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 חוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959

ות בדבר ארגון ותקן של יחידות כבאים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 7 ר35 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט-1959 / אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״המפקח״ — מפקח הכבאות הראשי שנתמנה לפי סעיף 22 לחוק !

 ״תחנת כבאות״ — מקום ריכוז לכבאים וציוד כבאות, שנקבע לפי תקנה 3.

 2. י ואלה כינויי הדרגות שבהן ידורגו הכבאים והכבאים המתנדבים, לפי הסדר למן הדרגה
 הגבוהה ביותר ומטה:

 (1) טפסר«
 (2) טפםר־משנה!

 (3) רשף!
 (4) רשף משנה 5
 (5) קצין כיבוי!

 (6) קצין כיבוי משנה !
 (7) רב סמל!

 (8) סמל כבאי?
 .,. (9) כבאי ראשון!

 (10) כבאי.

 3. » כל דשות כבאות תקיים תחנות כבאות במספר ומסוג כמפורט בתוספת הראשונה,
 במקומות שתקבע בהסכמת המפקח ותקבע את האזור שאותו תשרת כל תחנה.

 4. התקן של כל תחנת כבאות מכל סוג בכבאיס ובכבאים מתנדבים יהיה כמפורט בתוספת
 השניה.

 5. , לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידות כבאים),
 תשכ״ב—1962״.

 וזופפת ראשונה
 (תקנה 3)

 ׳הגדרות

 דרגות

 קביעת תחנות
 כבאות ברשויות

 הכבאות

 תהו תחנות
 •כבאות

 ב2
 םוני התחנות
 א2 א3 ב1

 ס״ה מםפר
 רשות הכבאות התחנות

: ת ו י ר י  1. ע
 ירושלים

 אילת
 גבעתיים

 פתח־תקוה
 דמת־גן

 תל־אביב־יפו

 1 ס״ח 290, תשי״ט, עמ׳ 199.
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 ס״ד! מספר 1
 התחנות

: ם י ר נ י ? ד ו ג י  2. א
' ? ' י  אזור אילת (שירותי כבאות) : .7 י ׳1 ״ 1 י י
 אזור אשקלון (שירותי כבאות) ;־. :1 1 3 3
 יאזור באר־שבע (שירותי כבאות) 10 . י :1 3 6

 אזור בני־ברק י .(שירותי כבאות) ; 1 11
 אזור בית־־שמש .' ,(שירותי כבאות) 3 . !1 2

 אזור הרצליה (שירותי כבאות) 1 11
 אזור השרון (מכבי אש ומגן דוד אדום) 5 4
 אזור חדדה (שירותי כבאות) י. 4 יי 1 ;1 1 י 2׳
 אזור חולון (שירותי כבאות) 2 1 • 1
 אזור חיפה (שירותי כבאות) . 6 1 1 1 3
 ׳׳1 1 3

א  אזור טבריה (שירותי כבאות) 5 '
. 7 < •••• י 1 2 4 . ,  אזור יזרעאל (שירותי כבאות)
 אזור נהדיה (שירותי,כבאות) 3 1 2
4 

 י 1 .

 אזור גתגיה (שירותי כבאות) י 5 1
 אזור עכו (שירותי כבאות) י 4 י 1 3
5 1 1 

! 7 
 אזור קרית־שמונה (שירותי כבאות)

 אזור ראשוךלציון (שירותי כבאות) 1 !
 אזור רחובות (שירותי כבאות) 6 1 3

*  תופפת שניה • י: י
 (תקנה 4)

 תקנים של כבאים וכבאימ מתנדבים בתחנות כבאות!

: המספרים בסוגריים מתייחסים,לכבאים מתנדבים, בנוסף לכבאים שמספרם מצויין ה ר ע  ה
 בלא סוגרים. ,

1 ת כבאות י מסוג א נ ח  ת

י  כדה -
 ם״ ה

 כבאיט
 מתנדבים

 ם״ ה
 כבאיט

 ן
 כבאי כבאי

 כבאי... ךא׳טו״ן
 .־רבד
 סמל

 קצי!
 כיבוי

 רש ו!
 התפקיד טפסר משנה רש וי משנה

1 
: '.,.3 

7 
10 
76 
50 
8 

17 ••. 

.. 2 
5 
6 

40 
50 

 5 י•
12 

 י !1•
 ....'ג ..

2; 
4 

36! 

3 
5 , 

(14)11 
(36) 
1 

(6) 

(14)11 
(14) 
(4) 
(4)1 

«) 
(6) 

(6)11 

2 

(6)3 

: 1 

(2) 
4 

(1) 1 
(2) 1 

(1) 
1 

(.1) 
1 

1 
 מפקד 1

 סגן מפקד
 קצין מניעת דליקות

 ראש משמרת
 נהג כבאי

 כבאי
 אפסנאי כבאי

 קשר כבאי
 ם״ה כבאים 1 1 1;' 1 6 5 13 : 12 12 52 — ׳ '52

120 120 56 36 15 6 5 1 1 —  ס״ה כבאים מתנדבים — •
 סה״כ 1 1 1 2 11 11 28 48 68 ; 52 120 173
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ת כבאות מסוג א 2 נ ח  ת

 ם״ ה
 סייד.

 כבאים
 מתנדבים

 ס״ה
 כבאי כבאי כבאים

 ראשו!
 סמל
 כבאי

 רב־
 םמל

 קצי!
 כיבוי

 רשף
 טפסר רשףי משנה

 התפקיד משנה

 «פקד 1 1 — 1
 סגן מפקד 1 1 1
 קצין מניעת דליקות 1 (1) (3) 1 4 5
 ראש משמרת 3 (3) 3 3 6

 נהג כבאי 1 6(3) 7(3) 7(7) 21 13 34
 כבאי 0׳) (14) — 21 21
 אפסנאי כבאי 1 1 (2) 2 2 4
 קשר כבאי 1(1) 1(2) 1(3) 3 6 9

 סה״כ כבאים 1 1 1 4 1 8 8 8 32 — 32

49 49 — | 24 14 10 — 1 — _ _  ם״ה כבאים מתנדבים '

 ס״ה 1 1 1 5 1 18 22 32 32 49 81

ת כבאות מסוג א 3 נ ח  ת

 ם״ה
 ם״ ה

 כבאים
 מתנדבים

 ס״ה
 כבאי כבאי כבאים

 ראשון
 סמל
 כבאי

 רב־
 םמל

 קציז
 כיבוי

 רש1*
 או רשו!
 משנה

 התפקיד

 מפקד 1 1 — 1
 סגן מפקד (!) — 1 1
 קצין מניעת דליקות 1 1 — ׳ 1
 ראש משמרת 1 3(3) 4 3 7

 נהג כבאי 3(3) 3(9) 6 12 18
 כבאי (6) (12) — 18 18
 אפסנאי כבאי 1 (2) 1 2 3
 קשר כבאי 1 (2) 1 2 3

 סה״כ כבאים 1 1 1 5 3 3 14 — 14

 ס״ד. כבאים מתנדבים — 1 — 3 13 21 — 38 38

 ם״ד• 1 2 1 8 16 24 14 38 52

1 ת כבאות מסוג ב נ ח  ת

 ם״ה
 ס״ ה

 כבאים
 מתנדבים

 ס״ה
 כבאי כבאי כבאים

 ראשו!
 םמל
 כבאי

 רב-
 סמל

 ימיי!
 התפקיד כיבוי

 מפקד 1 1 — 1
 סגן מפקד (1) — 1 1

 נהג כבאי 1 3(1) 4(3) 8 4 12
 כבאי 1(5) (12) 1 17 18
 אפסנאי כבאי (1) (1) — 2 2
 קשר כבאי (1) — 1 1

 ס״ה כבאים 1 1 3 5 — 10 — 10

 ס״3 כבאים מתנדבים 1 ~~ 3 9 12 י — 25 25

 ס״יי 2 1 6 14 12 10 25 35
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ת כבאות מסוג ב 2 1 נ ח  ת

 : גדה ־
 ם״ה

 . כבאים
 מתנדבים •

 ם״ה
 כבאי כבאי כבאים ־

 ראשון
 סמל
 כבאי

 רב־
 סמל

 קצין
 התפקיד כיבוי

 מפקד 1 1 — 1
י 1 1  סגן מפקד (1) —

 נהג כבאי. 1 3(1) (ל) 4 8 12
 כבאי (6) (12) — 18 18
 אפסנאי כבאי (1) (1) י — 2 2
 קשר כבאי (1) — 1 1
 5 י . — 5

 ס״ה כבאים 1 1 3 — —
 ס״ה כבאים מתנדבים 1 — 3 14 12 — 30 30
 ס״ה 2 1 • 6 14 12 5 30 35

ת כבאות מםוג ג נ ח  ת

 פייה
 . ם״ה

 כבאים
 מתנדבים

 ס״ה
 כבאי כבאי כבאים

 ראשון
 סמל
 התפקיד כבאי

1 ' ־  מפקד 1 1 —
 סגן מפקד (2) — 2 2
 נהג כבאי (4) — 4 *־

 ס״ה כבאים 1 — — 1 __ 1
 ס״ה כבאים מתנדבים — 2 4 — 6 6
 ס״ה 1 2 4 1 6 7

 ד׳ בסיון תשכ״ב (6 ביוני 1962)
 (חמ 76544)

ה ש פ י ר יא ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת בתי הדואר
תי טלפון רו ר תעריף! של שי ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג

^ , ״ , בחלק ב׳׳ ה  1. בתוספת הראשונה לתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תש״ך—1960 2

 אחרי ״בית הלל״ יבוא:
 התוספת

 . הראשונה
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 *י ^ 3
 1- *י 4ב
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3 3 ? 
 5ג־ *ד
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 ו ו ו ו ו ו ו ו ה ה ה ו ו ו ו ד ה ה ה

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קט״ו, עמ׳ 1155.

 2 ק״ת 1001, תש׳׳ד, עמי 927: ק״ת 1030, תש״ד, עמ־ 1497: ק״ת 1142, תשכ״א, עפ׳ 17061; ק׳׳ת 1188,

 תשכ׳׳א, עמ׳ 2577; ק״ת 1229, תשב׳׳ב, עמי 0׳44; ק״ת 1232, תשכ״ב, ׳!מ׳ 481; ק׳׳ת 1289, תשב״ב, עמ׳ 1655.
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 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעדיפי טלפת) (תיקון מם׳ 4), תשכ״ב-
 1962״.

ח ם ־ מ נ  כ׳ בסיון תשכ״ב (22 ביוני 1962) ח. ב ן
) המנהל הכללי של משרד הדואר 7 8 0 0 מ 0 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד~1953
ק יה כחו ת של גרמנ י ל ר ד פ קה ה בלי יים סל הרפו ר חוק הפיצו ר אישו ב ד  צו ב

ח טו ם דמי בי ו ל ש ת ר מ ם לענין פטו לי  תגמו

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (ב) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 1
 לאמוד:

 אישור חוס 1. . החוק הפדרלי לפיצוי קרבנות הרדיפה הנציונלסוציאליםטית (חוק הפיצויים הפדרלי),
 תגמולים שניתן ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ושפורסם בספר החוקים הפדרלי מיום 29 ביולי

 1956, חלק 1, עמוד 559, אושר כחוק תגמולים לענין סעיף 46 (ב) לחוק.

 תחילה 2. תחילתו של צו זה היא ביום י׳ באדר א׳ תשכ״ב (14 בפברואר 1962).

 השם . 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית
 של גרמניה כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ״ב—1962״.

ן ו ל ל א א ג  י״א בסיון תשכ״ב (13 ביוני 1962) י
) שר העבודה 7 5 0 3 1 מ 8 ח ) 

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6; ם״ח 63», תשכ״ב, עמ׳ 40.

 פקודת סימני סחורות
ר סימון גרביים ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 א, 15ד ר15ו לפקודת סימני סחורות / ולאחר התייעצות
 בועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה:
 ״גרביים״ — גרביים למיניהם סרוגים מחוטי טקסטיל מכל סוג שהוא, לרבות גרביים סרוגים

 מחוטים שנטוו מסיבים מלאכותיים או מסיבים סינתטיים!
 ״סיבים מלאכותיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבעי ?

 ״סיבים סינתטיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר שיוצר בדרך סינתטית
 ״משווק״ — משווק שאינו יצרן של גרביים, לרבות סיטונאי, קמעונאי או רוכל.

- 1 חוקי א״י, כרד בי, פרס צ״א, עמ׳ 889; ם״ח 257, תשי״ח, עמי 156.
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. חובתהסיטו! ה ז ו צ ת ו א ר ו ה  2. (יא)• ייצרן של•:גרביים יסמנם בהתאם ל

 (ב) משווק של גרביים יסמנם בהתאם להוראות צו זה, אם הוחזקו על ידיו לפני תום
 התקופה לחיסול המלאי ולא סומנו בהתאם להוראות צו זה.

־ שפת הסימון ה ד ש ב ל ב , ו י ד ב ע ח ה ם ו נ 1 י ש,1 ד ״ ^ m ״ ף ״ » ס ן ן , « , ' ר ת ן . מ ת י ר ב ע , נ ד , p ,ך) a n j n י 3 

 אותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות.

"55w^',B י ב ג , " ׳ על. ( ד ס פ ד ת ה ו ע צ מ א ) הסימון על ידי יצרן יהיה בדור ובר־קיימא ייייעשי׳ ב א 4 
 גרב אחד לפחות של זוג גרביים מחוברים ביניהם או ארוזים בתוך עטיפה או על גבי כל

 גרב וגדב, בבל מקדד. אחד.

 (ב) הסימון ייעשה על כותרת הגרב (Welt) או על סולייתו — בגרביים ארוכים
 לגברות ועל סוליית הגרב—בגרביים קצרים לגברים, גברות וילדים.

 (ג) בארז זוג גרביים בעטיפה שקופה, יהיה הסימון כולו גלוי לעין מבעד לעטיפה
 השקופה או יודפס. עליה, נוסף על הסימון המודפס על הגרב עצמו.

 (ד) גארז זוג גרביים בעטיפה אטומה, לא שקופה, יודפס הסימון כולו על גבי העטיפה
 נוסף על הסימון המודפס על הגרב עצמו.

 ׳•5; ״ הסימון על ידי יצרן יכלול פרטים אלה:

 (1) שמו ומען מפעלו של היצרן או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו!

 (2) (א) גודל הגרביים לפי מספדים!
 (ב) בגרביים סרוגים מחוטים אלסטיים שנטוו מסיבים סינתטיים מותר
 לסמן את גדלם במלים ״קטן״, ״בינוני״ או ״גדול״ במקום לםמנם

 במספרים!

 (3) . (א) שם הסיב ממנו נטוו החוטים ששימשו לסדיגת הגרביים!

 (ב) בגרביים סרוגים מחוטים מעורבים או מחוטים שנטוו מסיבים
 מעורבים יפורט שם כל סיב וסיב ותכולתו במשקל של כל אחד מהסיבים

 באחוזים למאה לפי םדד גודל תכולתם!

 (ג) הסיבים הםינתטיים או המלאכותיים שבהרכב הגרביים אינם טעונים
 סימון בשמותיהם המיוחדים לכל אחד ואחד ומותר לכללם בכינויים

 ״סיבים סינתטיים״ או ״סיבים מלאכותיים״, הכל לפי הענין!

 (ד) היתה התכולה של סיב מסויים קטנה מאשר .10% במשקל, מותר
 לכלול את כלל הסיבים האלה בכינוי ״סיבים אחרים״ מבלי לפרט את
 שמותיהם, אולם יש לציין במקרה זה את כלל התכולה של סיבים כאלה

t י באחוזים למאה במשקל 

 (4) עובי החוטים ביחידות ״דניה״ (Denier) בגרבי גברות הסרוגים מחוטים
 סינתטיים או מלאכותיים! מותר להוסיף מספד המציין את צפיפות הסריגה
 (Gauge) דהיינו את מספר המחטים לאינץ׳ וחצי במכונות הסריגה או את
 המספר הכולל של המחטים במכונת הסריגה! מספרים אלה יבואו ליד המספר

t המציין את עובי החוט ויופרדו ממנו על ידי קו נטוי 

 פרטי הסיטו!
 על ידי יצרן

 קובץ התקנות 1380, נ׳ בתמה תשכ״ב, 5.7.1962 2179



 (5) (א) גרביים פגומים יסומנו נוסף על הפרטים האמורים בסימנים אלה:
 (1) בסימן ״סוג ב׳ ״ — אם יש בהם אך ורק פגמים אלה׳ כולם או

 מקצתם:
 (א) כתם אחד בכותרת הגרב (Welt), בסוליית הגרב או

 בחדטומו!
 (ב) פגם ברציפות בעין (Stitch) אחת באורך שאינו
 עולה על 5 מ״מ, ובלבד שלא נגרם על ידי כך חור והגרב לא

 עבר כל תהליך של תיקון על ידי תפירה;
 (2) בסימן ״סוג ג׳ ״ — אם יש בהם — נוסף על הפגמים שב־

 פסקה (1) או בלעדיהם — אך ודק פגמים אלה כולם או מקצתם:
 (א) תיקון על ידי הגהה (Mending) או על ידי תפירה

 באורך שאינו עולה על 2 מ״מ!
 (ב) הפרש באורך בין שני הגרביים בזוג שאינו עולה על 2

 ם״מ ובלבד שמידת הסוליות בשני הגרביים אחידה!
 י (ג) כתמים או הבדלי גוון שגדלס בכל כיוון אינו עולה על 1
 ס״מ, ובלבד שמקומם אך ורק על כותרת (Welt) הגרב,

 על סולייתו או על חרטומו ן
 (3) בסימן ״סוג ד׳ ״ — אם יש בהם — נוסף על הפגמים שנמנו
 בפסקאות (1) ו־(2) או בלעדיהם — אך ורק פגמים אלה כולם או

 מקצתם:

 (א) תפר־תיקון או תפרי־תיקון באורך מעל ל־2 מ״מ!

 (ב) כתמים או הבדלי גוון מחוץ לשטח הכותרת, הסוליה
ת החרטו  ו

 (4) בסימן ״פסול״ — אם יש בהם פגמים שלא נמנו בפסקאות
, נוסף עליהם או בלעדיהם!  (1), (2) ד(3)

/ סוג ג׳ ו־םוג ד׳ יודפסו בתוך מסגרת מודפסת  (ב) הסימנים סוג ב
 ששטחה לא יהיה קטן מ־3 סמ״ד,׳ המלה ״סוג״ תודפס מעל לאות המסמנת
 את הסוג, והאות המסמנת את הסוג, דהיינו בי, ג׳ או ד׳ גבהה יהיה 1.5
 ס״מ לפחות! המלה ״פסול״ תצויין על כל גרב וגרב! ארכה יהיה 3 ס״מ

 לפחות וגובה אותיותיה 1 ם״מ לפחות.

' 6. , משווק של גרביים שהוחזקו על ידיו לפני תום התקופה לחיסול המלאי ושלא סומנו י ט י ם י ח ט י  פ

 ע? ידי משווק . . , ,
 לפי הודאות צו זה, יציין על גבי תווית צמודה היטב לכל זוג גרביים באופן ברור ובד־קיימא

 פרטים אלה:
 (1) שם המשווק ומען עסקו או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו!

 (2) כל הפרטים שנמנו בסעיף 5 או המלה ״מלאי״ שגובה אותיותיה 1 ם״מ
 לפחות.

! 7. סימון גרביים לא יכלול פרטים אלה: ו ט י י ם ר ו ם י  א

 (1) שם הגרביים לפי שם הסיב ששימש לטוויית החוטים מהם נסרגו, אם
 תכולתו במשקל של הסיב קטנה מ־65% >

 (2) המלים ״צמר נקי״, ״צמר טהור״ או מלים דומות בעברית או בלועזית
 לסימון שם הגרביים, אם הס מכילים פחות מאשר 92% צמד טהור במשקל!
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 •>' (3) המלים ״איכות יצוא״, ״יצוא״, ״סוג ראשון״, ״מין ראשון״, ״איכות
 ראשונה״, ״טיב ראשון״ בעברית או בלועזית או האותיות ״א״ או ״א א״(

 (4) ציון תהליך לשיפור סגולותיהם של הגרביים, אם לא הושגה מטרת
 התהליך למעשה.

 8. המלאי הקיים של גרביים ביום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) יחוסל:
 (1) על ידי יצרן — תוך ששה חדשים מיום הפרסום!
 (2) על ידי סיטונאי — תוך שנה אחת מיום הפרסום!

 (3) על ידי קמעונאי או רוכל — תוך שנה וחצי מיום הפרסום.

ק >1שם איסור החוקה ו ו ש ו מ ן א ר צ ק י י ז ח א י ׳ ל ף 8 , ע ס ר ב ו מ א , ב י א ל מ ל ה ו ס י ח  9. לאחר תום התקופה ל

 מכירה גרביים שלא סומנו בהתאם להוראות צו זה.

 תקופה לחיסול
 המלאי

 תחולה

 שמירת דינים

 תחילה

 השט

 10. הוראות צו זה לא יחולו על גרביים המיוצאים למעשה מהארץ.

 11. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 12. תחילתו של צו זה היא-כתום שלושים יום מיום פרסומו.

 13. לצו זה ייקרא ״צו סימני סחורות (סימון גרביים), תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״ז בסיון תשכ״ב (19 ביוני 1962)
 >חמ 74131)

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח  צו •כדבר ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 135.820—152.370 תחולת הפקידה
ם על הדרד ש ת ל נ מ ו ס מ  בקירוב על הכביש לירושלים ומסתיימת בשער הגיא גבול המדינה (לטךןן), ה

 זיהוי בקו אדום במפה מספד כ/4357, הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר
 העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז ירושלים, רח׳ הנביאים 52, רשות לעיי!
 ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. בהעתק הטפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש ירושלים — שעד השם
 הגיא), תשכ״ב—1962״.

 ט״ז בסיון תשכ״ב (18 ביוני 1962) י ג א ל א ל ו ן
} שר העבודה 7 5 0 3 ט 0 ח ) 

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עט׳ 40; ס״ח 71, תשי״א, עמי 74.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.
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 פקודת הדרנים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו כ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 תחולת הפסודה 1. הפקידה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 234.260 — 206.750
י בקירוב על הכביש לאל חמה ומסתיימת בנקודת ציון 243.450 — 210.330 בקירוב, על הכביש י י  n ח

 בעין גב, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4331, הערוכה בקנה מידה 1:20,000
 והחתומה ביד שד העבודה.

 רשות לעייז 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה והצפון, שדרות הכרמל 1,
 בהעתק המפה . > י ,

 חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש לעיךגב),
 תשכ״ב—1962״.

ן ו ל ל א א ג  כ״זבאיירתשכ״ב (31במאי 1962) י
) שר העבודה 7 5 0 3 ° ט ח ) 

 \ עייר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ס״ח 71, תשי״א, עמ׳ 74. ־
 2 ע״ד תש״ח, ת;ם׳ א׳ מם׳ 2׳ עמי 1.

 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
ה נ ס ח ת א ו ר ג ר א ב ד  חוק עזר י

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 1
 חוק עזר זה:

 החלפת 1. במקום התוספת לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות אחסנה), תשי״ז—
: א ו ב י , ת 1957 2 פ ם י ת  ה

 ״תופפת

 לכל חפץ נוסעים 20
 לכל חפץ אחר 40״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות אחסנה) (תיקון),
 תשכ״ב—1962״.

ר ו ד ב י  נתאשר. מ. ס
 י״ז בםיון תשכ״ב (19 ביוני 1962) המנהל הכללי של מסילות

0 הברזל הממשלתיות 5 0 2 ט 2 ח ) 

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

׳ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 593, עמי 169. 1 

 2 ק״ת 715, תשי׳׳ז, עמי 1641; ק״ת 982, תש״ד, עמ׳ (»6.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960
 ו

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 960i1, אני מצווה כי שטח של 11,685 מטר מרובע, הידוע כחלקה 7 בגוש והרשום, 4397

 בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר 713 מיום 17 בפברואר 1933, כמקרי
 קעין מסוג•״מתרופה׳/ יומר למקרקעין מסוג ״מידי׳/ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך..

ף ס ו  ט״ז בסיון תשכ״ב (18 ביוני 1962) ד ב י
 (חמ 70180) שר המשפטים

 1 ם״ח 316, תש׳׳ד, עמ׳ 02,

 חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954
 צו בדבר מוסדות כספיים

, ובאישור הממשלה,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ג
 אני מודה לאמור:

 1. בצו זה — ״מוסד כספי״ — הברה או אגודה שיתופית שעסקיה או חלק מעסקיה קבלת הגדרה
 כספים בפקדון.

 2. (א) הוראות חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 (להלן — החוק), יחולו על מוסד תחולה
 כספי, בשינויים המחריבים לפי הענין, כאילו היה מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק.

 (ב) הוראות הסעיפים המפורטים מטה של פקודת הבנקאות, 1941 י (להלן —
 הפקודה), :יחולו על מוסד כספי, בשינויים המחוייבים לפי הענין, כאמור בצד אותם סעיפים:
 (1) הסעיף 3,,סעיפים קטנים (2), (3) ו־(5) — כאילו מטרתו או אחת

i ממטרותיו היתד. לעסוק בעסקי בנק כמשמעותם בפקודה 
 (2) הסעיפים 3א ו־12 — כאילו היה אדם החייב ברשיון לפי סעיף 3א!

 (3) הסעיף 5 — כאילו היה עוסק בעסקי בנק כמשמעותם בפקודה!
 (4) הסעיפים 8 (1) (ב), 8 (2), 9, 10, 11, 14 ד15 — כאילו היה בנק

 כמשמעותו בפקודה.

 3. (א) מוסד כספי שביום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) היה סן־־כל סייג
 הפקדונות שהופקדו אצלו פחות מ־100,000 לירות — לא יחולו עליו הודאות הסעיפים 49,

 50 ו־51 לחוק, כל עוד לא הגיע םך־כל הפקדונות כאמור ל־100,000 לירות.
 (ב) מוסד כספי שביום הפרסום היה סך־כל הפקדונות שהופקדו אצלו 100,000
 לירות או יותר, ובזמן מן הזמנים, לאחד יום הפרסום, פחת סך־כל הפקדונות כאמור
 מ־100,000 לידות — רשאי הנגיד, לפי בקשת המוסד הכספי, לפטרו מהוראות הסעיפים 49,

 50 ר51 לחוק.

 1 ס״ח 164, תשי׳׳ד, עמי 192.

 2 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1134, עמ׳ 85; ע״ר 1944, תום׳ 1 מם׳ 1359, עמ׳ 62; ע״ר 1946, תום׳ 2

 מסי 1484, עמי 450 ; •עייר תש״ט, תום׳ א׳ מם׳ 4001, עמ׳ 90 ; ם״ח 1850, תשי״ד, עמ׳ 88 ; ס״ח 191,
 תשט״ו, עמ׳ 2; ק״ת 861, תשי״ט, עמי 607; ס״ח 334, תשכ״א, עמי 74; ם״ח 338, תשכ״א, עמי 114:

 ס״ח 346, תשכ״א, עמ׳ 172.
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 יי! פקדונוח 4. (א) צו זה לא יחול על מוסד כספי שבל הפקדונות אצלו הופקדו על ידי הממשלה.
 מיוחדים (ב) פקדונות של הממשלה או של הנהלת הסוכנות היהודית לארץ־ישדאל או של
 כל מוסד אחר שאושר לצורך זה על ידי בנק ישראל, שהופקדו במוסד כספי על מנת

 להלוותפ לפלוני, לא יובאו בחשבון םך־כל הפקדונדת לענין סעיף 3.

5 5. צר בנק ישראל (מוסדות כספיים), תש״ך—1960 3 — בטל. י ט י  ב

 השם 6. , לצו זה ייקרא ״צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תשכ״ב—1962״.

ץ י ב ו ר ו ד ה ו  כ״ה בסיון תשכ״ב (27 ביוני 1962) ד
 (חמ722102) נגיד בנק ישראל

 3 ק׳׳ת 1004, תש״ד, עמי 086; ק״ת 1122, ו/שכ״א, עמ׳ 1308.

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959

 כללים בדבר מכרזים, .*בחינות ומבחנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25, 26 ד28 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 •י, קבעה ועדת השידות כללים אלה:

ז 1. במקום סעיף 36 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), י פ 5 ־ ד  ה

 טעי1*36
 תשכ״א—21961, יבוא:

 ״הרכב ועדת 36. (א) בחינה בעל פה תיערך על ידי ועדת בוחנים אשר חבריה ימונו
 . הבוחנים על ידי נציב/השירות מתוך רשימת הבוחנים. שאושרה על ידי ועדת

 השירות.
 (ב) ועדת בהזךם תהיה של שלושה חברים, ובלבד שנציב השירות
 רשאי למנות ועדת בבחנים של חמישה חברים, אם הבחינה היא למשרה
 לה צמודה בתקן דרגז^. של סולם הדרגות הידוע כסולם הדרגות של

 רופאים.
 (ג) הרכב ועדת בוחני^של שלושה חברים יהיה כמפורט להלן:

 •י (1) ׳יושב ראש הועדה יהיה נציב השידות או נציגו!
 (2) חבר אחל יהיה גציג של המשרד הנוגע בדבר,׳

 (3) חבר אחד יהיו; מ/ימאינו עובד המדינה.
 (ד) הרכב ועדת בוחנים של חמושה חברים, יהיה כמפורט להלן:

 (1) יושב ראש הועדה יהיה/נציב השירות או נציגו!
 (2) חבר אחד יהיה נציג של/המשרד הנוגע בדבר{

 (3) חבר אחד יהיה רופא שאי/ו עובד המדינה, שימונה מתוך
5ל ידי ההסתדרות הרפואית  רשימה שהוגשה לנציב השירות /

 בישראל 5
 (4) חבר אחד יהיה רופא עובד ד.מד*׳נה, שימונה מתוך רשימה

 שהוגשה לנציב השירות על ידי ארגוןץופאי המדינה!
 (5) חבר אחד יהיה רופא עובד המדינה.״

 1 ם״ח 279, תשי״ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת 1133, תשכ״א, עמ׳ 1588; ק״וז 1196, תשכ״א, עמ׳ 2741.
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 (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) השם

י ר ן ש ב ו א  ר
 יושב ראש ועדת חשירות

 2. לכללים אלה ייקרא ״כ$י• שירות המדינה
 (תיקון), תשב״ב—1962״.

 כ״ו בסיון תשכ״ב (28 ביוני 1962)
 (חמי720814) .

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
 אכרזה על תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 *,
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 69.1—סיון תשכ״א (מאי 1961) — מחממי מים חשמליים בעלי אלרזה על תקז
 בתק! רשמי

 ויסות תרמוסטטי ובידוד תדמי״ הוא תקן רשמי.
 2. התקן האמור הופקד: ..נמומוי!

׳ הפקדת התקז ? ה 6 ״ א ז / מ ן 1 ׳ ל ה י ש ע ת ה ו ו ח ם מ ך ה ר ש ״ מ ד נ , ק ת ל ה ו ע ! ד נ ו מ מ 1  (1) במשרד ך

 תל־אביב־יפו!
 (2) במשרד מינהל חטיבת התעשיה, שד׳ אגרון 30, ירושלים,

 (3) במשרד מינהל מחוז תל־אביב, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מינהל מחוז חיפה, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות,
 חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, שכונת רמת־אביב, תל־אביב־יפו, וכל אדם זכאי,
 ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא — ״חייי1
 (1) לגבי הדרישות הנוגעות למבנה התרמוסטט ולציוד מחממי הלחץ במגביל,
 שנקבעו בסעיף 211 לתקן האמור — כתום שנה מיום פרסומה ברשומות

 (להלן — יום הפרסום) .
 (2) לגבי שאר הדרישות שנקבעו בתקן האמור — כתום ששים יום מיום

 הפרסום.

 4. אכדזת התקנים ( תקן ישראלי 69.1 — מחממי מיס חשמליים בעלי ויסות ביטול
 תרמוסטטי), תשט״ו—1954 2 — בטלה כתום ששים יום מיום הפרסום.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת תקנים (תקן ישראלי 69.1 — סיון תשכ״א (מאי 1961) — , השם
 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תדמי), תשכ״ב—1962״.

 ט״ז בםיון תשכ״ב (18 ביוני 1962)
ט ר ב  יחמ 74082). מ. ג ל

 הממונה על התקינה

 [ סייח 116, תשי״נ, עמ׳ 30.

 2 ק״ת 479, תשט״ו, עמ׳ 55.

 קובץ התקנות: 1330, ג׳ בתמה תשב״ב, 5.7.1962



 מדור לישלטון מקומי־

 י פקודת בנין ערים, 1936

ן עיר של הוך-־הכרמל ו ח תכנ ט ר גבולות ש ב ד  צו ב

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

 ולתכנון עיר, מחוז חיפה (להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח במחוז חיפה שאת גבולותיו קבעה הועדה ושהם מתוארים בסעיף 2, יהיה שטח
 תכנון עיר של חוף־הכדמל.

 2. גבולות השטח האמור זהים עם גבולות תחוס המועצה האזורית חוף־הכדמל כפי
, והם  שפורט בפרט כ״ה לתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 מסומנים בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:50.000 מיום כ״ד באייר תשכ״ב (28 במאי
 1962), החתום ביד שר הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתק התשריט הופקד במשרד
 הפנים בירושלים ובמשרד המועצה האזורית חוף־הכרמל וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו

 בשעות ובימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון עיר (חוף הכרמל), תשי״ח—1958 4 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון עיר (חוף הכרמל), תשכ״ב—1962״.

 קביעת גבולות
 ?שטח תכנון

 עיר

 תשריט והפקדת
 העתק ממנו

 ביטול

 השפ

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ד באייר תשכ״ב (28 במאי 1962)
 (חמ 76511)

 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מפי 589, ע«׳ 153.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256.

 4 ק״ת 802, תשי״ח, עמ׳ 1481.

ת ו ע  תיפןון ט

 בתוספת לצו תכנון ערים (תל־אביב־יפו), תש״ך—1959, שפורסם בקובץ התקנות
 967, תש״ך, עמ׳ 365, בחלק בי, אחרי ״6616 פרט לחלקות 29 — 33״ יש להוסיף ״6617 חלק

 מחלקה 2 (דרך)״ ובמקום ״7018״ צ״ל ״7108״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ד באייר תשכ״ב (28 במאי 1962)
 (המ 76511)

 2186 קובץ התקנות 1330, ג׳ בתמוז תשכ״ב, 5.7.1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת גן־רוה י ר ו עצה האז ר המו ב ד  צו ב

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

, במקומ פרט  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 (יא) יבוא:

 ״(יא)
 גן־רוה

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור גן־רוה, הערוכה בקנה מידה 1:10.000 והחתומה ביד
 שר הפנים ביום כ״ד באייר תשכ״ב (28 במאי 1962) ושהעתקים ממנה, נמצאים במשרד

 הפנים ובמשרד המועצה האזורית.

׳ טור ב׳  טור א
 גושים וחלקות רישום קרקע

 בית חנן הגושים: 3740, 3742, 3744, 3745, 3757 עד 3761, 3763 עד 3765, 3772,
 4940 בשלמותם;

 הגוש 3741 פרט לחלקות 6 עד 8, 12, 13, 20 עד 23, 25 עד 58,
 61 עד 68,66, 71 עד 73, 75 עד 83,78 עד 89.

 החלקות: 6,5 בגוש 3737!
 5 בגוש 3738 !

 76 עד 82, 98 עד 101, 103 עד 122, 124 עד 155,148, 156, 224
 עד 227, וחלק מחלקה 149 בגוש 3739 !25 עד 30, 32, 33 וחלק
 מחלקה 31 (דדך) בגוש 3746! 61 עד 63, חלק מחלקה 64
 (דדך) וחלק מחלקה 65 (דרך) בגוש 3747! אותו חלק של
 הגושים 4937,4936 הנמצא בצד המזרחי מקו ישר העובד מה־
 פינה הצפונית מערבית של גוש 4936 לכיוון הפינה הדרומית

- מערבית של גוש 4939 כמסומן במפה.

 בית עובד הגושים: 3749,3743 בשלמותם.

 החלקות: 7,6, 8, 12, 13, 20 עד 23, 25 עד 61,58 עד 66, 71,68, 72׳ 73,
 77,76,75, 83,78 עד 89 בגוש 3741 כמםומן במפה!

 1 עד 24 וחלק מחלקה 31 (דרך) בגוש 3746 !
 10 עד 15 בגוש 3847 !

 2,1 בגוש 3748 כמסומן במפה ¡
 1 עד 60 וחלקי חלקות 64, 65 (דרכים) בגוש 3747 כמסומן

 במפה.

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

 2 ע״ר תש״ח, תום' א׳ מסי 2, עמי 1.

 3 ק׳׳ת 797, תשי״ח, עמי 1256.

! התקנות 1330, ג׳ בתמוז תשכ״ב, 5.7.1962  קוב,



 גאליה הגושים: •י 3507, 3783,3781,3775 בשלמותם.

 החלקות: 70,61,51,10,2 עד 77 בגוש 3504 >
 2, 3׳ 6 עד 10, 12, 13, 14, וחלק מחלקה 4 (ואדי) בגוש 3776

 כמםומן במפתו
 י 4 עד 30,27 עד 32, חלק מחלקות 28, 29 (דרבים) וחלק מחלקה

 2 בגוש 3777 >
 11, 12, 17, 18 עד 25, חלק מחלקה 26, חלק מחלקה 27 (דרך),
 החלק הדרומי של חלקה 13 וחלק מחלקה 14 (דרך) בגוש 3778

 כמםומן במפה;
 1 עד 7 וחלק מחלקות 11 עד 13 בגוש 3782 כמסומן במפה.

 כפר הנגיד הגושים: 3501,4939, 3502, 3762, 3773, 3774 בשלמותם! גוש 3503 פרט
 לחלקות 87,77,64, 88, 95 עד 110, 119 עד 130 וחלקי חלקות
 89 עד 94, 117ו—118 ! גוש 3504 פרט לחלקות 2, 10, 51, 61,

 70 עד 77 כמסומן במפה.

 החלקות: בגוש 3506 החלקות 43 עד 48 וחלקי חלקות 50,31 צפונית לקו
 העובר מהפינה הדרומית מערבית של גוש 3507 לפינה הדרומית

 מזרחית של גוש 3503 כמםומן במפה.
 אותו חלק מגוש 4938 הנמצא מזרחית לקו הישר העובר מהפינה
 הדרומית מזרחית של הגוש לכיוון הפינה הצפונית מערבית של

 גוש 4936.

 נטעים הגושים: 3736 בשלמותו!
i 6,5 3737 פרט לחלקות 

 3738 פרט לחלקה 5 !
 3739 פרט לחלקות 76 עד 82, 98 עד 101, 103 עד 122, 124 עד

 148, 155, 156, 224 עד 227 וחלק מחלקה 149 כמסומן במפה.

 החלקות: 28 עד 73, 77, 78, וחלקי חלקות 2, 79 (דרכים) בגוש 3643
 כמסומן במפה.

 גן שורק הגושים: 4070,4069 עד 4073 בשלמותם.

 פלמחים הגושים: 4072, 4074, 4914, 4928, 4929, 5244 עד 5247, 5272 עד 5286
 בשלמותם״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גן־רוה, תיקון),
 תשכ״ב—1962״.

 כ״ד באייר תשכ״ב (28 במאי 1962)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח . ( 8 0 0 מ 1 ח ) 

 שר הפנים

 2188 קובץ התקנות 1330, ג׳ בתמוז תשכ״ב, 5.7.1962



 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לירושלים בדבר סלילת רחובות

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

 1¿ בסעיף 12 לחוק עזר לירושלים (סלילת רחובות), תשי״ח—21958 (להלן — חוק העזד תיק״ פעי!* 12
) יימחק ,,או מדרכה״. ב )  העיקרי), בסעיפים קטנים (א) ר

 2. אחרי סעיף 12 לחוק העזר העיקרי יבוא:

5 12א. (א) המועצה, או מי שהורשה על ידיה כדין, רשאית לדרוש 1 5 0 ה 5 , יי׳5  ״ד
 ° י בהודעה בכתב מאת בעל נכס הגובל רחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה

 לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הסלילה
• , י  כפי שיקבע המהנדס וכן את התקופה שבה יש לבצעה. • י

 (ג) בעל נכס שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה

י 12ב. לא יסלול אדם — חוץ מהעיריה — מדרכה, אלא לפי כתב היתר י י ר ד ת ט 5

י

י 5  : ס
ע י שניתן על ידי העיריה, באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בכתב ב י ה י  י ע י

 ההיתר, או כשהוא ממלא אחר דרישה על כך בהתאם לסעיף 12א.

ה 12ג. (א) לא מילא בעל נכס אחר דרישת המועצה לפי סעיף 12א, כ ר ד מ ת 5 י 5  ם

 ע5 ידי הטועצה . , .
 רשאית המועצה לסלול את המדרכה בבת אחת או בשלבים כמפורט בסעיף

 9 ולגבות את הוצאות הסלילה מאותו בעל נכס.
 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופנים
 המפורשים בהודעה או בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרוס או לשנות
 את המדרכה, לבצע את העבודה כהלכה ולגבות מאותו בעל נכס את הוצאות

 ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (סלילת רחובות) (תיקון), תשכ״ב—1962״. השם

 נתאשר.
ם ו ש ל ש ־  כ״ו באייר תשכ״ב (30 במאי 1962) מ. א י

 >ח0 878020)' ראש עירית ירושלי&
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 1 עייר 1934, תום' 1 טס׳ 414, עמי 1.

 2 ק״ת 808, תשי״ח, עט׳ 1555.

 הוספת סעיפים
 12א, 12ב, 12ג
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 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לגבעתיים בדבר רוכלים

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 גבעתיים חוק עזר זה: ־•

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!

 ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2׳ כימי מנוחה — תחילתם
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים!
 ״המפקח״ — מי שראש העיריה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!

, בכוח אדם או בכוח בעל חיים! י מ י  ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מ
i ״עיריה״ — עירית גבעתיים 

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — ברחוב או במקום
 ציבורי, באופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים.

 3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

ית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד  5. לא יקשור רוכל עגלה׳ דוכן, תבנ
 או למבנה אחר.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחיב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכני, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטה שליד מקים עסקו.

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06 לבין 21.

 10» ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 21•

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו, אלא על פי רשיון.

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 הגדרות

 שטחים
 אםורים

 ברוכלות

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איסור לקשור
 במבנה

 מקום החזקת
 ענלה

 איסור להכריז
 על טובי!

 ואיסור
 פרסומת

 נקיי!

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקות

 ימי הרוכלות

 רש י ו! לשימוש
 בעגלה

 תוקף! הרשיוז

 1 ע״ר 1034, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 4, עמי 12.
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 אגרת ושיוו

 תחולה

 מתז רשיונות
 או סירוב
 לתיתם י

 תבניתן של
 עגלות

 לוחית־מספר
 לענלה

 פידור טובין
 על עגלה

 דרישה •לסלק
 עגלות

 סילוק עגלות

 תפיסת כלים
 והחרמתם

 14. בעד מתן רשיון לעגלה, ישלם המבקש לקופת העיריה אגרה בשיעור של שתי לירות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה — לירה אחת בלבד.

 15. . הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
 סעיף 2 לפקודת התעבורה׳3.

 16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה. ראש העיריה רשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן דשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף

 עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על,ידיו, ושהוצגו־. במשרדי העיריה.

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורף עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספר שיתן לו ראש העיריה! הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם
 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מספר

 תשולם לעיריה אגרה בשיעור של 50 אגורות.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר.

 20. ראש העירית, מפקח או שוטר׳ רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 21. לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחד שנצטווה
 לכד בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש העיריה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן,

 התבנית, המגש או הטובין, בין כעצמו ובין על ידי אחרים.

 22. ראש העיריה או מפקח, רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש
 של רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

י איסור הפרעה £ } 1 , ן ל ת ו י ן כ מ ס  23. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש ב
 חוק עזר זה•

 ענשים

 ביטול

 השם

 24. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
- קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  נמשכת-

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחד שחוייב בדין.

 25. חוק עזר לגבעתיים (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ז—1957 4 — בטל.

 26. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (רוכלים), תשכ״ב—1962״.

 ש. ב ן *צ ב י
 ראש עירית גבעתיים

 נתאשר.
 כ״ו באייר תשכ״ב (30 במאי 1962)

 (חט 816108)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שד הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.
 ק״ת 731, תשי׳׳ן, עט׳ 1922.
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר מודעות

, מתקינה מועצת עידית תל־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 איביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בסעיף (א) לתוספת השלישית לחוק עזר לתל־אביב־יפו (מודעות), תשי״ב—1952 2
 (להלן — חוק העזר העיקרי) —
 (1) בפסקה (1) (1) -

 במקום ״—.24 ל״י״ יבוא ״—.30 ל״י״
 במקום ״—.18 ל״י״ יבוא ״22.50 ל״י״
 במקום ״—.12 ל״י״ יבוא ״—.15 ל״י״

 במקום ״—.6 ל״י״ יבוא ״7.50 ל״י״
 במקום ״—.3 ל״י״ יבוא ״—.4 ל״י״.

 (2) בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (״) יבוא:
 ״(111) מודעות אבל — מחצית מן השיעורים הנקובים לעיל״.

 (3) בפסקה (2) —
 במקום ״2.50 ל״י״ יבוא ״—.3 ל״י״.

 (4) בפסקה (3) —
 במקום ״—.5 ל״י״ יבוא ״—.6 ל״י״
 במקום ״2.50 ל״י״ יבוא ״—.3 ל״י״.

 2. בתוספת הרביעית לחוק העזר העיקרי —
 (1) בפסקה (א) —

 במקום ״—.16 ל״י״ יבוא ״—.18 ל״י״
 במקום ״12.50 ל״י״ יבוא ״—.14 ל״י״
 במקום ״—.10 ל״י״ יבוא ״—.12 ל״י״

 במקום ״—.5 ל״י״ יבוא ״—.6 ל״י״.
 (2) בפסקה (ב) —

 במקום ״—.8 ל״י״ יבוא ״—.10 ל״י״
 במקום ״—.9 ל״י״ יבוא ״—.11 ל״י״

 במקום ״—.10 ל״י״ יבוא ״—.12 ל״י״
 במקום ״—.2 ל״י״ יבוא ״2.50 ל״י״.

 (3) בפסקה (ג) —
 במקום ״—.5 ל״י״ יבוא ״—.6 ל״י״
 במקום ״—.2 ל״י״ יבוא ״2.50 ל״י״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (מודעות) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 ראש עירית תל־אביב־יפו

 נתאשד.
 ט׳ בםיון תשכ״ב (11 ביוני 1962)

 '(חמ 89909)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 2 ק״ת 282, תשי״ב, עמי 1114 ; ק״ת 478, תשט״ו, עמי 41 ; ק״ת 585, תשט״ז, עמ׳ 521 ; ק״ת 692,

 , תשי״ז, עמ׳ 1235 ; ק״ת 1065, תשכ״א, עמ׳ 223.

 תיקון התוספת
 השלישית'

 תיקון התוספת
 הרביעית

 השם
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 פקודת העיריות, 1934
 ,-.־ חוק עזר לתל־אביב-יפו בדבר שלטים

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

 1. בתוספת לחוקי עזר לתל־אביב (שלטים), 21941, במקום סעיף 1 יבוא: הח?פת םעיו* 1׳•־
- ?תוספת . . ״ , 1 ־  • ו • 1

ה נ ש ? ת י י  ״1. גודל השלט במטרים מרובעים (ועד בכלל) •, ל
 עד 0.500 — 10
 למעלה מ־0.500 עד 1.000 —15
 למעלה מ־1.000 עד 2.000 —.18
 למעלה נר2.000 עד 3.000 —.27
 למעלה מ־3.000 עד 4.000 37.50

 למעלה מ־4.000 — לכל מטר מרובע או חלק ממנו —.20״
m n .2. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(שלטים) (תיקון), תשכ״ב—1962״ 

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 ט׳ בסיון תשכ״ב (11 ביוני 1962) ראש עידית תל־אביב־יפו

 ו ־מ 899002)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 , שד הפנים
 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414,. עמי 1.

 2 ע״ר 1941, תום׳ 2 מם׳ 1085, עמ׳ 399; ק׳׳ת 571, חשט׳׳ז, עמ׳ 329; ק״ת 778, תשי״ח, עמי 895;

 ק״ת 1019, תשייר, עמ׳ 1279.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים כנ ם מסו י נ ת מב ס י ר ר ה ב ד ק עזר לאור־יהודה ב  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י מתקינה המועצה
 המקומית אור־יהודה חוק עזר זה:

, הח?פתסעיף5  1. במקום סעיף 5 לחוק עזר לאור־יהודה (הריסת מבנים מסוכנים), תש״ד—1959 2
 יבוא:

 ״חשבו! 5. חשבון הוצאות ביצוע העבודות כאמור בסעיפים 3 או 4 חתום ביד
ת המהנדס ישמש ראיה לכאורה על כך״. י א צ י ה  ה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (הריסת מבנים מסוכנים) (תיקון), השם
 תשכ״ב—1962״.

ת ר ו פ ־ ן ב י כ ד ר  נתאשר. מ
 ט׳ בסיון תשכ״ב (11 ביוני 1962) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (חמ 811309) » .
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מסי 1154, עמ׳ 119.

 2 ק״ת 974, תש״ך, עמי 517.
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 פקודת המועצות.המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר ליהוד בדבר העמדת רכב והגייתו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 77 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזד זה:  התעבורה 2

ת 1. בחוק עזר זד.— ו ר ד נ  ז

 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה,
 תשכ״א—31961>

 ״רחוב״ — דרך הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מדרך ולמעט כביש ביךעירוני!
 ״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 ן

 ״מפקד משטרה״ — מפקד מחוז המשטרה שהמועצה בתחומו, לרבות אדם שמפקד המשטרה
 1 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״כביש״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 {
 ״כביש ביךעירוני״ — כביש שאינו דרך עירונית כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה,

 תשכ״א—1961 !
 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שמפקח על התעבורה העביד אליו סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 .

 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 13
 ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק

 ריווח !
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יהוד!

 ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן !
 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

 ״דרך״, ״רכב פרטי״, ״רכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה!
 ״תמרור״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961.

ר 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש י ד ו כ ה ת ל ו כ מ  ם

ב המועצה לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסרים של כ ת י י י נ  ח

 רכב, לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסרים של רכב, וכן
 לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה

 בבת־אחת באותו מקום.

 מקים חגיה 3, (א) המועצה רשאית, לאחד התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המש־
י טרה, לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר. י ס ו  מ

 (ב) קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן(א) תוסדר החניה על יד סדרן. אדם המעמיד
 רכב במקום החניה חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

 1 ע״ר 1841, ת1פ׳ 00.1׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425.
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 4. (א) לא ינהל אדם מקומ חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם ,מקום חנית
 , •. • 1 פרטי

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

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

 לפי שיעור של מאה לירות לדונם משטח מקום החניה.
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיוךמתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 (1) רשיון לנהל מקום חניח •פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה
ד המשטרה. ק פ מ ם  ולאחר התייעצות ע

ה י נ ח י י ס י  5. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב בדךך במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש א
 המועצה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם . להודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
 תשכ״א—41961 (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או

 להורדתם, או לטעינה או לפריקה מיידית בלתי פוסקת.
 א ל  (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה, א

 (!) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה!
 (2) בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

 שטחים מסומנים כאלה! ^ :
 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה בבת־
 אחת. . .,'

 6. לא יעמיד אדם רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא על שולי הדרך רכב שנת*5ק?
 מצד ימין, ובאין אפשרות לכך — סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של הכביש ואלא לשם
 תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב למקום

 תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור ללא דיחוי.
 7. (א) לא.יחנה אדם מונית במקום שנקבע כתחנת מוניות, אלא על פי היתר מאת מוניות

 ראש המועצה'ובהתאם לתנאי ההיתר.
 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח

 על התעבורה. י
 (ד) היתד כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לידות לכל, מונית שהחנייתה מותךת לפי ההיתר? ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תופחת

 האגרה לשלוש לידות.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתד כאמור,' יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

 או לפקח לפי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית בדרך לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים

 או להורדתם׳ אלא —
 (1) •אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת.לרשותו והעמדתה או החנייתח .

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

 4 ק״ת 1128, תשכ׳׳א, עמי ־1528. .׳ י

 קובץ מתקנות 1380,/ג׳ בתמוז; תשכ״ב,׳ 5.7.1962 2195



 8. (א) לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך, אלא במקום שנקבע כתחנת אוטובוסים המסומן
 על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו את מספרו של קו האוטובוס או הודעה

 שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
 (ב) לא יעמיד אדם אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה על הדרוש כדי להוריד או

 להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
 (ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה על הזמן הנקוב בתמרור

 וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.
 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי

 סעיף 2, על ידי תמרוד מתאים שנקבע בהודעה.
 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שיקבע סמוך לו, את

 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מסרים.
 (ב) ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה באותו

 מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.
 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר, אלא לאחר ששילם אגרת

 הסדר בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך
 התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחד ששילם אגדה נוספת

 בעד זמן החניה הנוסף.
 (ג) שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן (א) יצרינו בהודעת ראש המועצה

 שתפורסם במקום החניה המוסדר.
 (ד) האגרה תשולם לידי הסדרן תמורת תו או תווים, או באופן אחר שיקבע ראש

 המועצה.
 12. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי

 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בםמכרותיו לפי סעיף קטן(א).
 13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם ארבעים לירות ואת היתה
 העבידה נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע

 בדין או לאחר שנמסרה לו עליה הודעה על ידי ראש המועצה.
 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ב—1962״.

 (סעיף 11 (א))
 י שיעורי אגדות הסדר — ליום, משעה 5.00 עד 23.00, או לחלק ממנו

 אוטובוסים

 האגרה בלירות

0.25 
0.40 
0.75 
1.00 

ה כ ו ת ה ח י ד ע  ס
 ראש המועצה המקומית יהוד

 אני מסכים.
־ אה ד ן ק ב ן ח צ  י

 שד התחבורה

 סוג הרבב

 אופנוע או קטנוע
 מכונית פרטית או טנדר

 משאית
 אוטובוס

 נתאשר.
 ט׳ באייר תשכ״ב (13 במאי 1962)

 (חט 831311)

 ריתוק רכב
 למקום חגיה

 סמכויות פקח

 ענשים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 • פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר ליהוד בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:

ן _ החלפת התוספת ל ה ל  1. במקום התוספת לחוק עזר ליהוד (מס עסקים מקומי), תשי״ט—1958 » (
 חוק העזר העיקרי), יבוא: ׳

 ״תופפת

 שיעורי המס לשנה

 המס גלידות

40 

40 
60 

40 
60 

10 
15 
20 
25 

125 
150 

25 
50 
40 
30 
 25׳
150 
25 
50 
25, 
15 

150 
100 
50 
40 

 תיאור המלאכה או העסק

 קליית קפה
 רהיטים — חנות ששטחה —

 עד 20 מ״ד
 למעלה מ־20 מ״ר

 טרקטורים — עם גלגלי גומי
 עם שרשרת

 לול — שמספר העופות בו —
 50 עד 200

 201 עד 400
 401 עד 600
 601 ומעלה

 מאפיה — האופה ככרות לחם ליום —
 עד 3500

 3501 ומעלה

 מהנדס אדריכל —
 שאינו מחזיק משרד

 המחזיק משרד
 מוכר דגים — באזור רח׳ קיבוץ גלויות

 במקום אחר
 מוכר עופות
 מוכר מספוא

 מחלק חלב
 מכון ליופי

 נפט
 קרח

 מחלבה
 מחסן עצים

 מכבסה
 מסגר

 תיאור הפלאכה או העסק הטס בלירות
 אוטובוסים, שירות עירוני ובין־עירוני 400

 אופניים, אופנוע, תלת־אופנים, תלת־אופנוע —
 תיקון 30
 אטליז 60

 אספקת מים 500
 אספקת חשמל 1000
 . בנק, סניף בנק או אגודה שיתופית לאשראי 350
 אפיית עוגות 30
 בית'מרקחת 80

 בית מלאכה למקררים חשמליים 100
 בית קפה —

 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 25
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 40

 בית קולנוע 200
 כית חרושת לקרח 300
 הובלה — באופנוע, תלת־אושנוע 15
 חייט 30

 חנות —
 גלנטריה באזור רחוב קיבוץ גלויות *שטחה —

 עד 12 מ״ר 30
 למעלה מ־12 מ״ר 60

 במקום אחר —
 ששטחה עד 12 מ״ר 20
 למעלה מ־12 מ״ר 35

 ירקות — חנות ששטחה —
 עד 12 מ״ר 20
 למעלה מ־12 מ״ר 30

 ציוד סניטרי 50

 מנופקטורה 50

 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
 ע״ר 1945, תופ׳ 1 מם׳ 1430, עמי 115.

 ק״ת 830, תשי״ ט, עמי 60 ; ק״ת 1014, תש״ד, עמי 1188.
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות' תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 נגריה —
 שאינה מעסיקה פועלים • . 15

 המעסיקה פועלים —
י י 10  עדי 3 י

 4 ומעלה 150 ׳
 סנדלר 10
 עגלון ••• • 5

 עורך דיו 100
 פחח 10
 צביעת טקסטיל .. . ׳..,7,5
 צלם 35

 קבלן או קבלן משנה המבצעים בתחום המועצה
 עבודות בנין בהיקף שנתי בלירות —

 עד 40,000 100
 למעלה מ־40,000 י 500

 קבלת לבנים —
 חנות , 40
 רוכל 25

 קיוסק — • י
 באזור רה׳ קיבוץ גלויות י 50
 במקום אחר 30
 רופא 75
 רופא שיניים 50
 רפת״— לכל ראש בקר 3'

 שען 10 •

 תעשיית חמרי בנין ומלט — -
 שאינה מעסיקה פועלים י 50

 המעסיקה פועלים — י ״
 עד 3 י 75

 4 ומעלה 100״.

 מכולת — באזור רח׳ קיבוץ גלויות ששטחה
 עד 12 מ״ר

 למעלה מ־12 מ״ר
25 
40 

20 
35 
80, 

25 
30 
50 

35 
70 
20 
40 
40 

60 
30 
30 

100 
50 

30 
50 

 במקום אחר — ששטחה —
 ׳ עד 12 מ״ר

 למעלה מ־12 עד 25 •נדר
 למעלה מ־25 מ״ר

 מכונית —
 טנדר
 משא

 מונית

 גרעינים

 מכירה —
 חמרי חשמל

 חמרי בנין
 זרעים

 ; כלי בית
 מכשירי כתיבה

 נעלים —
 באזור רח׳ קיבוץ גלויות

 י במקום אחר
 תמרוקים ,
 ,מסעדה —

 באזור רח׳ קיבוץ גלויות ורח׳ העצמאות
 במקום יאחר

 מספרה —
 לגברים
 לגברות

 תחילה 2. , תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
 לשנת 1962/63 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם בל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1962/63 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה. ־

 הוראות מעבר

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

, ה כ ו ת  ס. ח
 ראש המועצה המקומית יהוד

 נתאשד.
 ט׳ בסיון תשכ״ב (11 ביוני 1962)

 (חמ 83130)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2198 קובץ התקנות 1330, ג׳ בתמוז• תשכ״ב׳, 5.7.1862



1• 1 
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לקדימה בדבר שמירת הנקמן ואיפור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 \, מתקינה המועצה
 המקומית קדימה חוק עזר זה •י

ת י י ד ג  1» בחוק עזר זה— ה
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה ו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה >
 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וציוצא באלהז

 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצדכי עינוג 5 י
̂ בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,  י״מקום ציבורי״ 

 למעט בית מגורים; יי
 ״בעלי׳ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו;

 ״פסולת״ — אפר, בדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים׳ בטנים, פידות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה ז

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

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים, כשמתקיים איסור עישיו
 בו עינוג לרבים.

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

 פיצוחם

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו• איפור ?כ5וד
 וזריקת פםולת

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות, לענין חוק עזר זה, שאת מודעות

 תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה. • ׳• ״ .

 6. ו (א) המפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות רשות כניסה
 כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לידות. ענשים

 8. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לקדימה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״ב— השם
 1962״.

ב ך נ ו ז  נתאשר. י י. ר
 כ״ו באייר תשכ״ב (30 במאי 1962) : ראש המועצה המקומית קדימה

 (חמ 852208)
א ז ר י פ ם משד. ש י י  ח

 שד הפנים

 1 עייר 1941. תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 110.

 קובץ התקנות 1330, ג׳ בתמוז תשכ׳׳ב, 5.7.1962 2199



ה ר ג א ר ה ו  ע
ת ו ר י ל  ב

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם • .׳ • י ת ושלטי דעו ים בחבר מו  חוק עזר לקרית-

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה
 המקומית קרית־ים חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1, במקום התוספת השניה לחוק עזר לקדית־ים (מודעות ושלטים), תשי״ח—958!־־,
ה ״ ״ יבוא: י נ ש  ה

יה ת שנ פ פ ו ת  ״
 (סעיפים 3 (א) ד9(ב) )

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
 יום ששי (ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל קולנוע 1.00

 2. מודעה המתפרסמת דדך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה — לכל
 שבוע או חלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים משטח הבד 0.30

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 אחר — לכל שלושה ימים:

 (1) מודעה גדולה 7.00
 לכל יום נוסף 2.50
 (2) מודעה בינונית 3.50
י לכל יום נוסף 1.25 : . ' ׳ • י י : < ; : 

 (3) מודעה קטנה 2.50
 לכל יום נוסף 1.00
 (4) מודעה זעירה 1.50
 לכל יום נוסף 0.80

 4. שלט — המותקן מעל לעסק — לכל מטר אודך או חלק ממנו,
 או — אם הרוחב אדוד יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממנו—

 לשנה 3.00
 5. שלט המותקן מעל לשטח בית עינוג, בריכת שחיה, מגרש ספורט

 ועינוג.וכיוצא באלה — לכל 1000 ס״מ מרובעים או חלק מהם —
 לשנה 2.50

ת לשטח התפוס על ידי העסק ח  6. שלט המותקן מעל למקום ציבורי מ
 או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק — לכל 1000 ס״מ מרובעים

 או חלק מהם — לשנה 2.50״

 ד.׳»מ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־ים (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ת ר פ ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ו באייר תשכ״ב (30 במאי 1962) ראש המועצה המקומית. קדית־ים

. :  (חמ 85248) י
א ר י פ ם משד. ש י י  ח

 שר הפנים
 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

• י  2 ק״ת 821, תעי״דו, עמ׳ 1860. י יי •י •

 קובץ התקנות 1330, נ׳ בתמוז תשנ׳׳ב, 5.7.1962
 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים

2200 
 המחיר 56 אגורות


