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ה (ביטוח מפני מתלה) נ ו ע מ  תקנות משפחות חיילים שנספו ב

1986-  (מס׳ 3), התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), ׳התש״י—1950 י (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 שי,«ור ד,שתת0ות 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של
' מקבל תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור אי, תהיה בשיעור הנקוב ד נ י " נ '  י

ל חודש שבעדו משתלם התגמול: כ  לצדו של אותו סעיף בטור בי, שישולם ל

 טור ב׳

 בשקלים חדשים

 טור א׳

 הסעיף

11.19 7 

13.55 8 

11.19 9 

 10(א) 13.55

 10 (ב) 11.19

 10(ג) 13.55

 10(ד) 13.55

 10(ה) 11.19

 10א 13.55

 12, בין אם יש לו בן
 זוג ובין אם אין לו 11.19

11.19 (1)13 

13.55 (2)13 

ל 2. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מט׳ 2), התשמ״ו— ו ט י  ב

 21986 — בטלות.

 י»יית 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באדר ב׳ התשמי״ו (1 באפריל 1986).

ק ר ב י ן ח צ  כ״ ג באייר התשמ״ו(1 ביוני 1986) י
) שר הבטחון 3 ־־ 1 7 מ 6 ח ) 

 1 ס״ח התש״י, עמ׳ 162.
 2 ק״ונ התשמ״ו, עמי 699.
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ס רכוש)  תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (מטור מתשלום מ

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ׳ 2), ה ס ן מ  (תיקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34(א)(1) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 י, לאחר התייעצות עם שר ־בטחון ושר העבודה
,  והרווחה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק המדינה2

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש), תיקון תקני; 2
, בסופת יבוא:  התשל״ד—1974 3

 ״(5) לשנת המס 1986 300 שקלים חדשים״,

ם י ס ה נ ש  כ״ד באייר התשמ״ו(2 ביוני 1986) מ
5־־*) שר האוצר 4 מ 0 ח ) 

 1 סייח התש״י, עמ׳ 162.
 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206; י״פ התשל״ו, עמי 574.

 3 ק״ו! התשל״ד, עמי 845¡ ׳התשמ״ה, עמי 1376.

, לט קימור) ו דה (בדיקה בלחץ הידחסטטי של ק ת בעבו חו ת הבטי ו נ  תק
! 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 י בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקידת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
, אני מתקין תקנות אלה:  התש״ל—1970 נ

 1. ״בדיקה בלחץ הידרוסטטי״ — בדיקה בלחץ מיש בטמפרטורה של הסביבה. הגדרות

 2. קולט קיטור ייבדק על ידי בודק מוסמך כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה מבחן בלחץ
 [נוסה חדש], התש״ל—1970, כדלקמן: הידרוסטטי

 1) אצל היצרן לפני התקנת הבידוד.
 2) לאחר הצבתו במקומו הקבוע ולפני הפעלתו.

 3) אהרי ביצוע תיקונים מהותיים, המחייבים ביצוע ריתוכים בחלקיו החשופים
 ללחץ או תת־לחץ, כאשר בודק מוסמך קבע כי התיקון מחייב בדיקה כאמור.

 4) אחרי שינוי מקומו הקבוע והצגתו במקומו החדש.
 5) אחרי ניקוי כימי של הקולט.

 6) בבדיקה תקופתית רק באותם קולטים שהמבנה שלהם אינו מאפשר בדיקה
 יסודית של שטחו י הפנימי.

 7) בתום 10 שנים ו־16 שנים, אחרי הפעלתו הראשונית וכל 4 שנים נוספות.
 8) לפי קביעת מפקח עבודה אזורי במשרד העבודה והרווחה.

ב צ ה ק ש  י״א באייר התשמ״ו(20 במאי 1986) * מ
ר העבודה והרווחה  (חמ 3-1972) ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.
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 תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדודי קיטור),

ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ח  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107, 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
 חדש], התש״ל—1970 / אני מתקין תקנות אלה:

 1. בדודי קיטור שבהם הדוד מוסק מן החוץ, או בדלק מוצק ובדודי קיטור מדגם
 אנכי, יותקנו שני התקנים: להפעלת אזעקה, ולהפסקת פעולת המבער במקרה של שפל

 מים, או יותקן בו אחד מההתקנים האמורים ופקק נתיך.

 התקנת התקנים
 להפעלת אזעקה

 ולהפסקת פעולת
 המנער

ב צ ש ה ק  מ
 שר העבודה והרווחה

 ט״ז באייר התשמ״ו(25 במאי 1986)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.

 תקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד) (תיקון),

ו-1986 ׳  התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים '55(1) ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 תיקיו תקני• 2 1. בתקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (בחירת נציגים לתאגיד), התשמ״ד—

 21984, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) האמור בתקנה 26 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה
, לעגין חבר ועד, יחול גם על נציג לתאגיד לפי תקנות אלה.״ 8 1975— 

ב צ  י״א באייר התשמי׳ו(20 במאי 1986) . מ ש ה ק
 >חמ 0-1624 ־ שר העבודה והרווחה

 1 ווא״י, כרך אי, עמי 336.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1410.

 3 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 1366; התשמ״ה, עמ׳ 740.

1986-  צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א—
 1981 •י, אני מצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל״ג—

, בחלק א׳ רעלים רפואיים — קבוצה 4, פסקה 4 ״אנטיהיסטאמינים״, אחרי פריט 9  •הראשונה 1972 2

 יבוא:
Doxylamini Succinatum in .10: :״10. דוקםילאמין סוקצינאט בתוך 
( g 0 . 0 2 C (.A.D. א, ד) טבליות המכילות עד ! 5 o m p r e s s ) 

in10 .pro dose, ad doses 0,025באריזות, גרם למנה 
toto." .של עד 10 מנות בסה׳׳כ 

ר ו י ג כ ד ר  כ׳ באייר התשמ״ו(29 במאי 1986) מ
 >חמ 3-1194) שר הבריאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עימ׳ 694.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 272; התשמ״ב, עמי 476.

 1052 קובץ התקנות 4943, י״ ז בסיון התשמ״ו, 24.6.1986



 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון),

1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקידת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

> ״ ) ט ר  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—958! 2 החלפת פ
 במקום פרט (נז) יבוא: , , לתוספת ראשוני.

 ״(נז)
 משגב

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור משגב הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
 והה תומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986), שהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרדי

 המועצה האזורית משגב, מרכז אזורי משגב.
 טור ב׳

 גושים וחלקי גושי רישום קרקע

 חלקי הגושים: 19034, 19770 ו־ 19771 — כמסומן במפה באות אי.

 הגושים: 19350 עד 19352, 19357, 19358, 19410, 19421 ו־19422
 1— בשלמותם.

 חלקי הגושים: 19354 ו־19423 — כמםומן במפה באות א׳ ו־19355
 כמסומן במפה באות בי.

 הגושים: 18456, 18457, 18460, 18500 ו־18503 עד 18506 —
 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 18455, 18458, 18459 ו־19027 — כמסומן במפה
 באות א׳.

 הגושים: 19241, 19242, 19275 ו־19762 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 19276 ו־19278 — כמסומן במפה באות א.

 הגושים: 17681, 17683 עד 17686, 19300 עד 19303, 19308,
 19311 ו־19312 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 17682 ו־7687ו — כמסומן במפה באות א׳, 17680
 כמסומן במפה באות ב׳ ו־17688 כמסומן במפה באות גי.

 הגושים: 19803 עד 19805 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 19768, 19769, 19780, 19810 ו־ 19811 — כמסומן

 במפה באות אי.

 הגוש: 18910 — בשלמותו.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 797; התשמ״ג, עמי 96; התשמ״ד, עמי 1212.

 טור א׳

 גילון

 הררית

 טל־אל

 יובלים

 יודפת

 יעד

 כישור
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o וחלקי גושי רישום קרקע n 

 חלקי הגושים: 18909, 189.13 ו־18938 — כמםומן במפה באות א׳־
 18908 כמסומן במפה באות ב׳.
 18906 כמסומן במפה באות גי.

 הגושים: 18848 עד 18851, 18854, 19259 !׳־19260 — בשלמותם.

 הגושים: 18808 ו־18809 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 18810, 18811, 18814, 19115, 19220 ו־19221 —

 כמסומן במפה באות א.

 הגושים: 19257, 19261 עד 19264, 19401, 19403 עד 19407,
 19456 ו־19457 — בשלמותם.

- כמסומן במפה באות א׳.  הלקי הגושים: 19374, 19400 ד19403 -
 הגושים: 17556 ו־17689 עד 17632 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 17688 ו־17693 י— כמסומן במפה באות א׳.
 הגושים: 18852, 18853, 18856 ו־18859 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 18855, 18857 ו־ 18861 — כמסומן במפה באות אי.
 הגושים: 18989, 18995, 19149, 19150, 19153, 19154 ו־19157 —

 בשלמותם.

 הגושים: 17676 !־•־19808 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 17675 ו־9605ו •-־ כמסומן במפה באות אי, 19809
 — כמסומן במפה באות בי, ו־19815 — כמסומן במפה גאות גי.

 הגושים: 18902, 18903 ו־18937 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 18904 עד 18907 — כמםומן במפה באות אי.

 הגושים: 19245, 19248 עד 19256, 19258 ו־19265 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 19268 ו״19269 -« כמסומן במפה באות א׳.

 חלקי׳ הגושים: 19042, 19043, 19766 ו־19767 — כמסומן במפה
 באות אי.

 הגוש: 17679 ~׳ בשלמותו.
 חלקי הגושים: 17680 — כמסומן במפה באות א׳; 17677, 17678
 ו־17693 כמםומן במפה באות ב׳ ו־17682 — כמסומן במפה

 באות גי.

 הגוש: 19292 — בשלמותו.
 חלקי הגושים: 19285 — כמס ומן במפה באות בי; 19816 —

 כמסומן במפה באות ג׳.

 הגושים: 19813 ו־19814 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 19815,19809 ו־19816 — כמסומן במפה באות א׳;

 כמון
 לבון

 לוטם

 מורשת

 מורן

 מכמנים

 מנוף

 פלד

 צביה

 צורית

 קורנית

 רקפת

 שגב
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 טור ב׳

 גושים וחלקי גושי רישום קרקע

 19810 — כמסומן במפה באות ב׳ ו־19811 — כמסומן במפה
 באות ג׳.

 חלקי הגושים: 17677 ו־17678 — כמסומן במפה באות א׳, 18904,
 18906 ו־18907 כמסומן במפה באות ב׳.

 הגושים: 19763 ו־19764 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 19765 — כמסומן במפה באות א׳ ו־19766 —

 כמסומן במפה באות ב׳.

 הגוש: 19030 — בשלמותו.
 חלקי הגושים: 18908, 19031, 19037 ו־19058 — כמםומן במפה

 באות אי, 18904, 18906 ו־18907 — כמסומן במפה באות ב׳.

 שכניה

 שורשים

 תובל

 הגושים: 12213 עד 12216, 17555, 17558, 17560, 18446, 18454,
 18462 עד 18464, 18466 עד 18469, 18507, 18508, 19025,
 19029, 19277, 19286, 19295 עד 19298, 19304 עד 19307,
 19309, 19310, 19340, 19800 עד 19802, 19806, 19807, 19812

 ו־19817 — בשלמותם.
 חלקי המשים: 18452, 18453, 19026, 19028, 19032, 19033,
 19285, 19287 עד 19289, 19293, 19294, 19336, 19606, 19772
 עד 19774, 19776 עד 19779 — כמסומן במפה באות א׳. 18455,

 19027, 19276, 19278 ו־19811 — כמס ומן במפה באות ב׳.

 שטח מיועד לאבטליון הגושים: 19342, 19348, 19349 ו־19393 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 19341, 19343, 19346, 19347 ו־19355 — כמסומן

 במפה באות אי.

 שטח מיועד לחלוץ חלקי הגושים: 19116, 19120, 19121, 19222 ו־19223 — כמסומן
 במפה באות אי.

 שטח מיועד למשעולים הגושים: 19243, 19244, 19246, 19247, 19273 ו־19761 —
 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 19271, 19272, 19274 ו־19320 — כנ?סומן במפה
 באות א.

 מרכז אזורי משגב חלקי הגושים: 19816 — כמסומן במפה באות ב׳ ו־19285 —
 כמםומן במפה באות ג׳.״

ץ ר ק פ ח צ  ה׳ בניסן התשמ״ו(14 באפריל 1986) י
ר הפנים {3 ש ~ m מ ח ) 
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון),

9 ן 8 6 -  התשמ״ ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשייייח—1958 2, י ל ) ט י ת פ פ י | , ,  י
 3וי1וספת הראשונה

 במקום פרט (לו) יבוא:

 ״(לו)
 מדופ הגליל

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור מרום הגליל הערוכה בקנה מידה 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 1986) ושהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עלית, ובמשרד

 המועצה האזורית מרום הגליל, מרכז אזורי מרום הגליל.
 טור ב׳

 טור א׳ גושים וחלקי גושי רישום קרקע

 אביבים הגושים: 14287, 14335, 14338 עיר 14340 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 14280, 14336, 14337, 14341 ו־14342 — כמסומן

 במפה.

 אמירים הגושים: 13912 ו־15669 — בשלמותם.
 חלק מגוש: 15679 — כמסומן במפה,

 ביריה הגושים: 13745 עד 13749, 13751 ו־13752 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 13099 ו־13100 — כמסומן במפה.

 בר־יוחאי חלקי הגושים: 13677 עד 13679 — כמסומן במפה.
 ברעם הגושים: 14232, 14233, 14239 עד 14243, 14245 עד 14247

 ו־14251 — בשלמותם.
 חלקי הגושים:_ 14213, 14238, 14244, 14248 עד 14250, 14252,

 14253, 14261 עד 14263, 14281 ו־14286 — כמסומן במפה.

 דובב הגושים: 14234, 14235 ו־14237 •— בשלמותם. י
 חלקי הגושים: 14211, 14213, 0״142 עד 14222, 14236 ו־14238

 — כמסומן במפה.

 דלתון הגושים: 14053 עד 14066 — בשלמותם.
 שטח הכפר דל א תה המותחם על ידי הגושים: 14053 עד 14055

 ו־ 14059.

 חזון הגושים: 15555 עד 15559, 15565 ו־18858 — בשלמותם.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשמ״ג, עמי 1598.
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 טור ב׳
 גושים וחלקי גושי רישום קרקע

 חלק מגוש: 18857 — כמסומן במפת באות ב׳.

 הגושים: 15581 עד 15583, 15606, 15608 עד 15611 ו־15618 —
 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 15880, 15612, 15616 ו־15617 — כמסומן במפה.
 הגושים: 14282 עד 14284 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 14250, 14252, 14253, 14280, 14281, 14285,
 14286, 14300, 14301, 14336, 14337 ו־ 14341 — כמסומן במפה.

 הגושים: 15584 עד 15594, 15604, 15605 ו־15607 — ?שלמותם.

 הגושים: 13896 עד 13899, 13901 עד 13911 ו־13913 —
 בשלמותם.

 שטח כפר שמאי המותחם על ידי הגושים 13903 ו־13913.
 הגושים: 14264 עד 14267, 14269 עד 14271 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 14244, 14248, 14249, 14261 עד 14263 ו־14268
 — כמסומן במפה,

 חלקי הגושים: 15535,15534, 15547 עד 15549 — כמסומן במפה.
 הגושים: 13680 עד 13682, 13684 עד 13692 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 13677 עד 13679 — כמסומן במפה.
 שטח כפר מירון המותחם על ידי הגושים 13688 ו־13689.

 הגושים: 19166, 19167, 19169, 19171, 19172, 19175 עד 19184
 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 19173 ו־19174 — כמסומן במפה.
 השטח הבנוי המותחם על ידי הגושים 19180, 19182 עד 19184.

 הגושים: 14212, 14214 עד 14219, 14223 עד 14227 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 14163, 14211, 14220,14213 עד 14222, 14236 —

 כמסומן במפה.

 הגושים: 14451 עד 14460 — בשלמותם.

 הגושים: 19540 עד 19545, 19547 עד 19552 — בשלמותם.
 חלק מגוש: 19553 — כמסומן במפה.

 הגושים: 14302 עד 14324 — בשלמותם.
 חלקי הגושים: 14285, 14286, 14300, 14301, 14341 ו־14312 —

 כמםומן במפה.

 הגוש: 13750 — בשלמותו. י

 הגושים: 15670, 15671, 15673, 15675 עיר 15678, 15680 עד
 15687, 15689 עד 15692, 18178 עד 18181 — בשלמותם.

 טפחות

 יראון

 כלנית

 כפר שמאי

 כרם בן זמרה

 לבנים

 מירון

 סאג׳ור

 סאסא

 ספסופה

 עין אל־אםד

 עלמה

 עמוקה
 פרוד
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 טור ב׳
 גושים וחלקי גושי רישום קרקע

 חלקי הגושים: 15672, 15679 ו־15688 — כמסומן במפה.

 שטחי הכפרים: פרוד — המותחם על ידי הגושים: 15671, 15672,
 15676, 15677 ו־5687ו. כפר עינן — המותחם על ידי הגושים

 18180 עד 18182.

 ריחאגיה הגושים: 14171 עד 14183 — בשלמותם.

 חלק מגוש: 14268 — כמסומן במפה.

 השטח הבנוי המותהם על ידי הגושים: 14173, 14175 עד 14177.

 שזור הגושים: 19168, 19170, 19185 עד 19187 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 19165, 19173 ו־19174 — כמםומן במפה.

 שפר הגושים: 15667, 15668 ו־15674 — בשלמותם.

 חלק מגוש: 15672 — כמס ומן במפה..

, T O 13921 13917 ,13879 ,13876 ,13875 ,13611 ,13610 :הגושים 
 14031 עד 14049, 14070 עד 14075, 14105, 14106, 14161, 14162

 ו־14164 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 13604, 13608, 13609, 13877, 13878 ו־14163 —
 כמם ומן במפה.

 שטחי הכפרים: קדיטא — המותחם על ידי הגושים 14070
 ו־14072. טיטבא — המותחם על ידי׳ הגושים 14039, 14040

 ו־14044.

 מחנה גבעת חנניה הגושים: 15693, 15694, 18182 עד 18186 — בשלמותם.
 חלק מגוש: 15688 — כמסומן במפה.

 השטה המיועד לצבעון הגושים: 14086, 14087, 14091 עד 14093, 14117, 14118, 14125
 ו״14126 — בשלמותם.

 חלקי הגושים: 14094, 14133 ו־14112. — כמסומן במפה.

f י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 1986) י צ ח ק פ ר 
 (חפ 3-136) שר הפנים
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ה תיקון), התשמ׳׳ו-־986ו ס א ־ ל ) (דיר א ג ת ( ו מי ת המקו עצו  צו המו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

) החלפת פיס >סז) ז , במקום פרט (ס  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשיי׳ג—1953 2
. בתוספת הראשונה ״ ״  ״

 יבוא:
 ״(םז) המועצה המקומית דיר אל־אסד.

 תאריך הקמתה: י׳ בכסלו התש״ל (20׳ בנובמבר 1969).
 תחום המועצה:

 (1) גושי רישום קרקע (ועד בכלל):
 הגושים: 18807, 18812, 18813, 18815 עד 18319, 18821, 18822 —

 בשלמותם.
 חלקי גושים: 18810, 18811, 18814, 18820, 18909, 18913, 19115 —
 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום
 ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד
 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרד

 המועצה המקומית דייר אל־אסד.

 (2) השטח המותחם עליידי הגושים 18814 עד 18817, שהוא השטח הבנוי של
 הכפר דיר אל־אסד.״

 ה׳ בניסן התשמ״ו(14 באפריל 1986)
 (וומ 701—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התש״ל, עמ׳ 450.

ן 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ת (3) (סח׳נין, תיקון), ה מ מ ו ק מ ת ה עצו  צו המו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג—1953 2, במקום פריט החלפת פרט >גה)
^ , בתוספת הראשונה ן ך  י

 ״(נה) המועצה המקומית סח׳גין.
 תאריך הקמתה: י״ט בניסן התשכ״ד (1 באפריל 1964).

 תחום המועצה:

 (1) גושי רישום קרקע (ועד בכלל):
 ) הגושים: 19240, 19266, 19267, 19270, 19279 עד 19284, 19290 עד 19292,

 19313 עד 19319, 19321 עד 19324 — בשלמותם.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשכ״ד, עמי 907.

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 קובץ התקנות 4943, י״ז בסיון התשמ״ו, 24.6.1986 1059



 הלקי גושים: 19268, 19269, 19271, 19272, 19274, 19287 עד 19289,
 19293, 19294, 19320 !״19378 — כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:20,000 והחתומה ביד שר הסנים ביום ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל
 1986), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה

 על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרד המועצה המקומית סה׳נין.

 (2) השטח המותחמ על ידי הגושים 19280 עד 19282 שהוא השטח הבנוי של
 הכפר סה׳נין.

 ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986)
 (המ 701—3)

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת , ה ( ן ת (3) (עילבון, תיקו ו מי ת המקו עצו  צו המו

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים נ ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1
 לאמור:

, במקום פרט (עא) פ 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג—1953 צ י  ד,תי>» ״
 בתוספת הראשונה

 יבוא:

 ״(עא) המועצה המקומית עילגון.
 תאריך הקמתה: כ״ה בתשרי התשל״ד (21 באוקטובר 1973).

 תהום המועצה:

 (1) גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
 הגושים: 15403, 15404, 15408, 15409, 15411 עד 15413, 15424 !"15428 —

 בשלמותם.
 החלקות: 37 בגוש 15407 (דרך); 1 עד 6 בגוש 15414 והחלק הצפוני של
 חלקה 9 שגבולו הדרומי הוא קו מהפנה הדרום־מערבית של חלקה 6 עד
 הפנה הדרום־מזרחית של גוש 15413, כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה
 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל
 1986), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה
 על מחוז הצפון נצרת־עלית ובמשרד המועצה המקומית עילבון (להלן
 בפרט זה —המפה); 19, 20, 24 עד 55 וחלקי חלקות 56 ו־57 בגוש 15425

 כמסומן במפה: 38 עד 51 ו־53 בגוש 15426.

 (2) השטח המותחם על ידי הגושים: 15408 ו־15412 שהוא השטח הבנוי של
 הכפר עילבון.״

ץ ר ק פ ח צ  ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986) י
־~׳ג< שר הפנים  >תמ"<ן

I .256 1 דיני מדינת ישראל, גופח הדש 9, עמ׳ 
 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174; התשל״ד, עמ׳ 118 ועמי 1313.

 1060 קובץ התקנות 4943, י״ן בסמן החענ;״;, 24.0.1935



ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת , ה ( ן קו ת (ב) (עראבה, תי ו מי ת המקו עצו  צו המו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו ־2 לפקודת המועצות המקומיות י, אני מצווה
 לאמור:

) החלפת פרט >נד) ד ט (נ ר  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג—1953 2, במקום פ
 בתוספת הראשונה

 יבוא:
 ״(נד) המועצה המקומית עראבה.

 תאריך הקמתה: י״ז באדר התשכ״ד (1 במרס 1964).

 תחום המועצה:
 (1) גושי רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 19345, 19353, 19356, 19375 עד 19377, 19379 עד 19392 —
 בשלמותם.

 חלקי הגושים:19341, 19343, 19346, 19347, 19354, 19374 ו־19378 כמסומן
 במפה הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ה׳ בניסן
 התשמ״ו (14 באפריל 1986) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרד המועצה

 המקומית עראבה.

 (2) השטח המותחם על ידי הגושים 19380, 19383, 19389 ו-19390, שהוא השטח
 הבנוי של הכפר עראבה.״

ץ ר ק פ ח צ  ה׳ בניסן התשמ״ו (14 באפריל 1986) י
) י שר הפנים 3 ־ ד 0 1 מ ״ ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1174; התשכ״ד, עמ׳ 516.,

ו 9 8 6 - ו ׳ ׳ מ ש ת  צו התכנון והבניה (הגליל המרכזי), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״הי-1965 י, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבנ־ה מחוז

 הצפון והמועצות !המקומיות הנוגעות בדבר, אני מכריז לאמור:

, יהיה מרחב תכנון קביעת מרחב  1. • השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2
י מ ו ק י  מקומי הגליל המרכזי (להלן — מרחב !התכנון המקומי). י תכניז מ

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה גבולות מרחב
^ חתכנו! המקומי 1 9 8 6 • ל י ר פ א  מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י״ג בניסן התשמ״ו(22 ב

 1 סייח התשכ״ה, עמי 308.
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 הפקדת עותקים 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי

 של התשריט הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המרכזי, וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 הוראת מעבר 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפגי פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב

 התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד:התכנון של מרחב התכנון המקומי.

י 5. צו התכנון והבניה (הגליל המרכזי), התשמ״ב—1982 2 — בטל. י ט י  ב

ץ ר ק פ ח צ  י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 1986) י
 >חמ 1113—3) שר .הפנים

 2 ק״ת התשמ׳״ג, עמי 58.

9 ו 8 6 -  צו התכנון והבניה (משגב), התשמ׳׳ ו

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון והמועצה, האזורית משגב, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון וישגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון
 מקומי משגב (להלן — מרחב התכנון המקומי).

 קביעת מרחב
 הכנו! מקומי

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוד בקנה
 מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י״ג באדר ב׳ התשמי׳ו (24 במרס 1986) והם כוללים

, ואת תחום מצפה אביב כמסומן בתשריט. 2  את תחום המועצה האזורית משגב

 גבולות מרחב
 התכנון המקומי

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 משגב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 הפיןדת עותקים
 של התשריט

 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב
 התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 הוראת מעבר

ץ ר ק פ ח צ  י
 שר הפנים

 י״ג באדר ב׳ התשמ״ו (24 במרס 1986)
 (חמ, 1113—3)

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 308.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 1053.

 1062 קובץ התקנות 4943, י״ז בסיון התשמ״ו, 6;ז24.6.19



 צו התכנון והבניה (מרומ הגליל), התשמ״ו-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ״הי—1965 ולאתר
 התייעצות עם המועצה •הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון והמועצה האזורית מרום הגליל, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון קביעת. מרחב
" מ י ק מ ז ״ כ  מקומי מרום הגליל (להלן — מרחב התכנון המקומי). ת

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה גבולות מרחב
ם חתכנו! המקומי י ל ^ ם כ ה ׳ ן ( 1 9 8  מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 6

 את תחום המועצה: האזורית מרום הגליל 2

 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
ן של התשריט ן נ כ ת ת ל י מ ו ק מ  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה ה

 מרום הגליל, וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

י  4. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב הוראת מעב
 התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

 5. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי מרום הגליל), התשל״ה—1975 3 — בטל. ביטול

ץ ר ק פ ח צ  י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 1986) י
) שר הפנים 3 ־ ״ 1 מ 3 ח ) 

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 308.
 2 ק״ת החשי״ח, עמי 1256; התש״ל, עמי 149; התשמ״ו, עמי 1056.

 3 ק״ות התשל״ו, עמי 53.

דה על דשת ניקוז) ד (שמי ש ק עזר לרשות ניקוז חבל א  חו
1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (תיקון מסי 2), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי׳׳ח—
 1957 >־, מתקינה רשות ׳הניקוז חבל אשר חוק עזר זה:

 1. בסעיף 9 לחוק העזר לרשות ניקוז חבל אשר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ״ד— תיקון סעיף 9
 21984, במקום ״80,000 שקלים״ יבוא ״200 ,שקלים חדשים״ ובמקום ״3,200 שקלים״

 יבוא ״10 שקלים חדשים״,

 נתאשר.
 י״א. בניסן ׳התשמ׳ץ (20 באפריל 1986)

 (חמ 836—3)

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 1 סייח התשי״ח, עמ׳ 4.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 2522; התשמ״ה, עמי 1426.

 ע ז ר י א: ל ד י ז י צ ד
 יושב ראש רשות ניקוז

 חבל אשר י

 קובץ התקנות 4943, י״ן בםיון התשמ״ו, 24.6.1986 1063



 חוק עזר לרשות ניקוז עמק זבולון(שמירה על דשת ניקוז) (תיקון מס׳ 2),

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח—
, מתקינה רשות הניקוז עמק זבולון חוק עזר זה:  1957 נ

 תיקח סעיף 9 1. בסעיף 9 לחוק העזר לרשות ניקוז עמק זבולון (שמירה על רשת ניקוז), התש״ם—
 21980, במקום ״80,000 שקלים״ יבוא ״200 שקלים חדשים״ ובמקום ״3,200 שקלים״

 יבוא ״10 שקלים חדשים״.

ר צ ה נ ש  נתאשר. מ
 ו׳ באייר התשמ״ו(15 במאי 1986) יושב ראש רשות הניקוז עמק זבולון

 (חמ 836—3)

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות

 1 מ״ח התשי״ח, עמי 4.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 1247; התשמ״ה, עמי 1708.

 הודעת הגנת הדייר [נוסח משולב] (העלאת שיעור מרבי של דמי שכירות

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת ) (מס׳ 4), ה ק ס  לבתי ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א(ג) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב—
 1972 י (להלן — החוק), ועקב עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 52א(ב) לחוק,

 אני מודיע לאמור:

 1. השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום כ״ד בםיון התשמ״ו (1
 ביולי 1986) הוא 6.6%.

ה י ל ן ש ו ש  י׳ בסמן התשמ״ו(17 ביוני 1986) ש
) המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון 3 ־־ 7 0 מ 7 ח ) 

 1 0״ח התשל״ב, עמ׳ 176; התשמ״ג, עמ׳ 21.

 תיקון טעות

 בצו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים לוז מר י דלק) (מס׳ 3), התשמ״ו—1986,
 שפורסם בקובץ התקנות 4935, התשמ״ו, עמ׳ 938, במקום סעיף 9 צ״ל:

ל 9. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים׳ לחמרי דלק)  ״ביטו

 (מס׳ 2), החשמ״ו—1986 6 — בטל.״
 (חמ 806—3)

ת 4943, י״ז בסיון התשמ״ו, 24.6.1986 ו  1064 קובץ התקנ
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