
 לעשות הצדק שמן ראה אפ למותב, העברתו על להורות

' כן.״

 ושכר הוצאות ״פסיקת : יבוא ״הארכתם*, אחרי העיקרי, לצו >ב<8 בסעיף .2 * סעיף תיקון

ן בעל לטובת הדיון הוצאות ופסיקת לעדים האזרחי.״ המינהל אוצר לטובת או ד

 תלוייפ עררים לגבי יחול הוא אולם חתימתו, ביום זה צו של תוקפו תחילת .3 ותחולה תחילה

זה. צו של תחילתו לפני שהוגשו ועומדים

והשומרון<)מס׳ )יהודה (16 מס׳ )תיקון עררים ועדת בדבר :״צו ייקרא זה צו .4 השם

1322, \1991התשנ״א־ (

<1991 ינואר 13) התשנ׳׳א בטבת כ״ז

אלוף , מרדכי יצחק

צה״ל כוחות מפקד

והשומרון יהודה באזור

 שעוז( )וזוראת (7 מס׳ ענישוז)תיקון דרבי בדבר צו

1323 מס׳ צו

 הקיימות המיוחדות הנסיבות בשל כי סבור ובהיותי באזור צה״ל כוחות כמפקד סמכותי בתוקף

 שעה, כהוראת בזאת, מצווה הנני האזור, ובטחון הציבורי הסדר קיום לשם הדבר נחוץ באזור כיום

לאמור:

 לאחר 1969 ־ התשכ״ט (,332 והשומרון<>מס׳ )יהודה ענישה דרכי בדבר בצו .1. ב5סעיף הוספת

s יוסף: א5 סעיף

 תקנה על-פי סמכויותיו את להפעיל רשאי צבאי מפקד ב.5 והריסה -החרפה

 או מבנה בית, כלפי 1945 חרום<, )שעת ההגנה לתקנות 119 רכוש של

 לאזור מחוץ נעשה אשר מעשה בגין גם באזור, המצויים קרקע

על סמכויותיו הפעלת מאפשר היה באזור נעשה היה לו ואשר

האמורה.״ התקנה פי

חתימתו. ביום זה צו של תוקפו תחילת .2תוקף תחילת



שעה<)יהודה ()הוראת 7 מם׳ )תיקון ענישה דרכי בדבר ״צו ייקרא: זה צו .3 השם
*.1991 • התשנ־א <, 1323 והשומרון<)מס'

<1991 יגואר 13) התשנ׳׳א סבת כ״ז

אלוף מרדכי, יצחק

צד,׳׳ל כוחות מפקד

והשומרון יהודה באזור

משנה: חקיקת

 (,401 והשומרון()מס׳ והמידות)יוזודוז המשקולות חוק ד1ד1 צו
 1970התש״ל־

ומידות)אגדות( משקולות גדבו תקנות

 <,401 ׳0והשומרון()מ )יהודה והמידות המשקולות חוק בדבר לצו 2 סעיף לפי סמכותי בתוקך

 אני )להלן-החוק( 1953 לשנת 8 מס׳ והנפח המידות המשקולות, לחוק 15 סעיף ולפי 1970תש״ל-

אלה: תקנות מתקין

 כמופיע אגרה תשולם אלו לתקנות בתוספת המפורשים שירותים בעד .1 אגחת קביעת

שירות. אותו בצד בתוספת

חתימתן. ביום אלה תקנות של תוקפן תחילת .2 תוקף תיילת

ומידות)אגרות()יד<ודה משקולות בדבר •תקנות תקראנה: אלה תקנות .3 השם

ש־ן- והשומרון(, • ת ״.1990ה

תוספת
 או ג׳, ב׳, בטור כמפורט אודך מידות לגבי הניתנים מהשירותים שירות בעד .1 מידות אגרות

באותם הנקוב בשיעור חדשים בשקלים האגרה תשולם שלהלן, הלוח של ד׳ אורך

הענין: לפי הכל א׳, בטור כמפורט האורך מידת של הנקוב הערך לצד הטורים

ד סור ג׳ טור ב׳ טור א׳ טור

האגרות המשתלמות האגרות בעז המשתלמות זזאגרות במסר הנקוב ערך

בעד המשתלטות תקן הנמאת בעד כיזל בעד או וחיתום כיול בכלל< >ועד

בדיקת מידות של משני שנית

דגם אורך

97 19 10 2 עד

195 39 19 5 עד 2מ- למעלה

,5מ- למעלה

או נוספים 2 לכל

מהם-תוספת חלק

90 19 10 של


