93,85 75.75 63.15 1.046 100.52 
57.— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 

— 100.15 80.40 67.— 1.102 106.15 
57.44 93.85 75.02 62.40 1.039 99.83 
57.— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 
57.— 93.85 75.75 63.15 1.046 100.52 
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 טבריה
 טירת הכרמל

 ירושלים
 כפר אחים
 כפר יבנה
 כפר סבא

 כרכור
 לוד

 מג׳דל אלכרום
 מקוד. ישראל

 מסמיה
 מעברות

 משמר השבעה
 נהריה
 נתשון

 ניר עם
 נם ציונה

 נצרת
 נעמן

 נתניה
 עין הדוד

 ?נכו
 עמק חפר

 עפולה
 פרדס חנה
 פתח תקוה

 צפת
 קרית־גת

 קרית שמונה
 ראשון־לציון

 ראש־פינד.
 רחובות

 רמלה
 רמת־גן
 רמתיים
 רעננה

 שער הגיא
 שפר עם

 תל־אביב־יפו
 תל מונד

 1050 קוביז התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



׳ ק ב ל  ח

 מ נפט מעינה

 מחיר בל״י (המחיר כולל
 הובלה לבית הצרכן והתקנת
 הבקבוק בביתו אך אינו כולל

 דמי שידות)

 בקבוק המכיל 12 ק״ג 8.35 ל״י
 בקבוק המכיל 12.5 ק״ג 8.70 ל״י״

 במחסני חברות
 הגז וסוכניהם

 בכל הארץ

 ־ סוקר מפיצה

 מחיר ל־1000 ליטר
 בל״י

91 — 

 ננזיז שלי נקודת
 רתיחה מייחדת

 מחיר לליטר
 באגורות

 חיפה 31

 2. תחילתו של,צו זה היא ביומי כ״ז בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965). חחי5ה

 3. לצו זה ייקרא ״ציו• הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחמףי ךלק) השם
 (תיקון), תשכ״ה—1964״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 . שר האוצר

 ט״ובטבת תשכ״ה (20 בדצמבר 1964)
 (חט 72607)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
י עינוג ת ב ה ל ס י נ םי כ ת כרטי ר י כ ח על מ קו ר פי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6,5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי׳יח— י
 1957/ אני מצווה לאמור:

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על, מכירת כרטיסי כניסה לבתי עינוג) הוספתסעיף•
( ב )  (מם׳ 2),תשכ״ב—21962 — 9

; א) ) מן סו  (1) האמור בסעיף 9 י
(א) יבוא:  (2) בסעיף 9 אחרי סעיף קטן

 ״(ב) לא יימכרו בקופה אלא כרטיסים הנועדים לעינוג שייערך באותו
 בית עינוג״.

 2. לצו זח ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה השט
 לבתי עינוג) (מס׳ 2) (תיקון), תשכ״ד.—1964״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י׳ בטבת תשכ״ה (15 בדצמבר 1964) ח
) שד הפנים 7 4 0 0 3 מ 7 ח ) 

 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24 ; ם״ח 279, ת׳עי״ט, עמי 92.
 ק״ ת 1366, תשכ״נ, עמ׳ 2687; ק״ת 1545, תשכ״ד, עמ׳ 789.

 קוניו התקנות 1665, ה״י נטבת תשנ״ה, 31.12.1964 1051



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 הכרזה בדבר ערכי טבע מוגנים

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 ג
 מכריז לאמוד:

 1. בהכרזה זו, ״מפה״ — אחד מאלה:
 (1) המפה המצורפת לספר המגדיר צמחי ארץ־ישראל מאת פרופסור מ׳ זהר,

 נ׳ פיינברון, א׳ אייג ו
 (2) מפה הערוכה בקנה מידה 1:500,000 והחתומה ביד שר החקלאות ביום

 י׳ בטבת תשכ״ה (15 בדצמבר 1964).

 2. ערכי הטבע המפורטים בתוספת מוכרזים ערכי טבע מוגנים בשטחים שצויינו לצדם.

 3. גבולות השטחים האמורים בסעיף 2 סומנו במפה! העתקים מהמפה מופקדים במשרדי
 רשות שמורות הטבע ברח׳ ד׳ מס׳ 6, הקריה, תל אביב, ובמשרדים האזוריים של משרד
 החקלאות בכל הארץ, וכל אדם רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), תשכ״ה—

 1964״.
ת פ ם ו ת  ה

ם י ח ט ש  ערכי הטבע המוגנים ה

ם  שרכי
 לשון האפעה השרון, השפלה

 אבדה ארוכת עלים הגליל העליון׳ עמק החולה
 אספלניום שחור הדי יהודה, הכרמל, הגליל העליון

 שרכיה הגליל העליון, עמק החולה

ד י ב ח ר  פ
 נימפאה תכולה כל הארץ
 כלנית מצויה כל הארץ
 נורית אסיד. כל הארץ

 אדמונית החורש הגליל העליון
 תורמוס ההרים הדי יהודה, הכרמל, הגליל העליון

 הגליל התחתון
 רקפת מצויה כל הארץ

 רקפת יונית הגליל העליון
 עדעד כל הארץ

 משויה פעמונית הגליל העליון, עמק החולה
 לוע הארי הגדול הגליל העליון, עמק החולה

 דם המכבים האדופ כל הארץ
 דרדר כחול כל הארץ

 1 ס״ח 404, חשכ״נ, עט׳ 149.

 קוב׳ז התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



 ערכי הטבע המוגנים ה ש מ ח י ט

 עיריוני צהוב כל הארץ
 שושן צחור הכרמל, הגליל העליון

 גביעונית כל הארץ
 צבעוני כל הארץ

 בן חצב יקינטוני השרון, הרי יהודה, הכרמל, הגליל העליון
 נץ חלב הערבי הגליל העליון

 יקינטון המזרחי הגליל העליון, הגליל התחתון
 חלמונית גדולה הגליל העליון, הרי יהודה

 נרקיס כל הארץ
 חבצלת החוף כל הארץ

 כחלית ההרים השפלה, הרי יהודה, הנגב
 אירוס כל הארץ
 םיפן התבואה בל הארץ

 סיפן סגול הדי יהודה, מדבר יהודה
 משפחת הסחלביים כל הארץ

 שיחימ יועציה

 רותם המדבר . בל הארץ •
 כליל החורש הכרמל, הגליל העליון, הרי יהודה
 אגס סורי הרי יהודה, הכרמל, הגליל העליון

 פיקוס השקמה כל הארץ
 מרואה עבת יעלים חופי ים המלח, הנגב

 חרוב מצוי השרון
 אלה אטלנטית כל הארץ

 ערף המדבר הנגב, חופי ים המלח
 תמר מצוי כל הארץ

 דום מצרי עמק הערבה

 חפרי חוליות

 כל הארץ
 במפרץ אילת! ממפרץ נחל שלמה בצפון עד
 לגבול מדינת ישראל והקהיליה הערבית המאוח

 דת (מצרים) בדרום
 במפרץ אילת! ממפרץ נחל שלמה בצפון עד
 לגבול מדינת ישראל והקהיליה הערבית המאוח

 דת (מצרים) בדרום ובים התיכון.

 הסרטן העיוור בכנרת וברצועת קרקע ברוחב ק״מ׳אחד מסביב
 לה.

 מערכת הנבוביים
 סדרת תולעים רב זיפיות ובת

 מחלקת סרטנים עילאיים

 מערכת הרכיכות

 קוב׳ו התקנות 1665, ב׳׳ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



ם ח י ט ש  ערכי הטבע המוגנים ה

 במפרץ אילת! ממפרץ נחל שלמה בצפון עד
 לגבול מדינת ישראל והקהיליה הערבית המאוח

 דת (מצדים) בדרום

 כל הארץ׳ למעט הנגב
 הגליל. העליון, הכרמל
 כל הארץ׳ למעט הנגב

 הגליל העליון, הכרמל, הרי יהודה
 כל הארץ

 הנגב
 הנגב

 כל הארץ׳ למעט הנגב
 כל הארץ׳ למעט הנגב

 כל הארץ
 בגחלים, בכנרת, בעמק החולה

 בים התיכון לכל אורך חופי הארץ

 כל הארץ

ת ו לי  בעלי חו
 מחלקת הדגים

 טריטון הפסים
 סלמנדרה כתומה

 קדפדת עין החתול
 לטאה ירוקה

 כח אפוד
 חרדון הצב

 חרדון הצב המקושט
 קמטן חסר רגלים

 זיקית מצויה
 צבי היבשה

 צב רך
 צבי הים

 דונזפ
 זקיפים ונטיפים

י ת ב ם ג י י  י״אבטבתתשכ״ה (16 בדצמבר 1964) ח
 שד החקלאות

 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ״ד—1963
 כללים בדבר הסדרת ייצור תוצרת הלול ושיווקה

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 31,3, 37׳ 44׳ 50, 53, ר70 לחוק המועצה לענף הלול
, קובעת המועצה לענף הלול כללים א>ה:  (ייצור ושיווק), תשכ״ד—1963 ג

 1. בכללים אלה—
 ״אפרוחים בני יומם״ — אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל 7 ימים!

 ״ביצי מאכל״ — ביצי תרנגולות בקליפה שאינן ביצי דגירה!
 ״גזעים קלים״, לגבי תרנגולים וביצים — גזע לגהורן או כל הצלבה שבין גזע לגהורן וגזע

 אחר!
 ״גזעים כבדים״, לגבי תרנגולים וביצים — שאינם גזעים קלים!
 ״מועצה״ — המועצה לענף הלול שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק!

 ״טונה״ ו״ק״ג״ — משקל, חי במשמע!
 ״מטילות״ — תרנגולות בגיל שמעל חמישה חדשים!

 ״פטמים״ — תרנגולים ותרנגולות בגיל שאינו עולה על חמישה חדשים.

 1 ס״ח 409, תשב״ד, עמי 12.

 קובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת חשכ״ה, 31.12.1964



 מכסה ארצית

 מכסות
 אישיות

 הגדלת מכפות
 אישיות

 ותוספות להן

 פניה לקביעת
 מכסה אישית

 2. (א) גודל משק הלול בהיקף ארצי בשנת הכספים 1965/66 (להלן — המכסה האר
 צית) יהיה כלהלן:

 (1) י גידול מטילות לייצור כ־900 מיליון ביצי מאכל לשיווק, כ־95 מיליון ביצי
 מאכל לתצדוכתם העצמית של המגדלים וב־10,000 טונות בשד מטילות לשיווק!
 (2) גידול מטילזת, לייצור כ־85 מיליון ביצי דגירה מגזעים כבדים לשיווק,
 כ־5 מיליון ביצי דגירה מגזעים כבדים לחידוש להקות רביה של גזעים כבדים

 וכ־4,000 טונות בשר מטילות לשיווק!
 (3) גידול מטילות לייצור כ־19 מיליון ביצי דגירה מגזעים קלים לשיווק,
 כמיליון ביצי.דגירה מגזעים קלים לחידוש להקות רביד, של גזעים קלים וכ־400

 טונות בשד מטילות ל,שיווק * א
 (4) גידול כ־000׳55 טונות פטמים לשיווק

 (5) גידול תרנגולי הודו לייצור כ־5,500 טונות בשר תרנגולי הודו לשיווק
 וכ־2 מיליון ביצי דגירה של תרנגולי הודו!
 (6) גידול כ־400 טונות ברווזים לשיווק!

 (7) גידול כ־10,000 אווזים לשיווק,
 (ב) רשאית המועצה, באישור שר החקלאות, להגדיל את ההיקף.של גידול מטילות

(א) כדי ייצור עד׳כ־30 מיליון ביצי מאכל נוספות לשיווק.  כאמור בפסקה (1) לסעיף קטן

 3. העקרונות. לקביעת מכסות ייצור אישיות לשיווק ומכסות ייצור אישיות לתצרוכת
 עצמית לכל מגדל במסגרת. המכסה הארצית הם כלהלן י:

 (1) ועדת מכסות בקבעה מכסות אישיות תתחשב בהנחיות שר החקלאות
 בדבר התכנון החקלאי ובהמלצות המרכז המשותף לתכנון חקלאי!התיישבותי

 במשרד החקלאות (להלן — המרכז המשותף) ?
 (2) . תיקבע מכסה אישית נפרדת לייצור ושיווק כל מין של תוצרת הלול?

 (3) למגדל מטילות תיקבע מכסה נפרדת של מטילות לייצור ביצי מאכל
 לצריכת עצמו ובני משפחתו בלבד וביצי מאכל כאלה לא יהוו חלק ממכסתו

 האישית של המגדל לשיווק!
 (4) תיקבע מכסה אישית לייצור לכל מגדל לשנת הכספים 1964/65 כפי שהיא

 רשומה בספרי המועצה, למעט התוספות הזמניות למכסה האמורה.

 4. (א) ועדת מכסות רשאית להגדיל מכסה אישית של מגדל, על פי בקשתו, במסגרת
 המכסה הארצית, אם יוכחו, להנחת דעתה, נסיבות. מיוחדות המצדיקות. את ההגדלה המבוקשת.
 : (ב) ועדת מכסות רשאית ל,קבוע תוספות למכסות האישיות במסגרת היקף מכסות
 הייצור או השיווק האישיות שאינן מנוצלות למעשה,׳ בעשותה כן תתחשב ועדת מכסות גם
 בהמלצות המרכז המשותף ועדת מכסות רשאית לקבוע כי לתוספות האמורות זכאים מגד
 לים מסוג מסויים, מגדלים בעלי, היקף ייצור מסויים, מגדלים באזורים מסויימים וכיוצא

 באלה.

) מיועדות לשיווק ב )  (ג) המועצה רשאית לקבוע כי התוספות האמורות בסעיף קטן
 במועדים מםויימים ובאופנים כפי שייראה, לה ומגדל לא ייצר או ישווק את התוספות

 האמורות במועדים אחרים ובאופן אחר מאשר נקבע כאמור.

 5. מגדל שלא נקבעה לו מכסה אישית עד יום י״ב בשבט תשכ״ה (15 בינואר 1965)
 רשאי לפנות עד יום כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965) לועדת המכסות בבקשה ל,קביעת

 מכסה! ועדת המכסות לא תהיה חייבת לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר התאריך האמור.
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 6. (א) רשאית ועדת מכסות לאשר למגדל׳ על פי בקשתו, שינוי במכסתו האישית על
 ידי החלפת מין אחד של תוצרת הלול במין אחר, ובלבד שהאישורים האמורים לא יגדילו את

 המכסה הארצית של מין כלשהו של, תוצרת הלול,
 (ב) החלפת מכסות כאמור בסעיף קטן(א) תיעשה לפי, מפתח זה:

1 (1 ביצי מאכל לשיווק שווים ל־1 ק״ג פטמים לשיווק או ל־1 ק״ג תרנגולי 6 ) 
i הודו לשיווק 

 (2) 1.6 ביצי מאכל לשיווק שווים ל־1 ביצת רביד. מגזע כבד לשיווק או ל־1.2
 ביצי רביה מגזע קל לשיווק.

 7. לא ימסור מגדל, לשיווק אלא תוצרת לול מתוצרתו הוא ולא מעל למכסה לייצור כפי
 ,,שנקבעה לו כדין.

 8. המועצה רשאית לחלק את המכסה האישית של מגדל בשנה כלשהיא לפי תקופות
 ומועדים שייקבעו על ידיה ומגדל לא יהיה, רשאי לייצר או לשווק את מכסתו האישית אלא

 בהתאם לתקופות והמועדים שנקבעו כאמור.

 9. מכסה אישית של מגדל בשנה כלשהיא אינה ניתנת להעברה ללא אישור בכתב של
 המועצה.

 10. נטש מגדל ייצור מין כלשהו של תוצרת הלול, רשאית המועצה לבטל את מכסתו
 לגבי מין התוצרת האמור.

 11. קבלן מורשה לא יוביל,, לא ימסור להובלה, לא יקבל, לא יחזיק, לא יעביר ולא יוציא
 מחזקתו בכל דרך שהיא עופות חיים בכלובים אלא אם כל כלוב הוא בבעלותו או שהוא
 הורשה בכתב מטעם בעליו של הכלוב להשתמש בו ובתנאי כי כל כלוב נושא את שם בעליו

 או סימן היכר של בעליו כפי שהסימן רשום במועצה.

 12. מוטל בזה היטל על כל מגדל בשיעור זה:
 (1) 0.05 אגודה לכל ביצת מאכל המגיעה לשיווק«,

 (2) 1 אגורה לכל ק״ג של עוף, למעט תרנגולי הודו, המגיע לשיווק,׳
 (3) 0.5 אגורה לכל ביצת דגירה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או שיוצאה

 לחוץ לארץ כביצת דגירה או ששווקה בדרך אחרת!
 (4) אגורה אחת לכל ביצת דגירה שאינה מגזעים קלים שהוכנסה למדגרה או

 שיוצאה לחוץ לארץ כביצת דגירה או ששווקה בדרך אחרת;
 (5) 5 אגורות לכל ק״ג של תרנגולי הודו המגיע לשיווק.

 13. (א) ההיטלים לפי סעיף 12 ייגבו מאת המגדלים החייבים בהם על ידי הקבלנים
 המורשים המקבלים את תוצרת הלול של אותם מגדלים לשיווק ויועברו על ידיהם למועצה

 מדי חודש בחדשו, מבלי לפגוע בדרכי גביה אחרים.
 (ב) .המועצה רשאית לנכות מכל סכום המגיע ממנה לקבלנים מורשים עבור תוצרת

 הלול, את סכום ההיטלים אשר על קבלן מורשה לגבות בהתאם לסעיף קטן(א).
 (ג) הקבלנים המורשים רשאים לנכות מכל, סכום המגיע מהם למגדל עבור תוצרת

 הלול את ההיטל המוטל על המגדלים בהתאם לסעיף 12.

 14. קבלנים מורשים ינהלו רישום וימסרו למועצה דינים וחשבונות בכל הנוגע להיטלים
 שעליהם לגבות בהתאם לסעיף 13 (א) כפי שהמועצה תקבע מפעם לפעם.

 שינויים
 במכסה אישית

 שיווק תוצרת
 עצמית של

 מגדל

 חלוקת המכסה

 איסור
 העברה

 ביטו? מכסות

 הובלת עופות
 חיים בכלובים

 היטליפ

 גביית ההיטל

 רישום
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—  15. בכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ״ד—21964
 (1) בסעיף 8(א), הקטע ״תוך החדשים ינואר ופברואר בשנה כלשהיא״

 יימחק!
 (2) הסעיפים 25׳ 26 ו־27 — בטלים.

 16. אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.

 17. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ״ה
 1964״.

ד נ ל י י ן א ב ו א  נתאשר. ר
 ב׳ בטבת תשכ״ה (7 בדצמבר 1964) יושב ראש המועצה לענף הלול

 >ח0 739990) ,
ר י פ ס ס ח נ י פ ת ב ם ג י י  ח

 • שד החקלאות שר המסחר והתעשיה
 2 ק״ת 1563, תשכ״ד, עמ׳ 1059 ; ק״ת 10.14, חשב״ד, עמי 5נ17.

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
ים מבחנ ת ו ו נ י ח ר מכרזים, ב ב ד  י כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25׳ 26 ד28 לחוק שידות המדינה(מינויים), תשי״ט—
, קבעה ועדת השירות כללים אלה:  1959 ב

 1. בסעיף 43 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מברזים, בחינות ומבחנים), תשב״ז*— תיקוז סעיר׳ 43
 21961, במקום הקטע ״ובהתרשמותו בבחינה בעל פה״ יבוא ״ובהתרשמותו בבחינה כעל פה,
 אולם בשיקוליו לא יתחשב בוחן בגיל צעיר של מועמד, אלא אם גיל צעיר נקבע במכרז

 כתנאי למילוי המשרה״.

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי שידות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) השם
 (תיקון), תשכ״ד.—1964״.

 ט״ז בטבת תשכ״ה (21 בדצמבר 1964) ר א ו ב ן ש ר י
 >חמ 720814) יושב ראש ועדת השירות

 1 ס״ח 279, תש י״ט, עט׳ 86.

 2 ק״ת 1133, חשכ״א, עמי 1588 ; ק״ת 1573, תשכ״ד, עט׳ 1158.

 חוק לתיקון תקנות־שעת־חירום (יציאה לחוץ־לארץ), תשכ״א—1961
 י החלטת הכנםת

 בהתאם לסעיף 5 לחוק לתיקון תקנות־שעת־חידום (יציאה לחוץ־לארץ), תשכ״א—
, מאשרת הכנסת את החלטת שר הבטחון להאריך תקפן של התקנות 8 עד 10 לתקנות־  1961 ג
 שעת־חירום (יציאה לחרךלארץ), תש״ח—1948, לשנה נוספת, עד יום ח׳ בטבת תשכ״ו(31

 בדצמבר 1965).

ז ו ש ל י ד  ק
 יושב ראש הכנסת

 תיקח כלהים

 שטירת דינים

 השם

 ט״ז בטבת תשכ״ה (21 בדצמבר 1964)
 (חט 7665)

 1 ם״ח 340, חשכ״א, עט׳ 166.
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 תיקון טעות

 בתקנה 1 לתקנות נמלי חיפה ויפו (אגרות החסנה) (הוראת שעה), תשב״ד.—1964,
 שפורסמו בקובץ התקנות 1657, תשכ״ה, עמ׳ 532׳ במקום ״אגרה לכל 100 ק״ג״ צ״ל ״אגורה

 לכל 100 ק״ג״.

ה ד י ה ו ל ב ד ־ א ר ש  י
 שר התחבורה

 (חט 755306)

( ד ) 2  ד
 ולתכנת

 בסעיף 2,

י בל ן מקו ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת בנין ערים, 1936

 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר שקמים

, והסעיפים 14 (א  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 ג
׳ ולבקשת הועדה המחוזית לבניה  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 עיר, מחוז הדרום (להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז הדרום, שאת גבולותיו •קבעה הועדה והמתואדים
 יהיה שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של שטח תכנון העיר האמור בסעיף 1 סומנו בקו כחול בתשריט מספר
 ד/274א, הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום ביום י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)
 ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרדי הועדה, מינהל מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון עיר, שקמים, צומת ראם, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (שקמים),תשי׳׳ד—31953 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (שקמים), תשכ״ה—1965׳׳.

31.12.1964 

ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964)
 (חט 76511)

 1 עייר 1936, תום׳ 1 מט׳ 589, עט׳ 153.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 392, תשי׳׳ד, עט׳ 22 ; ק״ת 1132, תשכ״א, עט׳ 1575.

 ?ונץ התלונות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה

 קביעת גבולות
 לשטח תכנון

 עיי

 תשריט
 והפקדת

 העתקים טמנו

 ביטול

 השם

1058 



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית באר־טוביה

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

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 במקום פרט (ד) יבוא:

 ״(ד)
 באר־־טויביה

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור באר־טוביה, הערוכה בקנה מידה 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״א באלול תשכ״ד (19 באוגוסט 1964) ושהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד

 המועצה האזורית באר־טוביה, בקרית־מלאכי.

 מור ב׳
 ,נושי רישום קרקע

 הגוש: 1063.
 חלקי הגושים: 292 עד 294, 315, 316, 511׳ 1062, 1064, 1065 כמסומן

 במפה.

 הגושים: 327,300.
 חלקי הגושים: 445,440,358,310,299, 446 כמסומן במפה.

 טור א׳

 אביגדור

 אודות

 הגוש: . 158. אמונים
 חלקי הגושים: 156, 157, 159׳ 165, 167 עד 170, 172, 338, 341,340 עד

 343 כמסומן במפה.
 באריטוביה הגושים: 319 עד 1040,1034,324.

 חלקי הגושים: 325׳ 1041,446,445,351,337,335,326 כמםומן במפה.

 בית־עזדא הגושים: 415,166.
 חלקי הגושים: 416,344,341,165,164,162,156 כמסומן במפה.

 בצרון ה״גושים: 550,485.
 חלקי הגושים: 484, 488,486, 489׳ 551 עד 555, 558,557 כמםומן במפה.

 חלק מאדמות בשיט כמסומן במפה באות ״א״.

 גבעתי הגושים: 353,339.
 חלקי הגושים: 342,340,338 עד 416,352,345 כמםומן במפה.

 חצב הגוש: 2236.
 חלקי הגושים: 487׳ 2232,506,504, 2237,2234 עד 2240 כמסומן במפה.

 * ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ «11.
 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 797 תשי״ח, עט׳ 1256; ק״ת 1481, תשכ״ג, עמי 1995.

 סוגץ התקנות 1665, כ׳׳ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



 טור ב׳
 נושי רישום קרקע

 טור א׳

.560 ,495 ,443 
 438, 441, 450 עד 452, 490, 496, 566 עד £68 כמםומן

 במפד..

 הגושים:

 חלקי הגושים:

 חלקי הגושים: 519 עד 523, 527, 538 עד 542, 2223 עד $225 כמסומן
 במפה.

.318 ,308 ,304 ,302 ,298 ,297 
 499,307,305,303,299,296 עד 2226,502 כמסוןמן במפה.

 317, 328, 329, 1039, 1042׳ 1043.
 1062,1041,1038,1037,1035 כמסומן במפה.

 553,552 כמסומן במפה.
 שטח מאדמות בשיט כמסומן במפה באות ״ב״.

 במפה.
 331, 333, 444׳ 453, 454.

 170, 330, 332, 334, 358, 442, 456, 457 כמסומן

,312 ,311 
,439 ,422 

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 306, 524 עד 526, 528.
2225 ,22̂  303׳ 305, 307, 314, 522, 523, 527, 541, 542, 4

 במםומן במפה.

.171 150, 
 ,151 152, 154, 157, 167 עד 169, 172, 176 עד| 179 ככד

 סומן במפה.

 173 עד 175, 565.
 172, 176, 178, 179, 449, 455, 566, 567 כמםומן במפה.

.481 
 500,498,478,296 עד 2226,503 עד 2229 כמסתמן במפה.

.508 ,507 313, 
 ,314 509, 510׳ 512, 513, 518, 519, 527 כמםומן במפה.

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 הגוש:

 חלקי הגושים:

 הגושים:
 חלקי הגושים:

 153, 155, 160, 163, 200 עד 210, 288 עד 291
 336, 346 עד 350, 354 עד 357׳ 359, 417, 421

 הגושים:

 447, 448, 458, 477, 479, 480, 482, 483, 491 ע!, 494, 497,
 505׳ 517, 1044, 1187 עד 1193, 2000, 12001 2006 עד

.2233 ,2231 ,2230 ,2200 ,2024 ,2009 

 קובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964

 חצור־אשדוד

 ינון

 כפד־אחים

 כפד־ורבורג

 נוורמבטח חלקי הגושים:

 עןריקם

 עדוגות

 שדה־עודה

 שתולים

 תלמי־יחיאל

 תימודים
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 חלקי הגושים: 151, 152, 154, 157,156, 159, 161, 162׳ 164, 172, 177,

 292 עד 295, 299, 301, 309, 315, 316׳ 330, 332, 334, 335,

 337, 345, 351, 352, 358, 419, 438, 440 עד 442׳ 449 עד

 452, 455 עד 457, 478, 484, 486 עד 490, 496׳ 498 עד

 500, 503, 504, 506, 509 עד 512, 518, 520, 521׳ 553, 554,

 566, 1035 עד 1037, 1048, 1064, 1065, 1185׳ 1186, 2002,

 2004, 2005, 2012, 2025, 2201, 2227 עד 2229, 2232, 2234

 כמםומן במפה.

 שטח מאדמות בשיט המסומן במפה באות ״ג״ ״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו• המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באד־טוביה, תיקון),
 תשכ״ה—1964״.

 י״א באלול תשכ״ד (19 באוגוסט 1964)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  m(0 8001 ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ל , ת מרום־הגלי י ר ו ז א עצה ה ר המו ב ד  י . צו ב

, והסעיפים 14 (א)  : בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
, אני מצווה לאמור:  ד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

,  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 במקום פרט (לו) יבוא:.

 ״(לו)

 מרום־הגליל

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור מרונדהגליל הערוכה בקנה מידה 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ו בתשרי תשכ״ה (2 באוקטובר 1964) ושהעתקים ממנה
 מופקדים• במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרד

 המועצה האזורית מרום־הגליל, מירון.

 ע״ר 1041, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 113.
 2 ע״ד תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1250; ק״ת 1229, חשכ״ב, עט׳ 441.

 קובץ התקנות 1665, נ״ו בטנת ת׳עכ״ה,31.12.1901



 טור ב׳
 נושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 אביבים השטח המסומן במפה באות ״ד.״.

 הגושים: 15669,13912 בשלמותם.
 חלק הגוש: 15679 במסומן במפה באותיות ״בב״.

 אמירים

 ביריה הגושים: 13745 עד 13754 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 13100,13099 המסומן במפה באותיות ״תת״.
 שטח כפר בידיה.

 ברעם השטח המסומן במפה באות ״א״.

 דוב״ב השטח המסומן במפה באות ״ט״.

 הגושים: 14053 עד 14066 בשלמותם.
 שטח כפר דלתא.

 דלתון

 יראון השטח המסומן במפה באות ״ב״.

 הגושים: 13896 עד 13899, 13901 עד 13913,13911 בשלמותם.
 שטח כפר שמועי.

 כפר־שמאי

 כרם בן זמרה השטח המסומן במפה באות ״ג״.

 הגושים: 13677 עד 13684,13682 עד 13692 בשלמותם.
 שטח כפר מירון.

 מירון

 סאסא השטח המסומן במפה באות ״ד״.

 ספסופה השטח המסומן במפה באות ״ד.״.

 עלמה השטח המסומן במפה באות ״ד.

י 15694, 18178 י  המשים: 15670, 15675,15673,15671 עד 15680,15678 ע
 עד 18186 בשלמותם.

 פרוד

 חלקי הגושים: 15679 כמסומן במפה באותיות ״אא״ 5
 15672 כמסומן במפה באותיות ״דד״.

 שטחי הכפרים פרדייה וכפר ענאן.

 דיחניד• השטח המסומן במפה באות ״ז״.

 שזור הגושים: 19170,19168 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 19165 המסומן במפה באותיות ״ממ״! 19674 כמסומן
 במפה באותיות ״גג״.

 הגושים: 15674,15668,15667 בשלמותם.
 חלק הגוש: 15672 כמסומן במפה באותיות ״הד•׳/

 שפד

 1062 קובץ התקנות 1665 כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964



 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 הגושים: 13606, 13608 עד 13611, 13875, 13876, 13879, 13917
 עד 13921׳ 14032 עד 14049, 14070 עד 14075 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 13604 המסומן במפה באותיות ״צצ״ > 13607 המסומן
 במפה באותיות ״רד״! 13877, 13878 המסומן במפה באו

 תיות ״שש״! 14031 המסומן במפה באותיות ״ננ״.

 שטח מאדמת הכפד גבטיה המסומן במפה באות ״ע״.

 שטח הפר טיטבה.

 שטח הפר עין זיתון.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום־הגליל, תיקון), השפ
 תשה״ה—1964״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ו  כ״ובתשריתשה״ה (2באוקטובר1964) ו
 >חט 8001) שד הפנים

 פקודת העיריות
ת מים ק פ ס ר א ב ד ר לעכו ב ק עז  חו

, מתקינה מועצת עירית עהו חוק  בתוקף סמהותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות 1
 עזר זה:

 .1. בתוספת לחוק עזר לעהו(אספקת מים), תשה״א—21961, במקום סעיף 3 יבוא: . תיקו! התוספת

 ״3, אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) —
 לפי שטח הנהם — לבל מ״ר 0.50

 ונוסף לזה לבל מ״ר משטח הבנין —
 פרט לבנין המיועד לתעשיה 1.60״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעהו(אספקת מים) (תיקון), תשכ״ה—1964״. השם

ת ר פ  נתאשד. ש׳ א
 ג׳ בטבת תשב״ה (8 בדצמבר 1964), ראש עידית עכו

 (חט 89008)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.
 ק״ת 1166, תשכ״א, עט׳ 2021.

 קוביז התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 31.12.1964 1063



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961

ה ר י מ ש ת ה ר ד ס ר ה ב ד  חוק עזר למ׳טה־יהודה ב

, וסעיף 3 לחוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961, מתקינה המועצה האזורןת מטה־

 יהודה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זהי—
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מטה־יהודה *

 ״ישוב״ — ישוב הנמצא בתחום המועצה ושעל תושביו חל צו שמידה!
 ״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2 !

 לכל מונח אחר תהא משמעות שיש לו בחוק.

 2. בכל ישוב תוקם רשות.

 3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי הישוב בעלי זכות בחירה למועצ!־,.

 4. מספד חברי הרשות יהיה שלושה.

 5. המועצה תודיע לתושבי הישוב בדרך שתיראה לה על מינוי הדשות, הו|כבה וכל
 שינוי בהרכבה.

 6. הסדרת חובת השמידה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הדשות.

 7. הדשות תעדו! רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה.

 8. הדשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תוש^ הרשום
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 9. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 8.

 10. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום הישוב הנוגע ברבו),, במשרד
 המועצה ובכל מקום ציבורי אחד שתורה הרשות.

 11. על אף האמור בסעיף 10, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהקצימה ומ־
 הסידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

 12. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמירה
 בכל הנוגע לשמירה בישוב.

 13. העובד על הודאות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לירות, ואם הורשע כבד בעבר על
 עבירה כאמור — מאסר 3 חדשים או קנס 300 לידות.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטה־יהודה (הסדרת השמירה), תשכ״ה—64^1״.

ן ה ן כ י מ י נ  נתאשר. ב
 ו׳ בטבת תשכ״ה (11 בדצמבר 1964) ראש המועצה האזורית מטה־יהודה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 (חמ 84005)

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

 2 ם״ח 346, תשכ״א, עט׳ 169.

 הגדרות

 רשות השמירה

 מינוי הרשות

 הרכב הרשות

 הודעה ע?
 מינוי

 חובת השמירה

 רשימת
 החייבים
 בשמירה

 קביעת מועדי
 השמירה

 חובת השומר

 הצגת הרשימה

 מסירת העתק
 הרשימה

 חובת הציות
 לרשות

 ענשים

 השם

 1064 קוב? התקנות 1665, כ״ו בטבת חשכ״ה 31.12.1964



 תיקח התוםפת

 תחי5ה

 הוראות מעבר

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),1945

 חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר מם עסקים
, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה׳ לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית קרית־מלאבי חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לקרית־מלאכי(מס עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), בפרט ״קבלן״ אחדי ״לביוב^׳ יבוא ״לבניית בנינים״,

 2. : תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1964/65 והוא
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי חוק

 העזר העיקרי בעד שנת 1964/65 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאכי (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה— ו!שם
 1964״.

י ו ד ד ע ב ו  נתאשר. ד
 י כ״ו בכסלו תשכ״ה (1 בדצמבר 1964) ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חמ 85315) ח
 שד הפנים

 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119. ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.
 ק׳׳ת 936, תשי׳׳ט, עמי 1891.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),1945
 (סעיף 5)

ם פיגורים ר קנ ב ד ת ב ת גדרו רי ו ת המועצה האז ט ל ח  הודעה על ה
 , מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 5
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, החליטה המועצה האזורית גדרות שבתום
 ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על
 כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא שולם תוך

 ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטת המועצה האזורית גדרות בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
 התקנות 438, תשי״ד, עמי 631, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ם ה ר ב ־ א ן ד ב ו  נתאשר. ד
 י״א בטבת תשכ״ה (16 בדצמבר 1964) ראש המועצה האזורית גדרות

א ר י פ ה ש ש ם מ י י < ח 8 1 ז 1 מ 2 ח ) 

 שר הפנים
 ע״ר 1911, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119 ; ס״ח 410, תשכ״ר, עמ׳ 24.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 קובץ התקנות 1665, כ״ו בטבת תשכ״ה, 81.12.1964 1065



 המחיר 56 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


