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846 . .  צו הביטוח הלאומי (שינוי מענק הלידה), תשט״ז—1956 . . ״
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 חוק השופטים, תשי״ג—1953
ם . ׳ י ט פ ו ש ם ל י ד מ ע ו ל מ ם ש ת ו ר י ש ר כ ב ד ת ב ו נ ק  ת

׳ אני מתקין תקנות 1 1953 — ג ״ י ש  בתוקף סמכויותי לפי סעיף 28 לחוק השופטים׳ ת

״ד — 21954• ת השופטים, תשי ו  בתקנה 1 לתקנ

: ו  (1) במקום פסקה(1) תבוא פסקה ז

ת הדין הצבאי העליון, שופט, משפטאי־ בבית — בתורת חבר בי ה ט י פ  ״(1) ש

 הדין הצבאי לערעורים, נשיא בית הדין הצבאי המיוחד, ,שופט משפטאי

ת דין צבאי ן צבאי מחוזי, אב בי ת הדין הצבאי המיוחד, •נשיא בית די  י בבי
ן צבאי מחוזי, אב בית דין בבית דין של די  מחוזי, שופט משפטאי בבית.

 שלושה למניעת הסתננות, דיין של בית דין של דן יחיד למניעת הסתננות

 כשהיה חייל בעל הכשרה משפטית כמשמעותה בסעיף 14 לחוק למניעת

, או יושב ראש בית משפט ות (עבירות ושיפוט), תשי׳׳ד, — 1954 3 נ  הסתנ

 עירוני בתשלום !״ •

 (2) במקום פסקה(2) תבוא פסקה זו:

נת ישראל — יעוץ משפטי, חקיקה וניסוח ד משפטי בשירות מדי -,,(2) תפקי

ם! ! הנהלה כללית במשרד המשפטי  חוק או פרקליטות במשרד ממשלתי

נה!  ראשות מדור בתי הדין הצבאיים! יעוץ משפטי במשרד מבקר המדי

 רשמות של חברות, של פטנטים וסימני מסחר, של קרקעות או של אגודות

ת משפט! אפוטרופסות כללית, קבלת ות! רשמות או מזכירות בבי פי תו  ־ שי

 נכסים רשמית או פקידות שומה, כשהאפוטרופום הכללי, מקבל הנכסים

ד השומה היו רשומים, או זכאים להיות רשומים׳ בפנקס  הרשמי או פקי

! פרקליטות, תביעה׳! סניגוריה, יעוץ, חקיקה או הדרכה ן  עורכי הדי

יעת ! תביעה בבית דין למנ ת צבאיים! יעוץ משפטי למושל צבאי  משפטי

ת כמשמעותה בסעיף 14 נות כשהתובע היה חייל בעל הכשרה משפטי  הסתנ

נות (עבירות ;ושיפוט), תשי״ד—1954 ! חקירה או יעת הסתנ  לחוק למנ

עה בשירות המשטרה!״.  תבי

,תקנות השופטים(תיקון), תשט״ז — 1956״. יקרא,  לתקנות אלה י

: ה ל  א

 ג.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 ט״ו בסיון תשט״ז(25 במאי 1956)
 (חט 70071)

 1 ם״ח 132, תשי״נ, עט׳ 149.

 2 ק״ת 460, תשי״ד, עט׳ 1008.

 3 ם״ח 161, תשי״ד, עמי 160.

 תיקון תקנה 1

בםיח תשט״ז, 7.6.1950  844 ק|בץ התקנות 611, ב״ח,



 חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי״ב—1952

 תקנות בדבר שינוי סכומי הפיצויים .

 ':• בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי״ב—1952 י

נה תקנות אלה!  ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקי
1 

י םכימי מ י . ש ך  1. הסכומים שבתוספת הראשונה לפקודת הפיצויים לעובדים׳ 1947 ־, ישונו כ
. ן הפיצויים  י

 (1) בפסקה 1 (2) (א), במקום ״אלפיים וחמש מאות לירות״ יבוא ״אלפיים
 ושמונה מאות ושבעים וחמש לירות״ ובמקום ״חמשת אלפים לירות״ יבוא

, . .  ״חמשת אלפים׳ ושבע מאות וחמישים לירות״ ן י
 (2) בפסקה 1(3) (א)׳ במקום *שש לירות ו־750 פרוטה״ יבוא ״שבע לירות

 ו־750 פרוטה״ ן
דות ו־500 פרוטה״ יבוא ״שלושים :  (3) בפסקה 2(1), במקום ״עשרים ושש לי

 לירות ו־500 פרוטה״ ובמקום ״שש עשרה לירות ו־500 פרוטה״ יבוא ״תשע י
 עשרה לירות״ ן

 (4) בפסקה 3א(2), במקום ״חמש מאות לירות״ יבוא ״חמש מאות ושבעים
ובמקום ״שמונה מאות ושלושים לירות״ יבוא ״תשע מאות ' ת״ דו  וחמש לי

 ׳ וחמישים וחמש לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיצויים לעובדים (סכומי פיצויים), תשט״ז—1956״. השפ

ן ו ס ד י א ה מ ד ל ו ז(27במאי1956) ג ׳ ןתשטי ו ״זבסי  י
 >חט 75195) שדת העבודה

 1 ם״ח 106, תש י״ב, עט׳ 293.

 2 ע״ר 1947, תום' 1 מם׳ 1604, עטי 153.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
־ , . י  תקנות בדבר ביטוח אמהות י

י  בתוקף סמכותי ילפי סעיפים 30 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשיי׳ד—1953 !׳ אנ

 מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד—1954־, בתקנת משנה (א), תיקו! תקנה 6
ן < ׳ * ? י 4׳'5 ־ י • - י א 7 < 1 ^ /  במקום ״שלושים לירות״ יבוא ״ארבעים•לירנת״• ו

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון),!תשט״ז—1956״. השם

ה מ א י ר ס ו ן ד ל ו ׳ בסיון תשט״ז(20 במאי 1956) ג  י
 >חמ 75035) שרת העבודה

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 647.

! תשט״ז, 7.5,1056 845 ו י ס  קובץ התקנות 611, כ״ח נ



" חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 י ; 

 צו בדבר שינוי שיעור מענק הלידה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 (ב) לחוק הבלטות הלאומי, תשי״ד—1953 !׳ ובאישור .

• j * ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמוד 

 dw I מענק הלידה הנקוב בסעיף 30 (א) לחוק, יוגדל —
 (1) ל־57.500 לירות, לגבי לידות שאירעו בתקופה שמיום י״א בתמוז תשט״ו

ט בניסן ת|שט״ז(31 במרס 1956)? ״  (1 ביולי 1955) עד ליום י
(1 באפריל 1956) ז דות שאירעו(ציום כ-/.בניסן תשט״ דות לגבי לי  (2) ל־65 לי

י מענק הלידה), תשט״ז—1956״. ו נ . לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(שי 2 

 מענק הלידה

ן ו ם ד י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

׳ בסיון תשט״ז(20 במאי 1956)  י
 (חט 750304)

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6 ; ס׳׳ח 187, תשט״ו, עמי 127.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 צו בדבר שינוי מכסימום דמי הלידה לשבוע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי׳ תשי״ד—
ר:  11953 (להלן — התוספת), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמו

 1. י מכסימום דמי הלידה לשבוע הנקוב בסעיף 6 לתוספת יוגדל בעד התקופה מיום
 כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל 1956) מ־35 לידות ל־50ן.43 לירות.

י מכסימום דמי הלידה לשבוע), תשט״ז- ו נ (שי מי  2. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאו
 1956״.

ן ו ס ר י א ה מ ד ל ו  ג
 שרת העבודה

 י׳ בסיון תשט״ז(20 במאי 1956)
 (חט 750302)

 1 סייח 137, ת׳עי״ד, עמי 6.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 צו בדבר שינוי מכסימום דמי הפגיעה ליום

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לתוספת הרביעית• לחוק הביטוח הלאומי׳ תשי״ד—
ר: י מצווה לאמו ן — התוספת), ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אנ להל ) 1 1953 

 1. מכסימום דמי הפגיעה ליום הנקוב בסעיף 7 לתוספת יוגדל מיום כ׳ בניסן תשט״ז
 (1 באפריל 1956) מ־5 לירות ל־6.250 לירות.

יעה ליום), תשט״ז— י מכסימום דמי הפג ו נ (שי מי  2. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאו
 1956״.

 ג ו ל ד ה מ א י ר ס ו ן
 שרת העבודה

׳ בםיון תשטי׳ז(20 במאי 1956)  י
 (חט 750302)

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

י מכםיטום ו נ י  ע
 דמי הלידה

awn 

 שינוי מכסימום
 רמי הפניעה

 846 >\\בד התקנות 611, כ״ח בםיוז תשט״ז, 7.6.1956



 חוק מס קניה, תשי״ב—1952
ס מ י ה ר ו ע י ש ם ו ת מ ו נ ו ע ת ט ו ר ו ח ת ס ע י ב ק ו ל  צ

ר:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה, תשי״ב—1952 אני מצווה לאמו

נות מס ושיעורי המס), תשט״ז— תיקו! התוספת ית (קביעת סחורות טעו  1• בתוספת לצו מס קנ
— 2 1956 

 (א) בחלק הראשון — .

 J¡(1) במקום פרט 124 יבוא פרט זה:

ידיעות העשויים מחוטים או מסיבים פלסטיים  ״124 בד ו
 או סינתיטיים, שלא פורטו במקום אחר, 35%״ 5

: ה  /v(2) אחדי פרט 131 יווםף פרט ז

 י ״132 בדים ויריעות שלא פורטו במקום אחר 35%״.

: ה  , ׳׳-־ (ב) בחלק השלישי, אחדי פרט 322 יווסף פרט ז

 ״323 סרטים קלועים(מקלעות) מקש, מעץ׳ מקש מלאכותי, י
׳ / 25%״. י או תחליפיהם^ ' ן פ ו  מצל

 . (ג) בחלק הרביעי׳, אחרי פרט 407 יווסף פרט זה:,

 ״408 לוחות חרטום 7%%״.

 בחלק החמישי, פרט 505 — בטל.

ה: ) בחלק הששי, במקום פרט 640 יבוא פרט ז ה ) , ^ 
 ״640 פורגירים העשויים מהמרים שפורטו בפרט 224 לתוספת
- — ס כ מ ה ף המכס והפטורים, 1937, ושוחררו מ  לפקודת תעדי

 (1) אם נמכרו עד י״ט בניסן תשט״ז(31 במרס 1956) למטר מרובע
 0.300 לירות ו

 (2) אם נמכרו בתקופה מיום כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל
ז(30 •בספטמבר 1956) למטר מרובע ׳ י  1956) עד כ״ה בתשרי תשי

. ? י לירות״0.450 ( - * - i ' 0 . V ־ 
ה: • (ו) בחלק השמיני, אחדי פרט 810 יווסף פרט ז J 

 ״811 מקלטי רדיו משומשים מהסוג המיועד למכוניות, בין
ןיאם אינם מותקנים במכונית 50%״.  אם הם מותקנים ובי

י (ז) בחלק התשיעי, בפרט 935, במקום ׳״ומתנעים״ יבוא ״וסטר־ / 
 טרים״. ׳ י .

 (ח) בחלק האחד עשר —

י י ׳ • : ׳ ה  (1) במקום פרט 1111 יבוא פרט ז

 ״1111 מסגרות לתמונות, לצילומים ולציורים, למעט
 העשויים ממוטות עץ (סרגלים) שעבודם שולם המס,

נות 35%״ ?  ׳ ומחזיקי תמו

 1 ם״ח 110. תשי״ב, עמי 344 ז ם״ח 153, תשי״ד, עמ׳ 113.

 2 ק״ת 593, תשט״ז, עמי 665.

! ת׳טט״ז, 7.6.1956, 847 ו י ס  קוב׳ז התקנות 611, כ״ח נ



t "35% 

25% 

."25% 

i 7״y 2% 

ה:  /*(2) במקום פרט 1115 יבוא פרט ז
ת ודברי קישוט אוזרים, לרבות מוצרים  ״1115 קישוטי בי

 בעלי אופי מקשט, שלא פורטו במי|ום אחד

) אחרי פרט 1118 יווםפו פרטים אלה:׳ y (3 
ועד להכנת  ״1119 מוטות (סרגלים) מעץ, מהסוג המי
ת מסגרות לתמונות, ^ ה  כרכובים לוילונות(קרמיזים) או. ל

 לצילומים ולציורים

 1120 כרכובי וילונות (קרניזים) מעץ, למעט העשויים
 ממוטות(סרגלים) שעבודם שולם המ6

 J (ט) בחלק השלושה עשר, בפרט 1317, במק ים ״ומסרקות״ יבוא
 ״וממרקות״.

 (י) בחלק החמישה עשר —

 (1) במקום פרט 1511 יבוא פרט זה!
יות ל-16 עד 14 מושבים,  ״1511 מכוניות נוסעים הבנו

 למעט מקום מושב הנהג
 (2) בסייג, במקום פסקה(1) תבוא פסקה זו

 ״(1) מכוניות. הבנויות ל־15 מושבים ומעלה, למעט
 מקום מושב הנהג״.

1 באפריל 1956). תחילתו של סעיף 1׳ לגבי פרט 640 היא ביום ) ז  2, כ׳ בניסן תשט״
ן מם׳ 2), קו עת סחורות טעונות מם ושיעורי המס)(תי קבי ה( י  3, לצו זה ייקרא ״צו מס קנ

 תשט׳׳ז—1956״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 כ׳ בסיון תשט״ז(30 במאי 1956)
 (חמ 72334)

 תחילה

 היטם

 חוק מם קניה, תשי״בן —1952
י א ל ם על מ ת מ ל ט ר ה ב ד ו ב  צ

, אני מצווה לאמור!  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק מס קניה׳ תשי״ב—1952 ג

די סוחר.  1. המס יוטל על החזקת מלאי של הסחורות המפוךטוית להלן כשהוא מוחזק בי
:  לצרכי עסקו

 (1) סרטים קלועים (מקלעות) מקש, מעץ, מקש מלאכותי, מצלופן או תחליפיהםז

ועד להכנת כרכובים לוילונות (קדניזים).  (2) מוטות (סרגלים) מעץ, מהסוג המי
 או להכנת מסגרות לתמונות, לצילומים ולציורים. •

ה(הטלת מס על מלאי),׳תשט״ז—1956״. י  2. לצו זה ייקרא ״צו מס קנ

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

ון תשט״ז(30 במאי 1956)  כ׳ בסי
 (חמ 72335)

 1 ס״ח 110, תשי״ב, עט׳ 344 ; ם״ח 153, תשי״ד, עט׳ 113.

 הטלת מש
 על מלאי

 השם

ן תשש״ז, 64956;7 מ ס ת 611״ כ״ח נ מ ק ת  קונץ ה
 . ו

848 



 פקודת המכס
 צו בדבר. הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים.ליצוא

, ומעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת 1 ס כ מ  .בתוקף סמכותי לפי סעיף 158א לפקודת ה
t אני מצווה לאמור , ן והמשפט, תש״ח—1948 2  סדרי השלטו

 1. בתוספת לצו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשט״ו— תיקו! התוספת
, _ 3 !955 

 (1) בחלק בי, אחרי פרט 208׳ יווסף פרט זה *

. , ' •  א ב ג ד ה י
 שיעור חישבו! המכס

 מספר
 • המוצר ׳הסחורה י היחידה )בפרוטות התנאים סידורי

 מספר
 סידורי

 אם המוצר הוצא לחו״ל
 לאחר ו׳ בטבת תשט״ז׳(21

98% (LPO) גז פחמימני מעובה גז פחמימני מעובה 
 <LPO) במיכלימ גליליים

 ״209

 בדצמבר 1955)״

 (2) בחלק הי, אחדי פרט 512, יווספו פרטים אלה:

 אם המוצר הוצא לחו״ל
 לאחר ב׳ באב תשי״ד ,.(1

 באוגוםט 1954)

 1) נייר בתיאורים אלה .• ., 98%
(a) One Side Coated, White 

Wood-free Litho Art Paper 
(b) One Side Coated, Wood¬

free (Chromo) Paper for 
offset and varnishing 

(c) Glazed White One Side 
Machine Coated Mechanical 
Printing Paper 

ת ו נ כ ת המו דפסו  2) תוויות מו
 להדבקה או לצירוף לטובי

 יצוא

 תוויות מודפסות לרבות.
 המודבקות על טובי
 יצוא או מצורפות להן

ת ר ח  בכל צורה א

 ״513

 98% אם המוצר הוצא לחו״ל
 לאחר ג׳ באלול תשי״ד (1

 בספטמבר 1954)״.

 כתבי עת הנשלחים על נייר
 ידי הממשלה לחוץ

 לארץ
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 2. לצו זה ייקרא ״צו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא) השם
 (תיקון מס׳ 5), תשט״ז—1956״.

ל ו ב ק י א ו  ל
 שר האוצר

 כ״א בםיון תשט״ז(31 במאי 1956)
 (חט 728000)

 הוקי א״י, כרך אי, פרס מ״ב, עמי 493; עייר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1588, עמי 131.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א' מם׳ 2, עמי 1.

 ק״ת 534, תשט״ו, עטי 1241.
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 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937-
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעוייף), תש״ט—1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף 4.מכס והפטורים, 1937 !, סעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—21548, וסעיפים 1 ו־1א לחוק מסי מכס

ר: ׳ אני מצווה לאמו י תעריף)׳ תש״ט—1949 3 ו נ (שי  ובלו

, יבוא סעיף זה: ו תעריף המכס והפטור(מס 28), תשט״ו — 1955 4 צ  החלפת םעייי 2 1. במקום סעיף 2 ל

 ״מכם על טלאי 2. הוראות סעיף 1 יחולו גם על סחורות הנמצאות בידי סוחר כמלאי

 לצרכי עסקו, אולם —

ל שטוחים (Fíats), ברזל זווית, ח  (1) אם נמצאים מוטות ב
די מפעל תעשייתי , וכפיסי ברזל (צורה 1 ) בי u ׳ ברזלt ברזל 

 כמלאי לצרכי ייצור בלבד — לא יחולו ההוראות האמורות ־,
 (2) אם נמצא תיל מפלדה דכה מעורגל בחום בידי מפעל תעשייתי
 . כמלאי לצרכי ייצור אלקטרודות בלבד — לא .יחולו ההוראות
 האמורות על אותה כמות של מלאי שתאושר על ידי המנהל ושלא

 תעלה על 50 טון.״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״א באלול תשט״ו(29 באוגוסט 1955).

— 1955 (תיקון מם׳ 2), ו ״ ט ש  > 28) ת

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 3. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (מם
 תשט״ז—1956״.

(30 במאי 1956)  כ׳ בסיון תשט״ז/
 (חט 72801)

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מפ׳ 714, עמי 183.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ם׳׳ח 19, תש״ט, עמי 154; ם״ח 103, תש י״ב, עמי 264; ס״ח 188, תשט״ו, עטי 159.

 * ק״ת 543, תשט״ו, עט׳ 1359 ; ק״ת 578, תשט״ו, עמי 433.

 פקודת בנין ערי^ 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של ברנר — גן־רוה —

 גדרות — נחל שורק — יבנד — כפר יבנה .

ן ערים, 1936 וסעיפים 14 (א) ו־2(ד).  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בני
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

t עיר, מחוז המרכז(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור 

 1, השטח שבתחומי מחוז המרכז, שגבולותיו נקבעו על ידי הועדה והמתוארים בתוספת,
 יהיה שטח תכנון עיר.

 r$\p התקנות 611, כ״ח בפיו! תשט״ז, 7.6.1956

 1 ע״ר 1936, תופי 1 טפי 589, עמי 153.

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א' טפ׳ 2, עט׳ 1.

 תחילה

 השם

 קביעת נבולות
 שטח תכנו! עיר
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ט מיום תשריט והפקדת ו כחול בתשרי ק  2. גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו ב
25 במאי 1955), החתום ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתק *העתק ממנו ) ו ׳ בםיון תשט״  ד

ה גן־רוה׳ גדרות, נ ד  התשריט הופקד במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ב
 נחל שורק, יבנה, כפר יבנה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות המשרד הרגילות. , -

ל הקבועות בעמודי ביטון המת־ הצבת הגלעדים ח  3. גלעדי גבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ב
 נשאים חמישים סנטימטר מעל פני הקרקע ומסומניט כל אחד במספר.

, גן־רוה, גדרות, יבנה, נחל שורק), תשי״ד—1954 י־ — בטל. ביטו5 , ד נ בר מ( י  A צו תכנון ער

a m — ם (ברנד — גן־דוה — גדרות — נחל שורק — יבנה ה ייקרא ״צו תכנון עדי  5. לצו ז
 כפר יבנה)׳ תשט״ז—1956״.

 תופפו*
ה — ; ר — גן ת ת  גבולות שטח תכנון עיר ב

 גדרות — נחל שורק —יבנה — כפר יבנה

ת־ י נ נההצפו ? מנקודת המוצא בגלעד מס׳ 1 הנמצא על שפת הים התיכון בפי ן ו פ  צ
 מערבית של גוש 5244, מזרחה ודרומה ומזרחה לאורך הגבולות הצפוניים והמזרחיים של
נית של  הגושים 5246,5244, 5247׳ 4074, 4069,4070,4071,4073 עד לפינתו המזרחית־צפו
נה הצפונית־  אותו הגוש 4069? משם דרומה לאורך גבולו המערבי של גוש 3643 עד לפי
 מערבית של חלקה 72 באותו גוש 3643? משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של חלקות
נתה הדרומית־מערבית של חלקה 78 בגוש 3643? משם  72, 30,73׳ 33, 36, 42,39 עד לפי
 צפונה מזרחה ודרומה לאורך גבולותיהן המערבי הצפוני והמזרחי של חלקות 78,77 והגבולות
נה הצפוגית־מזרחית של ד 69, ומשם לגלעד מס׳ 2 הנמצא בפי  הצפוניים של חלקות 64 ע

 חלקה 69 בגוש 13643

! מגלעד מס׳ 2 בכיוון דרומי כללי לאורך הגבולות המזרחיים של הגושים ח ר ז  מ
 3739, 3741,3740 עד לפינה הדרומית־מערבית של גוש 3640 ! משם מזרחה־צפונה לאורך
 גבולה הצפוני, המזרחי והדרומי של ׳חלקה 10 וגבולותיהן המזרחיים של חלקות 11 ו־12
 בגוש 3847 עד לפינה הצפונית מזרחית של גוש 3749? משם לאורך גבולותיהם המזרחיים
וךמזרחית של חלקה 5 בגוש 3748 ? מי נה הדרו ד לפי  והדרומיים של גושים 3749 ד3748 ע
ד 10 בגוש  משם צפונה ומערבה ודרומה לאורך גבולן המזרחי והצפוני של החלקות 5 ע
 3748« משם דרומה ודרומה־מזרחה לאורך הגבול המערבי של חלקה 10 וגושים 3756, 3766,
נה הדרומית־מערבית של חלקה 1 בגוש 3776 ? משם בכיוון מזרחי כללי  3771, 3776 עד הפי
 לאורך גבולה הצפוני של חלקה 2 בגוש 3776 וגבולה הדרומי של חלקה 1 בגוש 3777 עד
 לפינתה הדרומית ביותר? משם מזרחה־דרומה בקו ישר עד לפינה הדרומית־מערבית של
ית־מעדבית נ  חלקה 35 באותו גוש ? משם לאורך גבולה המזרחי של חלקה 28 עד לפינה הצפו
נה ר! משם מזרחה לאורך גבולה הדרומי של חלקה 34 עד לפי  של חלקה 4 בגוש האמו
 הצפוניתךמזרחית של חלקה 8 בגוש,3777? משם מזרחה חוצה הגבול בקו ישר את החלקות
גית־מערבית של הגוש 3781 ? משם לאורך נה הצפו  26, 17, 27׳ 13 ו־14 בגוש 3778 עד לפי
 גבולו הצפוני־מזרחי של הגוש 3781 עד למסילת הברזל! משם לאורך המסילה בכיוון דרומי־
ני של הגוש 3782 ! משם בכיוון מזרחי  מערבי עד לחציית המסילה עם המשך הגבול הצפו
 כללי לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושים 3782׳ 3666, ולאורך הגבול הדרומי של חלקה

״ ת 455, תשי״ד, עמי 948. ק  י
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 22 בגוש 3680 וגבולותיהן הדרומיים של חלקות 6׳ 18, 17, 16 ודרך חלקה 5 בגוש 3682,
 והגבול הדרומי של חלקות 23,22 בגוש 3681׳ ולאורך הגבול המערבי של חלקה 53 והגבולוונ
נה הצפונית־  הדרומי והמזרחי של חלקה 16, והגבול המערבי" של חלקות 12 ו־2 עד לפי

. ל  מערבית של חלקה 2 האמורה בגוש 3681 ! משם ויפונה ומזרחה לאורך הגבול הדרומי ש
נה הדרומית־ מזרחית של חלקה 36 בגוש 3679? משם צפונה לאורך  הגוש 3679 עד לפי
נה הדדומית־מערבית של גוש 3657!  הגבולות המערביים של חלקות 37, 38, 51 עד הפי
 משם לאורך הגבולות המערבי, הצפוני והמזרחי של גוש 3657, והגבול המזרחי של גוש
ית־מערבית של חלקו־! 180 בגוש 3658! משם מזרחה לאורך נ  3679, 3660 עד הפינה הצפו
 הגבולות הצפוניים של חלקות 180, 150, 140, 139׳¡ 137 בגוש 3658 עד הגבול המזרחי של
: משם לאורך הגבול המערבי והדרומי של חלקות 2, 3 בגוש 3659 והגבול המזרחי ה  גוש ז
 של גושים 3659, 3661 עד הפינה הדרומית־מערבית של חלקה 108-בגוש 3798! משם
 מזרחה דרומה עד הגבול המזרחי של אותו הגוש &379! משם צפונה לאורך:הגבול המזרחי
נית של חלקה 5 בגוש 3797 ! משם דרומה לאורך נה הצפו  של גושים 3798, 3816 עד הפי
 הגבול המזרחי של חלקה 9 בגוש 3797 ומזרחה לאורך הגבולות הדרומיים של חלקה 7 בגוש
 3797, חלקה 38 בגוש 3796,,חלקות 13, 82 בגוש 3820 עד הגבול המזרחי של אותו הגוש!
 משם דרומה לאורך הגבול המערבי של גוש 3802 עד לפינה מערבית־דרומית של החלקה
 21! משם מזדהה דרומה מערבה ושוב דרומה לאידך הגבולות המזרחיים של החלקה 28
י של הגוש האמור 3802,׳משם מזרחה מ א ד  בגוש 3802 ובחציה דרך חלקה 29 עד הגבול ה
 לאורך גבול הגוש 3822׳ ודרומה עם הגבול המזרחי של החלקות 1, 2, 3, 4, 6, 7׳ 9, 11,
 החוצה חלקה 8 עד הגבול הדרומי של הגוש 3822! משם דרומה עם הגבול המערבי של
נית־מערבית של חלקה 21 באותו הגוש! משם מזרחה ודרומה נה הצפו  גוש 3805 עד לפי
 לאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של חלקה 21 עד לפינה המזרחית־דרומית של אותה
, וממשיך בגבול המזרחי 3 1 2  החלקה! ומשם דרומה בקו ישר חוצה חלקות J24 ,22 עד ו־ 9
 של החלקה 35 עד לגבול הדרומי של הגוש 3805^ משם מזרחה לאורך; הגבול הדרומי של
 הגוש האמור 3805? ודרומה לאורך הגבול המזרחי j של הגושים 3806, 3811 ו־3810 ולאורך
 הגבולות הצפוני והמזרחי של הגושים 3825 ו־$593 עד לפינה המזרחית־דרומית של הגוש
ם של הגושים 3595, 3907, 3912 ו־3913 י נ ו  3593 ! משם בכיוון כללי לאורך הגבולות הצפ
נית־מזרחית של גוש 3913 ! משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של הגושים ד לפינה הצפו  ע
נה המזרחית־דרומית של חלקהןד בגוש 3915! משם לאורך פסי הרכבת  3915,3913 עד לפי
 בכיוון דרומי עד גלעד מס׳ 3 הנמצא בהצטלבות פסי הרכבת עם כביש ירושלים—מפמיה!
־דדומי לאורך הדרך העוברת מקביל בחצי קילומטר דרומית  מגלעד מס׳ 3 בכיוון מערבי
 לכביש לטרון—מסמיה, והלאה לאורך כביש ירועזלים—לטרון עד גלעד מם׳ 4 הנמצא

 בהצטלבות כביש זה עם כביש גדרה—מסמיה! .

! מגלעד מם׳ 4 בכיוון צפוני כללי לאורך כביש מסמיה—גדרה והגבול ם ו ר  ד
נה המערבית־צפוגי)ז של הגוש 2204¡ משם מזרחה לאורך  המערבי של גוש 2204 עד לפי
וש 2205, הג . נית־מזרחית של נה הצפו  הגבולות הצפוניים של הגושים 2204, 2205 עד לפי
 וצפונה לאורך הגבולות המערביים של הגושים 4593, 4591׳ 4590 ! משם מערבה לאורך
 הגבול הדרומי של הגוש 4588 ולאורך גבולותיו המזרחי והצפוני של גוש 4584 עד לפינה
נית־מעדבית. שלו ? משם לאורך גבולו המזרחי של גוש 4583 ומערבה לאורך גבולה  הצפו
ןומית־מערבית! משם חוצה הגבול בקו  הדרומי של חלקה 6 בגוש האמור עד לפינתה הדו
 ישר ובהמשך הגבול הדרומי של אותה.חלקה 6 בכןוון מערבי את החלקות 14, 16,15׳ 18,
י והמערבי נ  .עד הגבול המזרחי של גוש 4574 ! משם בכיוונים צפוני ומערבי לאורך גבולו הצפו
מית־מעדבית של גו* 4579 ! משם מערבה לאורך גבולותיהן נה הדדו  של גוש 4574 עד לפי

 852 קובץ התקנות611, כ״ח בטיוז תשט7ו, 7.6.1956



. ך חלקות 6, 5, ולאודר הגבולות הדרומיים של חלקות 2,3 י ר ד  הצפוניים של חלקות10, 8׳ ו
 ,בגוש 4572 והגבולות׳הדרומי* והמערבי של חלקה 1 בגוש $4571 משם צפונה לאורך הגבול
וש! משם בכיוון  המזרחי של חלקה 10 בגוש 4577.עד הגשר בגבול הצפוני של אותו הג

ים.של גושים 4577, 4579׳ 4580, 4594 עד לפינה . י נ  מזרחי כללי לאורך.גבולותיהם הצפו
 הדרומית־מזרחית של הגוש 3864! משם לאורך גבולותיו המזרחי והצפוני. של גוש 3864,
 ומערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים, של גושים 3580, 3579, 3570 3568, 3566, ודרומה
ך הגבול המזרחי של גוש 3565 עד הפינה הדרומית ביותר של גוש 3565 : משם דרומה ר ו א ל ; 

 :בקו ישר עד נקודה על כביש גדרה—בשיט ובמרחק 500 מטר מערבה להצטלבותו עם הכביש
 ;הראשי גדרה—מםמיה: משם בכיוון, מערבי ולאורך כביש גדרה—בשיט עד למקום שבו
נית־מזרחית נה הצפו ה: ,משם דרומה מערבה לאורך הדרך הקיימת עד לפי נ  פונה הכביש צפו
 של הגוש 551: משם בכיוון מערבי כללי לאורך: הגבולות הצפוניים של הגושים 551׳ 550,
 194, 195, עד להצטלבות עם פסי הרכבת רחובות—מגדל אשקלון בפינה הצפונית של גוש
 195 ! משם בכיוון דרומי כללי לאורך פסי הרכבת עד לפינה הדרומית של גוש 5182 משם
 בכיוון מערבי כללי לאורך גבולותיהם הדרומי והמערבי של הגושים 182׳ 472 והגבול
 המזרחי והדרומי והמערבי של גוש 2074 ולאורך הגבול המערבי של גוש 2070׳ 2069
 והגבולות הדרומיים של גושים 2077,2066 ו־2061 עד לגלעד מס׳ 5 הנמצא בפינה המערבית־

 דרומית של גוש 2061 על שפת הים התיכון.

: מגלעד מס׳ 5 צפונה לאורך שפת הים. התיכון עד לנקודת המוצא בגלעד ב ר ע  מ

י • • ׳ 1 ס מ  י

ה ד ו ה ־ י ר ל ב א ר ש ׳ בסיון תשט״ז(13 במאי 1956) י  ג
 (חט 76511) שד הפגים

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 תקנות בדבר שחיטת בהמות בסביבת נצרת

ם 14 (א) י פ י ע ס ו 9 4 5 , U ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים• 
: ן תקנות אלה , אני מתקי  ו־2>ד) לפקודת סדרי השלטון•והמשפט, תש״ח—1948 2

ת ו ר ר נ ה ' . .  י 1. בתקנות אלה — .
ת המטבחיים 3 ; י  ״בהמה״ — כמשמעותו בתקנות ב

 ״בשר״ — לרבות בשר קפוא ושיירי בשר •הראויים למאכל ז

.  ״אזור״ — מקום מהמקומות ששמותיהם נקובים בטור א׳ של התוספת t ; . י

 /,תחום האזור״ — השטח המתואר בטור ב׳ של התוספת לצד שמו של אותו אזור. י

ת איסור שחיטה רי ת המטבחיים הציבורי של עי  2. לא ישחט אדם בהמה בתחומי האזור, אלא בבי
 נצרת. - ,

ד לצרכי מכירה בתחומי האזור בשר בהמה שאינו חתום איפור פקי  3. לא ימכור אדם ולא י
ת המטבחיים הציבורי של עירית נצרת.  בחותמת הרשמית של בי

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (בית מטבחיים) (אזור נצרת), השם
 תשט״ז—1956״.

 מכירת בשר •

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1457, עמי 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' טסי 2, עמ׳ 1.

 3 חוקי א״י, כרד ני, עמי 1636.

 קובץ התקנות 611, כ״ח בםיוז תשט״ו, 7.6.1956 853



 טור ב'
 החוט האזור

 נושי רישום קרקע (ועד גב??)

 16585 עד 16644
 16856 עד 16889
 17380 עד 17409
 17461 עד 17472
 17507 עד 17534

ז ו ש ל י ד  ק
 שד החקלאות

 טור א׳
 שם האזור

 כפר טורעאן
 כפר יפיע

 כפר כנא •
 כפר משהד
 כפר דיינה

 י״ט בםיון תשט״ז(29 במאי 1956)
 (חט 73829)

 פקודת הדיג, 1937
 תקנות בדבר אגרות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
: ה ל ן תקנות א , אני מתקי  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 2 לתקנות הדיג, 1937 3 —

 (1) אחדי תקנת משנה(3) תיווסף תקנת ומשנה זו ?

ג בים כנרת י ךד ו ת משנד!(3),תשולם בעד רשי נ ק ק ב ד ו מ א  ״(3א) על אף ה
־ , ־*י׳*ל 4 £ :/ ׳׳ר #7¡) ׳ ־  אגרה של —.±5־*«דזד3״; ׳ /

: ו  (2) במקום תקנת משנה(9) תבוא תקנת משנה ז

ג הפועלות בים כנרת ישולמו אגרות שנתיות נות לסיירות די ו  ״(9) בעד רשי
 אלה ז

. 80 לירות . מי - . י ג מונעת על ידי מנוע פנ  (א) לסירת די

ג אחרת 55 לירות.״ • לכל סירת די ) 

ן מס׳ 3), תשט״ז—1956״. • קו (תי ג  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדי

ז ו ש ל י ד  ק
 שד החקלאות

(4 ביוני 1956) ז  כ״ה בםיון תשט״
 (חמ 73870)

 תיקו! תקנה 2

 1 ע״ר 1937, תופ׳ 1 מס׳ 667, עטי 137.

 2 עייר תש״ה, תופ׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 עייר 1937, תום׳ 2 מסי 669, עמי 86.

 854 קובץ התקנות 611, כ״ח בפיו! ת׳טט״ז, 7,6.1956



 פקודת הפיקוח; על המזונות, 1942 ;
׳ י י , ת ו ק ר י ל פיירות ו ק ש ו ו י ש ר ה ד ס ר ה ב ד ו ב  י צ

ר:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 !׳ אני מצווה לאמו

 1.׳ בסעיף 1 לצו הפיקוח על המזונות (הסדר השיווק של פירות ,וירקות), תשי״ד— תיקי! סעיח 1
: ו  21954, במקום ההגדרה ״שטח דשות מקומית״ תבוא הגדרה ז

 ״ ״שטח רשות מקומית״ — שטח עיריה, מועצה מקומית או כפרית, כפר, מושבה,
 מושב, מושב עובדים, קיבוץ, קבוצה או כל שטח מיושב אחר.״

 2. לצו יזה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות (הסדר השיווק של פירות וירקות), (תיקון), השם
 תשט״ז•—1956״.

 י״ח בסמן תשט״ז(28 במאי 1956) *
ם ה ל ו י ע נ י ב א  (חט 74012) ,

 המפקח על המזונות

 1 ע״ר 1942, תום׳ 1 מם' 1178, עמי 3.

 2 ק״ת 465, תשי״ד, עמי 1167.

 פקודת המודעות
ר מודעות ושלטים ב ד ר למחוז הדרום ב ז  חוק ע

ה: ן חוק עזר ז , אני מתקי ת! דעו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת המו

!* ! !סע• קי ט (מודעות ושלטים), תשט״ז—1956 ־־ (להלן — תי  1. _ בסעיף 1 לחוק עזר למחוז הדרו
: ו  חוק העזר העיקרי), במקום הגדרת ״הממונה״ תבוא הגדרה ז

ו בכתב!״ ה״ — הממונה על מחוז הדרום לרבות אדם שהוסמך על ידי נ  ״״הממו

ת פ פ ו ת ה ח ק י  2 בתוספת הראשונה לחוקי העזר העיקרי, בפרט 4׳ אחדי ״חלק ממטר״ יווסף ״לכל ת
ה , נ י ש א י ה או חלק ממנה״. , ה  שנ

— השם הדרום (מודעות ושלטים) (תיקון)׳ תשט״ז ' ז  3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למחו
 1956״.

׳ בסיון תשט״ז(20־ במאי 1956)  י
 (חט 76505) י י. ו ר ד י מ ו ן 1

 הממונה על מחוז הדרום

 1 חוקי א״י, כרד אי, פרקי אי, עט׳ 1.

 2 ק״ת 576, תשט״ז, עמי 407.

ח תשט״), 7.6.1956 5?8 י ט  קוב׳ו התקנות 611, כ״ח ב



 מדוד לעזלמון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
-צו בדבר תוקף לוה שומה שהוכן!בשנת הכספים 1955/56

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, וסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—p• 1948 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
(להלן—הצו העיקרי). 31950 

 לוח שומה שהוכן בשנת הכספים 1955/56

 (הוראת שעה)(מס׳ 2), תשט״ז—1956״.

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

י 2. על אף האמור בסעיף 78 (ב) לצו העיקרי, ד מ י ( ח ע ו י 5 מ י  ״
 יקבל תוקף ביום שיורה השד. שהוכו בשנת _!

 3, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א)

 ח׳ בסיון תשט״ז(18 במאי 1956)
 (חמ 8011)

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״ר תש׳יח, תום׳ א' מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178.

 הכספים 1955/56

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר תוקף לוח שומה שהוכן בשנת הכספים 1955/56

, וסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—
 31953(להלן — הצו העיקרי).

 2. על אף• האמור בסעיף 15 (ב) לצו העיקרי, לוח שומה שהוכן בשנת הכספים 1955/56

 פרשנות

 'יקבל תוקף ביום שיורה השד.

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(ב)(הוראת שעה), תשט״ז—1956״.

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 תוקף! לוח שומה
 שהוכ
 הכםפ

 השם

 ח׳ במיון' תשט״ז(18 במאי 1956)
 (חט 8031)

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם' 1154, עטי 119.

 עייר תש״ח, תום' א' מם׳ 2, עמי 1.

ז תיטט״ז, 6.1956.׳ ו  856 קוביו התלונות 611, כ״ח בםי



 פקודת העיריות, 1934
 ... חוק עזר לפתח־תקוה בדבר פיקוח על כלבים

ת פתח־ רי נה מועצת עי -בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, מתקי
ה:  תקוה חוק עזר ז

׳ במקוס סעיף תיקו! סע־יו<4  1. בסעיף 4 לחוק עזר לפתח־תקוה (פיקוח על כלבים), תשי״ד—2.1954
: ה  קטן(א) יבוא סעיף קטן ז

 ״(א) המועצה תגבה אגרה של שלוש לירות בעד רשיון על כלב שמירה ואגרה
 של שש לירות בעד רשיון על כלב אחד, וכן אגרה של 250 פרוטה בעד לוחית־ .

 מספר.״

ן), תשט״ז — . השם  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (פיקוח על כלבים)(תיקו
 1956״. °

ס ר ש י ש ח נ  נתאשר. ׳ פ
ת פתח־תקוה י ד ון תשט״ז(18 במאי 1956) ראש עי  ח׳ בסי

 (חמ 892006)

ה * ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 י שד הפגים

 1 ע:׳ר 1934, תום'1 מם'414, עמי 1. י' י

 2 ק״ת 417, תש י״ד, עמי 344.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה בדבר חזיתות בתים וחדרי מדרגות

נה •המועצה  בתוקף.סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקי
ה:  המקומית עיר יזרעאל—עפולה חוק עזר ז

ת ו ד י נ  1, בחוק עזר זה — ה
t עצה המקומית עיר יזרעאל—עפולה  ״המועצה״ —המו

ו את סמכויותיו לפי חוק עזר  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אלי
! י  זה, כולן או מקצתן

i ״חזית בית״ — לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וכל קיר אחד הפונה לרחוב 

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מביתו או שהיה מקבלה אילו ביתו
ן שהוא הבעל ן בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בי  היה נותן הכנסה, בי

 הרשום ובין שאינו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בו ובין שאינו מחזיק בו.

ת בחזית בית הפונה לאחד הרחובות תליית כבסים  2, לאץתלה אדם ולא ירשה לתלות כבסים או כלי בי
ת י י נ 5 כ  שעליהם הודיע ראש המועצה במודעה שתפורסם בלוח המודעות של המועצה, י י

ת ׳ י ז ח ח י ק ת יחזיק את חזית ביתו ואת חדר המדרגות בו במצב נקי. נ  3, בעל בי
ת וחדר  בי

ות  י י י- י המרדנ

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

857 • ' .  שגץ•' התקנות !61, כ״ח בסיו! ת׳פס״ז, 7,6.1956 •



 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בית לנקות את חזית
 ביתו ואת חדר המדרגות בו לפי ההוראות שבהודעה׳ או לעשות כל עבודה אחרת הדרושה,

 לדעת ראש המועצה, לנקיון חזית הבית וחדר המדרגות בו.
 (ב) ההודעה תקבע את התקופה לביצוע. העבודות הדרושות כאמור.

 (ג) בעל בית שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 5. לא מילא בעל בית אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 או ביצע עבודה שלא לפי
 ההוראות שבהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודה כדרוש ולגבות את הוצאות הביצוע

 מאותו בעל.

 6. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה על מנת
 לערוד בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או על מנת

 לבצע את העבודות הדרושו^לפי סעיף 5.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא מנע ממנו את השימוש בסמכויותיו לפי

 סעיף קטן(א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אדם מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת! מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או שהוצגה במקום בולט על יד הבית הנדון בהודעה.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם עבר על
 הוראת סעיף 4 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויןתיה לפי סעיף 5 והיתד, העבירה נמשכת׳
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי שהורשע בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר יזרעא?י—עפולה (חזיתות בתים וחדרי מדרגות),
 תשט״ז—1956״.

 ד. ק נ י א ל
 ראש המועצה המקומית עיר יזרעאל—עפולה

ד ה ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שד הפנים

 נתאשד.
 ג׳ בסיון תשט״ז(13 במאי 1956)

 (חמ ״83100)

 דרישה לניקוי

 ביצוע עבודות
 על ידי המועצה

ות י  סמכו
 ראש המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השפ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־אונו בךבר מניעת רעש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג, מתקינה המועצה־
 המקומית קדית־אונו חוק עזר זה:

 1. (א) לא יקים אדם בתחום המועצה המקיומית קרית־אונו רעש חזק או ממושך או
 חוזר ונשנה, שיש בו משום הפרעה לאדם הגר.בקרבת מקום או לעוברים ושבים׳ בין שהרעש

 נעשה בכלי נגינה או בצפירה, בקריאות או בהקשות וכיוצא באלה.

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 איפור
 הקמת רעש
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תן י  (ב) הוראות מעיף קטן(א) לא יחולו על עובדים במפעלים, בתי עסק ומקומות שנ
,במלאכה, כשהם מעוררים רעש לצורך ביצוע  עליהם, רשיון לעסוק בתעשיה, בעסק או
ת עסק או מקום, ובלבד שהרעש לא יהיה יתר! על הדרוש לשם  העבודה באותו מפעל, בי

 ביצוע העבודה כאמור.

. (א)  (ג) מי שילד נימצא בפיקוחו חייב למנעו מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן

ת או במבנה או בחצרים, בעל חיים המקים רעש שיש בו כדי  (ד) לא יחזיק אדם בבי
ית לאנשים הגרים בקרבת המקום. על החזקת בעל חיים כאמור לא יחול נ  לגרום הפרעה רצי
 סעיף 2 אלא אם ההפרעה ממשיכה להתקיים גם אחר ארבעה עשר יום מיום שנמסרה למחזיק

די הרעש כאמור.  הודעה בכתב מאת שלושה אנשים לפחות, שהם מוטרדים על י

ק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות. ענשים ו  2. . העובר על הוראה מהוראות ח

עת רעש), תשט״ז—1956״. השם י (מנ ו נ ת־או  3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרי

ן ה ב כ ק ע  נתאשר. י
(4 במאי 1956) ראש המועצה המקומית קרית־אונו ז  • כ״ג באייר תשט״

 (חט 852704)
ד ה ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 י פקודת המועצות המקומיות, 41־19
 חוק עזר לראמה בדבר סלילת רחובות

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית דאמה חוק עזר זה«

ת רו י  ׳1. בחוק עזר זה — הג
 ״כביש״ — כל חלקי מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק

ה! , ׳  עזר ז
 ״מדרכה״ — כל הלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, וכולל

י שפה וקירות תומכים ?  אבנ

 ״סלילת רחובי׳ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:

ים! . נ ו  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

דת עצים, התקנת תעלות, צינורות עיקריים למים וכבלי חשמל! י  (2) עקי
ו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון כניסות, נת שיפועי  (3) התאמת הרחוב, מבחי

ד אל מפלסי הרחוב הנסלל ז  מדרגות וגדרות של רשות היחי

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן וכל עבודה
 בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה לסלילתו!

ם; צמחי  (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות ומדשאות ונטיעת עצים ו
ות לסלילת רחוב והשגחה עליה ז י  (6) הכנת תכנ

 (7) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה }י

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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נח על פגי האדמה כיסוד לכיסוי או  ״תשתית״ — דובד אבנים׳ ביטון או חומד אחד.שהו
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה ? , ! י

א מצופה אספלט או חומר אחד, ובין ו בד אבנים׳ ביטון או הומר אחר, בין *ה  ״כיסוי״ — רו
ת עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי  . שאינו מצופה׳ וכל חומר אחר שהונח על תש^י

 שיקבע המהנדס ז

ת המשתלמת על מילווה שקיבלה בי  רי
 המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

 ,׳הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, וכולל
 המועצה.לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית

 בדבר אותה סלילה, בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה«
 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב«

 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא  הנכסים הי
ן שהוא מחזיק בהם למעשה ננו הבעל הרשום׳ בי  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

נו מחזיק בהם ז  ובין שאי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראמה ו
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן«

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצד, מינתה אותו, באישור בכתב מאת הממונה על המחוז׳ להיות
 מהנדס המועצה «

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז׳ כעל שטח בנוי
 לענין חוק עזר זה.

ת לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה,׳ וכן רשאית היא להקצות  2, המועצה רשאי
 חלק מרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה. |

 3, (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש^ בין להרחבה ובין לצמצום.
ל המועצה  (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנםתיןם בנין המדרכה — לא תטי

 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5.
 ן

 4, (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שיקבע המהנדס ואושר על ידי המועצה.
 הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים לז|לן, הכל לפי החלטת המועצה 5

ן של ו  (1) ביצוע העבודות הדרושות כדי להביא את הסלילה עד שטחה העלי
ת בלבד, בין במלוא רחבו של הצביש ובין שלא במלוא רחבו«  התשתי

!  (2) הנחת הכיסוי, בין במלוא רחבו ע|ל הכביש ובין שלא במלוא רחבו

ת והכיסוי בחלק מרחבו של הכביש!  (3) סלילת התשתי

ת או של הכיסוי או של שניהם, במלוא רחבו  (4) השלמת סלילתם של התשתי
י  של הכביש. י

ודיע ראש המועצה בכתב • (ב) נתקבלה החלטה במועצה בדבר סלילת כביש ברחוב, י  י
 לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

 5, (א) נסלל כביש בשטח בנוי, לפי חוק עזר זה׳ ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
: ך  הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי 75% וסכום זה יחולק ביניהם כ

 (1) מחצית אחת ממנו — בין בעלי הנכסים בשיעור יחסי• לאורך חזיתות
 נכסיהם הגובלים את הרחוב ?

 קוכיז התקנות 611¡ נ״וו נסיח תמט״ן, 6.1950.ז

 כביש ומדרכה

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת כביש

 שיעור דמי
 ההשתתפות
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 גביית דמי
 ההשתתפות

 השלמת סלילו•

 סלילת בביש
 על ידי הבעלים

 דרישה לבנות
 מדרכה

 ולנטוע עציט

 בניית מדרכה
 ונטיעת עצים

 (2) המחצית השניה — בין בעלי הנכסים בשיעור יחסי לשטח נכסיהם הגובלים—-
 את הרחוב, ובלבד, שבחישוב השטח לא יובא בחשבון אותו חלק מהנכסים שהוא •

 מרוחק מן הכביש יותר מ־50 מטר.
 ץב) (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי׳ ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
ו לא יותר מ־1000 ו והמרוחקים ממנ לים לאותו כביש ימשני צדדי  הנכסים המקבי
ן הנכסים ובין הכביש הנסלל,  מטר. שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק• שבי

ה:  כז
 ן המרחק במטרים שיעור ההשתתפות

 י - ן עד 250 ר . 40%

 251 — 600 ,' י - 30%
510% 1000 — 601 

ת לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכסים  !(2) סכום ההשתתפו
 החייבים בו לפי שטח נכסיו של כל אחד מהם.

 6. סכומי ההשתתפות ישולמו למועצה על ידי כל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת
 הסלילה« אולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים׳ רשאית המועצה עם השלמת כל שלב לגבות
 מכל אחד מבעלי הנכסים את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם. שלבים

 •שהושלמו לפניו, בשיעור.האמור בסעיף 5. , •

 7. התחילה המועצה בסלילת כביש לפניי יום תחילתו של חוק עזר זה ולא השלימה את
ך בעבודה ולסיים את סלילת הכביש, בהתאם  םלילתו עד לאותו יום, רשאית היא להמשי
 להוראות חוק עזר זה, ולגבות לפיו מבעלי הנכסים את סכומי השתתפותם בהוצאות השלבים

 שהושלמו בתוקף חוק עזר זה, וכן בהוצאות השלבים שהושלמו לפני תחילת חוק עזר זה.

תד מאת המועצה, ובהתאם  8. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, ,כביש, אלא לפי כתב הי
די המהנדס באישור  לתנאים, לפרטים ולאופן שפורשו בכתב ההיתר לאחר 'שנקבעו על י

 המועצה.
 . (ב) סלל אדם כביש כאמור שלא לפי התנאים׳ הפרטים והאופן המפורשים בכתב
 ההיתר,׳ רשאית המועצה להרסו או לשנותו ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה

 לשם כך. .
 •י (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 כדי 25%.

מאת בעלי הנכסים הגובלים רחוב  9. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב 1
: יות להלן לפי הפרטים, התנאים והאופן שקבע המהנדס באישורו ו  לבצע את העבודות המנ

 (1) לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן, לשפד מדרכה לאורך הנכסים או
 לטפל בה!

, (2) לנטוע, עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם. . 

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים׳ הפרטים והאופן לביצוע העבודה וכן את,התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

,  10. לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 9, אלא לפי דרישה על כך שבאה
ו באופן ולפי התנאים והפרטים תן על ידי י תד שנ  בהודעה מטעם ראש המועצה,-או לפי כתב הי

 שנכללו בהודעה או בכתב ההיתר.

 קובץ התקנות 611, כ׳׳ח בםיוז תשט״ז, 7.6.1956



 !1. (א) לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת ד&ש המועצה לפי סעיף 9 תוך חודש ימים׳
 רשאית המועצה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכסים.

 (ב) ביצע בעל נכסים עבודה מהעבודות! המפורטות בסעיף 9, שלא לפי התנאים,
ם והאופן המפורטים בהודעה או/ בכתב הז|יתר, רשאית המועצה להרוס או לשנות הפרטי . 
 את המדרכה ולעקור את העצים או את הצמחיים, לבצע את העבודות כהלכה ולגבות מאותו

 בעל נכסים את הוצאות ההריסה, השינוי אוי העקיויה וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.

 12. (א) על אף האמור בחוק עזר זה, רשאית המועצה לבנות אבני שפה ברחוב ולגבות
יה בשלמותן.  מבעלי הנכסים הגובלים אותו את הוצאות הבנ

 (ב) הוךאות הסעיפים 5 ו־6 יחולו על חלוקת ההוצאות בין בעלי הנכסים ועל גביית
 ההוצאות בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 13. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לס׳לילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 המפורטות בסעיף 9 או לבניית אבני שפה, יכריע אישורו בכתב של המהנדס.

 14. י מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י די אחד מבנ  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לי
 משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר, העובד אד| המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה,
נים הנפוצים  או שהוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתו

 בתחום המועצה.

 15. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות ואם עבר על הוראות
 סעיף 9 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפין סעיף 11, והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבידה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראמה (סלילת רחובות), תשט״ז—1956״.

ק ח נ א ד י ב י פ  ש
 ראש המועצה המקומית ראמה

ה ד ו ה  י

 נתאשר.
(4 במאי 1956) ז  כ״ג באייר תשט״

־ ר ל ב א ר ש  י
1.S5448 המ) 

 שד הפנים

 תילןון טעות
 בתקנות המילווה העממי המיוחד (תיקון), תשט״ז—1956, שנתפרסמו בקובץ התקנות

 610, תשט״ז, עמ׳ 836, בשורה השניה לתקנה 11 (א), במקום ״עד (55)״ צ״ל ״עד (71)״.

 קובץ התקנות 611, כ״ח בםיוז תשט״ז, 7.6.1956

 בניית מדרכה
 ונטיעת עצים

 ע? ידי המועצה

 בניית אבני שפה

 אישור םכום
 ההוצאות

רת הודעות  ספי

 ענשים
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