דשיומות

קובץ התקנות
י״ט בטבת התשמ״א

 26בדצמבר 1980
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עמוד
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327

התשמ״א—1980
.

.

329

.

תקנות האנטומיה והפתולוגיה )תיקון( ,התשמ״א—1980

תקנות בריאות העם׳)הודעה על פטירה ורישומה( )תיקון מס׳  ,(2התשמ״א—1980

.

331

תקנות הרשויות המקומיות )משמעת( )השתכרות בתקופת השעיה( ,התשמ״א—. 1980

331

.

332

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מנשה ,תיקון( ,התשמ״א—1980

338

צו התכנון והבניה )מנשה( ,התשמ״א—1980
אכרזת חדרה )שינוי תחום העיריה( ,התשמ״א—1980
צו התכנון והבניה )חדרה( ,התשמ׳׳א—1980

.
.

.

.
.

החלטת רישוי עסקים )חולון( )איסור רוכלות באבטיחים( ,התשמ״א—1980

.

.

.

338

.

.
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.
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תקנות הפיקוה על עסקי ביטוח )ההון הנפרע המינימלי של מבטח(
)תיקון( ,ה ת ש מ " א  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א)א() (1ו־ 18לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשי״א•—
 ,! 1951ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון

תקנה 1

בתקנה  1לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ההון הנפרע המינימלי של מבטח(,
.1
ה תש״ ם—) 1980להלן — התקנות העיקריות( ,בסוף הגדרת ״נכסים״ יבוא:
2

״) (7השקעות בהברות בת ובחברות שבהן יש למבטח  25%או יותר מן
הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה ,שהינו
מבטח.״
תיקון תקני2 ,

בתקנה  2לתקנות העיקריות —

.2

)(1

ברישה ,במקום ״ 200,000,000לירות״ יבוא ״ 40,000,000שקלים״;

)(2

במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1סכום שלא יעלה על  5,000,000שקלים לגבי מבטח העוסק בביטוח .
חיים ובביטוח כללי ועל  4,000,000שקלים לגבי מבטח העוסק בביטוח כללי
בלבד',שיחושב לפי ענפי ביטוח בהם הורשה לעסוק כלהלן:
ענף ביטוח חיים
כל ענף אחר

) (3בפסקאות משנה
״ 25,000,000שקלים״.
תיקון תקני! 3

.3

 1,600,000שקלים
 1,200,000שקלים;״

))(2א(

ו־)) (2ב(,

במקום ״125,000,000

לירות״

יבוא

בתקנה  3לתקנות העיקריות —
)(1

במקום סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)א( על אף האמור בתקנה  2לא יפחת הון המניות הנפרע של מבטח
שקיבל רשיון לאחר תחילת תקפן של תקנות אלה )להלן — מבטח חדש(
מ־ 4,600,000שקלים אם הורשה לעסוק בביטוח חיים בלבד או מ־6,000,000
שקלים אם הורשה לעסוק בביטוח כללי בלבד ,או מ־ 7,600,000שקלים אם
הורשה לעסוק בביטוח חיים ובביטוח כללי.״

)(2

בתקנת משנה )ב( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) 1,600,000 (2שקלים אם הענף הנוסף הוא ענף ביטוח חיים או 1,200,000
שקלים לכל ענף נוסף אם איננו ענף ביטוח חיים.״

החלפת

תק״־8 ,

בתקנה  8לתקנות העיקריות ,במקום ״בשלושה שלבים״ יבוא ״בשני שלבים״.

.4

ג׳ בטבת התשמ״א ) 10בדצמבר (1980
־ >
י
ח מ1087

3

יגאל הו רב י ץ
שר האוצר

 1ס״ח ז־תשי״א ,עמי  ;221התשכ״ג ,עמ׳  ;30התש״ם ,עמ׳ .12
 2ק״ת התש״ם ,עמ׳ .1064
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צ ו מס הכנסה )תיקון האמנה עם גרמניה למניעת מסי כפל(,
התשמ״א1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 196א( לפקודת מם הכנסה י ,אני מודיע ומצווה לאמור:
ביום ה׳ באב התשל״ז ) 20ביולי  (1977נעשה פרוטוקול עם הרפובליקה הפדרלית
.1
1,
1,
י ל
ל ל י
של גרמניה  ,המתקן את האמנה למניעת מ י
2

ס

כ

פ

ג ב

מ

ס

ם

ע

ה כ נ ס ה ׳ ע

ה ן ן ןע

מתן תוקף
לפרוטוקול

הגוורבשטוייר )מס עסקים(  ,ומן המועיל שפרוטוקול זה יהיה בר תוקף החל משגת המס
3

 1970ואילך.
כ״ג בכסלו התשמ״א ) 1בדצמבר (1980
<חמ (3-1325

יגאל הו רביץ
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוטה הדש  ,6עמי  ;120ם״ח התשמ״א ,עמי .18
 2כ״א  ,876כיד  ,26עמ׳ .235
 3כ״א  ,615כרך  ,16עמ׳ .219

צ ו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי הובלה ושירותי גרורים(
)תיקון( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
 ,! 1957אני מצווה לאמור:
בסעיף  4לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שירותי הובלה ושירותי גרורים(,
.1
התשל״ט—) 1978להלן — הצו העיקרי( —

תיקון סעיף 4

2

)(1

בסוף פסקה ) (1יבוא ״בישראל״;

)(2

במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3לרשותו שמונה משאיות לפחות או מספר משאיות שמשקלן המורשה
המותר הוא לא פחות מ־ 100,000ק״ג ,שהן בבעלותו של התאגיד ,רשומות
על שמו ברשיון הרכב ומופעלות על ידו ,או שהן בבעלות חברי התאגיד או
בעלי המניות שלו.
״בעלות״ ,לענין פסקה זו — בעלות שלא תפחת מ־ 50%מערך המשאית;
״מניה״ ,לענין פסקה זו — מניה המקנה בעלות בתאגיד ,למעט מניית הנהלה
או מניה מיוחדת.״

.2

בסעיף  5לצו העיקרי ,אחרי פסקה ) (5יבוא:

תיקון סעיף 5

״) (6מתקיימות בו הוראות תקנה 15ב לתקנות התעבורה ,התשכ״א— 1961י•.״
3־

בסעיף )6ב( לצו העיקרי ,המלים ״והם יתמנו לשנתיים״ — יימחקו.

בסעיף ) 11ג( לצו העיקרי ,בסופו יבוא ״המוביל יחזיק את עותק שטר המטען
.4
לתקופה של ששה חודשים לפחות ויציגו לפי דרישת הרשות או מי שהיא הסמיכה.״

ת

,

ק ו ן ס ע

יף

6

תיקה סעיף 11

 1ס״ח התשי״ח ,עמי  ;24התשל״ט ,עמ׳ .32
 2ק״ת התשל״ט ,עמי .66
 3ק״ת התשכ״א ,עמי  ;1425התש״ם ,עמ׳ .66
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תיקיו סעיף !3

.5

בסעיף  13לצו העיקרי ,אחרי פסקה ) (8יבוא:
״) (9המשקל הכולל המותר והמטען המורשה לפי רשיון הרכב.״

תיקיו ׳ יי׳
0

5

1 7

.6

בסעיף  17לצו העיקרי ,בסעיף קטן)א( —
)(1

בפסקה ) ,(1במקום ״עד  25לירות״ יבוא ״עד  7.50שקלים״;

)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״עד  1.5מיליון לירות״ יבוא ״עד  450,000שקלים״;

)(3

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ד( הסכומים לפי סעיף קטן )א( יותאמו ביום  1באפריל וביום  1באוק
טובר של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בחודש שקדם ליום ההתאמה כאמור ,ויעוגל לשקל
הקרוב.״

תיקיו סעיף 18

.7

בסעיף  18לצו העיקרי —

) (1האמור בו יסומן)א( ואחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3שטר מטען מיוחד מנוסח שאישרה הרשות בהודעה לפי סעיף 12
שנערך על פי שטר המטען הכללי לגבי כל הובלה במשאית ,שייחתם על ידי
המוביל או על ידי המוביל ומזמין ההובלה ביחד.״;
)(2

אחרי סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)ב( מוביל ימסור לנוהג המשאית שטר מטען מיוחד לאותה הובלה כאמור
בסעיף קטן )א() (3ושטר המטען המיוחד יהיה בכל ע ת ההובלה בידי נוהג
המשאית.״

ה ו ס פ ת

ס ע י ף 1 9א

.8

אחרי סעיף  19לצו העיקרי יבוא:

״אחריות מיביי
ומזמין ההובי״

19א) .א( מוביל לא יורה ולא יניח לאדם לנהוג במשאית בניגוד להו־
ראות צו זה או הוראות בדבר מטען חורג ,עומס יתר במשאית והובלת
טובין אסורים.
)ב( כל מקום שהוראות צו זה מטילות חובה על נוהג בכלי רכב,
תחול החובה גם על המוביל ,אלא אם המוביל יוכיח כי העבירה נעברה
בלי ידיעתו והסכמתו וכי נקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את
ביצועה.
)ג( הוראות סעיף קטן )א( בדבר קיום הוראות כל דין בענין
עומס יתר ,מטען חורג והובלת טובין אסורים על ידי מוביל יחולו גם
על מזמין ההובלה ,אלא אם יוכיח כי העבירה נעברה בלי ידיעתו
והסכמתו.״

תיקון סעיף 30

תחייה

בסעיף  30לצו העיקרי ,המלים ״אולם הוא יחול קודם לכן לגבי משרדי הובלה
.9
שקבע השר בהודעה ברשומות ,במועד שקבע כך״ — יימחקו.
.10

תהילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

כ״דבכסלו התשמ״א ) 2בדצמבר (1980
)1זמ (3—711
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חיים

לנדאו

שר התחבורה
קובץ התקנות  ,4192י״ט בטבת התשמ״א:».;2.1980 ,

תקנות האנטומיה והפתולוגיה )תיקון( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 8לחוק האנטומיה והפתולוגיה ,התשי״ג— 1953י־,
אני מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנה  1לתקנות האנטומיה והפתולוגיה ,התשי״ד—1954

2

)להלן — התקנות העי־

תיקון תקני1 ,

קריות( ,במקום הגדרת ״קרוב״ יבוא:
״לענין תקנות אלה -
״בן משפחה״ — כמשמעותו בסעיף  1לחוק.״

.2

במקום תקנה  2לתקנות העיקריות י
״טופס

.3

ב ו א

.

החלפת תקנה 2

 .2הסכמה כמשמעותה בחוק תינתן באחד מהטפסים שבתוספת לתקנות
אלה ,לפי הענין.״

תקנה  3לתקנות העיקריות — בטלה.

ביטוי

תקנה 3

.4

בתקנה  4לתקנות העיקריות ,המלים ״)להלן גוויה שהותרה(״ — יימחקו.

תיקון תקני4 ,

.5

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,המלים ״ 3או״ — יימחקו.

תיקו! ת ק נ

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,המלים ״ולא נדרשה על ידי קרוב או גוף מוכר״ -

תיקון תקני7 ,

.6

ה

5

יימחקו.

.7

במקום תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:

״התנגדות
ל ש מ י

י

ת

ג י י י ה

בידי בית ספד

י

י

במקום תקנה  13לתקנות העיקריות יבוא:
״עונשין

.9

 .11בן משפחה וגוף מוכר רשאים לדרוש את הגוויה לענין סעיף )5ב(
לחוק; התנגד אחד מהם שהגוויה או חלק ממנה יישמרו בידי בית ספר
לרפואה ,תהא ההתנגדות בתוקף אם נמסרה במכתב רשום שנשלח לבית
הספר לרפואה לפחות חודש לפני תום שנה מיום מסירת הגוויה לבית
הספר.״

לרפואה

.8

תיקון תקני1!,

החלפת תקנה 13

 .13העובר על תקנות  9או  ,10דינו — מאסר שלושה חדשים או קנס
 1000שקלים ,או שני הענשים כאחד.״

אחרי תקנה  14לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תוססת

 1ם״ח התשי״ג ,עמ׳  ;162התשמ״א ,עמי .42
 2ק״ת התשי״ד ,עמ׳  ;334התשל״ו ,עמ׳  ;2290התשל״ז ,עמי .945
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״תוספת
)תקנה (2
טופפ 1
ה ס כ מ ה ל ב י ת ו ר גוויה ל צ ר כ י ל י מ ו ד ו מ ח ק ר
בעל ת״ז ...

אני
שם פרטי

שם משפחה

מסכים שגוויתי תשמש למטרות מדעיות.
תאריך

טופפ 2
ה ס כ מ ה ב ל ת י מ ס ו י י ג ת ל נ י ת ו ח גוויה
בעל ת״ז

אני
שם משפחה

מסכים שגוויתי תנותח.
תאריו

טופפ 3
ה ס כ מ ה ל נ י ת ו ח גוויה
)להוצאת חלקים לריפויו של אדם(
בעל ת״ז

אני.
שם משפחה

שם פרטי

מסכים שגוויתי תנותח לאחר פטירתי לשם הוצאת חלקים ממנה לריפויו של אדם.
הגבלות*
תאריך
* אם ההסכמה מוגבלת לאברים או חלקים מסויימים בלבד ,יש לציין זאת.

טופפ 4
ה ס כ מ ת בן מ ש פ ח ה ל נ י ת ו ח ש ל א ח ר ה מ ו ו ת
בעל ת״ז ....

אני.
שם משפחה

שם פרטי

מסכים לניתוח שלאחר המוות של
שם משפחה

תאריך
קרבת החותם לנפטר )בן־זוג/ילד/הורה/אח/אחות(״

ד׳ בטבת התשמ״א ) 11בדצמבר (1980
)1זמ (3—1362
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שוסטק
אליעזר
שר הבריאות
קובץ התקנות  ,4192י״ט בטבת התשמ״א26.12.1980 ,

תקנות בריאות העם )הודעה על פטירה ורישומה( )תיקון מס׳ ,(2
ה ת ש מ ״ א 1980 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לפקודת בריאות העם ,! 1940 ,וסמכות המנהל לפי
סעיף  33לפקודה האמורה שנטלתי לעצמי לפי סעיף  32לחוק יסוד :הממשלה  ,וסעיף 8
2

לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח— , 1948ולפי סעיף  8לחוק האנטומיה והפתו־
3

לוגיה ,התשי״ג ,* 1953-אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות בריאות העם )הודעה על פטירה ורישומה( ,התש״ם— !980ס
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,במקום הגדרת ״קרוב״ ו״גוף מוכר״ יבוא:

תיקה תקנד1,

״״בן משפחה״ — כמשמעותו בסעיף  1לחוק האנטומיה והפתולוגיה ,התשי״ג—;1953
״גוף מוכר״ — כמשמעותו

בתקנות

האנטומיה והפתולוגיה ,התשי״ד—,« 1954״

בתקנה )2א() (1לתקנות העיקריות ,בכל מקום שבו כתוב ״לקרוב״ יבוא ״לבן
.2
משפחה״.
ד׳ בכסלו התשמ״א ) 11בדצמבר (1980
1

)חמ (3—1116
1
2
3
4
5
6

י

תיקה תקנה 2

שוסטק
אליעזר
שר הבריאות

עייר  ,1940תום׳  ,1עמי  ;191ס״ח התש״ם ,עמי .8
ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .226
ע״ר התש״ח ,תום׳ אי ,ע»׳ .1
ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ;162התשמ׳׳א ,עמי .42
ק״ת התש״ם ,עמ׳  ;973התשמ׳׳א ,עמי .100
ק״ת התשי״ד ,עמ׳  ;334התשל״ו ,עמ׳  ;2290התשל״ז ,עמ׳  ;945התשמ״א ,עמ׳ .42

תקנות הרשויות המקומיות ) מ ש מ ע ת ( ) ה ש ת כ ר ו ת בתקופת השעיה(,
התשמ״א1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,התשל״ח—
 ,! 1978וסעיף  50לחוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ״ג , 1963-כפי שהותאם
בתקנות הרשויות המקומיות )משמעת( )התאמת הוראות( ,התשל״ט— , 1979אני מתקין
תקנות אלה:
2

8

^

)א( עובד רשות מקומית שהושעה מעבודתו והוא עובד מחוץ לשירות הרשות
.1
המקומית ,יודיע על השתכרותו לכל חודש בתקופת ההשעיה.

מועד ודרך
למסירת הודעה
על השתכרות

)ב( הודעה כאמור בתקנת משנה )א( ,תימסר בכתב לראש הרשות המקומית או
׳למי שהוא הםמיך לכך ,תוך חמישה ימים מתום החודש שעבודו נמסרת ההודעה.
)ג( ראש הדשות המקומית רשאי לקבוע טופס למסירת ההודעה האמורה בתקנה זו.
•י״ג בכסלו התשמ״א ) 21בנובמבר (1980
)חמ (3—1317

יזם ף בורג
שר הפנים

 1ם״ח התשל״ח ,עמי .153
 2ס״ח התשכ״ג ,עמ׳ .50
 3ק״ת התשל״ט ,עמי .786
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מנשה ,תיקון( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו״ 2לפקודת המועצות המקומיות י ,אני מצווה לאמור:
החלפת פרט <לג(

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח— , 1958במקום
.1
פרט )לג( יבוא:
2

״)לג(
מנשה
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של תחום המועצה האזורית מ נ ש ה הערוכה בקנה־מידה
 ,1:10,000החתומה ב י ד שר הפנים ביום א׳ באדר התש״ם ) 18בפברואר ,(1980
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד המועצה האזורית מנשה,
חדרה ,ובמשרד הממונה על המחוז ,חיפה.
טור ב׳
טור א׳

ברקאי

גושים וחלקות רישום קרקע

הגושים 12228 ,12160 ,12159 :עד  12235 ,12231ע ד 12238
בשלמותם.
החלקות 2 :עד  12 ,7 ,4וחלקי חלקות ) 10 ,6 ,5 ,1כביש( ו־13
)תעלות( בגוש  12234כמסוכן במפה.
 38וחלק מחלקה  40בגוש  12118כמסומן במפה.

גן השומרון

הגושים 10082,8792 ,8791 :בשלמותם.
 10077פרט לחלקות  57,43 ,8 ,1וחלק מחלקה ) 85דרך(
כמסומן במפה;
 10080פרט להלקות  70ו־ ;241
 10079פרט לחלקות  1עד  29 ,13 ,12 ,3ע ד  55וחלקי חלקות ,56
 60בגוש  10079כמסומן במפה.
החלקות 39 ,38 :וחלקי חלקות  40 ,37עד  42בגוש  7714כמסומן
ב מ פ ה ;  39 ,36,35בגוש .7715
חלק מחלקה  1בגוש  7725כמסונזן ב מ פ ה ;
חלק מחלקה  4בגוש  7726המסומן׳ ב מ פ ה ;
חלק מחלקה  45בגוש  10078כמםומן במפה.
 18עד  25 ,22עד  34 ,28עד  44וחלק מחלקות 33 ,32
)דרכים( בגוש  10114כמסומן במפה.

גן שמואל

ה ג ו ש י ם  10672 ,10671 ,10125 ,10029 ,7717 ,7716 :בשלמותם.
 7714פרט להלקות  38 ,7 ,5עד  46 ,45 ,42וחלק מחלקות
 34,4,1עד  37כמסומן במפה;
 10028פרט לחלקות  3עד  5וחלק מחלקה ) 1דרך(
כמסומן במפה.

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
 2ק״ת התשי״ח ,עמי  ¡1256התשל״ה ,עמ׳  ,289עמי .498
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טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טור אי

גן שמואל )המשך(

החלקות 1 :ע ד  13 ,11ע ד  25 ,17וחלקי חלקות  18עד ,23 ,21
 38 ,27 ,26 ,24בגוש  7715כמסומן במפה.
) 13 ,9 ,7 ,1דרכים( 14 ,8 ,וחלק מחלקה  6וחלקי
חלקות ) 12,11דרך ומסילת ברזל( בגוש  10018כמסומן
במפה;
 1עד  4בגוש ; 10019
 1עד  12 ,10 ,9 ,7עד  26 ,15עד  ,36 ,35 ,30וחלקי
חלקות ) 34 ,24 ,16דרכים( בגוש  10023כמסומן במפה;
 6עד  18 ,17 ,13בגוש  10024כמסומן במפה;
 10052פרט לחלקות  19 ,17 ,8עד  21ורצועה ברוחב
 10מטר בחלקן הצפוני של החלקות  14 ,3 ,2כמםומן
במפה.
 1ע ד  7 ,5עד  60 ,29 ,27 ,26 ,24 ,23 ,20 ,18וחלקי
חלקות  28 ,25 ,19בגוש  10117כמםומן במפה;
 2,1בגוש ; 10118
חלק מהלקה  1בגוש  8835כמםומן במפה.

כפר גליקםון

הגושים 12112 :עד  12117בשלמותם.
 12118פרט לחלקות  1עד  12וחלק מחלקה ) 39דרך(
כמסומן במפה.
החלקות 65 :ע ד  68וחלק מחלקה ) 96דרך( בגוש  12119כמסומן
במפה;
 9 ,7 ,5ו־ 10והלק מחלקות ) 8 ,3דרכים( בגוש 10129
כממומן במפה;
 70 ,69 ,66 ,65 ,62 ,61 ,58 ,57וחלק מחלקה 90
)דרך( בגוש  12128כמםומן במפה.

כפר פינס

הגושים 12227 :בשלמותו.
 10069פרט לחלקות  1עד  11 ,3עד 48 ,43 ,42 ,18 ,15
עד  51וחלק מחלקה ) 44דרך( כמסומן במפה;
 10070פרט לחלקות  1עד  9 ,7עד  25 ,12וחלק מהלקה
) 26דרך( כמסומן במפה.
 12225פרט לחלקה  69וחלק מחלקה ) 70דרך( כמסומן
במפה.
החלקות 7 :עד  10בגוש .10076

להבות חביבה

הגושים 8842 ,7916 ,7910 ,7909 ,7908 ,7895 ,7894 :בשלמותם.
חלקי חלקות 1 :עד ) 4דרך( בגוש  8843כמסומן במפה.
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טור א׳

מאור

יי

טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

הגושים 8798 ,8790 :עד  8834 ,8833 ,8801בשלמותם.
 8814פרט לחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
 8835פרט לחלק מחלקה  1כמסומן במפה.
חלקי חלקות 1 :בגוש  8832כמסומן במפה;
חלק מחלקה ) 88דרך( בגוש  8813כמסומן במפה;
חלקה ) 8.1דרך( בגוש .8770

מגל

הגושים 7912 :עד  8845,8844,7915בשלמותם.
חלקי חלקות 1 :עד ) 4דרך( בגוש  8843כמסומן במפה.
החלקות 1 :עד  ,6 ,3וחלק מחלקה ) 5דרך( בגוש  8846כמסומן
במפה.

מייסר

הגושים 8709 ,8708 :בשלמותם.
החלקה 28 :בגוש .8707

מי־עמי

הגושים 20455 :עד  20521,20460,20459,20457בשלמותם 20364
פרט לחלקות  22עז־ .24
 20458פרט לשגי קטעים כמסומן במפה.
החלקות 17 :עד  55 ,21עד ) 61 ,60 ,58דרך( בגוש ;20354
 14עד  62 ,23עד ) 75דרך( 80 ,בגוש ;20355
) 75 ,36 ,35 ,32 ,31דרך( בגוש ;20407
) 56,50דרך( בגוש .20408

מענית

הגושים 8784 :עד  10086,8786עד  10088בשלמותם.
 8787פרט לחלקות ) 5 ,2דרך( וחלק מחלקה  1כמסומן
במפה.
 10089פרט לחלקות  1עד  28 ,3עד  33וחלקי חלקות
) 38,37דרכים( כמסומן במפה.
החלקות 1 :עד  9,3בגוש ;8711
) 14 ,11 ,9 ,8נחל( וחלקי חלקות ) 10 ,6 ,5 ,1דרך(
ו־) 13תעלות( בגוש  12234כמסומן במפה.

מצר

הגושים 8714 ,8710 :עד  8721 ,8720 ,8718בשלמותם.
 8711פרט לחלקות  1עד  3ו־.9
 8712פרט לחלק מחלקה  ,1כמסומן במפה.
החלקות :חלקי חלקות ) 3 ,1דרך( בגוש  8713כמסומן במפה;
) 5 ,2דרך( וחלק מחלקה  1בגוש  8787כמסומן במפה.
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טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א׳

הגושים 12111,12110 :בשלמותם.

משמרות

 10068פרט לחלקות  29עד  47,42עד .50
 10090פרט לחלקות  7עד  21 ,13עד  26וחלק מחלקה
) 16דרך( הגובלת בחלקה  26כמסומן במפה.
החלקות 1 :עד  41,6וחלק מחלקה ) 42ררך( בגוש  10071כמסומן
במפה; 22עד  29בגוש ; 10098
 26עד  36 ,33עד  48 ,43וחלק מחלקה ) 47 ,46דרכים(
בגוש  10099כמסומן במפה;
 138 ,116 ,33וחלקי חלקות ) 38דרך() 49 ,נחל אכזב(,
 110בגוש  10100כמסומן במפה.
עין־עירון

הגושים 12233,12232,12226 :בשלמותם.

עין־שמר

הגושים 10085 ,10083 ,10081 ,8797 ,8789 ,8788 :בשלמותם.
החלקות 1 :עד  29 ,13 ,12 ,3עד  55וחלקי חלקות ) 56נחל(60 ,
ו־) 74דרכים( בגוש  10079כמסומן במפה;
 21עד  28 ,27 ,23וחלק מחלקה ) 29דרך( בגוש 10106
כמםומן במפה;
 1עד  141,140,4בגוש .10084

רגבים
1

הגושים 12091 :עד  12099 ,12097עד  12120 ,12104עד ,12123
 12139,12133בשלמותם.
 12119פרט לחלקות  65עד  89,87עד  97,91וחלק מחלקה
) 96דרך( כמסומן במפה;
 12127פרט לחלקות  28עד  48 ,36עד  67 ,64עד ,71
חלק מחלקה ) 66דרך( ,כמסומן במפה.
החלקות 17 :עד  68 ,45וחלק מחלקה ) 64דרך( בגוש ,12105
כמסומן במפה.

1

שטה הכפר ההרוס קגיר המותהם על ידי הגושים 12100
עד  12102ו־.12104
שדה־יצחק

הגושים 7893 ,7720 :בשלמותם.
 7721פרט לחלקה ; 8
 7892פרט לחלקה ) 31מסילת ברזל( 47 ,עד  ,52כמסומן
במפה;
החלקות 6 ,3 ,2 :עד  14 ,11עד  30 ,27 ,26 ,19 ,16עד 42
בגוש  7891כמםומן במפה.
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טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טור 'X

תלמי־אלעזר

הגושים 10116,10115,8796,8795,8794 :בשלמותם.
החלקות 7 ,5 :וחלקי חלקות  4 ,1בגוש  7714כמסומן במפה.
 7בגוש  7724כמסומן במפה.
 2וחלק מחלקה  1בגוש  7725כמסומן במפה;
חלק מחלקה  153בגוש  ,7727כמסומן במפה.
 106בגוש  7890כמםומן במפה.
 5עד  7וחלקי חלקות ) 31,4דרך( בגוש  10114כמסומן
במפה;
 30 ,22 ,21 ,6עד  46 ,37עד  59וחלקי חלקות ,25 ,19
 45,28בגוש  10117כמסומן במפה.
הגושים 8700 ,7719 ,7718 :עד 2143 ,12141 ,8793 ,8719 ,8706
עד  12161 ,12150 ,12147עד ,12168 ,12167 ,12163
 20365 ,12175עד  20367בשלמותם.
 8707פרט לחלקה  28כמסומן במפה;
 8767פרט לחלקה  54וחלק מחלקה  51עד  53כמסומן
במפה;
 8766פרט לחלקות  13עד  48 ,19עד  50וחלק מחלקה ,8
 26 ,20 ,12 ,11עד  47 ,44 ,28ו־) 53 ,52דרכים( כמסומן
במפה;
 8769פרט לחלקות  25עד  36 ,35 ,33 ,32 ,29 ,27וחלק
מחלקה  17עד 40 ,38 ,37 ,34 ,31 ,30 ,28 ,24 ,20
כמסומן במפה;
הגושים 8770 :פרט לחלקות  55עד  64 ,59עד  74 ,68עד 78
וחלק מחלקה  61,54עד  79 ,73 ,63ו־ 82עד ) 84דרכים(
כמסומן במפה;
 10084פרט לחלקה  1עד  141 ,140 ,4כמסומן במפה.
 12142פרט לחלקות  5 ,3וחלק מחלקות ,7 ,6 ,4 ,2 ,1
ו־)19דרך( כמסומן במפה;
 12158פרט לחלקה  8עד  14והלק מחלקה  2כמסומן
במפה;
 20368פרט לחלקות  11 ,8 ,4והלק מחלקה ) 9דרך(
כמסומן במפה;
 20369פרט לחלקה  13וחלק מחלקה  8עד  10כמםומן
במפה;
 20382פרט לחלקות  ,9,7,4כמסומן במפה< .
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החלקות 46 ,45 :וחלק מחלקה  34עד  40 ,37עד  42בגוש 7714
כמסומן במפה;
 28עד  37 ,34וחלק מחלקה  18עד ,27 ,26 ,24 ,23 ,21
 38בגוש  7715כמםומן במפה.
חלק מחלקה  73 ,66 ,28 ,27 ,22 ,21בגוש  7722כמסומן
במפה;
 37עד  51 ,39וחלק מחלקה  6עד 40 ,35 ,34 ,24 ,8
עד  47ו־) 56 ,53 ,52 ,50דרכים( בגוש  7723כמסומן
במפה;
 8עד  11בגוש ;7724
 70וחלק מחלקה  46ע ד  57 ,48עד ) 89דרך( בגוש
 7728כמםומן במפה;
ן

 2,1וחלק מחלקה  8 ,4 ,3בגוש  8765כמסומן במפה;
 1עד  17 ,8עד  ,19וחלק מחלקה  20ו־) 87 ,77דרכים(

״

בגוש  8813כמסומן במפה;
 2עד  5וחלק מחלקה  1בגוש  8832כמסומן במפה;
 17עד  21בגוש  10023כמסומן במפה.
 1עד  28 ,3עד  33וחלק מחלקה ) 38 ,37 ,34דרכים(
בגוש  10089כמסומן במפה;
 12עד  16וחלק מחלקה  ,17ו־) 32 ,30דרכים( בגוש
 10114כמםומן במפה;
חלק מחלקה ) 8 ,1דרך( בגוש  10129כמםומן במפה;
 21 ,20 ,15 ,14בגוש  12129כמםומן במפה;
 1עד  ,7וחלק מחלקה ) 9 ,8דרך( בגוש  12140כמםומן
במפח;
 54 ,50 ,47 ,43 ,39 ,38 ,33 ,30 ,27 ,24 ,21בגוש 12156
כמסומן במפה;
 18עד  24וחלק מחלקה ) 5דרך( בגוש  12166כמםומן
במפה;
 23עד ) 31 ,29דרך( בגוש  12176כמםומן במפה;
חלק מחלקה  1בגוש  20376כמסומן במפה;
חלק מחלקה  2בגוש  20381כמסומן במפה;
חלק מהלקה  5 ,1בגוש  20389כמסומן במפה.״

.2

תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו.

א׳ באדר התש״ם ) 18בפברואר (1980
) ה מ (3—102
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בורג
יוסף
שר הפנים

צ ו התכנון והבניה )מנשה( ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— 1965י ,ולאחרי
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
היפה ,והמועצה האזורית מנשה ,אני מכריז לאמור:
קביעת מרחב
תכנון מקומי

השטח שבתחום מחוז היפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון
.1
מקומי מנשה )להלן — מרחב התכנון המקומי(.

גבולות מרחב
התכנון המקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
.2
מידה של  1:20,000שנחתם ביד שר הפגים ביום א׳ בכסלו התשמ״א ) 9בנובמבר (1980
והם כוללים את תהום המועצה האזורית מנשה .

הפקדת עתקים
של התשריט

עתקים מהתשריט האמור בטעיף  2מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי
.3
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

2

הוראת מעבר

תחילה
ביטול

דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב
.4
התכנון המקומי לפי צו זה ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.
.5

תחילתו של צו זה  30יום מיום פרסומו.

.6

צו תכנון ערים )מנשה( ,התשכ״ו— — 1966בטל.
3

א׳ בכסלו התשמ״א ) 9בנובמבר (1980
)חמ (3—1113

בורג
יוסף
שר הפנים

 1סייח התשכ״ה ,עמ׳  ;307התש״ם ,עמ׳ .42
 2ק״ת התשמ״א ,עמ׳ .331
 3ק״ת התשכ״ו ,עמי .868

א ב ח ת חדרה )שינוי תחום העיויה( ,ה ת ש מ ״ א  9 8 0 -ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות י )להלן — הפקודה( ,ולאחר עיון
בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
שימי תחום
עירית חדרה

.1

תחום עירית חדרה כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ,ישונה ,ובמקום הפירוט

בתוספת האמורה  ,יבוא פירוט זה:
2

״הגושים 7729 :עד  10001 ,7731עד  10020 ,10016עד  10025 ,10022עד ,10027
 10030עד  10402 ,10054 ,10053 ,10051עד  10570 ,10410עד ,10578
 10580עד  — 10654 ,10652 ,10651 ,10649 ,10585בשלמותם.
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
 2ק״ת התשכ״ד ,עמי .96
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חלקי גושים 7722 :פרט לחלקי חלקות ,66 ,51 ,50 ,46 ,28 ,27 ,22 ,21 ,16
) 71דרך() 73 ,דרך( — כמסומן במפה של תחום עירית
חדרה ,הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה בידי
שר הפנים ביום א׳ בכסלו התשמ׳׳א ) 9בנובמבר (1980
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
הממונה על המחוז ,חיפה ,ובמשרד עירית חדרה )להלן בפרט
זה — המפה(;
 7723פרט לחלקות  37עד  51 ,39בשלמותן וחלקי חלקות  6עד
 40 ,35 ,34 ,24 ,8עד  47ו־ 52 ,50עד ) 56,54דרכים(,
כמסומן במפה;
7726

פרט לחלק מחלקה  4כמסומן במפה באות ״א״;

7727

פרט לחלק מחלקה  153כמסומן במפה באות ״א״;

7728

פרט לחלקה  70בשלמותה וחלקי חלקות  46 ,16עד ,57 ,48
) 89,77דרכים( כמסומן במפה;

 10017פרט לחלקות  .18עד  33בשלמותן;
 10018פרט לחלקות  14 ,13 ,9 ,8בשלמותן וחלקי חלקות ) 1דרך(,
) 7 ,6דרך() 11 ,דרך() 12 ,מסילת ברזל(  -כמסומן במפה;
 10019פרט לחלקות  1עד  4בשלמותן;
 10024פרט לחלקות  6עד  18,17,13בשלמותן;
 10643פרט לחלק מחלקות ) 2,1דרך( — כמסומן במפה;
 10653פרט לחלק מחלקה  — 1כמסומן במפה;
החלקות) 101 ,61 56 ,55 :דרך( וחלקי חלקות ) 102 ,63 62 ,60 ,59 ,57דרך(,
בגוש  7889כמסומן במפה;
 115עד  117בשלמותן וחלקי חלקות  118עד  123 ,120עד  125בגוש
 - 7890כמסומן במפה;
 31 ,22 ,11עד  38 ,33עד  41וחלקי חלקות ) 16דרך() 34 ,דרך( בגוש
 10023כמסומן במפה;
 3עד  17 ,5בשלמותן וחלק מחלקה ) 1דרך( בגוש  10028כמסומן במסה;
 19 ,17 ,8עד  21ורצועה ברוחב של  10מ׳ בחלקן הצפוני של החלקות
 14,3,2בגוש  10052כמסומן במפה;
הלק מחלקה  1בגוש  10644כמסומן במפה;
חלק מחלקה  1בגוש  10647כמסומן במפה;
חלק מחלקה  1בגוש  10648כמסומן

2־

במפה.׳tt
,

תחילתה של אכרזה זו שלושים יום מיום פרסומה.

א׳ בכסלו התשמ״א ) 9בנובמבר (1980
)חמ (3—906

קובץ התקנות  ,4192י״ט בטבת חתעזמ״א26.12.1980 ,

תחילה

בורג
יוסף
שר הפנים
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צ ו התכנון והבניה )חדרה( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה 1965-י ,ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ועירית חדרה ,אני מכריז לאמור:
קביעת מרחב
תכנון מקומי

השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף  ,2יהיה מרחב תכנון
.1
מקומי חדרה )להלן — מרחב התכנון המקומי(.

גבולות מרחב
התכנון המקומי

גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה
.2
מידה  1:10,000שנחתם ביד שר הפגים ביום ט׳ בכסלו התשמ״א ) 17בנובמבר  (1980והם
כוללים את תחום עירית חדרה ־.

הפקדת עתקים
של התשריט

עתק ים מהתשריט האמור בסעיף  2מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי
.3
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה ,בענין הנוגע לשטח במרחב
.4
התכנון המקומי לפי צו זה ,ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

תהילה
ביטול

.5

תחילתו של צו זה  30יום מיום פרסומו.

.6

צו תכנון ערים )חדרה( ,התש״ד—1959

ט׳ בכסלו התשמ״א ) 17בנובמבר (1980
)חמ (3—1113

3

 בטל.בורג
יוסף
שר הפנים

 1ס״ח התשכ״ה ,עמ׳  ;307התש״ם ,עמי .42
 2ק״ת התשמ״א ,עמי .338
 3ק״ת התש״ך ,עמי .468

החלטת רישוי ע ס ק י ם )חולון( )איסור ת כ ל ו ת באבטיחים( ,ה ת ש מ ״ א 1 9 8 0 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א)א( לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ה— 1968י ,ולאחר
התייעצות עם רופא מחוזי ,מ פ ק ד מ ש ט ר ת המחוז והמנהל המחוזי של משרד התעשיה,
המסחר והתיירות ,אני מחליט לאמור:
איפור רוכלות
באבטיחים

אין לרכול באבטיחים בתחום עירית חולון בדוכנים או בסככות.

,1

נ׳ בכסלו התשמ״א ) 11בנובמבר (1980
יי ־ ־
חמ 7 9

(3

פנחס אילון
ראש עירית חולון

י ס״ח ו־תשל״ה ,עמ׳ « ;2התשל״ה ,עמי .40
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13811 0334 — 2883

נדי-י׳ ג ד ס ו ם הממשלה ,ירושלים

