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 תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, (להלן - הפקודה),
 ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985, ובאישור ועדת

 הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה5, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בעד רישום של משכנתה, שעבוד אחר או סדרה של איגרות חוב שנעשו בידי אגודה
 שיתופית תשולם אגרה בסכום של 247 שקלים חדשים: רישום שינוי בכל אחד מן האמורים

 לעיל או ביטולם ייעשה בלא אגרה.

 2. בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף 26 לפקודה ובעד רישום העברתו של שעבוד
 כאמור, תשולם אגרה בסכום של 164 שקלים חדשים.

 3. (א) הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־2 ישתנו ב־ 1 בינואר של כל שנה (להלן - יום
 העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב,
 וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

 (ג) רשם האגודות השיתופיות יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 1 ו־2 כפי
 שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).

 (ד) בתקנה זו -

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

 ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון:

 ״המדד היסודי״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

 4. תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ״א-1981* - בטלות.

 5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 6. על אף האמור בתקנה 3, לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה,
 יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2001.

 כ״א בתמוז התשס״ב (1 ביולי 2002)
י ר ז י נ ה ב מ ל  (חמ 1352-ג) ש

 שר העבודה והרווחה

 חוקי א״י, כרך אי, עמי 336.
 2 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמ׳ 130.

 3 ם־ח התשל״ה, עמי 207.

 4 ק״ת התשמ״א, עמי 462.

 תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985',
 באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה2, ולפי סעיף 2(ב)

 לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מתקין תקנות אלה:

 י סייח התשמ״ה, עמי 84.
 2 סייח התשג״ב, עמי 214.

 ג ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.
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 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), התשס״א-2001" (להלן - התקנות תיקון תקנה ו

 העיקריות), אחרי ההגדרה ״יונקים״ יבוא:

 ״״מזון אסור״ - מזון שאסורה האבסה בו לפי תקנה 2(ב) ו־(ג).״

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 2

 (ו) במקום כותרת השוליים יבוא ״איסורים לענין מזון אסור״;

 (2) תקנות משנה (א) ו־(ב) יסומנו(ב) ו־(ג) כסדרן ולפניהן יבוא:

 ״(א) לא ייבא אדם מזון אסור, לא ייצרו, ישווקו, יאחםנו או יובילו.״

 ו׳ באלול התשם״ב (14 באוגוסט 2002)
ם ש מ ח ו ן ו ל  >חמ 2671-ג) ש

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 4 ק־ת התשס״א, עמ׳ 914.

 הודעת שירותי תיירות (מורי דרך), התשס״ב-2002

 בהתאם לתקנה 2 מד) לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ״ז-1967' (להלן -
 התקנות), ועקב העליה במדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש יוני 2002 לעומת המדד

 שפורסם לחודש יוני 1990 אני מודיע לאמור:

 1. החל ביום כ״ז בטבת התשס״ב (1 בינואר 2003) האגרה שתשולם בעד מתן רישיון לפי עדכון האגרה
 תקנה 12(א) לתקנות, תהיה 217 שקלים חדשים-, בעד מתן רישיון או חידושו לתקופה קצרה

 משנתיים, תשולם אגרה בשיעור יחסי.

 י״ד באב התשס״ב (23 ביולי 2002)
ן ו ר ל ש א י ר  (חמ 25ג-3) א

 שר התיירות

 ק״ת התשכ״ז, עמי 1156: התשג״א, עמי 241; התשס״א, עמי 1074.

 עו המועעות המקומיות (מועעות אזוריות)(מרום הגליל, תיקון),
 התשס״ב-2002

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, החלפת פרט (לו)
. בתוספת הראשונה א ן ב ) י ן ל ט ( ך ם פ ן ק מ  ב

 "(לו)

 מרום הגליל

 בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור המועצה האזורית מרום הגליל הערובה בקנה מידה של
 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א׳ באב התשס״ב (10 ביולי 2002), שהעתקים ממנה

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

 י ק״ת התשי״ח, עמי 1256; התשנ״ח, עמי 1105.
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 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון נצרת עילית, ובמשרד
 המועצה האזורית מרום הגליל.

 גושים: 14287, 14335, 14338, 14339 - בשלמותם;

 14336 פרט לחלקה 15 וחלק מחלקה 17;

 14337 פרט לחלק מחלקה 14 כמסומן במפה!

 14340 פרט לחלק מחלקה 1 כמסומן במפה.

 חלקות: חלק מחלקה 43 בגוש 14280 במסומן במפה;

 חלקה 21 וחלק מחלקות 9, 29, 30 בגוש 14283 כמםומן במפה:

 חלק מחלקות 1, 12 בגוש 14284 במסומן במפה:

 חלק מחלקות 3, 10 בגוש 14285 במםומן במפה•,

 חלקה 1 וחלק מחלקה 2 בגוש 14341 במסומן במפה:

 חלקה 6 וחלק מחלקות 1, 2 בגוש 14342 במסומן במפה;

 חלק מחלקה 22 בגוש 14398 כמםומן במפה:

 חלק מחלקה 14 בגוש 14399 במסומן במפה.

 חלקות: חלק מחלקה 6 בגוש 14451 כמסומן במפה;

 חלק מחלקות 29, 32, 35 בגוש 14452 במםומן במפה;

 חלק מחלקה 5 בגוש 14453 כמםומן במפה.

 גושים: 13912, 15669 - בשלמותם.

 חלקות: 1 עד 31,18 עד 69,33, ו74,72,7 עד 79 וחלק מחלקות 23,20,19,
 24, 28, 34 עד 36, 53, 70, 73 בגוש 15679 במסומן במפה.

 גושים: 13745 עד 13749, 13752, 13759 - בשלמותם-,

 גוש 13751 פרט לחלקות 12, 13 וחלק מחלקות 7, 15, 22 במסומן
 במפה.

 חלקות: ו ער 22, 35 עד 37 בגוש 13099;

 חלקות 1 עד 40, 48 עד 50 בגוש 13100.

 חלקות: 16 עד 20, 25, 27, 28 בגוש 13677;

 חלק מחלקות 1, 8 בגוש 13678 במסומן במפה;

 חלק מחלקות 1, 3 בגוש 13679 במםומן במפה.

 גושים: 14234, 14235, 14237, 14254 - בשלמותם:

 חלקות: ו עד 5, 17, 18 בגוש 14211;

 חלקות ו, 4, 6 וחלק מחלקה 2 גוש 14220 במםומן במפה-,

 חלקות 1 עד 10, 13 עד 21 בגוש 14221;

 חלקה 8 וחלק מחלקה 26 בגוש 14222 כמסומן במפה:

 חלקות 1 עד 3, 5 עד 7 וחלק מחלקה 4 בגוש 14236 במםומן
 במפה-,

 חלקות ו עד 3, 5 וחלק מחלקה 4 בגוש 14238 כמםומן במפה.

 טור א׳

 אביבים

 אור הגנוז

 אמירים

 ביריה

 בר־יוחאי

 דובב
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 טור K׳ טור ב׳
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 דלתון גושים: 14053 עד 14067 - בשלמותם.

 חזון גושים: 15555 עד 15557, 15559, 18858 - בשלמותם.
 חלקות: ו עד 8, 24 עד 26, 29 בגוש 18857;

 חלקות 1 עד 20,19,17, 23,22, וחלק מחלקה 21 בגוש 15558 במםומן
 במפה:

 חלקות ו עד 3, 5, 6 וחלק מחלקות 9, 10 בגוש 15565 כמםומן
 במפה.

 טפחות גושים: 15606, 15610, 15611, 15618 - בשלמותם.

 חלקות: חלק מחלקה 1 בגוש 15582 במסומן במפה!

 חלקות 1 עד 3, 5 עד 19 וחלק מחלקה 4 בגוש 15583 במםומן
 במפה•,

 חלקות 1 עד 11 וחלק מחלקה 13 בגוש 15608 כמסומן במפה:

 חלקות 4, 8 עד 11 וחלק מחלקות 5, 7, 16, 19 בגוש 15609 במסומן

 במפה:

 חלקה 5 וחלק מחלקה 8 בגוש 15612 כמסומן במפה;

 חלקות ו עד 4 בגוש 15616;

 חלקות 1 עד 4, 5 עד 10 בגוש 15617;

 חלקה 32 חלק מחלקה 33 בגוש 15619 המסומן במפה.

 בלנית גושים: 15584, 15585, 15587 עד 15594, 15604, 15605, 15607

- בשלמותם.

 חלקות: חלק מחלקה 2 בגוש 15526 במסומן במפה:

 חלקות 1, 2, 6, 11 עד 13 וחלק מחלקות 3, 5, 7 עד 10 גוש 15586
 כמסומן במפה.

 כפר שמאי גושים: 13896 עד 13899, 13901 עד 13911, 13913, 13914 - בשלמותם.

 ברם בן זמרה גושים: 14261, 14264 עד 14271 - בשלמותם.

 חלקות: חלקה 29 וחלק מחלקה 30 בגוש 14099 כמסומן במפה:

 חלק מחלקות 6, 7, 9 בגוש 14244 במםומן במפה;

 חלק מחלקות 2, 3, 5, 9 בגוש 14248 במסומן במפה:

 חלק מחלקה 3 בגוש 14249 כמסומן במפה:

 חלקות 1 עד 10 וחלק מחלקה 11 בגוש 14262 כמםומן במפה;

 חלקות 2 עד 5 וחלק מחלקה 1 בגוש 14263 במסומן במפה.

 לבנים גוש: 5547 ו - בשלמותו.
 חלקות: חלק מחלקה 2 בגוש 15554 כמםומן במפה;

 חלק מחלקות 33, 35, 61 בגוש 15538 כמסומן במפה.

 מירון גושים: 13676, 13680 עד 13682, 13684 עד 13692 - בשלמותם;

 גוש 13679 פרט לחלק מחלקות ו, 3 כמםומן במפה,

 חלקות: 1 עד 15, 21 עד 24, 26 בגוש 13677;

 חלקות 2 עד 7, 9 וחלק מחלקות 1, 8 בגוש 13678 כמסומן במפה.
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 טור א׳ טור ב׳

 גושים: 14454 עד 14460 - בשלמותם.

 חלקות: 1 עד 5, 7, 8 וחלק מחלקה 6 בגוש 14451 במסומן במפה:

 חלקות 1 עד 28, 30, 31, 33, 34, 36 עד 39 וחלק מחלקות 29, 32, 35
 בגוש 14452 במםומן במפה•,

 חלקות ו עד 4, 6 וחלק מחלקה 5 בגוש 14453 במסומן במפה.

 גושים: 19540 עד 19544, 19547 עד 19552 - בשלמותם!

 גוש 19545 פרט לחלקות 1 עד 5.

 חלקות: 28 עד 41, 43 וחלק מחלקות 15, 27, 42 בגוש 19553 במםומן
 במפה.

 גושים: 14302,14300 עד 14324 - בשלמותם.

 חלקות: 4, 7, 8 בגוש 14285;

 חלק מחלקות 6 עד 10 בגוש 14286 במסומן במפה:

 חלקות 4 עד 7 וחלק מחלקות 1, 3, 8, 13, 14 בגוש 14301 במםומן

 במפה.

 גוש 13750 - בשלמותו.

 גושים: 15633, 15634, 15673, 15675, 15676, 15680 עד 15685, 15689 עד
 15692, 18178 עד 18180 - בשלמותם:

 גוש 15672 פרט לחלקות 2, 9, 11, 16, 17 וחלק מחלקות 7, 10, 12 עד
 15, 115 במםומן במפה:

 גוש 18181 פרט לחלקות 73, 74 וחלק מחלקה 69 במטומן במפה.

 חלקות: חלקה 18 וחלק מחלקות 10, 17 בגוש 15635 במסומן במפה:

 חלקות 21 עד 23, 26, 27, 29, 30, 37 עד 52, 54 עד 68, 81 וחלק

 מחלקות 19, 20, 24, 28, 34 עד 36, 53, 70, 73 בגוש 15679 במםומן

 במפה:

 חלקות 64 עד 70,68 עד 102,100,98 עד 04ו, 110, 2* 1, 114, 16 ו עד
 122 וחלק מחלקה 108 בגוש 15688 במסומן במפה-,

 חלק מחלקה 3 בגוש 18187 במסומן במפה:

 חלק מחלקות 10, 17 בגוש 18535 כמסומן במפה.

 גושים: 14171 עד 14184 - בשלמותם.

 גוש: 19168 בשלמותו.

 חלקות: חלק מחלקות 1, 2 בגוש 18185 במםומן במפה׳,

 חלקה 3 וחלק מחלקות ו, 2 בגוש 19165 במסומן במפה׳,

 חלקות 3, 4 וחלק מחלקות 1, 2 בגוש 19170 במסומן במפה;

 חלקות 1 עד 4 וחלק מחלקות 5, 6 בגוש 19186 במסומן במפה;

 חלקות 1 עד 14,7 עד 65,61 וחלק מחלקות 8, 9 בגוש 19187 במסומן

 במפה.

 ספסופה

 עין אל אסד

 עלמה

 עמוקה

 פרוד

 ריחאניה

 שזור
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 טור א׳ טור ב׳

 שפר גושים: 15667, 15668, 15674 - בשלמותם.

 חלקות: 2, 9, 11, 17,16 וחלק מחלקות 7, 10, 12 עד 15, 115 בגוש 15672
 במםומן במפה.

 גושים: 13610, 13611, 13875, 13876, 13879, 13917 עד 13921, 14031 עד 14049, 14050, 14069,
 14070 עד 14075, 14105, 14106, 14161 עד 14164, 15693, 15694, 18182, 18184, 18185 -

 בשלמותם;

 גוש 13877 פרט לחלקה 52 וחלק מחלקה 48 במםומן במפה!

 גוש 13878 פרט לחלקות 20, 24, 26 עד 30;

 גוש 15635 פרט לחלקה 18 וחלק מחלקות 10, 17 כמסומן במפה.
 חלקות: חלקות 1 עד 16,13 עד 25 וחלק מחלקות 57,43,30,27,26,15,14 בגוש 13604 כמםומן

 במפה;

 חלקות 62 עד 77, 82 עד 89, 92 עד 96 בגוש 13608;

 חלקות 1. 2, 5, 6, 12, 14 בגוש 13609;

 חלקות 2 עד 63, 99, 06 ו וחלק מחלקה 108 בגוש 15688 במסומן במפה;

 חלקות 73 , 74 וחלק מחלקה 69 בגוש 18181 במסומן במפח;

 חלק מחלקה 3 בגוש 18187 במסומן במפה:

 חלקה 3 וחלק מחלקות ו, 2 בגוש 19174 במםומן במפה:

 חלקות 45 עד 47 בגוש 19175;

 חלקות 1, 2, 93 בגוש 19176.

 א׳ באב התשם״ב (10 ביולי 2002)
שי (וזמ 0ג1-ב) ו י ה י ל  א

 שר הפנים

 עו המועעות המקומיות (א)(ראמה, תיקון), התשם״ב-2002

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950, במקום פרט (ל״ז) החלפת פרט(ל״ז)
 בתוספת הראשונה

 יבוא:

 ״(ל״ז) המועצה המקומית ראמה.

 תאריך הקמתה: י״א בתמוז התשי״א (15 ביולי 1951).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 18831 עד 18842, 18862 עד 18865, 18872 - בשלמותם.
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק־ת התשי־׳א, עמי 78ו; התשכ״ב, עמ׳ 280; התש״ל, עמי ו5ו.
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 החלקות: 15, 17 עד 68, 70 עד 72 וחלקי חלקות 3, 16, 69 בגוש 18830 כמסומן במפת
 תחום המועצה המקומית ראמה הערובה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום א׳ באב התשם״ב(10 ביולי 2002) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
 הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית, ובמשרד המועצה

 המקומית ראמה (להלן - בפרט זה המפה);

 18 עד 29, 36, 38 עד 60, 63 וחלק מחלקה 61 בגוש 18829 במסומן במפה:

 ו עד 22 וחלקי חלקות 25, 36 בגוש 18843 כמםומן במפה;

 1 עד 11 וחלק מחלקה 12 בגוש 18855 במסומן במפה;

 חלקי חלקות ו, 2 בגוש 19170 כמסומן במפה:

 7, 24 עד 28, 30, 32 וחלקי חלקות 6, 31 בגוש 19174 כמםומן במפה•,

 השטח המותחם על ידי הגושים 18833 עד 18835, 18839 שהוא השטח הבנוי של
 הכפר ראמה.״

 א׳ באב התשם״ב (10 ביולי 2002)
י ש ו י ה י ל  >חמ.3-269) א

 שר הפנים

 כללי המועצה לענף הלול(מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2002) (תיקון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 31, 53, 70, ו7 ו־73(ב) לחוק המועצה לענף הלול(ייצור
 ושיווק), התשכ״ד-963ו' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א)
 לחוק-יסוד: הממשלה2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977וג, קובעת המועצה לענף

 הלול כללים אלה:

 תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5(א) לכללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור פטמים לשיווק בשנת 2002),
 התשס״ב-ו4200, בפסקה (1) -

 (1) אחרי ״מטה אשר״ יבוא ״והיישובים באזור״.

 (2) בסופה יבוא ״ו״האזור״ - כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות
 שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

 התשל״ח-977ו5״.

 נתאשר.

 כ״ז באב התשס״ב (5 באוגוסט 2002)
 (דומ 5-685)

ם ש מ ח ו ן ו ל  ש
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 י ס״ח התשכ־ד, עמ׳ 2 וי, התשנ״ד, עמי 44.
 2 ס״ח התשניב, עמ׳ 214.

 5 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשנ״ד, עמי 348.

 ״ ק־ת התשס־יב, עמי 393.
 5 סייח התשל־ח, עמי 48; התשנ״ה, עמי 58.
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א מסד ר ו י  ג
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ה א י צ י ק י ל  ד
 שרת התעשיה והמסחר




