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ה למינן מיתר ל&דםוע תשקין*), ש ק  תקנות ניידות ערך (אגלו* 3
 התשנ״ן-;--1998

, י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו־56(א) לחוק ניירות ערך; התשב״ח-1968

, של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספי•

 הגדרה 1. בתקנות אלה, ״מדד״ - מדדי המהירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה.

 אגרה 2. (א) עם הגשת בקשה לרשות להתיר פרסומו של תשקיף (להלן - הבקשה) ישלם

 המציע לרשות אגרה בטן־ 2,245 שקלים חדשים(להלן - הסכום הקבוע) בתוספת 3/100 אחוז

 מהסכום הכולל של התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים, לרבות

 התמורה שתשולם לפי התשקיף עבור מימוש הזכות המוקנית בניירות הערך המוצעים

 לרכוש מניות או תעודות התחייבות, או מהשווי הנקוב הכולל של ניירות הערך, הכל לפי

 הסכום הגבוה יותר (להלן -• תוספת אגרה).

ו ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון)  (ב) הסכום הקבוע ישתנה ב״ 1 ביגואר וב־
 לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - י

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם׳ לאחרונה למגי יום העדכון;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי שינוי הסכום

 הקבוע ב־1 ביולי 1995 - המדד׳ שפורסם בחודש דצמבר 1994.

 (ג) סכום ששוגה כאמור בתקנת משגה (ב) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5
 שקלים חדשים.

ת הסכום הקבוע של  (ד) יושב ראש רשות ניירות ערך יפרסם בהודעה ברשומות א

 האגרה כפי שהוא מעודכן עקב שינוי המדד כאמור.

 (ה) הוגדל לאחר הגשת הבקשה, הסכום הכולל של התמורה שתשולם לפי התשקיף

 בעד ניירות הערך המוצעים או השווי הנקוב הכולל של ניירות הערך, ישלם המציע לפני

ת הפרש האגרה המגיעה לפי תקנת משנה (א) כשהיא  מתן ההיתר לפרסום התשקיף א

 מחושבת לפי המחיר המזערי הקבוע בתשקיף, ותוך 30 ימים לאחר מתן ההיתר לפרסום

ת יתרת האגרה המגיעה, כשהיא מחושבת בהתאם לתמורה  התשקיף ישלים המציע א

 שהתקבלה בפועל. הוקטן הסכום׳ או השווי הנקוב האמורים, יוחזר סכום האגרה העודף

 ששולם.

 3. (א) לא ניתן לקבוע בעת הגשת הבקשה את התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד

 ניירות הערך המוצעים, ישלם׳ המציע בעת הגשת הבקשה, על חשבון האגרה המגיעה ממגו;

 אגרה לפי תקנה 2, כשהתמורה שתשולם בעד ניירות הערך המוצעים מחושבת לו•!,׳

 הערכה.

ת האגרה המגיעה לפי  (ב) לפני מתן ההיתר לפרסום התשקיף ישליט המציע א

 תקנה 2, כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי הקבוע בתשקיף.

ת יתרת  (ג) תוך 30 ימים לאחר מונן ההיתר לפרסום התשקיף ישלים המציע א

 האגרה המגיעה לפי תקנה 2, כשהיא מחושבת בהתאם לתמורה שהתקבלה בפועל.

 אגרה כשהתמורה
 אינה ניתנת

 לקביעה

 סייח התשכ״ח, עמי 234; התשגיד, עכר 75.
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 (ד) עלה הסכום ששולם על חשבון האגרה על סכום האגרה המגיעה לפי תקנה 2,

 יוחז־ הסכום העודף למציע תוך 14 יום ממתן ההיתר לפרסום התשקיף,

 4. (א) המציע ישלם לרשות עם הגשת הבקשה לפרסום תשקיף של קרן להשקעות הצעת יחידות

 משותפות בנאמנות אגרה בסכום הקבוע, ובתקופת הגשת ההזמנות ישלם גם תוספת אגרה
 כאמור בתקנה 2(א) ובהתאם לתמורה שהשתלמה בעד היחידות שנמכרו.

 (ב) תוספת האגרה תשולם עד ל־4ו בכל חודש לגבי היחידות שנמכרו במשך

ש הקודם: המציע ידווח לרשות, עם ביצוע התשלום, על מספר היחידות שנמכרו ־ ו ח  ה

 כאמור והתמורה שנתקבלה בעדן.

 (ג) לא שולמה תוספת האגרה במועד האמור בתקנת משנה(ב), היא תשונה בשיעור

 השינוי שחל בין המדד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדד שפורסם

 לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה.

ת הבקשה בטרם קיבל מהרשות הערות ביטיל הבקשה  5. (א) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות א

 לטיוטות התשקיף, תוחזר לו מלוא האגרה ששילם.

ת הבקשה תוך שלושה חודשים מהיום  (ב) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות א

ת הערות הרשות לטיוטת התשקיף, יוחזרו לו עשרים וחמישה אחוזים  שבו קיבל לאחרונה א

 מסכום האגרה ששילם.

ת הבקשה לאחר שעברו שלושה חודשים  (ג) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות א

ת הערות הרשות לטיוטת התשקיף או מהיום שבו הודיע כי  מהי •ם שבו קיבל לאחרונה א

ת הערות הרשות, לא יוחזר לו כל חלק מהאגרה ששילם.  אינו מבקש לקבל א

 (ד) לא הגיש המציע טיוטת תשקיף מעודכנת תוך שלושה חודשים מהיום שבו

 קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטיוטת התשקיף, או מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות

ת  כי יינקט ביחס לבקשה הנוהל לבדיקה מקוצרת, או מהיום שבו הודיע כי אינו מבקש א

ת הבקשה ויחולו הוראות  הערות הרשות, לפי המאוחר שבהם, יראו אותו כמי שביטל א

 תקנת משנה (ג).

 6. ניתן היתר לפרסומו של תשקיף שבו הוצעו איגרות חוב (להלן - התשקיף המקורי) אך פטור

ת  המנפיק, על פי הוראות שר האוצר או מי שהוא מינה לבך לפי סעיף 39 לחוק, לא הנפיק א

 איגרות החוב, כולן או מקצתן, לא תשולם אגרה בעד היתר לפרסומו של תשקיף אשר בו

 יוצעו איגרות החוב שלא הונפקו בתשקיף המקורי(להלן - התשקיף החדש), בין אם תנאי

ם הם שונים  איגרות החוב בתשקיף החדש זהים לתנאי איגרות החוב בתשקיף המקורי ובין א

 מהמ.

 7. מקום שעל הרשות להחזיר למציע סכום ששילם על חשבון האגרה יוחזר לו הסכום החזר אגרה

 האמור בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת האגרה

 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני ההחזרה.

 8. תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש״ל ״970 ף _ ביטול
 בטלית.

ט ח ו ) ש ם ( ב י י ג ה ה ר ב  א

 שר האוצר

 י״ז בשבט התשנ״ה (18 בינואר 1995)

 (חמ .*3-92)

 2 ק׳ ת ה תש יל, עכר 1446; התשנ״ג, עמי 292.

 קובץ התקנות 5660, ט׳ באדר א׳ התשנ״ה, 9.2.1995 703



׳ 2), ס ן מ קו ת שלטייט) (תי ע י ב ק ט ( י י ד ו ב י ת ע ו מ ו ק מ ן ב ו ש י ע ת ה ל ב ג ת ה ו נ ק  ת

9 ן• 9 5 ~ ה ״ . ו ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ״ג-

, אני מתקין תקנות אלה:  983וי

 תיקון התוספת 1. בתוספת השניה לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים),

, תחת הכותרת ״נוסח ב׳ - פרט 5ו לתוספת השלישית״ יבוא: 2  השניה התשמ״ד-984ו

 ״(בדפוס שחור או אדום או שחור ואדום)״.

 י״ז בשבט התשנ״ה (18 בינואר 1995)

ה נ ם ס י ר פ  (חמ 3-1609) א

 שר הבריאות

 סייח התשמ״ג, עמי 148; ק״ת התשנ״ד, עמי 1197.
 ק״ת התשמ״ד, עמי 907; התשנ״ד, עמי 1312; התשנ״ה, עמי 257.

, ( י ת ו ח י ט ב ב ב י ר ט ר פ מ מ ( מ גבי י ד ל י ת ל י ת ו ח י ט ה ב ע ס ת ה ו נ ק  ת

״ 995 ו ה ״ ג ש ת  ה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ״ד-1994

 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״האגף״ - אגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה:

 ״גוף ציבורי״ - רשות מקומית או ארגון ציבורי החייבים בהסעת ילדים נכים למוסד

 חינוך:

 ״מפרט טכני״ -י מפרט טכני להתקנת רבב בטיחותי לסוגיו שהוציא האגף, והמתעדכן מזמן

 לזמן בהתאם להתפתחויות טכניות בנושא, והמופקד לעיון הציבור במשרד האגף

 ובלשכות המחוזיות של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות של המשרד:

 ״רכב בטיחותי״ - רבב להסעת ילדים נכים מאחד משני סוגים אלה:

 (1) רכב המתאים להסעת ילדים נכים׳ הנזקקים לעגלת נכים או למכשירים
 אורטופדיים ומותקנים בו:

 (א) מתקן להרמת עגלת הנכים:

 (ב) אמצעי ריתומ לכל נוסע במושב ולעגלות הנכים:

 (ג) רצפה שבה מהדקים המתאימים להצמדת מושבים פריקים ועגלות נכים:

 (ד) משענות ראש למושבי הנכים או לעגלות הנכים:

 (ה) ידיות מרופדות במושבי הנכים:

ת הנוסעים ברכבי,  (ו) מראות המאפשרות לנהג לראות א

 סייח התשנ״ד, עמי 71.
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 (ז) מזגן ומיתקן לחימום כנים הרכב-,

 (ח) ציוד עזרה ראשונה-,

 (ט) שתי דלתות לפחות:

 (י) אמצעי לקשר אף אם הוא נייד.

 (2) רבב המתאים להסעת ילדים נכים שאינם נזקקים לעגלת נכים או למכשירים

 אורטופדיים ומותקנים בו:

 (א) מושבים קבועים לנכים;

 (ב) אמצעי ריתום לכל נוסע ברכב:

 (ג) משענות ראש בכל מושבי הרכב:

 (ד) ידיות מרופדות בכל מושבי הנוסעים;

ת הנוסעים ברכב:  (ה) מראות המאפשרות לנהג לראות א

 (ו) מזגן ומיתקן לחימום פנים הרבב:

 (ז) ציוד עזרה ראשונה;

 (ח) שתי דלתות לפחות;

 (ט) אמצעי לקשר, אף אם הוא נייד.

, אלא אם כן רישוי רכב  2. (א) לא יירשם רכב בטיחותי לפי פקודת התעבורה, התשכ״א-21961
 , ג בטיחותי

,  נבדק בידי מעבדה מוסמכת כמשמעותה בתקנה ו לתקנות התעבורה, התשכ״א-961 ו

 וניתנה לגביו תעודה כי נתקיימו בו כל התנאים המפורטים לגבי כל אחד מסוגי הרבב

 הבטיחותי וכן התנאים שבמפרט הטכני.

 (ב) רבב בטיחותי יעמוד בדרישות המפרט הטכני המתאים לסוגו כפי שיירשם
 ברשיון הרכב.

 3, תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. תחילה

 כ״א בשבט התשנ״ה (22 בינואר 1995)

ר ס י ל ק א ר ש  >חמ 3-2534) י
 שר התחבורה

 2 ־יני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

ת התשב״א, עמי 1425; התשמ״ו עמי 274.  ג ך

9 ו 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה ( ן ו ק י ת ) ( ל מ נ ה ל ס י נ ת כ ו נ ו י ש ר ם ( י ל מ נ ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-1971 י, באישור

, ובאישור ועדת הכספים 2  שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו

, אני מתקין תקנות אלה: 5  של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

 1, במקום תקנה 7 לתקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל), התשט״ז-1956ג (להלן החלפת תקנה 7

 התקנות העיקריות), יבוא:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
 סייח התשמ״ה, עמי 60.

 ס״ח התשל״ח, עמי 206.
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 ׳אגרת רשיון 7. בעד רשיון להכנסת רכב לנמל או בעד חידושו, לתקופה שצוינה להלן
ב בטור אי, תשולם אגרה כמפורט לצדה בטור בי: כ ת י ס י נ כ ^ 

 טור א׳ טור ב׳
 תקופת הרשיון האגרה בשקלים חדשים

 יום אחד 5

 שנה 500

 שנה משולב(רבב ובעל סירה עוגן בנמל) 332

 שנה, לרכב הרשום על שם חבר באיגוד הדייגים 166

 חד־פעמי(לרכב+נגרר) 7״.

 החלפת תקנה 7ב 2. במקום תקנה 7ב לתקנות העיקריות יבוא:

־ ו בינואר וב־ ו ביולי  ״הצמדה למדד 7ב. (ו) סכומי האגרה הנקובים בתקנה 7 ישתנו ב

 של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה של המדד החדש

 לעומת המדד היסודי;

 (2) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב

 ביותר;

 (3) בתקנה זו -

 ״מדד״-מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-,

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם,

 ולענין יום השינוי ביום ג׳ בתמוז התשנ״ה (1 ביולי 1995) - המדד

 שפורסם בי״ב בטבת התשנ״ה (15 בדצמבר 1994).״

 החלפת תקנה 2ןא 3. במקום תקנה 12א לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תחולה 12א. תקנות אלה יחולו בנמל יפו בלבד.״

 ז׳ בשבט התשנ״ה (8 בינואר 1995)

 >חמ 3-137) י ש ר א ל ק י ם ר

 שר התחבורה

 4 ק״ת התשט״ז, עמי 1189; התשמ״ט, עמי 247 (600).

9 ו 9 5 - ה ״ 2 ש ת , ה ( ן קו (תי ים) ת (בלברז ו י ר י ע ת ה ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו־347 לפקודת העיריות

, אחרי פסקה (12) יבוא:  תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ״ח-21987

 ״(13) התקשרות עם תאגיד ממשלתי כמשמעותו בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-

 1992* (להלן - התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שהתקיימו אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמי 229; התש״ן, עמי 174.

 3 סייח התשנ״ב, עמי 114.
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 התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק

 שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית

 לשם ביצוע מטלות אלה; או - התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין,

 או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או

 שירות אלה•,״.

 ט״ז כשבט התשנ׳׳ה (17 בינואר 1995)

 >חמ ,0-482 י צ ח ק ר ב י ן

 שר הפנים

9 ו 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה ( ן ו ק י ת ) ( א ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1

 ו. בתוספת הרביעית - הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות - לצו המועצות

, בסעיף 3, פסקה (10) תסומן(11) ולפניה יבוא:  המקומיות (א), התשי״א-21950

 ״(10) התקשרות עם תאגיד ממשלתי כמשמעותו בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-

 1992 (להלן - התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שהתקיימו אלה:

 התאגיד מהווה על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק

 שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית

 לשם ביצוע מטלות אלה; או - התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין,

 או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או

 שירות אלה;״.

 ט״ז בשבט התשנ״ה (17 בינואר 1995)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ ;3-26) י

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק׳ת חתשי״א, עמ׳ 178; התשנ״ד, עמ׳ 105.

 סי׳ח התשנ״ב, עמי 114.

1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת ׳ 2), ה ם ן מ ו ק י ת ) ( ת ו י ר ו ז ת א ו צ ע ו מ ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ ו ה  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת השניה - הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות - לצו המועצות המקומיות תיקון התוספת

, בסעיף 3, פסקה (10) תסומן(11) ולפניה יבוא:  (מועצות אזוריות), התשי״ח-21958

 ״(10) התקשרות עם תאגיד ממשלתי במשמעותו בחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-

 1992' (להלן - התאגיד), באישור שר הפנים, ובלבד שהתקיימו אלה:

. 6 s 2  י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש עמי , 9
 2 ק׳ת התשי״ח, עמי 1265: התשנ״ה, עמי 411.

 ג ם״ח התשנ״ב, עמי 114.
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 התאגיד מהווה על פי מסמכי היםוד שלו ועל פי החלטת הממשלה או על פי החוק
 שהקימו, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה וההתקשרות נעשית
 לשם ביצוע מטלות אלה-, או - התאגיד מבצע מטלה או שירות שהוטלו עליו לפי דין,
 או מספק שירות או מצרך חיוניים לציבור, וההתקשרות נעשית לשם ביצוע מטלה או

 שירות אלה;״.

 ט״ז בשבט התשנ״ה (17 בינואר 1995)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-136) י

 שר הפנים

, ( ן קו , תי ן ו ר ש ם ה ו ר ד ) ( ת ו י ר ו ז ת א ו ע ע ו מ ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו ע ע ו מ  עו ה

ו 9 9 5 - ה ״ נ ש ת  ה

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1

,  החלפת פרט(נד< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2
 בתוספת הראשונה במקום פרט (נד) יבוא:

 ׳׳(נד)

 דרום השרון

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של המועצה האזורית דרום השרון הערוכה בקנה מידה של

 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א׳ בסיון התשמ״ז (29 במאי 1987), כפי שתוקנה

 במפה של היישובים ירחיב ונירית הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים

 במם י״ח באדר התש״ן(15 במרס 1990), וכפי שתוקנה בשני התשריטים הערוכים בקנה מידה

 1:20,000 והחתומים ביד שר הפנים ביום י״ז בטבת התשנ״ג (10 בינואר 1993) ובשני

 התשריטים הערוכים בקנה מידה 1:20,000 והחתומים ביד שר הפנים ביום כ״ו בטבת

 התשנ״ה (29 בדצמבר 1994), שהעתקים מהם מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד

 הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרד המועצה האזורית דרום השרון(להלן - המפה).

 טור א׳ טור ב׳

 גושים וחלקות רישום קרקע

 גבעת השלושה הגושים: 6329, 6331, 7525, 7526 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 4252, 4255 עד 4258, 6330, 6347, 8866, 8867, 8874, 8876,

 8890 במםומן במפה •, 6311, 6312 הנמצאים מזרחית ממסילת הברזל

 חיפה-לוד.

 חלק מחלקה 26 בגוש 7524 כמםומן במפה.

 גני יהודה הגוש: 6499 - בשלמותו.

 חלקי הגושים: 6498, 6683,6502,6500, 86י66 עד 6691 כמםומן במפה.

 גת רימון החלקות: 36, 83 עד 90, 105 וחלק מחלקה 66 בגוש 6718 כמםומן

 במפה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התש״ם, עמ׳ 1272; התשמ״ב, עמ׳ 375; התשמ״ו, עמ׳ 1391; התש״ן, עמי 690;

 התשנ״ג, עמי 395.
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 הגושים: 7523 בשלמות, 7508 פרט לחלקות ו עד 3, 18 עד 22 וחלק

 מחלקות 17,8,4 כמםומן במפה:

 7509 פרט לחלקות 10, 12 וחלק מתלקות 1, 7, 13 במסומן במפה: 7522

 פרט לחלקות 26 עד 39, 41 וחלק מחלקה 1 כמםומן במפה: 7524 פרט

 לחלק מחלקה 26 כמםומן במפה:

 חלקי הגושים: 7521 הנמצא מזרחית למסילת הברזל חיפה-לוד, 8890,

 8894 ו־8895 כמסומן במפה.

 החלקות: חלק מחלקות 20, 23 בגוש 7507 כמםומן במפה.

 הגושים: 8896 ו־8897 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 4252, 8866, 8877, 8890, 8891, 8894, 8895, 8898 במםומן

 במפה.

 הגושים: 4049, 4050 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 4048, 4051 במסומן במפה.

 החלקות: 14 וחלק מחלק1ת 13,7,6 בגוש 4264 במםומן במפה: 39 עד 43,

 45 בגוש 4266; 11 עד 24,19 עד 26, 28 עד 42,39,34 עד 47,44 עד 64,52,

 221 בגוש 6320.

 הגוש: 6726 - בשלמותו.

 חלקי הגושים: 6724, 6725 במסומן במפה.

 החלקות: 7 עד 21,10 עד 36 וחלק מחלקות 18 עד 20 הנמצאים מערבית

 לכביש לוד־חיפה וחלק מחלקות 53, 55 (דרבים) בגוש 6290 במםומן

 במפה; 7 עד 10 בגוש 6293, 1 עד 7 וחלק מחלקות 32 (נחל) 37 (דרך)

 בגוש 6295 במםומן במפה•, 1, 19,16,15 עד 27 וחלק מחלקות 9,7,4,3,

 18,17 בגוש 6727 כמםומןבמפה: 125,119,91 עד154,140 עד160 וחלק

 מחלקות 116, 117, 118, 120, 123 (דרך), 124, 141, 142, 153 בגוש 6711

 במםומן במפה: 6 עד 17, 52 וחלק מחלקה 5 בגוש 6296 כמםומן

 במפה.

 הגושים: 6719 - בשלמות: ו672 למעט החלקות 0ו, 9ו עד 35,24 עד 55,

 57 עד 68.

 חלקות:.1 עד 31, 41 וחלק מחלקה 42 (דרך) בגוש 6289; 1 עד 6, חלקים

 מחלקות 11 עד 17 הנמצאים מערבית לכביש פתח תקוה וחלק מחלקה

 55 (דרך) בגוש 6290; ו בגוש 6391; 3 עד 5, 10, 11, 16 עד 19, 24 עד 26

 וחלק מחלקה 29 (דרך) בגוש 6723; 1 עד ו ו, 14 עד 16, 28, 29, 35 וחלק

 מחלקות 12, 17, 27, 30, 36 בגוש 6724 כמםומן במפה.

 הגושים: 5658,5657,4052, 5661 בשלמותם, 4053 פרט לקטע דרומית לקו

 מהפינה הדרומית-מערבית של חלקה 3 בגוש 4061 עד הפינה

 הדרומית-מזרחית של חלקה 22 בגוש 4054; 4054 פרט לחלקות 13 עד

 19,16 עד 21 והחלקים מחלקות 17, 18 הנמצאים מזרחית לחלקות 16,

 19 עד 21; 4267 פרט לחלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 (דרך) במםומן

 במפה.

 חגור

 חורשים

 כפר סירקין

 מגשימים

 מע״ש

 נחשונים
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 חלקי גושים: 4048, 4051, ו550 עד 5503, 5659, 5660, 5663 כמםומן

 במפה.

 החלקות: 28 עד 34, חלק מחלקה 26 (נחל) וחלק מחלקות ו, 27 בגוש

 4047 כמסומן במפה: ו עד 3 בגוש 4061: ו וחלק מחלקה 41 (דרך) בגוש

 4062: חלק מחלקות 28 עד 33 בגוש 4266 כמםומן במפה.

 עינת הגושים: 4260 עד 4263, 4268, 4269 בשלמותם; 4256 עד 4258 פרט

 לחלקים הנמצאים בתהום הישוב גבעת השלושה: 4266 פרט לחלקות

 39 עד 43, 45 וחלק מחלקות 28 עד 33 במםומן במפה.

 החלקות: 27, 28, 30, 31, 53, 54 וחלק מחלקה 14 (מסילת ברזל) בגוש

 4251 כמםומן במפה: 8 עד 12 וחלק מחלקה 7 בגוש 4264 כמסומן במפה:

 2 וחלקי חלקות ו, 3 (דרך) בגוש 4267; חלקות 1 עד 27 בשלמותן וחלק

 מחלקה 33 (דרך) בגוש 4270 במםומן במפה.

 אייל הגושים: 7543 עד 7545, 7547, 7574, 7575 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 7540, 7546, 7552 עד 7554, 7576, 7577 במםומן במפה.

 החלקות: 28 עד 31 בגוש 7763; 31 עד 34 וחלק מחלקה 30 מזרחית

 למסילת הברזל בגוש 7767 במסומן במפה.

ד 40 וחלקי חלקות 26, 35, 37 בגוש 7532  גן-חיים החלקות: 28 עד 32, 38 ע

 במםומן במפה: 2 בגוש 7533; 1 עד 27,116 ו, 352 וחלק מחלקות 128,124,

 129 בגוש 7620 כמסומן במפה: 137, 154, 321 וחלק מחלקה 339 (דרך)

 בגוש 7621 כמסומן במפה; 38 וחלק מחלקה 1 (דרך) בגוש 7622 כמסומן

 במפה: 1 עד 5 וחלק מחלקה 167 (דרך) בגוש 7623 במםומן במפה.

 ירחיב הגושים: 7633 עד 7635, 7637, 7638 - בשלמותם;

 7636 פרט לחלקה 31:

 7641 פרט לחלקי חלקות 2 עד 4, 7 עד 9, 27 במסומן במפה;

 8900 פרט לחלקות 5, 6 וחלקי חלקות 2, 7,3, 11, 13 עד 15, 18 במסומן

 במפה,

 חלקי הגושים: 7632,7625, 7639, 7640 במסומן במפה.

 החלקות: 7 עד 11, 14 עד 16 וחלקי חלקות 35, 36 בגוש 7506 במםומן

 במפה.

 חלקי החלקות: 19 עד 22 בגוש 7508 במסומן במפה.

 נוה-ימין הגושים: 7560, 7608 עד 7612 בשלמותם.

 7557 פרט לחלקות 1 עד 15; 7558 פרט לחלק מחלקה 54 במסומן במפה-,

 חלק מגוש 7556 כמסומן במפה: חלק מגוש 7605 הנמצא דרומית לכביש

 כפר סבא - קלקיליה.

 חלקי הגושים: 7617,7616,7613,7502 הנמצאים צפונית למסילת הברזל

ת הגושים.  החוצה א

 החלקות: 2 עד 14 וחלק מחלקה 1 (דרך) בגוש 7559 כמסומן במפה-,

 710 קובץ התקנות 5660, ט׳ באדר א׳ התשנ״ה, 9.2.1995



 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טור א׳

 חלקה 30 וחלק מחלקה 62 (דרך) בגוש 7619 במסומן במפה.

 ניר אליהו הגושים: 7537 עד 7539 בשלמותם.

 7540 פרט לחלק הנמצא מזרחה למסילת הברזל לוד-חיפה ופרט לחלקי

 חלקות 34,32 עד 39,37 במםומן במפה-, חלקי הגושים 7546, 7552, 7553

 במםומן במפה.

 החלקות: 0,3ו ער 6 ו, 8 ו, 27, 43,36,34,33 עד 46 ו־62 ותלקי חלקות 7ו,

 26, 35, 37, 50 בגוש 7532 כמםומן במפה-, 20, 21 בגוש 7533.

 נירית החלקות: 6,5 וחלקי חלקות 13,11,7,3,2 עד 18,15 בגוש 8900, כמםומן

 במפה•,

 חלקי חלקות: 19 עד 21 בגוש 7640, במםומן במפה.

 חלקי חלקות: 2 עד 4, 7 עד 9, 27 בגוש 7641 כמםומן במפה.

 צופית הגושים: 7596, 7624 בשלמותם.

 7531 פרט לחלק1ת 9,5 עד 35,14 עד 40 וחלקי חלקות 21,16,15 במסומן

 במפה: 7599 פרט לחלקות 49 עד 54.

 החלקות: 12 בגוש 7529: 20, 22, 24, 25, 41, 42, 47 עד 49, 51, 52 וחלק

 מחלקה 17 בגוש 7532 כמס1מן במפה: ו, 6 וחלק מחלקה 12 (דרך) בגוש

 7533; 143 עד 145, 150 וחלקי תלקות 38, 148 (דרכים) בגוש 7595; 20 עד

 24 וחלקי חלקות 19, 27 בגוש 7597 במםומן במפה-, 1 עד 42 בגוש 7598;

 141 עד 164 וחלק מחלקה 166 (דרך) בגוש 7623; ו, 4,2 עד 6, 56,50 עד

 58 וחלק מחלקה 55 בגוש 7675 כמסומן במפה: חלק מחלקה 63 בגוש

 7528 פרט לחלקות 48 עד 53, 56 וחלק מחלקה 33 כמםומן במפה.

 החלקות: ו וחלק מחלקה 18 (דרך) בגוש 7529; 51 עד 75, 96, 100 וחלקי

 חלקות 95, 99, 106, 107 בגוש 7546 כמסומן במפה; 2 ו-ד בגוש 7672; 58

 עד 63 ו-89 בגוש 7673: 28 עד 51, 56 עד 59 וחלקי חלקות 25, 53 בגוש

 7758 כמסומן במפה:

 חלקי חלקות: 32, 34 עד 37, 39 בגוש 7540 במסומן במפה;

 28, 32,30, 33 וחלקי חלקות 25, 53 בגוש 7675 - כמסומן במפה;.

 שדה ררבורג הגוש: 7678 פרט לחלק1ת 8 עד 10 וחלקי חלקות 11, 12, 17 כמםומן

 7679 כמםומן במפה.

 רמת הכובש הגושים: 7542,7541, 7756, 7759,7757 - בשלמותם.

 במפה.

 החלקות: 112 עד 115, 123 עד 131, 167, 169 עד 176, 178, 179, 181 עד

 183, 187 עד 191, 194, 195, 197 עד 208, 210 עד 215, 217, 218, וחלקי

 חלקות 166,6 (דרכים) בגוש 7623 במםומן במפה; 52,4 עד 59, 61 עד 66,

 68 עד 77, 84, 86 עד 93, 95, 96, 99 עד 115, 117 וחלק מחלקה 78 בגוש

 7676 כמסומן במפה;

i 
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 גוש 7679 פרט לחלקות 23, 63, 69 •עד 76, 78, 79 וחלק מחלקה 65 (דרך)

 במםומן במפה: חלקות 15 עד 21 וחלק מחלקות 12, 41, 43 בגוש 7680

 במסומן במפה: חלק1ת 14 ו־5ו, 33 וחלק מחלקות 29, 30, 36 בגוש 7681

 במסומן במפה: 40 וחלק מחלקה 41 בגוש 7742 כמםומן במפה: חלקות 7

 עד 15 ו־27 בשלמותן בגוש 7744.

 הגושים: 7503 עד 7505 בשלמותם.

 7511 פרט לחלקה 18 וחלקי חלקות 19 ו-20 (דרכים).

 החלקות: ו, 2 בגוש 7501: 4, 8, 9, 15, 16, 18, 28, 39 עד 45, 66 וחלק

 מחלקה 3 (מסילת ברזל) בגוש 7502 כמםומן במפה: חלק מחלקה 54

 בגוש 7558 כמםומן במפה: 15 עד 20 וחלק מחלקה ו (דרך) בגוש

.7559 

 חלקי הגושים: 7576, 7577, 8906, 8910 ־ כמסומן במפה.

 הגושים: 8902 עד 8904 ו,-8908 -- בשלמותם.

 8905 פרט לחלקי חלקות 1, 3 ו-4 - במסומן במפה.

 9807 פרט לחלקי חלקות 5 ו־7 - במסומן במפה.

 8909 פרט לחלקות 6, 7, 9 ו-10 וחלק מחלקה 11 (דרך) - כמסומן

 במפה.

 חלקי הגושים: 7768, 8901, 8906, 8910 ־ כמםומן במפה.

 הגושים: 6654 למעט החלקות 32,27 וחלק מחלקות 1 עד 4, 6 עד s ,12 ו

 עד 20, 22 עד 26 כמסומן במפה.

 6655 פרט לחלק מחלקה 21 כמסומן במפה: 7501 פרט לחלקות 1 ו-2;

 7512 פרט לחלקות 11 עד 14.

 החלקות: 5 עד 10, 23, 24, 35 עד 44 בשלמותן וחלק מחלקות 1, 2, 22,21,

 25 עד 27, 31 עד 34, 45 בגוש 6656 כמםומן במפה: 23 עד 26, 30 עד 38

 בשלמותן וחלק מחלקות 66,22,3 בגוש 7502 כמסומן במפה-, החלקות 2

 עד 7, 22, 25, 26, 31, חלק צפוני מחלקה 9 וחלק מחלקה 23 (מסילת

 הברזל) בגוש 7513 במםומן במפה.

 הגושים: 6585 פרט לחלקה 40 וחלק מחלקה 41 (דרך); 6589 פרט לחלקות

 9, 151 עד 159; 6559 אותו חלק כמסומן במפה.

 החלקות: 77, 85 עד 126, 173 עד 188 בשלמותן וחלק מחלקה 142 (דרך)

 בגוש 6448 במםומן במפה:

,100 ,97 ,94 ,91 ,88 ,85 ,82 ,79 ,76 ,73 ,70 ,67 ,64 ,61 ,56 ,55 ,53 ,42 ,41 

 103, 106, 115 עד 133, 139 עד 155, 159, 162 עד 195, 198 עד 204, 206,׳

 207, 54 פרט לאותו חלק הגובל עם חלקות 3, 4, 107 עד 112, 138 וחלק

 מחלקה 57 הגובל עם החלקות 61, 64, 67 ו־70 בגוש 6449 כמםומן

 במפה:

 5, 10 וחלק מחלקות ו, 6, 12 ו-3ו בגוש 6661 כמסומן במפה: חלק

 מחלקה 1 בגוש 6658 כמםומן במפה:
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 טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

 טור אי

 ירקונד הגוש: 6450 בשלמות.

 החלק1ת: 13, 14, 16 עד 24, 43 עד 51, 58, 113, 114, 205, 57 פרט לאותו

 חלק הגובל עם החלקות 61, 64, 67, 70 בגוש 6449 כמםומן במפה;

 חלקי חלקות: 1, 6, 12, 13 (דרך לעדנים) בגוש 6661 כמםומן במפה•,

 חלקות 32,8,6 (בשלמות) וחלקי חלקות 1, 4, 5, 9,7 עד 14 בגוש 6658

 כמםומן במפה.

 בפר מל״ל החלקות: ו, 7 עד 27,25,24,22, 37,30,29 עד 51,49 עד 94,65,60 עד 99,

 103, 116 עד 127, 87 פרט לחלק ממנה המשמש לדרך, 90 פרט לאותו

 חלק הגובל עם חלקות 4 עד 6, חלק מחלקה 91 (דרך) הגובל עם חלקות

 1 ו-103 בגוש 6447 במםומן במפה:

 75 וחלקי חלקות 80 עד 82, 142 (דרך), 143 בגוש 6448 כמםומן במפה;

 4 עד 7 וחלק מחלקה 54 (דרך) הגובל בחלקה 4 וחלק מחלקה 57 (דרך)

 הגובל בחלקות 61, 64, 67 ו-70 בגוש 6449 במםומן במפה:

 27, 29, 30, 32, 33, 38, 156 עד 158 בגוש 6451.

 נוה ירק הגושים: 6313, 7514 עד 7516, 7519, 7520 בשלמותם.

 חלקי הגושים: 6311 פרט לחלקות הנמצאות מזרחה למסילת הברזל,

 7521 פרט לחלקות הנמצאות מזרחה למסילת הברזל, 7517 פרט לחלקה

 15 וחלק מחלקות 9, 10 במסומן במפה.

 החלקות: 5,4,1 וחלק מחלקה 6 בגוש 6314 כמסומן במפה: 12,10 עד 21,

 24, 33,32,28, חלק דרומי של חלקה 9, חלק מחלקה 23 (מסילת הברזל)

 בגוש 7513; החלקות הנמצאות מערבה למסילת הברזל בגוש 7522.

 עדנים הגוש: 6659 בשלמות.

 חלקי הגושים: 6575 פרט לחלקות 2 עד 4 וחלק מחלקה 1 במםומן במפה;

 6658 פרט לחלקות 1 עד 8, 10, 32 וחלקי חלקות 9, 11 עד 14, 19 (דרך)

 כמסומן במפה: 7518 פרט לחלקות 9, 13 עד 66 וחלק מחלקה 11 (דרך)

 כמםומן במפה.

 החלקות: 13 עד 23,16 עד 25 וחלק מחלקה 12 בגוש 6574 במםומן במפה:

 20 וחלק מחלקה 17 (דרך) בגוש 6576 כמסומן במפה: חלקה 10 וחלק

 מחלקות 4, 129 בגוש 6660 כמסומן במפה; חלקה 15 בשלמות וחלק

 מחלקה 12 בגוש 6661 כמסומן במפה.

 הגושים: 4248 עד 4250, 4254, 6315 עד 6318, 7530, 7674, 7677, 7682 ,

 7741-בשלמותם.

 חלקי הגושים: 4251 פרט לחלקות 30,28,27, 53,31, 54 וחלק מחלקה 14

 (מסילת הברזל) במסומן במפה 4255 פרט לחלק שנמצא בתחום הישוב

 גבעת השלושה:

 6312 פרט לחלק הנמצא מזרחית למסילת הברזל חיפה-לוד;
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 טור ב׳
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 טור K׳

 6314 פרט לחלקות ו, 4, 5;

 6350 פרט לחלק שנמצא בתחום הישוב גבעת השלושה;

 6574 חלקות 17 עד 19, 21, 22 וחלק מחלקה 23 (דרך) במסומן במפה;

 6575 חלקה 2, וחלקי תלקות 1, 3 כמםומן במפה;

 6654 חלקות 32,27 (דרך) וחלקי חלקות 1 עד 6,4 עד 18,12 עד 20, 22 עד

 26 כמסומן במפה-,

 6656 חלקות 29, 30 וחלקי חלקות 22, 25 עד 28, 31 עד 34 במםומן

 במפה-,

 חלקה 15 וחלקי חלקות 9 (דרך), 10 (דרך) בגוש 7517 במסומן במפה;

 7518 חלקות 13 עד 66, וחלק מחלקה 11 (דרך) במםומן במפה•,

 7528 חלקות 48 עד 53, 56 וחלק מחלקה 33 (דרך) במסומן במפה;

 7529 פרט לחלקות 1, 12 וחלק מחלקה 18 (דרך) במםומן במפה;

 7531 חלק1ת 5, 9 עד 14, 35 עד 40 וחלקי חלקות 15, 16, 21 במסומן

 במפה-,

 7532 החלקות 59 עד 61, 63 וחלק מחלקה 35 (דרך) הגובלת עם חלקה

;61 

 7597 פרט לקטע הנמצא בתחום הישוב צופית-,

 7622 פרט לחלקות 31, 38 וחלק מחלקה ו (דרך) במםומן במפה•,

 7623 החלקות 26 עד 107, 132 עד 140 וחלק מחלקה 6 במסומן במפה;

 7672 החלקות 3 עד 6 ו-8;

 7673 פרט לחלקות 58 עד 63 ו־89;

 7675 החלקות 35 עד 41, 43 עד 46, 48, 49, 52, 53 וחלק מחלקות 31, 42,

 47, 51, 54, 55 במסומן במפה-,

 7676 פרט לקטע הנמצא בתחום הישוב שדה ורבורג;

 7679 החלקות 23, 69 עד 76, 78 79 וחלק מחלקה 65 (דרך) הגובלת עם
 חלקה 23;

 7742 פרט לחלקה 40 וחלק מחלקה 41 (דרך) כמסומן במפה;

 7744 פרט לחלקות 7 עד 15 ו־27;

 8876, 8877 פרט לחלקים הנמצאים בישוב גבעת השלושה.״

 כ׳׳ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994)

ק ר ב י ן ח צ  (חמ 3-136) י

 שר הפנים
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 בתוספת הראשונה

, ( ן קו , תי ן י ע י ד ו ל מ ב ח ) ( ת ו י ר ו ז ת א ו צ ע ו מ ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה

9 ו 9 5 - ה ״ נ ש ת  ה

, אני מצווה לאמור: ,  כתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות

, תיקון פרט (לב) 2  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו

 בפרט (לב) -

 (ו) בהגדרת ״מפה״, אחרי י״ד בטבת התשנ״ד (28 בדצמבר 1993)״ יבוא ״ובתשריט

 הערוך בקנה מידה 0,000ו:1 החתום ביד שר הפנים ביום י״ז בכסלו התשנ״ה

 (20 בנובמבר 1994)״.

 (2) מתחת לקו המפריד -

 (א) ברשימת הגושים -

 (1) המלים ״4058 עד 4060, 4064,״ - יימחקו.

 (2) המלים ״4062 פרט לחלקה 1 וחלק מחלקה 41 כמסומן במפה:״ -

 יימחקו.

 (ב) ברשימת חלקי הגושים: במקום ״4122, 4125״, יבוא ״4060, 4062, 4122,

 4125״.

 י״ז בכסלו התשנ״ה (20 בדצמבר 1994)
 י צ ח ק ר ב י ן
 (חמ 3-1:16) י 1

 שר הפנים
 י דיו.י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 1259; התשמ״ח, עמי 488: התשנ״ג, עמי 1092: התשנ״ד, עמי 597.

1 9 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה ( ן , תיקו ד ע ל א ) ( ב ת ( ו י מ ו ק מ ת ה ו צ ע ו מ  צו ה

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי״ג-21953 (להלן - הצו תוספת פרט (קי)
: לתוספת הראשונה א ן ב ) י ט ק ט ( ך י פ ך ח / א ( י . ק י ע  ה

 ״(קי) המועצה המקומית אלעד.

 תאריך הקמתה: י״ז בכסלו התשנ״ד (20 בנובמבר 1994).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע:

 הגושים: 4058, 4059, 4064 - בשלמותם.

 החלקות: 7 עד 16,12, 21 עד 81,53 עד 83 וחלק מחלקות ו, 4 עד 56,54,6 עד 58,

 67 בגוש 4060 במםומן במפה של תחום המועצה המקומית אלעד הערוכה בקנה

 מידה של 1:5,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ז בכסלו התשנ״ד (20

 בנובמבר 1994) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד

 הממונה על מחוז המרכז, רמלה ובמשרד המועצה המקומית אלעד (להלן -

 המפה):

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״ג, עמי 1174: התשנ״ר, עמי 598.
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 12, 16, 8 ו עד 20, 22 עד 24, 26 עד 4,־׳:, 37 עד 40, .42 עד 49, 60 עד 65, 67 וחלק

 מחלקות 5, ו ו 13, 17 בגוש 4062 במסומן במפה׳,

 38, 40, 53 עד 60 וחלק מחלקות 61, 63, 64, 66, 67 בגוש 4063 במםומן במפה;

 חלק מחלקה 4 בגוש 5658 במסומן במפה:

 חלק מחלקה 6 בגוש 5659 במםומן במפה;

 3 וחלק מחלקה 1, 2 בגוש 5664 כמסומן במפה.״

ב 2. על אף האמור בסעיף 86וג(א) לצו העיקרי רשאי ראש המועצה להכין את הצעת  אישור תקצי

 התקציב לשנת הכספים 1995 לא יאוחר מתום 60 ימים מיום תחילתו של צו זה: המועצה

ת הצעות התקציב בשינויים או בלי שינויים עד תום 90 ימים מיום תחילתו של צו  תאשר א

ת ו י ו ע ן ט ו ק י  ת

 בתקנות חובת המכרזים (תיקון מסי 2), הח.שנ״ה-995ו, שפורסמו בקובץ התקנות 5653

 התשנ״ה, עמי 567 -

 (1) בתקנה 15(4), במקום ״(29)״ צ״ל ״(30)״ ובמקום ״(30)״ צ״ל ״(31)״;

 (2) בתקנה 16(1), במקום ״מינהל מקרקעי ישראל״ צ״ל ״מועצת מקרקעי ישראל״.

 זה.

ק ר ב י ן ח צ  י

 שר הפנים

 י״ז בכסלו התשנ״ה (20 בדצמבר 1994)

 (חמ 3-1926)

 (חמ 3-2385)
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