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זש14... . תש"ם-1980 )תיקוו(, הפיקוח( )סדרי ממלכתי חינוךתקנות

1488 תש"ם-י198 )תיווון(, לרכב( שירותים ומתן רכב )יבוא ושירותים מצרכים על הפיקותצו
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1489... . תש"ם-1980 חיים(, בעלי )החזקת יהודה לנחלת עזרחוק

ש



 )תיקון(, מקדמה( בתשלום למקדימים )הגתה הכנסה מסתקוות
 הש"ם-980~

 של הכספים ועדת ובאישור 1, הכנסה מס לפקודת 181א סעיף לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקרות מתקין אניהכנצת,

 2, תשל"ט-1979 מקדמה(, בתשלום למקדימם )הנחה הכנסה מס לתקנות 1 בתקנה1. תקנהתיקון

 "15%", יבוא "12%"במקום

 יץ הורביגאל 1980( באפריל )24 תש"מ באיירח'
 האוצרשר 349--3(1חמ

- -
 52. עמ' תש"ם, מ"ח 120; עמ' 6, חדש נוסח ישיאל, מדינת דיני1
 ב179. עמ' תשל"ט, ק"ת2

 פיתוח( באתור דירה שכירת או ליגה דם" בשל )ניכויים הכגסה מסמקנות
 תש"ם-1980)תיקון(/

 מתקלן אני 1, הכנסה מס לפקודת ו-3:מ2 17)13()ב( סעיפים לפי סמכותינתוקף
 : אלהתקנות

 1 תלהתיקון

 שקל". "200 יבוא קרות" "1000 במקום 2, תשל"ז-1977 פיתוח(,באיזור

 1979. המס משנת אלה תקנות של תחילתן2.

 ץ י ב ר ו ה ל א גי 1980( באפריל )23 תשיים באיירו'
 האוצרשר 1,87--3(1חמ

- -
 52. עמ' תשש, ס"ה 120; עמ' 5, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 2544. עמ' תשלש, ק"ת2

 תש"ם-1980 )תיק11(י נכות( דרגות לקביעת )מבחנים הנכיםהקות

 תשי"ט'- ושיקום(, )תגמולים הבכיב לחוק ו-48 )ב( 10 טעיפימ למי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אבי 1 משולב, ]בוכח1959

 - לתוטמת 29 בסעיף 2 תש"ל-1009 בכות(, דרגת לקביעת )מבחנים הנכיסבתקנותן.

 יבוא: )7( קטן סעיףבמקום)1(
 - פבימית( ושפה )היגוי בתקשורת הפרעות")7(

 בלבד( הדיבור של )דיזארטריה בהיגוי הפרעותא.

0% הפרעותאיןן

10% קלהבצורה1ן

20% בתומת בצורה11ן
40% ביכטתבצוויה,11

 156. עמ' 11שכ"א, 276; עמ' תשי-ט, ט"ח1
 217. עמ' הש"ל, קן"ת2

 1.5.1980 תש"ם, באייר ט"ו 18)4, התקנוניקובץ1476



 בלבד( תחושתית )אפז"ה הפסימית בשפההפרעותב,
0%, הפרעותאין1

10%. קלהבצורה1ן

20% בינוניתבצורה111

40% עכרתבצורה,ו1

 קשות מעורבות תקשורתהפרעותג.
60% הזולת עמ תקשורת אפשרות עםן

 הן הזולת עמ תקשורת אפשרותללאןן
100% הביצועי הצד מן והן ההבנתי הצדמן

 הפיסקאות באחת שנקבע הגבוה הבכות אחוו פי על ייקבעו הכוללת הנכותאחוזי
 זה." קטןבסעיף

 "בוא: )11( קטן סעיףבמקום)2(
 (Encephalopathia) אנצפלופטיה")11(

 הקוגניטיבית ברמהירידהא.

20% בינונית בצורה11ן

40% ניכרתבצורה,11

30%ן קשהבצורה,ו

100% קוגניטיבית יכולתאי1,1ן

 בהתנהגות והפרעות באישיותשיבוייםב.
0% הפרעהאין1

10%, קלהבצורה11

20% בינובית בצורהן1ן

4,0% ניכרתבצורה,11

60% קשהבצורה,ו

100% תיפקוד יכולתאי1,1

 הגבוה הבכות אחוז פי על ייקבעו הכוללת הבכות חישוב לצורך הבכותאחוז"
 זה. קטן בסעיף הפיסקאות באחתשבקבע

 המרעות אנ'לפס.ות. תופעות 'ש'תי,'ס. כין ןאורננץת הוררילונ'.תבהפרעותף

 המתאימלמ. לסעיפיםבהתאם
 הטראומטית המווו"ת בפגיעה הקשורות ופסיכובוירוטיות פסיכוטיותהפרעות

 סעיפלמ לפ* מכות אחוזי עליהן להוסיף לאין זה קטן בטע"ף כלולותהאורגנית,
 זו." לתוספת ו-3334

 ויצמןעזר 1980( במרס )20 תש"מ בבלסןג'
 הבטחוןשה 3-1144()הם

1477 0"1.5.19 תשש, באייר ט"ו 4118, התקנותקובץ



 גכדורגל( הימורים )תכמת בספורט ההימורים להסדרתקנות
 תש"פ-.1990)תיקון(,

 1. תשכ"ז-1967 בספורט, ההימורים להסדר לחוק 8 סעיף לפי סמכותהבתוקף

 ההימורים להסדר המועצה מתקינה הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור השריםבאישור
 : אלה תקנות המועצו;(, - )להלןבספורט

 בכדורגל הימורים )תכנית בספורט ו;הימורים להסדר לתקנות התוספתבמקום
 : יבוא 2,תשל"ח-1978

"תוספת
 1()תקנה

 בכדורגל ההימורים תכמה -ספורטוטו
 פרשנות : ראשוןפרק

 ~"תרוה
 - זןבתכניתן

 תכלול אשר זה, לצורך המועצה שסימקה ו;טבעה במכונת זיהוי סימול סימון -"הנובעה"
 ; התחבה ומספר שוטף מספר העונו;, המחזור, מסמראת

 ; התכנית לפי המועצה ארגנה שאותם כדורגל תחרויות תוצאות על ההימורים -"הימורים"

 השתחמות וטוכס מיוחד השתתפות טופס פשוט, השוותפות טופס - השתתפות""טופס
 ; שבועירב
 ; א' בגסמח פ באות המסומן הטופס -- פשוט" השתתפות"סופם

- מיוחד" השתתפות"טומס '  
 ; ב' בנסמח מ באות המסומן הטופס

 בהתאם, מ' - פ"ו ובאותיות 5 בספרה המסומן הטופס - שבאני" רב השתתפות"טופס
 ; ו-ד' ג' בנספחיםכמופיע

 ; 10 סעיף תנאי בו שנתקיימו טופס - תקין""טופס

"טור"
- '  

 תוצאות בדבר ניחושו את המשתתף מסמן שבהן עמודות שלוש של קבוצה
 ; השתתפוון בטומס במספר המזוהות או בשם המצויינות הכדורגל קבוצות שלתחרויות

 ממכונת המורכבת המועצה, שקבעה אלקטרונית נתובים עיבוד מערכת -"המערכת"
 המשתתמים מבין הזוכים קביעת לצורך ומחשב, צילום מכונת אופטי, קוראהטבעה,
 ; החמישי בפרק כאמורבהימורים

 קבעה תוצאותיהן לגבי ואשר מסויים במועד המתקיימות כדורגל תחרויות -"מחזור"
 ; התכנית לפי הימורים ייערכו כיהמועצה

 ; הזכיה להמצאת אחרת כתובת כל או דואר תא לרבות -"מען"

 בטופס משתתפים מספר ; התכנית תנאי פי על בהימורים שמשתוזף מי -"משתתף"
 ; אחד כמשתתף ייראואחד'

- -  132. עמ' תיל, 162; עמ' תשב"", 142; עמ' תשנ"ו, 0""1
 1318. עמ' תשל"ח, ק"ת2

 ב5.198. תש"ם, באייר ט"ו AIIS התקנןקיבץ1478



 ; 20 בסעיף כאמור הראשי, כמשרדה המועצה קבעה אשר המשרד - הראשה'יהמשרד

 ; המועצה שמינתה חשבון רואה - חשבון""רואה

 ייערכן כי וכמועצה קבעה תוצאותיהן לגבל אשר התחרויות רשימת - התחרויות""רשימת
 ; סידוריים במספרים תסומן ואשרהימורים,

 20; סעיף לפי השתתפות טופסי מסירת לצורך המועצה שקבעה תחנה - קבלה""תחנת

4"תחרות"  משחק. לרבות 

 השתתפות טפסי שג1:פוק

טפטים

 חינם, לסופקו או המועצה שקבעה במחיר למשתתף יימכרו השתתפות טפסי)ב(
 המועצה. קבעה כךאם

 קבלה בתחנת להעמיד המועצה רשאית )ב(, משנה בתקנת האמור אף על)ג(
 נסיוני. לשימוש לדוגמה טפסים המשתתףלרשות

 יהיה המקור כשגב והעתק, מקור : זהים חלקים שני יהיו השתחמות בטופס)א(3. הסומםחלקי
 להעתק. יועברו בו יסומנו אשר שהסימונים כדלמפוחם

 שמו את לכך המיועד במקום בבירור המשתתף ירשום השתתפות טופס בבל)ב(
 המלאלם.ומענו

 ויהיה המועצה, שסיפקה הטבעה במכונת הקבלה בתחנת יוטבע הטופס)ג(
 יראו רב-שבועי טופס שלגני ובלבד שהטבעה, שנקבע אה"מורים מחזור לגב"בר-הוקף

 את הטופס יתחיל שבו המחזור כמספר ההטבעה במכונת שהוטבע המחזור מספראת
השתתפותו,

 הטופס. במקור שצוילן המען למי בדואר אליו יישלה משתתה זכה שבו הפרס)ד(

 ניחושסימון
טורי  הקבוצה ניצחון על הימור משמעותו שבטור הראשונה בעמודה סימון)ג(

 סימון ; בזו זו המתחרות הקבוצות שתי בין ראשונה להופיע נקבעהאשר
 בעמודה וסימון )תיקון(, 'שווה תוצאה על הימור משמעותו האמצעיתבעמודה
 להופיע נקבעה אשו' הקבוצה של ניצחון על הימור משמעותוהשלישית
 ; האמורית הקבוצות שתי ביןשניה
 טופס באותו לסמן רשאי יהיה לא בטופס, טורי סימון משתתף סימן)2(

 16. בסעיף כאמור רב-טורי, סימון אחרבטור1

 השתתפותטופס
 וטופסכשוט

 מיוחדהשותפות
 המועצה. שקבעה כפיבלבד,

 רב-טורי לסימון מיועד ויהיה טורים חמישה בן יהיה מיוחד השתתפות טופס)ב(
 המועצה. שקבעה כפיבלבד,

 השתתפותטופס
רב-שבועי  המועצה שקבעה כפל רב-טורי, לסימוןטורים

1479 1.5.1980 תש-ס, באייר ט"ו 4118, התקנסקובץ



 על בהימורים השתתפות לצורד תוקף בר יהיר רב-שבועי השתת,פות טופס)ב(
 בהטבעה. בקבע מספרו אשר המחזור למן בו, הקבוע מחזורים במספר התחרויות.תוצאות

 לציון מספ1.ים עמודות שלוש יופיעו מיוחד השתתפות טופס של השמאליבצידו7. טרי רבסיכום
 16. בסעיף כאמור רב-טורי בביחוש שסומנו הטורים כלסך

 תהר1תביטול
 החלפתהאו

 תודיע, וכן מחזור, בכל התחרויות רשימת את לקבוע רשאית המועצה)א(8.
 נאלצה שבשלהן נסיבות חלו ; ההשתתפות בטופס הופעתן סדר את הקבלה,בתחנות
 בשני גם הקובע המועד לפני השינול על לציבור תודיע - סדר מאותו לשבותהמועצה
 יומיים.עתונים

 המופיעה תחרות תוצאות לגבל הימורים יתקיימו לא כי לקבוע רשאית המועצה)ב(
 המחזור. לקיום שנקבע המועד לפני ברבלמ כך על שהודיעה ובלבד התחרויות,ברשימת
 הניחוש בקביעת תכלל ולא התקיימה לא כאילו התחרות תיחשב כאמור, ו;מועצהקבעה
 תחרויות. מחזור באותוהבכון

 ובלבד אחרת, בתחרות התחרויות ברשימת תחרות להחליף רשאית המועצה)ג(
 כאמור, תחרות המועצה החליפה ; המחזור לקיום המועד לפני ברבים כך עלשהודיעה

 הראשי, למשרד הקבלה מתחנת ההשתתפות טופס הועבר לא עוד כל רשאי, המשתתףישה
 ששילם, ההשתתפות זומי את בה ולקבל הקבלה בתחנתלבטלו

 את יראו הראשי, למשרד השתתפות טומס העברת לאחר כאמור, ההרותהוחלפה
 המחליפה. התחרות תוצאות לניחוש סומן כאילו בטופס, המופיעהסימון

 תחרויות תוצאות על הימורים יתקיימו לא כי לקבוע רשאית המועצה)א(9.
 לקיום שנקבע המועד לפני ברבים כך על המועצה תודיע כך, קבעה ; יותף או אחדבמחזור
 מחזור,אותו

 )א(, משנה בתקנת כאמור הימורים אי-קיום על ברבלם בניזור הודיעה)ב(
 השתת- בעד ששילמו ההשתתפות דמי את בחזרה לקבל מהזור באותו המשתתפיםרשאים
 מחזור. באותו התחרויות תוצאותי על בהימוריםפותם

 בהימורים השהתשות : שלישיפרק
 להשתתף,כות

שהימור
 נתקיימו אם בהימור להשתתף זכות מקנה קבלה בתחנת השתתפות טופס מסירת10.
 תקיח: טופס --. )להלן אלהכל

 ; התכבית הוראות לפי ובבהירות בדייקנות מולא הטופס)1(
 ; המשתתף של ומענו שמו מלא ובאופן בבירור נרשמו בטופס)2(
 ש ; בו שסומנו הטורים מספר לפי במלואם, בעדו שולמו המשתתפות דמי)3(
 ; ושלמה ברורה הטופס מקור על ההטבעה)4(
 ; התחרויות מועד לפני הראשי במשרד צולם הטופס)5(
 ; הראשי במשרד לכך אושר הטומס)6(

 בהימור. להשתתף זכאי ואינו פסול, .- תקין שאיננוטופס

 ברשימת אשר הכדורגל תחרויות תוצאות כל לגבי ניחושיו את יסמן משתתף11, הניחוסימון
 ההשתתפות. בטופסהתחרויות

 1.5.1980 תק"ם, באייר ט"ו 4118, התקזזתקובץ'1480



 או שחור בצבע הכותו: בעט, ייעשה ההשתתפות בטופס אחר רישום וכלהניחוש הסימוןצבע
לבד.

 או סימון יימחק ולא התכנית, להוראות בהתאם אלא ההשתתפות טופס לתמן לא13, מחיקהאיסור
 בטופס. שגעשה אתר רישוםכל

 ממסגרת יהרוג לא הסימון ; בטופס לכף המיועדת המשבצת בתוך לסומן הניתוש14.
המשבצת,

 בטור טור" בסימון פשוט השתתפות בטופס בהימורים להשתתף רשאי משתתף )א(15.
לסיען  טורים. בעשרה או טורים בהמישה טורים, בשניאחד,

 רב-טורי, בסלמון מיוחד השתתפות בטופס בהימורים להשתתף רשאי משתתת)ב(
 טורים. מ-432 יותר ולא טורים משמונה פחות לאאך

 גיהושסימון
 טורירב

 : להלן כאמור רב-טורי בסימון מיוחד בטופס ניחושיו את לסמן רשאי משתתת16.

 ואולם, 4)1(; בתקנה כאמור אחד בטור הניחושים סימון)1(
 ניחושים לסמן המשתתף על אוזרים, ובטורים זה בטור או זה, בטור)2(

 : יחד גם 1'ב-טוהי וסימון טורי סימון אחד בטופס "ופלע שלא ובלבד נוספים4

 טור באותו אחרת בעמודה שורה באותה שונה ניחוש סימון)א(*
 הסימון ; בהימור המשתתף משתתף שבו הטורים מספר אתמכפיל
 התחרויות מכל לו שקדמו הניחושים כל הועתקו כאילן ייחשבכאמור

 לאותו שקדמו מהעמודות אחת בכל ההשתתפות בטופסהמפורטות
 הניחוש יבוא שבה האמור, הסימון נעשה שלידה התחרות מלבדסלמון,

 ; הראשונה בעמודה המסומן הניחוש במקוםnslanנ
 באותה בטור העמודו'ת בשלוש הניחוש אפשרויות כל סימון)ב(ו

 ; בהימור המשתתף משתתף בהם הטורים מספר את משלששורה,
 שקדמו הניחושים כל פעמיים הועתקו כאילו יחשבו כאמורהסימונים

 מהע- אחת בכל ההשתתפות בטופס המפורטות התחרויות אדםלהם,
 הסימונים נעשו שלידה התחרות מלבד סימנים לאותם שקדמומודות
 ופעם השניה בעמודה המסומן הניחוש פעם יבואו בה אשרכאמור,
 בעמודה המסומן הניחוש במקום השלישית בעמודה המסומןהניחוש

הראשונה.

 שסימן הטורים מספר את יסכם רב-טורי, בסימון ניחושיו משתתף סימן )א(דו. הטוריםסיכום
 בטופס  המשתתף  סימן ;  ומאות עשרות יהלדות, לפי רט", "טבלה לכותרת שמתחת הספרותףן מעמודות אחת בכל המתאימה הספרה על () בסימן בטופס לכך המיועד במקוםכאמור
 והמאות, העשרות בעמודות הספרות בסכום אפס יסמן טורים מעשרהפחות

 מספרם לבין בטופס כניחוש שסומנו הטורים מספר בין התאמה אי נתגלתה)ב(
- )א( משנה תקבת לפי הספרות בעמודות שסומןכפ"  שסומנו הטורים מספר יקבע 

 בטופס.כניחוש

 לפ מלאסימון
 התחר,רשימת

 בתחרות לתוצאה יתייחס שבטור בעמודה מסויימת במשבצת שסומן ניחוש )א(18.
 המועצה שקבעה ביותר המאוחר התחרויות רשימת לסדר בהתאם הכדורגל קבוצותשבין
 מהזור.יאותו
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 מחזור לאותו שנקבעו התחרויות כל תוצאות בדבו' ניחושיו את יסמן משתתף)ב(
 המועצה. בידי נקבע שזה כפי התחרויות רשימת לסדרבהתאם

 לאותו שנקבעו מהתחרויות חלק תוצאות בדבר ניחושיו את משתתף סימן לא)ג(
 תחרויות. אותן תוצאות את ניחש לא כאילו יראומחזור,

 כפוף הטופס, ייפסל בתכנית, מהאמור שונה בדרך גיחושיו את ונשתתף טימן19, טפספסילת
 30. בסעיףלאמור

 קבלה תחנות דב'עי:מרק

 וכן ההשתתפות טפסי את המשתתפים ימסרו שבהן קבלה תחנות תקבע ז;ב1ועצה20. ראשימשרד
 מיקומו. על ברבים וווודיע הראשי משרדה אתתקבע קבלההתתני

 של וההעתק המקור יוטבעו שבהן הטבעה, מכונות הקבלה בתחנות תצלב המועצה21. טסים"טבעת
 המועצה שקבעה אחרת, או אופטית בהטבעה תחנה, באותה שנמסרו ההשתתפותטפסי
 זה.לענין

 דמי את שילם הקבלה, בתחנת אותו מסר השתתפות, טופס אדם מילא )א(22. טפסיםקבלת
 21. בסעיף כאמור הטופס יוטבע טופס, באותו שסלמן הטורים למספו' בהתאםההשתתפות
 הראשי, למשרד שיעבירו התחנה בעל ידי על יילקח הנטבע הטופס מקור)ב(

 המועצה. שתקבעבדרך
 המשתתף. לידי יימסר הטופס ונעתק)ג(
 המקור להעברת או הטופס הלקי שני לזהות אחראי אינו הגבלה תחנת בעל)ד(
 הראשי.למשרד

 המועצה בידי וייקבע הטפסים, סוגי בכל טור, לכל אחיד יהיה השתתפות וזהיר23.מחיר
 הכנסת. של הכסמים וועדת השריםבאישור'

 והשעה מהיום יאוחר לא מהמשתתפים ההשתתפות טפסי יתקבלו קבלהמתהנת24. נעילהשלמיעד
 הנעילה(. מועד - לן )ל ל ק ת חח ת לג המועצ .שקבע קבלהתחנת

 הזוכיפ ואיתור הטפסים גדיקת : המישיפרק
 קיום לפני יצולמו הראשי, המשרד אל הקבלה מתחנות שהועברו טפסים )א(25.צילם

 זה. לצורך שימונה ההשבון לרואה ויימסרו מיקרופ"למ גבי עלהתחרויות
 לקביעת עד בכספת ו"פקידם ידו בחתימת הצילומים את יאשר' החשבון רואה)ב(
 אהד כל ביד" אשר החשבון ורואה המועצה בציג ידי על תינעל הכסמת ; הנכוןהניחוש
 הכספת. את ופותח נועל שניהם שבידל המפתחות צירוף ורק ממתח, יימצאמהם

 כי לקבוע המועצה רשאית במערכת, אחר קלקול או הצילום במכונות תקלה חלה26.תקלה
 ; מחזור באותו ההימורים "בוטלו כל או בהימורים, ישתתפו לא צולמו לא אשרטפסים
 מקצתם, או כולם הטפסים של בהימורים השתתפותם תיטול על ברבים תודיעהמועצה
 בעדם. ששולמו ההשתתפות דמי את למשתתפיםותחזיר

 1.5.1955 תשש, באייר ט"ו 4118, התקנתקיבץ2ה14



 הטפסים יעוררו הנכ'ון, 'הגלחוש וקביעת מסועם במחיור התחרטות קיום לאחר27. הזכויותבירור
 בהימורים. השתתפו אשר הטפסים מביןהזוכים

הבדיקה  המועצה אשר אחרת, דרך בכל או המערכת באמצעוה ייעשה הזוכים הטמסים בירור28.
 עליה.תורה

 בהימור, ישתתף ולא ייפסל המערכת ידי על שנדחה הטופס29.

 השתתפותאישור
 שנדחהלטופס

 להתיר זה, לצורך ומהסמיכה מל או המועצה רשאלת 29, בתקנה האמור אף על30,
 קיום לפנ" מטורט צולם אם המערכת, ידי על נדחה אשר טופס של בהימורהשתתפותו
 בבירור לניהול ניוזן בטופס והסלמון ברורים, ומענו המשתתף שם ההטבעה,התחרויות,

 פביו. על תקין הטופס כי לה היה בראה ואם ספק,וללא

 דמיהחרת
ההשתתפות

 בטופס הימורים בעד ששילם ההשתתפות דמי את למשתתף תחזיר לא המועצה31.
 והוצאות דואר דמי ינוכו ההשתתפות ומדמי האמור, הטופס נתגלה כן אם אלאשנפסל,
 בפעם. פעם מדי המועצה ידי על שייקבעו כפיטיפול

 המועצה בידל המצול הטופס צילום יקבע תצלומו, לבין הטופס בין זהות היתה לא32. הצילוםעליונות
 המועצה. את והז המשתתף את הן שיחייבוהוא

 טופס אותו ישתתף לא 25, בנ(עיף כאמור טופס של צילום במועצה נמצא לא33. צילוםהעדר
 שיוכיח ובלבד ששילום, ההשהתפות דמי את בחזרה לקבל זכאי יהיה והמשתתףבהימור,
 במועצה, צילומו נמצא אילו הטופס תקינות את המועצה רצוןלשביעות

 לבדיקתהעברה
המשטרה

 בידי שנקבעה כפי החסרים, הטפסים רשימת את למשטרה תעביר המועצה )א(34.
 התחרויות, קיום לפני הראשי במשרדהמערכת

 פי על בפרס, זכיה לתשלום דרישה כל המשטרה לחקירת תעביר המועצה)ב(
 במועצה. נמצא לא צילומו אשרטופס

 הפרסים ודירוג הגמת הניפוש : ששיפיק

 יהיו כדורגל תחרויות מחזור בכל התחרויות תוצאות של נכון ניחוש בעד )א(35. הפרסיםדרגות
 : פרסים דרגותארבע

 ניחוש בעד שבי פרס ; תחרויות 13 תוצאות של נכון ניהוש בעד ראשוןפרס
 תוצאות של גכון ביחוש בעד שללשי פרס ; תחרויות 12 תוצאות שלנכון
 תחרויות. 10 תוצאות של נכון ניחוש בעד רביעי ופרס תחרויות11

 התוצאות או התחרויות 13 של התוצאות את נכונה משתתף שום ניחשלא)ב(
 הפרס יחולק לא 40)א(, בתקנה כאמור כדורגל, תחרויות מחזור באותו התחרויות כלשל

 הגדול המספר תוצאות של נכון ניחוש בעד השני הפרס רק ויחולק מחזור באותוהראשון
 הבא התחרויות מספר תוצאות של הנכון הניחוש בעד השלישי הפרס התחרויות, שלביותר
 בפרס ; אחריו הגא התחרויות מספר תוצאות של נכון ניחוש בעד הרביעי והפרסאחריו
 51. בסעיף כאמור ינהגוהראשון
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 שברשימת הקבוצות בלן כדורגל תחרויות לגבי רק תהיה הנכון הניחוש קביעת )א(36.
 אשר ההשתתפות בטופס הרשומה תחרות ; מחזור לאותו ההשתתפו'ת בטופסהתחרויות
 הגכן'ן. הניחוש קביעת לשם בחשבון תובא לא מראש, לקיומה שבקבע במועד לאנערכה

 מחוץ שהתקיימה תחרות לגבי לחול לא )א( משבה תקנת של בסיפה האמור)ב(
 אותה של סיומה ממועד יאוחר לא הראשי למשרד הגלע התקלן שהטומס בתנאילישראל
תחרות.

 התוצאה היא כלשהי תחרות לגבי הנכון הבלחוש את הק,ובעת היחידה התוצאה37.
 בתוצאות עיבוי כל ; לסיומה התחרות שופט שריקת , עם תחרות אותה בסיוםשהושגה
 של העליון הדין בית ליגה, ועדת משמעת, ועדת בידי יותר מאוחר במועדשייקבע

 אותה לגבי הבכון הניחוש את ישנה לא מוסמך, משפט בית או לכדורגלההתאחדות
תחרות.

 לפי המועצה בידי שבוטלה ההשתתפות, בטופס התחרויות ברשימת הרשומה תחרות38.
 המגרש, התאמת אי או הקבוצות אחת הופעת אל בגלל התחרות שופט בידי או 8,תקנה
 בגלל השופט בידי והופסקה שהתחילה תחרות וכן אוירת, סיבה מכל שבוטלה תחרותאו

 תובא ולא התקיימה לא כאילו תיחשב אחרת, סיבה מכל או המרעה אוהתמרעות
 תחרויות. מחזור באותו הנכון הניחושבחשבון

 בידל שנדחתה ההשתתפות בטופס הרשומה תחרות 38, בתקנה האמור אף על )א(39.
 וכן מוצף, מגרש מחמת או ערפל, שלג, גשם, מחמת אחרת מוסמכת רשות אוהשופט
 הניחוש קביעת לעמן תיחשב אלה, מסיבות השופט בידי והופסקה שהתחילהתחרות
 )תיקו(. שווה בתוצאה הסתיימה כאילוהנכון

 השופט. בדו"ח התחרות שופט שציין הסיבה תקבע ו-39)א( 38 תקנות לענין)ב(

 ביטולן בגלל מסויים כדורגל תחרויות במחזור תחרויות מספר נתקיימו לא)א(40,
 מספר אר 39, בתקנה הכלולות הסיבות למעט 38, בסעיף הכלולות מהסיבות המסקתןאו

  של  נכרן  ניחוש בעד  הראטון הפרס  יתולע מטמונה,  פחות אינו שהתקיימוהתחרויות
 של נכון ניחוש בעד השני הפרס מחזור, באותו התקיימו אשר התחרויות כלתוצאות
 מספר תוצאות של נכון ניחוש בעד השליש" הפרס אחריו, הבא התחרויות מספרתוצאות
 הבא התחרויות מסמר תוצאות של נכון ניחוש בעד הרביעי והפרס אחריו הבאהתחרויות
 ממחזור שהועברו הסכומים את יכלול לא הראשון הפרס זה קטן סעיף לענין ;אחריו
 51, תקנה לפיקודם

 רשימת מתוך תחרויות משמונה פחות מסויים תחרויות במחזור נתקיימו)ב(
 התחרויות שאר של הפסקתן או ביטולן בגלל מחזור, לאותו ההשתתפות בטופסהתהרויות
 הפרטים יחולקו לא 39, בתקנה הכלולות הסיבות למעט 38, בתקנה הכלולותמהסיבות
 המיועד הפרסים לסכום ויצורף שלאחריו למחזור יעבור המרמים סכום וכל מחזורבאותו
 עשרים הראשון, לפרס יצורפו אחוזים ארבעים : בזה כמפוייט מחזור , באותולחלוקה
 אחוזים ועשרים השלישי, לפרס יצורפו אחוזים עומרים השני, לפרס יצורפואחוזים
 הרביעי, לפרסיצורפו

 הנכווהניחוש
 של לסיומה השופט שריקת עם שנקבע הזמן בתום שהושגה התוצאו; זו, בתחרותהנכון המדינהגביע
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 שיקול לפי אחרות סיבות או תאונה בעקבות שאבד זמן הוספות לרבות עצמה,התחרות
 מטרים. מ-11 לבעיטות הארכות לרבות הארכות כל למני אולם הננחרות, שופט שלדעתו

 במקוםשינוי
 בטופס התחרויות ברשימת הרשומה תחרות תיערך בו במגרש או במקום שינוי כל42. התמרותעריכת

 תחרותי  אותה לגבל הנכון הניחוש קביעת את  משנה אינוההשתתפות,

 הניחושפרסום
הנכון

 אחרי העברית, בשרה לאור היוצאים יומיים עתונים בשני לפחות תפרסם המועצה43.
 ייעשה הפרסום ; מחזור אותו לגבי הנכון הניחוש את כדורגל, תחרויות מחזור כלקיום
 מחזור באותו האחרובה התחרות התקיימה שבו היום אחרי שחל הראשון החולביום

תחרויות,

 הזוכיםפרסום
 הזכיותוסכומי

 בהם ההשתתפות טפסי של המספרים את מיוהדות במודעות תפרסם המועצה )א(44.
 כל זכה בהם הפרסים סכומי את וכן בפרסים המזכות התוצאות את נכון משתתףניחש

 בכל יוצגו התודעות ; תחרויות מחזור אותו קיום לאחר ימים משלושו; יאוחר לאמשתתף,
 הקבלה,תחנות

 ניחשו בהם הטפסים מספרי של הכולל המספר על המועצה במודעות הפרסום)ב(
 לפי חוזרת בבדיקה ההחלטות מתן עם לשינוי נתון ויהא זמני יהא זכו, בהם והסכומיםנכון

 45. בסעיףהנאמר

 - יאוחר לא המועצה של הראשי למשרדה להגיע חייבת חוזרת לבדיקהבקשה )א(45. דיוזרתבדיקה
 ; הראשון בפרס זכיה נטענת אם המודעה, פרסום מיום ימים משבעה)1(
 אחר. בפרס זכיה נטענת אם המודעה פרסום מיום "ום משלושים)2(

 למועצה להגיש רשא" 44, תקבה לפי שפורסמה במודעה מקופח עצמו הרואה)ב(
 חוזרת. לבדיקה בכתבבקשה

 בעותק כמצויין הקבלה תחנת ומען שם הטבעה, מספר יצולינו בבקשה)ג(
 החוזרת. הבדיקה נתבקשה שלגביו בטופס הטור ומסמרהטופס

 ממלאי ושני חברים משלושה המורכבת ועדה, חבריה מתוך תמנה המועצה)ד(
 זו. תקנה פי על בבקשות להחליט המוסמכתמקום,

 ותחליט הענין, את תברר בפניה, להופיע אפשרות זאת למבקש תתן הועדה)ה(
 בבקשה,סופית

 ותשלומים פרסים י שמיעיפרק

 המופרשהסכום
לפרמים

 סכל התכנית, פי על הימורים מעריכת התקבולים של אחוזים ושניים ארבעים46.
 לפרסים(. המופרש הסכום - )להלן לפרסים יופרשו מחזור,!488

 סכוםחלוקת  הראשון, לפרס אחוזים ארבעים לפחות יחולקו לפרסים המופרש מהסכום )א(47.
הפרסיס  הרביעי, לפרס אחוזים ועשרים השלישי לפרס אחוזים עשרים השני, לפרס אחוזיםעשרים

 בתכנית. לנאמרבכפוף
 לא אשר סכום נזל לקבוע המועצה רשאית )א( משנה בתקנת האמור אף על)ב(

 המופרש מהסכום יוקצה מחזור, באותו ההשתתפות דמי מתקבולי אחוזים שני עליעלה
 בבדיקה  נקבע אטר  למשתתפים,  פרסים  לתשלום  שתשמש לקרן 46 בתקנה כאמורלפרסים
 החוזרת(, בבדיקה פרסים קרן - )להלן התחרות תוצאות את נכון ניחשו כיחוזרת

 1,5.1980 תש"ם, באייר ט"ו 4118, התקנותקובץ



 פרסחלוקת
 למספר פרסים דרגת לאותה המומרש פרס סכום יתחלק דרגו';, באותה בפרסהמזכה דרגהבאותה

 הפרס(, חלק - )להלן דרגה באותה הנכון מניחוש בעלי כמספר שווים,סכומים

 זה, בפרק כאמור נכון ניחוש בעד למשתתף ישולם מו;פרס חלק או פרס)ב(
 אלא יחולק לא הראשון הפרס חלק או הראשון שתפרס ובלכד מחזור, לאותובסמוך
 חוזרת. לבדלקו; הקבוע הזמן תוםלאחר

 כמרסלמ סכומים מראש לקבוע המועצה רשאית ו-48 47 46, בתקנות האמור אף על49.
 חלק לכל סכום מראש לקבוע או מקצתם, או כולם והרביעי, השלישי השני,הראשון,
 האמור לפי מתקבל שהיה מהסכום יפחת לא הפרס חלק או פרס שסכומ בתנאיהפרס,
 האמורות.בתקנות

 יעלה לא למשתתף שלשולם הראשון הפרס סכום כי לקבוע רשאית המועצה )א(50.
 השרים. באישור המועצה, שקבעה הסכוםעל

 הפרס לסכום תיווסף כאמור, תשולם שלא הפרס חלק "תרת או הפרס יתרת)ב(
 שישולם שהסכום ובלבד משתתף, זכה בו התחרויות מחזור שלאחר במחזורהראשון
 )א(. קטן סעיף לפ" המועצה שקבעה הסכום על הוא אף יעלה לא מחזור באותולמשתתף

 בו מסויים כדורגל תחרויות במחזור נכונות תוצאות 13 משתתף שום ניחש לא51.
 כדורגל תחרויות מחזור באותו התחרויות כל של התוצאות את או תחרויות, 13נתקיימו
 במחזור הראשון הפרס לזכות הראשון הפרס סכום כל יעבוו' 40)א(, בתקנהכאמור

שלאחריו.

 לו, הזכאים בין מסויים כדורגל תחרויות במחזור כלשהו פרס יחולק שאם התברר52.
 לטור השתתפות דמי במחיר טורים שלושה מכפולת פחות סכום זוכה כל של בחלקויעלה
 הפרסים ארבעת כל לזכות יעבור הפרט וסכום זה, פרס יחולק לא הדואר, דמי ביכוילאחר
 47)א(. בתקנה האמור לפי באיהם ויחולק שלאחריובמחזור

 פרסיםתשלום
בשיקים

 שיקים ; הזוכים שם על משוכים בשיקים לזוכים הפרסים סכום כל את תשלם המועצה53,
 משורטטים. שיקים יהיו המועצה קבעה אשר לטכוסמעל

 ביותר הקרובה האגורות חמש לכפולת סכומו לעוגל המועצה ידי על המשולם פרס54. סכומיםעיגול
 מעלה. כלפי יעוגלו אגורות ושמונהשלוש

 הפרסיםתשלום
 וניכויבדואר
 משלוחדמי

 בהתאם רשום, בדואר או רגיל בדואר בהם לזוכים ממרסים אוו תשלח המועצה55.
 הפרסים. מסכומי  ינוכו  הדואר דמי ;  הפרסלסכום

 10 לאחר יושמדו פרס, בשום זכו שלא תחרויות מחזור בכל ההשתתפות  טפסי56.

 ששה לאחר יושמד המיקרופילם ; התחרויות מחזור באותו התחרויות קיום מתאריךימים
 המיקרופילם." מתייחס שאליו התחרויות במחזור התחרויות קיום מתאריךחדשים

 1980(. במאי )11 תשיים באייר כ"ח ביום אלה תקנות שלתחילתן2.תהילה

 ן מ צוקר מי ע ןבמאשה
 בספורט ההימורים להסדר המועצה ראשיףןב 1980( בפברואר תש"ם,20 כאדרג'

 3-92()חם

 המרובולון הורבלץלגאל
 והתרבות החינוךשר ז;אוצרשר

 1.5.1980 תש"ם, באייר ט"ו 4118, התקנותקובץ486



 תש"פ--'1980 )תיקון(, הפיקומ( )סדיי ממלכתי תעוךתקנות

 היוועצות ולאחר תשי"ג-11953 ממלכתי, חינוך לחוק 34 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אבי דתי, ממלכתי לחינוך ובמועצה החינוךבועד

 - )להלן 2 תשי"ז--1956 הפיקוח(, )סדרי ממלכתי חינוך לתקנות 5 תקנה במקום1.
 יבוא: העיקריות(,התקנות
 )1( פסקה 4)ב(, בתקנה המפורטים פדגוגיים בענינים הסמכויות5."סממיות

 ומדריכים מפקחים הדרכת לענין ו-)7( )6( )2(, ופסקאות הדרכה,לענין
 החינוך אגף למוהל נתונות הממלכתי-דתי, החינוך במוסדותוכינוסם,
 4)ב(, בתקנה המפורטים פדגוגיים בענינים הסמכויות שאר כל וכןהדתי,
 דתי, הממלכתי החינוך . מוסדות של הדתי לאופי נוגעות שהןבמידה
 הדתי." החינוך אגף למנהלנתונות

 - העיקריות לתקנות 6 בתקנה2. 6 תקגהתיקון
 לחינוך המיוחדים הפדגוגיים "הענינים במקום )א(, משנה בתקנת)1(

 ; דתי" הממלכתי החינוך מוסדות של הפדגוגיים "הענינים יבוא דתי"ממלכתי

 '.גמ1סו.ת ינ.א אלה" ימ,יל.ת .המי"י'ס נגויס ,ג(. 1WD" נתוי",נ(*
 לחינוך "המלוחדים במקום העיקריות, לתקנות )ג( משנה בתקנת)3(

 דתי". הממלכתי "בחינוך יבוא דתי"הממלכתי

 ישירות" "לכנס במלים המתחיל הקטע במקום העיקריות, לתקנות 8)4( בתקנה3.נ
 ומדריכים מפקחים לכנס פדגוגיים, לענינים ואשר מינהליים, בענינים והתייעצות בירורלשםן במחוזו ומדריכים מפקחים ישירות "לכנס יבוא פדגוגיים" "בענינים במליםוהמסתייםך

 של ומדריכים וממקחים המחוז, מפקח באמצעות שבמחוזו הממלכתי החינוך מוסדותשל
 במחוזו", הדתי החינוך על המפקח באמצעות שבמחוזו דתי הממלכתי חינוךמוסדות

 : יבוא העיקריות לתקנות 9 תקנה במקום4,

 בהינוך הפדגוגי הפיקוח בתחום ריכוז תפקידי ימלא המחוז מרקדו 9. המפקת"סמכויות
 שיטיל כפי במחוז הממלכתי בחינור המינהלי ובתחום במחוז,הממלכתי:::::ז

 המחוז," מנהלעליו

 "ועל יבוא הדתי" לאופיה הנוגע "בכל במקום העיקריות, לתקנות 10)א( בתקנה5. 10 תקנהתיקון
 המחוז". מנהל עליו שיטיל כפי דתי הממלכתי בחינוך המינהלי התהום488

 11 תקנהתיקוו

 הדתי החינוך אגף מנהל עם בהתייעצות דתי הממלכתי "ובחינוך יבואהפדגוגית"

 המר ון בולז 1980( במרס )10 תש"מ נאדרכ"ב
 והתרבות החינון.שר 773-י(1חמ

 249. עמ' תשל"ג, 137; עמ' תשי"ג, מ"ח1
 536. עמ' תשל"ח, 116; עמ' תשי"ז, ק"תג
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 )תיקון(, לרכג( שירותים ומתן רכב )יבוא ושירותים מצרכים על הפיקוחצו
תש"ם-1980

 ושירותים, מצרכים על הפיקוח לזנוק ו-43 15 5, סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: מצווה אני 1תשי"ח-1957

 לרכב(, שירותים ומתן רכב )יבוא ושירותים מצרכים על הפיקות לצו 3בסעיףן. 3 סעידתיקו
 יבוא: )6( פסקה במקום העיקרי(, הצו - )להלן 2תשל"ט--1978

 הרשות." שקבעה כפי תחזוקה ושירותי שיווק מערכת לרשותו")6(

 : יבוא העיקרי לצו 11 סעיףממקום2, 11 סעיףהחלפת

"קיל-
 עליה שהמליץ בכמות תעבורה מוצרי של מלאי יחזיק היבואן )א(11. מע,-כת

 האחרונים, החדשים ב-12 המלאי מתנועת המתחייבת בכמות או הרכב לצרןשיווק
 יותר. הגדולה הכמות לפיהכל

 קבלת מיום ימים מ-3 יאוחר לא יספקו, מורשהו או היבואן)ב(
 הלבואן." שייבא הרכב מדגמי דגם לכל תעבורה מוצר כלההזמנה,

 יבוא: העיקרי לצו 12 סעיףכניקום3, 12 סעידהחלפת
 אצל הזמינו והיבואן לבואן אצל במלאי תעבורה מוצר נמצא לא )א(2ן ליבוא,"הגנה

 כממלא היבואן ייראה היבואן, אצל המלאי שאזל לפני בחוץ-לארץהספק
 להזמנת הדרושים האמצעים בכל שנקט הוכיח אם 11, בסעיף כאמורחובתו
 רכב של תקינה להפעלה הדרוש תעבורה שמוצר ובלבד תעבורה,מוצר
 יסופק אחר תעבורה ומוצר כאמור ההזמנה מיום יום 21 תוך ללקוחיסופק
 הזמנתו. מיום יום 60תוך

 לפי חובתו כמפר יבואן יראו לא )א( קטן בסעיף האמור אף על)ב(
 נבע כאמור תעבורה מוצר באספקת העיכוב כי הוכיח אם )א( קטןסעיף

 עליו. שליטה לו היתה שלאמאירוע
 כי הוכיח אם 2)ב( סעיף לפי חובתו ידי כיוצא יבואן ו.ואים)ג(
 היצרן." אותו שתיאר כפי התעבורה מוצר או הו.כב אתתיאר

 : יבוא ו;עיקרי לצו 17 סעיףבמקום4י 17 סעיףהחלפת

 3)1( ו-)ב(, 2)א( טעימים הוראות יחולו מקומי רכב יצרן על )א(17."ההתיצרן
 16. ,1ד ו-10 5 4 )8( ונד ו_)4( מקומירכב

 רשיון לתת המוסמכת הרשות רשאית 3 בסעיף האמור אף על)ב(
 אם 3 בסעיף האמורים בתנאים 'עומד אינו אם אף מקומי רכבליצרן
 ו-)4( 3)1( סעיף הוראות אחר ממלא מורשהו כי דעתה להנחתהוכיח
 )8(,"עד

 לנדאוחיים 1980( במרס )18 תש"ם בניסןב'
 התחבור1;שר 713_3(1חמ

- -  32, עמ' ונשל"ט, 24; עמ' תשי"ח, ס"ה1

 124. עמ' תשל"ט, ק"ת2
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 מקוי לשלטודמרור
 תש"ם-ס198 חיים(1 בעלי נהחזקת יהודה לגחלת עזרחוק

 המועצה מתקינה 1, המקומיות המועצות לפקודת ו-23 22 סעיפים לפ" סמכותהבתוקף
 זה: עזר חוק יהודה נחלתהמקומית

הגדרות  - זה עזר בחוק1,
 להודה; בהלת המקומית המועצה -"המועצה"

 חוק לפי סמכויותיו את בכתב אליו התבלף המועצה שראש אדם לרבות - המועצה""ראש
 מקצתן; או כולן זה,עיר
 לחליבה, אר לבשר אחרות ובהמות צאן, בקר, למיניהן, עבודה בהמות - חיים""בעלי

 או ניסוים אילוף, חקלאיות, למטרות אותם שמגדלים אהר"ם חים ובעליעורות
חובבות;
 הזכאי או ו;מקבל אדל וכל ריעה או שותף או מנהל באמן, טוכן, בעל, לרבות -"מחזיק"
 וכן הכבסה, בושים החיים בעלי היו אילו מקבלה שהיה או חיים מבעלי הכנסהלקבל
 חיים; בעלי על כלשהי בדרך שליטה לו שישאדם

 באופן מגודרת, חצר בתוך יחזיקמ המועצה בתחום חים בעל" שברשותו מי )א(2.
 לציבור. מפגע בו יהיהשלא

 הופעת בהם וימנע החזקתם, מקום נקיון ועל נקיונם על "שמור חיימ בעלי מחדק)ב(
 והתפשטותם. ובגעיממחלות

 המקום מדחק חי"מ, בעלי החזקת מקום בדבף הוראות לתת רשאית המועצה )א(3.
 ושאר רעם ריחות ולמביעת והבריאות הבקלון להבטחת סידורים מגורים, מביסהאמור

 הציבור. של ובבטחונו בבריאותו פגיעה למבוע כדי הדרושלמהסידורים
 המקומית. המועצה מן לכף היתר קיבל אס אלא ח"ימ בעלי או.מ יחזיק לא)ב(
 לפי שניתבו ההוראות אחר" למלא חיב המועצה בתחום ח"ימ בעלי מחזיק כל)ג(
 )א(. קטןסעיף

 של במשרד תוצג בהן שבוי כל ועל )א( קטן טעלף לפי ההוראות על הודעה)ד(
 אליה. חפשית גישה תהיה שלציבור באופןהמועצה

מרעה
 גדר מוקף המרעה מקום היה אמ זולת לפחות, מטרים 1000 של למרחק בנוי, שטחמתוך
 כלשהו. פרטי שטח לתוך כעסתםשתמנע

 "לוו~ם הם אמ אלא למרעה, חיימ בעלי להוציא ירשה ולא מחזיק "וצ"א לא)ב(
 לפחות. שבה עשרה שש בן אחראי רועה "ד"על

תנרעת

 המועצה. בתחומ חים בעלי תבועת של או המרעה של הגבלה או אלמגורבדבר ח11מבעלי

 266. עמ' 9, חדש גובח ישראל, מדיגת דיני1
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 )א(. קטן סעיף לפי שניתנו ההו1.אות אחרי למלא חייב חיים בעלי המחזיק)ב(

 המועצה במשרד תוצג בהן שיב1'י כל ושל )א( קטן סעיף לפ" ההוראוו1 על הודעה)ג(
 אליה. חופשית גישה תהיה שלציבורבאופן

 כל לבצע חיים בעלי המחזיק מאת בכתם, בהודעה לדרוש, רשאי המועצה ראש )א(6.
 או ולבריאותו, לציבור סכנה או מפגע כל למנ"עת כמועצה, ראש לדעת הדרושה,עבודה

לסילוקם.
 )א(. קטן בסעיף כאמור ועבודה את לבצע יש שבו הזמן יצויין בהודעה)ב(

 אחריה. למלא חייב )א( קטן כסעיף כאמור ירישה שקיבל חיים בעלי מחזיק)ג(

 את לבצע המועצה רשאית המועצה, ראש דרישת אחרי חל"מ בעלי מחזיק מילאלא7.
 מחזיק. מאותו העבודה הוצאות את ולגבותהעבודה

 בעלי בו שיש המועצה שבתחום מקום לכל להיכנס עת בכל רשאי המועצה ראש )א(8.
 זה. עזר חוק הוראות קויימו אם לברר כדי הדרוש כל בו ולעשות בקורת לערוך כדיחיים

 סעיף לפי בסמכויותיו מהשתמש אותו ימבש; ולא המועצה לראש אדם יפריע לא)ב(
 )א(.קטן

 למצוא ניתן שלא או כעלים לו אין כי וננואה המועצה בתחום משוטט חיים בעל נמצא9.
 הכלבת, פקודת להוראות בהתאם להשמידו או להחרימו המ;.עצה ראש רשאי בעליו,את

1934.2 

 מכוונת, היא שאליו האדם לידי נמטרה אם כדין, תהא זה עזר חוק לפי הודעה מסירת10..
 הבוגרים משפחתו מבני אחד לידי לאחר'ובה, הידועים או הרגילים עסקיו במקום נמטרהאו
 אל הערוך רשום במכתב בדואר נ,שלחה או שמ, המועסק או העונ:ד בוגר אדם כל לידיאו

 לקיים אפשר אי אם לאחרונה; ה"דועימ או הרגילים עסקיו או מגווייו מען לפי אדםאותו
 המקומות באחד בולט במקום ההודעה הוצגה אם כדין המסירה תהא כאמור המסירהאת

  המוצצה  בתחום  הנפוצים  עתונים נ:שני פורסמה או דנה, היא שבו הנכס על אוהאמורים
 העברית. בשפו; הוא מהם אחדשלפחות

 הור- על עבר ואם לירות, 5000 קנס - דינו זה, עזר חוק מהוראות הוראה על העובר11.
 נמשכת, העבירה והיתה 7 סעיף לפי בסמכויותיה ו;שתמשה לא והמועצה 6 סעיףאות
 הודעה עליה לו שנמסרה אחרי העכירה נמשכת שבו יום לכל לירות 290 נוסף קנס --דינו
 הרשעתו. אחרי או המועצה ראשמאת

 גרצברגיהושע;תאי.
 נחלת-יהודה המקשית המועצהראש 1980( בפברואר ש תש"מ בשבטכ"א

 בורגיוסףלס,""
עוהפמם
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