רשומות

קובץ התקנות
ט׳׳׳ז בתשרי תשג״ז

 30בספטמבר 1966

ע<*!1

עמוד
ת ק נ ו ת האגודות השיתופיות )אגודות(׳ תשכ״ז—1966

י ,

.

.

.

ת ק נ ו ת האגודות ה ש י ת ו פ י ו ת ) ת י ק ו ן ( ׳ תשכ״ז—. 1966

.

.

.

.

V

.

.

.

צו הביטוח ה ל א ו מ י ) ה ג ד ל ת שיעורי גימלת שאירים( ,תשפ׳ז—• 1966

,

צו לעידוד ה ח ס כ ו ן ) פ ט ו ר מ מ ס ה כ נ ס ה ( ) מ ס ׳  ^2תשכ״ז—1966

.

.

.

צ ו ־ ש ע ת ־ ח י ר ו ם ) ש י ע ו ר תשלום ח ו ב ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ז—1966

.

.

.

צו ה ג י ט ו ח ה ל א ו מ י ) ה ג ד ל ת שיעורי ק י צ ב ת זיקנה( ,תשכ״ז—. 1966

׳

66
.
י

67

.

67

.

69
69

.

70

כללי המועצה לייצור ולשיווק של י ר ק ו ת )גידול ת פ ו ח י אדמה בעונת הסתיו( ,תשכ״ז—1966

71

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) ג ז ר  ,תיקון( ,תשכ״ז—1966

72

מדור לשלטון מקומי
f

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) ה ג ל י ל התחתון ,תיקון( ,תשכ״ז—. 1966

.

72

.

.

75

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו ר י ו ת ( ) ע מ ק ־ ל ו ד  ,תיקון( ,תשכ״ז—1966
ח ו ק ע ז ר לגאר־שבע ) פ ת י ח ת עסקים ו ס ג י ר ת ם ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ׳׳ז—1966

.

.

79

פקודת האגודות השיתופיות
תקנות כדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לפקודת האגודות השיתופיות  ,וסעיפים )14א( ר)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

א ג ר ו ת בעד
עיון במסמכים
שבמשרדו של
הרשם

א ג ר ו ת בעד
אישור העתק
א ג ר ו ת בעד
רישום שעבוד
שהאגודה הטילה
על נכסיה

בעד עיון במסמך מהמסמכים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך  50אגורות:
) (1פנקס הרישום — לגבי אגודה שיתופית פלונית!
) (2שובר או העתק של תעודת הרישום של אגודה שיתופית!
) (3תקנותיה של אגודה שיתופית רשומה!
) (4צו המורה על פירוקה של אגודה שיתופית•,
) (5צו המורה על ביטול הרישום של אגודה שיתופית!
) (6פנקס השעבודים •שאגודות הטילו על נכסיהן' — לגבי אגודה שיתופית
פלונית.

.1

 .2בעד אישור העתק של מסמך מהמסמכים הנזכרים בתקנה  1תשולם אגרה בסך לירה
אחת לכל עמוד של מקור המסמך או חלק ממנו.
בעד רישום מהמפורטים להלן תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדו:

.3

לירות

)(1
)(2
(3) .
)(4

א ג ר ו ת בדבר
שעבוד לזכותה
ש?• אגודה
שיתופית

בעד רישום פרטי סדרה של איגרות חוב
בעד רישום משכנתה או שעבוד שנעשו על ידי אגודה שיתופית
חקלאית
בעד רישום משכנתה או שעבוד שנעשו על ידי אגודה שיתופית
שאיננה אגודה חקלאית
בעד רישום שינוי או ביטול של משכנתה ,שעבוד או סדרה של
איגרות חוב.

— 10
—5.
—10.
—2

) .4א( בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף  26לפקודה ובעד רישום העברתו של שעבוד
כאמור תשולם אגרה בסך שתי לידות ,אולם אם נערכו הטלת השעבוד והעברתו במסמך
אחד ,תהיה האגדה בעד רישומן של שתי הפעולות שתי לירות בלבד.
)ב( בעד עיון — לגבי אגודה שיתופית פלונית — בספר השעבודים שלזכותן של
אגודות שיתופיות ,המנוהל בהתאם לסעיף  26לפקודה ,ובעד עיון בתיק השעבוד תשולם
אגרה בסך  50אגורות.

ביטול

.5

תקנות האגודות השיתופיות )אגרות( ,תשכ״ב— — 1962בטלות.

תחילה

.6

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ח בתשרי תשכ״ז ) 2באוקטובר .(1966

השם

.7

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות )אגרות( ,תשכ״ז—1966״.

3

ה׳ בתשרי תשכ״ז) 19בספטמבר (1966
)חט (75013

1

2

3

66

יגאל אלון
שר העבודה

חוקי א׳׳י ,כרד א׳ ,פרק כ״ד  :ע״ר  ,1937תום׳  1מם׳  ,336עמי  ; 1עייר  ,1944תום׳  1מם׳  ,1380עמ׳
 : 125ם״ח  ,79תשי׳׳א ,עמ׳ .221
עייר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,1355תשב״ב ,עט׳ .2514
קובץ התקנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ז30.9.1906 ,

פקודת האגודות השיתופיות
תקנות האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לפקודת האגודות השיתופיות  ,וסעיפים ) 14א( ד)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

.1
יבוא:

במקום תקנה  22לתקנות האגודות השיתופיות) 1934 ,להלן — התקנות העיקריות(,
3

.זכותעיי!

הח5פת
תקנה 22

 .22כל אדם רשאי לעיין בלשכתו של הרשם במסמכים הרשומים להלן
לאחד ששילם את האגרה שנקבעה לכך:
) (1פנקס הרישום ?
) (2שובר או העתק של תעודת הרישום של אגודה שיתופית ו
) (3תקנותיה של אגודה שיתופית רשומה?
) (4צו המורה על פירוקה של אגודה שיתופית t
) (5צו המודה על ביטול הרישום של אגודה שיתופית»
) (6פנקס השעבודים שאגודות הטילו על נכסיהן.״

.2

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,תקנות־משנה ) (3ר) — (5בטלות.

תיקו! תקנה 13

.3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ח בתשרי תשכ״ז) 2באוקטובר .(1966

תחי5ה

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.

השם

ה׳ בתשרי תשכ״ז) 19בספטמבר (1966

יגאל אלון
שר העבודה

<חט (75013

1
2
3

חוקי א״י ,כרד א׳ פרק כ״ד ,עמ׳ .336
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ע״ר  ,1934תופ׳  2מם׳  ,418עמ׳  ;57ק״ת  ,1740תשכ״ה ,עמ׳ .2285

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
צו בדבר הגדלת שיעורי גימלת שאירים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לתוספת השניה לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—
) !1953להלן — התוספת( ,ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
 .1כל אחד מסכומי הגימלאות הנקובים בסעיפים  11,6,5,3,2ר 15לתוספת כאמור להא
1,
״  1לסכןמ ק
בטור א׳ יוגדל מיום י״ז בתשרי תשכ״ז ) 1באוקטובר
בטור ב׳:
( 1 9 6 6

1

ו א

ך

ה נ

ו ב

צ ד ו

הגדלת
גימלאי

ס״ח  ,137תשי״ד ,עמ׳  ; 6ם״ח  ,156תשכ״ה ,עמ׳ .130

קובץ התקנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ז30.9.1966 ,

67

הםעיוי

בלירות

בלירות

2

15

17.70

3

11.25

13.27

5

15

17.70

6

15

17.70

6

7.50

8.85

6

13.50

15.93

6

19

22.42

11

15

17.70

11

22.50

26.55

11

28.50

33.63

11

34

40.12

) 15א(

15

17.70

הנדלת מענק

 .2המענק הנקוב בסעיפים  4ו־)8א( לתוספת יוגדל ל־ 424.80לירות לגבי מי שהעילה
לזכאותו כאמור בסעיפים האמורים נוצרה ביום י״ז בתשרי תשכ״ז ) 1באוקטובר (1966
ואילך.

הנדלת
סכומים לפי
סעי13 *1

 .3כל אחד מהסכומים הנקובים בסעיף  13לתוספת כאמור להלן בטור א׳ יוגדל מיום
י״ז בתשרי תשכ״ז ) 1באוקטובר  (1966ואילך לסכום הנקוב לצדו בטור ב׳:
ט ו ר א׳
בלירות

4

ט ו ר א׳

טור ב׳

n

w

.

י

ט ו ר ב׳
בלירות

34

40.12

51

60.18

לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי)הגדלת שיעורי גימלת שאירים( ,תשכ״ז—1966״.

כ״ז באלול תשכ״ו) 12בספטמבר (1966
« (760332 0

68

יגאל אלון
שר העבודה

קוב? התקנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ז30.9.1966 ,

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
צו בדבר הגדלת שיעורי קיצבת זיקנה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לתוספת הראשונה לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד-
) !1953להלן — התוספת( ,ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
שיעורי קיצבת היסוד הנקובים בסעיף )2א( לתוספת יוגדלו:

.1

)(1
)(2
)(3
)(4

הגדלת
קיצבת

 17.70לידות
 26.55לידות
 33.63לירות
 40.12לירות

למבוטח בלא תלויים ל־
למבוטח שתלוי בו אדם אחד ל־
למבוטח שתלויים בו שני אנשים ל־
למבוטח שתלויים בו יותר משני אנשים ל־

הזסנה

.2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בתשרי תשכ״ז ) 1באוקטובר .(1966

תחילה

.3

לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי )הגדלת שיעורי קיצבת זיקנה( ,תשכ״ז—1966״.

השם

כ״ז באלול תשכ״ו) 12בספטמבר (1966
) ח מ (750332

יגאל אלון
שר העבודה

ם׳׳ח  ,137תשי׳׳ד ,עמ׳  ; 6ס״ח  ,466תשב״ה ,עמ׳

1

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות
ממם הכנסה( ,תשט״ז— 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
 .1איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של אוצר לתעשיה בע״מ,
בסכום כולל של חמישה מיליון לידות שיעמדו לפדיון בשנת  1971עם זכות לפדיון מוקדם
החל מתום  24חדשים מהוצאת האיגרות ,ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום ט״ו
באלול תשכ״ו) 31באוגוסט  (1966ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום
מס חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  161לפקודת מם
הכנסה .

פטור ממם
הכנפה

2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(2תשכ״ז—1966״.

.2

ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט (1966
<חמ (72650

1
2

riif

השם

פנחס ספיד
שד האוצר

ם״ח  ,201תשט״ז ,עט׳ .52
ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוםח חדש  ,6עט׳ .120

התמנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ז30.9.1066 ,

69

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו בדבר קביעת שיעור היטל ואופן חישובו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירוס )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
אני מצווה לאמור:
תיקון פרט 552

 .1בפרט  552לתוספת לצדשעת־חידום)שיעור תשלוט חובה(,תשכ״ה—) 1964להלן —
התוספת( —
2

) (1בטור ג׳ ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1שהיתה ביום ט״ז בתשרי תשכ״ז) 30בספטמבר  (1966במלאי של מחזיק
טובין המשתמש בה או הנועדה לשמש לו לייצור ,ובלבד שהיתה במלאי של
אותו מחזיק טובין ביום י״ג בתמוז תשכ״ו ) 1ביולי (1966׳׳.
) (2בטור ה /מתחת לכותרת ״בלידות״ ,במקום ״1.15״ יבוא ״0.70״.
ת י ק ״

פ

ר

ט 6 5 3

בפרט  553לתוספת —

.2

) (1בטור גי ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1שהיתה ביום ט״ז בתשרי תשכ״ז) 30בספטמבר  (1966במלאי של מחזיק
טובין המשתמש בה או הנועדה לשמש לו לייצור ,ובלבד שהיתה במלאי של
אותו מחזיק טובין ביום י״ג בתמוז תשכ״ו) 1ביולי (1966״.
) (2בטור ה /מתחת לכותרת ״בלידות״ ,במקום ״1.15״ יבוא ״0.70׳•׳.
״

׳

¡

3

í

C

לצו זה ייקרא ״צו־שעודחירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.

.

י״א בתשרי תשכ״ז) 25בספטמבר (1966
ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המסחר והתעשיה

70

1

ם״ח  ,4314תשכ״ד ,עמ׳  ;175ם״ח  ,474תשכ״ו ,עט׳ .31

2

ק״ת  ,1900תשב״ ו ,עמ׳ .2386

קובץ התקנות  ,1939ט׳׳ז בתשרי תשכ״ז30.9.1066 ,

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—1959
כללים לגידול תפוחי־׳אדמה בעונת הסתיו 1966
בתוקף .סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 , 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
1

בכללים אלה —

•1

הגדרות

״עונה״ — תקופה לגידול תפוחי אדמה ו
״סתיו 1966״ — התקופה שבין ה׳ באלול תשכ״ו) 21באוגוסט  ,(1966לבין י״ז בחשון תשכ״ז
} 31באוקטובר ; (1966
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ,ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי אדמה.
המכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת סתיו  1966בכל שטח הארץ היא

.2

20,000

מכפות גידי?

דונם.

.3

המועצה רשאית לפצל את עונת הסתיו  1966לעונות־משגה.

.4

אלה העקרונות לפיהם ייקבעו מכסות אישיות:
) (1למגדל תפוחי אדמה המבקש לגדל תפוחי אדמה בעונת סתיו  ,1966תיקבע
מכסת גידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו לגידול תפוחי
אדמה בעונת סתיו  1965אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המכסה שאושרה לו»
) (2עודף המכסה הכללית של תפוחי אדמה בעונת סתיו  ,1966אשר לא
הוקצה על ידי ועדת המכסות בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסקה ) ,(1או שהוק
צה כאמור במכסות אישיות והוכח למועצה כי לא בוצעו ,יוקצה למגדלים שלא
גידלו תפוחי אדמה בעונת הסתיו  1965וביקשו לגדל בעונת הסתיו  ,1966ככל
האפשר כגודל מכסה אישית שנקבעה ליחידת משק באזור בו נמצא משק
המגדל וכן למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של תפוחי־אדמה ככל האפשר
בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעונת סתיו .1966

 .5לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול תפוחי־אדמה
געונת הסתיו( ,תשכ׳״ז—1966״.
נתאשר.
כ״ב באלול תשכ״ו) 7בספטמבר (1966

ראובן איילנד
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

)חט (739901

חיים גבתי
שר החקלאות
1

ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המסחר והתעשיה

ם״ח  ,292תשי״ט ,עט׳  ; 222פ״ח  ,360תשכ״ב ,עט׳ .31

קובץ התקנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ו).9.1966 ,

ע ו נ

י '
ת

מ ש נ ה

ע ק ד י מ מ

לקביעת
מכפות
אי

''
־

השם

יית

מדוד לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזורית גזר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ד 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

תיקח
פ ר ט )ט(
בתוספת
הראשונה

 .1בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
בפרט )ט( —
2

) (1בהגדרה של ״מפה״ ,אחרי ״) 29באפריל (1966״ יבוא *,וביום ט״ו באלול
תשכ״ו) 31באוגוסט (1966״!
) (2מתחת לקו המפריד —
)א( ברשימת הגושים ,במקום ״ 4626עד 4630״ יבוא ״ 4628 ,4626עד
4630״ !
)ב( ברשימת הגושים ,אחרי ״ 4379חלקה 4״ יבוא ״ 4627פרט לחלק
הנמצא מזרחה לחלקה ) 120נחל( ,כמסומן במפה׳/
.2
1966״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )גזר ,תיקון( ,תשכ״ז—

ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט (1966

2

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ - .256
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,1355תשב׳׳ב ,עט׳  ;2533ק״ת  ,1377תשכ״נ ,עט׳  ;140ק״ת ,1883
תשכ״ו ,עט׳ •1999

/

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזורית הגליל־התחתון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ד 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
.1
במקום פרט )טז( יבוא:
״)טז(
הגליל התחתון
י
2

החלפת
פרט <ט0
בתוספת
הראשונה

בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור הגליל התחתון ,הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב באלול תשכ״ו ) 7בספטמבר  ,(1966שהעתקים ממנה
1

2

72

ד י נ י ט ד י נ ת י׳2ראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ק׳׳ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,1363תשכ״ב ,עט׳  ;2619ק״ת  ,1424תשכ״נ ,עט׳ .11314

קובץ התקנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ז30.9.1966 ,

מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרד
המועצה האזורית הגליל התחתון ,טבריה.
טור א׳
שם הישוב

1

,.

טור נ׳
נושים וחלקות רישום קרקע

.

אילניה

הגושים:

 15139עד  15153 ,15152 ,15147 ,15146 ,15143בשל
מותם !  15156פרט לחלקות  1עד 111 ,107 ,104 ,39
עד  ,126 ,123 ,122 ,120 ,114וחלקים מחלקות 108 ,105
)דרכים(.

ארבל

הגושים:

 17334 ,17317 ,17316עד ,15251 ,15250 ,15248 ,17339
 15267 ,15254בשלמותם.

חלק הגוש:

 15249כמסומן במפה.

בית־קשת

הגושים:

 15291עד ,15149 ,15148 ,15145 ,15138 ,15137 ,15293
 17042עד  17045בשלמותם!  17041פרט לחלקות 35
עד .39

הזורעים

הגושים:

 15055,15053 ,15052עד ,15268 ,15253 ,15252 ,15059
 15272עד  15278 ,15276בשלמותם.

חלקי הגושים 15054 ,15051 :כמסומן במפה! החלק המסומן באות ״א״
במפה בגוש .15345
,
כפד־זיתים

הגושים:

 17309עד  17318 ,17311עד  17333בשלמותם! שטח
כפר חטין.

כפד־חטים

הגושים:

 15500עד  17312 ,15504עד  17315בשלמותם.

כפר־קיש

הגושים:

 15364 ,15361עד  15373 ,15367עד ,15396 ,15379
 15487 ,15484 ,15482 ,15397עד  15492 ,15490עד
 15495בשלמותם! החלק הנמצא מזרחית לנחל שערה
בגוש  15363 ! 15362פרט לחלקות  4 ,3וחלק מחלקה 2
)ואדי( הגובל בחלקות  ,3׳ ! 4החלק המסומן במפה באות
״א״ בגוש  15485 ! 15380פרט לחלקות  1עד  5 ,3עד ,21
 ,92חלקי חלקות ) 94 ,4דרך( כמסומן במפה! 15486
פרט לחלקות  ! 145 ,2 ,1שטח הכפר חדתה.

קובץ התקנות  ,1939ט״ 1בחשרי תשב״ז30.9.1966 ,

טור ג׳
נושים וחלקות רישום קרקע

טור א׳
שים הישוב

לביא

הגושים:

 15225 ,15218 ,15217 ,15215עד W 15233 ,15231
 15242 ,15237 ,15235עד  15255 ,15247עד ,15258
 15263עד  15270 ,15269 ,15266בשלמותם .חלקות 1
עד  6 ,4עד  8וחלקי חלקות  10 ,9 ,5בגוש 15219
כמםומן במפה» שטח הפר לוביה.

מצפה

הגושים:

 15081עד  15086 ,15084עד  15088בשלמותם.

שדה־אילן

הגושים:

 15238 ,15136 ,15135עד  15259 ,15241עד ,15262
 15290בשלמותם.

שדמות״דבורה הגושים:

 15120עד  15355 ,15125עד ,15369 ,15368 ,15360
 15491בשלמותם! שטח בפר מעדר.

הגושים:

 15128עד  15294 ,15131עד 15481 ,15480 ,15297
בשלמותם.

הגושים:

 15220בשלמותו .חלקי חלקות  10 ,9 ,5בגוש 15219
כמםומן במפה )אחוזת נפתלי(!
 17210עד  17220 ,17214 ,17212עד  17224בשלמותם.
 17213פרט לחלקות  127עד ) 130בי״ם כדורי( ?
) 15232 ,15236הודיות( s
 16615 ,15155,15154 ,15144עד  16619בשלמותם.

החלקות:

 1עד  111 ,107 ,104 ,39עד 126 ,123 ,122 ,120 ,114
וחלקי חלקות ) 108 ,105דרכים( בגוש  ¡ 15156שטח
הכפר אש־שג׳רה )חוות השומר(!  1עד  7 ,5עד ,10
38 ,36 ,35 ,32 ,31 ,28 ,27 ,24 ,23 ,20 ,19 ,16 ,14 ,13
עד  41בגוש  17 ,14 ,13 ,10 ,9 ,6 ,5 ,1 ! 16620עד 20
בגוש  ! 16644שטח הכפר נמרין״.

שרונה

 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגליל התחתון ,תיקון(,
תשכ״ז—1966״.
כ״ב באלול תשכ״ו) 7בספטמבר (1966
<חמ (8001
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חיים משה שפירא
שר הפנים

קוב׳ז התקנות  ,1939ט״ז בתשרי תשכ״ו30.9.1906 ,

פקודת ה&ועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזורית עמק־לוד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות •י ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
.1
במקום פרט )מד( יבוא:
״)מד(
עמק לוד
2

החלפת
פרט )מד(
בתוספת
הראשונה

בפרט זה ,״מפה״ — המפה של המועצה האזורית עמק־לוד הערוכה בקנה מידה של
 1:10,000והחתומה ביד,שר הפנים ביום ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט  ,(1966שהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד המועצה האזורית עמק־לוה כפר חב״ד,
ובמשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה.
ט ו ר ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

ט ו ר א׳
שם הישוב

אחיעזר

הגושים:

 6460בשלמותו 3998 ,פרט לחלק מחלקה  15כמסומן
במפה <  6265,6264פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב
כפרחב״ד.

החלקות:

 1עד  47 ,32עד  51 ,49עד  56וחלקים מחלקות ,36
 42ד 50בגוש  3969כמםומן במפה!  4 ,1עד ,13 ,12 ,8
 18 ,17וחלקים מחלקות  9 ,3 ,2עד  14 ,11עד ,20 ,16
 27 ,24 ,23בגוש  3987כמסומן במפה!,13,10,9,6,5 ,1
 29 ,26 ,25 ,22 ,21,18 ,17 ,14וחלקים מחלקות ,19 ,16
 30 ,28בגוש  3999כמסומן במפה! 1עד  4וחלק מחלקה
 5בגוש  4001כמםומן במפה!  1עד  21 ,11 ,8עד ,62
 79 ,77 ,76 ,73 ,72עד  89 ,87עד  94וחלקים מחלקות
 12 ,10 ,9עד  63 ,20עד  69 ,65עד 88 ,78 ,75 ,74 ,71
בגוש  6459כמםומן במפה!  30עד  40וחלקים מחלקות
 1עד  24,17עד  42 ,41 ,29בגוש  6461כמסומן במפה.

חלקי החלקות 43 :עד  50 ,48בגוש  6462כמסומן במפה !  43עד 49
בגוש  37,33,31 ! 6263בגוש  6468כמסומן במפה.
גנות

הגושים:

 6057,6056בשלמותם!  6055פרט לקטע הנמצא מערבית
לכביש ראשון לציון—רעננה! קטע מגוש  6028הנמצא
מזרחית לכביש ראשון לציון—רעננה.

זיתן

הגושים:

 3996 ,3995 ,3989 ,3988בשלמותם!  3987פרט לקטע
הנמצא בתחום הישוב אחיעזר!  3997פרט לקטע הנמצא
בתחום הישוב יגל.

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .356
ק׳׳ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,868תשי׳׳ט ,עט׳  ;711ק״ת  ,882תשי״ט ,עט׳ .1009

קובץ התקנות  ,1939ט״< בתשרי תשכ״ז80.9.1966 ,

75

טור ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

טור א׳
שם הישוב

החלקות:

 1עד  12 ,10עד  74 ,73 ,25בגוש  3970כמסומן במפה!
 1עד  8 ,6עד  59 ,14 ,12עד  61וחלק מחלקה  13בגוש
 3985המסומן במפה!  1עד  9 ,8,3וחלק מחלקה  5בגוש
 3986כמםומן במפה! 1עד  19 ,3וחלק מחלקה  20בגוש
 3992כמסומן במפה!  3עד  41 ,9בגוש 68 ,67 ! 3993
וחלקים מחלקות  69 ,66עד  78 ,75 ,74 ,71בגוש 6459
כמסומן במפה,

חלקי החלקות 15 :בגוש  3998המסומן במפה!  5 ,1בגוש  4008כמסומן
במפה.
חמד

יגל

הגושים:

 6065 ,6063 ,6062 ,6059בשלמותם!  6054פרט לקטע
הנמצא מערבית להביש ראשון לציון—רעננה!

קטעי הגושים:

 6067,6066הנמצאים צפונית להביש בית־דגן—יהוד.

הגושים:

 6464 ,6463בשלמותם.

החלקות:

 1עד  ,7וחלקים מחלקות  8עד  25 ,12בגוש 3997
המסומן במפה!  3 ,2בגוש  2 !4009וחלק מחלקה 8
בגוש  4010המסומן במפה!  18עד  23וחלקים מחלקות
 6עד  •24 ,17עד  42 ,29עד  44בגוש  6461המסומן
במפה!  1עד  51 ,49 ,42וחלקים מחלקות  43עד ,48
 50בגוש  6462המסומן במפה!  27עד  66 ,63 ,39עד ,95
 105 ,104וחלקים מחלקות  15עד  40 ,26עד ,62 ,43
 69 ,65 ,64עד  103 ,101בגוש  6465המסומן במפה!
 10עד  28 ,19עד  66 ,61וחלקים מחלקות 20 ,9 ,8 ,6
עד  65 ,63 ,62 ,27בגוש  6466המסומן במפה.

חלקי החלקות 5 ,1 :בגוש  4008המסומן במפה!  12 ,10 ,9עד 64 ,20
עד  88 ,66בגוש  6459המסומן במפה.
בפר חב״ד

הגושים:

 6259עד  6284 ,6283 ,6262בשלמותם!  6255 ,6253פרט
לחלקות וחלקי החלקות הנמצאים בתחום הישוב צפריה.

החלקות:

 1עד  ,42וחלקים מחלקות  43עד  49בגוש  6263המסומן
במפה!  6 ,5 ,2 ,1עד  67 ,22עד  69וחלקים מחלקות
 23עד  66 ,65 ,39בגוש  6264המסומן במפה!  4 ,1עד
 10 ,6וחלקים מחלקות ,19 ,18 ,15 ,14 ,11 ,9 ,7 ,3 ,2
 31 ,30 ,27 ,26 ,23 ,22בגוש  6265המסומן במפה! 1
עד  19 ,6עד  50 ,41 ,31 ,21וחלקים מחלקות ,18 ,7
 52 ,40 ,39 ,32 ,30 ,22עד  54בגוש  6269המסומן
במפה!  4 ,3 ,1וחלקים מחלקות ,72 ,52 ,11 ,9 ,6 ,5 ,2
 89 ,87בגוש  6270המסומן במפה!  1עד  36 ,34עד
 48 ,40עד  55 ,54 ,52וחלקים מחלקות 53 ,47 ,41 ,35
קובץ התקנות  ,1939ט״ו בתשרי תשכ״ז30.9.1966 ,

טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

 .ט ו ר א׳
שם הישוב

משמר השבעה

החלקות:

בגוש  6272כמסומן במפה !  23עד  34וחלק מחלקה 35
בגוש  6279כמסומן במפה»  22עד  ,42בגוש 1 !6280
עד  37 ,26עד  43וחלק מחלקה  45בגוש  6281כמםומן
במפה!  1עד  29 ,22עד  79 ,77וחלק מחלקה  78בגוש
 6282במסומן במפה!  30 ,28 ,26 ,24 ,22 ,20 ,18וחלקים
מחלקות 36 ,31 ,29 ,27 ,25 ,23 ,16 ,14 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3
בגוש  6468כמסומן במפה!  15וחלקים מחלקות ,9 ,7
 16,14,13בגוש  6469כמםומן במפה.

הגושים:

 6071בשלמותו! 6070פרט לקטע הנמצא דרומית לכביש
בית־דגן—יהוד!  6073 ,6072פרט לקטעים הנמצאים
מערבית לכביש ראשון לציון—דעננה!  6074פרט לחל־
קים מחלקות  10עד  12כמסומן במפה.

חלקי החלקות 2 ,1 :בגוש  6075הנמצאים צפונית לכביש בית־דגן—
יהוד.
ניר צבי

צפריה

הגושים:

 4230עד  4232בשלמותם!  4337פרט לחלקות  9עד ,11

החלקות:

 2עד  29 ,9 ,7עד  31וחלקים מחלקות  18 ,8בגוש
 3968כמסומן במפה!  57 ,35עד  65 ,63עד  70וחלקים
מחלקות  50 ,42 ,36בגוש  3969כמסומן במפה!  54עד
 94וחלק מחלקה  52בגוש  4224כמסומן במפה! 14 ,12
עד  17וחלק מחלקה  2בגוש  4229כמסומן במפה.

הגושים:

 6471בשלמותו!  6253פרט לחלקים מחלקות 59 ,25
עד  67 ,65 ,62כמםומן במפה!  6254פרט לחלקות 102
עד  107וחלקים מחלקות  108 ,70 ,69 ,13כמסומן במפה.

קטעי הגושים 6250 :הנמצא דרומית מזרחית לקו שהוא המשכו הישר
של הקו המתואר בגוש  6294ונמשך עד הגבול הצפוני
של גוש  6249 ! 6250הנמצא דרומית מזרחית לקו ישר
בין הפינה הדרומית מערבית של חלקה  52ובין הפינה
הצפונית מזרחית של חלקה  19בהמשכו של הקו עד
גבול הגוש.
החלקות:

 ,119 ,118 ,113 ,41 ,1וחלקים מחלקות  4 ,2עד ,17 ,15
 44 ,42 ,37 ,35 ,34 ,32 ,29 ,27 ,21 ,19עד ,50 ,48 ,46
 120,117,114,60 ,56,54,52בגוש  6255כמסומן במפה!
 5 ,1וחלקים מחלקות 13 ,9 ,7 ,6 ,4 ,2׳  14בגוש 6469
כמסומן במפה!  1עד  19 ,17 ,16 ,13וחלקים מחלקות
 20 ,18 ,15 ,14עד  33 ,32 ,27בגוש  6470כמםומן
במפה.
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דד

טור א׳
שם הישוב

תוחלת

ט ו ר ב׳
גושים וחלקות רישום ?רשע

הגושים:

 6279עד  6282פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב כפר
חב״ד.

הגושים:

,6068 ,6064 ,6061 ,6060 ,6058 ,4228 ,4226 ,4225 ,4000
 6256 ,6078 ,6077עד  6266 ,6258עד 6273 ,6271 ,6268
עד  6467 ,6278בשלמותם ?  4028פרטי״לחלקות ,8 ,3 ,2
 32,31,12,10וחלקים מחלקות  3969 ?9,1פרט לקטעים
הנמצאים בתחום הישובים אחיעזר וניר צבי ? 4001 ,3999
פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב אחיעזר? ,4224
 4229פדט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב ניד צבי?
 4227פרט להלקות  38 ,37וחלק מחלקה ) 25דרך( הגר
בלת בחלקות  6254 ,6250 ,6249 ! 38 ,37פרט לקטעים
הנמצאים בתחום הישוב צפדיה»  6272 ,6270 ,6269פרט
לקטעים הנמצאים בתחום הישוב כפי חב״ד? 6466,6465
פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישוב יגל?  6468פרט
לקטעים הנמצאים בתחום הישובים כפר חב״ד ויאחיעזר,
 6469פרט לקטעים הנמצאים בתחום הישובים כפד־חב״ד
וצפריה!  6470פרט לקטע הנמצא בתחום הישוב צפריה ?
 6482פרט לחלקות  1עד 23 ,19 ,18 ,15 ,14 ,11,10 ,7
״ וחלק מחלקה ) 100דרך(.

קטעי הגושים 6067 ,6066 :הנמצאים דרומית לכביש בית־דגן—יהוד!
 6075הנמצא צפונית לכביש בית־דגן—יהוד.
החלקות:

 10עד  17וחלקים מחלקות  18 ,8בגוש  27 ! 3968עד
 49וחלק מחלקה ) 26מסילת ברזל( בגוש  4 ! 3970עד
 12 ,9 ,7עד  ,18וחלק מחלקה ) 20נחל( בגוש !3992
 10 ,2 ,1עד  24 ,22עד  42 ,26בגוש  1 !3993עד 12,10
עד  22וחלק מחלקה ) 11נחל( בגוש  4 ,2 ? 3994וחלק
מחלקה ) 5נחל( בגוש  9 ! 4008עד  11בגוש 30 ? 4337
עד  54בגוש  30 !6069עד  79 ,76 ,34עד  91וחלקים
מחלקות  78 ,77 ,60 ,29 ,1בגוש  6076כמםומן במפה?
 1עד  20 ,18 ,14עד  31בגוש  18 ,16 ,14 ,12 ?6079עד
 35 ,32וחלק מחלקה ) 1נחל( בגוש  6218כמסומן במפה ?
 46 ,45וחלקים מחלקות  1עד  44 ,43 ,7 ,5בגוש 6461
כמסומן במפה ? חלקים מחלקות  10עד  12בגוש 6074
כמסומן במפה״.

 . .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק־לוד ,תיקון(,
תשכ״ז—1966״.
ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט (1966
י
ח מ 18001
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חיים משה שפירא
שד הפנים
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פקודת העיריות
חוק עזר לבאר-שבע בדבר פתיחת עסקים וסגירתם
מתקינה מועצת עידית באר־מבע

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות
חוק עזר זה:

בסעיף )3א( לחוק עזר לבאר־שבע )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשי״א— , 1951אחרי
.1
פסקה ) (4יבוא:
2

תגדרית

״) (5על אף האמור בפסקאות ) (3) ,(2) ,(1ו־) (4לא יפתח אדם ולא ירשה
לפתוח בימי שלישי בשבוע ,בחדשים יולי ואוגוסט ,בין השעות  14,00ד05.00
למחרת ,חנות ,פרט למשרדים ,שווקים סיטוניים ,בתי מסחר לממכר בסיטונות
בלבד ,בתי מלאכה ,קיוסק ,חלון־אשנב ,או סידור אחר למכירת אוכל מוכן או
משקה ו
) (6על אף האמור בפסקאות ) (3) ,(2) ,(1ו־) ,(4דשאי בעל חנות להשאיר
את עסקו פתוח שעה אחת נוספת בימים שני ורביעי בשבוע בחדשים יולי
ואוגוסט.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון(,
.2
תשכ״ז—1966״.
בתאשר.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966

השם

יוסף מימון
ממלא מקום ראש עידית באר־שבע

<חמ •(86212

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים
1

1

2

ד י נ י ט ד י נ ת ישראל ,נוםח חדש  ,8תשכ״ד ,עט׳ ,197
ק״ת  ,164תשי״א ,עט׳ .790
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ה»חיר  48אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים

