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הכרזת השר לביטחון תוקפה של צו ביניים המקפיא את הוציא מלפניו לבזאת בית המשפט הנכבד מתבקש 

אשר , ו15.05.2020יום בעליה , ונודע לעותרים 14.05.2020נחתמה ביום  התקנות אשרתוקף פנים על חידוש 

כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להקפיא את תוקפה של תקנה . 17.05.2020עתידה להיכנס לתוקף ביום 

 .2020-התש"ף ,(מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר) תקנות שעת חירום)ד( ל3

 

 .1ומסומנת ע/ ההכרזה רצ"ב== 

 

 מבוא 

 

מניעת כניסת מבקרים ועורכי ) תקנות שעת חירום, יום 30נכנסו לתוקף ולמשך , 17.03.2020כידוע, ביום  .1

ת' לפי  .א עתירה זוונש, שהן התקנות "(התקנות)להלן: " 2020-, התש"ף(דין למקומות מעצר ובתי סוהר

לתקופות נוספות שלא יעלו על חודש ההכרזה תוקף ת ארשאי להאריך השר לביטחון פנים לתקנות,  2

 כך היה. אכן ו ,ימים
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 ה להיכנסעתיד , נושא בקשה זומהןאחרונה כשה, עד כה פעמיים חודשההכרזה על הארכת תקנות אלו ה .2

להלן כי ההכרזה ניתנה בניגוד לחוק יסוד: הממשלה כי  נציין. ימים 10למשך  17.05.2020לתוקף ביום 

הסמכות הוענקה על מצב חירום ואשר יתנו תוקף לתקש"ח. חוק זה אינו מסמיך שר להוציא הכרזות 

לא יותקנו תקנות שעת ")ה( לפיו:  39הוגבלה בסעיף אשר לחוק יסוד: הממשלה ו 39לממשלה לפי סעיף 

ולפי  ."שמצב החירום מחייב זאתחירום ולא יופעלו מכוחן הסדרים, אמצעים וסמכויות, אלא במידה 

נשללה כאשר ניתן להתקין תקש"ח אך ורק כשהכנסת מנועה מלתפקד, היינו ה בענין, לכהסעיף זה וה

 למלא תפקידה.ל הכנסת האפשרות ש

 

עבר זמן רב מיום התקנת התקנות ומיום ההכרזה הראשונה, והכנסת אכן מתפקדת, ועל כן הוצאת  .3

ההכרזה הנדונה הינה חסרת תקוף ומתבקש להקפיא את תוקפה כי גם אין לשר סמכות כזו ואף לממשלה 

 )ה(.  39אין סמכות לפי סעיף 

 

בזכות ההיוועצות עם עורך דין  וממשית קשה תקנות אלו הינן תקנות לא חוקיות אשר פוגעות פגיעה ,ועוד .4

 . אסיריםוהזכות לגישה לערכאות של 

      

 ואלה הם נימוקי הבקשה: 

 

   השתלשלות העניינים: 

 

מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי ) תקנות שעת חירוםהותקנו  17.03.2020יום ב .1

 .יום 30נכנסו לתוקף למשך הן ולפי הכרזת השר לביטחון פנים,  2020-, התש"ף(סוהר

, עתירה למתן צו על תנאי ולמתן צו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף הגישו העותרים, 26.03.2020ביום  .2

   .עתירהבונקבע מועד דיון 

למימוש  המשיבים הציגו נוהל שמתייחסהתקיים דיון בעניין, במסגרתו, בין היתר,  02.04.2020ביום  .3

)ד( לתקנות האמורות 3ה מת' נידונה הבעייתיות שעוללאחר מכן האפשרות לשיחת טלפון של קטין, ו

הורה למשיבים בהחלטתו, בית משפט נכבד זה . הביטחוניים ת בזכויות חוקתיות של האסיריםשפוגע

האסירים  להגיש הודעה מעדכנת לגבי ההסדר שאמור לחול לשיטתם ביחס למימוש זכות ההיוועצות של

 וביחס לזכות הגישה שלהם לערכאות. 

במסגרתה גיבש שירות בתי הסוהר מתווה מוצע  הגישו המשיבים הודעה מעדכנת 06.04.2020ביום  .4

מתן שירות מקצועי לעצורים ואסירים על ידי עורכי דין, שעניינה  – 04.34.00פקנ"ץ  –ל"הוראת שעה 

י עם עורך דין בתקופת מצב חירום". כבר בתגובת במתן "הנחיות מיוחדות להיוועצות אסיר בטחונ

, עדכנו כי המתווה המוצע אינו משנה דבר מהתוקף של הטיעונים 07.04.2020העותרים מיום למחרת, 

       על תנאי ולקבוע דיון תוך ימים אחדים.  ביקשו להוציא צו העותרים וד, ע שהועלו במהלך הדיון.

"הודעת עדכון קצרה מטעם המדינה", במסגרתה עדכנו כי ביום , הגישו המשיבים 17.04.2020ביום  .5

ת ההכרזה על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות כ, חתם השר לביטחון הפנים על האר16.04.2020

 לתקנות. 2מעצר ובתי סוהר, מכוח סמכותו בתקנה 
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, במסגרתה עת מועד דיון דחוףבקשה למתן צו ביניים וצו על תנאי וקבי , הגישו העותרים20.04.2020 ביום .6

שבגינן הותקנו  חוסר הסמכותו )ד(3מידתיות ת' אי טענותיהם בעניין את  , בין היתר, פעם נוספת,העלו

 התקנות. 

משיבים להשיב אם יש כי על הוללא דיון במעמד הצדדים,  בית משפט נכבד זה הורה 22.04.2020ביום  .7

ביום בין האסירים ומשפחותיהם.  טלפון חד פעמיותבאפשרות שירות בתי הסוהר להסדיר שיחות 

עם  כי ניתן יהא לאפשר על ידי שירות בתי הסוהר שיחת טלפון חד פעמית , הגיבו המשיבים,03.05.2020

הגיבו העותרים כי טרם ניתן מענה לזכות ההיוועצות  05.05.2020עם הגבלות מסוימות. וביום המשפחות 

ביקשו, פעם נוספת, מבית המשפט להוציא . הם עם עו"ד לפון ובין בביקורעם עורך דין בין אם זה בשיחת ט

 צו על תנאי ולקבוע מועד דיון דחוף. 

על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות  הראשונה , הסתיימה הארכת ההכרזה15.05.2020ביום  .8

    . 17.05.2020ביום  תיכנס לתוקףהיא ו 14.05.2020חודשה ביום  והכרזה נוספת, מעצר ובתי סוהר

 משפטי: הטיעון ה

 השונות ומהתגובות, 02.04.2020 ביום התקייםש בדיון עלו אשר לטיעוניהם נוספת פעם יפנו העותרים .9

 ותהתקנ את לבטל יש כישוב , ומדגישים 05.05.2020ו 20.04.2020, 07.04.2020 בימים מטעמם שהוגשו

 עתירה זו מחמת אי חוקיותה.  נשוא

ללקוחותיה האסירים  1שפורט בתגובות האחרונות מטעם העותרים, עדיין אין גישה לעותרת מס' כפי  .10

התקנה הנדונה עדיין חוסמת את זכות בנוסף,  באמצעות ביקור. הן באמצעות טלפון והן הביטחוניים,

   ההיוועצות בין עורכי דין לבין אסירים ביטחוניים שלא עומד בעניינם דיון דחוף תלוי ועומד. 

תקפה כי היא ניתנה על ידי שר ואין לשר סמכות כלשהי  אינהבקשה זו  נושא ההכרזההעותרים יטענו כי  .11

: הממשלה. הסמכות יסוד לחוק 39 -ו 38 הסעיפים לפי חירום שעת תקנות לתוקף להכניס לו המאפשרת

דר ישן שלפיו גם שר היה מוציא הכרזות ומחליט על כניסתן סביטל הואשר ניתנה לממשלה  39סעף  לפי

 לתוקף של תקנות שעת חירום. 

מתבקש בית המשפט הנכבד הנדונה הינו בניגוד לחוק יסוד: הממשלה ועל כן  ההכרזההוצאת , כן על .12

 להקפיא את תוקפה לאלתר. 

המבקשת להחיות תוקף לתקנות נשוא העתירה כאן עומדת בניגוד לאמור  הנדונההכרזה ה ,לא זו בלבד .13

לפיו בעת שקיימת אפשרות לפנות לכנסת מתאיינת הסמכות להתקין  ,)ה( לחוק יסוד: הממשלה 39בסעיף 

ממשלת  פריצקי נ. 6971/98בג"ץ ב .השר ידי על בהכרזה כשמדובר וחומרתקנות על ידי הממשלה. מקל 

פי  עללפיה אין סמכות לממשלה  ההלכה נקבעה "(פריצקי( )להלן: "עניין 1999, )763( 1נג) , פ"דישראל

תקנות שעת חירום, אלא כאשר קיימת מניעה פיזית כתוצאה  להתקין)ה( לחוק יסוד: הממשלה  39סעיף 

 מחוסרהממשלה פעלה ש קבעה דורנר השופטתממצב החירום שלא מאפשרת לכנסת לקיים את תפקידה. 

במקרה דנן לא הייתה כל מניעה לקיים  הואילסמכות כי היא עקפה את סמכותה של הכנסת ובניגוד לחוק 

 : ולדבריההליכים לחקיקת חוק. 
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ודוקו: אלא אם מצב החירום מונע חקיקת חוק.  תקנות שעת חירום"אין להתקין 
עקב מצב החירום הקיים נדרש, כי חסימתה של האפשרות לחקיקת חוק תיגרם 

 כתוצאה ממצב החירוםרק כאשר  תקנות שעת חירום. כלומר, ניתן להתקין במדינה
 קיקה."הכנסת משותקת, ואין ביכולתה לקיים הליכי ח

 .812בעמ'  פריצקיעניין 

וקבע כי בהעדר חקיקה ראשית  כעניין הנוגע לסמכות גםהתייחס לאי הפנייה לכנסת אף הוא השופט חשין  .14

 : לגישתו של השופט חשיןבנושא, הממשלה פעלה בהעדר סמכות. 

 חירום, שדרכי חקיקה אחרות נחסמו-שעת-"תנאי מוקדם הוא להתקנתן של תקנות
ניתן היה להידרש לחקיקת הכנסת, הכול יסכימו כי התקנתן של  שהרי אם]…[ 

 כדין בסמכות." -חירום לא היה בה אלא שימוש שלא-שעת-תקנות

 (. 796 - 795 בעמ'פריצקי  )עניין

 גם הנשיא ברק כתוארו אז מגיע לתוצאה דומה וכדבריו:  .15

הינו אמצעי  תקנות שעת חירום"השאלה הניצבת בפנינו הינה, אם עצם השימוש ב
מידתי, או שמא היה מקום לנקוט את האמצעי האחר המצוי תמיד בידי הממשלה, 
והוא הפנייה לכנסת לחקיקתה של חקיקה ראשית )חוסר מידתיות "חיצונית"(. 

עניין ) ."תקנות שעת חירוםלממשלה סמכות להתקין  בהיעדר מידתיות זו, אין
 (.780בעמ'  פריצקי

תקנות "אכן, מחד גיסא, שיקולים הכרוכים בעיקרון הדמוקרטי תומכים בביטול 
שהותקנו במועד שבו ניתן היה בשעתו לפנות לאמצעי חלופי של חקיקה  שעת חירום

 (.782בעמ'  פריצקיעניין ) ראשית"

, חוק יסוד: הממשלההנה כי כן, לא רק שאין לשר סמכות להכריז על מצב חירום לפי לשונו המילולית של   .16

גם התקנות נשוא עתירה זו שהותקנו על ידי הממשלה נעשו כעת מחוסר סמכות כי עבר זמן רב אלא ש

 מוחלטת לפנות למחוקק אם ברצונה להסדיר זאת.מניעה מיום התקנתן ואין 

פנה היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה  6.4.2020כאן המקום לציין כי לפני חודש וחצי וביום  .17

הכנסת הדבר נהפך מנוגד לדין לאור חזרת מנימוק שוהתריע מפני המשך התקנת תקש"ח על ידי הממשלה 

    .לתפקוד פעיל

 .2מכתב היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה ומסומן ע/ רצ"ב

הסמכת השב"כ לקיים נדונה ( 26.04.2020ביום )ניתן  שחר בן מאיר עו"ד נ' ראש הממשלה 2109/20בבג"ץ  .18

היה ניתן קבע כי בתקופה ההתחלתית בפסק הדין נמעקב על אזרחים שקיימו מגע עם חולה קורונה ו

ש מקיומה של סכנה מיידית מהמגפה ואולם הדברים לא שלהתייחס להחלטת הממשלה כחוקית לאור הח

. מקל וחומר בענייננו שבו אין שום חקיקה ולאחר חזרת תפקודה של הכנסת נכונים לאחר עבור זמן

 המסמיכה את השר להכריז את ההכרזה הנדונה וכן עבר זמן רב מיום התקנת התקנות הנדונות. 

במותב מורחב  07.05.2020שהתקיים ביום עדאלה נ ראש הממשלה ואח'  2399/20"ץ בגבבדיון כמו כן,  .19

התקנת התקנות ע"י הממשלה שעה שהכנסת המשך של חמישה שופטים, מתחו השופטים ביקורת על 

 . ועבר זמן רב מיום גילו המגפה מתפקדת ופועלת

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20שעת%20חירום
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באופן  יפגעותקנות שהותקנו על ידי הממשלה ש)ד( לחוק יסוד: הממשלה, אסור 39לפי מצוות סעיף ועוד,  .20

כפי שעלה מתגובות קודמות בזכות הגישה לערכאות ובזכות לכבוד וללא קשר למידתיות הפגיעה.  טמוחל

מטעם העותרים, פגיעה זו הינה ממשית, ועד רגע זה, זכותם החוקתית של אלפי אסירים ביטחוניים נפגעת 

לקוחותיה , עדיין אין לה גישה ל1, עותרת מספר 3וממשיכה להיפגע. עוד, וכפי שצוין לעיל בפסקה 

 האסירים הביטחוניים, הן באמצעות שיחת טלפון והן באמצעות ביקור.

כי קיימת  בכך מקבלים משנה תוקף לאור לשונה של ההכרזה הנדונה שכן לפיה השר מכיר הדברים .21

 ייעוץ מתן של האפשרות את כשלעצמו מחייב זה דברקורונה בבתי כלא. הת פסכנה להתפשטות מגי

 לפנות באם ולבחון המשפטי המצב את לברר מנת על והאסיר הדין ךרעו בין טלפוני ולו וקשר משפטי

 . קורונה למגפת הקשור הבריאותי לטיפול הקשור בכל לערכאות

בלתי הפיך. לעומת זאת, לא יגרם נזק ציבורי באם לפי מאזן הנוחות, הנזק מאי הוצאת צו ביניים יהיה  .22

שיחות טלפון עמם קיום שמירה על ריחוק חברתי או תוך עורכי דין יפגשו עם אסירים ביטחוניים בכלא 

)ד( אינה משרתת שום 3ייעוץ משפטי. כפי שהעותרים טענו, וטענה זו עודנה רלוונטית, תקנה מתן לצורך 

הפוך הוא, לפני משבר הקורונה, המפגשים בין עורכי דין לאסירים תכלית ביטחונית או בריאותית. נ

ועם מחיצה. היינו אופן המפגש שהתקיים עונה על  פיזי-ביטחוניים התקיימו למעשה עם ריחוק חברתי

הצהרה על מצבו הבריאותי לפני חייב להגיש היום עורך הדין לכך שהוראות משרד הבריאות. ניתן להוסיף 

  המפגש.

, "אסטרטגיית היציאה"דים הננקטים על ידי משרד הבריאות ויתר משרדי הממשלה לצורך למרות הצע .23

ציבור האסירים בבתי דין עם התעלמות מוחלטת בהקלות בכל הנוגע למפגשי עורכי  חידוש ההכרזה מהווה

תקנה שכן וכפי שהוסבר, דבר אשר מהווה פגיעה חמורה בזכויות חוקתיות של האסירים.  הכלא והמעצר,

בעניינים ימוש זכות הגישה לערכאות ממוקיום היוועצות עם עורך דין מ)ד( מייצרת מניעה טוטאלית  3

        .  (07.04.2020)ראה תגובתנו מיום  הקשורים לעצם ההגנה על הזכות החוקתית לחיים

המשיבים אף אם משבר הקורונה היה מצריך הקפדה נוספת על הוראות משרד הבריאות, נטען כי לרשות  .24

היה מספיק זמן, מתחילת התפרצות המגיפה ואף מההכרזה הראשונה, להיערך למצב ולהכין את בתי 

מחדש. אך, ולמרבה הצער, המשיבים בחרו את החלופה  אסירים לערוך ביקוריניתן יהא   שלב בוהכלא ל

, י הסוהרבמשמורת שירות בת פי אסיריםלהקשה ביותר, והפוגענית ביותר בזכויות חוקתיות של א

 את ההכרזה על תוקף התקנות.  נוספת פעם והאריכו 

 כמבוקש.  צו ביניים להוציאבית המשפט הנכבד מתבקש , כן פי על

 

______________________     ________________________ 

 איה חאג' עודה, עו"ד               , עו"דיןבאר'ג חסן        

 ב"כ העותרים  

 16.05.2020חיפה, 
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הארכת הכרזה על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין 
למקומות מעצר 

לפי תקנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין 
למקומות מעצר ובתי סוהר(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום )מניעת 
הסוהר(,  ובתי  מעצר  למקומות  דין  ועורכי  מבקרים  כניסת 
כ"ב  ביום  בידי  שנחתמה  להכרזה  בהמשך  התש"ף-12020, 
בשל  כי  ששוכנעתי  ולאחר   ,)2020 באפריל   16( התש"ף  בניסן 
ישראל  במדינת  הקורונה  מחלת  של  היקף  רחבת  התפשטות 
השוהים  עצורים  להדבקת  ממשי  חשש  להתקיים  ממשיך 
עם  ובהתייעצות  הסוהר  בתי  נציב  בהמלצת  מעצר,  במקומות 
שר המשפטים, אני מכריז כי בכל מקומות המעצר שבאחריות 
שירות בתי הסוהר במדינת ישראל לא תאושר כניסת מבקרים 
ועורכי דין, וזאת כדי למנוע הדבקה או את המשך התפשטות 

המחלה   

במאי   17( התש"ף  באייר  כ"ג  מיום  זו  הכרזה  של  תוקפה 
2020( עד יום ד' בסיוון התש"ף )27 במאי 2020(   

כ' באייר התש"ף )14 במאי 2020(
)חמ 5977—3( 

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים 	__________

1  ק"ת התש"ף, עמ' 752 ועמ' 894 

הארכת הכרזה על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין 
לבתי סוהר

לפי תקנות שעת חירום )מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין 
למקומות מעצר ובתי סוהר(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום )מניעת 
הסוהר(,  ובתי  מעצר  למקומות  דין  ועורכי  מבקרים  כניסת 
כ"ב  ביום  בידי  שנחתמה  להכרזה  בהמשך  התש"ף-12020, 
בשל  כי  ששוכנעתי  ולאחר   ,)2020 באפריל   16( התש"ף  בניסן 
ישראל  במדינת  הקורונה  מחלת  של  היקף  רחבת  התפשטות 
השוהים  אסירים  להדבקת  ממשי  חשש  להתקיים  ממשיך 
שר  עם  ובהתייעצות  הסוהר,  בתי  נציב  בהמלצת  סוהר,  בבתי 
המשפטים, אני מכריז כי  בכל בתי הסוהר במדינת ישראל לא 
תאושר כניסת מבקרים ועורכי דין, וזאת כדי למנוע הדבקה או 

את המשך התפשטות המחלה   

במאי   17( התש"ף  באייר  כ"ג  מיום  זו  הכרזה  של  תוקפה 
2020( עד יום ד' בסיוון התש"ף )27 במאי 2020(   

כ' באייר התש"ף )14 במאי 2020(
)חמ 5977—3( 

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים 	__________

1  ק"ת התש"ף, עמ' 752 ועמ' 894 

מינוי חברה לוועדת המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

מחירי  על  פיקוח  לחוק  3)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  ושירותים,  מצרכים 

לחברת ועדת המחירים את נטע אלול, לעניין כל מצרך או שירות 
הנמצא בתחום סמכות המשרד להגנת הסביבה 

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה 

י"ב באייר התש"ף )6 במאי 2020(
)חמ 3-2715-ה2(

גיא סמט  
המנהל הכללי של המשרד   

להגנת הסביבה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/340, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6182, ח"ח 84, בשטח   
של כ–119 מ"ר; הייעוד: דרך 

ז' באדר התש"ף )3 במרס 2020(

)חמ 3-2(
כרמל שאמה הכהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת גן  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   1
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