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 חוק השיפוט הצבאי, תשט״יו—1955 7
ת עד מנ ת בדבר טופס הז ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 528 (א)(3) ו־542 לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—
 1955 %, אני מתקין תקנות אלה:

 טופס הזמנת עיי 1. הזמנת עד שאינו חייל או הזמנת עד שהחוק חל עליו לפי סעיף 6 או 7 תהיה לפי

 אחד הטפסים שבתוספת.

ה 2. תחילתן של תקנות אלה היא שלושים יוט מיוט פרסומן. י  תחי

פס הזמנת עד),תשט״ז—1955 2 — בטלות. טו ) י  ביטו5 3. תקנות השיפוט הצבא

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השיפוט הצבאי (טופס הזמנת עד), תש״ך—1959״.

ת פ פ ו  ת

 (תקנה 1)

 הדבק תווית דואר רשום מדינת ישראל—צה״ל

 הזמנת עד שאינו חייל
ו על פי סעיף 6 או 7  או הזמנת עד שחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955, חל עלי

, : ל  א
: ן  המע

: כפר / ד י  ע

י שופט חוקר בפנ / . . . . . . . י ן הצבא  עליד להתייצב בבית הדי
 במושבו ב במשפט מם׳

 ביום ,..בשעה

ד ע  כ
 ומאז ואילך להתייצב יום יום עד גמר החקירה המוקדמת/בירור המשפט/הערעור,

ן/השופט החוקר, על פי ת הדי  אם יורה על כך בי
 דרישה מאת.

 בחקירה מוקדמת/במשפט/בערעור, נגד
:  עליך להראות/למסור את המסמכים המפורטים להלן

 אם לא תתייצב כאמור, הנך עלול להיאסר.

 חתימה.

 מס׳אישי דרגה משפחה ושם תפקיד

תמת  חו
/ ן  בית הדי

 השופט החוקר

 תאריך.

ת המלים שאין  מחק א
 צורך בהן

 1 ס״ח 189/ תשט׳׳ו, עמ׳ 171.

 8 ק״ת 1ז5, ת׳פט׳׳ז, זןמ׳ 306.

 202 סובין התמנות 059, כ״ה בח׳עוז תש״ר, 26.11.1959



 מדינת ישראל—צה״ל

 הזמנת עד שאינו חייל
ו על פי םעין* 6 או 7 :••־  או הזמנת עז־ שחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955, הליעלי

. : ל  א

: ן  המע

כפר: ר/  עי

י שופט חוקר  עליך להתייצב בבית הדין הצבאי /בפנ

^־ . . ׳ . 0 מ ט פ ש מ . ב . . . . . . .  במושבו ב .

: בשעה * . .  ביום.

 אישור מסירת ההזמנה
 : למוזמן אישית

 אני.
 (מוסר ההזמנה)

 מצהיר בזה שבאתי למ
ם מגוריו של בעל  קו
 ההזמנה הזאת ומסרתיה

 לידו אישית.

סר ההזמנה)  (חתימת מו

 (חתימה מקבל ההזמנה)

 (תאריך)

 למילוי במקרה של איימסירת ההז
 מנה (ציין את הסיבה ע״י א במש

 בצת המתאימה)

ר בזה כיי י ה צ מ . . . . . . . . . . . . . י נ  א
 (עם מוסד ההזמנה)

 : • איש לא נמצא בבית, השארתי
 הודעה ד. ט. 792.

ת מקום מגו  • המוזמן העתיק א
 ריו למען בלתי ידוע

 • המען אינו נכון

 • המוזמן עזב את הארץ

 ציין כל סיבה אחרת.

 (תאריו) (חתימת מוסר ההזמנה)

 למילוי במקרה וההזמנה לא נמסרה
 למוזמן אישית

 אני.
 (שם מוסר• ההזמנה)

 מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו
 של בעל ההזמנה הזאת ומאחר ולא
ת ההזמנה  מצאתיו בביתו מסרתי א

 לידי

 (שם מקבל ההזמנה)

 שהנו בן משפחתו הגר אתו ונראה
 שמלאו לו 18 שנה.

 (חתימת מקבל ההזמנה)

 (תאריו) (חתימת מוסר ההזמנה)

 להחזיר לשולח לפי
 המען להלן

 דואר רשמי

. : ל  א

ל ״ ה  צ

.  דואר צבאי

ן ו י ד ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 שד הבטחון

 אני מסכים.
ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 י״ד בחשון תש״ד (15 •בנובמבר 1959)
 (דזמ 73145)

203 
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ת בדבר ביטוח מפגי פגיעה בעבודה ו  תקג

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 24, 38 ו־115.לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ?
ן תקנות אלה:  אני מתקי

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—
— 2 1954 

 (1) בקבוצה 21־22 אחדי סעיף הסיכון 226 יווםף סעיף סיכון זה:
 ״227 — ניקוי, מיון ומסחר במעיים כעסק נפרד 1.3״ !

 (2) בקבוצה 81—
 (א) בסעיף סיכון 815, בעמודה ״הקבוצות וסעיפי הסיכון״,

 במקום ״מעשרה אחוז״ יבוא ״מעשרים אחוז״!
 (ב) סעיף הסיכון 816 — בטל;

) אחרי סעיף הסיכון 815 יווספו סעיפי סיכון אלה: ג ) 
 ״817 — שירותי שלטון מקומי, שיותר מעשרה אחוזים, אך

 לא יותר מעשרים אחוז מעובדיו עוסקים בשירותים
 סניטריים ציבוריים וטכניים, לרבות תכנון ופיקוח 0.75

 818— שירותי שלטון מקומי שלא סווגו לסי סעיפי הסי־
 פון 815 ו־817 ־ 0.5

 819— תעשיה צבאית — משרד הבטחון 1.8״.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שד העבודה

 מס׳ 3), תש״ד—1959״.

 י״א בתשרי תש״ד (13 באוקטובר 1959)
 (חמ 75034)

 תיקוז התוספת
 הראשונה .

 1 ס׳׳ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עמי 650; ק״ת 956, תש״ד, עמי 154.

y 

 תחי5ה

 פקודת התעבורה

 צו בדבר הזמנה לדין בעבירות קנס

1 (להלן — הפקודה), אני מצווה ה ר ו ב ע ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לפקודת ה
ר: לאמו . 

, וובוא תוספת  1. גמקום התוספת השניה לצו התעבורה (עבירות קנס), תשי״ט—1959 2
: ו  ז

 הת5פת
 התוספת

 השניה

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח עמי .1271 ו ס״ח 252, תשי״ח, עמ׳ 123.

 2 ק״ת 856, תשי״ט, עמ׳ 518.

ו תש״ד> 26.11.1959  204 קובץ התקנות 959, כ״הבחשו



 ., (סעיף 3)

 פקודת התעבורה

 סעי,? 19א

 הזמנה למשפט (ברירת קנם)

. . . ט השלום ב פ ש מ . ת י ב ; . 

. גה. : מס׳ רשיון הנהי  אל

׳ הרשום של הרכב. מס . . . . . . . ן . מע . . . . . . . . . . . ת ו ה ז ׳ תעודת ה  מס

; .  אתה נאשם בזה בעבירה על.

. בשעה במקום. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ך י ר א ת : ב ה מ ש א ה . י ט ר  פ

 : בידך הברירה, במקום להישפט על העבירה האמורה, לשלם באמצעות כל סניף בנק

 דואר או לקופת בית המשפט הנ׳יל תוך 15 ימים מיום מסירת הזמנה זו את סכום הקנס

 שנקבע לעבירה הני׳ל לפי סעיף 19א לפקודת התעבורה והמצויין ברשימת העבירות שמעבר

, עליך להמציא ס םהקנ ו . בשעת תשל . . . . . . י ר דו  לדף ליד העבירה הנ״ל במספר סי

 הזמנה זו.

 לא שולם הקנס כאמור — אתה נדרש להתייצב לפני בית המשפט הנ״ל אישית או
כדי להישפט על  באמצעות עודך־דין מטעמך ביום. בשעה .

 העבירה(ות) ד,אמודה(ות).

 אין אתה חייב להתייצב בבית המשפט אם אתה כופר באשמה ותשיב את אחת
 התשובות המנויות בטופס המצורף, על ידי שתמלא ותחתום במעמד עד את הטופס

 ותחזירו לבית המשפט הג״ל לפני תאריך המשפט.

 אם תכפור •באשמה כאמור, יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט.

יצב בבית המשפט, יראוך  אם לא תשלם את הקנס ולא תשיב כאמור וגם לא תתי
 כמודה באשמה ובית המשפט ידון אותך שלא בפניך ותהיה צפוי לענשים שייקבעו על ידי

ת המשפט וכן לתשלום הוצאות המשפט.  בי

ך: פרטי רושם הדו״ח  התארי

 אישור מסירה: בתאריך מסרתי העתק מהזמנה זו ל:

 חתימת המקב? • • מכי ו׳עס המוכד

 קוב,,׳ ד.ר.ק:.־ד, 959, :״ה גחשוו ושייר, 26.11.1959



 אני .שהוזמנתי להתייצב ביום,.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  לפני בית־משפט השלופ ב

 1. כופר בכל העובדות שבפרטי האשמה ועל כן כופר באשמה!*

 2. מודה בעובדות שבפרטי האשמה או במקצתם אך כופר באשמה. *

 תאריך חתימה

 במעמד (שם העד)

 משלח ידו .׳..

 מענו

 מחק את הטעו! מחיקה
 חתימת העד״

 2. לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), תש״ך—1959״.

 ט׳ בחשון תש״ך (10 בנובמבר 1959) מ ש ה כ ר מ ל
מ 750103< שד התחבורה ח ) 

 פקודת בתי חרושת, 1946
 ״ צו בדבר פנקסי כללי

 .- בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 68 ד72 לפקודת בתי חרושת, 1946ג (להלן —
,  הפקודה), וסעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש״ח—1948 2

 אני מצווה לאמור:

 טו6ס 1. הפנקס: הכללי לצורך סעיף 72 לפקודה יהיה מורכב מאחד־עשר חלקים לפי התוספת!

״ ויירשמו בו הפרטים המפורטים בתוספת, ובלבד שבחלק ג׳ של הפנקס יירשמו פרטים  ?תכ

 הנוגעים לאלה:
 (1) הממונה על הבטיחות, אם נתמנה!

 (2) בבית חרושת: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור
 לביצוע בדיקת המכונות בזמן עבודתן?

 (3) במחצבה: הממונה על הפיצוצים, מנהל המחסן לחמדי נפץ, והמפוצצים
 המקצועיים.

 גיטו5 : 2. צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש״י—1950 3 — בטל.

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש״ך—1959״.

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 מם׳ 1472, עמי 0¡£.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 8, עמי 21.

 3 ק״ח 101, תש״ י, עמ׳ 1152.

 206 קוכ׳ו התקנות 959, כ״ה כחשח ת^׳׳ד, 1959;.26.11:



ת פ פ ו  ת
 (סעיף 1)

 חלק א׳ — רישומי זיהוי

׳ ר ב ד פ  י

 למבצע פעולות בניה או בניה הנדסית

 שם הקבלן המבצע פעולות בניה או בניה הנדסית (אם הקבלנים חברה, אגודה
: ם)  שיתופית או שותפות• רשומה, יש לציין את השפ הרשו

ם ואת תפי ת השו ים לשות0ות לא רשומה יש לציין את שמו  התקשרו הקבלנ
\ • • • • •. : ם ה י נ ע  מ

 השם המעז *•..-׳.

. . 2 

ן  מען המשרד הראשי או המשרד הרשום ת.ד. טלפו

ן  מען המשרד המקומי ת.ד. טלפו

 הערה בדבר מקומות הבניה או הבניה ההנדסית : • •י
ק בי. ל ח קס זה יש לרשום ב  כל מקום אשר לגביו מתנהל פנ

. תר לם מו ! או ד ב ל ם עבודת בניה אחד ב לגבי מקו ם: ס הכללי משמש לרישו ק נ פ  ה
 לאחר גמר העבודות במקום מסויים, להשתמש בו לגבי מקום שני.

׳ ר א ו  ט

ם קבוע ו ק מ ב א צ מ נ ת חרושת ומחזיקי מפעל אחר ה  למחזיקי בי

ת החרושת או במפעל (אם המחזיקים חברה, אגודה שיתופית ים בבי ק/ י  שם המחז
ת רשומה יש לציין את השם הרשום):•. ו תפ  או שו

ת השותפים ואת.  התקשרו המחזיקים לשותפות לא רשומה יש לציין את שמו
הם: י  מענ

 השט המעז

ן  מען המשרד הראשי או המשרד הרשום ת.ד. טלפו

ם בית החרושת או המפעל  מקו

ג התעשיה או העסק  סו

0 ו ק ת בכל מ דו י עבודות בניה או בניה הנדסית חייבים לרשום לגבי העבו נ  קבל
/ י׳ שבפנקס זה. ם ב׳, גי, ד./ ו׳, ז׳, חי, ט ל יתר הפרטים הדרושים בחלקי ת כ  א

ת חרושת או בעלי מפעל המבצעים עבודות בניה או בניה הנדסית יקי בי  מחז
ר ב׳. ת הפרפין! הנוספים הדרושים בטו ם א  חייבים לרשו



ת •־' י ס ד נ ה ה י נ פ ה ו י נ ת ג ו ל ו ע - פ ׳ - ק כ ל  ח

 בחלק זה יירשמו קבלנים וקבלני המשנה המטפלים בביצוע הבניה, מנהל העבודה שנתמנה
 לצרכי תקנות בתי חרושת (עבודות בניה), תשט״ו—1955 וכן הממונה על הפיצוצים

 והבונה המקצועי להתקנת פיגום במקום הבניה

: ם י פ ת ת ש מ  א׳ הבניה והקבלנים ה

 מקו& פעולת הבניה : תאריך התחלת הבניה :

: ה י נ ב : תאריך גמר ה ן י נ ב ת של ה מו  .מספר קו
 שטח קומה אחת במטרים מרובעים :

 ב׳ הקבלנים וקבלני משנה המשתתפים בביצוע הבניה :

 ענף העבודה שם הקבלן או קבל! המשנה המעז

 ג׳ ; מנהל העבודה הנתמנה ע״י הקבלן הראשי או בעלי ז־,מפעל

 תאריד שבו פג המינוי
 או ביטלו אותו

 תאריר
 מםפר המעז המינוי

 הזהות
 מנהל העבודה

 (שט המשפחה והשם הפרטי)

 ד׳ הממונה על הפיצוצים במקום הבניה או הבניה ההנדסית

 תאדיד גמר
 פעולתו

 תאריד התחלת
 מםפר המעז פעולתו

 הזהות
 הממונה על הפיצוצים

 (שם. המשפחה והשם הפרטי)

 ה׳ הבונה המקצועי להתקנת פיגומים במקום הבניה

 תאריד גמר ,
 פעולתו

 תאריד התחלת
 מספר המען פעולתו

 הזהות
 הבונה המקצועי

 (שם המשפחה והשם הפרטי)
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 חלק ג׳ — מינוי אנשיפ לתפקידים מיוחדים
 זיהוי האדם שנתמנה פרטי המינוי >

 תאריך
 ־.-. בו פג׳ י־
 או בוטל:

 המינוי

 תאריד
 שליחת
 ההודעה
 אל מפקח
 העבודה
 דאזירי

 תאריך
 מספר המע! התפקיד המינוי

 שם המשפחה׳ השם הפרטי הזהות

 חלק ד׳ — פיוד הקירות כפית חרושת, צכיעתפ וניקוים

 מעז מבצע
 העבודה

 שם מבצע
 העבודה

 תיאור הטיפול
 (לפרט — סוידו,

 סוג הצביעה
 או הרחיצה)

 חלקי בית החרושת
 שסיידו, צובעו או רוחצו

 תאריך הטיפול
 מעז מבצע
 העבודה

 שם מבצע
 העבודה

 תיאור הטיפול
 (לפרט — סוידו,

 סוג הצביעה
 או הרחיצה)

 חלקי בית החרושת
 היום שסיידו, צובעו או רוחצו

 ה^נה והחודש

 חלק ה׳ — דודי קיטור, קולטי קיטור וקולטי אוויר
ף הפנקס.  את תעודות הבדיקה לכל דוד קיטור או קולט קיטור או אוויר יש להדביק לתלושים בסו

 תאריד הבדיקה תאריך הבדיקה
 יום

 היכנסו
 לשימוש

 המספר
 בדיקה תיאור המתקן היצרז והסימן במפעל

 תחת לחיי.'
 בדיקה

 על קר •
 בדיקה

 תחת לחץ
 בדיקה
 על קר

 יום
 היכנסו
 לשימוש

 המספר
 תיאור המתקן היצרז והסימן במפעל

 . דודי קיטור
 . דודי קיטור
 . דודי קיטור
 . דודי קיטור
 . דודי קיטור

 קולטי קיטור
 קולטי קיטור
 קולטי קיטור
 קולטי קיטור
 קולטי קיטור

 קולטי אויר
 קולטי אויר
 קולטי אויר
 קולטי אויר
 קולטי אויר

 מיתקנים אחרים
 מיתקנים אחרים
 מיתקנים אחרים
 מיתקנים אחרים
 מיתקנים אחרים
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 חלגן;ו׳—:עגורניפ, מכונות הרמה ומעליות ;
 את תעודות הבדיקה לכל מיתקן הרמה ומעלית יש להדביק לתלושים בהתחלת הפנקס.

1-1 
 ואז

 האדיר
 הבדיקה .

 תאריך
 הבדיקה

 תאריך
 הבדיקה

 יום היכנסו
 לשימוש

 המספר
 תיאור המיתקן היצרן וסימן ההיכר במפעל

 עגורניס ומכונות הרמה
 עגורניס ומכונות הרמה
 עגורניס ומכונות הרמה
 עגורניס ומכונות הרמה
 עגורניס ומכונות הרמה
 עגורניס ומכונות הרמה

 גגי ־*י
 ט
 גגי ־*י
 ט
 גגי ־*י
 ט
 גגי ־*י
 ט
 גגי ־*י
 ט
 גגי ־*י
 ט

 חלה ז, — כדיקת כמיהות של חפירה או מילוי
לת בניה, בין שהוא קבלן לבניה בין שהוא בעל מפעל תעשייתי או מסחרי  חלק זה ימולא ע״י כל מבצע פעו

 המבצע פעולת בניה לצורך מפעלו.

 חתימת מנהל
 העבודה שערר ::

 את הבדיקה •
 תאריך
 הבדיקה

 מצב הבטיחות:
 הקיימת סכנת של

 התמוטטות של דופן •
 החפירה או המילוי
 או של מבנה לידם ?

 תאריך
 הפסקת

 העבודה •

 תיאור החפירה או המילוי וסביבת!

 מקום פעולת הבניה
 בו נמצאים החפירה

 או המילוי

 חתימת מנהל
 העבודה שערר ::

 את הבדיקה •
 תאריך
 הבדיקה

 מצב הבטיחות:
 הקיימת סכנת של

 התמוטטות של דופן •
 החפירה או המילוי
 או של מבנה לידם ?

 תאריך
 הפסקת

 העבודה •

 צייו להלז את:
 עומק החפירה או

 י . י נובה המילוי
 •י בעת הבדיקה,

 הקיים בניו או
 מבנה ליד החפירה

 או המילוי ?
 אם כ! טיבו ומרחקו

 מהחפירה
 או המילוי?

 תאר להלן את:
 אי—מקומם במנרש

— תפקיד החפירה ׳  ב
 ג׳ — מידות של חחפירה

 מקום פעולת הבניה
 בו נמצאים החפירה

 או המילוי

 א׳

׳  ג

 ג׳



 חלק ח׳ — בדיקת בטיחות של פיגופ
ל מבצע פעולת •בניה בין שהוא קבלן לבניה בין שהוא בעל מפעל תעשייתי או מסחרי ק זה ימולא ע״י כ ל  ח

. ך מפעלו ר ו צ  המבצע פעולת בניה ל

 אישור מבצע הבניה על
 . תוצאות בדיקת הפיגום

 (חתימה ותאריך)

 תאריך
 הבריקה

 וחתימת מנהל
 העבודה
 שערך

 את הבדיקה

 הקוימו לגבי
 הפיגום בל

 הוראות התקנות!
 (ציין את
 ההוראות

 שלא קוימו)

 הנאות הפיגום
 למטרה שלה
 הוא נועד ף

 (ציין מתאים/
 לא מתאים) ,

 האם יציב
 הפיגום ?

 (ציין פל פגם)

 הנסיבות שחייבו
 עריבת

 בדיקת הפיגום

 תאור הפיגום

 מקום פעולות הבניה
 בו נמצא הפיגום

 אישור מבצע הבניה על
 . תוצאות בדיקת הפיגום

 (חתימה ותאריך)

 תאריך
 הבריקה

 וחתימת מנהל
 העבודה
 שערך

 את הבדיקה

 הקוימו לגבי
 הפיגום בל

 הוראות התקנות!
 (ציין את
 ההוראות

 שלא קוימו)

 הנאות הפיגום
 למטרה שלה
 הוא נועד ף

 (ציין מתאים/
 לא מתאים) ,

 האם יציב
 הפיגום ?

 (ציין פל פגם)

 הנסיבות שחייבו
 עריבת

 בדיקת הפיגום

 ציי!:
 אי — את אורך

 הפיגום
 ב׳— את גובהו

 תא.ר להל! את:
 א׳ — מקומו

 בי — מטרתו לבניה
 ג׳ —םוג הפיגום

 מקום פעולות הבניה
 בו נמצא הפיגום

 הנני מאשר בחתימתי
 שירועוח לי תוצאות בדיקת

 הפיגום הרשום כאן.

 הנני מאשר בחתימתי א׳ א׳
 שירועוח לי תוצאות בדיקת

 ב׳ ב׳ הפיגום הרשום כאן.

 הנני מאשר בחתימתי
 שירועוח לי תוצאות בדיקת

 הפיגום הרשום כאן.
 ג׳

 חלק ט׳ — תאונות עבודה ומקריפ מפוכניפ
 ה׳

 תאריך שבו
 נשלחה

 ההוךעח
 אלמפקח: י:

 העבוךה
 האזורי

ה ל ב ח ל ג׳ התאונה או המקרה המסוכן ד׳ ה ב ח נ  ב׳ ה
 (לגבי מקרה מסוב! אי! צורך ברישום בטורים אלו)

 א׳
 תיאור המקום

 ה׳
 תאריך שבו

 נשלחה
 ההוךעח

 אלמפקח: י:
 העבוךה
 האזורי

 באס נגהם
 מות

 ציי! ״מות״

 מהות הפגיעות,
 חומרת! ואבךי
 הנוף שנפגעו

 ציי! באם היתה
 המכונה מופעלת

 בכוח מכני
 (רשום ״כ!"

 או ״לא״)

 נסיבות התאונה
 או המקרה המסוכן

 (ציי! את,חמבונה,
 והחלק בה

 שגרמו לתאונה)

 השעה

 תאריך
 התאונה

 או
 המקרה
 המסוכן

 העבודה
 הרגילה

 מספר
 שם המשפחה השם הפרטי המי! הגיל הזהות

 תיאור מדוייק של
 הסניף, המחלקה
 או המקום של
 התאונה או

 המקרה המםוכז

 חלק י׳ — מחלות מקצוע
 ג׳

 התאריך שבו
 נשלחה ההוךעח

 אל מפקח יי־־•
 . העבודה
 האזורי

ע ג פ נ  א׳ המחלה ב׳ ה
 ג׳

 התאריך שבו
 נשלחה ההוךעח

 אל מפקח יי־־•
 . העבודה
 האזורי

 המען הקבוע, המי! הגיל מספר הזהות המקצוע
 שם המשפחה השם הפרטי של הנפגע

 תיאור מחלת
 המקצוע

 המשוערת



 חלק י׳׳א — רישומי מפקח עבודה פדפד אופן ניהול חפנקפ
 החלק

 חתימת
 בפנקס הערות מפקח העבודה המפקח

 שהרשום
 נוגע בו

 האריד

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה .

 כ״ח בתשרי תש״ך (30 באוקטובר 1959)
 (חמ 75025)

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
לת הפקודה  י • ציו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) 1 (להלן —
,  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948 2

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ירושלים — רמלה — יפו כאמור בתוספת א לצו מם׳ 17
, מירושלים עד שער הגיא (להלן — הדרך). 3  לשנת 1936, פריט 1

 2. לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק 20 מטר ממרכז הדרך.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים (רחבן והתווייתן) (כביש ירושלים — שער הגיא),
 תש״ך—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

2 בנובמבר 1959)  א׳ בחשון תש״ך(
 (חמ 75040)

 חוסי א׳׳י, כרד בי, פרק קכ״ט, עמ׳ 1282.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 ע״ר 1936, תום׳ 2 מם׳ 575, עמ׳ 122.

 תחולת הפקודה

 עבודות שיפור

 משם

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) 1 (להלן —
,  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשי׳ח—1948 2

: ד  אני מצווה לאמו

 תחולת הפקודה 1. הפקודה תחול על הדרך שער הגיא — בית גוברין כאמור בצו מיום 13 במרס 1933,

, בקטע שמשער הגיא עד הסתעפות עג׳ור, בנקודת ציון 120.000—144.000  פריט (ב) 3
 (להלן -~ הדרך).

/ 
 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ט, עמ׳ 1282.

 •י .... 2 עייר תש״ח, תום׳ א' מם׳ 2, עמי 1.
 3 ע״ר 1933, תום׳ 2 מס׳ 349, עמ׳ 131 ועמי 132 : ק״ת 455, תשי״ד, עמ׳ 947.
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^ במרחק של 20 מטר מ^רכז הדרך. עבודות שיפור ק , ל  2. , לא ייבצע אדם עבודווג שיפוד ש

ם ( ! ׳  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרבים (רחבן והתווייתן) (שער הגיא — בית גוברין), ח

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 תשי׳ך—1959״.

2 בנובמבר 1959)  א׳ בחשון תש״ך(
 (חמ 75040)

 תחולת הפיוודה
 ו

 עבודות שיפור

 השפ

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
לת הפקודה  צו בדבר תחו

1 (להלן — יתז) י ו פים 3 ו־4 לפקודת הדרכים (רחבן והתו הסעי '  בתוקף סמכותי לפי
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—948! 2,

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדדד חברון — בית גוברין — כביש מג׳דל, כאמור בתוספת א
גת בנקודת ציון 113.100 תי , מאשקלון עד הסתעפות קדי 3  לצו מס׳ 17 לשנת 1936, פריט 8

 —129.400 (להלן— הדרך).

 '2. לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק של 20 מטר ממרכז הדרך.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים (רחבן והתווייתן) (אשקלון — בית גוברין), תש״ך —•
 1959״.,

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

2 בנובמבר 1959)  א׳ בחשון תש״ך(
 (חמ 75040) ,

 1 חוקי א׳יי, כרד בי, פר? קכ״ט, עמ׳ 1282.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ע״ר 1936, תום׳ 2 מם׳ 575, עמי. 122.

 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי• לפי הסעיפים 3 ר4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) 1 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר:  מצווה לאמו

ראם (מםמיה) — גבול לטרון, כאמור בצו מיום תחולת הפקודה מת,  1. הפקודה תחול על הדרך צו
ן — הדרך). ל ה ל ) ט (2) 3  18.10.1928, פ״י

 2. לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע במרחק של 20 מטר ממרכז הדרך. עבודות שיפור,

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרבים (רחבן והתווייתן) (צומת ראם (מםמיה) — גבול לטרון), השט
 תש״ך—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר 2 בנובמבר 1959) מ  א׳ בחשון תש״ך(
 (המ 75040) שר העבודה

 1 חוקי א״י, כרד ב; פרק קכ״ט, עמי 1282. ^

׳עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1. 2 

; • - • ׳ -  3 ע״ר 1928 (חלק ראשי) מס׳ 222, עמי 653 ; ק׳׳ת 455, תשי׳׳ד, עמי 946. .
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 פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן)

לת הפקודה  צו בדבר תחו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו־4 לפקודת הדרכים (דחבן והתווייתן) 1 (למלן —
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948

: ר  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך בית דגן — דרך עזה וחאן יוניס — גבול א״י — סיני
3 מצומת ראם (מסמיה) עד גבול עזה  כאמור בתוספת א לצו מס׳ 7 לשנת 1938, פריט 1

 (להלן — הדרך).

 2. לא יבצע אדם עבודות שיפור, של קבע במרחק של 20 מטר ממרכז הדרך.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים (רחבן והתווייתן) (צומת ראם (מםמיד.) — גבול עזה),
 תש״ך—1959״.

 תחולת הפקידה

ת שיפור דו ו  ענ

 השפ

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 ישר העבודה

2 בנובמבר 1959)  א׳ בחשון תש״ך(
 >חמ 75040)

 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ׳׳ט, עמ׳ 1282.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 ע׳׳ר 1938, תום׳ 2 מם׳ 750, עמ׳ 71.

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

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 2060 מטר מרובע, הידוע כחלקה 5 בגוש
ה כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר מס׳ י תנ  7931, והרשום בלשכת רישום הקרקעות של נ

ימת)!  792 מיום 30 באפריל 1937, מהווה דרך ציבורית (להלן — הדרך הקי
 והואיל ובתכנית מס׳ 362, שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה

ימת;  בילקוט הפרסומים 432, תשט״ו, עמ׳ 968, נקבע שיש לחסום את הדרך הקי
פה״ לסוג ״מירי״ ״מתרו . ג  והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסו
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או
ו זכויות או טובות־הנאה נתנ י  טובות־ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת, י

ני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת  שהן בעי

 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלךיבמועצה על ארץ־
, והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—  ישראל, 1922—1947 ג
, כי הדרך הקיימת תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום 2 1948 

 הקרקעות של נתניה.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 י״ד בחשון תש״ך (15 בנובמבר 1959)
 (חט 70130)

 חוקי א׳׳י, כרד ג׳, עט׳ 2738 ז עייר 1039, תום׳ 2, מם׳ 8, עט׳ 381.
 עייר תש״ח, תום׳ אי, מס׳ 2, עמ׳ 1.
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 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934

ת מחירים ת בדבר מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעו ו  תקנ

ן י מתקי ׳ אנ  בתוקף סמכותי• לפי הסעיפים 94 ד134 לפקודת העיריות, 1934 ג
 תקנות אלה:

דיה רשאית להתקשר בחוזה ׳ללא מכרז בכלל אם החוזה הוא אחד מסוגי  1. עי
: ה ל  חוזים א

 (1) חוזה להעברת מקרקעין לרשות העיריה !
 (2) חוזה להעברת מקרקעין של העיריה אם —

ם; ו איגוד ערי  (א) המקרקעין מועברים לרשות המדינה, רשות מקומית א
 (ב) המקרקעין מועברים לרשות מוסד ציבורי למטרות חינוך', תרבות,
 מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות או ספורט והם מיועדים לאחת מהמטרות

, האמורות; :  י
 (ג) העברת המקרקעין דרושה לביצוע השלמה, חלוקה, איחוד, הפרדה או

 חלוקה מחדש, הכרוכים בביצוע: תכנית בנין ערים שנתאשרה;
 (ד) המקרקעין מיועדים לשמש ׳פיצוי בקשר להפקעת מקרקעין על ידי

ה; רי ר לפינוי מקרקעין על פי דרישת העי ש ק ב ו  :•:.י'•׳ העיריה א

; ן - (ה) המקרקעין מועברים במסגרת חליפין של מקרקעי
 ; (ו) המקרקעין הם דירות המושכרות למטרות מגורים;

) המקרקעין מושכרים לצורך שיקומם של נכים או נזקקים כמשמעותו ז < ; / : ; 
י , או אנשים שפונו, על פ ל מונח זה בחוק שירותי הסעד, תשי״ח־י-1958 2 ש : 

ת מוסמכת, ממבנים שהחזיקו בהם!  החלטת דשו
נו עולה על 500 לידות!  ..-־,. (3) חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו אי

 (4) חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה הנערך עם אדם שהוא הספק היחידי
 בארץ לאותם טובין או שהוא המומחה היחידי בארץ לביצוע אותה עבודה!

 (5) חוזה לביצוע עבודה אמנותית או ספרותית! >
 (6) חוזה להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה שעל העיריה

 להתקשר בו להצלת נפש או רכוש!
r 

ת הוצאות העידיה בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד  (7) חוזר. הבא להגדיל א
 .:: ששיעור הגדלת ההוצאות לא יעלה על,20% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי
 החוזה הקיים וכן חוזה הבא,להגדיל את הוצאות העיריה ע!ל ידי הוספת פרטים
 לחוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 10%

 מכלל הוצאות העיריה על פי החוזה הקיים.
 2. (א) עיריה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו
להלן — ) י מב ו נו פ נו עולה על 10,000 לירות׳ על פי מכרז שאי  עולה על 500 לידות אולם אי

\ י 1 . ( א ט ו  מכרז ז

¡ סייח 291, תשי״ט, עט׳ 218.  1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם' 414, עט׳ 1

 2 טייח 249, חש י״ח, עמ׳ 103.
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 (ב) רצתה עיריה להתקשר בחוזה להעברת מקרקעין או טובין או להזמנת טובין
ך  או לביצוע עבודה שאין הוראות תקנה 1 או תקנת־משנה (א) לתקנה זו חלות עליו, תערו

 העיריה מכרז פומבי.

ם 3. עמדה עיריה להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין או לביצוע י ח  פיצול ח

 עבודות המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו בכל אותם חוזים כאילו היו — לצורך
 תקנות אלה — חוזה אחד.

 הודעה על 4. רצתה עיריה להתקשר בחוזה הטעון מכרז, יפרסם ראש העיריה הודעה על כך ובה

 ו ט ר ו פ  י
צע:  (!) תיאור נושא החוזה המו

 (2) סכום האשראי שיידרש מהמציע לביצוע החוזה!
 (3) המקום והמועד האחרון להגשת הצעות מחירים«

 (4) המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי הצעות מחירים.

 אופ! פרסום 5. פרסום הודעה על מכרז פומבי ייעשה על ידי פרסומה בשני עתונים יומיים לפחות

י המופיעים בתחום המדינה ושאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית. ב ^ פ ״ מ כ  מ

 אופן פרסים 6. (א) פרסום הודעה על מכרז זוטא ייעשה על ידי משלוח ההודעה בדואר רשום —

נו עולה על 2,000 א (1) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 500 לירות אולם אי ט ^ כ  ם

י ספקים או קבלנים, לפחות  לירות — לשנ
 (2) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 2,000 לירות אולם אינו עולה על

 5,000 לירות — לארבעה ספקים או קבלנים, לפחות!
 (3) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 5,000 לירות אולם אינו עולה על

 10,000 לירות — לששה ספקים או קבלנים, לפחות.
 (ב) על אף האמור בפסקאות (2) ד(3) לתקנת משנה (א), רשאי ראש העיריה

 לשלוח את ההודעה לשני ספקים או קבלנים לפחות, אם מקום עסקם נמצא בחוץ לארץ.
 (ג) הספקים והקבלנים האמורים בתקנות משנה (א) ו־(ב) ייקבעו על ידי ועדת
 המכרזים וההצעות של העיריה (להלן — הועדה), אשד רשאית לנהל לשם כך רשימה של
 הספקים והקבלנים למיניהם ולקבוע את התור לפיו יפנו אל ספקים או קבלנים אלה. הועדה
 תמציא למועצת העיריה, כל ששה חדשים, או כל תקופה אחרת שתורה המועצה׳ את
 רשימת הספקים והקבלנים כאמור — אם היתד, כזאת — וכן רשימה של הספקים והקבלנים

 שראש העיריה פנה אליהם לפי תקנה זו.

 משלוח הודעה 7. פרסם ראש העיריה הודעה על מכרז פומבי, רשאי הוא לשלוח את ההודעה לספקים

י ץ או לקבלנים שמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ ובלבד שישלח את ההודעה לפחות לשנ י ה י י ך ° ^ 
 ספקים או קבלנים כאמור.

 מסמכי מברז 8. ראש העיריה ימציא את המסמכים המפורטים להלן לכל אדם הרוצה להשתתף במכרז

 י פומבי או, על פי בקשתו, לכל אדם שראש העיריה פנה אליו בהודעה על מכרז זוטא —
 (1) טיוטה של החוזה המוצע!

 (2) רשימת התמרים וכמותם שיסופקו על ידי העיריה לצורך ביצוע העבודה
 נושא החוזה! י ,
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 פנקס מכרזים י

זה; יי׳׳׳' : 'העבודה נושא החו ות והמרשמימ הנוגעים לביצוע 1 י  יי"• (3) • התכנ
 (4) מפסי הצעת מחירים 1 . יי, •• \

 (5) •מעטפה הנושאת את מספר המכרז, לשם הגשת ההצעה (להלן — מעטפת
 הצעה)?

 (6) כל ידיעה אחרת שראש העיריה ימצא לנכון למסור.

 9. כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורתה הועדה. כל
 אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי העידיה.

 הצגת טם&כיט

ם י כ מ ם מ ב ח י  ע
 ובנכסים

ה 8, רשאי ראש העיריה להחליט שלא להמציא את המסמכים בתקנ ר.  10. על אף האמו
ד (3) של אותה תקנה, אלא להציגם לעיון במקום שייקבע.  המפורטים בפסקאות (1) ע
 החליט ראש העידיה כאמור, יצ־ף למסמכי המכרז הודעה על המקום והמועד לעיון

 במסמכים.

 11. הוצגו מסמכים או נכסים בקשר למכרז, תינתן הזדמנות סבירה ושווה לכל אדם לעיין
 בהם, לבדוק,אותם ולקבל הסברים לגביהם.

 12. כל אדם, שקיבל מסמכי מכרז או שעיין בתכנית, במרשם או בנכם, יאשר זאת בכתב. אישור

 המועד האחרוו
 להגשת הצעות

 אומד! ההוצאות
 הכרוכות בחוזה,

 הגשת הצעות

 13. המועד האחרון להגשת הצעות ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע״ ובתנאיו.
דעה;  המועד יהיה לא מוקדם משבוע ימים ולא מאוחר משלושה חדשים מיום .פרסום ההו
 אולם׳ רשאית מועצת העיריה לקבוע מועד אחרון להגשת הצעות מאוחר משלושה חדשים

 מיום הפרסום האמור.

 14. לפני תום המועד להגשת הצעות יודיע ראש העיריה לועדה בכתב את אומדן ההוצ
 אות הכרוכות בחוזה המוצע במכרז.

י העתקים, י שרוצה להשתתף במכרז יגיש לעירית את הצעת המחירים שלו, בשנ  15. מ
 על גבי הטפסים שהומצאו לו וישלח אותה בדואר רשום במעטפת הצעה שהומצאה לו.:

 תיבת הצע־י!

 הצעה שהוגשה
 באיחור

 כללים לשביעת
 המועד להגשת

 הצעה

 16. כל מעטפת הצעה שנתקבלה על ידי העידיה לפני תום המועד להגשת הצעות תוכנם
בד עידיה אחד שנתמנה לכך על ידי ראש העיריה, לתוך תיבה  על ידי מזכיר,העיריה, או עו

ך כ ו ל  מיוחדת שתהא נעולה בשני מנעולים שמפתחותיהם יישמרו בידי שני אנשים שנתמנ
 על ידי מועצת העיריה.

 17. מעטפת הצעה שנתקבלה על ידי העיריה אחרי תום המועד להגשת הצעות לא
ומזכיר העידית יחזיר אותה לשולח מבלי לפתוח אותה, זולת לצודד  תוכנס לתיבת ההצעות.
 בירור שמו ומענו של השולח. לא יגלה המזכיר את שמו ומענו של שולח כאמור ופרטי

 הצעתו.

 18. (א) מעטפת הצעה שנמסרה למשלוח בדואר ידאו אותה כאילו נתקבלה על ידי
 העיריה במועד מסירתה כאמור וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.

 (ב) מעטפת הצעה שנשלחה מחוץ לארץ, יראו אותה, על אף האמור בתקנת משנה
 (א), כאילו נתקבלה על ידי העיריה במועד בו הגיעה לדואר בישראל וחותמת הדואר

 תישמש ראיה לכד. י
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 19. (א) לא יאוחר מ־7 ימים לאחר תום. המועד להגשת הצעות תיפתח: תיבת ההצעות^
 על ידי האנשים שבידיהם המפתחות לתיבה.

 (ב) יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד לפתיחת תיבת ההצעות
 לעניו מכרז פלוני ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת ההצעות
 ורישום ההצעות. ההודעה תודבק בכניסה לבנין הראשי של העידיה וכן בכניסה לבנין בו

 תיפתח תיבת ההצעות.
 (ג) לא תיפתח תיבת ההצעות אלא בנוכחות יושב ראש הועדה או חבר ועדה אחר :

 שנקבע על ידי הועדה.

 20. משנפתחה תיבת ההצעות, יוצאו ממנה המעטפות הנוגעות למכרז שתם לגביו
 המועד להגשת הצעות. כל מעטפה תסומן במספר סידורי ומספרן הכולל של המעטפות
 יירשם בפרוטוקול. לאחר מכן תיפתח כל מעטפה ויושב ראש הועד או חבר הועדה שנקבע
 ן! על ידי הועדה יסמן בראשי תיבות כל גליון שהוצא מכל מעטפה. שמות בעלי ההצעות,
 הסכום הכולל של כל הצעה ומספד הגליונות שהוצאו מכל מעטפת הצעה יירשמו בפרו־
 טוקול! אולם לפני רישומם יכריז עליהם יושב ראש הועדה או חבר הועדה שנקבע כאמור.
 כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת ההצעות ובעת רישום ההצעות בפרוטוקול.
 העתק אחד של כל הצעת מחירים יימסר למשמרת לעובד העיריה שנקבע לכך על ידי

 מועצת העידיה.

 ,21. יושב ראש הועדה ימסור ללא דיחוי העתק של בל ההצעות שהוצאו מתיבת ההצעות
 ן לידי אותו מומחה שקבעה הועדה דרך כלל לאותו סוג של חוזים אליו משתייך
 / החוזה המוצע במכרז, לשם קבלת חוות דעתו. לא נקבע מומחה כאמור, יכנס היושב ראש

 ן את הועדה והיא תחליט בדבר הצורך בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו.

 ! 22. נתגלתה בהצעה, בעת הבדיקה על ידי מומחה או על ידי הועדה, טעות חשבונית,
 | תתוקן הטעות על ידי יושב ראש הועדה ועל דעת הועדה. התיקון יירשם בפרוטוקול.
 | נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין

 1 בהצעה, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה.

 23. . הועדה רשאית להזמין בעל הצעה על מנת לברר פרטים בהצעתו, שלדעת הועדה
 יש לבררם לצורך קבלת החלטתה בענין ההצעות. פרטי הבידור יירשמו בפרוטוקול.

 24. היה לועדה, אחרי עיון בהצעה, יסוד סביר לחשוד שכוונתו של בעל ההצעה היתה
 1 להוליך את הועדה שולל על ידי שגיאות שנעשו במכוון או על ידי טכסיסים בלתי הוגנים,

 רשאית היא — לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות להשמיע טענותיו — להחליט שלא
 לדון עוד בהצעתו.

 25. לאחר שהועדה סיימה את בדיקת בל ההצעות ועיינה בחוות דעתו של מומחה —
 אם ניתנה בזו — ירשום יושב ראש הועדה את כל ההצעות לפי גודל סכום ההצעות ויקבע

 את ההצעה הזולה ביותר, ולענין חוזה כאמור בתקנה 28 — את ההצעה הגבוהה ביותר.

 26. בכפוף לאמור בתקנות אלה, תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד
 שהמחירים המוצעים הם הוגנים, בהתחשב עם האומדן שנמסר כאמור בתקנה 14!: אולם
 אם החליטה הועדה להמליץ על הצעה שאיננה הזולהביותדד^שת1*•ב6ו¥טוקול את

 הנימוקים להחלטתה.

 :פתיחת תיבת
 ההצעות

 דישופ ההצעות

 חוות דעת
 מומחה

 טעות חשבונית
 בהצעה

 הזמנת בעל
 הצעה לבירור

 פרטים

 פכילתהצעה י

 קביעת ההצעה
 הזולה ביותר

 המלצת הועדה
 על ההצעה

 הזולה ביותר
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 27. [ הועדה לא תהא חייבת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר במקרים אלה: מקרים בהמ
בח י 1  1 , , , אחיחו

 | (1) ההצעה הוגשה שלא בהתאם לתקנות.אלה! להמליץ על • .,•
ה • 5 י י ה ה

ר

ע

ת

י במצ ת 1 ? ת ב ו ח נ ל ה ו ע ז א ד כ מ , א ד ש ו  1 י (2) ההצעה מבוססת על הבנה מוטעית ^ ג
 1 נבונות;

 ן (3) צורפה להצעה הסתייגות עקרונית לאחד מפרטי המכרז, או ההצעה
 י | י כללה שינויים יסודיים במיפרט המלאכות, בחשבון הכמויות או בטיוטת

 { החוזה{
 ן [ (4) מסתבר, לאחר תיקון טעות חשבונית, שההצעה שוב איננה הזולה

 4 | ביותר.

״יח הי ח צ 5 מ  28. היה נושא המכרז חוזה למכירת מקרקעין או טובין של העידיה, תמליץ הועדה על ה
 , , , , : במכר! למכירת
 ההצעה הגבוהה ביותר > אולם הועדה רשאית להמליץ על הצעה שאינה הגבוהה ביותר רכוש העיריה

 אם נוכחה שהדבר הוא לתועלת הציבור. החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את
 הנימוקים להחלטתה.

ע שיקולי צ ב ה ל ע צ ן ן ל ה ע ל ב ו ש ר ש כ 1 ב ד ד ע ו ! ב ו ש ח ת  29. בבואה להמליץ על הצעה פלונית, ת
ה , י ז  את החוזה המוצע. הודאה זו לא תחול על מכדז זוטא. ו

 30. לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתד.. זו ההצעה היחידה שהוגשה. הנשתהצעה
, . י ב 5 ב ת ח  המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה. א

 31. דשאית הועדה שלא להמליץ יעל שום הצעה, אך עליה לרשום בפרוטוקול את אי־מתז
ה צ ל מ  הנימוקים להחלטתה. "

 321, החליטה מועצת העיריה, לאחר שעיינה בהמלצות הועדה, שלא לאשר את ההצעה דחיטת המועצה
 ושעליה המליצד״הועדה, תרשום המועצה בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה זו.

,331 
י ל ע  י

,  בחוזה הטעון מכרז לא תדון מועצת העידיה בהצעת מחירים שלא נדונה קודם לכן הצעה שלא-
׳ ־ ,נדונה בועדה • ־ ־ ! _ , . ( _ , ״ •  ־

 ידי הועדה על פי תקנות אלה.

 341, (א) לא ימסור אדם שום ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד שמירת
ת י י י י  להתפרסם או בענין מהלך הדיונים בועדה והחלטתה אלא לאדם שהוסמך כדין לקבל אותה. ס

 ידיעה.
 (ב) העובד על הוראה מהוראות תקנת משנה (א), דינו — קנם 50 לירות או

 מאסר 3 חדשים.

 35, נעשתה פעולה בהתאם לתקנות אלה לפני פרסומן ברשומות, יראו אותה כאילן מתו תוקר
 נעשתה כדין.

 36, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתו וקבלתן של הצעות השם
 מחירים), תש״ך—1959״.

 ט״ז בחשוו תש״ך (17 בנובמבר 1959)
ה ד ה ו ־ י ל ב ר א ר ש  (חמ 765550) י

 שר הפנים

 קובץ התקנות 959, נ״ה בחשו! תשייר, 26.11.1959 219



 פקודת העיריות, 1934

ם י ב ל יה בדבר פיקוח על כ ר לנתנ ז  חוק ע

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
/ : ה  נתניה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

t ״בעל־כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו 

 ״לוחית־מספד״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי העיריה!

 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתהום העידיה ן

ה! י ת נתנ די  ״העיריה״ — עי
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש העיריה.

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום העיריה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש העיריה
 ועל צווארו לוחית־מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב העידיה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיה חייב ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

דיה את  3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש לעיריה בקשה על כך. אישר ראש העי
 בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית מספר.

 (ב) ראש העיריה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש העיריה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נתינתו.

 4. (א) ראש העיריה יגבה אגרה של ארבע לירות בעד כל רשיון וכן אגדה של 500
 פרוטה בעד כל לוחית־מספר.

י כלבים.  (ב) העיריה רשאית לוותר על אגדת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שנ
 עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

:  5. (א) ראש העיריה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי ז
t (2) הכלב מהווה סכנה לבשחון הציבור 

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!
 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור«  החוק הפלילי, 1936 2
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

 תשט״ז—31955.

 (ב) ראש העיריה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 הגדרות

 חובת רשיון
 ולוחית־טספר

 בקשה ?רשיון
 ותקפו

 אגדות

 סיךזב למתן
 רשיון וביטולו

 1 ע״ר 1934, תוט׳ 1 מט׳ 414, עמי 1.

 2 ע״ר 1936, תוט׳ 1 מסי 652, עמי 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ן, עמי 242.
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 .כלב שטירבו
 ליתן עליו
 רשיון או

 שבוטל׳הרשיון

 הח^קת כלב

 תפיסת כלב -
 שאי! עליו

 רשיון, מעצרו
 והשמדתו

 ענשים

 ביטול

 השם

 6, (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו •רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות העירית.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או היה ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב לאחר שנמסר למאורות העיריה, אלא אם שופט שלום נתן צו על

.  כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 4

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או היה ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(3),
 (4) או (5) ובעל הכלב הודיע לעיריה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב
גד השמדת הכלב, לא  למאורות העיריה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נ
ו ישלם לעירייה בתחילת  יושמד הכלב, אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעלי
 כל תקופה של עשרים ואחד יום, שלפני זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 200

 פרוטות בעשרים ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום
 ציבורי, אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 .״8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוהית־מפפר או המוחזק שלא
 בהתאם לסעיף 7,.יתפסד,ו שוטר או פקיד העיריה וימסרהו למאורות העיריה, ואם אי אפשר

 לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות העידיה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד, אלא אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסך. העירית רשאית להאריך את

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו חזרה, אלא, לאחד
ו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות העיריה, וישלם לעיריה 200 פרוטות  שימציא עלי

 לכל יום מימי החזקתו.

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין.

ות לכלבים והפיקוח עליהם), 51941— בטלים. נ ו יה(רשי  10. חוקי העזר לנתנ

יה(פיקות על כלבים), תש״ך—1959״. ר זה ייקרא ״חוק עזר לנתנ  11. לחוק עז

ב ו ם  י. ש ד י
יה דית נתנ  נתאשר. יושב ראש ועדת עי

 כ״ד באלול תשי״ט(27 בספטמבר 1959)
 (חמ 886017)

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 ע״ר 1934, חוט׳ 1 מס׳ 481, עמ׳ 242.
 ע׳׳ר 1941, תוט׳ 2 מט׳ 1096, עמי 594. ־
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 פקודת העיריות, 1934
ם י י ח ב ט ת מ י ר ב ב ד ר לעכו ב ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
: ה  עכו חוק עזר ז

: ו , תבוא תוספת ז ת המטבחיים), תשט׳יז—1956 2 בי ) ו  1. במקום התוספת לחוק עזר לעכ

 ״תופפת שיעור האגרה
 בלירות

 בקד שמשקלו לפני השחיטה למעלה מ־50 ק״ג 7.000
 עגל שמשקלו לפני השחיטה עד 50 ק״ג 3.000

 כבש או עז שמשקלו אחרי השחיטה למעלה מ־10.ק״ג 1.500 -
 טלה או גדי שמשקלו אחרי השחיטה עד 10 קי׳ג 0.600

 מדיא 10.000״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו (בית המטבחיים) (תיקון), תש״ך—1959״.

ש י ד  נתאשר. י. ג
 א׳ בחשון תש״ד (2 בנובמבר 1959) ראש עירית עכו

 (חמ 890021) :

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

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 2 ק״ת 589, תשט״ז, עמ׳ 554.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת . ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ר לגן־רוה ב ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי_ סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
ה חוק עזר זה:  האזורית גךרו

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גךרוה

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

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס
ו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!  העביר אלי

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל; מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דדד, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

 בצדי הרחוב.

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

 קובץ התמנות 959, כ״ה בחשוז תש״ד, 20.11.1959



 מכשול ברחוב

 שינויים ברחוב

 פתיחת שוחות:

 היתר ואגרות:

 נזק לרחוב

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 2. (א) לא יניח אדם ולא ירשה לאחר להניח ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות ' ו י  העלול לגרום נזק לדחוב או •להפריע לניקו

 כן:'לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך;
 (ב) לא יניח ׳אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון, במעקה,

 בגזוזטדה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר

 לכסותם או לחםמם.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לדגלי חגיגות או טכסים, לפי

 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחד לשנותו, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס:
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב
.  מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר. י

 (ב) אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים

 אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה!
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 5. ; (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4 או לסרב לתתו, לבטל היתר ,
 שנלתךאו להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

ת. דו  : (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן(א) תשולם אגדה של שלושלי

 6. <׳ (א) . לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב. ;
יב לתקן את הנזק.  (ב) אדם שעבד על הוראות סעיף קטן(א) חי

 (ג) ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק.

 7., • (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב, שלא לפי הוראות סעיף. 2, לסלק את

ל! ,  המכשו
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 4 ר6, לבצע

 את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
 העבודה שקבע המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול

 או לבצע את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 8. (א) ראש המועצה דשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיפים 4 או 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס
 לשם בך בשעות היום לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה
דה את העבו ע' צו באמ!ור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בבי : 

 הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) .לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנס לכל מקום

 בתוקף: סמכותו לפי סעיף קטן(א).
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 מסירת'הודעות 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
ו במקום מגוריו או במקום עסקו  בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 'הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או

 נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

נו — קנס 206 לירות, ובמקרה של ת :10, העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די י י ' י  ע

 ,1עבירה נמשכת, קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ה (שימור רחובות), תש״ך—1959״.  השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגךרו

ב כ ו כ ־ ב ך ל ו נ  נתאשד. ח
ה ךרו  כ״ד באלול תשי״ט(27 בספטמבר 1959) ראש המועצה האזורית ג

 # (חמ 817002) \

ה ד ה ו י ־ ל ב ר א ר ש  י
 שר הפגים

 תיקון טעות
 בתקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש״ך—1959, שפורסמו
 בקובץ התקנות 957, תש״ך, עמי 166, בסעיף 8 (ג) לתוספת, מתחת למלים ״והרשיון

 ניתן לתקופה של״, במקום ״שנתיים״ צי׳ל ״ששה חדשים״.

 קובץ התקנות 959, כ״ה בחשת תש״ד, 1950.נ20.1

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים
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 המחיר 360 פרוטה


