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 פקודת מחלות בעלי חיימ, 1945
 תקנות בדבר חיםון בהמות נגד גמרת

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. במקום תקנה 4 לתקנות חיסון בהמות (גמרת), תשי״ג—1953 3, תבוא תקנה זו:
 ״אגדת• וויסת 4. בעד הרכבת חיסון נגד גמרת ישולמו אגדות אלה:

 (1) 150 פרוטה — לכל ראש כבשים או עזים ן

 (2) 250 פרוטה — לכל ראש בהמה אחרת.״

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ל׳ בתשרי תש״ך (1 בנובמבר 1959).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חיסון בהמות (גמרת) (תיקון), תש״ד—1959״.

ז ו ש ל י ד  כ״הבתשרי תש״ך (27באוקטובר1959) ק
 (ח« 8824" שד החקלאות .

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 365, תשי״נ, עט׳ 1116 ; ק״ת 902, תשי׳׳ט, עמ׳ 1300.

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

 תקנות בדבר בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 1 (להלן — הפקודה),
 והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני מתקין.

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה—
 ״המנהל״ — מנהל השירותים הוטרינריים!

 ״בריכת טבילה״ — מבנה המשמש לטבילת צאן לשם הדברת טפילים חיצוניים* י
 ״מיתקן ריסוס״ — מעמד לריסוס צאן המצוייד במרסם לשם הדברת טפילים חיצוניים.

 ״ישוב״ — תחום של עיריה, מועצה מקומית׳ מועצה כפרית, כפר, מושבה, מושב עובדים,
 מושב שיתופי קיבוצי, קבוצה, מאהל או כל שטח מיושב אחר!

 ״אזור״ — אזור הכולל תחום של מספר ישובים סמוכים, למעט תחום של עיריה או מועצה
 מקומית.

 2. המנהל דשאי להורות למחזיקי צאן בתחום ישוב או אזור להקים בריכת טבילה או
 מיתקן ריסוס לפי התנאים, הפרטים והצרכים שיציין בהוראה.

 1 ע״ר 1945, תופ׳ 1, מם׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳, מם׳ 2, עמ׳ 1.

 קובץ התקנות 956, י״א כחשו! תש׳׳ד, 12.11.1959



 3. המנהל רשאי להקים, בהתאם לסעיף 14 לפקודו!׳ בריכת טבילה או מיתקן ריםוס הסטתבריכת
פ י ם

י , ך " ^ י 0 א ק צ י ז ח ל מ ב כ י י ח 1 ? י י י ז א ו ב ב א ו ש י ו ב ל ז ח ו מ י צאו ה ב י צ  בתחום ישוב או אזור לשימוש ל
 באותו ישוב או אזור לשלם את הוצאות הקמת הבריכה או המיתקן והחזקתם באופן יחםי ע? ידי המנה?

 למספד ראשי צאן המוחזקים על ידיו.

 4. המחזיק צאן בתחום ישוב או אזור חייב, לפי דרישת רופא וטרינרי ממשלתי, להביאו טי2ו5בצא!
 לבריכת טבילה או למיתקן ריסוס הקיימים באותו ישוב או אזור לשם טיפול בו לצרכי

 הדברת טפילים חיצוניים.

 5. בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן לפי תקנות אלה תשולם אגרה בסך של 25 אגרה:
 פרוטה.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומיתקני ריסוס השפ
 לצאן), תש״ך—1959״.

ז ו ש ל י ד  כ״הבתשרי תש״ך (27 באוקטובר 1959) ק
 (חמ 738207) שד החקלאות

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
ות בדבר חיסון בהמות.נגד מחלות שונות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 *, והסעיפים 14 (א)
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בטור ג׳ של התוספת לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), , תיקח התזספמ
 תשי״ט—31959 —

 (1) במקום ״1200״ יבוא ״1050״ >
 (2) במקום ״1550״ יבוא ״1400״ ז
 (3) במקום ״3550״ יבוא ״3350״.

 2. :׳ תחילתן של תקנות אלה היא ביום ל׳ בתשרי תש״ך (1 בנובמבר 1959). י תח,5ה .

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), השם
 תש״ד—1959״.

 כ״ה בתשרי תש״ך (27 באוקטובר 1959)
ז ו ש ל י ד a ק s m י 8 " ' 
 שר החקלאות

 * עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1457, עמ׳ 155.
 2 ע״ר תש״דו, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 863, תשי״ט, עט׳ p ;638״ת 922, תשי״ט, עמי 1601; ק״ת 940, תשי״ט, עט׳ 1942.

 קובץ התקנות 956, י״א בחשו! תש״ר, 12.11.1959



 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 תקנות בדבר חיסון בהמות נגד מחלת הפה והטלפיים

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 8(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים)3 (להלן —
 התקנות העיקריות), במקום הטור המכונה ״שיעור האגרה בלירות״ יבוא טור זה:

 ״׳עיעוד האגדה ב?יר1ת

0.650 
0.850 
1.150 
0.850 
1.350 
1.950 

1.150 
1.750 

 2.750״

 2. בתקנה u; 8 לתקנות העיקריות, במקום הטור המכונה ״שיעור האגרה בלירות״ יבוא
 טור זה:

 "שיעור האנרה ב5ירות

1.050 
1.450 

 1.850 ״

 3. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ל׳ בתשרי תש״ך(1 בנובמכר 1959).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון מס׳
 2), תש״ד—1959׳•׳.

 כ״ה בתשרי תש״ך (27 באוקטובר 1959)
ז ו ש ל י ד ) ק 7 3 8 2 ט 6 ח ) 

 שד החקלאות

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מט׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 חוקי א׳׳י, כרד ג׳, עמ׳ 57.ן1; ק״ת 777, תשי״ח, עמ׳ 853: ק״ת 950, תש״ר, עמ׳ 27.

 ;ק1בי1 התקנות 956, י״א בחשון תשייר, 12.11.1959



 תיקח תקנה 6

 ( /> : ^ חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ות בזיבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה  ״ תקנ

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2 —
 (1) בתקנת משנה (א) —

 (א) במקום ״בסיכום של שלוש שנים ב־40%״ יבוא ״בסיכום של שנתיים
 ב־30%״,

 (ב) במקום ״בשלוש השנים שלאחריהן ב־15%״ יבוא ״בשנתיים שלאח־
i ריחן ב־20%״ 

 (2) בתקנת משנה (ד), במקום ״בעד כל תקופה רצופה של שלוש שנים״ יבוא
 ״בעד כל תקופה רצופה של שנתיים״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון ה׳״ם
 מס׳ 2), תש״ך—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שד העבודה

 א׳ בחשון תש״ך(2 בנובמבר 1959)
 (חמ 75034)

 ^ 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6.
 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 650; ק״ת 949, תשייר, ע0׳ 7.

 הגדרות

 אכרזה ע5
 מוצרים

 בני פיקוח

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 אכרזה על מצרכים בניי-פיקוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ^
 אני מכריז לאמוד:

 1. באכרזה זו —
 • ״מוצרי דלק״ —

 (1) בנזין 83 אוקטן ן
 (2) בנזין נ.ר.מ.>

 (3) גז נפט מעובה ז
 (4) קירוסין!

 (5) סולר ?

 (6) דיזל פיול?
 (7) פיול קל מיוחד;

 (8) מזוט קל ן
 (9) מזוט כבד.

 2 : : מוצרי דלק מוכרזים בזה במצרכים בני־פיקוח.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי דלק), תש״ך— השם
 1959״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 כ״ג בתשרי תש״ך(25 באוקטובר 1959)
 (חמ 72604)

 . 1 סייח 240,.תשי״ח, עמ׳ 24.

 קובץ התקנות 956, י״א בחשו! תש״ד> 12.11.1959 153



 חו?ן הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 י ..:•־׳.- צו בדבר מחירים לחמרי דלק

,אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 1
 חחלפתהתוספת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מחירים מכסימליימ לחמרי דלק), תשי״א—21951, תבוא תוספת זו:

 ״תופפמ
 הלק א׳

ד ב ט כ ו ז ל מ ז י ט קל ד ו ז ט קל מ ו ז ד מ ב ט כ ו ז ל מ ז י ט קל ט י ו ח ד ד ו ז ר מ ל ו ט ס פ  בנזיז 83אוקט1 נ

 מחיר לליטר מחיר ל־100 מתיר לפח של מחיר ל־1000 מחיר ל־10 מחיר 100W5 מחיר ל־1000 מתיר ל־1000 מחיר לטח
 (בפרוטות) ליטר .במחס! 15 ליטר כולל ליטר ליטר בתחנות ליטר ליטר ליטר מטרי (בלירות)

 הדלק (בלירות) (בלירות) (בלירות)
 (בפרוטות)

 שירות עד לפתח (בלירות)
 הבית (בלירות)

 החברה או
 שוכנה (בלירות)

 (בפרוטות)

 אורייהודה 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 אזור "י 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500

 אפיקים
 אוריאל

69.300 88.350 84.150 75.700 967 92.600 1.675 9.920 3 3 5 
 אזור

 אפיקים
 338 10.160 1.710 95.150 992 78.550 86.850 90.950 71.850 אוריאל

 אזור
 אפיקים
 באר־טוביד. 338 10.240 1.725 96.050 1001 79.550 87.800 91.900 — אוריאל

 באר־שבע
 בני־ברק
 בנימינה

— 91.900 87.800 79.550 1001 96.050 1.725 10.240 338 
 באר־טוביד.

 באר־שבע
 בני־ברק
 בנימינה

64.500 84.100 80.500 71.800 933 89.200 1.635 9.660 335 

 באר־טוביד.
 באר־שבע

 בני־ברק
 334 9.680 1.640 90.100 949 72.850 81.500 85.750 66.300 בנימינה

 באר־טוביד.
 באר־שבע

 בני־ברק
 בית־שאן 335 9.860 1.665 91.950 960 74.900 83.450 87.650 — בנימינה

 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500 בת־ים
 בית־שאן

 בת־ים
 גבעתיים 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500

 גדרה
 גן־שמואל

 הרטוב

— 90.950 86.850 78.550 992 95.150 1.710 10.160 338 
 גבעתיים

 גדרה
 גן־שמואל

 הרטוב
67.100 86.450 82.200 73.600 949 90.800 — 9.740 334 

 גבעתיים
 גדרה

 גן־שמואל
 337 9.880 1.670 92.450 965 74.500 — — — הרטוב

 גבעתיים
 גדרה

 גן־שמואל
 הרטוב

 הרצליה 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 זכרוךיעקב 333 9.680 1.640 90.100 942 72.850 81.500 85.750 66.300

 334 9.740 1.650 90.800 949 73.600 82.200 86.450 67.100 חדרה
 זכרוךיעקב

 חדרה
 חולון 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500

 330 9.300 1.515 86.000 901 68.200 77.100 81.500 61.250 חיפה, הדר־הכדמל
 חולון

 חיפה, הדר־הכדמל
 היפה, עיר־תחתית 330 9.300 1.515 86.000 901 68.200 77.100 81.500 61.250
 חיפה, פרברים 330 9,300 1.580 86.000 901 68.200 77.100 81.500 61.250
 טבריה 335 9.920 1.675 92.600 967 75.700 84.150 88.350 69.400

 טבריה — 9.600 1.625 89.200 933 71.800 80.500 84.800 65.100 סירת הכרמל
 סירת הכרמל

 1 סייח 240, תש י״ח, עפ׳ 24.

 2 ק״ת 176, תשי״א, עמי־ 1065; ק״ת 929, תשי״ט, עט׳ 1748.



ר -י ג - ט r ז ט - כ 5 t ט ז ו ט • ס 5 י י 
ד ח ו י ד . טt ו ט. הל מ ט 10 ל פ  בנ!יז 83 אוקטן נ

 מחיר לליטר מחיר ל־100 מחיר לפח של מחיר ל־1000 מחיר ל־10 מחיר ?íooor- מחיר 'ל־1000 מחיר Mxxrs מחיר ?טיו
 (בפרוטות) ליטר במהפ! 15 ליטר בולל ליטר ליטר בתחנות ליטר -י ליטר ליטר מטרי(נלירוית)

 הדלק (בלירות) . (בלירות) (בלירות:)- •:
 י (בפרוטות)

 שירות עד לפתח (בלירות)
 הבית(בלירות)

 • החברה או
 סוכנה (בלירות)

 ירושלים 335 9.800 1.635 91.350 954 72.100 81.800־ 86.850 — • י
 כפר־אחיפ 338 10.240 1.725 96.050 1001 79.550 87.800 91.900' • —
 כפר־יבנד• 335 9.780 1.655 91.150 952 72.450 81.950 87.200 —

 כפר־סבא 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 כרכור — 9.740 1.650 90.800 949 73.600 82.200 86.450 67.100
 לוד 335 9.940 1.730 92.850 969 75.950 84.400 88.600 69.150
 מג׳דל־אלכרום 334 9.800 1.655 91.250 953 74.150 82.700 86.950 67.750

-י• י.  מגדל־אשקלון 338 10.240 1.725 96.050 1001 79.550 87.800 91.900
 מקוה־ישראל 335 9.660 1.635 89.200 933 71,800 80.500 84.100 64.500
 מסמיה 338 10.160 1.710 95.150 992 78.550 86.850 90.950 י —

 מעברות 335 9.820 1.660 91.500 956 74.400 82.950 87.150 67.600
 משמר־השבעה 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 נהריה 332 9.620 1.630 89.400 935 72.050 80.750 85.050 65.250
 נחשון 335 9.780 1.655 91.150 952 72.450 81.950 87.200 —
 ניר־עם 338 10.240 1.725 96.050 1001 79.550 87.800 91.900 —

 גס־ציונה 335 9.780 1.655 91.150 952 72.450 81.950 87.200 65.750
 נצרת 333 9.780 1.655 91.050 951 73,900 82.450 86.700 —

 נעמו 332 9.620 — 89.400 935 72.050 80.750 85.050 65.250
 נתניה 335 9.820 1.660 91.500 956 74.400 82.950 87.150 67.600
 עיךחרוד 334 9.680 1.640 90.100 942 72.850 81.500 85.750 66.300
 עכו 332 9.620 1.630 89.400 935 72.050 80.750 85.050 65.250
 עמק־חפר — 9.820 1.660 91.500 956 74.400 82.950 87.150 67.600
 עפולה 334 9.680 1.640 90.100 942 72.850 81.500 85.750 300;66
 סרדס־חנה 334 9.740 1.650 90.800 949 73.600 82.200 86.450 67.100
 פתח־תקוה 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 צפת 337 10.120 1.705 94.700 988 78.000 86.350 90.500 71.950
 קרית־גת 338 10.240 1.725 96.050 1001 79.550 87.800 91.900 —

 קרית־שמונה 339 10.420 1.750 97.900 1020 81,650 89.750 93.800 71.900
 ראשון־לציון 335 9.780 1.655 91.150 952 72.450 81.950 87.200 65.750
71.950 90.500 86.350 78.000 988 94.7C0 1.705 10.120 337 ראש־פינה 
 רחובות 335 9.780 1.655 91.150 952 72.450 81.950 87.200 65.750
 רמלה 335 9.940 1.680 92.850 969 75.950 84.400 88.600 69.150
 רמת־גן 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 רמתיים 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84,100 64.500
 רעננה 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500
 שער־הגיא 335 10.080 1.700 94.600 987 75.600 85.150 90.100 —

 שפרעם 332 9.540 1.620 88.500 926 71.050 79.800 84.100 64.350
 תל־אביב־יפו 335 9.660 1.620 89.200 933 71.800 80300 84.100 64.500
 תל־מונד 335 9.660 1.635 89.200 933 71.800 80.500 84.100 64.500



 חלק ב׳

 במיז של נקודת סולר מפוצח
 נז נפט מעובה רתיחה מיוחדת

 מחיר ל־1000 ליטר
 בלירות

 מחיר בלירות (המחיר מחיר בפרוטות לליטר
 אינו כולל הובלה לבית
 הצרכז, התקנה בביתו

 ורמי שירות)

 במחסני חברות הגז בבקבוק המכיל
 וסוכניהם בכל הארץ 11.5 ק״ג 7.200

 בבקבוק המכיל
 12.5 ק״ג 7.825

 חיפה 300

 חיפה 84.700״.

 ה׳*פ 2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכסימלייט לחמרי דלק)
 (תיקון), תש״ר—1959״.

ל ו כ ש י א ו  ל׳ בתשרי תש״ך (1 בנובמבר 1959) ל
) שר האוצר ד 2 8 0 מ 2 ח < 

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל על מוצרי דלק ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 7,2 ר17 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
 1958 אני מצווה לאמור:.

 יינייי" 1, בצו זה —
 ״מוצרי דלק״ — הטובין המפורטים בתוספת!

 ״מחיר מכסימלי של מוצר דלק״ — המחיר המכסימלי שנקבע למוצר דלק, בין בצו כללי
 ובין בצו אישי!

 ״מפקח״ — מי שנתמנה על ידי שד האוצר להיות מפקח על הדלק!
 ״ערך סי״פ של מוצר דלק״ — המחיר המפורסם (Posted Price) למוצר דלק כפי שהיה
 בראשון או בחמישה עשר לחודש שלפני מכירת אותו מוצר דלק על ידי המחזיק בו
 בארץ שנקבעה על ידי המפקח, בתוספת הוצאות הובלה וביטוח כפי שנקבעו על ידי
 המפקח ולעניו זה יראו את המחיר המפורסם של בנזין 70 עד 72 אוקטן כמתיר

 המפורסם של גז נפט מעובה.

 תשלום חונה 2. אדנו המחזיק מוצר ממוצרי דלק ישלם עליו לאחר שיווקו, למען קיום מחיר אחיד:
 a"¡01™ של אותו מוצר דלק ולמען ספיגתו של ריווח עודף, היטל בסכום השווה להפרש שבין;

 ערכו סי״פ בתוספת הוצאות וריווח סבירים ובין המחיר המכסימלי של אותו מוצר דלק.

 1 טייח 268, תש י״ט, עט׳ 18.
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 3. : ההיטל' שנגבה לפי צו זה יוחזר למשלם, אם יוכיח להנחת דעתו של המפקח שעשה:
 שני אלה:

 (1) שיווק את מוצר הדלק, שבעדו נגבה ההיטל, למפעל המייצר חשמל לשם
 הספקתו לציבור, או ששיווקו למפעל ׳שאושר על ידי 7?ר המסחר והתעשיה,

 או על ידי מי שהוסמך לכך על ידיו, כמפעל מייצא לענין צו זה«
 (2) נתן בהסכמת המפקח הנחה ממחיר מוצר הדלק ששיווק כאמור בפסקה(1)

 בסכום השווה לסכום ההיטל שהמשווק שילם על אותו מוצר דלק.

 4. היטל ששולם לפי הוראות צו זה לפני היכנס צו זה לתקפו ושלא היה חיוב לשלמו
 אילולא צו זה, רואים אותו כאילו נגבה כדין.

 5. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־הירום (שיעוד תשלום חובה על מוצרי דלק), תש״ך—1959״.

 1. בנזין 83 אוקטן
 2. בנזין נ. ר. מ.

 3. גז נפט מעובה
 4. קירוסין

 5. סולר

 ב״ג בתשרי תש״ך(25 באוקטובר 1959)
 (חמ 72603) י

 תופפת
 6. דיזל פיול

 7. פיול קל מיוחד
 8. מזוט קל

 9. מזוט כבד

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 צו בדבר התאגדותם של נאמני קרן נאמנות לפיתוח שירותים פסיכיאטריים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה1׳ והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. במקום סעיף 1 לצו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן נאמנות לפיתוח שירותים פסיכי
 אטריים), תשי״ח—31958, יבוא סעיף זה:

 ״ישית 1. דייר יצחק מרגוליץ, פסח ליטבק, ד״ר לואי מילד, צבי אטלס
ד (להלן — הנאמנים) רשאים להיות תאגיד״. י ג א ת ת י י ה ? 

 2. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן נאמנות לפיתוח שירותים פסיכי
 אטריים) (תיקון), תש״ך—1959״.

 ד׳ בחשון תש״ך (5 בנובמבר 1959) פ נ ח ס ר ו ז ן
) שר המשפטים 7 8 0 9 מ 3 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד א׳ פרק ׳"ד, עמי 107.

 2 עייר תש״ח, חוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 783, תש י״ח, עמי 1015.

 קונץ התקנות 956, י״א בחשו! תש״ר, 12.11.1959



 חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
. צו בדבר עופות שהורמנו ׳ • • . . . 

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמוד:

 1. בצו זה— .
s ״עוף״ — לרבות תרנגול, תרנגול הודו, אווז, ברווז, יונה, פסיון 

 ״חרמון״ — הכנסת הורמונים אל עוף בדרך כלשהי או בצורה כלשהי!
.(Oestrogëic Substances)״הורמונים״ — חמרים אםטרוגניים טבעיים או סינטטיים 

 2. לא יהדמן אדם עוף.
 3. לא יעביר אדם לאחד בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה על
 עוף שהורמן, בין חי ובין שחוט, או חלק ממנו, לא ידכשנו כאמור ולא יחזיקנו לשם עסק.

 4. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחד.

 5. תחילתו של צו זה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עופות שהורמנו), תש״ך—1959״.

 :!־,גדרות

- איסור הדמו!

 העברת עופות
 :•: שהו דמנו

 י שמירת דינים

 תחילה

 השם

י ל י ז ר ל ב א ר ש  י
 שד הבריאות

 כ״ג בתשרי תש״ך (25 באוקטובר 1959)
 (חמ 740050)

 1 ם״ח 240, תש י ״ח, עמי 24.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר עופות מחורמנים

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 ביטול צו 1.

 .תחילה : 2.

 השם 3.

ר י פ ס ס ח נ  ט״זבסיוןתשי״ט(22ביוני1959) פ
m שר המסחר והתעשיה ( m  <חפ 0

 1 ס״ח 240, תש י ״ח, עט׳ 24.

 a ק״ת 635, תשי״ז, עט׳ 45.

 158 קובץ התקנות 956, י״א בחשו! תש״ד, 12.11.1859



 מדוד לסזלמון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לזכרוףיעקב בדבר עקירת עצים י

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה -, !:צ
 המקומית זכדון־יעקב חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית זכרוךיעקב $

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זד.«
 ״עקידת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו.

 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. עקירת עצים

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים 14 ו־15 לפקודת
 היערות 2.

 3. מתן היתד או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול מתז היתר
י י א נ ת  דעתו של ראש המועצה. י

 4. בעד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור זה: אגרת היתר
 כשהעץ שהיה לעקרו היה —

 עד 5 שנים 5
 למעלה מ־5 עד 15 שנים 10
 למעלה מ־15 עד 20 שנה 20
 למעלה נד20 שנד. 30

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדר אם ממלאים רעות כניסה
 אחרי הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות. ענשים

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב(עקידת עצים), תש״ך—1959״. השט

ן י ט ש נ ו ר י ב ב  נתאשר. צ
 כ״ב באלול תשי״ט(25 בספטמבר 1959) ראש המועצה המקומית זכרון־־יעקב

 (חם 825020)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד א, פרק ם״א, עטי 690.

 מוביז התקנות 956, י״א בחשו! תש׳יד, 12.11.1959 159



 , פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית קרית־מלאכי חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ק־ית־מלאכי!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה, או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, או

 כיוצא באלה!
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה!

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום

 אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
 להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון

 ואלא אם המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית! או

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות

 מהאותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי —

 (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה!
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הודאות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא

 תשלום.
 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו

 בתוספת הראשונה.
 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 מודעו; 1׳צ)5ט
 טעונים רשיון

 (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

.3 

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

 אגרות

 160 קובץ התקנות 956, י״א בחשת תש״ד, 12.11.1959



 4. הוראות חוק עזר זד. אינו חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה ?

 (2) מודעות המתפרסמות לפי היתד על פי פקודת המתונות 12
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה׳ אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור
 את שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה. ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של י העבריין, רשאי הוא להורות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח מודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לידות, ואם היתד.
 העבירה נמשכת׳ דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11״ לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאני(מודעות ושלטים), תש״ד—1959״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו))

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח מודעות

 אורד בס״מ רוחב בס״מ

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62

 מודעה קטנה 46 31 ׳ ׳•׳ •
 מודעה זעירה 23 31

 2 חוקי א״י, ברד בי, פרק קט״ז, עט׳ 1191. ,
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 תחולה

 שטירת מודעות

 דרבי. פרסום,• ;•
 אסורות

 מסירת פרטים

 סמכויות
 ראש המועצה

 פרסום על
 לוח מודעות

 ענשימ

 השם



 תופפת שניה
 (סעיף 3(א))

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
 עד יום ששי(ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל מודעה 1.500

 2. מודעה המתפרסמת דדך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל חודש או חלק מחודש — לכל מטר מרובע או חלק ממנו —.1

 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום
 אחר — לכל שלושה ימים —

 (א) מודעה גדולה —.3
 (ב) מודעה בינונית 1.500
 (ג) מודעה קטנה • —.1
 (ד) מודעה זעירה 0.750

 4. שלט — לכל מטר אודך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 . לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 2.500

ן ש ו  נתאשד. ח. ג
 כ״ב באלול תשי״ט(25 בספטמבר 1959) ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לשדרות בדבר רשיונות לאופנים
, וסעיף 25 (1) (ד)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

 לפקודת התעבורה 2, מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם ממונעים בכוח מיכני ז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות 5
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן!
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה >

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה אלא אם יש עליהם רשיון בר־תוקף
 מאת ראש המועצה או רשות מקומית אחרת, ועל אחורי מושבם קבועה בצורה נראית לעין

 לוחית־מםפר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.
 (ב) העובר.על הודאות סעיף קטן(א), דינו — קנס מאה לירות.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 9ת1.

 י 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח, עמ׳ 1271.

 קובי{ התקנות 956, י״א בחשו! תש״ד, 12.11.1959



 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה והוא
 רשאי ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתתו.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחד שהמציא המבקש תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים
 בפנס אוד קדמי, ברפלקטוד — אדום על גבי לבן—על הכנף האחורי בפעמון ובמעצורים

 תקינימ.
 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שלוש לירות, ואס ניתן הרשיון אחרי

 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר, וכן יחליף כל לוחית־מםפר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 500 פרוטה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות(רשיונות לאופניים), תש״ר—1959״.

י א כ ק ז ח צ  נתאשר. י
 כ״ד באלול תשי״ט(27 בספטמבר 1959) ראש המועצה המקומית שדרות

 (חמ85687)
 / : . אני מסכים.

ל מ ר ה כ ש ה מ ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים שר התחבורה

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת עירית חולון בדבר קנם פיגורים

 נמסרת בזה הודעה שמועצת עירית חולון החליטה על קנם פיגורים של עשרים
 למאה על כל סכום של מם עסקים עירוני שהוטל על ידי מועצת עירית חולון ולא שולם
 תוך ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי ההוראות של פקודת הרשויות המקומיות

 (מם עסקים), 1945

— בטלה.  ההודעה על החלטת עידית חולון בדבר קנס פיגורים 2

ן ו ל י  נתאשר. ׳ פ. א
 י״ט בתשרי תשי״ט(21 באוקטובר 1959) ראש עירית חולון

 (חמ 87419)
ה ד ו ה י י ר ב ל א ר ש  י

 שר הפנים

 1 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.

 קובץ התקנות 956, י״א בחשו! חש״ד, 12.11.1959



 תיקון טעות

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון, תיקון), תשי״ט—1959,
 שפורסם בקובץ התקנות 934, תשי״ט, עמ׳ 1823, בסעיף 1 בפסקה (5), במס ק ת משנה (א)

 במקום ״12״ צ״ל ״13״, ובפסקה (7) במקום ״10283״ צ״ל ״10238״.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  כ״דבתשריתש״ך(26באוקטובר 1959) י
 >חמ ג80°< שר הפנים

 קובץ התקנות 956, י״א בחשו! תש״ר, 12.11.1959
 הודפס עי׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 240 פרוטה


