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 כללי השפיטה (סדרי העבודה, בעניין סיום כהונת שופט לפי החלטה של הועדה לבחירת
 שופטים), התשמ״ז—1986

 כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים — שופט •תעבורה), התשמ״ז-
1986 

 צו מס עזבון (הסבם •ופרוטוקול בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדרלית, של גרמניה
 בדבר מניעת מסי כפל), התשמ״ז—1986

 תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), התשמ״ז—1986:

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (דיווח על מחירים) (מס׳ 4)
 התשמ״ז—1986

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעת) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מס׳ 5), התשמ׳׳ז—1986 .

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה,) (שינוי התוספת השלישית! לחוק)
 (מס׳ 6), התשמ׳׳ז—1986

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מס׳ 7), התשמ״ז—1986 .

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה.) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מס׳ 8), התשמ״ז—1986

 צו יציבות מתירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת השלישית לחוק)
 (מס׳ 9), התשמ״ז—1986

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות, וסוכנויות להסעת תיירים) (תיקון)
 התשמ״ז—1986

 צו הגנת, הצרכן (סימון טובין) (תיקון מס׳ 5), התשמ״ז—1986 .

 צו הדרכים ומסילות, הברזל (הגנה ופיתוח), התשמ״ז—1986

 צו התכנון והמניה (עמק הירדן), התשמ״ז—1986

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק הירדן) (תיקון), התשמ״ז—1986

 אכרזה על גן לאומי תל־שבע, התשמ״ז—1986



 כללי השפיטה (סדרי העבודה גענין סיום כהונת שופט לפי החלטה

ן 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  של הועדה לבחירת שופטים), ה

 בהתאם לסעיף 24 (2) לחוק יסוד: השפיטה י (להלן — חוק היסוד), ובתוקף סמכותה
 לפי סעיפים 7 (ד) ו־14 לחוק בתי המשפט [נוסה משולב], התשמ״ד—1984 2 (להלן —
 החוק), קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן — ועדת הבחירה) כללים בדבר סדרי דיוניה
ד:  ועבודתה בקשר להפעלת סמכותה לסיים כהונת שופט לפי סעיף 7 (4) לחוק יסו

טה:  השפי

 1. לפי סעיף 7 (4) לחוק היסוד יכולה כהונת שופט להסתיים לפי החלטה של ועדת
 הבחירה, אשר אותה הציע יושיב ראש הועדה או נשיא ביית המשפט העליון.

ה של ת ו ג ט  פ
רה ת הבחי ד  מ

 2. (א) ההצעה לדון בסיום כהונתו של שופט לפי סעיף 7 (4) לחוק היסוד תיערך
 בכתב, ותפרט את מהות ההצעה ואת טעמיה העיקריים.

 (ב) ההצעה תומצא לשופט אשר אליו היא מתייחסת ולכל חברי ועדת הבהירה.

סח ד<ד.!עד. ו  נ

 3. השופט רשאי להמציא לועדה תשובה בכתב וזו תוגש בידיו תוך 14 ימים מעת
 שהומצאה לו ההצעה.

ת י,שו8& ב ו נ  ת

 4. (א) עם קבלת התשובה של השופט, או אחרי חלוף המועד להגשת תשובה כאמור
 בסעיף 3, תתכנס ועדת הבחירה לשם החלטה על המשך הטיפול בהצעה ואם החליטה
 להוסיף ולדון בהצעה, היא רשאית למנות ועדת משנה מיוחדת לשם איסוף נתונים נוספים

 (להלן — ועדת המשנה).

 (ב) הרכבה שיל ועדת •המשנה ייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון ובידי יושב
 ראש ועדת הבחירה.

 (ג) יושב ראש ועדת הבחירה יכהן כיושב ראש ועדת המשנה, אולם אם יושב
 ראשי ועדת הבחירה הוא •שהגיש׳ את ההצעה, כאמור 'בסעיף 2 יטה ן נשיא בית המשפט

 העליון כיושב ראש ועדת המשנה.

י ועדת ו נ  8י
ה  משנ

 5. ועדת המשנה תשמע את דבריהם שיל האנשים •היכולים לחוות דעתם בנושא שנמסר
 לטיפולה.

 ש«י,עת עדים

ה לשופט הנוגע בדבר.  ו.וד«י, לשי!*: 6. עם כינונה תודיע על כך ועדת המשנ

ד לפני ועדת המשנה,  7. (א) בכפוף לאמור בסעיף 9, תישמע עדותו של כיל עד המעי
ה בלבד.  בשלב הראשון, בנוכחות חבריי ועדת המשנ

 (ב) דברי העד יירשמו בפרוטוקול הדיון שינוהל בידי היושב ראש של ועדת
 המשנה.

 דרך שמייעית
 העדות

 8. אחרי קבלת העדויות ולפני כל פעולה נוספת רשאית ועדת המשנה להציע למליאת
 ועדת הבחירה כי תדון מחדשי בשאלה אם להמשיך בפעולתה,

 1 ס״ח התשמ״ד, עפ׳ 78.
 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

פ י י נ י ן נ ו  די
את  במלי

ת 4989, ט״ז בכסלו התשמ״ז, 18,12,1986 ו  198. קוגץ התקנ



רת המיר* •״־ ׳ מסי  9. (א) אחרי שמיעת העדים ואם לא הוחלט במליאה, בעקבות דיון כאמור בסעיף 8
 לשופט

 על הפסקת הטיפול בהצעה, תמסור ועדת המשנה לשופט את תוכן הדברים כפי שנרשמו
 בפרוטוקול, בציון זהותו של מי שמסר אותם.

 (ב) השופט רשאי לבקש מועדת !המשנה כי עד פלוני שמסר כבר דבריו לועדה,
 כאמור; יוזמן מחדש כדי שהשופט יוכל להציג לו שאלות נוספות; כן יוכל לבקש כי

 ועדת המשנה תזמין אנשים נוספים כפי שהוא יפרסם.
 (ג) ועדת המשמה תחליט אם יש בהזמנתם של העדים הנוספים, כפי שנתבקשה,
 כדי לתרום לכאורה, לבירורה של השאלה שנמסרה לטיפולה, ואם החלטתה היא חיובית,
 תעשה ועדת המשנה כמבוקש; אולם, עד שהעיד כבר ואשר הזמנתו מחדש נתבקשה

 בידי השופט, יוזמן בכל מקרה.

 (ד) בעת השמעת דבריהם של אנשים המוזמנים לפי הוראותיו של סעיף זה
 יהיה נוכח: גם השופט.

 (ה) בכל שלב רשאי השופט להיות מיוצג על־ידי עורך דין.

ות דעת  10. (א) ועדת המשנה רשאית לקבל לידיה חוות דעת בכתב ותוכנה יובא לידיעת חו
ב ת כ  השופט, על פי הכלל שנקבע: בסעיף 9. נ

 (ב) השופט רשאי לבקש גם הזמנתו, כאמור בסעיף 9(ב), של מי שמסר חוות
 דעת בכתב.

ל ת דין וחשבון ש  11. (א) עם סיום פעולתה תגיש ועדת המשנה דין וחשבון בכתב למליאת ןעך
 ועדת המשנה

 הבחירה.

 (ב) ! פרוטוקול ,הדיונים יצורף לדין וחשבון של ועדת :המשנה.

 (ג) הדין וחשבון יכול שיכיל דעות חולקות.
. . . ת ר ח ח ה נ מ ז י ה נ פ  12. מליאת ועדת הבחירה רשאית להחליט על הזמנתו אליה של כל מי שהעין• ל

ה א י ל ^ ה " י , ד ' ,  ועדת ׳המשנה, או של כל עד נוסף, ובלבד שתוכן הדברים יימסר לשופט ושתישמר לו ב
 גם אז הזכות הקבועה בסעיף 9 (ב) סיפה.

פעת ד,שו3ט  13. לפני סיכום דעתה תינתן לשופט הנוגע בדבר ההזדמנות, אם ירצה בכך, להשמיע הו
י מליאת  , , ל8נ

ה ף , ח נ ת ה ד ע  דבריו לפני מליאת ועדת הבחירה. , ו

ת ד ע ו  14. מליאת ועדת הבחירה תחליט בכל ענין ברוב קולות חבריה אולם היא רשאית , הצבעה נ
' י י י ת ב '  להחליט על סיום כהונת שופט רק ברוב של שבעה חברים לפחות. ד

 15. החליטה, ועדת הבחירה על סיום כהונה של שופט תקבע בהחלטתה, כדרישת מועד סיום
ה הכהונה ושיעור 1 , מ י ג ר ה ן ע י ת ש ׳ א ה ת ע 1 ד ף ק י ׳ ש ן כ  סעיף 14 לחוק, את המועד לסיום הכהונה, ן

 שיקבל השופט.

 16. יושב ראש ועדת הבחירה יודיע לשופט את החלטתה, של הועדה. הודעת ההחלטי,

 17. דיוניה של ועדת המשנה, ושל המליאה של ועדת הבחירה לרבות העדויות שהושמעו סודיות הדיונים
 לפניהן או חוות הדעת שנמסרו להן הם סודיים ,ומשתתף בדיון לא יגלה לאיש פרטים

 עליהם, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה,

ת 4989, «׳׳ז בכסלו התשמ״ז, 18.12.1986 ו גץ התקנ  קו



 18. בכל ענין שלא נקבע בכללים אלה תקבע ועדת הבחירה או ועדת המשנה, לפי
 העניו, את סדרי עבודתה.

 סדרי עבודה

 19. ההודעה על החלטת ועדת הבחירה לסיים את כהונתו של שופט תימסר למנהל
 בתי המשפטי לשם ביצועה.

 20. תחילתם של כללים אלד, ביום ה׳ בתשרי התשמ״ז (9 באוקטובר 1986).

ר י ר ם ש ה ר ב  י׳׳ג בתשרי• התשמ״ז (16 באוקטובר 1986) א
 שר המשפטים

 יושב ראש ועדת הבחירה

 תוזילה

 כללי השמיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים -

 שופט תעבורה), התשמ״ז-1986

 • בהתאם לסעיף 24 (2) לחוק יסוד: השפיטה י, ובתוקף סמכותה לפי •סעיף 7 (ד) לחוק
, קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן —  בתי המשפט (נוסח משולב], התשימ״ד—21984
 ועדת הבחירה) כללים מנחים בעני, דרך פעולתה לגבי הארכת מינוי של שופט תעבורה:

 1. שופט תעבורה מתמנה תחילה לתקופה מוגבלת, שקובעת אותה ועדת הבחירה;
 תקופת המינוי לא תפחת משינה ולא תעלה על שלוש׳ שנים.

 2. שופט תעבורה שנתמנה לתקופה הפחותה משלוש שנים מותר לחזור ולמנותו,
ה ושתקופת כהונתו הכוללת, י נוסף יהיה לתקופה שלא תפחת משנ ו נ  ובלבד שכל מי

 במסגרת המינוי המוגבל בזמן, לא תעלה על שלוש׳ שנים.

3 קובע כי עובר למינוי של מועמד תיתן ועדת רה  3. •י סעיף 26(1) לפקודת התעבו
 הבחירה את דעתה להתאמת ידיעותיו׳ בעניני תעבורה לצורך השפיטה בעניני תעבורה;
 ועדת הבחירה תבחן גם יתר תכונותיו של המועמד כדי לעמוד על כך אם הן מכשירות

 אותו להיות שופט.

 4. מי שכיהן כשופט תעבורה שלוש שנים, כשיר להתמנות שופט תעבורה׳ במינוי
 של קבע.

 5. מועמדים למינוי ראשוני ייבחרו בדרך המותווית בכללי השפיטה (סדרי העבודה
 של הועדה לבחירת שופטים), התשמי״ד—1984

 6. לקראת תום תקופת המינוי הראשונה ולקראת כל הארכה של המינוי, לרבות
 הפיכתו של המינוי לתקופה מוגבלת למינוי של קבע, תדון ועדת הבחירה מחדש
 בכשירויותיו של שופט התעבורה, ותתן דעתה; ללקחים הנובעים מפעולתו׳ השיפוטית של

 השופט׳ במשך תקופת המינוי הקודמת.

ה פ ו ק ת י ל גו  מי
ת ל ב ג ו  מ

 משך המינוי

וי של קב!ע נ  מי

י ראשון ו נ  מי

 דיון בהארכת
י ו נ  מי

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 78.
 2 ם״ח •התשמ״ד, עמי 198.

ת ישראל, נוסח חדש 7, ענו׳ 173; סייח התשכ׳׳ב, עמי 64. נ  3 דיני מדי
ת התשמ״ד, עמי 2370. ״  4 ק

ת 4989, ט״ז בכסלו התשמ״ז, 18.12.1986 ו  200 קובץ התקנ



ז ־די  מבחר פפקי

 דיון בהארכה

 החלטת הועידה

לה  תחי

 7. (א) חודש ימים לפחות לפני הדיון בהארכת מינוי יעביר מנהל בתי המשפט
 לידי נשיא בית המשפט העליון אוסף של כעשרים פסקי דין שנתן שופט התעבורה;
 חלק מפסקי הדין יימסרו לפי בחירתו של השופט, אך מנהל בתי המשפט יקבל מידי
 נשיאו של בית המשפט אשר בו השופט מכהן, גם פסקי דין נוספים שנבחרו בידי הנשיא

 באקראי.
ן יועברו לעיונם של שלושת השופטים שהם חברי ועדת  (ב) מבחר פסקי הדי

 הבחירה; כל חבר אחר של הועדה זכאי לקבל העתק מפסקי הדין לפי בקשתו.

 8. (א) בעת הדיון בהארכת המינוי שיתקיים בפני ועדת הבחירה ידווח אחד השופטים
 שנקבע לכך בידי נשיא בית המשפט העליון על דעתו ועל דעת חבריו על פסיקתו של
 השופט, ויושב ראש ועדת הבחירה, או מנהל בתי המשפט מטעמו, יביא לידיעת ,חברי
 ועדת הבחירה את חוות הדעת של נשיא בית המשפט בו השופט מכהן, של נשיא ערכאת
ן של השופט, וכן  הערעור ושל אחד או אחדים משופטיה שדנו בערעורים על פסקי הדי

; כן תשמע ועדת הבחירה חוות דעת מטעם יתר חבריה.  חוות דעת נוספות שנצטברו

 (ב) ועדת הבחירה רשאית לבקש הוות דעת נוספות או לערוך בירורים נוספים,
ה לכך י ובין על ידי הטלת תפקיד מוגדר  בין במליאתה, בין על ידי ועדת משנה שתמנ

 של בירור על מנהל בתי המשפט.

 (ג) ׳ ועדת הבחירה רשאית להחליט על שמיעתו של שופט התעבורה על ידה או
ה מטעמה.  על ידי ועדת משנ

וניה תחליט ועדת הבחירה אם להאריך את המינוי או להפכו למינוי  9. עם תום די
! יושב ראש ועדת הבחירה יודיע את החלטתה של הועדה  של קבע, לפי הענין, ואם לאו

 לשופט !התעבורה,

ז (9 באוקטובר 1986).  10. תחילתם של כללים אלה ביום ה׳ בתשרי התשמ״

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר המשפטים

 יושב ראש הועדה לבחירת שופטים

 י״ג בתשרי התשמ״ז (16 באוקטובר 1986)

ן(הסכם ופרוטוקול בין מדיות ישראל ונין הרפובליקה הפדרלית  צו מס עזבו

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  של גרמניה בדבר מניעת מסי כפל), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מס עזבון, התש״ט—1949 י, ובהתאם לסעיף 4
, אני מצווה לאמור:  לחוק מסי עזבון (ביטול), התשמ״א—1982 2

נת ישראל והרפובליקה מחו תיקף  1״ ביום י״ג באייר התש״ם (29.5.80) נכרת הסכם בין מדי
 הפדרלית של גרמניה בדבר מניעת מסי כפל לגבי מסיט על עזבונות וירושות 3 (להלן —
.-  ההסכם), וביום י״ד בטבת התשמ״ד (20.1.84) נכרת פרוטוקול המתקן את ההסכם1
 אני מודיע שכוחם של !ההסכם והפרוטוקול יפה לגבי עזבונות של בני אדם שנפטרו

 בתקופה מ־1.1.68 עד 31.3.81.

ם י ס ה נ ש ז (18 בנובמבר 1986) מ  ט״ז בחשון התשמ״
 >חמ 164—0 שר האוצר

 1 ם״ת התש״ט, ע:מ׳ 22; התשל״ט, עמי .21 3 כ״א 974, כרך 28, עמי 677.

ו 28, עמי 699. ר  2 ס״ת התשמ״א, עמ׳ .160 4 כ״א 974, כ

 להפכם
ל קו טו לפרו  ו
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 תקגות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), התשמ״ז-1986

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4א לחוק הזרעים, התשט״ז—1956 !, אני מתקי
 תקנות אלה:

 חיקי! יייייפ״י1 1. בתוספת הראשונה לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), התשכ״ד—1964 ־,
נה ,  הראשו

א: בו  במקום חלק ד׳ י

ירתפ מנ  ״חלק ר׳ — גידול שתילי גפן ו

 הגורות! 1. בחלק זה —

 ״אבחון״ — בדיקה של גפנים על צמחי בוחן או בדיקה במעבדה רשמית בדרך שהורה
 המנהל;

 ״זנים חדשים״ — זנים שהובאו מחוץ לארץ וזנים מטיפוח מקומי שלא גידלו אותם
; ן  קודם לכ

 ״חומר ריבוי״ — חומר ריבוי שאושר על פי הוראות תקנות אלה;

 ״חומר ריבוי יסוד״ — חונ?ר ריבוי שמקורו בחלקת יסוד-,

 ״חומר ריבוי מאושר״ — חומר ריבוי שמקורו בחלקה מאושרת;

 ״הומר ריבוי מסומן״ — הומר ריבוי שמקורו מגפנים או מחלקת גפנים שאושרו לפי
 סעיף 9;

 ״חלקת יסוד״ — חלקה שניטעה בחומר ריבוי שמקורו מגפגים שאובחנו בנקיות ממחלות
; פרד  הוירוס הידועות, וכל גפן בה מסומנת בסימן נ

 ״חלקה מאושרת״ — הלקה שניטעה בחומר ריבוי יסוד או בחומר ריבוי מגפנים שאישר
: ו  המנהל למטרה ז

; י  ״חלקת ריבוי״ — הלקה שאישר המנהל למטרת ייצור חומר ריבו

 ״מעבדה רשמית״ — מעבדה וירולוגית של משרד החקלאות;

לים;  ״מצע גידול״ — מרכיבי התערובת המשמשת מצע לגידול שתי

 ״צמה בוחן״ — צמח המשמש לגילוי ולזיהוי של מחלות וירוס על ידי הרכבה או הדבקה
; ו  מיכנית של הצמח הנבחן עלי

 ״שתיל״ — שתיל גפן מושרש, בלתי מושרש, מורכב או בלתי מורכב, שנוצר מחומר ריבוי
 על פי הוראות תקנות אלה;

;  ״שתיל חורף״ — שתיל מורכב הנשתל אחרי 6 חדשים מהרכבתו

 ״שתיל קיץ״ — שתיל מורכב הנשתל עד 6 חדשים אחר ההרכבה;

ב 2. (א) כנות ורכב ליצירת שתילים יילקחו רק מחומר ריבוי. כ י ת ו ו נ ר 3 ו ק  מ

רת שתילים (ב) לא יגדל אדם שתילי גפן, לא ימכרם ולא יעבירם לאחר בכל דרך שהיא,  ומכי

 אלא אם כן הם מחומר ריבוי מאושר.

 1 סייח התשט״ז, עמי 97; התעזכ״ה, עי;׳ 55.
 2 ק׳׳ת התשכ״ד, עימ׳ 1494; התש״ם, עמי 1404; החשמ״ב, עמי 363.
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 (ג) לא ירכיב אדם גפנים, למעט גפנים בודדות מזנים זרים בכרם, אלא מחומר
 ריבוי מאושר.

 (ד) לא יטע אדם כרם לייצור חומר ריבוי לכנות ורכב, אלא בהתאם להוראות ״ י
 תקנות אלה,

. תנאים להקמת ה ! , ם א י א ג  3. לא ישתול אדם חלקת ריבוי אלא אם כן קויימו לגבי השטח המיועד ת
י בו ת רי ק ל  ח

 (1) לא גודלו בו גפנים במשך עשר השנים שקדמו, כשהגידול האחרון בו
 היה גידול בעל, והשטח נחרש חריש עמוק ומייבש ונערך בו חיטוי קרקע

 לפי הוראות סעיף 4;
 (2) המנהל אישר אותו לאחר שדוגמאות קרקע ממנו נבדקו במעבדה לאבחון
 גמטודות באגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, והוא נמצא ראוי לאישור
 בבדיקה שנערכה תוך ששה חדשים לפני הנטיעה, למעט אם יועד לחומר

;  ריבוי מסומן

 (3) הוא נמצא במרחק 3000 מטר לפחות מכל כרם.

ע ק ר  4. (א) שטח המיועד לחלקת ריבוי או למשתלה, יחוטא בידי בעלו לא יותר מששה חיטוי ק
י ״ י ב י , ד ל ת ש » ב  חדשים לפגי שתילתו, באחד החמרים שאישר האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ו

 כחומר חיטוי קרקע.

 (ב) בעל השטח יוכיח למנהל, לפי דרישתו, את ביצוע החיטוי בו.

 (ג) על יסוד ממצאי בדיקה נמטולוגית רשאי המנהל לשחרר אדם מחובת חיטוי
. ׳ • - . .  קרקע. •

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על חלקות לחומר ריבוי מסומן.

מת י י  5. אנשי השירות לביקורת זרעים ושתילים, או מי שהסמיך לכך המנהל ועל פי נטילת דג
ע ו ק י  הוראותיו, רשאים ליטול דגימות קרקע לבדיקה גמטולוגית. ק

ת י ק ל ת ח ר ו ק  6. כל חלקת ריבוי תבוקר על ידי מפקח פעמיים לפחות בעונת גידול. ב

ן גפנים  7. (א) דגימת גפנים לאבחון תיעשה בידי מי שהסמיכו לכך המנהל. אבחו
ת ריבוי ו ק ל ח  ב

 (ב) בהלקת יסוד יאובחנו כל הגפנים, בנוסף לביקורת החזותית, אבחון על צמחי
 בוהן או בבדיקת מעבדה רשמית אחת לשלוש שנים.

 (ג) בחלקות לחומר ריבוי מאושר או מסומן יאובחנו הגפנים באקראי, בנוסף
 לביקורת החזותית, על צמחי בוחן או בבדיקת מעבדה רשמית מדי שנה.

 (ד) בזנים חדשים רשאי המנהל לאשר כחומר ריבוי יסוד הומר שהובא מחוץ
 לישראל או זנים חדשים מישראל, לאחר התייעצות באנשי מקצוע ובהגבלות שהוא יקבע.

 8. המבקש את אישור המנהל לחלקת ריבוי לגפנים לענין תקנות אלה יציין בבקשתו בקשה לאישור
ת ריבוי ק ל  פרטים אלה . ח

ר;  (1) המקום שבו גדלה הגפן או נמצאת החלקה כאמו

ים;  (2) מקור הגפנ
 (3) שם הזן ועל מה הוא הורכב, אם הורכב;

;  (4) גיל הגפן
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ה הן גדלות, אשר ידרוש  (5) כל פרט נוסף, הנוגע לגפנים או לחלקה שג
 המנהל.

 9. (א) ראה המנהל, לאחר עיון בבקשה לאישור, ולאחר בדיקת גפנים בחלקה
 ובדיקת כל התנאים הנדרשים, כי ניתן לקחת מגפנים הונזר ריבוי מתאים לזן או לכנה,
 לשם ריבוי שתילים בריאים ופוריים, רשאי הוא לתת אישור כי הגפן או החלקה מתאימים

 לשמש ליצירת חומר ריבוי מסומן, ולסמן את מה שאישר בדרך הנראית לו.

 (ב) המנהל רשאי בכל עת לבטל את אישורו, להתלותו, או להתנות המשך תקפו
 בתנאים שיקבע, אם ראה כי גפן או חלקה מאושרות אינן מתאימות לדרישות תקנות אלה.

 (ג) באישור חלקה לחומר ריבוי מסומן כאמור בסעיף קטן (א) יקבע הנזגהל
 תנאים לביקורת החלקה; חלוקת חומר ריבוי ממנה תהיה לפי הוראות תקנות אלה.

 (ד) המנהל או מי שהוא הסמיך לכך יאשר סימון של חלקות גפנים המיועדות
 לחומר ריבוי מסומן, רק באותם זנים שבהם לא קיים עדיין חומר ריבוי מאושר או שאין

 מספיק ממנו.

 10. בלי לגרוע מהוראות סעיף 9, רשאי המנהל לפסול הלקה מלהיות חלקה לחומר
 ריבוי אם נמצאה נגיעות באחת המחלות הפוסלות את החומר לריבוי ולא הוכח למנהל
 שההשמדה והביעור של גפנים נגועות, אשר תמנע הידבקות נוספת בחלקה, בוצעה בצורה

 נאותה.

 11. בחלקת ריבוי, כל גפן יוצאת דופן, על כל חלקיה הצמחיים לרבות אשכולות
 ושורשים, תבוער על־ידי בעל החלקה.

 12. (א) בחלקות ריבוי תהיה ההפרדה ברורה בין זן לזן ובין מקורות שונים באותו הזן.

 (ב) בעל חלקת ריבוי יסמן את הזנים בשטח בצורה ברורה ובולטת לעין.

 (ג) בעל חלקת ריבוי יחזיק מפה של החלקה; במפה תצויין כל גפן בחלקה,
 והיא תהיה מעודכנת בכל עת לענין כל שינוי מהמת ביעור גפנים או השמדתם מכל
ה; היו עדכונים לנ?פה במשך השנה — א; העתק מהמפה יימסר למנהל מדי שנ  סיבה שהי

 יימסרו למנהל תוך שבעה ימים.

 (ד) ההפרדה בין הזגים תהיה על ידי גידול בשורות נפרדות; במקרים מיוחדים
 רשאי המנהל להתיר גידול זנים שונים בשורה אחת ואז חייב בעל החלקה להבטיח מרווח

 של 5 מטרים חפשי מהגידול, משריגים ומזמורות, בין הגפנים מהזנים השונים.

 13. (א) בעל חלקת ריבוי ינהל רישום של כל הפעולות האגרוטכניות, לרבות השקיה
 וכמויות המים, המבוצעות בחלקה ובגפנים, וכן של חמרי הדברה ודישון שבהם השתמש,

 ריכוזם וכמותם.

 (ב) שבעה ימים לפני ביצוע חיטוי קרקע, זמירה או עקירה בחלקת ריבוי יודיע
 על כך בעל החלקה לשירות לביקורת זרעים ושתילים.

 14. (א) מסר בעל חלקת ריבוי הומר ריבוי לאדם אחר, ינזסור לו אישור בטופס
; באישור יצויין סימוגן של הגפנים י  שקבע המנהל, כי חומר הריבוי נלקה מחלקת ריבו

 או החלקות וכמות חומר הריבוי שנמסר.

 (ב) מי שנתן אישור לאדם אחר לפי סעיף קטן (א) ישלח תוך שלושים ימים
 העתק ממנו בדואר רשום לשירות לביקורת זרעים ושתילים.

ה ק ל  אישור ח
י ו ב מר רי  לתו

מן  מסו

 «סילת חלקה
 לחומר ריבוי

ים ר גפנ עו  בי
ח דופן ו א ג ו  י

ת ריבוי ו ק ל ח  ב

ה בין זנים ו ר פ  ה
י ת ריבו ו ק ל ח  ב

 וסימון

ת לו  הודעה על פעו
 חיטוי, עקירה

 וכיו״ב ורישומו
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 (ג) שתל שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א) יחזיק אותו בשטח המשתלה המש
 שנים לפחות לאחר מכירת השתילים שיוצרו מחומר הריבוי.

י מ ו ם הורות. ח י נ ן ז י  15. חומר הריבוי יוסר מהגפנים בדרך שתאפשר הפרדה ברורה ובולטת לעין ב
ו נ י וםימו  וכנות שונים; כל חבילת חומר ריבוי תסומן בסימון בולט לעין שיכלול את שם הזן או הריבו

 הכנה, החלקה ופרטים נוספים שקבע המנהל.

ת מ ק ה ם תנאים ל י א נ  16. (א) לא יקים אדם משתלה בקרקע אלא אם כן נתקיימו בשטח הקרקע ת
 אלה:

 (1) הוא מרוחק 3000 מטרים לפחות מכרם קיים ומשטח שבו גדלו גפנים
נות;  בשלוש השנים האחרו

 (2) לא גודלו בו גפנים במשך עשר שנים והגידול האחרון בו היה גידול
 בעל, הוא נחרש בחריש עמוק ומייבש ונערך בו חיטוי קרקע לפי הוראות

 סעיף 4;

 (3) אין זרימת מים מחלקות שכנות.

 (ב). הוקמה משתלה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל להורות על
 השמדתה.

ם ההנת שתילים ם א י ל כ מ  17. הוראות סעיף 16 (א) לא יחולו על משתלה שבה יגודלו השתילים ב
 , מתומר מעוצה

: במכלים  התקיימו הוראות אלה
 (1) שתל המגדל שתילים במכל, ישתמש במכל חדש בגפח של שני ליטרים
 לפחות, במידות מינימליות של 9 סנטימטרים קוטר ו־20 סנטימטרים עומק:

 (2) מכלי הגידול יהיו מוגבהים מהקרקע בגובה של 20 סנטימטרים לפחות;

 (3) שתילים לא יוחזקו במכלים למשך יותר מ־10 חדשים או לאחר סוף
 חודש פברואר שלאחר הכנתם, לפי המוקדם;

 (4) מרכיבי המצע יעברו חיטוי בקיטור או בחמרים שאישר למטרה זו
 האגף להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות לפני נעיצת הכנה, אולם

 רשאי המנהל לסטור מהחיטוי לאחר בחינת מרכיבי המצע.
 (5) שימוש חוזר במצע הגידול חייב חיטוי כאמור בפסקה (4);

 (6) משתלה של שתילים במכלים חייבת בהצללה.

י ת סימון חומר ריבו ג 3 , ה ד  18. (א) השתל ישמור על הסימון וההפרדה של חומר הריבוי מקבלתו י תוך כ
 , , , , ושתילים במשתלה

 השתילים טרם השתילה ולאחריה באופן שימנע אפשרות של ערבוב בין זנים או כנות ורישום
 ומקורות שונים של חומר ריבוי, כפי שסומנו לפי סעיף 15.

 (ב) שתל י ינהל בעת מכירת השתילים, רישום של קוני השתילים, ויפרט בו פירוט
נים; הרישום יוחזק בידי השתל למשך חמש שנים  מלא של הזנים, הכנות והמקורות השו

 ממועד המכירה.

ת יחוריפ  19. חומר ריבוי בכל צורה שהיא והשתילים טרם מכירתם, למענו שתילים במכל, יוטמנן הטמנ
 בכל שלבי יצירתם והעברתם בשגבים, שלא השתמשו בהם בעונה הקודמת השתל ישמור

 על תנאי לחות מתאימים בהטמנה.

 ושתילים

 20. (א) צמחי זנים זרים וכנות אחרות במשתלה חייבים ביעור, זולת אם ניתן לאתרם ביעור ובידוד
 ולהפרידם במדוייק ולטמנם בצורה בולטת לעין.
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 (ב) צמחים במשתלה המראים סימני ניוון, סימני וירוס, סימני נבילה או עפצים —
 חייבים ביעור.

 (ג) ניתן אחד מהפגמים האמורים בסעיף קטן (ב) לאיתור מדוייק, רשאי המפקח
 להורות על בידוד חלק המשתלה או השמדתו ולאשר את יתרת המשתלה.

 (ד) נמצאו במשתלה שתילים נגועים בנמטודות יוצרות עפצים, יובאו הממצאים
 לידיעת המנהל והוא יחליט על הטיפול במשתלה או על השמדת המשתלה או חלק ממנה.

ת 21. (א) מצא מפקח בעת ביקורת במשתלה או בחלקת ריבוי כי שתילים או גפנים ו

ם

י ' ^ י

נ

מ

ת

ת

י י ^ 
 נגועים באחת המחלות או המזיקים הניתנים להדברה, יודיע על כך לשתל או לבעל חלקת

 הריבוי ויורה לו בכתב לבצע פעולות הדרושות להדברת הנגע.

 (ב) לא ימכור אדם שתילים ממשתלה וחומר ריבוי מחלקה שמפקח הורה על
 ביעור נגעים או מחלות בהן, כל עוד לא בוצעו ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א).

= 22. לא ימכור אדם שתיל הנגוע באחד הפגמים האלה: י י י ׳ י  נקיי! ש

ת; דו  (1) נמטו

 (2) עפצים;

 (3) רקבון שורש;

 (4) נבירות מנוכרים שונים.

ן שתילים 23. (א) לא ימכור אדם שתיל חורף או יחור אלא אם כן, בנוסף לאמור בסעיף 22, ק  ת

:  הוא עומד בדרישות התקן המפורט להלן

לכנה;  (1) , השתיל זהה לזן ו

 (2) עובי הכנה לא פחות מ ־8 מילימטרים וארכה בין 20 ל ־30 סנטימטרים;

 (3) עובי הזמורה סמוך לעין המפותחת השניה לא פחות מ־6 מילימטרים;

 (4) אורך השריג המעוצה לא פחות מ־25 סנטימטרים;
 (5) האיחוי שלם ללא התעבות יתר וללא יצירת זוית בין רוכב לכנה,

 ובהתאם לאיחוי האופייני לכנה ולרוכב;

 (6) הסתעפות השרשים העיקרית היא במיפרק התחתון או בבסיסו, ויש לו
נים;  שני שרשים עיקריים לפחות הפונים לכיוונים שו

נה הפוכה.  (7) הרכבת הרוכב אי

 (ב) לא ימכור אדם שתיל קיץ אלא אם כן הוא עומד, בנוסף לאמור בסעיף 22,
: ן  בדרישות התקן המפורט להל

ה; לכנ  (1) . השתיל זהה לזן ו

 (2) עובי הכנה לא פחות מ־8 מילימטרים וארכה בין 20 ל־30 סנטימטרים;

 (3) לשתיל לא פחות מ־5 עלים שהגיעו לגודל סופי;

 (4) האיחוי שלם ללא התעבות יתר, בהתאם לאיחוי האופייני לכנה ולרוכב;

 (5) הרכבת הרוכב אינה הפוכה.

פ 24. (א) שתילים ייארזו בחבילות של לא יותר מ־25 שתילים בחבילה ובדרך שתמנע י ל י ת ת ש ח ר  א

 התייבשותם.
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 (ב) דשאי אדם למכור במישרין לצרכן שתילים בודדים ובלבד שסומנו בהתאם
 לסעיף 25.

 25. (א) לא ימכור אדם שתיל או חבילת שתילים אלא אם כן סומנו בסימון הכולל סימון שתילים
 פרטים אלה:

י;  (1) שם הזן ומקור חומר הריבו
. י ו ב י ר ר ה מ ו  (2) שם הכנה ומקןף ח

 (3) שם המשתלה שבה יוצר השתיל.
 (ב) הסימון ייעשה בצורה ברורה ובולטת לעין שתאפשר זיהוי בטוח של הזן

 והכנה וימנע אפשרות ערבוב בעת מסירת השתילים לקונה.

דת משלוח ם תעו י ע ר  26. (א) כל משלוח משתל יהיה מלווה בתעודת משלוה של השירות לביקורת ן
ם י ע ף

ת " ת ר ו ' ק י נ  ושתילים לאחר שהשתל מילא בה את כל הפרטים. י

 (ב) השתל יעביר לשירות לביקורת זרעים ושתילים תוך שלושים ימים מיום
דת המשלוח.  המשלוח, העתק מתעו

 ושתילים

 27. (א) תחילתן של תקנות אלה למעט סעיפים 4 ו־16 בחלק ד׳ לתוספת הראשונה תחילד,
 כתיקונה בתקנות אלה, שלושים ימים מיום פרסומן.

ה (א) ביום א׳ בטבת התשמ״ז  (ב) תחילתו של סעיף 16 האמור בתקנת משנ
 (1 בינואר 1987).

ה נ ח מ ק י ן י ר (13 ביולי 1986) א  ו׳ בתמוז התשמ״ו
 שר החקלאות

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (דיווח על מתירים)

ן 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  (מס׳ 4), ה

 בתוקף סמכותנו לסי סעיף 10 (א) לחוק יציבות מהירים במצרכים ובשירותים
1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985

 1. עוסק הנותן שירותי מועדון ספורט, שירותי מועדון נופש, שירותי מועדון בריאות, דיווח על
ם י ר י ח  שירותי חוגי ספורט או שירותי בריכה, אשר מחזור !העסקאות שלו כמשמעותו בחוק מס מ

, על פי הדו״חות התקופתיים שהגיש לשנת המס 1985, הינו  עריך מוסף, התשל״ו—1975 2
 סכום העולה על 50,000 שקלים חדשים, יגיש למפקח על המהירים במשרד התעשיה
 והמסחר, תוך 30 ימים מיום פרסום צו זה, רשימת מחירי שירותי מועדון ספורט, שירותי
ן נופש, שירותי מועדון בריאות, שירותי הוגי ספורט ושירותי בריכה אשר הוא  מועדו
 עושה, הבל כפי המחיר ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1986) וביום פרסום צו זה.

ת ש ג ה ן פ ג  2. הרשימה הנדרשת בסעיף 1 לצו זה תוגש בכתב וייכללו בה הפרטים יוההצהרה א
: המפקח על  כאמור בתוספת ׳הראשונה לחוק; הרשימה תישלח בדואר רשום לפי המען

ד 299, ירושלים.  המהירים, משרד התעשיוה והמסחר, ת״

3 בדצמבר 1986) ) ז  א׳ בכסלו התשמ״

ם י ס ; נ ה ש ן מ ו ר ל ש א י ר ) א 3 ־ ־ 1 9 7 מ 9 ח < 

 י שר התעשיה והמסחר שר האוצר
, עמי 2.  1 פ״ח החשמ״ו

 2 ס״ח התשל״ו, עמי ,?5.

 הדיווח
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

 השלישית לחוק) (מס׳ 5), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ׳׳ו—•1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:

בוא: ת לחוק, אחרי פסקה (11:8) •י• י ספת 1, בתוספת השלישי  תיקון התו
 השלישית

 ״(119) אגרת רשיון לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות
;  (אגרת רשיון), התשמ״א—1980 ־

 (120) אגרת רישום בפנקס הקבלנים לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות
 הנדסה בגאיות (אגרות רישום), התשמ״א—1980 ״.״

 י׳ בחשון התשמ״ז (12 בנובמבר 1986)
 (חמ 1977—3)

ם י ס ה נ  ד ו די ל ו י מ ש
 שר הבינוי והשיכון שר האוצר

, יעמ׳ 2. ו  1 ס״ה התשמ״
ת התשמ״ז, עצי 158. ״  2 ק

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 289; התשמ״ב, עמי 522.
 4 ק״ת התשמ״א, עמי 288; התשמ״ב, עמ׳ 571; התשמ״ג, עמי 1056.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

ז 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  השלישית לחוק) (מס׳ 6), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
ר:  (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמו

א: בו ת לחוק, אחרי פסקה (120) 2 י ת 1. בתוספת השלישי פ ס ו ת ן ה קו  תי
 השלישית

 ״(121) אגרות שגובה משרד הבריאות לפי כל דין.״

 כ״ג בהשון התשמ״ז (25 בנובמבר 1986)

 (חמ 1977—3)

ה א. ר ב ל י ־ א ל מ ו ז ל י נ ו ג ם ש ו ש  מ; ש ה נ. ס י
, עמי 24. שר האוצר שרת הבריאות  1 פ״ח התשמ״ו

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 208.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

9 ן 8 6 - ו ״ מ ש ת  השלישית לחוק) (מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:
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ת פ ס ו ת  1. בתוספת השלישית לחוק _ תיל,!! ה
 השלישית

א: בו  (1) במקום פסקה (62) 2 י
 ״(62) חוגי תרבות ואומנותי׳;

 (2) פסקאות (74) ו־(75)•2 — בטלות;
 (3) אחרי פסקה (121) 3 יבוא:

 ״(122) שירות טחינת חיטים;
 (123) שירות תיקוני אניות ומפולות;

 (124) שירותי תערובות וירידים;
 (125) שירות העברת חדשות וידיעות לכלי התקשורת,״

 א׳ בכסלו התשמ״ז (3 בדצמבר 1986)
ם י ס ה נ ש ן מ ו ר ל ש א י ר ) א a m 3-1977 

 שיר התעשייה והמסחר שר האוצר
 2 ק״ת התשמ״ו, :עמי 1183,
, עמי 208.  3 ק״ת התשמ״ז

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  השלישית לחוק) (מס׳ 8), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 1 (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:

ת פ ס ו ת ן ה , אחרי ״בפקודת המדידות״ יבוא ״וכן תיקו  1. בתוספת ,השלישית לחוק, בפסקה (35) 2
נוי והשיכון לפי כל דין״. יישיישי"  שירותים שנותן אגף המדידות במשרד הבי

 י׳ בחשון התשמ״ז (12 בנובמבר 1986)
ם י ס ה נ ש י מ ו ד ל ו 3) ד -1977 מ ח ) 

נוי והשיכון שר האוצר  שר הבי
 1 ס״ח ,התשמ״ו, עמי 2.

 •2 ק״ת התשמ״ו, עמי 808¡ התשמ״ז, עמי 208.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  השלישית לחוק) (מס׳ 9), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17 (ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 י (להלן — החוק), אנו מצווים לאמור:

ספת א: תיקו! התו בו  1. בתוספת השלישית לחוק, במקום פסקה (86) 2 י
 השלישית

 ״(86) שירותים שנותנות רשויות מקומיות בהתאם לחוקי העזר.״

 כ״ז בחשון התשמ״ז (26 בנובמבר׳ 1986)
ר  צ ת ק פ

 שד הפנים שר האוצר
) י צ ת ק פ ר ץ מ ש ה נ ט י ם ג 1 י 9 7 מ 7 ח < 

, עמי 2.  1 ס״ח התשמ״ו
 2 ק״ת התשמ״ו, עימ׳ 1175.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים)

 (תיקון), התשמ״ז-1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  התשי״ח—1958 1

 1. בסעיף 30 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת
, סעיף קטן (א) — יימחק.  תיירים), התשכ״ז—1967 2

! סעיף 30 קו  תי

ר י ר ם ש ה ר ב  א
 שר התיירות

 ד׳ בחשון התשמ״ז (6 בנובמבר 1986)
 (המ 332•—3)

 1 ס״ה התשי״ח, עמי 24; התשמ״ה, עמי 29.
 2 ק״ת התשכ״ז, עמי 2656: התשמ״ו, עמי 302.

ן טובין) (תיקון מס׳ 5), התשמ״ז- 986 ן  צו הגנת הצרכן(סימו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א—1981 י, אני מצווה
 לאמור:

, אחרי  1. בתוספת השלישית לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ״ג—1983 2
 ״תגורי נפט״ יבוא:

 ״26. מחשבים אישיים״.

 2, תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו.

ן ו ר ל ש א י ר  א
ה והמסחר  שר התעשי

 ז׳ בתשרי התשמ״ז (0נ באוקטובר 1986)
 (חמ 1556—3)

 1 סייח התשמ״א, עמי 248.
 2 ק״ת התשמ׳׳ג, עמ׳ 862; התשמ״ו, עט׳ 726.

ן זזתוספת קו  תי
 השלישית

ה ל י ח  ת

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשמ״ז -1986

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומפילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 •י
 (להלן — הפקודה), אני מצווה לאמור:

לת הפ••:״•,־, 1. הפקודה תחול על קרקע המהווה חלקי חלקות רישום מקרקעין המפורטים בתוספת,  תחו

 כמסומן בצבע אדום בתשריט מספר 1160/פ/4 הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום בידי
 שר התחבורה ביום ג׳ בחשון התשמ״ז (5 בנובמבר 1986).

 הפקדת התשריט 2. העתק התשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מהלשכות

: ן  שלהל
 1. אגף רישום והסדר מקרקעין, מגרש הרוסים, ירושלים.

ס׳ 1, עמי 40; ס״ח התשי״ג, עמ׳ 144.  1 עייר 1943, תו

ו התשמ״ז, 18.12.1.986 ל פ ג ת 4989, מ״ז ר ו נ ק ת  210 קורץ ה



 2. משרד הפנים, מינהל מחוז הדרום, באר־שגע.
 3. מינהל מקרקעי ישראל, מחוז הדרום, באר־שבע.

 4. המהנדס הראשי, רכבת ישראל, חיפה.

 תוספת

ת ו ק ל  גוש חלקי ח

32 ,18 ,17 ,16 ,15 ,12 ,10 1444 
21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,4 1438 

32 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1 .1436 
70 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35 ,31 ,29 ,27 1435 

9 ,7 ,3 2834 
11 ,8 2844 

91 1268 
50 ,47 ,46 1270 

58 1269 
8 ,4 2833 

20 2845 

 ג׳ בחשון התשמ״ז (5 בנובמבר 1986)
 (חמ 162—3)

ו ם ק ו ר פ י י  ח
 שר התחבורה

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  צו התכנון והבניה (עמק הירדן), ה

ן והבניה, התשכ״ד,—1965 י, ולאחר ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז ו  התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הוועדה המחוזית לתכנ

 הצפון והמועצה המקומית עמק הירדן, אני מורה לאמור:

ו מרחב  1. מרחב תכנון מקומי עמק הירדן (להלן — מרחב ׳התכנון המקומי), לפי צו התכנון תיקי
מי ! מקו ו נ ^ תכ m ן ק ן ב מ ו ם מ < כ ד י ) ך ן י י ת ו ל ו ב ג : , ישתה, וקטע מ  והבניה (עמק הירדן), התש״ם—1980 2

ז (30  בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ״ז בתשרי התשמ״
. 3 ן רד ו יתאימו לתחום המועצה האזורית עמק הי  באוקטובר 1986), כך שגבולותי

פ תקי ת עו ד ק פ  ה
 של התשריט

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק הירדן, וכל מעונין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפגי פרסומו של צו זה, בעניין הנוגע
 לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון

 המקומי.

ץ ר ק פ ח  י צ
 שר 1הפנים

 כ״ז בתשרי התשמ״ז (30 באוקטובר 1986)
 (וומ 1113—3)

 1 ם״ח הוזשכיה, עמי 308,
 2 ק״ת התש״פ, עמ׳ 886.
 3 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 212.

ת 4989, מ״ז בכסלו החשמ״ו, 18.12,1986 211 ו נ ק ת  קובץ ה



 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק הירדן) (תיקון),

 התשמ״ז-־ 986 ו

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

< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—958! 2 ב מ ) ט ר  תיקון פ

׳ בפרט (מב) — י ״ ^ י י י ת ם 0 י ת  ב

 (1) בהגדרה ״מפה״, אחרי המלים ״והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ג בחשון
 התשב״ו (18 בנובמבר 1965)״ יבוא ״וכפי שתוקנה ביום כ״ ז בתשרי התשמ״ז

 (30 באוקטובר 1986.)״.

 (2) שם היישוב ״גשר״, בטור א׳, ותיאור שטחו כמפורט בטור ב׳ — יימחקו.

ץ ר ק פ ח צ  כ״ז בתשרי התשמ״ז (30 באוקטובר 1.986) י
 >ח« 3-136) שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ י  1 דיני מד
 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 523, ועמי 2046.

ו 9 8 6 - ז ״ מ ש ת  אכדזה על גן לאומי תל־שבע, ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים (שמורות טבע ואתרי
 הלאום), התשכ״ג—1963: / ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מכריז לאמור:

ל 1. השטח המתואר בתוספת הנמצא, כ־2.5 קילומטרים דרומית לעומר והמתוחם בקו ע ה מ כ  א

י כחול בתשריט מס׳ ג/62/5, הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום כ״ז בתשרי פ ו א י י  ג

 התשמ״ז (30 באוקטובר 1986) ביד שר הפנים הוא גן לאומי.

 של התשריט
ם 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי ת העתקי ו ק פ  ה

 הממונה על מחוז הדרום, בבאר־שבע, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר־שבע,
 בבאר־שבע, וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 תוספת

 (סעיף 1)

 השטח נמצא בתחום עירית באר־שבע שבו חלה תכנית בנין ערים מס׳ 171/03/5,
 וניתן לה תוקף בהודעה שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3263, התשמ״ו, עמ׳ 631.

ץ ר ק פ ח צ  כ״ז בתשרי התשמ״ז (30 באוקטובר 1986) י
) שר הפנים 3 ־ ־ 6 5 מ 0 ז ו ) 

 1 ם״ח התשכ״ג, עמי 149; פ״ח התשמ״ב, עמי 34.

ת 4989, ט״ז בכסלו התשמייז, 18.12.1986 ו נ ק ת  212 קובץ ה
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