רש־וטות

קובץ התקנות
י״ט באדר ב׳ תשכ״ז

2022

 31במרס 1967
; _ • •  . :׳  . .עמוד

...... ,

1940

.
תקנות רשות השידור )אגרת מקלטי רדיו ברכב מנועי()תיקון(׳ תשכ״ז—, . 1967
תקנות' בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף  3לפקודה( )תיקון
1940 .
.
.
.
.
.
.
.
מס׳ (2׳ תשכ״ז—. 1967
׳1941..
•־ •• .״ .י
תקנות פרי ההדר )פיקוח ושיווק)(.מועצות()תיקון( ,תשכ״ז—1967
..׳ 1942
־,'••'.
.
צו הפיקוח על מצרכיס ושירותים )מדגריות( ,תשכ׳׳ז— 1967:׳•׳•
1946 .
י ־ ׳ " - .
.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון()תיקון( ,תשכ״ז—1967
.׳ 1947
 ,׳ י.
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חניונים( ,תשכ״ז— : • • 1967י •
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש  :314כפר תבור—גזית( ,תשכ״ז—1949 !967
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  :2458פוריה לכביש׳ מס׳ 41.טבריה—
1950 .
.
י
.
בית־שאן( ,תשכ״ז—1967
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש  :3109מעוז חיים—כפר רופין( ,תשכ״ז—
1950 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1967
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  3113מכביש  311להסתעפות אביטל—
1951 .
.
.
.
.
.
.
.
.
מיטב( ,תשכ״ז—1967
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש  3115מכביש  311לרם־און( ,תשכ״ז—1951 1967
י 1952 .
•••••;׳
;
צו הכניסה' לישראל )פטור מאשרר) (,תיקון,מם׳  ,(2תשכ״ז—190*7
צו הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( )פטור בתי הבראה למעוטי יכולת( ,תשכ״ז—
; 1952
.
.
.
,
*
.
.
. . . 1967
כללי המועצה לייצור ולשיווק שלי ירקות )גידול תפוחי אדמה בעונת האביב ,(1966/67
i
...
.
1953
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות) .גידול בצל בעוגות חורף ואביב ,(1966/67
1954 .
.
.
.
.
. . .
.
,
תשכ״ז—.1967
..הוראות בנק ישראל )קביעת שיעור ריבית על הפרש בנכסים נזילים( )תיקון( ,תשכ״ז—
1955 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1967
1956 .
.
.
החלטת ה מ ס ת בדבר׳ הוראות המגדילות או המטילות י היטלינ! י.
1956 .
צו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת()הוראת שעה מס׳  — (7תיקון טעות .
!

.

.

.

.

י

מדור,.לשלטון,,מקומי
חוק עזר לאיגוד ערים אזור דן)ביוב()אגרה( ,תשכ״ז—1967
צו המועצות המקומיות )א( )תיקון ,הצור( ,תשכ״ז—1967
צו המועצות המקומיות )א()תיקון ,נוה־אפרים־מונוסון(׳ תשכ״ז—1967
צו המועצות המקומיות )א()תיקון ,שדרות( ,תשכ״ז—1967
צו המועצות המקומיות )ב( )חצור ,ביטול( ,תשכ״ז—1967
צו המועצות המקומ:לומ).ב().נוה־־אפרים־מונ.סו;ן< ביטול(.,תשכ״ז~:1967
צו המועצות המקומיות )ב()שדרות ,ביטול(׳ תשכ״ז—. ...• . , 1967

1956
1959
1960
1961
1962
1962
1962

חוק רשות השידור ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת כדבר אגרות בעד החזקת מקלטי רדיו ברכב מנועי
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  29ו־ 52לחוק דשות השידור ,תשכ״ה— , 1965ובהמלצת
הועד המנהל ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

תיקו! תקנה!

בתקנה  1לתקגות דשות השידור ),אגרת החזקת מקלטי רדיו ברכב מנועי( ,תשכ״ז—
.1
) 1966להלן — התקנות העיקריות( ,לאחר הגדרת ״השר״ יבוא:
״ ״המנהל״ — מנהל שירות השידור לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין תקנות אלה״.
2

בתקנה  9לתקנות העיקריות ,בפסקה ) ,(1במקום פסקת משנה ) ג ( יבוא:

תיקו! תקנה»

.2

השט

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רשות השידור )אגרת מקלטי רדיו ברכב מנועי(
.3
)תיקון( ,תשכ״ז—1967״.

״)ג( שוטר נכה או בן משפחת שוטר נספה כמשמעותו בחוק המשטרה )נכים
ונספים( ,תשט״ו— , 1955או סוהר נכה או בן משפחתו של סוהר נספה שחוק
שירות בתי הסוהר )נכים ונספים(— ,תש״ך ,960iחל עליו!״.
3

4

ישראל גלילי
שר

ט׳ ב א ד ר ב ׳ תשכ״ז) 21במרס (1967
)חמ (73055
1

ס״וז  ,451תשכ״ה ,עמ׳  : 106ם״ח  ,483תשכ׳׳ו ,עמי .78
סייח  ,308תשייר ,עמי .37

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדבר הגהות מתשלומים בעד שירותי טלפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר * ,אני מתקין תקנות אלה:
ה י פ פ ת

אחרי תקנה  6לתקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3

,1

לפקודה( ,תשכ״ג— , 1963יבוא:
2

״רי1עי י
ב

שפרש משירות
ה מ ד

י

נ ה

6א .מי שאינו עובד במשמעותו בתקנה .6אך היה עובד בעת שהותקן לו
.

,

, ,

,

טלפון והועבר משירות המדינה לאחד המוסדות כלהלן ,דינו — לענין פרק
זה למעט תקנה  — 7כדין עובד:
) (1לרשות הנמלים לפני יום י״ז בתמוז תשכ״א ) 1ביולי
5(1961
)(2

לרשות השידור לפני יום ח׳ בסיון תשכ״ה ) 8ביוני

!(1965
)(3
1
2

לבנק ישראל לפני יום ט׳ בתמוז תשכ״ג) 1ביולי !(1963

חוקי א״י ,ברר בי ,פרק קט״ג ,עמ׳  -, 1155ס״ת  ,463תשכ״ה ,עט׳ Äi
ק׳־׳ת  ,1415תעכ״ג ,עמי  ; 996ק״ת  ,1937תשכ״י ,ע»׳ ,39

קונץ התקנות מ  ,י״ס

? 3

 r m׳ ח׳ןכ״ז31.3.1967 ,

 (4).ל״עמידד״ החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל
בע״מ לפני יום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל (1961״.
השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי
.2
סעיף  3לפקודה( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ז—1967״.
ח׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 20במרס (1967
<חמ (70000

ישראל ישעיהו־שדעבי
שר הדואר

י

פקודת פרי ההדר)פיקוח ושיווק(,תש״ח—1948
ת ק נ ו ת ב ד ב ר מועצות פרי הדר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת פרי ההדר )פיקוח ושיווק( ,תש״ח— 1948י,
אני מתקין תקנות אלה:
במקום תקנה  1לתקנות פרי ההדר )פיקוח ושיווק( )מועצות( ,תש״ח—1948

.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
״הרכב מועצת
" '"י"
81

.2

2

ד,ח?פת

״^׳"

1

 .1המועצה לפיקוח על פרי ההדר של ישראל )להלן — מועצת הפיקוח(
תהא מורכבת מעשרים ושבעה הבדים ,מהם שלושה נציגי הממשלה ועש־
דים וארבעה נציגי הציבור.״

במקום תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:
י

,

הח?
תקנה 2
פת

 ,׳,-

,

״הרכב מועצת  .2המועצה לשיווק פדי הדר )להלן — מועצת השיווק( תהא מורכבת
משלושה עשר חברים׳ מהם שלושה נציגי הממשלה ועשרה נציגי.
יי׳״ייי"
הציבור.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פרי ההדר )פיקוח ושיווק( )מועצות( )תיקון( ,תשכ״ז-

.3

השם

1967״.

ג׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 15במרס (1967
<הט (73706

חי ים ג ב ת י

שר החקלאות
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א׳ מפי  ,6עט׳ .15
'»׳ rת»0״וו ,תופ׳ ג׳ פס׳  ,7ע»׳ .26

1
a

קובץ התקנות  ,2022י״ט באדר ב׳ תש:׳׳זS.1967.31 ,

1941

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
 י ־ •צו׳כדבר הקמת"ממדיות והפעלתןבתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ר15
תשי״ח— 1957י ,אני מצווה לאמור:
פדר,

.1

לחוק הפיקוח .על מצרכים  .ושירותים,

ר א ש ו ן  :פרשנות

בצו זה ~

״ביצים״ — ביצים לדגירה של תרנגולות ,תרנגולות הודו ,אווזים ,ברווזים ופסיונים;
״המנהל״ — מנהל השירותים הוטרינריים ן • י . .
״מדגרה״ — מיתקן המשמש להדגרת ביצים ו
״מדגריה חדשה״ — מבנה בו מבוצעת פעולה להדגדת ביצים עד לבקיעת אפרוחים ושי
ווקם ,לרבות חצר המבנה ,ציוד המבנה והמיתקנים המצויים בו ,אך למעט מדגריה
קיימת!
״מדגריה קיימת״ — מדגריה שהוקמה והופעלה ערב פרסומו של צו זה ברשומות!
״מדגריה״ י  -מ ד ג ר י ה קיימת ומדגריה חדשה!
״סוגים של עופות״ — תרנגולות ,תרנגולות הודו ,אווזים ,ברווזים ופסיונים!
״רשיון״ — רשיון שניתן לפי ׳סעיף !2
״תאי בקיעה״ — מיתקן המשמש לבקיעת אפרוחים.
:

ישיח
לטרגדיה
חרשתי
בקשר,
5רשיוו

.2

—

פרק שני :הקמת מדגריה חדשה

ל א יקים אדם ולא יפעיל מדגריה חדשה אלא אם קיבל לכך רשיון מ א ת המנהל

ובהתאם׳ לתנאי הרשיון. .
)א(

.3

1

בקשה לרשיון או לחידושו תוגש למנהל על גבי טופס שהוא קבע )להלן —

בקשה לרשיון(.
)ב( מגיש בקשה לרשיון ימלא את כל הפרטים שבטופס באופן מדוייק ומפורט
"•'•'•.״,

ויתן תשובות מלאות ונכונות לשאלות שבו.

ז

)ג( המנהל רשאי לדרוש ממגיש הבקשה למסור לו פרטים נוספים הדרושים
לדעתו בקשר לבקשה האמורה.
)ד( לבקשה.לרשיון יצורפו תרשים המבנה שבדעת המבקש להקים ,תיאור המקום
ומיפרטים של הציוד והמיתקנים.
תוהו* רשיו!

)א( על המבקש להשלים את בנייתה של המדגריה החדשה תוך שנה מיום קבלת

.4

הרשיון.
)ב( לא הושלמה׳ הקמת מדגדיה הדשה תוך שנה מיום מתן הרשיון — יפקע תקפו.
גידור טרגדיה
חדשה

)א(

.5

מדגריה חדשה תהיה מגודרת בגדר רשת או גדר אחרת שתמנע כניסת בני

אדם או בעלי חיים)להלן — הגדר(.
)ב( על הגדר ועל שעד הכניסה יותקנו שלטים שעליהם כתובות המלים ״הכניסה
לזרים אסורה״ באותיות גדולות וברורות הניתנות לקריאה בקלות.
1

1942

ס״ח  ,240׳תשי״ח ,עט׳ .24
י1׳וא הומןנות  ,2022י״ט• באדריב׳'תשכ״ז81:3.15)67 ,

לא הוקם ולא תוחזק מדגריה חדשה אם נמצאים.ברדיוס של  500׳מטר ממנה לולים
.6
או מבנים אחרים בהם מוחזקים.עופות.
.7

בידוד
ט ר ג ד י ה

)א( במדגריה חדשה יהיו חדרים אלה:

.

ט ג נ ה

מדגריר,

) (1חדר קבלה לביצים•,
) (2חדד אידוי שיהיה אטום ומצוייר במאוורר מכני!
) (3חדר המדגרה!
) (4חדר בקיעה ובו תאי בקיעה;
) (5חדר למיון אפרוחים והחזקתם;
) (6מחסן ציוד!
) (7חדר לניקוי וחיטוי הציוד.
)ב( קירות המדגריה ,הרצפות ,התקרות והדלתות ייבנו מחמדים הניתנים לניקוי
יסודי בקלות•
)ג( פתחי המדגריה יהיו מרושתים בדרך שתמנע כניסת עופות ,חרקים ונבדנים.
.8

מדגריה תצוייד במיתקנים אלה:

מיתקנים
י במדגריה

י •

) (1מערכת ביוב;
) .(2משרפה בחצר המדגריה לשריפת עוברי העופות!
) (3פחי אשפה בעלי מכסים שיוצבו בחצר המדגריה.
לא יתן המנהל רשיון אלא לאחר שהוגשו לו תכניות ומיפרטים של המדגריה
.9
החדשה המתוכננת והוא אישדם לאחר שמצאם מתאימים לדרישות שבצו זה או שעל פיו.

מת! רשיון

 .10לא יפעיל אדם מדגריה חדשה אלא לאחר שהמנהל בדק אותת על מיתקניה ואישר
בכתב כי המדגריה הוקמה במקום שצויין ברשיון ובהתאם לתנאיו.
) .11א( מצא המנהל כי מדגדיה חדשה ומיתקניה לא הוקמו במקום שצויין ברשיון
4,
ל
ובהתאם לתכניות ולמיפרטים ש א ו
ש ר ו ע

י ד י ו

ן ב ה ת א ם

ת נ א י

ן ז ר ש י ו ן ׳

י

ן

ף

ה

ת

ן

הפעלת
מדגריה חדשה

ך

תיקוניפ
גפדנריה

המועד שנקבע על ידיו ,את התיקונים הדרושים לשם הפעלתה התקינה של המדגריה.
)ב( לא בוצעו התיקונים עליהם הודה המנהל — יפקע תוקף הרשיון.
) .12א( המנהל רשאי ,בהודעה שתישלח בדואר רשום לבעל הרשיון ,לבטל רשיון או
להתלותו לתקופה שיורה ,אט נוכח כי הוראה מהוראות צו זה אינה מתמלאת בקפידה.

ביטו? רשיה

)ב( תקפו של רשיון שהותלה יחודש רק לאחר שהוכח למנהל כי מולאו הוראות
הצו ,כפי שנדרש על ידי המנהל.
! .13לא יכניס אדם שינויים במדגריה חדשה אלא אם קיבל לכך רשיון מאת ה&נהל
ובהתאם לתנאי הרשיון.

שינויים
בטרגדיה
• חדשה

 .14הודאות סעיפים  9 ,4 ,3וי 11יחולו על כל מי שמבקש להכניס שינויים במדגריה׳
בשינויים המחריבים.

הכנסת

קובץ התקנות  ,2022י״ט באדר ב' תשכ״ז81.3.1907 ,

שינויים

1943

.פרה שלישי, :מדגריה קיימת
היתר להפעלת
טדנריה
קיימת
טגנוז
מדנריה
קיימת

לא יפעיל אדם מדגריה קיימת אלא אם קיבל לכך היתר מאת המנהל ובהתאם
.15
לתנאי ההיתר )להלן — היתר(.
.16

מדגדיה קיימת תכלול את החדרים והמיתקנים הדרושים להפעלתה ולניצולה היעיל

כמפורט בזה:
)(1

חדר קבלה לביצים; י

) (2חדר אידוי!
) (3חדר לדגירה ובקיעה!
) >4חדר מיון לאפרוחים!
) (5מחסן ציוד!
) (6חדר לניקוי ולחיטוי הציוד.
תחולת
הוראות ?גבי
טרגדיה סיימת•

הוראות מעיפים  8 ,5 ,3ד 10עד  13יחולו גם לגבי מדגריה קיימת ,בשינויים
.17
•••;,־
המחריבים.

פדי ,רגיעי :הפעלת מדגרידז והטיפול גד?
סוגי ביצים
בטדגריה

לא יכניס אדם ביצים למדגריה ,ולא ידגיר בה אדם ביצים בעת ובעונה אחת ,אלא
.18
אם הן מסוג אחד של עופות.

גקיוז
בטרגדיה

.19

ניקוי ביצים

)א( קליפות ביצים־ינוקו בחדר קבלת ביציבו ,׳מיד לאחר קבלתן למדגריה.
.20
)ב( ביצים יאודו בחדר אידוי לאחד קבלתן למדגדיה ,ופעם נוספת מיד לאחד
הכנסתן למדגרה.
י )ג( ״אידוי״ ,לעניו סעיף זה — הפעלת גז פורמלדהייד על ידי הפעלת פורמלין
עם קלי־פרמנגנט או על ידי חימום אבקת פרה־פודמלדהייד.

מזערית על מיתקניה וציודה תוחזק במצב נקי ויקויימו בה סידורי תברואה אלה:
•. •-:

) (1לפני כל סדרה של הדגרה תהיה מדגריה על קירותיה ,רצפותיה וכל
מיתקניה נקיה לחלוטין!
) (2אחרי גמר כל סדרה של הדגרה יש לנקות מדגריה על כל מיתקניה באופן
יסודי על ידי שטיפה בזרם מים חזק ,בעזרת מברשות קשות ומתאימות ,בתמיסת
סבון או חומר מנקה דטרגנטי אחר! י
) (3כל פסולת ושיירים יש לאסוף מיד לתוך מיכלים הניתנים לסגירה
ולהעבירם לפחי אשפה או למשדפה!'
 (4) .לאחר ביצוע הניקוי כאמור בפסקאות ) (2ו־) (3יש לחטא את החדרים,
הרצפות ,הקירות והציוד בחמרי חיטוי מקבוצת הפנולים .בחומר חיטוי השייך
לקבוצות האמוניות-רבועי או בכל תכשיר אחד שיאושר על ידי המנהל!
) (5תאי בקיעה׳ לרבות מגירות בקיעה ,יש לאדות.באופן יסודי לאחר כל
שימושי

חובות העובדים
בטדגדיח..

1944

) . .21א( ,עובדים במדגריה ילבשו בגדי עבודה נקיים ושלמים ,שישמשו אך ורק לצורך
עבודה במדגריה:.
5ובץ ההקנות  ,2022י״מ .באדר ב׳ תשכ״ו31.3.1967 ,

)ב( כל עובד במדגדיה ייבדק אחת לשנה בדיקה לסלמונלה ,ויחזיק ברשותו תעודה
מאת רופא המעידה כי גופו נקי מסלמונלה.
.22

יומי

)א( המחזיק ברשיון מדגריה ינהל יומן מדגריה )להלן — היומן(.
י •

מדגריה

)ב( המחזיק ברשיון יערוך ביומן רישומ יומי רצוף של פעולות אלה:
תאריך קבלת ביצים למדגריה!

)(1

) (2כמות ביצים שנתקבלו,־
) (3שם המשק מספק הביצים ומענו וכן ציון להקת הרביה בה הוטלו הביצים!
) >4תאריך הכנסת ביצים למדגרה!
)(5

תוצאות ההדגרה )פוריות ,בקיעה ,כמות אפרוחים פסולים(!

)(6

תאריך הוצאת.אפרוחים ממדגריה!

.23

) (7שם מקבל האפרוחים ומענו.
החייב לרשום פעולה ביומן יעשה את הרישום מיד אחרי ביצוע הפעולה.

.24

החייב לנהל יומן ירשום בו פרטים נכונים ,מלאים ומדוייקים.
•י י

.25

'''.׳.

י

יי :״

י

יי•'

!סז יישום

י•

החייב לנהל יומן יחזיק אותו במדגריה ולא יתלוש מתוכו דפים• .
•,.•.,-...׳.-

.26

החייב לנהל יומן ישמור אותו שנים עשר חודש ממועד הפעולה האחרונה שנרשמה בו.

איסור ש?
רישום,• .
ב5תי נבוז
מהוםהח1קת

חייטי י ..י

שמירה על
יומו

פרק ח מ י ש י א פ ר ו ח י ם
.27

י •י

)א( אפרוחים יוצאו ממדגריה בכלי קיבול חדש.

 :י.

י י י,

.,

)ב( כלי הקיבול יהיה סגור ומודבק בסרט דבק.
)ג( על כלי הקיבול יירשם שם המדגריה ומענה ,מספר רשיון המדגריה ומספר
האפרוחים בכלי הקיבול .י
)א( לא יוציא אדם אפרוחים ממדגריה אלא אם צורפה אליהם תעודת מסירה בה
.28
צויינו פ ר י ל : ,
) (1שם המדגריה ומענה!
) (2מספר רשיון המדגריה!
) (3מספר האפרוחים!
) (4מין האפרוחים!
) (5תאריך הבקיעה!
) (6המקום ממנו נתקבלו הביצים וציון שם המשק ולהקת הרביד .שבה הוטלו
•
הביצים!• • .,
), (7גזע האפרוחים או הצלבה.
ט

ם א

ד

מסירת
אפרוחים

תעודת
מסירה

)ב( תעודת מסירה תיערך בשני עותקים! אחד מהם יישאר במדגריה והשני יימסר
יחד עם האפרוחים.
)ג( תעודת מסירה תישמר הן במדגדיה והן בידי מקבל האפרוחים ששה חדשים
מיום הוצאתה ותוצג בפני המנהל או מי שיוסמך על ידיו בכתב ,לפי דרישתם.
קו־ב״ן התקנות  ,2022י״ט־גאדר ב׳ וזשב״ז31.3.1967 ,

1945

הוצאת
אפרוחים

,29

הובלת
אפרוחים

30

לא יוציא אדם אפרוח ממדגריה אלא אם נתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא בן יומו!
) (2טבורו סגור!
) (3הוא יבש!
) (4הוא עומד על רגליו!
) (5עיניו בריאות ופקוחות!
) (6משקלו  34גרם לפחות.
)א(

אפרוחים שהוצאו ממדגריה יובלו בכלי הובלה נקיים ומחוטים.

)ב( בכלי הובלה בו מובלים אפרוחים ממדגריה לא יובילו ,באותה הובלה ,בעלי־

,

חיים ,נוצות או זבל עופות.
•מכירת
אפרוחים

 .31לא ימכור אדם אפרוחים אלא באריזה מקורית וסגורה של מחזיק רשיון למדגדיה
ולא יקנה אדם ולא יעביר אפרוחים בשום דרך מדרכי העברה אלא באריזה כאמור.

תחולה

.32

הוראות צו זה יחולו לגבי מדגריה קיימת ,כתום שנה מיום פרסומו ברשומות.

השם

.33

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מדגריות( ,תשכ״ז—1967״.

ח׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 20במרס (1967
)חמ (741159

חיים גבתי
שר החקלאות

חוק הפיקוח על מצרכימ ושירותים,

תשי״ח—1957

צו ב ד ב ר ב ת י מלון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  27 ,15 ,5ד 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— , 1957אני מצווה לאמור:
ג

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( ,תשכ״ז— , 1967לאחר סעיף  13יבוא:

.1

2

״הגשת מיץ
ופרי הדר

13א.

בעל בית מלון המגיש ארוחות יגיש לכל אורח במלון ,לפי הזמנתו,

בתקופה מ־ 1בדצמבר עד  31ביולי מיץ פרי הדר טדי ופרי הדד! השירות
ייכלל בלוח בהתאם לסעיף 13״.

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( )תיקון( ,תשכ״ז—1967״.

.2

ז׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 19במרס (1967
)חמ (74100

מש ה

קול

שר התיירות
1
2

1946

ם״ח  ,240תש י ״ח ,עמי .24
ק״ת  ,1980תשכ״ז ,עמי .1159

קובץ חתסנות  ,2022י׳׳מ :באדר ב׳ משכ״!31.3.1967 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר חניונים
בתוקף ,סמכותי לפי סעיפים 27,15 ,5 ,ר 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי׳יח— 1957י ,אני מצווה לאמור:
.1

י •;

בצו זה—

ה ג ד ר

י

ת

״ארגון״ — ארגון בעלי חניונים בישראל שהוכר על ידי המנהל כארגון יציג לצורך צו זה!
״בעל חניון״ — לרבות אדם שבידו השליטה או הפיקוח על החניון!
״המועצזד׳ — מועצה ארצית מייעצת לעניני חניונים!
״המנהל״ — המנהל הכללי של משדד התיירות ,לרבות מי שהוסמך על ידיו לצורך צו זהי!
״השר״ — שר התיירות!
״חניון״—מגרש שהוכשר למטרות לינה בתנאי שדה ,ובו ניתן שירות ליותר מחמישה אנשים!
״פרסום״ — הודעת דבר לאו*ר במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה ,הצגה או הפצה,
או במסירת.תכנו דרך הארה ,הסרטה ,שידור ,הקלטה או כיוצא באלה!
״שירות״ — שירות לינה ,אוכל או משקה והשירותים הקשורים בכך.

.2

תמונה מועצה בת שבעה חברים.

.3

)א(

מועצה
מקצועית
ארצית

חברי המועצה ,יתמנו על ידי השר כלהלן:
)(1

שגי חברים מבי /עובדי המדינה ,ואחד מהם — יושב ראש!

)(2

חבר אחד מבין מקבלי שירותים בחניונים!

)(3

חבר שהמליץ עליו הארגון!

)(4

שלושה חברים מבין אישי ציבור.

הרכב
המועצה

,

)ב( לא המליץ הארגון על מועמדו תוך עשרים ואחד יום מהיום שנתבקש לכך על ידי
השד ,יתמנה חבר זה לפי ראות עיני השר מבין בעלי מקצוע בתיירות או בידע הטבע.
המנהל רשאי אחר שנועץ במועצה ל ק ב ו ע 

.4

)!(׳׳ את מספר הדרגות אשד לפיהן יסווגו חניונים וצורת סימונן!
.

)(2

עקרונות לדירוג חניונים!

)(3

דרגה לחניון בהתאם לרמתו! .

)(4

יעודו של חניון.

)א( המנהל ,רשאי לפקח על ניהולם של חניונים ,לערוך בקורת בהם ולדרוש כי
.5
ייעשו בהם שינויים ,שיפודים ושיפוצים כפי שהוא יורה.

סמכויות
המנהל

פיקוח המנהל

)ב( לא מילא בעל חניון אחר דרישות המנהל לפי סעיף קטן )א( ,דשאי המנהל,
'לאחר שנועץ במועצה ,לשנות יעודו של החניון.
1

פ״ח ! ,240תשי״ח ,עמ׳ .24

קובץ התקנות • ,2022י׳^ט באדר ג' תשכ״ו31.3.1907 ,

1947

ישיבות׳
המועצה

)א( יושב ראש המועצה יכנםה לישיבות לפי הצורך ,או לפי דרישת שנים מחבריו!,
.6
והוא יקבע את מועדן ,מקומן וסדר יומן.
)ב( שלושה חברי המועצה מהווים מנין חוקי ,ובלבד שלדיון באותו ענין הוזמנו כל
החברים.
)ג( המלצות המועצה יינתנו ברוב קולות החברים בישיבה שיש בה מנין חוקי.
)ד(

הפעלת חביון
מודרג

הגשת בקשה

יתר סדרי הדיון תקבע המועצה לעצמה.

ילא יפעיל אדם מקום הנתון לשליטתו ,לפיקוחו או לניהולו בחניון ,ולא ירשה לאחר
.7
להשתמש בו כאמור ,אלא אס נקבעה לאותו מקום דרגה לפי צו זה.
.8

)א( אדם הרוצה להפעיל חניון יגיש למנהל בקשה לקביעת דרגתו.
)ב( לענין סעיף זה דין בקשה לשינוי דרגה בדין בקשה לקביעתה.

.שינוי דרגה

)א( אם לדעת המנהל ירד חניון מהרמה המתאימה לדרגה שנקבעה לו ,או הפר בעל
.9
חניון הוראה מהוראות סעיפים 12,11׳  13או  ,14רשאי המנהל ,לאחד שנועץ במועצה ,להוריד,
לבטל או להתלות את דרגת החניון ,ובלבד שלפני עשותו כן ניתנה הזדמנות לבעל החניון
להשמיע את דבריו בפני המנהל.
)ב( הודעה בכתב על החלטת המנהל תימסר לנוגע בדבר.
)א( כל עוד לא נקבעה דרגה לחניון ,רשאי המנהל לקבוע לו דרגה זמנית.

דירוג ביניים

.10

תודעת מתירים
למנהל

.11
מראש.

הצגת לוח
שירותים
יפחירים

)א( בעל חניון ירשום את השירותים הניתנים בחניונו על לוח ,יציין בו מחיר סביר
.12
לכל שירות ,בהתאם לדרגת החניון ,בצדו של כל שידות ,ויציג את הלוח במקום הנראה לעין
בקיר החיצוני של משרד קבלת אורחים שבחניונו.

)ב( הדרגה הזמנית תפקע עם קביעת הדרגה לפי סעיף .(3) 4
לא יתן בעל חניון שירות אלא במחיר סביר שהודיע עליו למנהל לפחות שלושים יום

)ב( לא יציג בעל חניון לוח שירותים ומחירים שאינו תואם את אלה שנכללו בהו
דעתו למנהל לפי סעיף .11
פרטי לוח
שירותים
ומחירים

פרםום דרגה

1948

)א( בעל חניון ירשום כל ,שידות הניתן בחניונו בלוח השירותים,והמחירים בשפה
.13
העברית ובשפה האנגלית או הצרפתית.
)ב( בעל חניון יציין בלוח השירותים והמחירים האמור אם הוא גובה מאורחיו דמי
שירות ,מסים והיטלים ,ואם כן ,יפרט את גבהם.
לא יפרסם בעל חניון הודעה על דרגת חניונו זולת זו שנקבעה על ידי המנהל בהתאם
.14
לצו זה ,ולא יפרסם הודעה כוזבת או בלתי תואמת את דרגת החניון ואת השירותים הניתנים
בו.
קובץ התמנות  ,2022י״ט באדר ב׳ תשכ״ז31.3.1967 ,

צו זד .בא להוסיף על בל דין אחד.

.15

*טירת דינים־

דרגה שנקבעה לחניון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חניונים( ,תשכ״ו
.16
 , 1965דינה כדין דרגה שנקבעה לו לפי הוראות צו זה.

הוראות טעבר
ו

2

.17

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חניונים( ,תשכ׳׳ו— — 1965בטל.

ביטול

.18

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חניונים( ,תשכ״ז—1967״.

השם

ז׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 19במרס (1967
משה

<חט (741150

קול

שר התיירות
2

ק״ת  ,1827תשכ״ו ,עפ׳ .718

.

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
 ,צו כדבר תחולת הפקודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948״,
אני מצווה לאמור:
1

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 188.010 — 231.600
.1
בקירוב על כביש חדרה—עפולה—צומת גדלני ומסתיימת בנקודת ציון 191.420 — 226.800
בקירוב על כביש הגישה לגזית ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד כ 5470/הערוכה
בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שד העבודה ביום כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס .(1967
:

העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,נצרת־
.2
י
עילית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  : 314כפר־תבור —
.3
גזית( ,תשכ״ז—1967״.
כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס (1967
)חט 5050״

תחולת
הפקודה
על רדד

בהעתק הטפה
השם

יגאל אלון
שר העבודה

1
2

ע״ר  ,1943תופ׳  1טפ׳  ,1305עט׳  ; 40ם״ח  ,404תשכ״נ ,עט׳ .144
ע״ר תש״יח ,תוס׳ א׳ טס׳ ,2עט׳ .1

שובי) התקנות  ,2022י׳׳ט באיי 3׳ תשב״(31.3.1967 ,

1949

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת  ,ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת
הפקודה
על דרר

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 201.300 — 237.930
.1
בקירוב על הכביש ליד פוריה ומסתיימת בנקודת ציון  203.200—239.550בקירוב על כביש 41
טבריה—בית־שאן ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ כ 5469/הערוכה בקנה מידה
 1:20,000והחתומה ביד שד העבודה ביום כ״ו באדר א> תשכ״ז) 8במרס . (1967

רשות לעיי!
בהעתק המפה

העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,נצרת־
.2
עילית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

השם

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  :2458פוריה לכביש
.3
מס׳  41טבריה—ביודשאן( ,תשכ״ז—1967״
יגאל אלון
שר העבודה

כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס (1967
)חמ (75050
1
2

ע״ר ,1043.חוס׳  1מם׳  ,1305עמי  ; 40ם״ח  ,404תשב״ נ ,עמ׳ .144
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(:1943,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת
הפקודה
על דרר

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 202.260 — 211.460
.1
בקירוב על כביש עפולה—בית־שאן — גבול ומסתיימת בנקודת ציון 202.460 — 207.220
בקירוב על הכביש ליד כפר רופין ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ5467/
הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס
.(1967

רשות לעייז
בהעתק המפה
השם

העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,נצרת־
.2
עילית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  : 3109מעוז־חיים—

.3

כפר־רופין( ,תשכ״ז—1967״.
יגאל אלון
שר העבודה

כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס (1967
)חמ (75050
1

ע״ ר  ,1943תום׳  1סם׳  ,1305עמ׳  ; 40סייח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מסי  ,2עט׳ .1

2

1950

קובץ התקגות  ,2022י׳׳ט באדר ב׳ תמכ״ז31.3.1967 ,

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )חגגה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:
1

2

תחולת
^ "

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 179.970 — 218.290
.1
בקירוב על כביש  311ומסתיימת כנקודת ציון  178.780 — 217.610בקירוב על הכביש ליד
ההסתעפות אביטל—מיטב ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ 5466/הערוכה בקנה

י

ק

ד

מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס .(1967
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,נצרת־
.2
עילית ,־וכל המעונין בדביר זכאי לעיין בו בשעות העבודה.הרגילות,
.3

רשות לעיח
בהעתק המפה

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  3113מכביש 311

להסתעפות אביטל—מיטב( ,תשכ״ז—1967״.
כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס (1967
)חט (75050
1

השט

׳•'•-.
יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר ,1943.תום׳  1מם׳  ,1305עט׳  ; 40סייח  ,404תשב״נ ,עמי .144
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עמי .1
2

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדדי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:
1

2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 174.670 — 219.210
.1
בקירוב על כביש מם׳  311ומסתיימת בנקודת ציון  174.540 — 214.900בקירוב על הכביש
ליד רם־און ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ 5474/הערוכה בקנה מידה 1:20,000
והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס  (1967״.

תחולת
הפקודה
על דרד

העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז הצפון ,נצרת־
.2
עילית ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיי!
בהעתק המפה

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  3115מכביש 311

.3

השם

לרם־און( ,תשכ״ז—1967״.
ב״ו באדר א׳ תשכ״ז) 8במרס (1967
)חט (75050
1
2

יגאל אלון
שר העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמי  ; 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
1

קוב׳ו התקנות  ,2022י״ט באדר ב׳ תשכ״יו31.3.1967 ,

1951

חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—1952
צו כדבר פטור מ ח ו ב ת אשרה
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 17ב( לחוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—1952
התייעצות עם ועדת הפנינו של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

ואחרי

 . .1בתוספת לצו הכניסה לישראל )פטור מאשרה(! ,תשכ״ו— ,*1966אחרי הולנד יבוא
״הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולות צפון אירלנד ואיי התעלה״.
לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ז—1967״.

:2

י״ח באדר א׳ תשכ״ז) 28בפברואר (1967
<תט >76624

חיים משה שפירא
שד הפנים

1

ט״ח  ,111תשכ״ב ,עמ׳  ; 354ם״ח  ,479תשכ״ו ,עט׳ .52

חוק הרשויות המקומיות)היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—1959
צו בדבר פטור מהיטל סעד ונופש
בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—
 ,* 1959אני מצווה לאמור:
הוראות החוק וחוקי העזר שהותקנו לפיו לא יחולו על בתי הבראה למעוטי יכולת
.1
אשר בהם דמי האכסון וההארחה כאחד אינם עולים על  10לירות לאדם ליום.
לצו זה ייקרא ״צו הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( )פטור בתי הבראה למעוטי
.2
יכולת( ,תשכ״ז—1967״.
ג׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 15במרס (1967
<חמ (765201

חיים משה

שפירא

שר הפנים
1

טייח  ,291תשי״ט ,עט׳ .215

קובץ התקנות  ,2022י׳׳ט באדר ב׳ תשכ״ז31.3.1967 ,

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—1959
כללים בדבר גידול ׳תפוחייאדמד .בעונת האביב 1966/67
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 ,!1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
.1

הגדרות

בכללים א ל ה —

״עונה״ —תקופה לגידול תפוחי־אדמה!
״אביב 1966/67״ — התקופה שבין י״ח בכסלו תשכ״ז) 1בדצמבר  ,(1966לבין י״ט באדר ב׳
תשכ״ז ) 31במרס ! (1967
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה.
המכסה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת האביב  1966/67בכל שטחי הארץ היא
.2
 19,000דונם.
.3

המועצה רשאית לפצל את עונת אביב  1966/67לעוגות משנה.

•4

אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

מכסות גידול

עונת־טשנה
ץ

) (1למגדל תפוחי־אדמה ,המבקש לגדל תפוחי־אדמה בעונת האביב ,1966/67
תיקבע מכסת גידול ככל האפשר מופחתת ב־ 15%לעומת מכסת הגידול
שלגידולה נזקקים לזרעים ,בהתאם לכמות הזרעים שהמועצה הקציבה לו
לגידול תפוחי־אדמה בעונת אביב  1965/66ואשד גידל בפועל כדין ובגבולות
הכמות שאושרה לו!

עקרונות
לקביעת
מכסות
אישיות

) (2עודף המכסה הכללית של תפוחי־אדמה בעונת אביב  1966/67אשר לא
הוקצה על ידי ועדת המכסות בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסקה ) (1או
שהוקצה כאמור במכסות אישיות והוכח למועצה כי לא בוצעו ,יוקצה למגדלים
שלא גידלו תפוחי־אדמה בעונת אביב  1965/66וביקשו לגדלם בעונת האביב
 ,1966/67ככל האפשר כגודל מכסה אישית שנקבעה ליחידת משק באזור.בו .
נמצא משק המגדל ,וכן למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של תפוחייאדמה
ככל האפשר בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם ,בעוגת אביב .1966/67
תחילתם של כללים אלה היא ביום י״ח בכסלו תשכ״ז ) 1בדצמבר .(1966

.5

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול תפוחי־אדמה
.6
בעונת האביב  ,(1966/67תשכ״ז—1967״.
נתאשר.
י׳ באדר ב׳ תשב״ז) 22במרס (1967

1

יי׳* •
ם

י׳ ד ו ר ו ן
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חט (739901

חיים גבתי
שר החקלאות

תחילה

חיים גבתי
שר החקלאות
ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

ם״ח  ,292תשי״ט ,עט׳  ; :222ם״ת  ,360תשכ״ב ,עט׳ .81

קובץ התקנות  ,2022י״ט באדר ב' תשב״ז31.3.1967 ,

1953

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—1959
כללימ לגידול בצל כעונת•חוריףז ואביב 1966/67
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 , 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
1

הגדרות

.1

בכללים אלה —

״עונה״ — תקופה לגידול בצל •,
״חורף ואביב 1966/67״ — התקופה שבין י״ח בתשרי תשכ״ז) 2באוקטובר  (1966לבין
י״ט באדר ב׳ תשכ״ז) 31במרס ! (1967
״בצל״ — מהזנים גרנו גרנקס ,ריוורסייד ומצרי.
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול בצל.
מכסות גידול

אלה הן המכסות הכלליות לגידול בצל בעונת החורף והאביב  1966/67בכל שטחי
.2
הארץ:
השטח )בדונמיט(

הוו

1500
800
6100

גרנו גרנקם
ריוורסייד
מצרי
עונת גידול
משנה
עקרוגות
לקביעת
מכסות
אישיות

המועצה רשאית לפצל את עונת חורף ואביב  1966/67לעונות משנה ולקבוע מכסות
.3
אישיות לעונות המשנה.
.4

אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
)) (1א( למגדל בצל מזן גרנו גדנקם ,המבקש לגדל בצל מזן האמור בעונת חורף
ואביב  ,1966/67תיקבע מכסת גידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול
שנקבעה לו לגידול בצל מזן זה בעונת גידול חורף ואביב  ,1965/66אשר
גידל בפועל כדין ובגבולות המכסה שאושרה לו!
)ב( למגדל בצל מזן ריוורסייד ,המבקש לגדל בצל ,מזן האמור בעונת חורף
ואביב  ,1966/67תיקבע מכסת גידול ככל האפשר מופחתת ב־ 20%לעומת
מכסת הגידול שנקבעה לו לגידול בצל מזן זה בעונת גידול חורף ואביב
 ,1965/66אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המכסה שאושרה לו?
)ג( למגדל בצל מזן מצרי ,המבקש לגדל בצל מזן האמור בעונת חורף
ואביב  ,1966/67תיקבע מכסת גידול ככל האפשר מופחתת ב־ 34%לעומת
מכסת הגידול שנקבעה לו לגידול בצל מזן זה בעונת גידול חורף ואביב
 ,1965/66אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המכסה שאושרה לו.
) (2עודף המכסה הכללית של בצל מהזנים גרנו גרנקס ,ריוורםייד ומצרי בעונה
חורף ואביב  1966/67אשר לא הוקצה על ידי ועדת המכסות בהתאם לעקרונות
שנקבעו בפסקה ) ,(1או שהוקצה כאמור במכסות אישיות והוכח למועצה כי לא
בוצעו ,יוקצה למגדלים שלא גידלו בצל מזנים אלה בעונת חורף ואביב 1965/66
וביקשו לגדלו בעונף חורף ואביב  ,1966/67ככל האפשר כגודל מכסה אישית

ם׳׳ה  ,292תשי׳׳ט ,עמי  222ם״ח  ,360תשכ״ב ,עמי .81

1954

פ1ב׳! התקנות  ,2022י״ט באדר ב׳ תשכ׳׳ץ31,3.1967 ,

שנקבעה ליחידת משק באזור ב ו נמצא משק המגדל וכן למגדלים שביקשו מכסה
מוגדלת של בצל מזנים אלה ,ככל האפשר בשיעור יחסי למכסה שאושרה להם בעונת
חורף ואביב .1966/67
תחילתם של כללים אלה היא ביום י״ח בתשרי תשכ״ז) 2באוקטובר . (1966

.5

לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול בצל בעונות
.6
חורף ואביב  ,(1966/67תשכ״ז—1967״.
נתאשר.
י׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 22במרס (1967

לי׳מם•

י׳ ד ו ר ו ן
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק
של ירקות

)חמ (789901

חיים גבתי
שר החקלאות

תחילה

חיים גבתי
שד החקלאות
ממלא מקום שד המסחר והתעשיה

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—.1954
ה ו ר א ו ת ב ד ב ר ק ב י ע ת •שיעורי ר י ב י ת על ה פ ר ש ב נ כ ס י ם נזילים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  51לחוק בנק ישראל ,תשי״ד— ,! 1954ולאחר התייעצות
עם הועדה ,אני מודה לאמור:
בסעיף  1להוראות בנק ישראל )קביעת שיעור ריבית על הפרש בנכסים נזילים(׳
.1
תשב״ו—) 1966להלן — ההוראות העיקריות( ,במקום הפסקאות ) (1עד ) ,(6ועד בכלל,
יבוא:
״) (1על הפרש שאינו עולה על  2%של הפקדונות הנקובים
בסעיף 1א פסקאות ) (3) ,(2ר )  ( 8להוראות הנזילות )להלן —
—  8%לשנה
הפקדונות הקובעים(
) (2על הפרש העולה על  2%ואינו עולה על  3%מהפקדונות
—  9%לשנה
הקובעים
) (3על הפרש העולה על  3%ואינו עולה על  4%מהפקדונות
—  10%לשנה
הקובעים
— 11%לשנה
) (4על הפרש העולה על  4%מהפקדונות הקובעים

תיסיז םעיוי נ

2

תחילתן של הוראות אלה היא ביום כ״ב בשבט תשכ״ז ) 2בפברואר ,(!967

.2

להוראות אלה ייקרא ״הודאות בנק ישראל )קביעת שיעור ריבית על הפרש בנכסים
.3
נזילים( )תיקון( ,תשכ״ז—1967״.
ח׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 20במרס (1967
 2 1 5צ ד (

) ח מ

1

תחילה
חש0

דוד הו רוביץ
נגיד בנק ישראל

ס״ח  ,104תשי״ר ,ע0׳ .192

קובץ התקנות  ,2022י״ט באדר ב׳ תשב״ו31.3.1967 ,

1955

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
י ה ח ל ט ה ב ד ב ר ' א י ש ו ר ה ו ר א ו ת המגדילות• או ה מ ט י ל ו ת היטליב!
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—•1958י ,מחליטה
הכנסת לאשר אותן הודאות בצדשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳ ,(12
תשכ״ז— 1967׳־ ,שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
־.׳'׳.

נתקבלה בכנסת ביום ט׳ באדר כ׳ תשכ״ז) 21במרס .(1967
)חפו »(7404
אמה תלמי
סגן יושב ראש הכנסת
1
2

פ״ת  ,434תשכ׳׳ד ,עט׳  ; 175סייח  ,474תשב״ו ,עמ׳ .31
ק״ת  ,1988תשה״ז ,עט׳ .1277

תיקון מעות
בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת( )הודאת שעה מס׳  ,(7תשכ״ז—,1967
שפורסם בקובץ התקנות  ,2004תשכ״ז ,עמ׳  ,1538בסעיפים  9ד10׳ אחדי פסקה  9919צ״ל:
״9990

מ״ר

אחרת

ג׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 15במרס (1967
)חט (72801

 25% + 4.50מ׳׳ד״.

1

פנחס ספיר
שר האוצר

מדור ל ס ל מ ו ן מקומי•
חוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב—1962
 ...ח ו ק ע ז ר ל א י ג ו ד ע ר י ם אזור דן ב ד ב ר א ג ר ת ב י ו ב
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק ,איגודי עדים ,תשט״ו— ? 1955וסעיף  37לחוק
הרשויות המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב— , 1962מתקינה מועצת איגוד ערים אזור דן )ביוב(
חוק עזר זה:
2

בחוק עזר ז ה —

.1

י

״האיגוד׳׳ — איגוד ערים אזור דן )ביוב( שהוקם על פי צו איגודי ערים )אזור דן( )ביוב(,
תשט״ז—$ 1956
3

1
2
3

פ״ח  ,176תשט״ו ,עט׳  ; 48פ״ח  ,476תשכ״י ,עט׳ .36
פ״ח  ,376תשכ״ב ,עט׳ .96
:,
ק״ת  ,617תשט״ז ,עט׳ .955
קוב•) .התקנות  ,2022י״טכאלר ב׳,תשכ״י31-3.1967,,

״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהמ במסגרת התכנית המאושרת של
האיגוד ; תשריט התכנית המאושרת החתום על ידי יושב ראש מועצת האיגוד ושר הפנים
מופקד במשרדי האיגוד והעתקים ממנו במינהל מחוז תל״אביבדיפו ,,במשרד זןפניט'',־"'־
בירושלים ובמשרדי כל אחת מהרשויות המקומיות הכלולות בתחום האיגוד?
״תחום האיגוד״ — תחום,האיגוד כאמור בסעיף  3לצו איגודי עדים )אזור דן( )ביוב(,
תשט״ז—1 1956
״ספק״ — כל מי שמספק מים לצרכנים בתחום האיגוד ?
״מחזיק״ — מחזיק הצורך מיס בתחום האיגוד מכל מקוד שהוא!
״אגרה״ — אגרה המוטלת לפי חוק עזר זה!
״מהנדס״ — מ ה נ ד ס האיגוד;
״גזבר״ — גזבר האיגוד;
״מועצה״ — מועצת האיגוד!
״דשות מקומית״ — כמשמעותה בצו איגודי ערים אזור דן)ביוב( ,תשט״ז.1956^-
.2

) ,א(

לכיסוי הוצאות החזקת הביוב ,ובכללן הוצאות התקנתו או קנייתו ,ישלם המחזיק

אגרת ביוב

בנכס אגרת ביוב.
)ב(

האגדה תשולם בשיעור הנקוב בתוספת.

)א( כשכמות המים המסופקת נמדדת במד־מים ,תשולם האגדה לפי מספד המטרים
.3
המעוקבים של מיס מסופקים.

מדידה

)ב( כשכמות המים המסופקת אינה נמדדת במד־מים ,אך החיוב בעד המים המסופ־
קיס מבוסס על כמויות מיס ,תשולם האגרה לפי מספר המטרים המעוקבים שלפיו מחשב הספק
את מחיר המיס המאופקים למעשה.
)ג( כשכמות המים המסופקת אינה נמדדת במד־מיס והחיוב כעד המיס המסופקים
אינו מבוסם על כמויות המים ,תשולם האגרה בשיעור של לירה אחת לחודש לכל ,בית אב
הגר ביחידת הדיור.
כשהמים הנצרכים מופקים במקורות עצמאיים של הצרכן ואין לו מד־־מים ,תוערך כמות
.4
המים הנצרכת על ידי המהנדס בשים לב לשימוש לו מיועדים המים ובשים לב לתצרוכת
המים של צרכנים דומים,להם מסופקים המים במדידה ,והצרכן ישלם את האגרה בהתאם
לכמות המוערכת.

מדידת מקורות
עצמאיים

ע ל אף האמור בסעיפים  3ו־ 4לא תובא בחשבון בחישוב האגדה כמות מים שהשתמשו
.5
בה להנחת דעת המהנדס לאחת ממטרות אלה• :

פטור

(1) .
)(2

השקאת גינות?
צרכי תעשיה ,מלאכה או חקלאות במידה שהמיס אינם מוזרמים לביוב

במישרין או בעקיפין.

••••••.-;.,.״•,׳.

)א( המחזיק ישלם את האגדה לידי הספק ,לפי חשבון שהוגש לו ,במועד בו הוא
.6
משלם את התמורה בעד הספקת המים»' מחזיק החייב באגדה לפי סעיף )3ג( ישלם את האגרה
לידי הספק בסוף כל חודש.
)ב(

מועד הת׳?8י0

הספק יגבה מהמחזיק את האגרה לטובת האיגוד.

קוב* 1ד,תקנות< ;,2022י״מיבאדד׳ ב׳ תעכ״ז81.3.1967;.

1957

הספק ישלם את סכומי האגרות שגבה לפי חוק עזר זה לידי הגזבר בסוף כל חודש.

העברת
האגרות

.7

תש5ום ע5
השבוז המכסה

כל סכום ששולם לאיגוד בהתאם לסעיף  7על ידי ספק המספק מים בתחום רשות מקו־
.8
מית ייזקף לזכותה של אותה רשות מקומית למימון המכסה שנקבעה לה בתקציב האיגוד.

צורת
החשבונות

יושב ראש המועצה דשאי לקבוע את צורת החשבונות שיוגשו על ידי הספק.לצרכנים,
.9
ומשקבע צורה והודיע עליה לספק חייב הספק לנהוג לפיה.

מסירת
פרטים

 .10הספק ימסור לגזבר ,לפי דרישתו ,את כל הפרטים הנוגעים לחישוב סכום האגדה וכל
ידיעה ומסמך •שברשותו הדרושים לבקורת הגביה מהמחזיקים.

רשות כניסה

 .11המהנדס רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום בו נמצא מד־מים כדי לקרוא את
כמות המים שסופקה.

איסור הפרעה

 .12לא .יפריע אדם לגזבר ,למהנדס או לעובד אחר של האיגוד במילוי תפקידם ולא ימנע
אותם מהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

מסירת
מסמכים

 .13מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרו
לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במען מקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים יאו הידד
עים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או
נשלחו בדואר •במכתב .רשום העדוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגו במקום בולט על הנכם הנדון בהם.

תחילה

.14

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967

השם

.15

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים אזור דן)ביוב( )אגרה( ,תשכ״ז—1967״.

תופפת
)סעיף (2
שיעור הא נרה
באגורות

לכל מטר מעוקב •של מים המסופקים למחזיק

10

א׳ ש כ ט ר
יושב ראש מועצת איגוד עדים
אזור דן )ביוב(

נתאשר.
י׳ באדר א׳ תשכ״ו) 20בפברואר (1967
)חמ (765303

ח י י ם מ ש ה •שפירא
שד הפנים

1958

קוב׳ו התקנות  ,2022י״ט באדר ב' תשכ״ז31.3.1967 ,

פקודת המועצות המקומיות
 :צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ה צ ו ר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות.המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—) 1950להלן • י  -הצו העי־
.1
הוספת
פרט )פח(
קרי( ,אחרי פרט )פז( יבוא:
בתוספת
י הראשונה
2

״)פח( המועצה המקומית הצור.
תאריך הקמתה:

י ׳ תחום המועצה:

,׳

כ״ב בתמוז תשט״ז) 1ביולי.(1956
גושי רישום קרקע) .ועד בכלל(.:

י

 13838עד  13888,13882,13846עד  13892בשלמותם.״
)א( כ ל אדם או ח ג ר בני אדם שנתמנו או שנבחרו לכהונה כל שהיא'במועצה
.2
המקומית הצור ע ל פי צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—) 1953להלן — צו ) ב ( ( ,
ושנשאו/בכהונתם ערב תחילתו של צו זה ,ימשיכו בה ,והוראות הצו העיקרי יחולו עליהם
כאילו נתמנו או נבחרו לפיהן.

היראות מעכו

3

)ב( כל המסים שהוטלו על ידי המועצה המקומית חצוד לפי צ) 1ב( לפני תחילתו
של צו זה ,יראו אותם כאילו הוטלו לפי הוראות הצו העיקרי.
).ג( .לוח השומה של המועצה המקומית הצור שהיה בתקפו ערב תחילתו של ,צו זה,
יראו אותו כאילו הוכן לפי הוראות הצו העיקרי.
י )ד( כל מעשה או פעולה שנעשו לפני תחילתו של .צו זה על פי הוראות צו),ב( יראו
אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו העיקרי.
.3

תחילתו של צו זה היא ביום ב״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967

.4

לצו זה ייקרא ״צ 1המועצות המקומיות )א( )תיקון ,חצור( ,תשכ״ז—1967״.

ח׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 20במרס (1967
)חט (8011

חיים משה
י

1
2
3

. ..

שפירא

תחילה
השם

י

שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עמ׳ .280
ין״ת  ,369תשי״נ ,עט׳  ; 1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עט׳ .2489

קובץ-יהתרןנות  ,2022י״ט באדר ב׳ תשכ״ז31.3.1967 ,

1959

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת גוה־אפרים־מונוםון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות ',אני מצווה לאמור:
1

הוספת
פרט )פי(
בתוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—1950
,1
קרי( ,אחרי פרט )פה( יבוא:

2

)להלן — הצו העי

״)פו( המועצה המקומית :נוה־אפרים־מונוםון!
תאריו.הקמתה :כ״ח באב תשי״ט ) 1בספטמבר .(1959
תחום המועצה :כמסומן בקו ירוק במפה מס׳  2/100הערוכה בקנה מידה 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ח באב תשי״ט ) 1בספטמבר , (1959׳ גבולותיו הם:
בצפון ובמזרח :כביש תל־אביב שדה תעופה לוד!
בדרום :כביש יהוד — בית דגון!
במערב :גבול מחוזות המרכז ותל־אביב כפי שנקבע בהודעה על חלוקת שטח
המדינה למחוזות ונפות ותיאורי גבולותיהם! העתקים מהמפה האמורה מופקדים לעיון
הנוגעים בדבר במשרד הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ובמשרד הפנים ,הקריה,
ירושלים״.
3

הוראות מעבר

) , 2א( כל אדם או חבר בני אדם שנתמנו או שנבחרו לכהונה כל שהיא במועצה
המקומית נוה־אפדיס־מונוםון על פי צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—) 1953להלן —
צ ו ) ב ( (  ,ושנשאו בכהונתם ערב תחילתו של צו זה ,ימשיכו בה ,והוראות הצו העיקרי יחולו
עליהם כאילו נתמנו או נבחרו לפיהן.
4

)ב( כל המסיס שהוטלו על ידי המועצה המקומית נוה־אפרינדמונוםון לפי צו )ב(
לפני תחילתו של צו זה ,יראו אותם כאילו הוטלו לפי הודאות הצו העיקרי.
)ג( לוח השומה של המועצה המקומית נוה־אפרים־מונוםון שהיה בתקפו ערב תחילתו
של צו זה ,יראו אותו כאילו הוכן לפי הוראות הצו העיקרי.
)ד( כל מעשה או פעולה שנעשו לפני תחילתו של צו זה על פי הוראות צ ו ) ב ( יראו
אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו העיקרי.
תחילה

,3

השט

.4

תחילתו של צו זה היא ביום כ״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון ,נוה־אפרים־מונוסון( ,תשכ״ז־
י

1967״.

!

חיים משה שפירא
שד הפנים

ל׳ באדר א׳ תשכ״ז) 12במרס (1967
)חמ (8011

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עמי .236
ק״ת  ,127תשי״א ,עמי  ; 178ק״ת  ,1219תע&כ׳׳ב ,עמ׳ .280
י״פ  ,531תש,י״ז ,עט׳  : 761י״פ  ,1337תשכ״ז ,עמי .861
* ק״ת  ,369תשי״ג ,עמ׳  ; 1174ק״ת  ,1353תשכ״כ ,עט׳ .2489
1

2

3

1960

קובי! התקנות  ,2022י״ט בארד ב•׳ תשכ״ז31.3.1967 ,׳

פקודת המועצות המקומיות
צו •בדבר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ש ד ר ו ת

.
אני מצווה לאמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—1950
.1
קרי(׳ אחרי פרט )פו( יבוא:

2

)להלן — הצו העי־

״)פז( המועצה המקומית שדרות.
תאריךהקמתה :ט״ו באב תשי״ח ) 1באוגוסט .(1958
תחום המועצה :גושי רישום קרקע ) ו ע ד ב כ ל ל ( :
גושים 1884,1882,1881 :ו־ — 1886בשלמותם;

הוספת
)פרט )פז(
בתופפת
הראשונה

חלקים מגושים 1887,1885 :עד  ,1889כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ד בשבט תשכ״ג) 8בפברואר  (1963ושהעתקים ממנה
 :מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרוס ,באר־עובע ,וב־
משרד המועצה המקומית שדרות.״
)א( כל אדם או חבר בני אדם שנתמנו או שנבחרו לכהונה ,כל שהיא במועצה  .זןול%ת,'.^.
.2
המקומית שדרות על פי צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—) 1953להלן — צו ) ב ( ( ,
ושנשאו בכהונתם ערב תחילתו של צו זה ,ימשיכו בה׳ והוראות הצו העיקרי יחולו עליהם
באילו נתמנו או נבחרו לפיהן.

(

3

)ב( כל המסים שהוטלו על ידי המועצה המקומית שדרות לפי צ ו ) ב ( לפני תחילתו
של צו זה ,יראו אותם כאילו הוטלו לפי הודאות הצו העיקרי.
)ג( לוח השומה של המועצה המקומית שדרות שהיה בתקפו ערב תחילתו של צו זה,
ידאו אותו כאילו הוכן לפי הוראות הצו העיקרי.
)ד( כל מעשה או פעולה שנעשו לפני תחילתו של צו זה על פי הודאות צ ו ) ב ( יראו ,
אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו העיקרי.
.3

תחילתו של צו זה היא ביום כ״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967

תחילה

.4

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון ,שדרות( ,תשב״ז—1967״.

השפ

ל׳ באדר א׳ תשכ״ז) 12במרס (1967
) ח מ ״ ( 8 0

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נופח! חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
<ן׳׳ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עמ׳ .280
ק״ת  ,369תשי״נ ,עמ׳  ; 1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עמ׳ .2489

1
2
3

?p$1

זןת־ןנות  ,g^)2י״מ נאדר 31.34067 '5ת׳ןכ״י׳

1961

פקודת המועצות המקומיות
 :צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ח צ ו ר
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  /אני מצווה לאמור:

ביטול פרט
)טו( בתוספת .
הראשונה
תחילה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב(,תשיז׳ג— , 1953פרט )טו( — בטל.

.2

תהילתו של צו זה היא ביום כ״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )הצור ,ביטול( ,תשכ״ז—1967״.

2

ח׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 20במרס (1967
)חט (8031
1
2

משה

חיים

שפירא

שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסת חרש  ,9תשב״ה ,עט׳ .256
ק״ת  ,369תעי״נ ,ע0׳ : ; 1174ק״ת  ,620תשט״ז ,עט׳ .1033

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת נוה־אפרים־מונוסון
בתוקף סמכותן לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות * ,אני מצווה לאמור:

ביטול פרט
)לב( בתוספת •י
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953פרט )לב( — בטל.

תחילה

.2

תחילתו של צו זה היא ביום כ״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967

2

השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )נוה־אפרים־מונוםון ,ביטול( ,תשכ״ז—
1967״.
ל׳ באדר א׳ תשכ״ז) 12במרס (1967
)חט (8031

ו יים משה שפירא
שר הפנים

דיני טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת  ,369תשי״נ ,עט׳  ; 1174ק״ת  ,941תשי״ט ,עט׳  ; 1978ס״ת  ,1320תשכ׳׳ב ,עמי .2044

1
2

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ש ד ר ו ת
אני מצווה לאמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות

ביטול פרט
)כב( בתוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953פרט )כב( — בטל.

תחילה

.2

תחולתו של צו זה היא ביום כ״א באדר ב׳ תשכ״ז) 2באפריל .(1967

ה׳עם

.3

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )שדרות ,ביטול( ,תשכ״ז—1967״.

2

ל׳ באדר א׳ תשכ״ז) 12במרס (1967
)חט (8031
1
2

1962
המחיר  72אגורות

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשג״ה ,עמי .256
ק״ת  ,369תשי״ג ,עמ׳  ; 1174ק״ת  ,816תשי״ח ,עט׳  ; 1724ק״ת  ,1424תשכ׳׳ג ,עסי .1129
קובץ התלונות  ,2022י״ט באדר ב׳ תשכ״ז31.8.1967 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ימשליפ

