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ת בשטתי התיישבות חלשת ובשטחי פיתוח) סו ת מס הכנסה (פטור והנחות ממס זיל הכנ ו  תקנ
 (תיקון), תשי״ז—1957 . . , י . , , . , 1218
ת הסכמים קיבוציים (רישום), תשי״ז—1957 . . , , . . 1223 ו  תקנ
ל — מסי 10), וזשי״ן—1957 . 1227 ת ברז ו ל מסי ) ח) תו פי  » הדרגיפ' ומסילות הברזל (הגנה ו
ו תעריף המכס והפטור (מסי 19), תשט-ז—1956 (תיקון), תשי״ן—1957 • . 1228  ג
1228 . . . . . ר (מסי 22), תשי״ז—1957 , .  צו תעריף המכס והפטו
1229 '  צו תעריף המכס והפטור (מם׳ 23), תשי׳יז—1957 . . .
. . ־ 1230 . ״ . . . י ר י מ . ג ו ס ״ ל ה כ ו ר ת מ , ג ו ס  צו בדבר הפיכת קרקע מ
לת הפקודה על אגודת בצרון), תשי״ז—1957 . . • 1231 ת (תחו ו ר ב ח  צו ה
בקמח להזנת בעלי י חיים), תשי״ז—1957 . . . 1231  צרשעת־חירום (השימוש בלחם ו

, תשי״ז— ( ן ים)(תיקו ות (איסור שימוש בצרכי אוכל להזנת בעלי חי נ ו  צו הפיקוח על המז
1232 . . . . . . . . . . 1957 
נות (איסור שימוש בלחם להזנת בעלי חיים) (ביטול), תשי״ז—1957 1232 ו ח על המז  צו הפיקו

 מדור לשלטון מקומי
ן מם׳ 7), תשי״ז—1957 . ו ק י ת ) ( א ) ת ו י מ ו ק מ  צו המועצות ה

ק עזר• לירושלים (אגרות בית מטבחיימ) (תיקון)״ תשי״ז—1957  חו
, תשי״ז—1957 . ( ן קו ים)(תי ת בית המסבתי ו ר ג א ) ד ו ל ק עזר ל  חו

, תשי׳׳ו—1957 . . • ; ( ו ו ק תי ) ת) דעו מו ) ו פ י ־ ב י ל אב ת  חוק עור ל
ת וכניסות לבנינים), תשי״ז—1957  חוק עזר לבית־שאן (ניקוי חצרו

ב וחנייתו), תשי״ז—1957 . ג ק ע!ר לבת־ים (העמדת ר  חו
 חוק עזר לטירת הכרמל (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי׳׳ז—1957 .

 חוק עזר לטירת הכרמל (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ז—1957
ק עזר ליבנה (הסדרת השמירה), תשי׳׳ז—1957 .  חו

 חוק עזר למגדיאל (הסדרת השמידה), תשי*ז—1957 • .
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 חוק חינור ממלכתי, תשי״ג—1953
 תקנות בדבר העברת תלמידים ממוםד חינוך אחד למשנהו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 !, אני מתקין
 תקנות אלה:

, תבוא תקנה זו:  1. . במקום תקנה 6 לתקנות חינוך ממלכתי(העברה), תשי״ד—1953 ־

י 6. (א) רשות החינוך המקומית תודיע בכתב על החלטתה בדבר העברת נ י  ״הורעה נ

ה תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא עובר, תוך ארבעה עשר יום מתום מועד ט ל ח ה  ה

 ההעברה או מתאריך הגשת הבקשה — אם הוגשה כדין שלא •במועד
 ההעברה —

 (1< להוריו של התלמיד או לנער שהגיש כדין את בקשת-
 ההעברה ז

 (2) למנהל המוסד בו לומד התלמיד ן
 (3) למנהל המוסד שאליו עובד התלמיד!

 ובלבד שלא יועבר נער בגיל 16 או 17 לפי בקשת הוריו בניגוד
 לרצונו.

 (ב) החליטה רשות החינוך המקומית לסרב לאשר את הבקשה, תפרט
 בהודעה על החלטתה את נימוקי הסירוב.״

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(העברה)(תיקון), תשי״ז—1957״.

 ז ל מ ן - א ר ן
 שר החינוך והתרבות

 פקודת מם הכנסה, 1947
ת בדבר פטור והנחות ממם על הכנסות של• תושבים בישובי הךרום ו  תקנ

 ובהיאחזויות נח״ל

, לפקודת מס הכנסה947U (להלן — הפקודה), 8 2 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו
, ובאישור ועדת  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה—
 ״הכנסה״.— הכנסה החייבת במם, כשיעורה לפני כל פטור או ניכוי לפי הפקודה!׳

 ״תושב מצפה דמון״ — יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום מצפת דמון ן
 ״תושב היאחזות נח״ל״ — יחיד שעיקר התעסקותו הוא שירות הציבור ומקום מגוריו הקבוע

 הוא באחד הישובים הנקובים בתוספת ז
 ״תושב דימונה״— יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום דימונה ועיסוקו העיקרי הוא

 בתחום דימונה או בתבל הנגב!

 ^ 1 ע״ר 1947, ו1ום; 1 פסי 1508, עט׳ 77 ; ם״ה 173, תשט״ו, עט׳ 5$.
 2 עייר תמ״ח, תוס' א' מם׳ 2, עטי 1.

 א׳ בניסן תשי״ז(2 באפריל 1957)
 (דזמ ,?7351)

 ^ 1 ם״וז 191, תשי״נ, עמי 137.
V 2 יךת 303, תש י* ד, עטי 44 : >ךת 005, תשט״ו, עטי 788. " 
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 &טוד
 והנחה פטם

 ניכוי ממם
 5בע?> מפע5ים

 הוראה בדבר
 ניבוייט בטהור

ר  מחדו
 מתש?ומינ£

 5פי סעיו!
 62 רפסודה

 השט

 ״חבל הנגב״ — השטח דרומה לקו התחום שתחילתו מגמל המדינה במערב בקו הרוחב ׳12
 31° עד להצטלבות אותו קו רוחב בקו האורך ׳55 34° ומשם צפונה בהמשך אותו קו

 אורך עד לגבול המדינה, ובהמשך גבול המדינה מזרחה עד לים המלח.

 2. מי שהיה תושב מצפה דמון, היאחזות נח״ל או דימונה שנים־עשר חדשים רצופים
 לפחות, יהא זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בכל שנה משנות המס 1957, 1958 ו־
 1959 בשיעור יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שעה בעת היותו תושב

 כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה כאמור —
 (1) של תושב מצפה דמון, תושב היאחזות נח״ל ותושב דימונה שעיסוקו
 . העיקרי הו» בםדום — בל סכום העולה על 400 לירות פי מספר החדשים שבהם

 היה תושב כאמור באותה שנה 1
 (2) של תושב דימונה שעיסוקו העיקרי הוא בתחום דימונה או בתחום הבל
 הנגב — כל סכום העולה על'250 לירות פי מספד החדשים שבהם היה תושב

 כאמור באותה שנה.

 '3. (א) אדם, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד• השומה כי הקים בתחום מצפה דמון או
 דימונה מפעל שעליו הוא זכאי לניכוי לפי סעיף 11(1) (ט) לפקודה, יהא זכאי לנכות

 מהכנסתו בשנת המס 1957 ובכל שנת מם שלאחריה —
 (1) לגבי מפעל שהוקם בתחום מצפה רמת — סכום השווה למחצית מסכום
 הניכוי שהוא זכאי לו באותה שנה בשל אותו מפעל לפי סעיף 11 (1) (ט)

 לפקודה 1
 (2) לגבי מפעל שהוקם בתחום דימונה — םבום השווה לרבע מסכום הניכוי

 כאמור בפסקה (1).
 (ב) ״מפעל״ לענין תקנה זו — מפעל של קבע הכולל בנין ומכונות שאינן נדות. •

 4. הוראות תקנות אלה אינן גורעות מהחובה לנכות מם על פי הוראות הסעיפים 31
 ו־48 לפקודה! אולם —

 (1) דשאי פקיד השומה, על פי בקשת הזכאי לפטור או להנחה לפי תקנות אלה,
 להורות לאדם המשלם לו הכנסה להימנע נזניכוי בזה, בולו או מקצתו 1

 (2) אם נוכה למעלה מסכום המס שמקבל ההבנסד, חייב בו, יוחזר העודף- לפי
 בקשתו, תוך שלושים יום מיום שביקש.

 5. אדם, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השונןה כי הוא זכאי לפטור או להנחה לפי
 תקנות אלה, יפטור אותו פקיד השומה מתשלום לפי סעיף 62 לפקודה, כולו או מקצתו.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובי הדרום והיאחזויות
 נח״ל), תשי״ז—1957״.

פפת  תו
 (תקנה 1)

 היאחזויות נח״ל

 פקועה

 שם הישוב

 שלח

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י״ז באדר ב׳ תשי״ז(20 במרס 1957)
 (וזט 723110)
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 פקודת מם הכנסה, 1947
 תקנות בדבר פטור והנחות ממם על הכנסה בשטחי התיישבות חדשה

 ובשטחי פיתוח

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8ב ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 1- והסעיפים 14 (א)
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי התיישבות
 חדשה ובשטחי פיתוח), תשי״ז—1956 3 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בהגדרת ״ישוב הנגב והספר״, בסופה, יווםף ״לרבות ישוב הר״)
 (2) אחרי הגדרת ״ישוב העב והספר״ תיווסף הגדרה זו:

 ״ ״ישוב הר״ — ישוב שהוקם באזור הררי לאחר יום ב״ט באדר ב׳ תשי״ז
 (1 באפריל 1957) וששמו ומועד הקמתו פורסמו ברשומות,׳״

 (3) אחדי הגדרת ״ישוב מורחב״ תיווסף הגדרה זו:
 ״ ״ישוב ששוקם״ — אחד הישובים הנקובים בתוספת הרביעית t״

 (4) בהגדרת ״תקופת ההתבססות׳׳ —
 (א) בפסקה (1), אחרי ״כמפורט בתוספת הראשונה״ יווםף ״או כמפורט

 ברשומות לגבי ישוב הר״5
 (ב) לאחר פסקה (3) תיווסף פסקה זו:

 ״(4< בישוב ששוקם — בתקופה המתחילה מעת שיקום הישוב
 כמפורט בתוספת הרביעית והמסתיימת שתי שנים לאחר תום שנת

 השומה או שנת המם בה שוקם הישוב.״

ת ו  2. בתקנה 2 לתקנות העיקרי
j בהערת השוליים יווסף ״לגבי הכנםה שמקורה בחקלאות״ (!) 

 (2) (א) במקום ״או בישוב מורחב״ יבוא ״בישוב מורחב או בישוב ששוקם״!
 (ב) אחרי ״זכאי לפטור או להנחת ממס על הכנסתו״ יווסף ״שמקורה

 בחקלאות״!
 m אחרי ״בשיעור שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה״ יווסף

 ״כאמור״.

 3. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות, תבוא תקנה זו:
 ״פטור והנחת 3. .(א) יחיד שהיה תושב שנים עשר חדשים רצופים לפחות בתקופת

ה ההתבססות באחד מישובי הנגב והספד או בישוב חדש, יהא זכאי לפטור ו ו ן , ^ ג ״ ס נ כ  ה
ת או להנחה ממם על הכנסתו שמקורה אינו בחקלאות, בכל שנה משנות המם ו א ב ח י נ נ  אי

 שבתקופת ההתבססות של הישוב החל משנת המס 1956 ואילך, בשיעור
 יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו כאמור בעת היותו תושב כאמור לסך
 כל הכנסתו אותת שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון הכנסתו בישוב כל סכום
 אשר ביחד עם סכום ההכנסה שתובא בחשבון לצורך תקנה 2, עולה על

 400 לירות פי מספר החדשים שבהם היה תושב כאמור באותה שנד״

 תישון תקנה 1

 תיקן! חקנה 2

 הח5פת
 תהנה 3

 1 ע״ר 1947, תום' 1 מס׳ 1568, עטי 77 ; ם״ח 178, תשט״ו, עשי 58,

 ע״ר תש׳׳ה, תום׳ א' טסי 2, עטי 1.
, חשי״ו, עט׳ 156. n 643״p 
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 (ב) יחיד שהיה תושב כאמור בתקנת משנה(א) באחד מישובי הנגב
 והספד, שעיקר התעסקותו היא שירות הציבור באותו מקום׳• ׳'יהא זכאי
 לפטור אוי להנחה כאמור, ובלבד שהתקופה בה הוא זכאי לפטור או להנחה

 לא תפחת ממחצית תקופת ההתבססות,
 . (ג) יחיד שהיה תושב ברציפות במספר ישובים כאמור בתקנת משנה
 (א) או בתקנת משנה (ב), רואים אותו לעניו תקנה זו כאילו היה תושב

 הישוב בו ישב תקופה ארוכה ביותר.״

 4. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות — תיסוז התוספת
 ,• , הראשונה

 (1) מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״ יימחקו המלים והמספרים
 המפורטים להלן:

 מועד הסטת הישוב
 ־ שם חישוב

 מועד הסטת הישוב
 שם חישוב.

 שנה חורש
 ־ שם חישוב

 שנה חודש
 שם חישוב.

 • מבוא ביתר 1950 אפריל קצועות (גן רחל< 1953 ספטמבר •

 בני צפת 1949 דצמבר שדמה (שובל 4) 1954 אוקטובר

 אורת 1949 אוגוסט שומרת 1949 מאי

 ירדנית 1952 דצמבר תדהד 1953 יולי
 כרמית 1950 יוני

 (2) במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ״חודש״ שלצד שמות
 .-׳ הישובים המפורטים להלן, יבוא:

 מועד וזקטת הישוב
 שס הישוב

 מועד הקמת הישוב
 שט הישוב

 שנה יי תורש
 שס הישוב

 שנח הודע
 שט הישוב

 אבן ספיר 1951 דצמבר גבעת יערים 1951 מאי
 אתיטוב 1952 ינואר גבעת עוז 1949 אוקטובר

 אלקוש 1952 אוגוסט גונן 1952 ינואר
 אמץ 1950 פברואר גיאה 1950 מאי

 ארז 1949 נובמבר גילת • י 1950 אוגוסט י י
 בארותיים 1950 ינואר גל־און 1949 מרם

 בטחה 1951 מרס גךיאשיד, • 1950 פברואר

 בית הגדי 1953 אוגוסט הגושריס 1944 אפריל

 בית חבר(כפר דניאל) 1951 ספטמבר הודיה 1951 ינואר
 בית נחמיה 1951 אוקטובר המעפיל 1946 מרס

 בית עדיף 1952 מרס הראל 1949 פברואר..

 זבדיאל
 בית קמה 1951 מאי

 בית רעים (צופים ו׳< 1949 נובמבר זבדיאל 1950 נובמבר :
- בצת 1950 מאי זיקים 1949 מאיי.

 בדור חיל 1949 מרס זרחיה 1950 ספטמבר
 . •ברכיה , 1950 נובמבר חגור 1950 ספטמבר
 בדקת 1953 מרם חדיד 1952 םפטמבד

 בר גיורא 1951 ספטמבר , חלץ 1951 יוני
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 ו• טוער הקמת הישוב
 מועד הקפת הישוב

 שם הישוב שט הישוב
 שנה הורש שנה חו,וש

 יד הנה א׳ 1950 אפריל ־ נוה ימין 1950 יולי
 יד חנה ב׳ 1954 ינואר נורית 1956 יולי

 •יושיביה 1952 מרם נהל עת 1953 אוקטובר
 יזרעאל 1949 פברואר נחשונים 1949 יגואר

 יביני 1952 ספטמבר ניצני עוז 1952 אוגוסט
 יפתח 1949 ינואר ניד אליהו 1950 נובמבר

 ירחיב 1953 דצמבר ניר עת 1956 אוקטובר
 כוכב. 1951 יוני נתיב הל״ה 1950 ינואר
 כפר אוריה 1955 יוני עוזה 1951 מרם
 כפר הנשיא 1948 אוקטובר . 'עולש 1950 מרם

 כפר זכריה 1951 יוני • עזריאל 1951 ספטמבר -
 כפר טרומן 1956 יולי. עין גדי 1956 ינואר

 כפר יובל 1955 יבואר עין השלושת 1950 אוקטובר
 כפר עזה (יגב) 1952 ינואר עמינדב 1955 דצמבר

 להבות הבשן 1948 אוקטובר עמיעד 1946 . אוקטובר
 להבות חביבה 1950 יגואר פדויים 1951 י מאי
 • מבטחים 1955 יוני פטיש 1951 מאי

 מגל 1954 אוקטובר צאלים 1949 נובמבר

 מגן 1949 אוקטובר צובה 1949 מרס

 מטע 1954 דצמבר רמות נפתלי
 מלאה 1956 ספטמבר. רמות נפתלי 1949 יולי
 מלילות 1952 ספטמבר רנן 1952 מרס

 מסילת ציון ־ 1955 ינואר רשפים 1949 י אוגוסט
 מסלול 1951 ינואר שורש 1949 פברואר
 מרגליות 1951 אוקטובר שלוחות 1949 אוגוסט

 משאבי שדה 1950 יולי שפיר 1950 ינואר
 משגב עם 1953 ספטמבר שרשרת 1951 מרס

 משואות יצחק 1951 יוני תלמי בילו 1953 אוגוסט
 משמר הנגב 1949 אוקטובר תלמים 1951 יוני

 משען 1951 . מאי תפרח 1951 מרם
 נבטים. 1955 ינואר תקומת 1951 מרס
 נוה־אור 1951 ספטמבר תרום 1952 יוני

 (3) מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״ יווספו:
עדהקמת הישוב  מוער הקמת הישוב טו

 שנה חודש חודש שפ הישוב שם הישוב
 שפ הישוב

 אביטל (תענך מזרחי 2) 1953 יוני זוהר 1955 ספטמבר
 אורד. י 1949 אוגוסט ירדנה 1952 דצמבר

 בית יוסף 1949 מדם כרמיה 1950 יוני
 גבעת כה 1952 פברואר . מאור 1950 מאי
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 מועד חסמת הישוב

 שגה- חורש
 שט הישוב

 םועד הקסת הישוב

 שנה חודש
 שם הישוב

 נובמבר
 ספטמבר

 מזר
 אוקטובר

1949 
1954 
1949 
1953 

 1954 . אוקטובר

 שאר ישוב
 שדמה (בשיט 3)

 שומרה
 שער אפרים

 תדהר

 מבואות ביתר 1951 אוגוסט
 משמר הירדן א׳ . 1950 מרס

 ניר חן י ״ י 1956 אוגוסט
 קציעות. (גן רחל) 1953 ספטמבר

 קלחים.(שובל 4} 1954 מאי
 רחוב (פתאנת אי) 1951 ספטמבר

 תיקו! התוספת
 השניה

 בתוספת השניה לתקנות העיקריות —
 (1) מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״ יימחקו המלים והמספרים

 המפורטים להלן: .

.5 

 מועד הססת הישוב

 , שנה
 שם חישוב

 מועד הקמת הישוב

 הודש
 שם חישוב

 אביטל (תענך מזרחי 2) 1953 יוני כפר עברון 1952 מרם
 בית יוסף 1950 מרס מאור 1950 מאי
 גבעת כח 1950 יוני סחדיה 1949 מאי
 גבעת כרמל 1949 אוגוסט פרוד (עלית) 1950 מרס

 גן שורק 1955 מרם רחוב (פרואנה אי) 1951 םפטמבר
- 1948 דצמבר שער אפרים 1953 אוקטובר  דוד

 (2) במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ״חודש״ שלצד הישובים
 המפורטים לן/לן יבוא:

 מועד וממת הישוב
 שט הישוב

 מועד הישוב
 שט״הישוב שט הישוב שט״הישוב

 שנה חודש שנה חודש

 אודים 1950 ספטמבר גני יונה 1951 ינואר
 אורות 1952 מרס גנתון 1951 אוקטובר
 ו געש 1950 ספטמבר

 געש 1950 ספטמבר בארות יצחק 1950
 ספטמבר

 ו
 בארות יצחק 1950

 בוסתן הגליל 1950 ספטמבר דובא 1951 ינואר
 י בורגתא 1950 אוגוסט היוגב 1950 מאי

- בית אלעזדי 1950 אפריל הסוללים 1949 נובמבר
 בית גמליאל 1949 מרם זיתן 1952 ינואר

 בית חנניה 1952 ינואר זכר דב (משגב דב) 1951 ספטמבר
 בית עזרא 1951 מרס זנוח 1956 אפריל

 בניה 1950 מרם חניאל 1952 נובמבר
 בן עמי 1950 מרס חצב 1950 יוני

 :גאליה 1950 פברואר טל־שדור 1950 ספטמבר

 גן־הדרום 1953 ספטמבר יגל 1950 דצמבר
 גזית 1949 מרס ינוכ 1951 אפריל
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 מועד הקמת הישוב מועד הקמת הישוב
 שם הישוב

 שנח חודש
 שנה חודש שם הישוב

 שם הישוב

 יד רמב״מ 1956 מרם םפסופה 1955 ינואר

 עדנים 1951 יוני
 יציץ 1951 ינואר

 ישרש (רמלה ג׳) 1951 דצמבר עופר 1951 דצמבר
 כפר אביב (תיאור) 1952 ספטמבר עזריה 1951 דצמבר

 כפר-הנגיד 1950 פברואר עזדיקס ־ 1951 יוני
 כפר זיתים 1951 ינואר עמיקם ־ 1951 ינואר

 כפר מרדכי 1951 ספטמבר עמקה 1950 אוקטובר
 כרם מהר״ל 1950 אפריל ערוגות 1950 מאי

 מגדים' 1950 מאי צהל 1950 אפריל
 מגשימים 1950 ספטמבר צלפון 1951 מאי

 מחסיה 1955 דצמבר קדרת 1950 אפריל

 נובמבר
 פברואר

1953 
1950 

 רמת רזיאל
 רנתית

 ספטמבר
 ינואר

 פברואר

1951 
1950 
1950 

 מישר
 מעגן מיכאל

 מעונה (תרשיחה א׳)
 מצליח (רמלה ב׳) י 1955 יבואר שדה אילן 1950 ספטמבר

 מאי
 מרם

 פברואר

1951 
1949 
1950 

 שדה עוזית
 שמרת

 שתולים

 יוני
 נובמבר

 ספטמבר

1951 
1948 
1950 

 נוה מבטח
 נורדית
 נחלים

 נם הרים 1952 ינואר תלמי אלעזר "1953 ספטמבר
 נתיבות 1956 ספטמבר תלמי יחיאל 1949 דצמבר

 (3) מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״ יווספו:

 מועד הקסת הישוב סוער הקמת הישוב
 שם חישוב

 שנת חודש
 שנה חודש שם הישוב

 שם חישוב

 אשמת יעקב המאוחד 1953 ספטמבר כפר קיש 1953 אפריל

 גאולי תימן 1952 ספטמבר מםמיה 2 1956 ספטמבר

 אפריל

 ספטמבר
 אוגוסט

1950 

1949 
1953 

 סתריה

 עין גב
 עינת

 מרם
 ספטמבר

 מאי

1950 
1949 

1950 

 גבע הכרמל
 גשר

 דוד

 חוקוק 1949 מרם צפריר. 1949 אוגוסט

 ספטמבר

 מרס

1949 

1950 

 רמת רחל •

 שפר

 ספטמבר
 מרס

 מרם

1949 
1949 

 ־ 1952

 יד מרדכי
 יחיעם

 כפר עברון

 תיקון התוספת 6. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, במקום '״צפון נהדית (רסקו)״ יבוא ״צפת
 חש?ישית

 נהריה — (התיישבות דםק0״.
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 7. אחרי התוספת השלישית לתקנות העיקריות תיווסף תוספת רביעית זו: ה1ם0ת
 תו?5ת רביעית

 ״תוםפת רביעית
 (תקנה 1)

 ישובים ששוקמו

 סוער ח>זנזת הישוב
 שט הישוב

 טועד היונית הישוב
 שם הישוב

 שנת י הורש
 שט הישוב

 שנח חודש
 שם הישוב

 גבעת השלושה 1953 אוגוסט נגבה 1949 ספטמבר
 גבעת חיים — איחוד 1953 ספטמבר ניצנים 1949 ספטמבר״

- יפעת 1953 נובמבר

 8. תחילתן של ןוקנות אלה היא ביום ט׳ בחשון תשי״ז(14 באוקטובר 1956<. חחיייי

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות* מם הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי העט
 התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון), תשי״ז—1957״,

 י״ז באדר ב׳ תשי״ז(20 במרס 1957)
ל ו כ ש י א ו  >חט 723110) . ל

 שר האוצר

 חוק הסכמים קיבוציים, תשייז—1957
 תקנות בדבר רישום הסכמים קיבוציים

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ו־34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957 ג
 מתקין תקנות אלה:

 1•• י הסכם קיבוצי׳ כללים מוסכמים וכתב הצטרפות כאמור בסעיף 8 לחוק, וכן כתב דרדההנשח
ם ?רישום ן ש ר ר א ו ך 0 ב ן ש י ר 1 ו ,  שינוי, ביטול או הארכה של אלה (להלן — המסמכים) יישלח

 מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, משרד העבודה, ירושלים, או יימסרו בסניף מסניפי
 משרד העבודה.

 2. י כל מסמך יוגש לרישום בשלושה העתקים חתומים על ידי הצדדים ובצירוף הודעה ההודעה
 לפי הטופס שנקבע לאותו מסמך בתוספת שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי משרד העבודה.

£ יו) >#ר י״' 1x1 י $ 
 3. הוגש מסמך. לרישום ונרשם, יחזיר הממונה הראשי על יחסי עבודה העתק אחד של אישור הרישום

 המסמך ובו אישור שהמסמך נרשם.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי״ז—1957״. השט
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מ פ ש ו ת ז  ד
 אל: — הממונה הראשי על יחסי עבודה טופס מספר 1

 משרד העבודה
. . הסכם קיבוצי כללי ם י ל ש ו ר י  ־

 חוק הפכמייפ קיבוציים, תשי״ז—1957

 הנדוז *. — רישום הסכם קיבוצי כללי

 בהתאם לסעיף 10 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957, ולתקנות לפיו מוגש בזה
/כתב שינוי/כתב הארכה״ שנחתם  לרישום בשלושה העתקים הסכם קיבוצי כללי

 ביום
 ביו

 לבין .
. . ׳ _ _  שהפרטים ביחס אליו מפורטים להלן. _ *

 המגיש(ים) לרישום:
. שם .  שם.

 מען מען י
 חתימה חתימה ,

 תאריך

 ביאורים למילוי השאלה: , ־
ות ב־* יש למחוק את המיותר. ת המסומנ בו  בתשו

ות ב־•* יש למלא רק אם ההסכם חל על עובדים בעלי מקצוע או בעלי הפקיד ת המסומנ בו  בתשו
 מסויים, כגון: כל הפועלים, מנהלי עבודה, פקידים, מנהלים וטכנאים, נהגים, שומרים וכוי. •

 למלא במכונת כתיבת!
 ארגון המעבידים שהוא צד להסכם: ארגון העובדים שהוא צד להסכם:

 . (הסתדרות ואיגוד)

 מען מען

 הענףףם) שעליו (שעליהם) תל ההסכם: מספר העובדים הכללי שעליהם חל ההסכם:

 מספר העובדים שעליהם חל ההסכם ושהפ חברי הארגון
 (בערך):

המפעלים שעליהם חל ההסכם:  מספר.

ני העובדים שעליהם חל ההסכם ** ת ההסכם: פירוט סו מ י ת  תאדיך ח

 תקופת תקפו של ההסכם: מ׳ עד י _ סוג . מספר

 במקרה של הסכם לתקופה בלתי מסויימת יש לציין ןאת
 (אם רק סעיפים בודדים הם לתקופה בלתי מסויימת —

 לציין את מספרי הסעיפים):

לתו של ההסכם:  .שטח תחו

* א ל / ן  ההסכם חל על כל סוגי העובדים: כ

* א ל / ן  גם על נוער עובד: כ
 ל• -
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פם מספר 2  • סו

 הסכם קיבוצי מיוחד

— הממונה הראשי על יחסי עבודה  אל: י
 משרד העבודה •

. ' . ם י ל ש ו ר  י

 הוק הםכמים קיבוציים, תעי״ז—1057

 הנדון: — רישום הסכם קיבוצי מיוחד

 ־. בהתאם לסעיף 10 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957, ולתקנות לפיו מוגש בזה
 לרישום בשלושה העתקים הסכם קיבוצי מיוחד / כתב שינוי / כתב הארכה / כתב הצטרפות.

 לכללים מוסכמים או להסכם קיבוצי מיוחד * שנחתם ביום • • • •

• • ־ • •  ביי •

. -י • . . . . . . . ן י ב  ל

 שהפרטים ביחס אליו מפורטים להלן.

 המגיש(ים) לרישום:
 שש שם •• •

 מען.. מעז
 חתימה. חתימה •. •. —

 תאריך.

 ביאורים למילוי השאלה:
״ ״ , ״ ! , ״ . . ״ ״ ״ י י , ו , ־ . . _״, י ת ו י מ ׳ ת ד ? א ת בי• יש לתחי ו מנ ת המסו בו  בתשו
* יש למלא רק אם ההסכם חל על עובדים בעלי מקצוע או בעלי תפקיד - ות ב ת המסומנ בו  י בתשו

^ מנהלי עבודה, פקידים, מנהלים וטכנאים, נהגים, שומרים וכוי, 6 ™ ^ •  . י ™

 למלא במכונת כתיבה!
 שם ארגון העובדים שהוא צד להסכם:

 (הסתדרות ואיגוד)
 שה המעביד

פ המפעל  ש

 התוחם בשם ארגון העובדים: י ־

 מספד העובדים במפעל,• חברי ארגון העובדים שהוא צד
 להסכם או שהוא מייצגם ושעליהם חל ההסכם: ..

 מעז
 חבר ארגון מעבידים: כן / לא *

ו הוא חבר:  שם הארגון ב

 מספר כל העובדים במפעל שעליהם חל ההסכם:

גי העובדים שעליהם חל החסכפ ״ :  פירוט סו

ג  סו

ו העיקריים של המפעל):  הענף (בציון. מוצריו/שירותי

 עד מספר

 תאריך חתימת ההסכם:

ו של ההסכם: מי פ ק פת ת  תקו

 במקרה של הסכם לתקופה בלתי מסויימת יש לציין זאת:

 ההסכם חל על כל העובדים: כן / לא י
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פם מסטר 3  סו

 כללים מוםכמים להפכם קיבוצי מיוחד

 הממונה הראשי על יחסי עבודה
 משרד העבודה
. ם י ל ש ו ר  י

 אל: -

 חול, הפכמיפ קיבוציים, תשי״ז—1957

 הנדון; — רישום כללים מוסכמים להסכם קיבוצי מיוחד

 בהתאם לסעיף 10 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957, ולתקנות לפיו מוגש בזה
 לרישום בשלושה העתקים כללים מוסכמים להסכם קיבוצי מיוחד שנחתמו ביום

 ביו •

 לביו '•• •

 י המגיש(ים) לרישום:
 שם שם
 מען מען

 חתימה חתימה
 תאריך

 ביאורים למילוי השאלון:
ת המיותר. ק א ת ב־* יש למחו ו מנ ת המסו בו  בתשו

ות ב־*• יש למלא רק אם ההסכם חל על עובדים בעלי מקצוע או בעלי תפקיד ת המסומנ בו  בתשו
 מסויים, כגון: כל הפועלים, מנהלי עבודה, פקידים, מנהלים וטכנאים, נהגים, שומרים וכוי.

 למלא במכונת כתיבה!

 ארגון המעבידים: ארגון העובדים:

 מען: מען:

• א ל / ן  תאריך החתימה: הכללים חלים על כל סוגי העובדים: כ

* א ל / ן  תקופת תוקף הכללים: מ־ עד י גם על נוער עובד: כ

גי העובדים שעליהם חלים הכללים ״ :  במקרה של כללים מוסכמים לתקופה בלתי מסויימת יש פירוט סו
 לציין זאת:

ו(אליהם) מתייחסים הכללים:  הענף(ים) שאלי

 י שטח התחולה:
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 אל:- — הממונה הראשי• על יחסי עבודה טופס מספר 4

צי בו ם קי כ ס ל ה טו  משרד העבודה • בי
. ם י ל ש ו ר  י

ק הפבמיפ קיבוציים, תשי״ז—1957 ו  ח
— רישום ביטול הסכם קיבוצי : ן ו ד נ  ה

 בהתאם לסעיף 10 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957, ולהקנות לפיו מוגש בזה
 לרישום בשלושה העתקים. כתב ביטול הסכם קיבוצי:

• • ־ • ־  בין ־ ;
• * . • ־ • י  לבין •

 שנרשם על ידי הממונה הראשי על יחסי עבודה לפי מסי :•
 המגיש(ים) לרישום:

 י שם - •••

ן : מעז ע  מ

ה • מ י ת . ח . . ה מ י ת  ח

 תאריך

ר י מ י נ כ ד ר  ז׳ באדר ב׳ תשיי׳ז(10 במרס 1957) מ
 (חס 75230) שר העבודה

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח}, 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ט ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות־הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 והסעיפים 14 (א) ו*2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948 ־־, אני מצווה

 לאמור:
 1. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943, תחול על מסילת הברזל תחו?ת הפקודה

 העוברת מנקודת ציון 13511677 (מתחנת הרכבת תל־אביב צפון) עד נקודת ציון 13641670
 (ליד בית־חרושת ,,עץ הזית״ בקרית אריה), כמסומן בתשריט מס׳ 44/ק/15 החתום על ידי.

 2. העתק התשריט האמור, מוצג לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מהלשכות הצגת התשריט

 האלה: ,
.  (1) . הלשכה הראשית של אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים ן

 (2) לשכת רישום הקרקעות, משרד ספרי האחוזה, תל אביב־יפו ן
 (3) משרדי עירית פתח־תקוה ז

Í (4) - מינהל מחוז המרכז, רמלה 
 (5) עירית בני־ברק משרד מהנדס העיר.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(מסילות ברזל — מם׳ 10), השם

 תשי׳׳ז—1957״.
ל מ ר כ ה ש  י״ח באדר ב׳ תשי״ז(21 במרס 1957) י מ
 >חט70501) שר התחבורה

1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טס׳ 1305. עמי 40. - ־" " ^ 
 ־ ע״ד תש״ח, חום' א' טסי 2, עטי 1•
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 •־ פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

• - .  ־־ צו בדבר שינויים בתעריף המכס י ״

 בתוקף סמכותי.לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים. 1937 הסעיפים
 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, וסעיף 1 לחוק מסי מכם

 ובלו(שינוי תעדיף), תש״ט—31949, אני מצווה לאמוד:

 1. בצו תעריף המכס והפטור (מסי 19), תשט״ז—1956 *, אחרי סעיף 2 יווםף סעיף זה:

 . ״חחי5ה 2א• תחילתו של צו זה לגבי פרט 299 היא ביום י׳׳ח באלול תשט״ו

 (5 בספטמבר 1955}.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (מסי 19), תשט״ז—1956 (תיקון), תשי״ז—
 1957״,

 הוספת סעיף 2א

 המט

־ ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

 כ״ח באדר ב׳ תשי״ז(31 במרס 1957)
 (חט 72801)

 1 עייר 1937, תוש׳ 1 מסי 714, עט׳ 183.

 2 עייר חש״ה, ת וסי א' מטי 2, עטי 1.

 3 סייח 19, חש״ט, עטי 154.

 4 ק״ח 001, תשט״ו, עטי 744.

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
 צו כדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 11937י, הסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטת והמשפט, תש״ח—1948 ־, וסעיף 1 לחוק מסי מבס

, אני מצווה לאמור:  ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949 3

 1.״ בתוספת* לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן — התוספת), במקום פרט
 '756 יבוא פרט זה:

 שיעור הטכס
ר הסתורה היחידה או  הפד ט תי

 פרוטה ?פי ערר
ר הסתורה היחידה או  הפד ט תי

 פטור״.

 כקד שהמנהל הכללי של משרד החקלאות או בא־ י
 כוחו אישר כי הוא יובא לשם השבחת הגת

 ״756

 ע״ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 714, עט׳ 183.
 2 ע״ר הש״ח, חוסי א' מם' 2, עטי 1.

 3 ם״ח 19, תשייט, עטי 154.

 1 ק׳׳ת 447, תשי״ר, עט׳ 764.

 הח5פת
 פרט 756
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ט 786 ־ ו  2. בתוספת, בפרט 786׳, במקומ ,׳כי׳ט באדדב׳־תשי״ז >1 באפריל 1957)״ יבוא ג תיקח פ
 ״ט׳ בטבת תשי״ח(1 בינואר •1958)״.

 חופפת
 פרט 239»

 ביטול ״.
 פרט 178 ג

 תחי5ת

 n׳es '׳־". ..־

 בתוספת8 ייוסף פרט זה:

 שיעור הטכס
 היהירה

 פרוטה לפי ערד
ר הבחורה היהירה  הפרט תיאו

 ״239א ״ שרף! כנזואין(Gum Benzoin) לףג 6500״.

 4, י בתוספת, פרט 78! ג י — בטל. י•

 5, . תחילתו של צו זה לגבי פרט 786 היא ביום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז(1 באפריל 1957),

 ,6. לצו זה ייקדא ״צו תעדיף המבס והפטור (מסי 22), תשי״ז—1957״.

י ל ת פ ץ נ ר  פ
 שר

 ממלא מקום שר האוצר

 כ״ה באדר ב׳ תשי״ז(28 במרס 1957)
(72S01 חט> 

 / ״ מ״ת 659, תשי״ו, עטי 508.

 a ק״ת 498, תשט״ו, עט׳ 569.

 ק״ת 560, תשט״ו, עטי 144.

 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש׳׳ט—1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 הסעיפים.
, וסעיף 1 לחוק מסי מכם  14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ת—1948 2

, אני מצווה לאמור:  ובלו(שינוי תעריף), תשייט—1949 3

 1,' בתוספת * לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן —. התוספת), במקום פרט החלפת פרט
, : ת פ ם י ת א פרט זה: נ בו י  495א ־

 שיעור הטכס
ר הסחורה - היהירה או  הפרט תי

 פרוטה לפי עדר
ר הסחורה - היהירה או  הפרט תי

 פטור׳׳.

 חוטי זהורית מצופים כתעלוכות שלפיות,
י י״א בניסן תשי״ח ת המכס לפנ ו ש  אם שוחררו על ירי ר

 (1 באפריל 1958)

 ׳׳׳-״495א

 ^ 1 ע׳׳ר 1937, תוס׳ 1 מם' 714, עטי 183
 / a ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עטי 1.

 19, תשייט, עט 154. י• י. ם״ח 19, תשייט, עטי 154.
 J- * ק״ת 447; תשי׳׳ד, עמי 764.

* 5 ק״ת 577, תשט״ץ, עטי 413 ; ק״ת 585, תשט״!, עט׳ 515.  י
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, 424ב׳ 436ב ו־693א כמפורט להלן: , 404א, 420א ז  הוספת פרטים 2, בתוספת יווםפו הפרטים 354ד 6

 שיעור הטכס
ר הסחורה היחידה או  תי

 פרוטה 5פי ערר
ר הסחורה היחידה או  הפרט תי

30% 

ת מ־9,5 מ״ מ והמיובא לשם  תיל פלדה שקטרו פחו
 ייצור ברגים

 ובלבד שהמנהל רשאי לדרוש בטוחות, כי תנאי פרט זה
 יתמלאו, ואם ישתמשו בסחורה שלא בהתאם לתנאים,

 ישולט המכם החל עליה במלואו

 ״354ד

 פטור

 אבקות של מתכות לא־ברזליות ותערובו•
 תיהן שלא פורטו במקום אחר, אם שוחררו על ידי
ת המכס לפני ב״א בטבת תשי״ט (1 בינואר 1959)  רשו

 404א

3 5 % 
 מכשירים מיקדופוטוגרפייפ ובן חלקים המת

 אימים לשימוש במכשירים האמורים בלבד
 420א

35% 

 פטור

 30%״.

(Gas Supply Meters) M מוני 
 חמרי מגן לרשת טלפוגית בתיאורים דלהלן, אם
ת תשי״ח ב ט  שוחררו על ידי רשות המכס לפני ט׳ ב

: ( ר 1958 1 א ו נ י ב ) 
Protector Electrodes, Moulded (א) 

Fuses, Cartridge Type, 1-3 Amps. ־ p) 
Heatcoils (1) 

ו שהמנהל רשאי לדרוש בפוחות, כי תנאי פרט ב ל ב  ו
רות שלא בהתאם לתני  זד• יתמלאו, ואם ישתמשו בסחו

 אימ, ישולם המכס החל עליהן.
 מכסאות עשויים מתכת המשמשים לסגירה אטימה

 של צנצנות שימורים

 424ב

 436ב

 698א

 3. תחילתו של צו זה היא —
t (1956 21 באוקטובר)(1) לגבי פרט 495א ביום ט״ז בחשון תשי׳׳ז 

 (2) לגבי פרט 698א ביום י׳ בטבת תשי׳׳ז(14 בדצמבר 1956).

ט 4. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (מם׳ 23), תשי״ז—1957״. ש י  י

 ו׳ בניסן תשי״ז(7 באפריל 1957) . ל ו י א ש כ ו ל
 >ד!=׳ 72801< שר האוצר

¡j— 
.486i ת 550, תשפ׳׳ו, עט׳ ״ 8 ? . 
 ז ק״ת 618, תשט״ז, עטי 980.

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״
 (לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 30,202 מטר מרובע, הידוע כחלקות 38, 39, 40,
 42 בגוש 15317, חלקות 26, 27 בגוש 15321, והלקה 34 בגוש 15322, והרשום בלשבת
 רישום הקרקעות של טבריה כסוג ״מתרופה* לפי שטרות מם׳ 203, 207 ו־208, מיום 2

.  באוגוסט 1944, מהווה דרך ציבורית (להלן — הדרך הקיימת) ז

 והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית בנין ערים מם׳ 166 — פוריה (צפון)״,
 שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 340, תשי״ד, עמי 814,

í נקבע שיש לחסום את הדרך הקיימת 
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 י ׳והואיל ־ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי*
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
 ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת, יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני

 שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!
 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 1948 ? כי הדרך הקיימת בשטח של 30,202 מטר מרובע תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם

 בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של טבריה.

 כ״ה באדר ב׳ תשי׳׳ז(28 במרס 1957) פ נ ה ס ד ו ז ן
 (חט 70130) שר המשפטים

ד ני, עטי 2738; ע׳׳ר 1939, תופי 2 טס׳ 898, עט׳ 381. י  1 חוקי א״י, כ

 2 עייר תש״ח, תום' א' טסי 2, עט׳ 1.

 פקודת החברות
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 239 (2) (ב) לפקודת החברות1(להלן — הפקודה), והסעיפים
, אני מצווה לאמור:  14 (א) ו־2>ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על אגודת בצרון שנוסדה על־פי החוק העותומני על האגודות משנת תת1?ת הפסידה
.(1909) 1327 

 2. לצו זה ייקרא ״צו החברות(תחולת הפקודה על אגודת בצרון), תשי״ז—1957׳׳. השם •

ן ז ו ס ר ח נ  ד׳ בניסן תשי״ז(5 באפריל 1957) פ
< שר המשפטים 7 0 4 5  (חס 1

 הגדרות

 1 חוקי א״י, כרד אי, פרק כ״ב, עטי 155.

 1 עייר חש״ח, תום׳ א׳ טסי 2, עטי 1.

 תקנות־שעת־חירום (קיום האספקה והשירותים החיוניים),
 תשי״ז—1957

 תקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים), 1944
ת בעלי חיים נ ז ה בקמח ל ם ו ח ל ר השימוש ב ב ד  צו ב

 . בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות־שעת־חירום (קיום ,האספקה והשירותים
,  החיוניים), תשי״ז—1957 י, ולפי תקנה 3א לתקנות ההגנה(מניעת רווחים מופקעים), 1944 ־

 אני מצווה לאמור: ־

 1, בצו זה —
 ״לחם״ — מאפה מכל המינים ובכל צורה שהיא בין טדי ובין ישן וכל תערובת המכילה

 מאפה כזה, לרבות פירורי לחם, שהושגו מטחינת לחם מיובש או מלחם ישן ?
t ״קמח״ — קמח חיטה, קמח שיפון וכל תערובת המכילה קמח חיטה או קמח שיפון 

 ״המפקח״ — כמשמעותו בפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 י־.
• 

 ק״ת 671, תשי״ו, עט 764.
 2 ע״ר 1944, תום׳ 2 מסי 1359, עסי 726. . -

 a ע״ר 1942, תום׳ 1 טסי 1178, עסי 3.
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 השימוש נלחם 2. לא יעביר אדם לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה על לחם

ח או קמח לשם הזנת בעלי חיים, לא יציע לרכשם ולא ירכשם כאמור, לא יחזיקם ולא ישתמש • מ

ת " ^ 
ם בהם למטרה האמורה, אלא לפי היתר מאת המפקח ובהתאם לתנאי ההיתר. י י ה י ל ע  כ

. צו זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר. 3 . ם י נ י  שטירת ד

ל 4. י־ צו־שעת־חירום (איסור השימוש'בלחם ובקמח מקולקל להזנת בעלי חיים), תשי״ז—  ביטו

 1957 — שפורסם בעתוני ״הארץ״ ו׳״למרחב״ ביום י״א באדר ב׳ תשי״ז (14 במרס
 1957) — בטל.

 השם 5. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (השימוש בלחם ובקמח להזנת בעלי חיים), תשי״ז—
."1957 

 י כ״ד באדרב׳ תשי״ז(27 במרס 1957) א. ה ל ו.י
 (חס 740103) רשות מוסמכת, דשות מפקחת

ל המזונות, 1942  פקודת הפיקוח ע
 צו בדבר איסור השימוש בצרכי אוכל להזנת בעלי חיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 \, אני מצווה לאמור:
 תי?>! עיניי 1 / 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על המזונות (איסור שימוש בצרכי אוכל להזנת בעלי חיים),

, במקום ההגדרה ״צרכי אוכל״ תבוא.הגדרה זו:  תשי״ג—1953 2
 .. , ׳ ״ ״צרכי אוכל״ — כמשמעותם בפקודת הפיקוח על המזונות, 1942, למעט לחם
 , וקמח כמשמעותם בצו־שעת־חירום (השימוש בלחם ובקמח להזנת בעלי חיים),

 תשי״ז—1957 3.״ י
° 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על,המזונות(איסור שימוש בצרכי אוכל להזנת בעלי חיים^ ש 7 ] 

 (תיקון), תשי״ז—1957״.

 כ״ד באדר ב׳ תשי״ז(27 במרס 1957) א. ה ל ו י
 (חט 740103) המפקח על. המזונות

 ^ 1 עייר 1942, תום׳ 1 מם' 1178, עטי 3.
 ׳׳ץ 2 ק״ת 338, תש י ״נ, עסי 677.

 3 ס״ת 692, תשי״ו, עטי 1231.

ל המזונות, 1942  פקודת הפיקוח ע
 ביטול צו בדבר איסור שימוש בדחפ להזנת בעלי חיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 אני מצווה לאמור:

ל צו 1. צו הפיקוח על המזונות (איסור שימוש בלחם להזנת בעלי חיים), תשי׳׳ג— ו ט י  נ

 21952— בטל.
 2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות (איסור שימוש בלחם להזנת בעלי חיים)

 (ביטול), תשי״ז—1957״.

 כ״ד באדר ב׳ תשיי׳ז(27 במרס 1957) א. ה ל ו י
< המפקח על המזונות ™ 1 0  >הט 3

 יי־ 1 ע״ר 4042 חום' 1 סם׳ 1178, עט׳ 3.
 * ק״ת 321, חש י״ נ, עט׳ 384.

 השם
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 מרור ?1סילטון מקומי
 פקודת המועצות המקומיות, 1941 •־.;' ״ . •

• . צו בדבר מועצות מקומיות ' • ' " -  ־
 'בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, והסעיפים 14 (א) .-.-־ .

 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־, אני מצווה לאמוד: ..
 1, : במקום סעיף 51 לצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950 «, יבוא סעיף זה: . החלפת

 סעיף 51

 י ״הרכב הועדות 51. ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד על פי היקוק, יהיו

 רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר — בעלי זכות להיבחר כחברי
 המועצה, שאינם פסולים לפי סעיף ׳42, ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל

 . של כל הועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה,״
 2. . לצו.זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(א)(תיקון מס׳ 7), תשי״ז—1957״.. השה - .

ה ד ו ה י - ר ל ב א ר ש  י״ח באדר ב׳ תשי״ז(21 במרס 1957) י
 י. >חט!801) שר הפנים

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154. עסי 119.

 י . z ע״ר תש׳׳ה, תום׳ א' טם' 2, עמי 1.
, תשי״ו, 745. 0 T 6 1 7  3 ק״ת 127, תשי״א, עטי ק״ת ; 8

 פקודת העיריות, 1934
 יי•-: • חוק עזר לירושלים בדבר אגרות בית מטבחיים

 ־'בתוקף סמכותה'לפי סעיף •99 לפקודת העיריות, 1934«, מתקינה מועצת עידית
 ירושלים חוק עזר זה:

 •,1. - בסעיף 2 לתוקי-עזר לירושלים (מסי בית מטבחיים), 1940* (להלן — חוק העזר תיקו! סעיף 2
 העיקרי), סעיף קטן(3) — בטל. . י .

 • 2. בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי — תיקו! כעי!״ 3
 י י .(1) במקום פסקה (א) תבוא פסקה זו:

 ם י י ד ג  ״(א) כבשים, טלאים, עזים ו
 . 500 פרוטה ליום לכל אחד משלושת ימי המעצר הראשונים!

 • 250 פרומה ליום לכל יום נוסף.״
 . . (2) במקום פסקה (ב< תבוא פסקה זו:

 ״(ב) בעלי חיים אחרים —
 לירה אחת ליום לכל אחד משלושת ימי המעצר הראשונים ן

 500 פרוטה ליום לכל יום נוסף,״
 3 .. .לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (אגרות בית מטבחיים) (תיקון), תשי״ז— ,•השם

 1957״.
ן ו ר ג ן א ו ש ר  . נתאשר. ג

 ד׳ באדר ב׳ תשי״ז(7 במרס 1957) ראש עירית ירושלים
 >חט 878015)

ה ד ו ה - י ר ל ב א ר ש  י
 י שר הפנים

1 טפי 414, עט׳ 1. ׳ 0 ו  1 עייר 1934, ת

 2 ע״ר 1940, תופ׳ 2 סם׳ 984, עט׳ 233•

 קוביז התקנות 692, י׳ בניס! תשי״ז, 11.4.1957 1233



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר ללוד בדבר אגרות בית המטבחיים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
 לוד חוק עזר זה:

 החלפח־התוםפת 1. במקום התוספת לחוק עזר ללוד (אגרות בית המטבחיים), תשי״ג—21953, תבוא

 תוספת זו:

 ״תופפת

 , (סעיף 3)
 בתוספת זו — י

 / ״בקר גדול״ ~* בעל חיים המיועד לתצרוכת בני אדם, שמשקלו אחדי השחיטה
y 5 ׳ r o 7 עולת על / fl ? 

 v "י י-' £ ז / ״בהר קטן״ — בע^דזיים המיועד לתצרוכת בני אדם, שמשקלו אחרי השחיטה

 / עולה על 25 ק״ג/אינו עולת על 70 ק״ג.
r  1 ^ • /  ׳

׳ א ר ו מ / / -  ׳
ת ו ר י מ ה / 

'  «זר נ
 שיעור האנרה

 לכל ראש בלירות

/ 

 בעד שחיטה (כולל בריקה לפ« השחיטה ואחריה) —
 בקר/גדול

 בקר £ןטו .
 כבש א/עז

 מלה או גדי
 בעד הסגר ושימוש במים —

 בקר גדול
 בקר קט! /

 כבש או עז
 טלה או גדי /

 / מור

1 
 בעד ביעוד —

 בקר גדול
 בקר קטל /

 כבש או עז
 טלה או גדי

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (אגרות בית המטבחיים)(תיקון), תשי׳׳ז׳—1957״.

י ב ח ל ס  נתאשר. / פ
 ד׳ באדר ב׳ תשי״ז(7 במרם 1957) / ראש עירית לוד/

 (וום 88205) /

 י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו דיה
 שד הפנים /

 1 ע״ר 1934, תום' 1 מם׳ 414, עמי 1.

 2 ?״ת 343, תשי״נ, עטי 824 ; ק״ת 464. תשי״ר, עטי 1158.

 השם
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 • פקודת העיריות, 1934
ל אביב-יפו בדבר סודעות ת  . חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
 תל אביב־יפו חוק עזר זה:

קח התוםפת ן — חוק תי ל ה ל ) s 1952—1. בתוספת השניה לחוק עזר לתל אביב־יפו(מודעות), תשי״ב 
 השניה

 העזר העיקרי), בפרט 2, אחרי ״פורמט ברוחב״, במקום נקודה יבוא פסיק ואחריו יווסף:
 ״או אורך 70 סנטימטר, רוחב 50 סנטימטר — פורמט באורך.״

, במקום — תיקו! התוספת  2. בתוספת השלישית לחוק העזר העיקרי, בסעיף (א)(1) (1) 3
1 י י ״ ׳ י ^ 1 ל״י י 8 - ד ע - . ם ל  י ״בגודל של גליון ש

 / י בגודל של חצי גליון — עד —.12 ל״י״ יבוא —
 ״בגודל של גליון שלם — עד —,24 ל״י

 בגודל של חצי גלית —
 70x50 סנטימטר — עד — ל״י18.
, , ל״י״12 . — ד  63x47 סנטימטר — ע

« במקום — •י תיקו! התוספת ( א  3. בתוספת הרביעית לחוק העזר העיקרי בפסקה (
 . • , , הרביעית

 ״גלית שלם —.10
 חצי גליון —.8״ יבוא —

 • *גליון שלם —.12
 חצי גליון —

 70x50 סנטימטר —10.
 63x47 סנטימטר —..״8

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב־יפו(מודעות)(תיקון), תשי״ז—1957״. השט
ן ו נ ב ם ל י י  נתאשר. ח

 י׳ באדר ב׳ תשי״ז(13 במרס 1957) ראש עירית תל אביב־יפו
 (תט 89909) י ,

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 1 עייר 1934, תום' 1 מס׳ 414, עטי 1.

 2 ק״ת 282, תשי״ב, עטי 1114.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת לבנינים סו י נ כ ת ו ו ר צ ק עזר לבית־שאן בדבר ניקוי ח  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית ביתישאן חוק עזר זה:

, בחוק עזר זה — הנדרוח \ 
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 י הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 ־ הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששבר בנין

 למעילה משלוש שנים!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

i הגר בבית מלת או בפנסיון 

1235 

 1 ע״ר 1941, תום' 1 מסי 1154, עטי 119.
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 ״בנק״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 •קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר'
 אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים.או מתכוונים

 להקיף או לתחום קרקע כלשהי!
 ״המועצה׳׳ — המועצה המקומית בית־שאן(

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן! .¬

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות
 אדם שהמפקח העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
י 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות*  דרישה לניקו

 חצר או כניסה של אותו בנין.
 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

 יש לבצעו.
 חונה 3. בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 אחרי ההודעה

י על ידי 4. לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או  ניקו

 הטועצה ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף 5.
י 5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה 50 פרוטה לכל מטר מרובע של השטח רת ניקו  אנ

 שנוקד. על ידיה. האגרה תשולם בשיעור של ׳1/3 על ידי בעל בנין ובשיעור של 2/3 על ידי
 המחזיקים בו שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם, לצרבי

 החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים,
 . רשות בגיסה 6. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל חצר או כניסה לבנין,

 • כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.
 (ב< לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).
רת הייעיי׳ 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,  מסי

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אדם מבניי
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה•
 או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרישה או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.
 ענשיט 8. העובר על הוראות הסעיפים 3 או 6 (ב), דינו — קנם עשרים לירות, ואם עבר על

 הוראות סעיף 3, והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו-עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 השט 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־ שאן(ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשי״ז—

."1957 
 נתאשר. פ. ד ו ב ק

. כ״ג בשבט תשי״ז(25 בינואר 1957) ראש המועצה המקומית בית־שאן - ׳ ' . . 
 (חט 814110)

ה ד ו ה י ל ב ר י א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ;,"
 י פקודת התעבורה

 חוק עזר לבת-ים בדבר העמדת רכב וחנייתו'

 י בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 25 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית בת־ים חוק עזר זה:  התעבורה2

ת י י י ג  1. ; בחוק עזר זה — ה
 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה

 : (שירותי הולכה), תשי״ד—954! ג ן

 ״מונית״ — רכב ציבורי שאינו אוטובוס ן *
 ״מפקד המשטרה* — מפקד המשטרה הממונה על מחוז תל־אביב, לרבות אדם שמפקד

t המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתז 
 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו

t לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן 
 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 52

 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3,
 ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרס למועצה — על מנת

 להפיק דיווחן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בת־ים!

 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקחילענין חוק עזר זה ן
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן ז
 ״רחוב״ — דרך כמשמעותה. בפקודת התעבורה, והנמצאת בתחום המועצה,' לרבות חלק

 מרחוב? . •
 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 2(1) לפקודת התעבורה, למעט אופניים!

 ״רכבי פרטי״ ו״רכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה ו
 ״תמרור״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי״ג—1953 יי,

י  .2. ; בהסכמת המפקח על התעבורה, ..ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש י סמכות להםדי
ע חניית רכב ו ב ק , ל ב  המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מםויים של רכ

 רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב, וכן
 •לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר

' ״ *• . , - ' ־  בחניה בבת אחת באותו מקום. ־

 3* • (א) ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד •מקים'חנית
ו מוסדר ן א ף ך , ם ד 1 י ^ ו ע ה ב י נ ן ן ת ה ר ן,סךיף א ד ס ו ה מ י נ ן ע מקן• ןןנ,-ה pM1Q ן ן ב ק  המשטרה, ל

 באמצעות מכשירים מיכיניים.-
 , (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית

 להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

 1 ע״ר 1941, תום' 1 מסי 1151, עפ' 119.

 3 חוקי א״י, ברר בי; פרק קכ״ח, עסי 1271.

 3 ק״ת 463, תשי"ד, עטי 1032.

 1 ק״ת 356, תש י״ נ, עטי 942.
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 (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמיד רכב במקום
 החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף

 לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

ה 4. (א) לא ינהל אדם ולא ירשה לאחד לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת י  מהים חנ

י ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון. ט י  פ

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים- להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.
 (ד) . משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת

 לפי שיעור של שמונים לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה
 ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.•

ר חניה 5, (א) לא יעמיד אדם ולא יתנה, ולא ירשה, לאחר להעמיד או להחנות רכב ברהוב סו  אי

 במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעה
 בדבר סוגי תמרורים, צורתם ופירושם 5 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא לזמן

 הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.

 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום
 א ל  חניה, א

 (!) אם הרכב שייך לסונים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה 5
 (2) בתיד אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

 שטחים כאלה 1
 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום ז

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע במותר לחנית
 בבת אחת.

 רכב שנת???? 6, י לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע

 המשכת הנסיעה, אלא סמוך, כבל האפשר, לשפה •הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת
 רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר

 הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

 מונית •י 7. (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנת

 מוניות, אלא על פי היתר מאת ראש״המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה׳ והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו>
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע־ בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם,

 (ג) היתר כאמור. יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח
 על התעבורה.

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 5 י ״פ 61, חש״ י, עט׳ 505.
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 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לידות לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר; ניתן ההיתר לאחר ה־30 ביוני, תופחת •

 האגרה לשלוש לירות.
 (ו< נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יהזיק את התיתר במונית ויראהו לשוטר

 או לפקח על פי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, מונית ברחוב

- לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא —
 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה

 היא לשם המתנה לאותו נוסע, או
 (2) אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

 8, >א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב, אלא במקום שנקבע אוטובוסים
 כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו

 של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
 , (ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס במקום האמור לזמן העולה

 על הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 (ג< לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה

 על הזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

ים ו ו  9.. ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן בל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי חטר
 סעיף 2, על ידי תמרור.מתאים שנקבע בהודעה.

 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו; את ריתוק רכב
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסוייס. לטקום חגיה

 (ב) צי? ראש המועצה כאמור בסעיף קטן(א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה
 .־. לאחר להעמיד או להחנות, באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו

 אינם מצויעים כאמור.

 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב, במקום אגרת הסדר
 חניה מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעור שנקבע לאותו מקום חניה לפי

 סעיף קטן(ג).
 (ב) השאיר אדם רבב במקום חניה מוסדר למעלה מזמן החניה שעבודו שילם
 ובתוך התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם, אלא לאחר ששילם אגרה

 נוספת בעד יתרת זמן החניה.
 (ג) ראש המועצה רשאי, בהסכמת המפקח על התעבורה, לקבוע שיעורי אגרה

 עונים למקומות חניה מוסדרים שונים לפי שעות חניה, םרקי זמן וסוגי רכב.

 (ד< שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן (ג) יצויינו בהודעת ראש המועצה
 שתפורסם במקום החניה המוסדר או על גבי המכשירים המיכניים.

 ׳ (ה) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים או באופן
 אחר שייקבע על ידי ראש המועצה.

 (0 סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, תוכנם האגרה למכשיר המיכני
 במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.
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 טיפו5 במכשיר 12. לא יקלקל אדם מכשיר מיכני שהועמד במקום חניה מוםדר ולא יטפל בו שלא

׳ בהתאם למטרתו, . 1 י נ " ט י ס !  מ

ח 13. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי ק ת פ ו י י כ ס  פ

 לברר את קויימו הודאות חוק עזר זה. י

 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 ענשים 14, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות.

 השם 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (העמדת רכב והגייתו), תשי״ז—1957״.

 נתאשר. ד ו ד ב ן ־ א ר י
 י״ב באדר א׳ תשי״ז(13 בפברואר 1957) ראש המועצה המקומית בת־ים

 (חט 813313)

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש ל ב ד ־ י ה ז ד ה מ א ר ש  י

 שר הפנים שר התחבורה

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
חת עסקים וסגירתם.  חוק עזר לטירת הכרמל בדבר פתי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941!, מתקינה המועצה
 המקומית טירת הכרמל חוק עזר זה:

. בחוק עזר זה — י י י n r n í 1  ״
 ״המועצה״ — המועצה המקומית טירת הכרמל ן

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, קיוסק, בית מלאכה וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק,
 נעשית מלאכה או מוחםנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג, מלון או פנסיון 5

 ״בית אוכל״ — כל מקום שבו מוכרים או מגישים אוכל או משקה על מנת לאכלו או
i לשתותו בו במקום, למעט קיוסק 

 ״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
 הציבוריים, 1935 2 ז

 ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי המנוחה, תש״ח—fi 1948 כימי מנוחה בישראל
 שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם במוצאי ימי המנוחה
 עם צאת הכוכבים, וכולל את ליל תשעה באב, שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה

 וסופו בשעה 5 למחרתו!
 ׳ ״פתוח״ — כולל עשיית עסק, מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוף בית עסק, בית

 אוכל או בית עינוג סגור, לרבות אי־סגירתו של בית עסק, בית אוכל או בית עינוג.

רת בתי עשק 2. בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתות בית עסק או בית עינוג. י  סג
ג ו נ  ובתי עי

ה ח ו ג ט י ט י  ב

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 טסי 1154, עם׳ 119.

 2 עייר 1035, תום' 1 טסי 496, עפ" 49.

 3 עייר תש״ה, ת1ס׳ «' טסי 4. עע׳ 12.
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רת בתיי׳עםס י  םנ
ב שאינם י מ י  ד

 ימי מנוחה

 םנירת בתי
 אוכל בימי

 מנוחה

 סגירת בתי אוב?
 בימים שאינם

 ימי מנוחה

 אי־תחולה

 עבירות וענשים

 השם

 3. ״ (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא-ירשה לפתוח — - י
 (1) חנות לממכר מזון —

 בקיץ — בשעות שבין 0¿ לבין 5 ןבשעות שבין 13,30 לבין 15.30 ;
 בחורף — בשעות שבין 19.30 לבין 6 ובשעות שבין 13 לבין 15!

 (2) קיוסק לממכר פירות, שוקולדה, גלידה, סיגריות, עתונים או משקאות
 קרים (לא משכרים) — בשעות שבין 24 לבין 5!

 (3) כל בית עסק שלא פורש בפסקאות (1) עד(2) — פרט לטחנת קמח — -
 בקיץ — בשעות שבין 19 לבין 5 ובשעות שבין 13.30 לבין 15.30 !

 בחורף — בשעות שבין 19 לבין 6 ובשעות שבין 13.00 לבין 15.00 !
 אולם בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח {אלול! חי, י״א, י״ב וי״ג בתשרי, ז׳ באדר
 עד ט״ו בו! י״א, י׳׳ב וי״ג בניסן, ב׳, ג׳ ודי בסידן מותר בו — אם אינו חל בשבת — לפתוח

 כל בית עסק עד שעה 22.
 (ב) בסעיף זה —

 ״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום בי׳ט באלול ז
 ״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.

 4, (א) ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אובל.
 (ב) בימי מנוחה שלא פורשו בסעיף קטן(א) לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח

 . בית אוכל —
 (1) שמגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה וכיוצא באלה ז

 (2) שלא פורש בפסקה (1) — בשעות שבין 22 לבין 10 ובשעות שבין 15
 לבין זמן צאת הכוכבים.

 5, בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל בשעות שבין
 24 לבין 5.

 6. ו (א) הוראות הסעיפים 2 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג או בית אוכל שבעלו
 אינו יהודי, הסוגר אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.

 (ב) הוראות הסעיפים 4 ו־5 לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
 פנסיון, אכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים דברי האוכל

 או המשקאות בו במקום. ״.

 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לירות.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת הכרמל (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״ז—

.7 

.8 
 1957״.

ן ל ס ף א ס ו  י
 ראש המועצה המקומית טירת הכרמל

 נתאשר. י
 ה׳ באדר א׳ תשיי׳ז(6 בפברואר 1957) .

 (חט 829105)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 . שר הפנים

 קובץ:התקנות 69.2, י' בניס! תשי״ו, 11,4.1957• 1241ל



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
- חוק עזר לטירת הכרטל בדבר רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה
ה:  המקומית טירת הכרמל חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — ו ד י נ  ה

 ״רוכל״ — כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן) ־!

 ״ועדת הסעד״ — ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה 1

 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי חיים ז

 ״מפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ו

 ״המועצה״ — המועצה המקומית טירת הכרמל 1

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק,עזר זה5

 ״רשיון עונתי״ — רשיון ארעי שתקפו לעונה מסויימת!.

t ״רשיון רגיל״ — רשיון שאיננו עונתי 

 ״רשיון״ — רשיון עונתי או רשיון רגיל שניתן לפי חוק עזר זה.

 רשיז! לרוכל 2. (א) לא יעסוק אדם כרוכל אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 הרשיון.

 (ב) בעל רשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון.

 רש י ו! לשימוש 3. (א) לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו, אלא אם ניתן לו, נוסף על הרשית
ה לפי סעיף 2, רשיון לשימוש בעגלה מאת ראש המועצה. ? נ ע  ב

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש
.  רשיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה 3

1 4. (א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך מ ש ו ת 5 ש ה  ב

 וחידושו וידיעה בקשר לרשיון לפי דרישת ראש המועצה.

ם תקפו ת רשיונו, יגיש בקשה לכך חדשיים לפני תו  (ב) רוכל הרוצה לחדש א
 של הרשיון.

 פתו רשיונות 5, (א) מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו והפקעת תקפו, לזמן מסויים
מ או לחלוטין, מסורים לשיקול דעתו של ראש המועצה. י א נ ח  י

 .• (ב) לא יינתן רשיון אלא על פי המלצת ועדת הסעד, וכשאין ועדה כזו על פי
 המלצת לשכת הסעד המקומית.

 (ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדים אלא לאתר
 שהמציא תעודה רפואית, המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו. י

 תויקו* הרשיח 6. תקפו של רשיון רגיל יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ותקפו של
 רשיון עונתי יפקע בתאריך שציית בו.

 1 עייר 1941, תופ׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

, עטי 1427. רנ  2 חוקי א״י, ברר בי, פרק הנ

, ברק בי, פדק קכ״ח, עט׳ 1271.  3 חוקי א״י
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 הצנה רשיון

ן נלוז ר פ ס  מ

 אנרת רשיון

 תבניתן של
 ענלות

ר עיסוק  איסו

 איסור העמדת

 סילוק ענלות

 עונשיו

 השם

 7. רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו, ויראהר למפקח או לשוטר
 בכל עת שיידרש לכד.

 8. - ־ רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו במקום נראה לעין מספר
 שנקבע לו על ידי ראש המועצה.

 9. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ואם
 ,ניתן רשיון רגיל לאחר ה-30 ביוני תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד. .

 10. יאם אין הוראה אחרת.בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, דשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו —
 (1) ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרביםן

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 12. לא יעמיד ולא יניח רובל, לא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או סחורה שלא בשעת עיסוקו •או כשאיננו נמצא במקום.

 13. (א) שוטר או מפקח רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו או את דוכנו ממקום
 שהם מצויים בו אם יש בכך משום עבירה על הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא סילק רוכל את עגלתו או את דוכנו לאחר שנצטווה על כך בהתאם לסעיף
 קטן (א), רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה או אותו דוכן, בין בעצמו ובין על ידי
 אחריה, למקום החניה לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום קרוב אחד שבו התנועה

 לא תופרע.

 14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 15. י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת הכרמל (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם),
 תשי׳׳ז—1957״.

 שיעור האנדה
 בלירות

פפת  תו
 (סעיף 9)

2.— 
5.— 

 אגרת רשיון לפי סעיף 2
 אגרת רשיון לפי סעיף 3 (א)

ן ל ס ף א ס ו  י
 גתאשר. ראש המועצה המקומית טירת הכרמל

 ז׳ באדר א׳ תשי*ז (8 בפברואר 1957)
 (חמ 829104<

ה ד ו ה י ־ ו ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 קובי! ןותקנות 692, י׳ בניסן תשי״ז, ז11.4.195 1243



 תקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים), ׳תשט״ז—1956
 חוק עזר ליבנה בדבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותה לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים),
 תשטי׳ז—1956 1 (להלן — התקנות), מתקינה המועצה האזורית יבבה דוק עזר זה:

 הנידות 1. בחוק עזר זה —

 ״מפקד אזור(מא״ז)״ — אדם. שנתמנה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד אזור(מא״ז)׳.
 או רכז בטחון שוטף (רב״ש) *

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות ובצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית
,  יבנה), תש״י—1950 2

 יעית ?!טייר, 2. . בכל ישוב תוקם ועדת שמירה (להלן — הועדה).

 הרכב הועדה 3. (א) הועדה תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי הישוב בעלי זכות לבחור למועצה.

 (ב) מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המועצה, ובלבד שלא יעלה על תשעה.
 (ג) המועצה תודיע לועד הישוב על מינוי הועדה, הרכבה ובל שינוי בהרכבה.

 רשימת שפירה ,4. (א) הועדה תערוך רשימה של תושבי הישוב שנמצאו על ידיה מסוגלים להשתתף

 בשמירה (להלן — הרשימה).
 (ב) הועדה תקבע את היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום ברשימה (להלן —
 השומר).לצאת לשמירה, ובלבד שזמן השמירה שייקבע באמור לא יפגע בחובתו של השומר
, לשירות קבע בצבא־הגנה לישראל, או  לשירות לפי חוק שירות בטחון, תשייט—1949 3

 בשירותו כשוטר,
 (ג) השומר חייב למלא אחרי הקביעה האמורה.

 (ד) סידור השמירה לפי סעיף קטן(ב) ייעשה בהתאם להוראות מפקד האזור (מא״ז)
 באותו ישוב.

 הצגת רשימה 5. (א) הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו במשרד הועד המקומי של

ה הישוב הנוגע בדבר ובכל מקום ציבורי אחר, בפי שתורה הועדה. ת י י ס י ט  א

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) דשאי מפקד האזור(מא״ז) לדרוש שהועדה תמסור
 לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף קטן.

 חונה להישמע 6. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הוראות מפקד האזור (מא״ז)'

י בכל ענין הנוגע לשמירה בישוב. 1 ז א  (ט»״0

 ועדת עררים 7. המועצה תמנה ועדת עררים בת שלושה, שחבריה יהיו מישובים שונים שבתחומה.

 ערר 8, (א) אדם הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת הועדה לפי סעיף 4, רשאי — תוך
 חמישה ימים מיום הצגת הרשימה או מסירתה לפי סעיף 5 — להגיש לועדת עררים ערר

 מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות אלה:
 (1) שאינו מסוגל לשמירה בכלל או בזמן מםויים ר

 (2< שהועדה נהגה שלא לפי התור ן
 (3) שהועדה פגעת בצורה אחרת בסדר הטוב של השמירה.

 1 ק״ת 603, תשט״ז, עט׳ 766.

 2 היית 102, תש׳׳י, עפ׳ 1184.

 3 ס״ח 25, תשייט, עמי 271.

 1244 קובץ התקנות 003, י׳ בניסן חשי״ו, 11.4.1357



 (ב) החליטה ועדת עדרים לדחות את הערר, היא תודיע על כך בכו/ב לעורר, לועדה
 ולמפקד האזור (מא״ז).

 , (ג) החליטה ועדת עררים להיענות לערר, בשלמותו או בחלקו, היא תורה לועדה
 בהתאם לכד ותודיע על כך לעורר ולמפקד האזור (מא״ז).

 9, . הועדה וועדות עררים רשאיות להסדיר לעצמן את עבודתן ואת ישיבותיהן בשים לב סדרי עבודה
 להוראות המועצה. י •

ת ו ו י ב  10, העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לירות או מאסר שלושה חדשים ע
 או שני הענשים כאחד.

 11, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (הסדרת השמירה), תשיי׳ז—1957״. השם

י ת ר פ ה א מ ל  נתאשר. ש
 י״ב באדר ב׳ תשיי׳ז(15 במרס 1957) ראש המועצה האזורית יבנה

 (חט 83175)

ה ד ו ה י ־ ד ב ל א ר ש  י
 שר הפנים

 תקנות־שעת־חירום (הסדרתי השמירה בישובים), תשט״ז—1956
 חוק עזר למגדיאל ברבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותה לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים),
 תשט״ז—1956 1 (להלן —.,התקנות}, מתקינה המועצה המקומית מגדיאל חוק עזר זה:

 1, כחוק עזר זה — הגדרות
 ״מפקד אזור (מא״ז)״ — אדם שנתמנה על ידי מפקד הגנה מרחבית להיות מפקד אזור(מא״ז)

 או רכז בטחון שוטף (רב״ש).
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגדיאל 1

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות ובצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—
. 2 1950 

 2, המועצה תקים ועדת שמירה (להלן — הועדה). •ועדת שטירה

 3, (א) הועדה תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום המועצה בעלי זכות לבחור הרבב היערה
 למועצה.

 (ב) מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המועצה, ובלבד שלא יעלה על תשעה. י

 4, (א) הועדה תערוך רשימה של תושבי תחום המועצה שנמצאו על ידיה מסוגלים רשימת שטירה
 להשתתף בשמירה(להלן — הרשימה).

 (ב) הועדה תקבע את היום ואת השעות בהם חייב תושב"הרשום ברשימה (להלן —
 השומר) לצאת לשמירה, ובלבד שזמן השמירה שייקבע כאמור לא יפגע בחובתו של השומר
, לשירות קבע בצבא־הגנה לישראל, או  לשירות, לפי חוק שירות בטחון, תש״ט—1949 3

 בשירותו כשוטר.

 1 ק״ת 603, תשט״ז, עטי 766.

 2 ק׳׳ת 127, תשי״א, עט׳ 178.
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 (ג) השומר חייב למלא אחרי הקביעה האמורה.
 (ד) מידור השמירה לפי סעיף קטן(ב)׳ ייעשה בהתאם להוראות מפקד האזור (מא״ז).

 5. (א< הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו במשרדי המועצה ובכל מקום
 ציבורי אחר שתורה הועדה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), רשאי מפקד האזור (מא״ז) לדרוש שהועדה.
 תמסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו

 סעיף קטן.

 6. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחדי הוראות מפקד האזור (מא״יז)
 בבל ענין הנוגע לשמירה בתחום המועצה-

 7. המועצה תמנה ועדת עררים בת שלושה, שחבריה יהיו מתושבי תחומה.

 8. (א) אדם הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת הועדה לפי סעיף 4, דשאי — תוך
 חמישה ימים מיום הצגת הרשימה או מסירתה לפי סעיף 5 — להגיש לועדת עררים ערר

 מנומק בכתב על יסוד טענה מטענות אלה:
 (1) שאינו מסוגל לשמירה בכלל או בזמן מסרים ן

 . (2) שהועדה נהגה שלא לפי התור!
 (3) שהועדה פגעה בצורה אחרת בסדר הטוב של השמירה

 (!;) החליטה ועדת עררים לדחות את הערר, היא תודיע על כך בכתב לעורר, לועדה
 ולמפקד האזור (מא״ז).

 (ג) החליטה ועדת עררים להיענות לערר, בשלמותו או בחלקו, היא תורה לועדה
 בהתאם לכך ותודיע על כך לעורר ולמפקד האזור (מא״ז).

 9. י הועדה וועדת עררים רשאיות להסדיר לעצמן את עבודתן ואת ישיבותיהן בשים לב
 להוראות המועצה. .

 10. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לירות או מאסר שלושה חדשים
 או שני הענשים כאחד.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדיאל (הסדרת השמירה), תשי״ז*-1957״.

 הצנת רשימת
 או טסירתח

 חובה ?הישמע
ר ו ! א ד ק פ ט * 

 (טא״>)

 'ועדת עררים

 ערר

 סדרי ענודה

 עבירות

 צ. ז מ י ד
 נתאשר. ראש המועצה המקומית מגדיאל

 י״ב באדר ב׳ תשיי׳ז(15 במרס 1957)
 (חמ 839105)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים
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