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 חוק למניעת הפקעת שערים וםפםרות (שיפוט), תשי״א— 1951
 תקנות בדבר תשלום שבר לנציגי ציבור

עת הפקעת שערים וםפםרית (שיפוט), י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק למנ
| : ות אלה  תשי״ן1951-4!, אני מתקין תקנ

עת הפקעת שעדים וםפסרות (להלן — בית דין) שנתמנה י ן למנ ת די  :ו1׳־!5ו0 ׳טבר 1. לכל חבר בי

״ג (1 ביוני 1953) ואילך תמורת כל יום שבו ג ציבור ישולם מיום י״ח בסיון תשי  ו!"?!" שנתמנו י כנצי
Ii0 IMH *** 39* *ת הדין שכר של ״>-. ץ י י השתתף בישיבות ב י ב י  bJr—ננציני צ

ות בתי דין למניעת הפקעת שערים וםפסרות(שכר)׳ תש״ט—1948 2 — בטלות. ל 2. תקנ 1 ט '  ב

יעת הפקעת שערים וספסרות (שכר), . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי דין למנ a m 3 
 תשי׳יג—J553״.

(22 ביוני 1953) פ נ ח ם ד ו ז ן ״ג  ט׳ בתמוז תשי
 . (חמ«» ב/::. שר המשפטים

, פקודת בתי הלואר ^ ^ 
 ^ תקנות בדבר תשלום הובלה

\J\ ך 
 a ~ J בתוקף סמכות^׳^פי הסעיפים 29 ד ו־102 לפקודת בתי הדואר 3 (להלן — הפקודה),
ן  V ^־^•**והםעיפים 14 (א) ו־2(!־)׳׳לפקודת סדרי השלטון! והמשפט, תש״ח—A 1948 אני מתקי

־ ה ל א ת ו נ ק ^ 7 ^ ^ 
 תש?ום היבלה י 1. בעד תובלת שק דואר matäm ישולמו 1,לבעל שירות נוסעים ציבורי במקום

:  התשלומים המפורטים בתוספת השניה מומודה, סכומים אלה

 ?מרח? עד 35ק?מ \ 5מרחק ׳׳51מע?ד, מ־35 ק״מ

ן תשי״ג(1.11.52) בחשו ג ״ םי ו י  מ
ד ל׳ בניסן תשי״ג(15.4.53). 95 פרוטה \ / 190 פרוטה  • ע

 מיום א׳ באייר תשי״ג (16.4.53) ואילך 110 פרוטה \ / 225 פרוטה.

ות בתי הדואר (תשלום הובלה), תשי׳יב—1952 ^ — בט*  ביטיל 2. תקנ

״ 1 9 5 3 ^ ג ״ י ש ות בתי הדואר (תשלום הובלה), ת ט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ « ׳  ה

 ו *
# ב ו ר ג ״ג(24 ביוני 1953)• \ ד״ר י ו ס׳  י״א בתמוז תשי

 (חמ(15)בד/4) שר הדו

, ספר החוקים 68 מיום 0׳ בארר א׳ תשי״א (15.2.51), ׳עט׳ 40.  י
 2 ע״ר מם׳ 36 מיום ח׳ בכסלו תשייט (10.12.48), תוס׳ ב', 1עמי 54.

 8 חוקי א״י, כרו בי, פרק קט״ו, עמ׳ 1155 ; ע״ר מס׳ 1436 מיום 5

, תום׳ א/ עמ׳ 1. ( n (21.5.48״e׳n 4 ע״ר טם׳ 2 מיום י״ב באייר 

 1216 קובץ התקנות 373, כ״ו בתמוז תשי״נ, 9.7.1953



 הטלת הפקודה
 על שמח
 המועצה

 המקומית געי .
 קביעת תאריך

 האחוזי

 פקודת הגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 1941
ר ש . נ ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ח ה ט . על ש ה ד ו ק פ ת ה ל ט ר ה ב ד ו כ  ; צ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־6(1) לפקודת הגבלות יעל שכר דירה (בתי עסק),
 1941! (להלן — הפקודה), והסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

ר: ׳ אני מצווה לאמו  תש״ח—21948

ח המועצה המקומית נשר. ט  1. הפקודה תחול על ש

 2. התאריך הקבוע לצרכי סעיף 6 (1) לפקודה יהיה, ביחס לשטח האמור׳ יום י״ח בסיון
״ג (1 ביוני 1953/  תשי

 3. תוספת האחוזים שמותר לקבוע על פי התנאי הראשון לסעיף 6(1) לפקודה תהין־״ קביעת תוספת
 ביחס לשטח האמור, חמישה אחוזים למאה.

(הטלת הפקודה על נשר), השם בתי עסק) רה( י  4. לצו זה ייקרא ״צו בדבר הגבלות על שכר ד
 תשי״ג — 1953״.

״ג(30 ביוני 1953).  י׳יז בתמוז תשי
 >חמ(9) ש/9<

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 פקודת בנין ערים, 1936
ת ו ר ד ר, גן־רוה, ג ל ברנ ר ש י ן ע ו נ כ ח ת ט ת ש ו ל ו ב ר ג ב ד ו ב  \ צ

, והסעיפים 14 (א) ף 10(1) לפקודת בנין ערים, 1936 3  בתוקף סמכותי לפי סעי
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח 1948 2

ר: י  ולתכנון ערים, מחוז המרכז (להלן — הועדה), אני מצווה לאמו

ת גבולותיו קבעת הועדה׳ המתוארים בתוספת קביעת נבולות א  1. השטח שבתחומי מחוז המרכז׳ ש
" ־ " י  יהיה שטח תכנון עיר. •

 י תינו! עיר
 2. גבולותיו של השטח האמור בתוספת סומנו בקו כחול בתסריט מס׳ ע/125 מתום ט׳ תםריט והפקדת

ט העתי! ממנו י ר ם ת ק ה ת ע . ה ש א ב ר ש ו ד י י ב ם ו י ג פ ר ה ד ש י ם ב ו ת ) ח 1 9  באייר תשי״ג(24 באפריל׳ 53

ה׳ גדרות וכל .  הופקד במשרדי זעעדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ברנר׳ גךרו
ת.המשרד הרגילות.  מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעו

ת ברזל הקבועות בעמודי בטון המת־ הצב- הנלעדיפ  3. גלעדי גבולות הנזכרים בתוספת עשוילם יתדו
 נשאים חמישים סנטימטר מעל פני הקרקע ומסומנים כל אחד במספר. :־־־—־—

 4. .לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (ברנר׳ גן־רוה׳ גדרות), תשי״ג—1953״. _ י השם

 ע״ר מם׳ ¡ : מיום 31.3.41, תום׳ 1, עמי 15.
 ע״ר מס׳ 2 מיום י״ב באייר תש״ח (21.5.48), תוס׳ אי, עמ׳ 1.

 ע׳׳ר טס׳ 586 מיום 4.5.36, תוס׳ 1, עמי 153.
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 ׳־תוספת .
ת ו ר ד ר ברגר, גן־רוה, ג י ן ע ו נ כ ח ת ט ת ש ו ל ו ב  ג

ת הים התיכון בפינה פ דת המוצא בגלעד מס׳ 1 הנמצא על ש קו : מנ ן ו פ  צ
ל אותו הגוש  הצפונית מערבית של גוש 5274 ומשם בכיוון מזרחי לאורך הגבול הצפוני ש
ד לפינה, הדרומית מערבית של גוש 5246 ! משם צפונה לאורך גבולו המערבי  וגוש 5273 ע
ית מזרחית! משם צפונה מזרחה ודרומה לאורך נ  והצפוני של אותי הגוש עד לפינתו הצפו
ד לפינתו| הדרומית מזרחית; משם מזרחה לאורך  גבולו הצפוני והמזרחי של גוש 5247 ע
ד לפינתו המזרחית ביותר  גבולותיהם הצפוניים של הגושים 4070,4071,4073,4074׳ 4069 ע
 של אותו הגוש 4069! משם דרומה לאורך גבולו המערבי של גוש 3643 עד לפינה
ת של חלקה 72 באותו גוש 3643! משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים מערבי ת. י נ  הצפו
 של חלקות 72׳ 73, 30׳ 33׳ 36׳ 39, 42׳ עד לפינתה הדרומית מערבית של חלקה 79 בגוש
 3643! משם לאורך גבולה המערבי של אותה החלקה 79 ושל חלקה 77! משם מזרחה
ד  דרומה ומזרחה לאורך גבולותיהן של החלקות 77׳ 79, 78, 64, 65׳ 66׳ 67׳ 68׳ 69 ע

 לגלעד מס׳ 2 הנמצא בפינה הצפונית מזרחית של;חלקה 69 בגוש 3653.

: מגלעד מם׳ 2 לאורך הגבולות המזרחיים של גושים 3643׳ 3739׳ 3740, ה ר ז  מ
נית מערבית של גוש 3847! משם מזדהה צפונה לאורך גבולה ד הפינה הצפו  3741 ע
 הצפוני׳ המזדתי והדרומי של חלקה 10 וגבולותיהם המזרחיים של הלקות 11 ו־12 מאותו
 גוש 3847 עד לפינה הצפונית מזרחית של גוש 3749¡ משם לאורך גבולותיהם המזרחיים
ד לפינה הדרומית מזרחית של חלקה 5 בגוש 3748 !  והדרומיים של גושים 3749 ו־3748 ע
 משם צפונה ומערבה לאורך גבולה המזרחי והצפוני של אותה. החלקה ולאורך גבולותיהן

t : ה ר ו מ א  הצפוניים של החלקות 6,5, 7׳ 10,9,8, עד לפינה הצפונית מערבית של חלקה 10 ה
 משם דרומה ודרומה מזרחה לאורך גבולותיהם של גושים 3747, 3765, 3772׳ 3776 עד
 לגלעד מס׳ 3 הנמצא בפינה הדרומית מערבית של חלקה 1 מגוש 3776 ! משם בכיוון
 מזרחי כללי לאורך גבולה הצפוני של חלקה 2 בגוש 3776 וגבולה הדרומי של חלקה 1
 בגוש 3777 עד לפיגתה הדרומית ביותר! משם הלאה מזרחה דרומה דרך תלקה 2 בגוש
נית מערבית של חלקה 35 באותו גושי! משם לאורך גבולה נה הצפו  3777 ובקו ישר עד לפי
נית מערבית של חלקה 4 מהגוש האמור! משם מזרחה  המזרחי של חלקה 28 עד לפינה הצפו
י של חלקה 34 עד לפינה הצפונית מזרחית של חלקה 8 בגוש 3777 ! מ ת ד  לאורך גבולה ה
ד לפינה  משם מזרחה חוצה הגבול בקו ישר את החלקות 26׳ :17׳ 27, 13 ו־14 בגוש 3778 ע
ד למסילת ני של הגוש האמור ע ית ־מערבית של הגוש 3781! משם לאורך גבולו הצפו נ  הצפו
 הברזל! משם לאורך המסילה בכיוון דרומי מערבי למקום חציית המסילה עם גבול
 הצפוני של הגוש 3782 ! משם בכיות מזרחי כללי לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושים
 3782, 3666 ולאורך גבולותיה הדרומיים של חלקה 22 בגוש 3680 וגבולותיהן הדרומיים
 של חלקות 6׳ 18, 17׳ 16 ודרך חלקה 5 בגוש 3082 והגבול המערבי של חלקה 59, 60
 בגוש 3681 ולאורך הגבול הדרומי של חלקות 60, 28 ודרך חלקה 53׳ והגבול הדרומי של
ד לפיגתה הדרומית מזרחית של חלקה  חלקה 26 וגבולה המזרחי של חלקה 26 האמורה ע
 26 בגוש 3681 ! משם צפונה, לאורך גבולותיהן המזרחיים של חלקות 26, 25, עד לפינתה
ת החלקה 9 עד פינתה  הצפונית מזרחית׳ משם חוצה הגבול בקו ישר בכיוון! צפוני מערבי א
ה המערבית ת נ י פ ל ד  הדרומית מערבית של חלקה 10׳ ולאורך גבולה המערבי של חלקה 10 ע
ית! משם בקו ישר דרך חלקות 11, 12, 2 עד הפינה הצפונית מערבית של חלקה נ  צפו
 2, בגוש 3681 ! משם לאורך גבולה הדרומי של חלקה 15 (דרך) בגוש 3679 בכיוון מזרחי
 כללי וצפוני עד לפינה הצפונית מערבית של חלקה 46 ! משם מזרחה לאורך גבולה הצפוני
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נה המזרחית דרומית של גוש 3679!  של חלקה.46• וגבולה הדרומי של חלקה 45 עד הפי
 משם דרומה לאורך הגבולות המערביים של גושים 3658׳ 3659, 3661 עד קצהו המערבי
; משם בכיות מזרחי כללי לאורך גבולו הדרומי של גוש 3661 וגבולה הדרומי של י מ ו ר  ד
 חלקה 108 (דרך) בגוש 3798, וגבולה הדרומי של חלקה 40 בגוש 3797׳ וגבולו המזרחי
 של גוש 3797׳ וגבולו המערבי והדרומי של גוש 3814 עד לפינתו הדרומית מזרחית!
 משם דרומה, מזרחה וצפונה לאורך גבולות חלקות 1 ו־3 בגוש 3806» משם לאורך גבולו
׳ ולאורך גבולה הדרומי 2 7 ה ק ל נית מערבית של ח נה הצפו ני של גוש 3806; עד הפי  הצפו
נית מזרחית שלה! משם מזרחה לאורך נה הצפו ד הפי ,של התלקח האמורה, ע רחי המז  ו
 גבולו הצפוני והמזרחי והדרומי של הגוש האמור 3806 והגבול המזרחי של הגושים 3811
ד גלעד מסי 4 הנמצא  ו־3810 ולאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של הגושים 3825 ו־3593 ע

 בפינה הדרומית מזרחית של גוש 3593. י

: מגלעד מס׳ 4 לאורך גבולו. הדרומי של גוש 3593, ולאורך גבולותיהם ם ו ר  ד
ד גלעד מס׳ 5 הנמצא  המזרחיים והדרומיים של גושים 3597, 3598, 3590, 3591׳ 4590 ע
 בפינה הדרומית מזרחית של גוש 4590! משם מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים של
 הגושים 4590 ו־4568 ולאורך גבולו המזרחי והצפוני של גוש 4584 עד לפינה הצפונית
ד לפינה הדרומית מזרחית של  מערבית שלו ? משם לאורך גבולו המזרחי של גוש 4583 ע
ד לפיגתה  חלקה 5 בגוש 4583 ; משם מערבה לאורך גבולה הדרומי של חלקה 5 האמורה ע
ת החלקות 14׳ 15׳ 16׳ 18 ת; משם חוצה הגבול בקו ישד בכיוון מערבי א  הדרומית מערבי
 עד הגבול המזרחי של גוש 4574 ; משם בכיוונים צפוני ומערבי ולאורך גבולו הצפוני
נה הדרומית מזרחית של חלקה 10 בגוש 4572; משם  והמערבי של גוש 4574 עד לפי
 מערבה לאורך גבולותיהן הדרומיים של חלקות 10, 8, 6׳ 5׳ 4, ולאורך הגבול המערבי של
6 הנמצא בפינה הדרומית . ׳  של גוש 4572 והגבול הדרומי של גוש 4577 עד גלעד מס
 מערבית של חלקה 11 בגוש 4577¡ משם לאורך הגבול המזרחי של חלקה 19 (כביש ראשי)
נית מזרחית של אותה חלקה; משם בכיוון מזרחי כללי לאורך ד לפינה הצפו 4577 ע  בגוש;
 גבולותיהם הצפוניים של גושים 4577׳ 4579, 4580, 4594 עד לפינה הדרומית מזרחית
 של הגוש 3864; משם לאורך גבולו המזרחי והצפוני של גוש 3864 ולאורך גבולותיהם
 הדרומיים שלי גושים 3580׳ 3579׳ 3570׳ 3568׳ 3565,3566 עד גלעד מס׳ 7 הנמצא בפינה
ד לאמצע כביש גדרה־בשית  הדרומית ביותר של הגוש 3565 ! משם דרומה בקו ישר ע
 ובמרחק 500 מטר מערבית להצטלבותו עם הכביש׳ הראשי גדרה־מםמיה ז משם בכיוון
עד למקום שבו פונה הכביש צפונה! משם בקו ישר עד נקודה ת.  מערבי ׳ולאורך כביש בשי
ית מזרחית של נ  הנמצאת על גבולו המזרחי של גוש 3552, 50 מטר דרומית לפינתו הצפו

- ת־של: רחי ית מז נ נה־מערבה־עד לפינה הצפו צפו ו נה־מערבה־  ־ גוש ־3552,־משם בקשת הפו
 חלקה, 1 בגוש 3551 ! משם מערבה לאורך גבולו הצפוני של הגוש האמור עד גלעד מם׳
נה לאורך גבולותיו המערביים נית מערבית של גוש 3551! משם צפו  8 הנמצא בפינה הצפו
 של גוש 3545, ומזרחה לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושים 3545, 3544 וצפונה לאורך
נית מערבית של ד לפינה הצפו  גבולותיהם המזרחיים של גושים 3543, 3542, 3534, 3533 ע
 גוש 3532 ; משם מזרחה לאורך גבולותיהם- הצפוניים של גושים-3532,-3528, 3529 וגבולו
ית ביותר של גוש 3565 ! משם בקו ישר העובר נ ד לפינה הצפו  המזרחי של גוש 3529 ע
ד לפינה הצפונית! מזרחית של גוש 3564! משם בכיוון צפוני מערבי  בכיוון צפוני מזרחי ע
רך גבולו המזרחי של ואדי אל־קרמה שהוא חלקה 32 בגוש 3560 לאורך גבולו הדרומי  לאו
נה הדרומית מערבית של חלקה 52 בגוש.3519! משם בקו ישר ד לפי  של גוש 3519 ע
ר ב ג  צפונה עד לפינה הדרומית מזרחית של חלקה 56 בגושי 3508 ! משם מערבה לאורך ה
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 לות הדרומיים של הגושים 3508׳ 3507 עד לפינה הדרומית מערבית של גוש 3507 ¡ משם
ד לפינה הדרו ת חוצה הגבול הלקות 31 (דרך) ו־$0 בגוש 3506 בקו ישר ע  צפונית מערבי
ת מזרחית של גוש 3503? משם מערבה עד לגלעד מס׳ 9 הנמצא בפינה הדרומית  מי
 מערבית של אותו גוש •, משם! בכיוון צפוני מערבי! לאורך גבולותיה, המערביים של חלקה
ד לפינתה הדרומיזת' מערבית  49 (דרך) ולאורך הגבולות הדרומיים של חלקות 95 ו־120 ע
 של חלקה 120 האמורה בגוש 3503 ! משם צפונה, ^אורך גבולותיהם המערביים! של גושים
ד לגלעד מס׳ 10 הנמצא בפינתו הצפונית מערבית של גוש  3503׳ 3502׳ 3501, 3759 ע
ד לפינה  3759! משם מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושים 5286׳ 5284, 5280 ע
 הצפונית מזרחית של גוש 4933! משם דרומה לאורך גבולותיהם המזרחיים של גושים
 4933, 4932׳ 4924׳ 4917׳ 4910, 4903 עד לפינה הדרומית, מזרחית של גוש 4903 ! משם
 מערבה לאוךך גבולותיהם הדרומיים של גושים 4903, 4902, 4901, 4900, 4899׳ 4898 עד

ת הים בפינה הדרומית מערבית של גוש 4898. פ ל ש  לגלעד מם׳ 11 הנמצא ע

: מגלעד מס׳ 11 צפונה לאורך חוף! ים התיכון עד לנקודת המוצא הנמצאת ב ר ע  מ
 בגלעד מס׳ 1. |

״ג(26 באפריל 1953)  י״א באייר תשי
 (חמ(13) תע/29) •!

ה ק ו ל ר א ר ש  | י
 ¡ יי׳ שר הפנים

 תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944
 ביטול צו בדבר מחירים מכםימלןים לרהיטים ״לכל״

ות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים)״ 1944  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנ
ר:  אני.מצווה לאמו

 ביטיל צי 1. צו ההגנה (מחירים מכםימליים לרהיטים ״לכל״), תשי״ג — 1953 ־ — בטל.

נה (מחירים מכסימליים לרהיטים ״לכל״)(ביטול), תשי״ג -  2. לצו זה ייקרא ״צו ההג
 1953״. \

״ג(30 ביוני 1953). :  י״ז בתמוז תשי
.  (חמ(16) ד,/ממ/29) ן

 ! ע. ג ו ט ל י ב
 רשות מפקחת

 1 ע״ר מם׳ 1359 מיום 1.4.9.44, תום׳ 2, עמי 720.

 2 סוב•! התקנות 335 מיום כ״נ בשבט תשי״ג (8.2.53), עט׳ 037.

 1220 קובץ התקנות 373, כ״ו בתמוז תשי״ג, 7.1953 9



 צו ההגנה (הוצאת־׳סחורות מבית המכס), תשי״ב—1952
 היתר שחרור כללי

ת המכס),.תשי״ב —  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו ההגנה (הוצאת סחורות מבי
: ך  1952!׳ אני מתקן את היתר שחרור כללי׳ תשי״ב — 1952 2, כ

 1. בתוספת — תיקון התוחפת

: ו  (1) במקום פסקה 1 תבוא פסקה ז

 . ״1. סחורה — למעט סחורה המפורטת בנספח ב׳ — שהובאה לישראל
 ברשיון יבוא ביר. תוקף שלגביו? לא הוקצב ליבואן מטבע זר על ידי משרד

 האוצר.״

: ו  (2) 1 במקום פסקה 2 תבוא פסקה ז

. י ״2. סחורה שיבואה לישראל מותרת. לפי רשיון יבוא כללי, תשי״ג — . .  י. י .
.״ 5 1953 

 (3) י בפסקה 3 במקום ״בנספח״ יבוא ״בנספח א׳״. •
: ו  (4) במקומ פיסקה 6 !תבוא פסקה ז

 ״6. סחורה — למעט יהלומים גלמיים׳ אבקת יהלומים׳ יהלומים חתוכים
 מלוטשים וסחורה המפורטת בנספח ב׳ — שהובאה לישראל לפי רשיון

 יבוא שניתן אחדי יום י״ז בשבט תשי״ב (13 בפברואר 1952).״
 (5) במקום הכותרת ״נספח״ תבוא הכותרת ״נספח א׳״.

ה:  (6) אחרי נספח א׳ ייווסף נספח ז

׳ ח ב פ ס נ  ״

 (פסקה 1 ו־6 לתוספת)
 י . שם הסחורה טסי תעדיף המבש

 כותנה בלתי מעובדת 227
 פסולת כותנה 228
 סיבים של קנבוס׳ יוטה׳ מנילה וסיסל 229
 סיבים אחרים 231
 צמר גלמי 232

 פסולת של צמר 232 א׳
) צמר 232 ב׳ י פ י ל ) י  : בלד

ל גלמיים אחרים או פסלתם שלא פורטו בתעריף הגלכס 233  חמרי טכסטי

ם י מ ל ג ת ו ו ר ו  ע

 (1) תאו׳ בלתי מעובדים או מיובשים 260
 (2) בקר, גמל או סוס׳ בלתי מעובדים או מיובשים 261
 (3) כבשים או עזים, בלתי מעובדים או מיובשים 262
 (4) עורות אחרים, בלתי מעובדים או מיובשים, פרט לפרוות 264
 (5) פרוות בלתי מעובדות 265

 ״ח בשבט תשי׳׳ב (14.2.52), עמי 501.

 * קוב־ו התקנות 251 מיום ט׳ באדר תשי״ב (6.3.52), עט׳ 578.
 קובץ התקנות 342 מיום י״ת באדר תשי״ג (5.3.53), עט׳ 756.
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 שם הטהורה מם׳ תעריף הטכס

 265 א׳
 282 ג׳

 288 א׳

 288 ב׳
 288 ג׳

479 

486 
487 
489 
493 
494 

 494 א׳
495 
528 
530 
531 

 531 א׳
532 

 533 א׳
534 
591 
591 
597 
597 
598 
599 
601 

603 

 626א׳
627 

 629 א׳
 629 ב׳
 629 ג׳

 !6) עורות תחש בלתי מעובדים או מיובשים
 גומי קרפ סוליות

 קליפות ותמציות של אלון׳ ערמון, אגוז, רימון׳ מימוזה׳ קויבדאכו׳
 מנגרוב ואלון עפצים

 םומד 1
 המרים אחרים לבורסקאות

 מירבולן !
 חוטי כותנה |

 חוטי כותנה לתפירה המובאים ארצה בפקעות ובאשוות^ בתנאי
 שאורך כל פקעת אינו פחות מ־750 מטר, וחוטי כותנה לתפירה
 בחריטים׳ גלילים וכישורים, בתנאי שכל חריט, גליל או כישור

 יכיל חוטי כותנה באורך של לא פחות מ־4500 מטר
 חוטי כותנה אחרים

 חוטי צמר
 חוטי משי

 חוטי משי מלאכותי
 סיבים גלמיים של משי מלאכותי

 חוטי משי
 חבלים, כבלים, עבותות וחוטי משיכה

 חוטים של קנבוס׳ יוטה, ופשתן
 חוטים של קנבוס ויוטה

 חוטי פשתן
 אריגי פשתן אחרים ומוצריהם שלא פורטו :בתעריף המכס

 הסיאן
 טרפולינים

 סודיום סולפיט
 אלבומין

ע וולור ב  צ
 צבעי כרום (פיגמנטים)

 צבעי תחמוצת הברזל (פיגמנטים)
 כחולו פרוסי

 תכלת ימית (אולטרמרין)
ע אחרים לרבות חמרי צביעה ופיגמנטים במצבם ב  המרים נותני צ

 היבש שלא פורטו בתעריף המכס |
 שלחים מעובדים ועור סוליות המוכנים לגמרי או בחלקם למנעלים׳

 לנעלים ולנעלי בית
 עור יעל, גדי או עגל, עור מבריק׳ מצוייר י או מסולסל

ר ח ן א י מ ר מ ו  ע

 (1) עור זוחלים
ר בקר, סוסים וכבשים  (2) עו

ה ועורות אחדים  (3) עור בטנ
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 שם הסחורה. 1 • ־ מס׳ תעריף המכס

בות קרטון ונייר׳ מוכנות או מוכנות בחלקן למנעלים ונעלים לרבות  תי
 כלי קיבול פנימיים 652 א׳

י גומי, סוליות לצרכי לואי למנעלים ונעלים, ב ק  ע
 לרבות כלי; קיבול פנימיים 677
 נאוליט 681

ת ... 707ד׳״  פסולות של פרוות מעובדו

 2. לחיקוק זה ייקרא ״היתר שחרור כללי(!תיקון מס׳ 2), תשי״ג—1953״. השט

ב י ל ט ו  ע. ג
 פקיד מוסמך

 מדוד לשלם וין מקדמי

 פקודת העיריות, 1934
ם י נ כ ו ס ם מ י נ י נ ל ב ם ש ת ס י ר ר ה ב ד ו ב פ י ־ ב י ב ל א ת ר ל ז ק ע  , חו

 . .בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934!, מתקינה מועצת עירית
: ה  תל אביב־יפו חוק עזר ז

: תיקו ך , יתוקנו כ  .1 חוקי עזר לתל אביב (הריסתם של בנינים מסוכנים), 1938 2
ה י ח ' : ו  בסעיף 2 במקום הגדרת ״בעלים״ תבוא הגדרה ז

 י ״ ״בעלים״ לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל דמי שכירות או הכנסה אחרת׳ מכל בנין,
ה הבנין מושכר׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן, מורשה או נאמן,  או שהיה מקבלם אילו הי
ן שאינו ן ובין שאינו מחזיק בו, בין שהוא הבעל הרשום ובי  בין שהוא מחזיק בבני

 הבעל הרשום, וכולל אפוטרופוס, מנהל עזבון׳ מפרק או מקבל הנכסים.״

(הריסתם של בנינים מסוכנים)(תיקון)/ השפ פו י ב־  2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק. עזר לתל אבי
— 1953״. ג ״  תשי

ן ו נ ב ם ל י י  ח
 ראש עירית תל אביב־יפו י \ ־ •

 נתאשר.
ני 1953) ו  כ׳יה בסיון תשי״ג(8 בי

 (חט 899007)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שד הפנים

 1 ע״ר טס׳ 414 מיום 12.1.34, תופ׳ 1, עם׳ 1.

 * ע״ר מס׳ 787 מיום 2.6.38, תום׳ 2, עט׳ 513.

 כ״ז באייר תשי״ג(12 במאי 1953)
 (הט(16)ד,/ם/2)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 ׳חוק עזר לבית יצחק בדבך מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית בית יצחק חוק עזר זה:

1951 <־ (להלן — חוק העזר המקורי),  ״יסו, 1. חוק עזר לבית יצחק (מס עסקים), תשי״א̂-
י יתוקן כך: | ז ע ה י  ה

 במקום התוספת* תבוא תוספת זו: !

 ״תופפת 1
 . שיעורי המם ל^נה

 הטס בל״י
 מספר !

 סידורי תיאור המלאכה או העסק
 מספר

 סידורי תיאור המלאכה או העסק המםבל׳׳י
 1. אגודה שיתופית חקלאית עם כל מפעליה 275 14. מחלק!נפט, לחם, חלב או קרח 7.500

 2. אגודה לעבודת טרקטורים 100 15. מעונות ילדים 12
 3. חברות חקלאיות או סניפיהן 35 16. סנדלר 7.500

 4. חברות אחרות או פניפיהן 50 17. טרקטור 20
 5. אגודות שיתופיות לאשראי או סניפיהן 15 18. מכונית טנדר 20
 6. באר מים 60 19. מכונית משא 30
 7. בעלי מלאכה וקבלנים 20 20, מלון או פנסיון — לכל חדר 5

 8. חנויות או סניפיהן 10 21. מסעדה או בית קפה 15
 9. מאפיר, 25 22. מספרה 7.500

 10. אטליז 6 23. קיוסק 20
 11. מונית 60 24. מזנון 25
ב לכל תרנגולת 0.012  12. מכבסה 15 25. לול .

 13. רופא שיניים או טכנאי — מקום קבלת חולים 20 26. רפת {- לכל פרה 1.200 ״.

 ילת תישי 2. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ט״ז בניסן תשי״ג (1 באפריל 1953).

ת מעיי 3 הוראות סעיף 3 לחוק העזר המקורי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס י א י י  ה

 לשנת 1953/54, והוא ישולם תוך 30 יום מיום ^רסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר המקורי' בעד שנת:1953/54 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

ט 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית יצחק (מם עסקים מקומי) (תיקון מם׳ 2). ׳*  ח

 תשי״ג—1953״. ו
ן ה ם כ י י  \ ח

 נתאשר. . ראש המועצה המקומית בית יצחק
 ח׳ בתמוז תשי׳יג(21 ביוני 1953)

 . (המ 81340) !
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים
 1 ע״ר מם׳ 1154 מיום 18.12.41, תופ׳ 1, עמ׳ 119. ;

 1 ע״ר מם׳ 1436 מיום 4.9.45, תום׳ 1, עמי 115.

 * קובץ התקנות 154 מיום ט״ז באדר א׳ תשי״א (22.2.51), עמ׳ 669
 4 קובץ התקנות 311 מיום כ״ח בחשו; תשי׳׳ג (13.11.52), עט׳ 234.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר להרצליה בדבר שימור רחובות

נה המועצה  בתוקף סמכותה, לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 !, מתקי
: ה  המקומית הרצליה חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית הרצליה!

 ״חוק עזר לרעננה״ פירושו — חוק עזר לרעננה (שימור רחובות), תשי״ג—21953 !

 ״ראש המועצה״׳ ״מהנדס״׳ ״רחוב״ פירושם כמשמעותם בחוק עזר לרעננה.

 1 א. הסעיפים 2 עד 11 לחוק עזר לרעננה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים חלות הסעיפים

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (שימור רחובות). תשי״ג — 53^1״. השש

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליהוד בדבר אספקת מים

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקי
ה: ד חוק עזר ז  המקומית יהו

 2 עד 11 לחוק
ד 11 גם לחוק עזר זר* עזר לרעננה  2 ע

ל י א  ב. צ. מ י כ
 ראש המועצה המקומית הרצליה

 נתאשר.
״ג(21 ביוני 1953)  ח׳ בתמוז תשי

 >חמ 821105)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים

 תיקי!
 חיק עזר .

: ך ׳ יתוקן כ  1. חוק עזר ליהוד (אספקת מים)׳ תשי״ג—1953 3

: ו  במקום התוספת תבוא תוספת ז

 ״תוםפת
 חלק א׳

300 

10 
10 

10 

3 
3 

 6. אגרת רשיון שרברב וסעיף 20(ה)) — לכל שנה

 ע״ר מם׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119. .
 * קובץ התקנות 348 מיום נ׳ בניםז תשי׳׳נ (19.3.53), עמי 833.

 * קובץ התקנות 323 מיום י״ד בטבת תשי״ג (1.1.53), עמ׳ 428.

ל מים (סעיף 2 (ג)) ע פ ^ ד ^ ז ח ה  1. אגרת רשיון ל
 2. אגרת חיבור דשת פרטיו^־^נגןךף 3 (ג)(1)<

חת צינו1מ1 (סעיף 5)  3. השתתפות. בהוצאות הנ

דת חידוש חיבור (סעיף 12 (ג))  5. אג

 לפי אורך החזית — לכל מטר
 4. אגרת בדיקת מונה (סעיף 6 (ד))
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 טיעוד האגרה ב5״י

0.700 
0.300 

20.000 
0.200 

 * חלק ב׳
 אגרת מים (סעיף 7 (א))

 &־/במקום שלא הותקן מונה:
ה של חדר (כולל שירותים) — לחודש ר י ד /  ב

 חדר נוסף — לחודש

ה נ ש  2. לשימר^חקלאי לכל דונם — ל

2 בנין  3. בניה — ל£>מ

 במקום שהותקן מונה׳!
 1. לשימוש ביתי — עד/10 מ3 — לדירה של חדר אחד

 (כולל שירותים) — לחו^עג 0.700
 לכל חדר נוסף — לחודש / 0.300
 למעלה מ־10 מ3 לכל מ3 נוסף - חודש 0.035
 2. לשימוש בעסק — עד 10 מ3 —- לח^׳ש 1.000
0.035 / ש ד ו ח  למעלה מ־10 מ3 לכל מ3 נוסף -- ל
 3. בניה — לכל מ3 0.100
 A לשימוש חקלאי — לכל מ3 0.025

- ;לכל מ3 / 0.075״  5. לשימוש תעשייתי או למלאכה -

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (אספקת מים)(תיקון)׳ תשי״ג—1953״

ט ל ף ל  א. א
 ראש המועצה המקומית יהוד

 נתאשר.
 ח׳ בתמוז תשי׳יג(21 ביוני 1953)

 (חט 831304)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ם י ק ס מם ע 1 ד בדבר: ו ה י ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצו־ת המקומיות, 1941 *, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 ־, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה!

 1. חוק עזר ליהוד (מם עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלן — חוק העזר המקורי),
 יתוקן כך 5

 במקום ׳התוספת * תבוא.תוספת זו:

 ע״ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119.
 2 ע״ר מם׳ 1436 מיום 4.9.45, תום׳ 1, עמ׳ 115.

 * קובץ התסנות 177 מיום י״ח באייר תשי״א (24.5.61),;עט׳ 1101.
 סובf התמנות 269 מיום כ׳׳א באייר תשי׳׳ב (16.5.52), עט׳ 893.

 תיקוז
 חוק עזו
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 ״תוספת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העם? הטפ בל״י
 טספר

 סידורי

 20. מכולת שמספר לקוחותיו הרשומים הוא •
 עד 100

 101 עד 200
 201 עד 400
 401 עד 700
 701 ומעלה

 21. מכונית — טנדר
 משא

— ה ר י כ - 22.- מ
 בגדים משומשים

 ברזלים משומשים
 גרעינים

 המרי בנין
 כלי מטבח

 לחם
 מכשירי כתיבה

 מעדנים
 נעלים
 פלפל

 רהיטים
 תמרוקים

 23. מנסרה
 24. מסגר
 25. מוסך

 26. מסעדה —
 באזור רח׳ 2

 ביתר המקומות
 27. מספרה —

 לגברים
 לגברות

10 
20 
35 
50 
75 
20 
30 

10 
10 
5 

35 
15 
10 
10 
10 
20 
15 
30 
10 
75 
20 
50 

45 
35 

10 
20 

15 
40 
10 
4 
7 

15 

35 
25 

45 
25 

 28. מתקן נעלים
 29. נגריה —

 בלי מכונות
 עם מכונות

 30. סנדלר
 31. עגלון
 32. פחח
 33. צלם

 34. קבלת לבנים —
 חנות
 רוכל

 35. קיוסק —
 באזור רחוב 2

 ביתר המקומות

 תיאור המלאכה או העסק הטפ בל״י
 מספר

 סידורי

10 
10 
15 
60 

15 
20 

75 
120 

40 

120 
180 

20 
10 

25 

12 
18 
30 
25 
15 
40 
60 

5 
10 
15 

100 
150 

20 
30 
60 
50 
8 
8 

10 
30 

.25 

 אופניים, אופנוע, תלת־אופן, תלת־אופנוע —
 תיקון
 אטליז

 אפיית עוגות
 בית מרקחת

 בית קפה ששטחו —
 עד 20 ממ״ר

 למעלה מ־20 ממ״ד
 בית קולנוע שיש בו מקומות ישיבה —

 — עד 500
 501 ומעלה
 ת ש ו ר  בית ח

 . לגזוז
 לקרח —

 בלי קירור
 עם קירור

 הובלה באופניים, באופנוע, בתלת־אופן,
 בתלת־אופנוע

 חייט
 חנות —
 גלנטריה

י - ירקות ששטחה — י
 עד .15 ממ״ר

 למעלה מ־15 ממ״ר
 . מנופקטורה

 צרכי חשמל ורדיו
 קליית קפה

 11. טרקטורים עם גלגלי גומי
 עם שרשרות

 לול שיש בו עופות —
 100 עד 200
 201 עד 400
 401 ומעלה

 מאפיה האופה ככרות לחפ ליום —
 עד 3500

 3501 ומעלה
 מוכר דגים או עופות שמספר לקוחותיו

 הרשומים הוא —
 עד 1000

 1001 ומעלה
 מוכר מספוא
 מוסד אשראי
 מחלק — חלב
 נפס
 קרח

 מחלבה
 מחסן עצים

.12 

13 

14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

 קוב׳( התמנות 373, כ״ו בתמוז תשי״ג, 9.7.1953



 תיאור המלאכה אז העסק המס ב?״ י
 מספר

 פירורי
 מספר

 סידורי תיאור המלאכה או העסק המס בל״י

8 
10 

15 

45 
 75.״

 39. שען ן
 40. תופרת |

 41. תעשיית תמרי בנין ומלט•
 שאינה! מעסיקה עובדים

 המעסיקה עובדים —
 עד;3

 4 ומעלה

25 
50 

6 
10 
15 

 36. רופא שיניים
 37. רופא

 38. רפת שיש בה פרות —
 עד 3

 4 עד 6
 7 ומעלה

״ג(1 באפריל 1953).  2. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ט״ז בניסן תשי

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר המקורי לא יחולו על תשלום שיעור הראשון של המס
לפ כל סכום  לשנת 1953/54 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, או
ת 1953/54 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם  ששולם על פי חוק העזר המקורי בעד שנ

 לפי חוק עזר זה. |

ן), תשי״ג—1953״.  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (מס עסקים מקומי)(תיקו

 א. א ל ט ל ף
 ראש המועצה המקומית יהוד

 נתאשר.
״ג(15 ביוני 1953)  ב׳ בתמוז תשי

 (חמ 83130)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים!

 תחילת תוקוי

 הוראות מעבר

 חוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950
 חוק עזר• לנשר בדבר פטור ןמתשלוש ארנונה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 7 לחוק לעידוד ן השקעות הזן, תש״י—11950, וסעיף 9
ה: ת נשר חוק עזר ז מי נה המועצה המקו  לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ־, מתקי

 1. בחוק עזר זה — !
• 1 ; שר  ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית נ

 ״חמש שנים״ פירושו כמשמעותו בסעיף 2 (א) לחוק.

 2. כל בנין בשטח שיפוטה של המועצה שגמך בנינו היה לאחר ר באייר תש״ח (5 נ
ן כזה׳ יהיו פטורים׳ כל עוד י  במאי 1948) ושנועד לשמש מפעל מאושר וכל תוספת לבנ
 ונת רצוש המוטלת עליהם על פי פקודת המו  הם מפעל מאושר׳ חמש שנים מתשלום ארנ

 עצות המקומיות׳ 1941. ! \

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (עידוד השקעות הון) (פטור מתשלום'ארגונה)׳
 תשי״ג—1953״.

י נ ו ר מ ו  י. ש
 ראש המועצה המקומית נשר

ח  ק

 נתאשר.
(21 ביוני 1953) ג ״ ז תשי  ח׳ בתמו

 (חמ 841702)
ל ר א ר ש  י

 , שר הפנים

 ספר החוקים 41 מיום י״ט בניסז תש״י (6.4.50), עט׳ 129.
 ע״ר מס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119. !

 פירושים

 פטור מתשלום
 ארנונה

 . השם
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לנחלת יהודה בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !׳ וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית נחלת יהודה חוק

 עזר זה:

 1. חוק עזר לנחלת יהודה (מס עסקים מקומי), תשי״ב—31951 (להלן — חוק העזר
: ך  המקורי), יתוקן כ

: ו  במקום התוספת תבוא תוספת ז

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

 תיקח
 חוק עזר

 המס בל׳׳י
 מספר

 המם בל״ י סידורי תיאור המלאכה או העסק
 מספר

 סידורי תיאזר המלאכה או העסק

 1. אטליז 40 13. מסעדה 70
 2. בית חרושת לעורות 100 14. מחלק נפט . 20
 3. הסעת נוסעים באוטובוס 300 15. מחלק חלב 20
 4. חנות מכולת עם קיוסק 140 16. מחלק קרח 20
 5. חנות מכולת במעברה : 60 17. מסגריה 50
 6. חנות ירקות 24 18. מצבעה 25
 ד. חנות למכירת דברי טכסטיל 40 19. מחלבה 50
 8. חנות למכירת נפט י 50 20. סנדלר / 10
 9. חייט 20 21. ספד 15
 10. חנות להנעלה 40 23. צרכניה 150 10. חנות להנעלה 22. עשיית מלאכה בקבלנות 50

 11. מפעל המים 300 24. תעשיית חמרי בנין 30

 12. מאפיה 200 25. תחנת ריכוז חלב 50״.

 2. תקפו של חוק עזר זה הוא מיום ט״ז בניסן תשי״ג (1 באפריל 1953).

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר המקורי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
 לשנת 1953/54 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל

ך ו  סכום ששולם על פי חוק העזר המקורי בעד שנת 4953/54 ייחשב כאילו שולם על חשב
ר זה.  המס לפי חוק עז

לנחלת יהודה (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשי״ג—  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר.
 1953״.

ן מ ר ב ו י ה ב ם צ ה ר ב  א
 ראש המועצה המקומית נחלת יהודה

 נתאשר•
(21 ביוני 1953) ג ״  ח׳ בתמוז תשי

 >חמ 84160)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים

 עייר מם׳ 1154 מיום 18.12.41, חוס׳ 1, עמ׳ 119.
 2 ע״ר מס׳ 1436 מיזם 4.9.45, תום׳1, עמי 115.

 * ־קובץ התקנות 210 מיום י׳׳ט בתשרי תשי׳׳ב (19.10.51), עמ׳ 64.

 תחילת תוקף

 הוראות מעבד

 השם
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמות השבים בדבר שימור רחובות

\ 

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !׳ מתקינה המועצה
 המקומית רמות השביט חוק עזר זה: ן

 1. י בחוק עזר זה — |
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית רמות ה1שבים!

!  ״חוק עזר לרעננה״ פירושו — חוק עזר לרעננה (שימור רחובות), תשי״ג—1953 2
 ״ראש המועצה״, ״מהנדס׳/ ,׳רחוב״ פירושם כמשמעותם בחוק עזר לרעננה.

 ־ ו •י

 1א. הסעיפים 2 עד 11 לחוק עזר לרעננה כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו הסעיפים
 2 עד, 11 לתו? עזר זד״

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות השבים (שימור רחובות), תשי״ג—1953״,

 פירושים

 חלות הסעיפים
 2 עד 11 לחוק

 עזר לרעננה

 השט

י ם י ה ג  ד״ ר ו. מ
 ראש המועצה המקומית רמות השבים

 נתאשר. •׳׳»:
 ח׳ בתמוז תשי״ג(21 ביוני 1953)

 (חט 85439)
ח ק ו ל ר א ר ש  י

 שר הפנים

 תיקון טעות

 בקובץ התקנות 362 מיום ת׳ בסיון תשי׳׳יג(22.5.53), עמ׳ 1049, ליד מספר סידורי
 747, במקום — ״אגודות מגנזיום״ צ״ל — ״אגודות׳מגנזיום״.

 ע״ר מס׳ 1154 טיום 18.12.41, תופ׳ 1, עט׳ 119.
 קובץ התקנות 348 מיופ ג׳ בניס! תשי״ג(19.3.53), עט׳ 833.

 1230 קובץ התקנות 373, כ״ ו בתמוז תשי״ג, 9.7.1953
 המחיר 80 פרוטה הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי


