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 חוק אכסון במלון, תש״ך—1960
ות דיון בערעורים  ־ . תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק אכסון במלון, תש״ד—1960 •י, ובתוקף שאר
: ה ל  הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות א

 1. רשות לערער על החלטת ועדת ערר, בנקודה משפטית, תתבקש׳ מיושב ראש הועדה,
ד אחרי קריאת החלטת הועדה, או בכתב תוך שבעד. ימים מיום מתן ההחלטה  בעל פה מי
 אם ניתנה בפני המבקש או בא־כוחו, או תוך שבעה ימים מהיום שבו נמסרה. לו הודעה על
! אולם אין בהוראה זאת כדי למנוע הגשת הבקשה לפני ו י  ההחלטה אם ניתנה שלא בפנ

 מסירת הודעה כאמור.

 2. החליט יושב ראש ועדת הערר לתת דשות לערער על החלטת הועדה, יציין
יתנת הרשות לערער.  בהחלמתו את הנקודה המשפטית שעליה נ

 3. הערעור יוגש ויתברר בצורה בקשה בדרך המרצה והוראות תקנות הפ״וצידורה
, יחולו על  האזרחית, 21938, והתקנות לתיקון סדרי' הדין בדיון אזרחי, תשי״ב—1952 3

 הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייביס לפי הענין.

י ועדת הערר או. פקיד האכסון,  4. המשיבים בערעור יהיו ועדת הערר והעורר בפנ
 כשאינם מערערים.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות אכסון במלון (ערעור בפני בית המשפט המחוזי),
 תש״ך—1960״.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 כ״ח בניסן תש״ך (25 באפריל 1960)
 (חט 78362)

 1 פ״ח 306, !זש״ה עפ׳ 26.

 2 ע״י 1038, תום׳ 2 מם׳ 755, עפו׳ 95.

 3 ס״ת 210, תשי״ב, עמ׳ 48.

 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947
ות בדבר אישור תואר מומחה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיף 22 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947/ אני מתקין.
:  תקנות אלה

 נידות 1. בתקנות אלה —
 ״המועצה״ — המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל!

 ״רופא״ — אדם המורשה לעסוק ברפואה בישראל לפי הפקודה!
 ״מוסד מוכר״ — מוסד רפואי שהוכר על ידי המנהל לפי המלצת המועצה!

, פיזיולוגיה,פתולוגיה, מיקרוביולוגיה, פרמקולוגיה. ה מי טו אנ  ״מדעי יסוד״—כל אחד מאלה:

 ?׳עוז לאישור 2. בקשת אישור לאחד התארים המפורטים בתוספת, טור אי, תוגש על־ידי רופא למנהל
דות שהמבקש התמחה באותו ענף רפואה במשך התקופה  ויצורפו אליה תעודות המעי

 שצויינה בתוספת, טור ב׳, לצד כל אחד התארים שאישורו מבוקש.

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1637, עמי 262.
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 3. הוגשה בקשה באמור, יעבירנה המנהל למועצה לבדיקה ולמתן המלצות, ואם הםכימ המלצת המועצה
 להמלצותיה, יחליט בדבר מתן האישור המבוקש.

 4. המנהל דשאי לבקש מן המועצה הסברים נוספים לענין הבקשה לפני שיחליט בדבר. הסגרים מפפים

ו לדיון ועדה מיוחדת ת הבקשה למועצה עם הערותי  5. לא הסכים המנהל להמלצות המועצה, יחזיר א
ת הבקשה לועדה מיוחדת  נוסף ואם גס לאחד הדיון הנוסף לא הסכים להמלצות, יעביד א
גו של המנהל, יושב ראש המועצה והדיקן של בית הספד  של שלושה, שחבריה יהיו — נצי

 לרפואה, לשם מתן ההמלצה.

 6. לאחר המלצתה של הועדה המיוחדת יחליט המנהל בדבר מתן האישור המבוקש. החלטת המנה?

 םדרי דיון
 במועצה

 פנקס

 כימו? אישור.
 וחתלייתו

 חידוש אישור

 פרםופ •

 המלצה לשינוי־
 תנאים

 הוראות מעני

 תחילה

 השם

 7. המועצה תקבע בעצמה את דרכי טיפולה בבקשה שהועברה אליה על ידי המנהל,
ו על ידיה.  ורשאית היא להיעזר למטרה זו בועדות מקצועיות מתאימות שיתמנ

ו ינהל פנקס שבו יירשמו בעלי התארים שאושרו  8. המנהל או מי שהוסמך על ידי
 על ידיו.

יתנה תחילה לבעל  9. רשאי המנהל לבטל אישור שניתן או להתלותו, ובלבד שנ
 האישור הזדמנות להשמיע את דבריו, בכתב או בעל־פה׳ לפני הועדה המיוחדת כאמור

 בתקנה 5; שהמלצותיה הוגשו למנהל.

 10. ביטל המנהל אישור שניתן על ידיו והוגשה בקשה לחידושו, דשאי המנהל לחדשו
 לאחר שהמליצה על כך המועצה. .

ות אלה וכן ביטולו או התלייתו יפורסמו ברשומות. ר לפי תקנ שו אי '  11. מתן

 12. המועצה רשאית להמליץ בפני המנהל בדבר שינוי התנאים שפורטו בטור ב׳ לתוספת.

ות אלה,  13. רופא שהגיש למנהל בקשת אישור תוך ששה חדשים מיום תחילתן של תקנ
 והוכיח להנחת דעתו שעבד באותו ענף רפואה, במוסד מוכר או בהתעסקות פרטית, שש
נו חייב לצרף לבקשתו את התעודות כאמור בתקנה 2, והמנהל  שנים רצופות לפחות, אי

 רשאי לתת לו אישור לאחר שהמליצה על כר המועצה.

 14. תחילתן של תקנות אלה היא כתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה),
 תש״ד—1960״.

 מוספת
 (תקנה 2)

 טור ב׳
 תקופת התמחות

 5 שנים התמחות ברפואה פנימית, כולל:
 רפואה כללית ומדעי יסוד

: ן  5 שנים התמחות, מה
ת ומדעי יסוד ימי  3 שנים ברפואה פנ

 2 שנים בקרדיולוגיה

 מור א׳
 התואר

 1. תארים ברפואה פנימית
ימית  א. מומחה ברפואה פנ

 ב. מומחה בקרדיולוגיה
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 תקופח התמחות

: ן ה  5 שנים התמחות, מ
 3 שנים ברפואה פנימית ומדעי יסוד

 2 שנים בהמטולוגיד,

: ן  5 שנים התמחות, מה

 3 שנים ברפואה פנימית ומדעי יסוד

 2 שנים באלרגולוגיה

: ן  5 שנים התמחות, מה
 3 שנים ברפואה פנימית ומדעי יסוד

 2 שנים במחלות ריאה

: ן  5 שנים התמחות, מה
 3 שנים ברפואה פנימית ומדעי יסוד

 2 שנים בגםטרואנטדולוגיה
: ן  5 שנים התמחות, מה

 3 שנים ברפואה פנימית •ומדעי יסוד
 2 שנים באנדוקרינולוגיה

: ן  5 שנים התמחות, מה
 4 שנים בפדיאטדיה

 1 שנה ברפואה פנימית ומדעי יסוד

: ן  5 שנים התמחות, מה
 3 שנים בנוירולוגיה

 1 שנה בפםיכיאטדיה
 1 שנה ברפואה פנימית ומדעי יסוד

: ן  5 שנים התמחות, מה
 3 שנים בפםיכיאטרית

 1 שנה בנוירולוגיה
ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

:  6 שנים התמחות, מהן
 2 וחצי שנים בנוירולוגיה

 2 וחצי שנים בפסיכיאטדיה
 1 שנה ברפואה פנימית ומדעי יסוד

:  6 שנים התמחות, מהן
 5 שנים בכירורגיה כללית

ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ
:  6 שנים התמחות, מהן

 3 שנים בנוירוכירורגיה
 1 שנה בכירורגיה כללית

 1 שנה בנויירולוגיה
 1 שנה ברפואה פנימית ומדעי יסוד

 קובץ התקנות 1010, ט׳ כאייר תש״ד, 0.5.1900

 התואר

 ג. מומחה בחמטולוגיה

 ד. מומחה באלרגולוגיה

 ה. מומחה במחלות ריאה

 ו. מומחה בגםטרואנטרולוגייה

 ז. מומחה באנדוקרינולוגיה

 2. מומחה במחלות ילדים

 3. תארים בנוירולוגיה ופסיכיאטריה
 א. מומחה בנוירולוגיה

 ב. מומחה בפסיכיאטדיה

 ג. מומחה בנוירולוגיה ופםיכיאטריה

 4. תארים בכירורגיה
 א. מומחה בכירורגיה כללית

 ב. מומחה בנוירוכידורגיה
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 טור ב׳ • י
 תקופת התמחות

 6 שנים. התמחות, מוזן:

 3 שנים בכירורגיה כללית
 2 שנים בכירורגיה של בית החזה

ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

: ן  6 שנים התמחות, מה
 3 שנים בכירורגיה כללית

 2 שנים בכירורגיה פלסטית ומקםילר
 פציאלית

ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

: ן  6 שנים התמחות, מה
 3 שנים בכירורגיה אורטופדית

 2 שנים בכירורגיה כללית
ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

:  6 שנים התמחות, מהן

 3 שנים בכירורגיה כללית
 2 שנים בכירורגיה אורולוגית

 1 שנה ברפואה פנימית ומדעי יסוד

: ן ה  5 שנים התמחות, מ
 . 3 שנים במחלות עוד- ומין

 1 שנה ברדיולוגיה ובכירורגיה
ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

: ן ה  5 שנים התמחות, מ
 3 שנים במחלות אף אוזן וגרון

 1 שנה בכירורגיה כללית
ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

: ן ה  5 שנים התמחות, מ
 3 שנים במחלות עיניים

ימית ונוירולוגיה  1 שנה ברפואה פנ
 1 שנה בכירורגיה ומדעי יסוד

: ן  4 שנים התמחות, מה
 2 שנים באנסתזיולוגיה
ימית  1 שנה ברפואה פנ

 1 שנה במדעי יסוד

:  6 שנים התמחות, מהן
 4 שנים במיילדות וגינקולוגיה

 1 שנה בכירורגיה כללית
ימית ומדעי יסוד  1 שנה ברפואה פנ

 טור א'
 התואר

 ג. מומחה בכירורגיה של בית החזה

 ד. מומחה בכירורגיה פלסטית
 ומקםילו־פציאלית

 ה. מומחה בכירורגיה אורטופדית

 ו. מומחה באורולוגיה

 5. מומחה במחלות עור ומין

 6. מומחה במחלות אף אוזן וגרון

 7. מומחה במחלות עיניים

 8. מומחה באנםתזיולוגיה (הרדמה)

 9. מומחה במיילדות וגינקולוגיה
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 י •י-4!*ר ב׳
 תקופת התמחות

: ן  5 שנים התמחות, מה
 2 שנים ברדיודיאגנוסטיקד.

 1 שנה ברדיוטרפיה
 1 שנה ברפואה פנימית

 1 שנה במדעי יסוד

: ן  5 שנים התמחות, מה
 2 שנים בדדיוטרפיה

 1 שנה ברדיודיאגנוסטיקה
 1 שנה ברפואה פנימית

 1 שנה במדעי יסוד

: ן  6 שנים התמחות, מה
 2 שנים ברדיוטרפיד.

 2 שנים ברדיודיאגנוםטיקה
 1 שנה במדעי יסוד

 1 שנד. ברפואה פנימית

:  4 שנים התמחות, מהן
נעת  2 שנים ברפואה כללית וברפואה מו

 1 שנה במקצועות מיוחדים (אף, אוזן, גרון,
 עיניים, עור וכיוצא באלה)

ת ומדעי יסוד ימי  1 שנה ברפואה פנ

:  4 שנים התמחות, מהן
ת בבריאות הציבור  2 שנים עבודה מעשי

 במוסד מוכר
 1 שנה ברפואה פנימית ומדעי יסוד

 1 שנה קורס אקדמאי בבריאות הציבור

: ן  5 שנים התמחות, מה
 2 שנים ברפואה פיזיקלית

 1 שנה ברפואה פנימית
 1 שנה באודטופדיה ובנוירולוגיה

 1 שנה במדעי יסוד

:  4 שנים התמחות במוסד מוכר, מהן
 2 שנים עבודה מעשית ברפואה מעבדתית

 1 שנד. באנטומיה, פתולוגיה או במחלקה
 קלינית

 1 שנה קורם מיוחד לקליניקה בקטדיולוגית
 וםרולוגית בבית הספר לרפואה או

 במחלקה אוניברסיטאית

 טור א׳
 התואר

 10. תארים בדדיולוגיה
 א. מומחה בדדיולוגיה

ת  מגמד. אבחנתי

 ב. מומחה ברדיולוגיה
 מגמה דיפויית

 ג. מומחה ברדיולוגיה —
 מגמה אבחנתית וריפויית

 11. מומחה ברפואה כללית

 12. מומחה בבריאות הציבור

 13. מומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום

 14. מומחה ברפואה מעבדתית
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 טור ב׳
 תקופת התמחות

 טור א׳
 התואר

 4 שנים התמחות, מהן:
 2 שנימ עבודה מעשית בכימיה קלינית

 1 שנה במחלקה קלינית ובמדעי יםוד
 1 שנה קורס מיוחד בכימיה קלינית בבית־
 הספר לרפואה או במחלקה אוניברסיטאית

 5 שנים התמחות, מהן:
 4 שנים פתולוגיה במוסד מוכר

 1 שנה עבודה קלינית ומדעי יסוד.

 ש. ז י מ ן
 המנהל הכללי למשרד הבריאות בפועל

 15. מומחה בכימיה קלינית

 16. מומחה באנטומיה פתולוגית

 נתאשד.
 כ״ג בניסן תש״ו (20 באפריל 1960)

 (חט 77314)
י ל י ז ר ל ב א ר ש  י

 שר הבריאות

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ה ד ו ה י ^ ו א ט השלום ב פ ש ת מ י ת ב מ ק ר ה ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמוד:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג

, לפני ״אילת•׳ תיקח  1. בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש״ך—1960 2
ף 2 י ע  יווםף ״אור־יהודה״. ם

פ ש ו  2. לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום) (תיקון), תש״ד—1960״. י

 כ״ח בניסן תש״ך (25 באפריל 1960) פ נ ח ם ר ו ז ן
 >חמ 70069) שר המשפטים

 1 סייח 233, תשי״ז, עמי 148.

 חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949
ס מ ר מ  צו בדברי פטו

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949 ג
 לאמור:

 1. האגודה להקמת ולהחזקת בתי מגורים לילדים בישראל מאושרת בזה לצרכי סעיף אישיר ?צרכי
ס ט י ט י ט  6(א) לחוק מס שבח מקרקעין, תש״ט—.1949 3

 2. לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין(פטור) (מס׳ 7), תש״ד—1960״. ״׳*ם

ל ו כ ש י א ו  ב״ז בניסן תש״ך (24 באפריל 1960) ל
 (חמ 72340) שר האוצר

 1 טייח 21, תש״ט, עט׳ 174.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר דינים וחשבונות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 •? אני מצווה לאמור:

ת 1. בצו זה — ו י ד ג * 
 ״יצרן״ — אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצורו של מצרך או בשינויו
נת הצורה, הטיב, האיכות או מכל בחינה אחרת או העוסק באריזתו או במזיגתו,  מבחי

 למעט בעל טחנת קמח ואדם המייצר או המגדל תוצרת חקלאית!
 ״יבואן״ — אדם המביא מצרך מחוץ־לארץ לשם סחר או ייצור, לרבות אדם הפועל בתור

 נאמן להבאת המצרך עבור אחדים!
 ״סיטונאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא למכור מצרך לקמעונאי׳ למעט אדם העוסק

 בסחר כפירות טריים או בירקות טריים בלבד!
 ״מחסנאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא לקבל מצרך של אחד להחסנה, לרבות בעל

 מחסן ערובה, ולמעט בעל בית קירור ן
 ״בית קירור״ — מקום המשמש להחסנת מצדך בקור!

 ״עסקה״ — רכישת בעלות או החזקה על מצרך מאחד בכל דרך מדרכי רכישה או העברת
 בעלות או החזקה על מצרך לאחר בכל דרך מדרכי העבדה, או ייצור מצרך, או שימוש
 במצרך לייצור מצרך אחר, או קבלת מצרך מאחר להחסנה, או החזרתו מהחסנה, או
 קבלתו לאיםומ בקוד או להחסנה בבית קירור, או הוצאתו ממנו, או השכרת חדר קירור,

 כולו או חלקו!
 ״הטופס״ — הטופס כפי שייקבע על ידי המנהל לגבי כל אחד מהחייבים לנהל פנקס
 מלאי או להגיש דין וחשבון, שדוגמתו אפשר להשיג במשרדו הראשי של המנהל או

 באחד ממשרדיו המחוזיים!
 ״פנקס מלאי״ — ספד כרוך מדפים המודפסים לפי הטופס, שבו הדפים או זוגות של דפים

 ממוספרים במספרים שוטפים!
 ״דין וחשבון״ — פירוט עיםקאות בטופס!

 ״רישום״ — רישום הפרטים, כפי שהם נדרשים בצו זה ובטופס!
 ״מנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על המצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),

.  תשי״ח—1958 2

 ?נירי? 2. יבואן ינהל פנקס מלאי וירשום בו, במקור ובהעתק, כל עסקה במצרכים המפורטים
 :פנקס מלאי .״..<»,״

ן בתוספת הראשונה. א 1 ב  ^ ו
ס 3. בעל מאפיה ינהל פנקס מלאי וירשום בו, במקור ובהעתק, כל עסקה בקמח והמצרכים ק נ 5 פ י ה י  נ

 מלאי ש? , . ״
 בעל מאפיה המיוצרים על ידיו.

 ניהול 4. יצרן — למעט בעל מאפיה ובעל מגדניה — ינהל פנקס מלאי וירשום בו כל עסקה
י במצרכים המפורטים בתוספת הראשונה ובמצרכים המיוצרים על ידיו, פרט לאלה המפורטים ל " ל  ש

 בתוספת השניה.

 ניהול 5. סיטונאי ינהל פנקס מלאי וירשום בו כל עסקה במצרכים המפורטים בתוספת
 הראשונה. פנקס מלאי

 1 ט״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק׳׳ת 793, תשי׳׳ח, עמי 1184.

 של סיטונאי
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 ניהול יי
 פנקס טלאי
 של מחסנאי

 ניהול פנקס
 מלאי שלבעל

 בית הירוד

 הגשת דףי י
 מפנקס המלאי

 הנשתדו״חשל
 יצר! ובעל בית

 קידוד
 הגשת דו״ח

 של סיטונאי

 הגשת דו״ח של
 בעל בית קירור

 ציון הבעלות
 וההחזקה

 טופס

 אופ! הניהול
 של פנקס

 מועדי הגשת
-דפימ מפנקס

 מלאי ודו״חות

 מקום הגשת .
 דו״חשל יבוא!\:

 מקום הגשת דו״ח
 של יצר!

 מקום הגשת
 דו״ח של בעל

 בית קירור

 מקום הגשת
 דו״ח׳ע? בעל

 מאפיה וםיטונאי

במצרכים המפורטים בתוספת  6. ״ מחסנאי- ינהל פנקס מלאי וירשום בו כל עסקה:
 הראשונה.

 7. בעל בית קירור ינהל פנקס מלאי וירשום בו כל עסקה במצרכים המפורטים בתוספת
 השלישית,

 8. יבואן ובעל מאפיה יגישו למנהל! את המקור מדפי פנקס המלאי שבהם רשומות
 העסקאות.

 9. יצרן ובעל בית קירור יגישו למנהל דין וחשבון על כל העסקאות לגביהן קיימת
 החובה לרשמן בפנקס המלאי.

 10. סיטונאי יגיש למנהל דין וחשבון בדבר המצרכים המפורטים בתוספת הרביעית.

 ר ו ר י  11. בעל בית ק
 (!) יגיש למנהל, תוך 14 יום מיום פרסום צו זה ברשומות (להא — יום
 הפרסום), דין וחשבון על מספר ^חדרי הקירור הנמצאים בבית הקירור שלו
 בציון הנפח של כל חדר במטרים מעוקבים או בציון האורך, הרוחב והגובה של

 של כל חדד, ודרגת הקוד במעלות צלזיוס שהוא יכול ליצור בכל חדד ז
 (2) יודיע למנהל על כל שינוי שחל במספר חדרי הקירור או בממדיהם או

 בדרגת הקור תוך שבעה ימים מיום שחל שינוי כזה.

 13. רכש יבואן או סיטונאי את הבעלות על מצרכים שלגביהם קיימת חובה להגיש
 העתק מפנקס המלאי או דין וחשבון, הכל לפי הענין, ולא קיבל את ההחזקה בהם או קיבל
 את ההחזקה ולא רכש את הבעלות או העביר את הבעלות ולא את ההחזקה או העביר את
 ההחזקה ולא את הבעלות, יציין בטופס בטור ״העדות״ את שמו ומענו של המחזיק במצרך

 ואת מען המחסן בו הוא מוחזק או את שמו ומענו.של בעליו, הכל לפי הענין.

 13. פנקס מלאי ינוהל ודין וחשבון יוגש לפי הטופס שנקבע ויצויינו בהם כל הפרטים
 הנדרשים בו.

 14. מי שחייב לנהל פנקס מלאי — למעט יבואן — ינהל דף נפרד בפנקס המלאי לכל
 מצרך שלגבי כל עסקה בו קיימת החובה לרשמה בפנקס המלאי. יבואן ינהל דף נפרד

 בפנקס המלאי לכל מצרך ולכל משלוח שקיבל.

 15. דפים מפנקס מלאי ודינים וחשבונות לפי צו זה יוגשו כל חודש עד החמישה בו
 לגבי החודש החולף בין שנעשו בו עסקאות ובין לאו.

 16. יבואן יגיש את המקור מדפי פנקס המלאי למנהל במשרדו הראשי.

 17. יצרן — למעט בעל מאפיה ובעל מגדניה — יגיש את הדין וחשבון למנהל במשרדו
 הראשי והעתק ממנו למנהל במחוז שבו נמצא מקום עסקו היחידי או הראשי.

 18. בעל בית קירור יגיש את הדינים והחשבונות שחייב בהם ליחידת הקרח ואיסום
 בקור, חטיבת המזון — משרד המסחר והתעשיה.

 19. בעל מאפיה יגיש את המקור מדפי פנקס המלאי וסיטונאי יגיש את הדין.וחשבון.
 למנהל במשרדו במחוז שבו נמצא מקום עסקם היחידי או מקום עסקם הראשי.
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 20. מי שחייב לנהל פנקס מלאי לא יעלים פנקס מלאי שבו נמצאים רישומים ולא
 ישחיתנו.

 21. נעשה רישום בפנקם מלאי או בדין וחשבון בטעות, יש להעביר על רישום כזה קו
 דק המאפשר את הקריאה של אותו רישום.

 22. מי שחייב לרשום עסקה בפנקס מלאי, יעשה את הרישום מיד אחדי ביצועה.

 23. - מי שחייב לנהל פנקס מלאי או להגיש דין וחשבון, ירשום בהם פרטים נכונים, מלאים
 ומדוייקים.

 24. מי שחייב לנהל פנקס מלאי יחזיק אותו במקום עסקו היחידי או הראשי.

 25. מי שחייב לנהל פנקס מלאי ישמור אותו שנים עשר חדשים מאז הגשת הדף האחרון
 מפנקס המלאי או הדין וחשבון המתייחס לעסקה שנרשמה לאחרונה בפנקס המלאי.

 26. בעל בית קירור, מחסנאי ויבואן חייבים להסדיר את החסנתו של מצדד, למעט בשר
 קפוא, באופן המאפשר בכל: עת את בקורת המלאי של אותו מצדך.

 27. יבואן, סיטונאי ומחסנאי יודיעו תוך 7 ימים מיום הפרסום, את המען הנכון, המלא
 והמדוייק של כל המחסנים, שבהם הם מחזיקים מצרך מהמצרכים המפורטים בתוספת

 הראשונה וכן יודיעו מיד על כל שינוי במספר המחסנים ובמענם.

 28. יבואן ומחםנאי יגישו את ההודעה לפי סעיף 27 למנהל במשרדו הראשי, והעתק
 ממנה למנהל במשרדו במחוז, שבו נמצא מקום עסקם היחידי או מקום עסקם הראשי.

 29. סיטונאי יגיש את ההודעה לפי סעיף 27 למנהל במשרדו במחוז שבו נמצא מקום
 עסקו היחידי או מקום עסקו הראשי.

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

 31. צו הפיקוח על המזונות (הנהלת ספרים ודינים וחשבונות), תש״ט—1949 3 — בטל.

 32. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות), תש״ך—1960״.

 העלטהוהשחתה
 של פנקס טלאי

 טעות ברישום

 זטו הרישום

 איסור של רישום
 כלתי נכון

 טקוט החוקח
 פנקס מלאי

 שטירה על
 פנקפ המלאי ׳

 אופן ההחסנה
 של מצדד

 כמחסן

-הודעה בדבר
 טע! מחסנים

 טקופ הגשת
 הודעה לירי

 יבואו ומחסגאי

 טקופ הגשת
 הודעה על ידי

 סיטונאי
 שטירת דינים

 אחריפ
 ביטול

 השם

 הוזוםפת הראשונה
 (סעיפים 2, 4, 5 ו־6)

 אבקת חלב
 אורז בכל צורותיו

 בשר מכל המינים לרבות בשר משומר
 גלוקוזה

 דגי יבוא
 שמני מאכל וחמרי גלם לייצור שמני מאכל, חמדי גלם לייצור סבון וחמרי גלם

 לייצור דטרגנטים
 חטים למיניהן וקמח הטיפ

 סוכר
 פולי קקאו, עוגות קקאו, חמאת קקאו ותחליפי חמאת קקאו

 תה
 קפה ירוק

 3 ק״ת 8, תש״ט, עט׳ 133.
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 קטניות למיניהן המיועדות למאכל אדם או לזריעה
 פירות מיובשים

 קמח בשד
 קמח דגים
 קמח חלב

נים  בוספאות מכל המי
 התוספת השניה

 (סעיף 4)

 חרדל
 גזוז

 סודה
ן  קפה קלוי או טחו

 תחליפי קפה

 גבינה מכל המינים
 תפוחי אדמה

 ביצים

 אפונה גרוסה
 אבקת אפיה
 אבקת וניל

 בורגול
 גריסי פנינה
 גביעי גלידה

 התוספת השלישית
 (סעיף 7)

 בשר מכל המינים לרבות בשד משומד
 עופות מכל המינים

 דגים מכל המינים
 חמאה מכל המינים לרבות שומן חמאה

 התוספת הרביעית
 (סעיף 10)

 קפה ירוק וקפה קלוי
 קמח בשר,
 קמח דגים
 קמח חלב

 כוספאות מכל המינים

 סוכר
 אורז

 שעועית
 בשר משומר

 תה
י יבוא  דג

ד י פ ס ס ח נ  פ
ד המסחר והתעשיה  ש

 כ״ג באדר תש״ך (22 במרס 1960)
 (וזמ 710115)

 חוק התביעות של ?!רבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957
 צו בדבר הסכמים קיבוציים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק התביעות של קדבנות השואה (הסדר הטיפול),
ד: י מצווה לאמו  תשי״ז—1957 אנ

 1. ההסכמים הקיבוציים המפורטים בתוספת, דינם לעגין ההגדרה ״תביעה״ כדין תחיקה. אלרזח ע5
 הסכמים

 . קיבוצייפ
 2. לצו זה ייקרא ״אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים השם

 קיבוציים)תש״ד, —960i״.

 1 ס״וו 223, תשי״ו, עמ׳ 74; ם״ח 308, תש״ד, עמי 84. י : -
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 תוספת

Conference on Jewish ן י  1. הסכם קיבוצי מפברואר 1957 בין החברה I. G. Farben לב
 Material Claims against Germany בדבר תביעות לפיצוייט בעד עבודות כפיה.

Conference ן  2. הסכמ קיבוצי מדצמבר 1959 בין הפירמה Friedrich Krupp Essen לבי
 on Jewish Material Claims against Germany בדבר תביעות לפיצויים בעד עבודות

 כפיה.

 3. הסכם קיבוצי מיוני 1959 בין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לבין איחוד
 חיילי מלחמת העולם השניה ואיגוד החיילים המשוחררים בישראל בדבר תביעות

 לפיצויים של נרדפים שנפלו בשבי הגרמני ביוון או על האי כרתים.

 א׳ באייר תש״ד (28 באפריל 1960)
ן ז ו ס ר ח נ ) פ m « 70030 

 שד המשפטים

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״

 (לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 706 מטר מרובע, הידוע כחלקה 395 בגוש 6123,
 הרשום בלשכת רישום הקרקעות של פתח־תקוה כסוג ״מתרוכה״ לפי שטד מספר 10841

; מת) י  מיום 25 ביולי 1935, מהווה דרך ציבורית (להלן — הדרך הקי

ית מם׳ 68 — אדמת שפק״, שהודעה בדבר  והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנ
 ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 235׳ תשי״ב, עמ׳ 810, נקבע שיש

 לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע על 243 מטר מרובע ו

 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת החלק האמור של הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״
 לסוג ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום
ו נתנ י  הזכויות או טובות ההנאה, שהיו נהנים מהן לפנים בחלק האמור של הדרך הקיימת, י

ני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!  זכויות או טובות הנאה שהן בעי

ך ד י מצווה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על א  לפיכך אנ
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ד  ישראל, 1922—1947 ג
, כי חלק של הדרך הקיימת בשטח של 243 מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״  תש״ח—1948 2

 ויירשם בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של פתודתקוה.

 כ״ח בניסן תש״ך (25 באפריל 1960)
ן ז ו ס ר ח נ  (חמ701)s0 פ

 שר המשפטים

 1 חוסי א״י, כרו נ׳, עמ׳ 2738 : ע״ר 1930, תום׳ 2 מס׳ 808, עט׳ 381.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 קובץ התקנות 1010, ט׳ באייר ת׳ע״ר, 6.5.1000



 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 ננוםח משולב]
 • צו בדבר התייצבות לרישום ולבדיקות לשם קביעת כושר לשירות בטחון

ד לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (ד) ד
ר: , אני מצווה לאמו  משולב] ג

 1. בצו זה —
ו משפט  ״בד־דישום״ — גבר, אזרח ישראלי או שמקום מגוריו הקבוע הוא בשטח שחל עלי
נת ישראל ושנולד בתקופה שבין א׳ בתשרי תש״ג (12 בספטמבר 1942) ובין  מדי

5 באפריל 1943), שני התאריכים בכלל. ) ג ״ ש  כ״ט באדר ב׳ ת

 2. (א) כל בד־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקה רפואית ולבדיקות אחרות
 לשם קביעת כשדו לשירות בטחון, באחד המקומות המפורטים בלוח א׳ שלהלן בשעות׳ שבין

 08.00 ל־12.00, ביום המצויין בלוח בי, בטור שממול לאות הראשונה של שם משפחתו.

 (ב) בר־רישום שהתייצב לרישום לפי צו שידות בטחון (קריאה לרישום),
, רואים אותו כאילו התייצב לרישום לפי צו זה.  תש״ד—1959 2

אה לרישום ולבדיקות) (מם׳ 4), תש״ד—1960״. (קרי ן  3. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחו

 לוח א׳

 ־ירושלים׳ — לשכת הגיוס, רחוב בית־לחם, פינת עמק הרפאים מם׳1
 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס, רחוב פוריה מס׳ 1, יפו
 חיפה — לשכת הגיוס, רחוב י. ל. פרץ מם׳ 32

י פגיה נ  פתדדתקוה — לשכת הגיוס, שיכון עירו
 טבריה — לשכת הגיוס, רחוב נצרת, מול העיריה

 באר־שבע — לשכת הגיוס, רחוב המעפיל מול קולנוע ״עדן״

 לוח ב׳

עי כי, כ״א באייר תש״ד (18,17 במאי 1960)  א יום שלישי או רבי
 יום חמישי או שישי כ״ב, כ״ג באייר תש״ר (20,19 במאי 1960)
 ג יום ראשון או שני כ״ה, כ״ו באייר תש״ר (23,22 במאי 1960)

 ד יום שלישי כ״ז באייר תש״ך (24 במאי 1960)
 ה יום רביעי או חמישי כ״ח, כ״ט באייר תש״ד (26,25 במאי 1960)

 ו יום ראשון ג׳ בםיון תש״ד (29 במאי 1960)
 ז יום שני או שלישי ד׳, ה׳ בםיון תש״ך (31,30 במאי 1960)

 ח יום חמישי שישי ז׳, ח׳ בםיון תש״ך (3,2 ביוני 1960)
 ט יום ראשון י׳ בסיון תש״ד (5 ביוני 1960)

 י יום שני י״א בסיון תש״ך (6 ביוני 1960)
 כ יום שלישי או רביעי י״ב, י״ג בסיון תש״ד (8,7 ביוני 1960)

 ל יום חמישי או שישי י״ד, ט״ו בםיון תש״ך (10,9 ביוני 1960)
 מ יום ראשון או שני י״ז, י״ח בםיון תש״ך (13,12 ביוני 1960)

 1 ס״ח 206, ת׳עי״ט, עט׳ 286.

 2 ק״ת 962, תש״ד, עט׳ 251.

 קובץ התקנות 1010, ט׳ באייר תש״ד, 0,5,1960



׳ (המשך)  לוח ב

 י״ט, כ׳ בסיון תש״ך (15,14 ביוני 1960)
 כ״א בםיון תש״ד (16 ביוני 1960)
 כ״ד בסיון תש״ך (19 ביוני 1960)

 כ״ה, כ״ו בםיון תש״ך (21,20 ביוני 1960)
ו (23,22 ביוני 1960) ״ ש  כ״ז, ב״ח בםיון ת

/ ב׳ בתמוז תש״ך (27,26 ביוני 1960)  א
 גי, ד׳ בתמוז תש״ד (29,28 ביוני 1960)

 חי, ט׳ בתמוז תש״ך (4,3 ביולי 1960)
 י׳ בתמוז תש״ך (5 ביולי 1960)

ב י ן נ ו ר ה  א
 פוקד

 2 יום שלישי או רביעי
 ם יום חמישי
 ע יום ראשון

 יום שני או שלישי
 צ יום רביעי או חמישי

 ק יום ראשון או שני
 ד יום שלישי או רביעי

י  ש יום ראשון או שנ
 ת יום שלישי

 כ״ג בניסן תשץ־(20 באפריל 1960)
 (חמ 73021)

 מדור לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 צו כדבר המועצה האזורית האלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות,1941 *, והסעיפים 14 (א)
ר: , אני מצווה לאמו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

, בפרט (יג) —  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשיי׳ח—1958 3

 (1) שמות הישובים אדרת ושריגים והשטחים המפורטים לצדם בטור ב׳ —
ימחקו ז  י

: א ו ב י /  (2) אחרי שם הישוב רוגלית והשטח המפורט לצדו בטור ב

 ״נחושה השטח המסומן במפה במספר 15״.

 (3) במקום ״השטח המותחם בקו כחול פרט לאותם שטחים המותחמים בקו
 אדום״ יבוא ״השטחים המסומנים במפה במספרים 11,8 והשטח המותחס בקו

 כחול פרט לאותם שטחים המווגחמים בקו אדום״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (האלה, תיקון), תש״ך—
 1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ד (10 באפריל 1960) ח ״ ש ת ן ס י נ ב ג ״  י
 (חט 8001) שד הפנים

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

 2 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ מס* 1, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק״ת 942, תשי״ט, עט׳ 2009.

 קובץ התקנות 1010, ט׳ באייר תש״ד, 6.5.1960



 פקודת העיריות, 1934 .
 חוק עזר ללוד בדבר מודעות ושלטים

נה מועצת עירית לוד  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, מתקי
ה:  חוק עזר ז

, תבוא  1. במקום התוספת השניה לחוק עזר ללוד (מודעות ושלטים), תש״ך—1959 2
: ו  תוספת שניה ז

 ״תופפת שניה
( ( א  (סעיף 3 (

 שיעור האנרח
 בלירות

— לכל שבוע ממוצאי שבת ה ט ר ס  1. מודעה המתפרסמת דרד ה
ד בכלל) או הלק משבוע — לכל קולנוע 1.50 ע ו ) י ש  עד יום ש

 2. סרט פרסום בקולנוע — לכל 50 מטר רץ או לחלק מהם —
 לכל קולנוע 3.00

 3. מודעה המתפרסמת דרד הארה על ידי חשמל, זרחן או כל אמצעי
 אחר, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר אורך או אם

 הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 3.50

 4. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל 100 ס״מ מרובעים או חלק
 מהם — לכל חודש או חלק ממנו 0.15

 5 מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —
 מודעה גדולה — עד שלושה ימים 3.20
 לכל יום נוסף 1.40

ד 50 טפסים, מעל ל־50 טפסים —  וכן 4.00 לירות בעד הדבקה ע
 לכל טופס 0.08 לידה.

נונית — עד שלושה ימים י 1,90  מודעה בי
 לכל יום נוסף 0.65

 וכן 3.00 לירות בעד הדבקה עד 50 טפסים, מעל ל־50 טפסים —
 לכל טופס 0.07 לירה.

ד שלושה ימים 1.40  , מודעה קטנה — ע
 לכל יום נוסף 0.45

ד 50 טפסים, מעל ל־50 טפסים —  וכן 2.50 לירות בעד הדבקה ע
 לכל טופס 0.06 לירה.

ד שלושה ימים 0.90  מודעה זעירה — ע
 לכל יום נםף 0.30

 וכן 2.00 לירות בעד הדבקה עד 50 טפסים, מעל ל־50 טפסים —
 לכל טופס 0.06 לירה.

 6. מודעה על לוח מודעות לשימוש בלעדי לתקופה מסויימת —
 לכל חודש או חלק ממנו — לכל מטר מרובע 8.00

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ Ali עמי 1.

 סוג״ז התסנות 1010, ט׳ באייר תש״71 6.5.1960



 שיעור האגרה
 בלירות

 7. שלט המותקן מעל לעםק — לכל מטר אורך או אם הרוחב ארוך
 יותר, לכל מטר רוחב או חלק ממנו — לשנה 2.50

 8. שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העיריה מחוץ לשטח
 התפוס על ידי העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה 50.00

 9. שלט המותקן מעל לכל שטח אחר, באולם שעשועים, מגרש
 ספורט ושעשועים, או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק —

 לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה 20.00״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (מודעות ושלטים) (תיקון), תש״ך—1960״

ל י מ ר ק ד נ ס כ ל  נתאשר. א
 כ״ג באדר תש״ך (22 במרס 1960) ראש עירית לוד

 (חמ 88207)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר היפנים

 פקודת העיריות, 1934

ן ו ש י ע ר ה סו אי ן ו ו י ק נ ת ה ר י מ ר ש ב ד ה ב י נ ת נ ר ל ז ק ע ו  ח

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

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
ת נתניה ו די  ״העידיה״ — עי

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה!
 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע וכיוצא באלה!

! ג ו נ  ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עי
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו..יותר מ־50 אנשים למטרות ציבוריות,

 למעט בית מגורים!
ו!  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עלי

, מת י  ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות, ושאריות של גרעינים, בטנים, פ

פות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה ו  נייד, עטי
 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה להיות פקח לענין חוק עזר זה.

ג לרבים. ו נ נוג כשמתקיים בו עי  איפור עישין 2. לא יעשן אדם בבית עי

ת 3. לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה. ו י כ  איפור ט
 גרעינים או

 פיצוחם
 איסור לנלוד 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 וזריקת פסולת
 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 1104 קובץ התקנות 1010, ט׳ באיייר תש״ד, 6.5.1960



 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לעניו חוק עזר זה, שאת מודעות
 תכנן, .מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה.

 6. בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו, יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום ועובר על חובת התראה
 הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות בו כל רשות מיסה
 מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה. ־

. א) ) ן  (ב) לא יפריע אדם לפקח מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קט

. 0 ' " י נו — קנם מאד. לירות. "  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

_ השט _ ך ״ ש  9. .לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), ת
 1960״.

ס ק ו  נתאשד. ד. פ
 כ״ג באדר תש״ך (22 במרס 1960) ראש עירית נתניה

 (חט 886021)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לדימונה בדבר פתיחת עםקים וסגירתם

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,.1941 ג
ה:  המקומית דימונה חוק עזר ז

— הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
נה!  ״המועצה״ — המועצה המקומית דימו

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מזנון, בית מלאכה וכל מקום אחר שבו מתנהל
 עסק, נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג, בית מרקחת, מלון

 או פנסיון 5
 ״בית אוכל״ — כל מקום שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לשם צריכתם בו במקום,

 למעט קיוסק!
נוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים  ״בית עי

!  הציבוריים, 1935 2
 ״חנות לממכר מזון״ — מקום שמוכרים בו דברי מכולת, ירקות, פירות, דגים, עופות ובשר!
 ״חנות כללית״ — מקום שמנהלים בו עסק קמעוני, לרבות חנות כל בו ולמעט חנות לממכר

! ן ו  מז
, כימי מנוחה שתחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי המנוחה, תש״ח—1948 3
י שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת  חצי שעה לפנ
 הכוכבים, וכולל ליל תשעה באב, שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה

!  5 למחרתו
 ״פתוח״ — פתוח לקהל לשם קניה או מכירה, מתן שירות, הגשת אוכל ועשיית עסק.

 1 עייר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1935׳ תוס׳ 1 טס׳ 496, עט׳ 49.

 3 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 4, עט׳ 12.
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ת עינוג. ת ־• עסק או בי בי ח: מי מנוחה לא יפתח אדם ולא. ירשה לפתו  2. בי

 3. (א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —
 (1) חנות לממכר מזון — בשעות שבין 19 לבין 6, ובין 13.30 לבין 15.30«

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

 (3) חנות כללית — בשעות שבין 19.30 לבין 8, ובין 13.00 לבין 115.30
 (4) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (3) — בשעות שבין 19 לבין

 5, ובין 13.00 לבין 115.30
(  אולם בכל אחד מהימים כי׳ו, כ״ז וכ״ח באלול! חי, י״א, י״ב וי״ג בתשרי
! י׳יא, י״ב וי״ג בניסן! ג׳ ודי בסיון, מותר בו — אם אינו  ד׳ באדר עד ט״ו בו

 חל בשבת — לפתוח כל בית עסק עד שעה 22.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית המועצה להתיר פתיחת חנויות לממכר

 מזון בשעות הצהרים.

ת אוכל.  ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בי
 בימי מנוחה שלא פורטו בסעיף קטן (א) לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח

 (א) 4.
 (ב)
 בית אוכל

נה וכיוצא באלה!  (1) שמגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגי
 (2) שלא פורט בפסקה (1) — בשעות שבין 22.00 לבין 10 ובין 15 לבין

 צאת הכוכבים.

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

 6. לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה, ובימים שאינם ימי מנוחה
ת בית המרקחת שלו  בשעות שבין 19 לבין 6, ובלבד שבעל בית המרקחת חייב לפתוח א

ת שיקבע ראש המועצה. י  כשהגיע תורו לכך לפי תכנ

4 לא יחולו על בית עסק, בית עינוג או בית אוכל שבעלו  7. (א) הוראות הסעיפים 2 ד
 אינו יהודי, ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.

 (ב) הוראות הסעיפים 4 ו־5 לא יחולו על הספקת אוכל או משקה במלון, פנסיון,
ימ בו והצורכים את האוכל או את  אכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנ

 המשקה בו במקום.

־ קנס 100 לידות.  8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו ־

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ו—1960״.

 :סגירת בית
 •אוכל בימי

 מנוחת

 סגירת בית
 אוכל ביטים

 שאינם
 זטי מנוחה
 סנירת בית

 ;מרקחת

 תחולח

 עבירות וענשים

 השם

ד ו  ע. ל ד
 ראש המועצה המקומית דימונה

 נתאשד.
 כ״ח באדר תש״ד (27 במרס 1960)

 (חמ 81929)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר להדר־רמתיים בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ? מתקינה המועצה
 המקומית הדר־רמתיים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— הגדרית
 ,,,המועצה״ — המועצה המקומית הדד־רמתיים!.

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה ן • •::0
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג !

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה !
 ״׳מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה צבורית,

 למעט בית מגורים!
 ;״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

 ,,פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל, וכיוצא באלה!

 ,,מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
 י, עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים כשמתקיים איסור עי׳8ו>
 בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה. איסורטכירת
 גרעינים או

 פיצוחט
 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. איסור לכ5יד

 וזריקת פסולת

 5. כעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות, לעניו חוק מודעות ;
 עזר זה, שאת תכנן, מספרן, גדלו וצורתן יקבע ראש המעוצה. _

 6. בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקח יתדה בכל אדם הנמצא באותו מקום חובת התראה-
 ועובר על הודאות 3,2, או 4.

 7. (א) המפקח דשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל רשות מיסה
 מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 8. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות. ענשים

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־רמתיים (שמירת הנקיון ואיסור העישון), השט
 תש״ד—1960״.

ן ב  נתאשד. ־ ב. א
 כ״ג באדר תש״ך (22 במרס 1960) ראש המועצה המקומית הדד־רמתיים

 >חמ 821317) ־
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א׳)

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

 הודעה על החלטת המועצה המקומית כנרת בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה שהמועצה המקומית כנדת החליטה שקנס פיגורים בשיעור של עשרים
 למאה יווםף על כל סכום של —

 (1) ארנונה שהוטל על ידי המועצה המקומית כנרת ולא שולם תוך ששה
 חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי הוראות פקודת המועצות המקומיות,

 (2) מם עסקים מקומי שהוטל על ידי המועצה המקומית כנרת ולא שולם תוך
 ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי ההוראות של פקודת הרשויות

ז 1 1941 

.  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

י ל א ע ר ז ל י א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית כנדת

 נתאשר.
 כ״ט באדר תש״ך (28 במרס 1960)

 >חמ 83524)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 110.

 2 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 1108 קובץ התקנות 1010, ט׳ באייר תש״ד, 6.5.1960
 המחיר 30 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליט


