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 חוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ ה-1965

ר הדין הפלילי ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 213 ו־227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 !;
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי  וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

. בתקנות סדר הדין הפלילי, תשכ״ו—s 1966 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי n nMW>¡™ 1 
א תקנה 38 יבוא: 8 8 

 ״הזמני»«*ל 38א. (א) בעבירות לפי פקודת התעבורה,4 או התקנות לפיה, או לפי
 פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש״ל—
 51970, שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש,
 רשאי שוטר — לרבות עובד ציבורי אחר שהרשהו שר המשטרה לפי
 סעיף 29 לפקודת התעבורה דרך כלל או לענין מסויים — שהיה לו
 יסוד להאמין כי אדם פלוני עבר עבירה כאמור, למסור לו הזמנה למשפט,

 חתומה בידו, בנוסח טופס מס׳ 7א שבתוספת לתקנות אלה.

 (ב) על הזמנה כאמור יחולו תקנות 35, 36 ו־37.
 (ג) מי שנמסרה לו הזמנה לפי תקנת משנה (א) מותר לקיים
 את משפטו סמוך לאחר המסירה, ובלבד.שניתנה לו שהות מספקת להגיע

 לבית המשפט.״׳

 ״טופס מפי 7א
 (תקנה 38א)

 הו80מ טיכס 2. בתקנות העיקריות, בתוספת, לאחר טופס מס׳ 7 יבוא:
 מ0׳ 17!

 הזמנה למשפט וכתנ אישוט

 בבית המשפט.
 ב

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 נ ג ד

 הנאשם • —
 (ש0) (שם פרטי) (המען)

 אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה):

 בתאריך בשעה במקום.

 עבירה על
 (החיקוק והסעיף או התקנה)

 1 ס׳׳ח תשכ״ה, עמ׳ 161.

 2 ס״ח תשי׳׳ז, עמ׳ 148.

 3 ק׳׳ת, תשכ״ו, עמ׳ 618.

 4 דיגי מדינת ישראי, נוסח חדש 7, עמי 173.

rm i, עמ׳ 320. tw 15 ,5 ךיגי מזינת ׳קראי 
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: ה ע י ב ת ת עדי ה  שמו

3 2 1 

, . . ם ו י י בית המשפט הנ״ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ״ל ב זמן להתייצב לפנ  אתה מו

 בשעה

 (1) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל! אם לא תתייצב למשפטך יראו אותך

תר יהיה לדונך שלא בפניך, מו  כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ו

ם ובמועד המפורטים לעיל.  (2) אם ברצונך להשמיע עדים להגנתך עליך לדאוג להופעתם למשפטך, במקו

 חתימה״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 3), תש״ל—1970״.

א ר י פ ׳ ש ש • ב ק ע  ט״ז בתמוז תש״ל (20 ביולי 1970) י
) שר המשפטים 7 0 6 6 מ 6 ח ) 

 חוק סדד הדין הפלילי, חשכ״ה-1965

 תקנות סדר הדין הפלילי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 י, וסעיף
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין,  47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 28 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשכ״ו—1966 י, אחרי ״צו ופקודה כאמור
 ייחתמו בידי בית המשפט״ יבוא ״או בידי הרשם״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 4), תש״ל—1970״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י״ט בתמוז תש״ל (23 ביולי 1970) י
0 שר המשפטים 0 6 6 מ 6 ( ז ) 

 ם״ח 458, תשכ׳׳ה, עמי 161.
 : ס״ח 233, תשי״ז, עמי 148.

 י ק״ת 1819, תשב׳׳ו, עמי 618.

 קובץ התקנות 2591, ב״ו בתמוז תש״ל, 30.7.1970



 חוק הירושה, תשכ״ ה-1965

י דין ר ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לחוק חידושה, תשכ״ה—1965 •י, ולפי סעיף 46 לחוק
, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות  בתי המשפט, תשי״ז—1957 2

 אלה:

 י־יי.יו ה»י»>ז 1. בתוספת לתקנות סדרי הדין בעניני ירושה, תשכ״ו—1965 3 —

 (!) בטופס 1, בפסקה 3(א) ו־(ב), ובטופס 3, בפסקה 5(א) ו־(ב), לאחד
..״,-  ״מענו״ יבוא ״ומספרי תעודת זהותו.

 (2) בטופס 4, בפסקה 1, לאחר ״שם היורש״ יבוא ״ומספר תעודת זהותו׳/
״; . . ת. הו  ובפסקה 2, לאחר ״מען״ יבוא ״ומספר תעודת ז

 (3) בטופס 6, בפסקה 2, לאחר ״שם היורש״ יבוא ״ומספר תעודת זהותו׳/
״; . . . ת הו  ובפסקה 3, לאחר ״מעך יבוא ״ומספר תעודת ז

 (4) בטופס 8, לאחר ״המען״ יבוא ״ומספר תעודת הזהות״!
 (5) בטופס 9, בפסקה 1, לאחד ״המעך יבוא ״ומספר תעודת הזהות׳•/

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין בעניני ירושה (תיקון), תש״ל—1970״. ש !  ו

א ר י פ ׳ ש ש - ב ק ע  ט״ז בתמוז תש״ל (20 ביולי 1970) י
) שר המשפטים 7 0 6 4 מ 3 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 63. 2 ם״ח תשי״ז, עמ׳ 148. 3 ק״ת תשנ״ו, עט׳ 228.

9 ו 6 5 -  חוק החכגון והבניה, תשכ״ ה

ת מ צ מ ו צ ה מ ד ו ב ע ר ל ת י ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר

 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון:ולבניה, אני. מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשכ״ט—1968 2 —..
 (1) בתקנה 2, במקום ״בחוקי עזר שבתוספת הראשונה״ יבוא ״בתקנות
 התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—1970 ?״ ובכותרת

 השוליים, במקום ״תחולת חוקי העזר״ יבוא ״תחולת תקנות הבניה״ ן
 (2) בתקנה 3(1), המלה ״השניה״ — תימחק ז

 (3) בתקנה 4, המלה ״השניה״ — תימחק;
 י (4) התוספת הראשונה — בטלה!

 (5) בתוספת השניה, בכותרת תימחק המלה ״השניה״, ובחלק א׳ ליד
 ־המליט ״חתימת המבקש״ ייווסף ״חתימת בעל הנכס״.

 2. לתקנות אלה'ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (היתד לעבודה מצומצמת) (תיקון
 מס׳ 2), תש״ל—1970״.

א ר י פ ם ש י י ח ה : ש  מ
 שר הפנים

 י״א בתמוז תש״ל (15 ביולי 1970)
 (חמ 76589)

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307 ; משכ׳׳ט, עמ׳ 223.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 560.

 3 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1841.

 היי,ון המקנות

 ו1יי,ון הו»פ6ו1
 השניה

 2036 קובץ התקנות. 2591, כ״ו.בתמוז תש׳״ו, 30.7.1970



 חוק ניירות עדו, תשכ״ח-1968

 תקנות בדבר דו״חות תקופתיים ומיידיים, צורתם, מועדי עריכתמ
 והגשתם והפרטים שיש לכלול בהם

 בתוקף סמכותי.לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, תשכ״ח—1968 לפי הצעת הרשות
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 פרק אי: הוראות כלליות

 1. בתקנות אלה — 1 יוגייי*

 ׳׳תאגיד״ — התאגיד העורך את הדו״חות, למעט קרן להשקעות משותפות בנאמנות!

 ״החזקה״ ו״רכישה״ — כמשמעותן בחוק, למעט החזקה או רכישה בידי חברה שלובה!
 ״חברה קשורה״ —

 (1) חברה, אשר חברה אחרת — שאינה חברת־אם שלה — השקיעה בה סכום
 השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין
 במניות ובין בצורה אחרת, למעט בהלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה

 הלוואת בעליס?
 (2) חברה, אשר חברה אחרת — שאינה חברת־אם שלה — מחזיקה בעשרים
שלה או מכוח  וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק :
 ההצבעה שבה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר ממספר

 מנהליהן

 ״בעל ענין בתאגיד״ — מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של
 .התאגיד, מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו, מי שרשאי למנות את מנהלו

 הכללי, מי שמכהן כמנהלו או כמנהלו הכללי, וכל תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו י
 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, מכוח ההצבעה בו או

 מהסמכות למנות מנהליו.

 2. תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף.או נסחרים בבורסה יגיש תחולמהמקנומ
 לרשות ולרשם דו״חות לפי הוראות תקנות אלה, כל עוד ניירות ערך שלו נמצאים בידי

 הציבור.

MI* 
 הדו״חגת

 3. . הדו״חות ייערכו בצורה נוחה לקריאה ועמודיהם יהיו ממוספרים.

 4. הדו״חות יכללו את הפרטים המפורטים בתקנות אלה! אין חובה לציין העדר קיומו 8י«י
ת י ח " י י  של פרט פלוני אלא אם נקבע כך במפורש בתקנות אלה. ה

 5. הדו״חות ייחתמו בידי התאגיד. י׳ייי8״

 פרק ב׳: הדו״ ה התקופתי - מועד הגשתו ופרטיו
 6. בפרק זה —

 ״תאריך הדו״ח״ — התאריך שבו נחתם הדו״ח התקופתי, ובלבד שלא יקדם יותר מ־14
 יום לתאריך שבו יוגש לרשות ולרשם!

 1 ם״ח 541, תשנ״ח, עמ׳ 234.

 קוב? התקנות 2591, ב״ו בתמוז הש״יו, 30.7.1970 2037



 ״שנת החשבון״ — שנת החשבון האחרונה של התאגיד שנסתיימה לפני תאריך הדו״ח!

 ״תקופת הדו״ח״ — התקופה המתחילה עם תחילת שנת החשבון ומסתיימת בתאריך הדו״ח.

 7. התאגיד יגיש לרשות ולרשם דו״ח תקופתי בכל שנה, תוך ששה חדשים מתום
 שנת החשבון שלו, ובלבד שהדו״ח יוגש שבעה ימים או יותר לפני התאריך שנקבע לכינוס

 האסיפה הכללית שבה יוגשו הדו״חות הכספיים של התאגיד.

 8. בדו״ח התקופתי יובאו המסמכים והפרטים המפורטים להלן בפרק זה, כשהפרטים
 שיש לציינם לגבי תקופת הדו״ח מובאים לשנת החשבון לחוד וליתרת תקופת הדו״ח לחוד.

 9. (א) יובאו דו״חות כספיים שנתיים של התאגיד לתאריך שבו נסתיימה שנת החשבון
 של התאגיד (להלן — תאריך המאזן), ערוכים לפי הוראות תקנות ניירות ערך (עריבת

, ומבוקרים כדין.  דו״חות כספיים), תשכ״ט—1969 2

 (ב) תובא חוות דעתו של רואה החשבון של התאגיד על הדו״חות הכספיים
 המבוקרים של התאגיד והדו״חות הכספיים המאוחדים המבוקרים של התאגיד והיא תכלול
 גם אישור בדבר עריכת הדו״חות בהתאם לתקנות ניירות ערך (עריכת דו״חות כספיים),

 תשכ״ט—1969.

 (ג) תובא חוות דעת כאמור בתקנת משנה (ב) של רואה־החשבון של חברת־בת
 שדו״חותיה הכספיים צורפו לדו״חות הכספיים של התאגיד, על הדו״חות הכספיים של

 חברת־הבת.

 10. יובא דו״ח על המקורות והשימוש בהם בשנת החשבון.

 11. תובא רשימת ההשקעות של התאגיד בתאריך המאזן בכל אחת מחברות־הבת
 והחברות הקשורות שלו בפירוט זה:

 (1) מספר המניות לסוגיהן׳ שוויין הנקוב, עלותן׳ ערכן במאזן, שעדן של
 מניות רשומות למסחר בבורסה בתאריך המאזן, ואם לא נתקיים מסחר
 בתאריך המאזן — בתאריך המסחר האחרון שלפניו, ושיעור המניות המוחזקות

 בידי התאגיד מתוך סך כל המניות המונפקות מסוג זה!

 (2) יתרת איגרות החוב וההלוואות, עיקר תנאיהן ובכלל זה — שנות הפדיון,
 תנאי ההצמדה של קרן או ריבית ובסיס ההצמדה, פרטי זכויות להחלפת איגרות
 החוב או ההלוואות במניות או בניירות ערך אחדים, ושערן של איגרות חוב

 רשומות בבורסה־ בתאריך האמור בפסקה (1).

 12. (א) יובאו פרטים בדבר שינויים בהשקעות התאגיד בתקופת הדו״ח בכל חברת־
 בת ובכל חברה קשורה שלו, לרבות עיקר תנאי העסקאות הקשורות בשינויים אלה.

 (ב) הפרטים האמורים יובאו גם לגבי שינויים בחברה שהפכה לחברת־בת או
 לחברה קשורה, או שחדלה להיות חברה כאמור, בתקופת הדו׳׳ח.

 13. יצויינו רווחיה או הפסדיה של כל חברת־בת של התאגיד ושל כל חברה קשורה
 שליו, לפני הפרשה למס ואחריה בשנת החשבון האחרונה שלה שנסתיימה בתאריך המאזן
 של התאגיד או לפניו, ויפורטו הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבל התאגיד או שהוא

 זכאי לקבל מכל חברה באמור לאותה תקופה וכל תשלום כאמור לתקופה שלאחר מכן.

 מועד הגשת
 היו״ח

 פרטי הדו״ח
 התקו8תי

 דו״הות
 גפפייפ

 דו״ח מקורות
 והשימוש גהפ

 רשימת
 השקעות

 כחכרות־כת
 . וגחבדות
 קשורות

 שינוייפ
 בהשקעות

 בחברות־גת
 וגחברות
 קשורות

 הכנפות
 מחכרות־בת

 ימחכרות
 קשורות

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1805.
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 רשימת
 הלוואות

 14, (א) היה מתן הלוואות אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד — תובא רשימת
 קבוצות של יתרות הלוואותיו לתאריך המאזן כשהן מסווגות בקבוצות מתאימות לפי הסכומים

 של יתרות ההלוואות, בציון מספר הלווים שנכללו בכל קבוצה.

 (ב) קיבל לווה יותר מהלוואה אחת — ייחשבו לענין תקנה זו כל ההלוואות שקיבל
 כהלוואה אחת בסכום השווה לסך כל יתרות ההלוואות האמורות. י

 (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על חברה או אגודה שיתופית העוסקות בקבלת
 כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה על ידי שיק.

 אירועיפ
 מיוחייפ

 15. יובאו פרטים בדבר כל אירוע מיוחד שאירע בתקופת הדו״ח והשפיע, או עשוי
 להשפיע, באופן מהותי, לדעת מנהלי התאגיד, על רווחיות התאגיד, רכושו או התחייבויותיו.

ל , שינויים גהה•  16. יצרינו השינויים שחלו בתקופת הדו״ח בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע ש
 התאגיד לסוגיו והתמורה שנתקבלה בתקופה האמורה בעד מניות מונפקות.

 הקצאות
 ניירות־ערד

 שלא בתמורה
 מלאה

 במזומניפ

 זכויות
 לרכישת מניות׳

 17. יפורטו הקצאות ניירות ערך של התאגיד, וההתחייבויות להקצות, בתקופת הדו׳יח
 בתמורה שאינה כולה במזומנים, בציון התמורה שניתנה או שיש לתיתה.

 18. העניק התאגיד בתקופת הדו״ח זכויות לרכישת מניות — יצרינו סוג המניות, מספרן,
 התמורה בעד המניות ובעד ההתחייבויות להנפיקן, והמועד בו תפקע הזכות לרכשן.

 תקגוליפ על
 חשכון

 מניות שטרפ
 הוקצו

 מפחר
 בבורפה

 המתזיקיפ
 במניות
 התאגיד

 19. יצויין סכום התקבולים בתקופת הדו״ח על חשבון מניות שטרם הוקצו, בפירוט סוג
 המניות, מספרן, מחירן ותנאי הקצאתן.

 20. נרשמו למסחר בבורסה בתקופת הדו״ח ניירות ערך שהנפיק התאגיד, או הופסק
 המסחר בהם בתקופה זו — יצויינו סוג ניידות הערך האמורים ושויים הנקוב, ואם הופסק

 המסחר בהם — תצויין גם סיבת ההפסקה.

 21. היו, לפי• מיטב ידיעתו׳ של התאגיד, אנשים המחזיקים כל אחד, בתאריך הדו״ח או
 בתאריך סמוך לו ככל האפשר, חמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של התאגיד,
 או מכוח ההצבעה שבו או מהסמכות למנות מנהליו — יצרינו שמו של כל אחד מהם,
 השיעור שהוא מחזיק והשווי הנקוב של מניות בתאגיד שהתחייב לרכוש או שהתאגיד

 התחייב למכור לו.

 שבד וטובות
 הנאה

 22. יפורטו טובות הנאה שקיבל כל בעל עגין בתאגיד, במישרין או בעקיפין לפי מיטב
 ידיעתו של התאגיד, בתקופת הדךח, או שו1וא, זכאי לקבל, מאת התאגיד, מחברת־בת שלו
 או מחברה קשורה שלו, ובלבד ששכר ומשכורת של המנהלים ושל המנהל הכללי והוצאות,
 נילוות אליהם שאינן חורגות מהמקובל יצרינו בסכום כולל לגבי כל המנהלים האמורים

 ביחד.

 23. תפורש לפי מיטב ידיעתו של התאגיד, מהות כל ענין שיש לבעל ענין בתאגיד או עניו געפקה
 שהיה לו בתקופת הדו״ח בעסקה שהתאגיד או חברת־בת שלו או חברה קשורה שלו הם ׳

 צד לה, למעט ענין כעסקאות שנעשו בדרך העסקים הרגילה של התאגידים האמורים.
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 24. יפורטו, לפי מיטב ידיעתו של התאגיד, המניות שבעל־ענין בתאגיד מחזיק בתאגיד
 או בכל חברת־בת שלו או בכל חברה קשורה שלו, בתאריך הדו״ח או בתאריך סמוך לו

 , ככל האפשר.

 25. (א) יצויין כל הסכם מהותי שנחתם בידי התאגיד בתקופת הדו״ח למעט הסכם
 בדרך העסקים הרגילה של התאגיד ולרבות הסכם שלפיו התחייב אדם לרכוש מהמנפיק
 ניירות ערך שהציע במידה שלא ירכוש אותם הציבור, וכן כל שטר נאמנות בקשר להנפקת

 איגרות חוב שעשה המנפיק בתקופה האמורה.

 (ב) יובאו שמות הצדדים לכל הסכם כאמור בתקנת משגה (א), תאריך חתימתו
 ותיאור קצר של תכנו.

 26. יצויינו שמות מנהלי התאגיד ומנהלים חליפים, מעניהם והתעסקותם העיקרית בשלוש
 השנים שקדמו לתאריך הדו״ח.

 27. יצויין שם רואה החשבון של התאגיד ומען משרדו.

 28. יובא כל שינוי שנעשה בתקופת הדו״ח בתזכיר או בתקנות ההתאגדות של התאגיד.

 29. (א) יובאו המלצות המנהלים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות
 אישור האסיפה הכללית בדבר:

 (1) תשלום דיבידנד או חלוקת מניות הטבה׳ לרבות דיבידנד ביניים!
 (2) שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד 5

 (3) שינוי תזכיר או תקנות ההתאגדות של התאגיד!

 (4) פדיון מניות!

 (5) פדיון מוקדם של איגרות חוב.

 (ב) יובאו החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים
 בענינים המפורטים בתקנת משנה (א).

 מניות
 שמחזיקיפ
 פעלי עניו

 הפכמיפ
 מזזוו!ייפ

 מנהלי התאגיד

 דואה־החשבון
 של התאגיד

 שינוי בתזכיר
 או בתל!נות

 המלגות
 והחלטות'
 המנהליפ

 פרק ג׳: דו״ חות מיידיים - מועד הגשתם ופרטיהם

 30. (א) התאגיד יגיש לרשות ולרשם דו״חות מיידיים על האירועים המפורטים
 בפרק זה.

 (ב) הדוי׳ח המיידי יוגש סמוך ככל האפשר לתאריך שבו התרחש האירוע׳ או
 לתאריך שבו נודע לתאגיד על התרחשותו׳ ולא יאוחר מאשר 15 יום מאותו תאריך.

 (ג) הדו״ח יכלול את הפרטים המפורטים להלן בפרק זה.

 31. חל שינוי בהון המונפק של התאגיד, למעט הנפקת מניות שנרכשו על פי תשקיף ~
 יובאו פרטי השינויים האמורים בהון המניות לסוגיהן ותצויין התמורה שניתנה או שיש

 לתיתה בעד המניות שהונפקו.

 32. העניק התאגיד זכויות לרכישת מניות — יפורטו סוג המניות, מספרן, התמורה בעד
 המניות ובעד ההתחייבויות להנפיקן והמועד בו תפקע הזכות לרכשן.

 הדו״ח המיידי
 ומועד הגשתו

 שינוי בהול

 זכויות לרכישת
 מניות
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 33. (א) חל שינוי בסכום חמניות לסוגיהן שבעל ענין בתאגיד מחזיק בתאגיד או בכל החזקת מניות
 חברת־בת שלו או בכל חברה קשורה שלו — יפורטו השינויים האמורים, לפי מיטב ידיעת עני: ־תאגיד

 התאגיד.

 (ב) נעשה אדם בעל ענין בתאגיד — יצרינו.שמו ומענו וסכום המניות לסוגיהן
 שהוא מחזיק, לפי מיטב ידיעת התאגיד, בתאגיד, או בכל חברת־בת שלו או בכל חברה

 קשורה שלו.

ץ ל י  34. נתמנה מנהל או מנהל כללי בתאגיד או חדל מנהל או מנהל כללי לכהן בתאגיד _ ח
ה נ  יצויין ישם המנהל ויפורטו מענו של המנהל .החדש והתעסקותו העיקרית בשלוש.השנים מ

 האחרונות.

ד החלפת רואה ש בתפקי מ ש ד ל י ג א ת  35. נתמנה רואה חשבוןישל התאגיד או חדל רואה חשבון של ה
 ׳ החשבון

 זה — יצרינו שם רואה החשבון החדש ומען משרדו.

 36. (א) יובאו פרטים בדבר כל אירוע שאירע שלא בדרך העסקים הרגילה של התאגיד, א־יוע«י!חד
 והשפיע או עשוי להשפיע, באופן מהותי, על רווחיות התאגיד, רכושו או התחייבויותיו.

 (ב) הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי אירוע שהוא מן המפורסמות, זולת אם לאירוע
 השפעה מיוחדת על עסקי התאגיד.

 37. (א) יובאו המלצות המנהלים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות ז־מלצזת
 • , י והחלטות
פ י ל ה נ מ ?  אישור האספה הכללית בדבר: י

 (1) תשלום דיבידנד או חלוקת מניות הטבה, לרבות דיבידנד ביניים.
 (2) שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד!

 (3) שינוי תזכיר או תקנות ההתאגדות של התאגיד!
 (4) פדיון מניות!

 (5) פדיון מוקדם של איגרות חוב.

 (ב) יובאו החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצת המנהלים
 בענינים המפורטים בתקנת משנה (א).

 פרק ד׳! הודאות שומת

 38. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970). תחילה

 (ב) הוראות פרק ב׳ יחולו לגבי דו״חות תקופתיים הכוללים דו״חות כספיים לשנת י
 החשבון המסתיימת ביום ג׳ בטבת תשל״א(31 בדצמבר 1970) ואילך.

 39. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ניירות ערך (דו״חות תקופתיים ומיידיים), תשי׳ל — השפ
 1970״.

 י״ז בסיון תש״ל (21 ביוני 1970) - פ נ ח ס ס פ י ר
 (חט 72185) שר האוצר
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 חוק ניירות עדך, תשב״ ח -968 ו

, ם ת ר ו , צ ת ו נ מ א נ ת ב ו ע ק ש ה ן ל ר ל ק ם ומיידיים ש י י ת פ ו ק ת ת ו ר דו״ ח ב ד ת ב ו נ ק  ת
ם ה ל ב ו ל כ ם שיש ל י ט ר פ ה ם ו ת ש ג ה ם ו ת כ י ר  מועדי ע

, לפי הצעת הרשות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, תשכ״ח—1968 ג
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״החזקה״ ו״רכישה״ — כמשמעותן בחוק, למעט החזקה או רכישה בידי חברה שלובה!
 ״בעל ענין בנאמן״ או ״בעל ענין במנהל הקרן״ — מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר
 מהון המניות המונפק של הנאמן או של מנהל הקרן, הכל לפי הענין, או מכוח ההצבעה
 בו או מהסמכות למנות מנהליו, מי שרשאי למנות את מנהלו הכללי, מי שמכהן כמנהלו
 או כמנהלו הכללי, וכל תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר

 מהון המניות המונפק שלו, מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו.

 2. מונחים בתקנות אלה, המשמשים גם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ״א—
 21961 (להלן — חוק להשקעות משותפות בנאמנות), משמעותם כמשמעות הנודעת להם

 בחוק האמור׳ זולת אם ניתנה להם משמעות אחרת בתקנות אלה.

 3. דו׳יחות של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות
 ייערכו ויוגשו לפי הוראות תקנות אלה.

 4. מנהל הקרן יגיש לרשות ולרשם דו״ח תקופתי אחת לשנה ולא יאוחר מ־90 יום מתום
 שנת החשבון של הקרן.

 5. הדו״ח התקופתי יהיה הדו״ח לפי סעיף 20 לחוק להשקעות משותפות בנאמנות.

 6. (א) מנהל הקרן יגיש לרשות ולרשם דו״חות מיידיים על אירועים המפורטים
 בתקנות 7 עד 12.

 (ב) דו״ח מיידי יוגש תוך 15 יום מהתאריך שבו התרחש האירוע, או מהתאריך
 שבו מדע למנהל הקרן, לנאמן או למנהליהס על התרחשותו.

 7. יובאו פרטים בדבר כל שינוי שחל במדיניות ההשקעות של הקרן.

 8. יובאו פרטים בדבר כל שינוי תנאי הסכם הנאמנות ויצורף הסכם הנאמנות בנוסחו
 החדש.

 9. נעשה אדם בעל ענין בנאמן או במנהל הקרן — יצויינו שמו ומענו ויפורטו לפי
 מיטב ידיעת הנאמן, מנהל הקרן ומנהליהם, מספר היחידות בקרן המוחזקות בידו.

 10. נתמנה מנהל או מנהל כללי בנאמן או במנהל הקרן, או חדל מנהל או מנהל כללי
 כאמור לכהן בתפקידו — יצויין שם המנהל ויפורטו מענו של המנהל החדש והתעסקותו

 העיקרית.

 11. נתמנה רואה חשבון של הקרן או חדל רואה חשבון של הקרן לשמש בתפקיד זה —
 יצרינו שם רואה החשבון ומען משרדו של רואה החשבון החדש.

 הגדרות

 מוזרות
 התקנות

 מועד הגשת
 הדו״ח

 התקופתי

 פד&י הדז״ח
 התקופתי

 דו״חות ״
 מיידייפ ומועד

 הנשתם

 שימי
 במדיניות
 ההשקעות

 שינוי הפכפ
 הנאמנות

 בעל עניו

 ווילופי
 מנהליפ

 החלפת
 יואה־חשבון

 1 ס״ח 541, תשכ״ח, עמ׳ 234.

 2 ס״ח 336, תשכ״א, עמ׳ 84.
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קוץ, חלוהמ ריוחי  12. יובאו פרנ4ים בדבר כל החלטה על חלוקת רווחי ה
 י רקדן

 13. על הדו״חוח יחתמו מנהל הקרן והנאמן. חמימה

 14. (א) תחילתן של תקנות אלה עיום ג׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970). תחילה
 (ב) הוראות תקנות 4 ו־5 יחולו, לגבי דו״חות תקופתיים הכוללים דוי׳חות כספיים

 לשנת החשבון המסתיימת ביום ג׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970) ואילך.

 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ניירות עדך (דו״חות תקופתיים ומיידיים של קרן השפ
 להשקעות בנאמנות), תש״ל—1970״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ז בסיון תש״ל (21 ביוני 1970.) פ
׳ שר האוצר ( 7 2 1 8 מ 5 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ו

 תקנות בדבר מתן טיפול רפואי לנפגעי ע^ודה
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43, 44, ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, בהתייעצות עם שד הבריאות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני J 1968—תשכ״ח 

 מתקין תקנות אלה:

« w n 7 *1. אחרי תקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), י הוספו 
 תשכ״ח—1968 ״, יבוא: . • . •

מ 7א. (א) המוסד יחזיר לנפגע באמצעות השירות הרפואי שבטיפולו הוא י א צ י  ״הי׳ייי* ה

י נמצא הוצאווז כלכלה ולינה לפי סכומים אלה: זמ? י ו  הפפ

 (1) אם הנפגע חייב ללון מחוץ למקום מגוריו —
 בעד ארוחת ערב —.2 לירות
 בעד לינה —.10 לירות

 ׳ בעד ארוחת בוקר למחרת 1.50 לידות!
 (2) אם הנפגע חייב לשחות מחוץ למקום מגוריו בשעות

 12.00—16.00, בעד ארוחת צהרים —.4 לירות.

 (ב) המוסד יפצה את הנפגע על הפסד זמנו, במידה שנגדם לו
 במישרין על־ידי מתן הטיפול הרפואי, ובלבד שהנפגע אינו זכאי באותו

 זמן לדמי־פגיעה.

 (ג) בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (ב) ישולם סכום השווה
 להפסד השכר אך לא יותר מהחלק השמיני מדמי־פגיעד. מקסימליים ליום
 לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע ובלבד שלא יעלה על דמי הפגיעה

 המקסימליים ליום עבודה.״

פ , ע ז  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה) י
 (תיקון), תש״ל—1970״.

י / ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בתמוז תש״ל (13 ביולי 1970) י
 >חמ 750350< שד העבודה

 1 סייח תשכ״ח, 5מ׳ 108.

 2 ק״ת תשכ׳׳ח, עמ׳ 935. •
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 פקודת בתי הדואר
ן ו פ ל ד שירותי ט ע ם ב י מ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. בתוספת השניה לתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תשכ״ט—1969 2 —

 (1) בחלק אי, סימן א׳ —

 (א) במקום פרט 24 יבוא:

 ״24. מכשיר למניית פעימות בקו מרכזי ישיר
 (טקסומטר) 60.00״ !

 (ב) אחרי פרט 34 יבוא:
 ״35, מכשיר טלפון למסירת מידע בעת ובעונה
 אחת למספר אנשים שקוויהם מחוברים אליו דרך

 קבע (להלן — טלפון פיקוד) 450.00
 36. חיבור קו של מנוי לטלפון פיקוד 250.00״ !

/ סימן ה׳ —  (2) בחלק ה

 (א) ׳ במקום פרט 11 יבוא:

 ״11. מכשיר למניית פעימות בקו מרכזי ישיר
 (טקסומטר)

 (ב) אחרי פרט 21 יבוא:
 ״22. מכשיר למניית פעימות מונה בשלוחה

 המחוברת למרכזת פרטית, רכוש המנוי
 23. טלפון פיקוד

 24. קו של מנוי המחובר לטלפון פיקוד

/ אחרי פרט 22 יבוא:  (3) בחלק ז

 ״23. הפעלה של טלפון פיקוד —

 5 השניות הראשונות או חלק מהן שיחה מקומית

 כל 5 שניות נוספות שיחה מקומית

 5 השניות האחרונות או חלק מהן שיחה מקומית״.

 12.00״ 5

4.00 

10.00 

 6.00״ !

 מימון הוגופפונ
 •שניה

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון מס׳ 2), תש״ל-
 1970״.

ט ל מ י ך ר ל מ י ל  א
 שד הדואר

 כ״ד בתמוז תש״ל (28 ביולי 1970)
(76000 an) 

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קט׳׳ו, עמ׳ 1155 ; ס״ח תשכ״ה, ע«׳ 234.

 2 ק״ת 2370, תשכ״ט, עמי 1247 ; ק״ת 2497, תס״ל, עמ׳ 639.
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 פקודת המשסדה

ת י ל ל כ ה ה ר ט ש מ ן ה ר קר ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלד.: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לפקודת המשטרה

 1. בתקנה 5 לתקנות קרן המשטרה הכללית־, בתקנת משנה (2)(א), אחרי ״מפקד י־יי,יומקנח
 מחה,״ יבוא ״סגן מפקד מחוז,״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות קרן המשטרה הכללית (תיקון מס׳ 2), תש״ל—1970״. השפ

ל ל ה ח מ ל  ט׳ בתמוז תש״ל (13 ביולי 1970) ש
 (״« 77000) שר המשטרה

 1 חזקי א״י, כרד בי, פרק קי״ב. עמי 1124.

 2 חוקי א׳׳י, כרד •גי, עמ׳ 2024! ק״ת 866, תשי״ט, עמי 671! ק״ת 1355, תשכ״ב, ע«׳ 2515; ק״ת 2573, תש״ל,

 עב׳ 1725.

 חוק הביסוח הלאומי [מסח משולב], תשב״ח-968ו

 צו בדבר שינוי סכומי הכנסת מקסימום שנתית לענין חזקת פרישה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפינו 14 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב];
 תשכ״ח—1968 י, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

. שינוי לוח פ׳ א ו ב 1 י ד ש י ד ת פ ק ז ן ח י נ ע 1 ת , י ת נ מ ש ו מ י ם ק  1. בלוח ב׳ לחוק, במקום סכומי הכנסת מ

 פרט תלוייפ לירות

 1 אם יש תלויים בו ״4,000

 2 אם אין תלויים בו 3,000״

ה ל י ח ן  2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל(1 באפריל 1970). י

 3. לצו זח ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (שינוי סכומי הכנסת מקסימום שנתית לענין השפ
 חזקת פרישה), תש״ל—1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בתמוז תש״ל (13 ביולי 1970) י
) שד העבודה י 5 0 3 4 מ 6 ח ) 

 1 0״ח 530, תשכ״ח, עט׳ 108.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-1968

 צו בדבר הגדלת שיעורי קיצבת היסוד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—
 1968 !, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

׳ 1. בלוח ג׳ לחוק, במקום פרטים 1 עד 4 יבוא: ח ג י י ל י מ  ש

 פרט מספר התלויים לירות

 ״1 ללא תלויים ״22.32

33.49 1 2 

42.42 2 3 

50.60 3 4 

 5 4 או יותר 58.79׳

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970).

 כיטול 3. צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי קיצבת זקנה), תשכ״ט—1969 2 — בטל לגבי
 התקופה מיום כ״ד באדר ב׳ תש״ל (1 באפריל 1970) ואילך.

 השה 4. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי קיצבת זקנה), תש״ל—1970״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בתמוז תש״ל (13 ביולי 1970) י
 >חמ 750332< שד העבודה

 1 סייח 530 תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1771.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

ם י ב ק י ם ב בי ת ענ ל ב ר ק ד ס ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמוד:

7 1. בסעיף 7 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר קבלת ענבים ביקבים), ף י ע פ מ ק י  ת

, בסעיף קטין (ב), במקום ״ממאה״ יבוא ״ממאתים וחמישים״.  תשכ״ח—1968 2

 השט 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר קבלת ענבים ביקבים)
 (תיקון), תש״ל—1970״.

 כ״ה בסיון תש״ל (29 ביוני 1970) ח י י ם ג ב ת י
) שר החקלאות 7 4 ״ 5  >חמ 5

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשב״ח, עמ׳ 1335.
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ן 9 4 9 ט- י  חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעדיף), תשי

 החלטות בדבר אישור הוראות המגדילות מכס או המטילות מכס
 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—a 1949 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
 209), תש״ל—1970 ?,. שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).
ת ק ר ן ב ב ו א  ר

1 יושב ראש הכנסת , 1 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח 19, תשייט, עמי 154 ; ס״ח 303, תש״ו, עמ׳ 18.

 2 לן״ת 2559, תש״ל, עמי 1590.

 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו,תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה  210), תש״ל—1970 2

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).
ת ק ד ן ב ב ו א  ר
) יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ס״ח 19, תש״ט, עמ׳ 154 ; פ״ח 303, תש׳׳ך, עמ׳ 18.

 2 ק״ת 2559, תש׳׳ל, עמ׳ 1591,

 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 מחליטך,
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכוזוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה  212), תש״ל—1970 2

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).
ת ק ר ן ב ב ו א  ר
) יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ה״ח 19, תש״ט, עמי 154 ; ס״ח 303, תש״ך, ««׳ 18. י

 2 ק״ת 2559, תש״ל, עמי 1593.

 בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה  214), תש״ל—1970 2

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).
ת ק ר ן ב ב ו א  ר
) יושב ראש הכנסת m 7 2 8 0 1 

 1 ס״ח 19, תש״ט, עמ׳ 154 ; ם״ח 303, תש׳׳ך, עמ׳ 18.

 2 ק״ת 2566, תש״ל, עמ׳ 1660.
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 חוק מסי קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב-952ו

 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעדיף), תש״ס-949ו

 החלטה גדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מס קניה

 בהתאם לסעיף 3(ב) לחוק מס קניה(סחורות ושירותים), תשי׳יב—1952!, וסעיף 2(א)
, מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות  לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש׳׳ט—1949 2
 בצו מס קניה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקון מס׳ 60), תש״ל—1970 ״,

 שכתוצאה מהן מוגדל מס קניה או מוטל מם קניה על סחורה שהיתה פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).

ת ק ר ן ב ב ו א  ר
0 יושב ראש הכנסת 2 3 3 מ 4 ח ) 

 1 ס״ה תשי״ב, עמ׳ 334 ; תשכ״ב, עמי 44.

 2 0״ח תש׳׳ט, עמ׳ 154 תשי׳ד, עמ׳ 18.

 3 ק״ת 2559, תש״ל, עמ׳ 1588.

 תקנות־שעח־חידום (תשלומי חובה), חשי״ח-958ו

 החלטות בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חידום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 י, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 16),
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.  תש״ל—1970 2

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).

ת ק ד ן ב ב ו א  ר
) יושב ראש הכנסת ד 4 0 4 מ 9 ז י ) 

 1 ס״וז תשכ״ד, עמ׳ 175 ; תש״ל, עמ׳ 49.

 2 ק׳ץ« תש״ל, עמ׳ 1663.

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 !, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 18),
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.  תש״ל—1970 2

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).

ת ק ר ן ב ב ו א  ר
) יושב ראש הכנסת 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 1 ס׳׳ו) תשכ״ד, עמי 175 ; תש״ל, עמ׳ 49.

 2 ק״ת תש״׳ו, 09׳ 1664.
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 תקנות־שעת־ חירום (תשלומי חובה), תשי״ח-958ן
 החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 !, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חוגה) (תיקון מס׳ 20),
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.  תש״ל—1970 2

 נתקבלה בכנסת ביום ג׳ בתמוז תש״ל (7 ביולי 1970).
ת ק ר ן ב ב ו א  ר
 «"מ 74049< יושב ראש הכנסת

 1 סייח חשב״ד, עמי 175 ; תש״ל, עמי 49.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 1710.

 תיקון טעות
 בתקנה 9 לתקנות התעבורה (תיקון מס׳ 9), תש״ל—1970, שפורסמו בקובץ התקנות

 תש״ל, עמ׳ 1767, במקום פסקה (4) צריך להיות:
 ״(4) האמור בתקנות משנה(ד) ו־(ה) יסומן(ד.) ו־(0״.

ן מ צ י י ר ו ז  ח׳ בתמוז תש״ל (12 ביולי 1970) ע
 !״» 756.25) שר התחבורה

 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות

 חוק עור לבאר־ שבע בדבר סלילת רחובות
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית באר־שבע

 חוק עזר זה:

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לבאר־שבע (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966 2 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), בהגדרת ״סלילת רחוב״ לאחר פסקה(2) יבוא:

 ״(2א) חפירת בודות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה ?״.

 2. בסעיף 6 לחוק העזר העיקרי, לאחד פסקה(6) יבוא:
 ״(7) התקנתם של מיתקני תאורה.״

 3. בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי, לאחר פסקה (5) יבוא:
 ״(6) התקנתם של מיתקני תאורה.״

 4. - לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (סלילת רחובות)(תיקון), תש״ל—1970״.

י א ו ו נ ה י ל  נתאשר, ׳ א
 ד׳ בתמוז תש״ל (8 ביולי 1970) ראש עירית באר־שבע

 >חמ 862123)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח וודש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק׳׳ת 1822, תשכ״ו, עמ׳ 667.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לבאר־ שבע בדבר שווקים

׳ מתקינה מועצת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות1
 עירית באר־שבע חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״השכרה״ — לרבות השכרת משנה!

 ״תא״ — חנות בשוק שיוחדה למכירת טובין בהתאם לתכנית של השוק, לרבות שטח
 שבשימוש המחזיק באותה חנות•,

 ״טובין״ — לרבות בעל־חיים •
 ״יום השוק״ — היום שנקבע על ידי המועצה כיום השוק ושהמועצה הודיעה עליו, לציבור

 במודעות על לוחות המודעות של העיריה וכן בכניסות לשוק!

 ״ילדי׳-—אדם שלא מלאו לו 14 שנה!
 ״מוכר״ — לרבות אדם הנושא, המביא או המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא

 מכרם, ולרבות מתווך, מחזיק בחנות או מחזיק במשטח!
 ״מועצה״ — מועצת העיריה!

 ״מפקח״ — אדם שראש העיריה הסמיכו בכתב להיות מפקח לצורך חוק עזר זה!
 ״מפקח עירוני״ — אדם שהוסמך כדין לתפקיד מפקח עירוני ולרבות אדם הנושא תעודת

 מפקח עירוני המאושרת בחתימת ראש העיריה!
 ״משטח״ — תחום מסרים בשוק שיוחד למכירת טובין בהתאם לתכנית של השוק, לרבות

 השטח שנמסר לשימוש המחזיק.במשטח על ידי הנהלת השוק או בעל השוק!
 ״עגלה״ — רכב הנגרר או נדחף על ידי אדם או בעל־חיים, למעט אופניים ועגלת •ילדים

 שעה שילד מובל בה!
i ״עיריה״ — עירית באר־שבע 

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן 1

 ״רכב״ — כלי להובלת נוסעים או משא, הנע בכוח מיכני או הנגרר או נדחף על ידי כלי
 מיכני אחד או על ידי אדם או בעל־חיים, לרבות מכונה או מיתקן הנעים, הנגררים או

 הנדחפים כאמור, לרבות תלודאופן ולמעט אופניים!
 ״שוק״ — מקום שהמועצה אישרה אותו כשוק ציבורי.

 2. (א) •המועצה רשאית לאשר מקומות בתחום העיריה בשווקים ציבוריים, לבטל

 אישורה ולשנותו.

 (ב) המועצה תשלט ותםמן כל שוק ציבורי.

 (ג) המקומות המפורטים בתוספת הראשונה מוכרזים בזה בשווקים ציבוריים.

 עבודת ילדיפ 3. (א) לא יעסוק ילד בשוק ברוכלות, בסבלות, בפרסום או בכל עבודה או עסק אחר.

 אישור שוי!
 ציבורי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
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 (ב) לא יכניס אדם ילד לשוק לצורך עבודה כאמור, לא יעסיקו ולא ישתמש בשירותו
 ולא,ירשה להכניסו לשוק כאמור, להעסיקו או להשתמש בשירותו, אלא אם ניתן לו היתר ,

 על פי חיקוק.

 4. (א) לא ימכור אדם טובין אלא בשוק, בתחום שיוחד לאותו אדם. 3־יר» מכיו

א) לא יחולו על מכירת טובין בחנויות או על ידי רוכלים )  (ב) הוראות סעיף קטן
, המוכרים טובין על פי  בעלי היתר לפי'חוק עזר לבאד־שבע (רוכלים), תשכ״ג—1963 2

 תנאי: אותו היתר שלא בתחומי השוק.

 '(ג) לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

 5. לא יעסוק אדם ברוכלות בשוק ובתחום של 300 מטר ממנו. דוכיו!*;

 6. כל מוכר יסדר טוביו וחפציו כך שיתאפשדו שמירת הנקיון וניקוי התא או המשטח׳ פידור הטו-.•
 לפי הענין.

 7. כל מוכר בשוק המציע טובין למכירה במשקל או במידה יחזיק את כל המאזניים, מיד״* ומשי,?־״*
 המידות והמשקלות במקום פתוח ובולט באופן שתהא אפשרות ללקוחות ולמפקח ללא קושי

 לדאות אותם ואת השקילה או המדידה ממקום עמדם ברשות הרבים.

 8. כל מחזיק בתא חייב לקבוע בתאו, במקום נראה לעין, לוחית שעליה מצויינים שמו לוחי!* ב!»
 ומענו והמען של המחזיק במפתחות התא.

 9. (א) כל המוכר מצרכי מזון בשוק חייב, כל זמן שהוא נמצא בשוק, ללבוש סינר בד
 נקי ולחבוש כובע בד נקי.

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור מוכר סוגי מצרכים מסויימים מהוראות סעיף זה.

 10. (א) לא יגע קונה בידיו במזון לפנישיקנה אותו ולא ירשה מוכר לקונה לגעת במזון
 .בשוק לפני שאותו מזון נמכר לאותו קונה.

 (ב) ידי מוכר תהיינה נקיות בכל עת עבודתו בשוק.

 11. (א) לא ייכנס מוכר לשוק אלא לפי.היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר!
 לענין זה, ״מוכר״ — למעט המחזיק כדין בתא.

 (ב) תוקף היתר ליום נתינתו בלבד אלא אם נאמר בו אחרת.

 (ג) ראש העיריה רשאי לתת היתר, לסרב לתתו, להתלותו, לבטלו, להגבילו, ולכלול
 בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

 (ד) בעד מתן היתר תשולם לקופת העיריה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 12. - לא ישכור אדם משטח בשוק, לא ישכירגו ולא ירשה שימוש בו אלא על פי היתר
 בכתב מראש העיריה? ראש העיריה רשאי להתנות תנאים בהיתר, לרבות בדבר גובה דמי

 ההשכרה, שמידת הנקמן, מניעת מפגעים וצפיפות.

 2 ק״ת 1448, תשכ״ג, עמ׳ 1483.

 לכוש המוכר י

 נגיעה כצרני
 מזון

 איפור השכר!*
 משנה כמשטח
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 13. >א) לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.

 (ב) לא יכניס אדם לשוק בעל־חיים חולה או החשוד על כך בעיני המפקח.

 14. (א) לא יכניס אדם לשוק ולא יחזיק בתוכו טובין רקובים, מקולקלים, מורעלים או
 מושחתים בכל דרך אחרת או החשודים על כך בעיני המפקח•

 (ב) הושחתו טובין כאמור, יסלקם מחזיקם מיד מן השוק או ישליכם למקום שיועד
 לכך בשוק או למקום שיורה עליו המפקח•

 15. לא יכניס אדם לשוק בעל־חיים או רכב אלא למקום שיועד לכך, למשך הזמן שנקבע
 לבך על ידי המפקח ובהתאם לתנאים שקבעו ראש העידיה או המפקח.

 16. לא יחזיק ולא יניח אדם עופות חיים או,דגים בשוק, אלא אם קיבל מראש היתר
 בכתב לכך מראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר או אם קנה אותם בשוק לצרכיו.

 17. לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור, אלא לפי היתר
 מראש העיריה.

 18. לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול בין לחימום, בין לשריפת הפסולת ובין לכל
 מטרה אחרת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח, ולאחר שנקט בכל האמצעים הדרושים

 להבטחה מפני דליקה.

 19. לא יגרום אדם לריח או לרעש חזקים או בלתי סבירים בשוק, ואם עשה כן יפסיקם
 מיד עם דרישת המפקח.

 20. לא ישפוך אדם שופכין, מים או כל נוזל בשוק אלא במקום, באופן ובמידה שאישרם

 המפקח.

 21. לא ימרוט אדם נוצות בשוק אלא במקום ובתנאים שאישרם ראש העיריה מראש.

 22. לא יעביר אדם ממקום למקום בתחום השוק עוף שחוט אלא בתוך כלוב אטום
 תחתית או כשהעוף נתון בשקית פלסטית או ארוז בדרך אחרת להנחת דעתו של המפקח.

 23. (א) לא יגרום אדם למפגע או מטרד בשוק.

 (ב) גרם אדם מפגע או מטרד כאמור בסעיף קטן(א) או שרכושו מעורב בו, יסלקו
 לפי דרישת המפקח בכתב תוך הזמן שקבע המפקח בדרישתו.

 24. (א) כל מחזיק תא בשוק חייב להחזיק בתא או סמוך לו כלי אשפה, מחומר, מסוג
 ולפי הפירוט שקבע המפקח.

 (ב) המחזיק בתא יתן את כל האשפה לתוך כלי אשפה והוא ירוקן אותו כלי לתוך
 כלי האשפה הכלליים המותקנים לכך ובלבד שיש עוד מקום לאשפתו באותם כלי אשפה

 כלליים.
 (ג) לא ישליך אדם אשפה אלא לכלי אשפה מהכלים האמורים בסעיף זה.

 איפור גניפה
 לחוליפ

 איפור הגנפת
 טובין

 מקולקלים
 וההזקתפ

 הבנפת בעלי
 חיים ורגב

 דגים ועופות
 חייפ

 איפור בניפה
 גשהשוק פגור

 העלאת אש

 מניעת ריהות
 ורעש

 מניעת שופגין

 מרי8» נוצות

 העברת עופות
 שחוטיפ

 פילוק מפגע
 ׳ומטרד

 גלי אשפה
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 25. לא יחזיק אדם שלא: בתוך תא ארגזים, תיבות, סלים, חביות, שקים או כלי קימל• כלי>ןי«ל
 , , , ואריזה

 אחרים, ריקים או מלאים, ולא יניחם במעברות השוק, על גג תא או בכל מקום אחר
 שהמפקח לא ייחדו למטרה זו.

 26. (א) לא ילכלך אדם את השוק, ש«ירמ הנקיוז

 ׳(ןב) מוכר ינקה מדי יום ביומו את המקום בשוק שבו הוא מחזיק, מציג או הציג
 את סחורתו, ויחזיקו נקי להנחת דעתו של המפקח.

 .(ג) לא יעשה אדם צרכיו בשוק אלא במקום שיועד לכך.

א מ ך י ר . ת  2:7. (א) מפקח ׳־רשאי לפרוץ בכוח כל תא נעול בכל מקדה מהמנויים לקמן

 (1) עולים מהתא ריחות סרחון או צחנה( , י
 (2) יש למפקח יסוד לחשוב.שהתא מכיל מזון או חומר אחר שנתקלקל
 . ומשמש או עלול לשמש מפגע לציבור כמשמעותו בכל דין למניעת מפגעים

 הנוהג מזמן לזמן ־,

 (3) לכיבוי או למניעת דליקה!
 (4) לעצירת שטפון או, למניעתו ?

 (5) לכל צורך דחוף אחר.

 (ב) לא ייפ^־ץ תא כאמור בסעיף קטן(א) אלא ״

 (1) אם אין די זמן לדעת המפקח להזעיק את המחזיק במפתחות התא
 אשד מענו ידוע או אם לא הגלע תוך זמן סביר, לדעת המפקח, מזמן־שהוזעק!

 .. (2) לאחר שננקטו כל האמצעים הסבירים לנעילת התא מיד לאחר הפריצה! :
 ., למחזיק בתא תימסר הודעה, אם לביתו ואם על ידי השארת מודעה בתא
 באופן שניתן יהא לראותה מבחוץ, שתציין היכן המפתחות לנעילה החדשה!

 >3) לאחר ־שננקטו כל האמצעים למניעת כל נזק מיותר על ידי הפריצה!
 >4) בנוכחות אדם נוסף אחד לפחות ששמו ומענו יירשמו, אלא אם מצא
 המפקח שהצורך בפריצה .דחוף מכדי שיובא אדם כאמור או שאין אפשרות

 :5סבירה למצוא אדם כאמור.

 (ג) על כל פריצה יודיע המפקח מיד ככל האפשר למחזיק התא ולתחנת המשטרה
 הקרובה.

 (ד) המפקח יערוך מיד לאחר הפריצה דין וחשבון בכתב על הטובין אשר בתא
 וימציא העתק ממנו לתחנת המשטרה הקרובה.

 (ה) לענין סעיף זה —

 ״תא״ — לרבות כל כלי קיבול!
 ״מפקח״ — לרבות שומר.

 28. המפקח רשאי להיכנס לכל תא או מקום אחר בשוק לשם בקורת ופיקוח על קיום זנות כניסה
״ ז , 8 מ  הוראות חוק עזר זה. י

 29. (א) לא יפגע אדם בשוק במיתקן ממיתקניו או בכל חלק ממנו. פגיעה כשוי,

 (ב) פגע אדם פגיעה כאמור או נודע לו עליה יודיע על כך מיד למפקח.
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 30. מפקח רשאי להדחיק מן השוק כל אדם או טובין הנמצאים לדעתו בשוק בניגוד
 להוראות חוק עזר זה.

 31. כל אדם בשוק חייב לציית להוראות המפקח ככל האמור בחוק עזר זה ובכל הנוגע
 לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

 32. לא יפריע אדם למפקח מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 33. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות.

, ופסקאות 1 ו־3 לתוספת ב׳  34. סעיפים 4 ו־6 לחוקי עזר למועצת עירית באר־שבע 3
 לחוקי העזר האמורים — בטלים.

 35. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (שווקים), תשי׳ל—1970״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(ג))

 המקום המותחם בקווים ישרים העוברים בין נקודות הציון המפורטות להלן הוא
 שוק ציבורי:

 מנ.צ. 072157 130435 לנ.צ. 072221 130610 ! ממנה לנ.צ. 071963 130473 ! ממנה
 לנ.צ. 072050 130710 וממנה לנ.צ. 072157 130435.

 מדד)>י! מהשוק

 ציוו* להוראות
 המפקח

 שימוש בפמכויות

 עונשין

 גיפול

 שיעור האגרד.
 בלירות

0.25 
1 

3 
9 

25 

 תוספת שניה
 (סעיף 11 (ד))

 1. בשוק הבהמות:
 (1) האגרות דלקמן ישולמו מראש בעד היתר להכנסת בעל־חיים

 המובא לשוק בין אם נמכר ובין אם לאו:
 (א) לבל עז, כבש, חמור, כלב, וכל בעל חיים אחר

 (ב) לכל גמל, סוס, פרד או בן בקר

 (2) האגרות דלקמן ישולמו בעד כל בעל חיים שנמכר בשוק,
 לפני שיוצא מן השוק —

 (א) לכל עז, כבש, חמור, כלב, וכל בעל חיים אחר
 (ב) לכל גמל, סוס, פרד או בן בקר

 2. בשוק המושבים:
 האגרות דלקמן ישולמו מראש בעד היתר לשימוש בכל משטח:

 ליום אחד
 לשבוע
 לחודש

י ו א ו נ ה י ל  א
 ראש עירית באר־שבע

 נתאשר.
 כ״ז בסיון תש״ל (1 ביולי 1970)

 (תמ 862123)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 3 ע״ר 1935, תוס׳ 2 מס׳ 552, עמ׳ 1153.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לבאר־ שבע בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

, מתקינה מועצת עירית באד־שבע 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 חוק עזר זה:

 1. בסעיף 6 לחוק עזר לבאד־שבע (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״א—21951, לאחר
ב) יבוא: )  סעיף קטן

 ״(ג) הוראות סעיפים 3 ו־5 לא יחולו בתחום שוק ביום השוק כמשמעותם
v 1970—בחוק עזר לבאר־שבע (שווקים), תש״ל 

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (פתיחת עסקים וסגירתם)(תיקון), תש״ל—
 1970״.

 נתאשר. ;
 כ״ז בסיון תש״ל (1 ביולי 1970)

(862123 sn> 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 164, תשי׳׳א, עמ׳ 790 ; ק׳׳ת 1939, תשכ״ז, עמ׳ 79.

 3 ק״ת תש״ל, עמ׳ 2050. . ־ י י •

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לנס־ ציונה בדבר הסדרת גדר חיה

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית נם־ציונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נס־ציונה!

ד לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה!  ״ראש המועצה״ -

 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה כל שהיא מקרקע, או שהיה מקבלה,
 או היה זכאי לקבלה, אילו היתה הקרקע נותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן,
 כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום,

 לרבות שוכר ושוכר־משנה ששכר קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים!

 ״גדר חיה״ — שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לגבול, שבין קרקע
 שיש לה בעלים לבין דרך או קרקע ציבורית או קרקע המשמשת לצרכי הציבור!

 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק מגדר חיה, בין שורש ובין. ענף, החורג מגבול בעל הקרקע
 שעליה היא גדלה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח זודש 9, תשב״ה, עמי 256.

י ו א ו ג ה י ל  א
 ראש עירית באר־שבע
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 חוכת גיזופ 2. בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה הבולטת מתחום קרקעו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
 2 לגזום גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף קטן(א),
 (ג) בעל קרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ד) היה לקרקע יותר מבעל אחד׳ רואים את ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו
 נמסרה לכולם.

 4. (א) לא מילא בעל הקרקע אחרי הדרישה לגזום לפי סעיף 3, או לא ביצע את
 הגיזום לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש המועצה לבצע את הגיזום ולגבות

 את הוצאות הביצוע מאותו בעל קרקע.

 (ב) חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש ראיה לכאורה על סכום
 ההוצאות האמורות.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל קרקע על מנת לבדקה,
 לבקרה ולעשות בה כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכן לבצע

 את הגיזום כאמור בסעיף 4•

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן(א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה ההודעה לידי אדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם• או
 נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה. או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או

 נתפרסמה באחד העתונים היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות, ואם עבר
 על הוראות סעיף 3 וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 8. חוק עזר לנם־ציונה (הסדרת גדר חיה), תשי״ב—21951 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (הסדרת גדר חיה), תש״ל—1970״.

 הודעה עי י
 הצורר לגזום

 גיזופ על ידי
 המועצה

 פמכות -
 ראש המועצה

 להיכנפ לקרקע

 מפירה
 הודעות

 עונשיו

 ביפול

ד י מ ל ש א ר ש  י
 ראש המועצה המקומית נם־ציונה

 נתאשר.
 כ״ט בסיון תש״ל (3 ביולי 1970)

 (וזמ 84109)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ו! 230, תשי״ב, עמי 344.
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