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 חוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט״ז—1956
ות לביצוע אמנת האג בדבר הפתציה־רה האזרחית  , תקנ

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 12 לחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט״ז—
, סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 =, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי  1956 ב

 לפי כל דין,; אני מתקין תקנות אלה:

, אחרי  1. בתוספת לתקנות לביצוע אמנת האג (הפרוצידודה האזרחית), תשי״ד—1954 3
 ״בלגיה״ יבוא ״הדיפובליקה הפדיראלית של גרמניה״.

 2. תקפן של תקנות אלה הוא מיום ח׳ באדר א׳ תשי״ד (11 בפברואר 1954).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לביצוע אמנת האג (הפדוצידורה האזרחית) (תיקון),
 תשכ״ג—1962״.

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 ח׳ בחשון תשכ״ג(5 בנובמבר 1962)
(70013 en) 

 1 ס״ח 206, ת׳הט״ז, עט׳ 01.

•S14 ח 233, ת^י״ז, עט׳ ״ ם 2 

•iu 3 ק״ת 125, תשי׳׳ד, עט׳ 

 תיקו! התוספת

לת תו?!*  תחי

 השם

 פקודת המשטרה
ות בדבר העסקת שוטרים נוספים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לפקודת המשטרה י, והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 1 לתקנות המשטרה (העסקת שוטרים נוספים), תשכ״ב—1962 3 (להלן —
 התקנות העיקריות), במקום הגדרת ״שוטר נוסף״ יבוא:

 (,״שוטר נוסף״ — שוטר במדי משטרה המועסק במקומות שבהם ניעדכים עינוגים וחגיגות
 לשם אבטחת הסדר הטוב ובטחון הציבור, תמורת תשלום אשר ישולם.מראש על ידי
 המבקש: להעסיקו׳ לראש מחלקת התשלומים במשטרה, בשיעורים אשר ייקבעו על ידי

 המפקח הכללי.״

 2, במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:
י 3. 94% מהתשלום שישולם על ידי המבקש כאמור בתקנה 1, ישמשו ע  ״תשלום ג

 לתשלום שכרו של השוטר הנוסף שיועסק ולכיסוי הוצאות המדינה הנוב
 עות מהעסקתו ואילו 6% הנותרים ישולמו לקרן המשטרה הכללית״.

 העסקת ׳עוטר
 נום1*

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשטרה (העסקת שוטרים נוספים) (תיקון), תשכ״ג-
 1962״.

ת י ר ט ם ש ו ל ר ש ו כ  ב
 שד המשטרה

 ז׳ בחשון תשכ״ג(4 בנובמבר 1962)
 (חט 77000)

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קי״ב, עט׳ 1124.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ אי טס׳ 2, עטי 1.

 3 ק״ת 1335, תשכ־׳ג, עט־ 014צ.

 תיקו! תקנה 1

 החלפת
 תקנה 3

 השם

2e15.11.19 ,י׳׳ח בחשו! תשכ״נ , ת « ו מ ת  220 1384וכץ ה
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 פקודת התעבורה

ות בדבר הפרשי אגרות  תקנ

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 18 ר70 לפקודת התעבורה ג

םפתתקנה  1. אחרי תקנה 272 לתקנות התעבורה, תשכ״א—21961, יבוא: הו
 צ27א

 ״החזרת הפרש 272א. מי ששילם אגרת רשיון כאמור בפסקאות (ד), (ה) או (ו) של

ה פרט 8 לתוספת לתקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב .מנועי), י ג  א

, בתקופה שבין יום י״ד בשבט תשכ״א (31 בינואר 1961)  תש״ך—1960 3
 ובין ט״ו בתמוז תשכ״א (29 ביוני 1961), ינוכה ההפרש בין סכום האגרה
 ששילם ובין סכום האגרה החלה על רשיון הרכב ביום ט״ו בתמוז תשכ״ב
 (29 ביוני 1961), מהאגרה שישלם בעת חידוש רשיון הרכב׳ אם הגיש
 בקשה לניכוי ההפרש כאמור בעת חידוש רשיון הרכב לראשונה אחרי יום

 י״ח בחשון תשכ״ג(15 בנובמבר 1962)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון), תשכ״ג—1962״. השם

 ח׳ בחשון תשכ״ג(5 בנובמבר 1962)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  >חס 750125) י

 שד התחבורה

נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. י מדי נ  י די
 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עט׳ 1425.

 3 ק״ת 957, חש״ד, עמי 106; ק״ת 1095, תש3״א, עם׳ 850.

 פקודת מם הכנסה
ות כדבר פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי התיישבות  תקנ

 חדשה ובשטחי פיתוח

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 ר243 לפקודת מס הכנסה *, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות תיקון תקנה 1
 חדשה ובשטחי פיתוח), תשכ״א—21961(להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) אחרי הגדרת ״ישוב חדש״ יבוא:
 ״״ישוב מורחב סוג א״׳ — אותו חלק של אחד הישובים הנקובים בתוספת

 הרביעית שהוקם לאחר התאריד שצויין לצדו באותה תוספת״!

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עם׳ 120. נ  1 דיני מדי

 * ק״ת 1113, תשב״א, עטי 1720; ק״ת 1317, תשב״ב, עט־ 2008

 קובץ התקנות 1381, י״ח בהשוז ת׳שכ״נ, 15.11.1002 221.



 (2) \ במקום ההגדרות ״ישוב מורחב סוג א״/ ״ישוב מורחב סוג ב׳ ״ יבוא:

 ״״ישוב מורחב סוג ב׳״ — אותו חלק של אחד הישובים הנקובים בתוספת
 החמישית שהוקם לאחר התאריך שצויין לצדו באותה תוספת!

 ״ישוב מורחב סוג ג׳״ — אותו חלק של אחד הישובים הנקובים בתוספת
 הששית שהוקם לאחר התאריך שצויין לצדו באותה תוספת״«

 (3) בהגדרת ״ישוב מורחב״, אחרי ״ישוב מורחב סוג ב׳״ יבוא׳ ״ישוב מורחב
 סוג ג׳״ ן

 (4) בהגדרת ״ישוב ששוקם סוג א׳ ״׳ במקום ״בתוספת הששית״ יבוא ״בתוספת
 השביעית״!

 (5) :בהגדרת ״ישוב ששוקם סוג בי״, במקום ״בתוספת השביעית״ יבוא ״בתוספת
 השמינית״;

 (6) בהגדרת ״תקופת הפטור או ההנחה״ —

 (א) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(3א) בישוב מורחב סוג א׳ — התקופה המתחילה •מעת הרחבת הישוב
 כמפורט בתוספת הרביעית והמסתיימת שמונה שנים מתום שגת השומה

 או שנת המם בה הורחב הישוב כאמור״;

 (ב) במקום הפסקאות (4) ו־(5) יבוא:

 ״(4) בישוב מורחב סוג בי — התקופה המתחילה מעת.הרחבת הישוב.
 כמפורט בתוספת החמישית והמסתיימת שש שנים מתום שגת השומה

 או שגת המם בה הורחב הישוב כאמור;

 (5) בישוב מורחב סוג ג׳ — התקופה המתחילה מעת הרחבת הישוב
 כמפורט בתוספת הששית והמסתיימת ארבע שגים מתום שגת השומה או

 שגת המס בה הורחב הישוב כאמור.״

 (ג) בפסקה (6), במקום ״בתוספת הששית״ יבוא ״בתוספת השביעית״;

 (ד) בפסקה (7), במקום ״בתוספת השביעית״ יבוא ״בתוספת השמינית״;

 (7) בהגדרת ״תושב״ — במקום ״בתוספת הרביעית או החמישית״ יבוא ״בתוספת
 הרביעית׳ החמישית או הששית״.

 בתוספת הראשוגה לתקגות העיקריות יימחק:

 ״מטולה (הרחבה) ; 1959 מרס״.

ת 1384, י״ח נחשון תשכ׳׳ג, 13.11:1962 ו מ ת  סובין ה



 3. אחדי התוספת השלישית לתקנות העיקריות ימא: הוםפת
 התוספת

 הרביעית
 ״תופפת רביעית

 תקנה 1

 ישובים מורחבים (סוג א׳)

 שם הישוב מועד הקמת הישוב
 — י שנה חודש

 מטולה (הרחבה) 1959 מרס״.

 4. התוספת הרביעית לתקנות העיקריות תסומן כתוספת חמישית ובה במקום ״ישובים תיסוז
״ ״ 0  מורחבים סוג א׳ ״ יבוא ״ישובים מורחבים סוג ב׳ ״. ""י

 החמישית

ז ו ז  5. התוספת החמישית לתקנות העיקריות תסומן כתוספת ששית ובה ביקום ״ישובים תי
 מורחבים סוג בי״ יבוא ״ישובים מורחבים סוג ג״׳. '!"י°,פ1
 הששית

 6. התוספת הששית לתקנות העיקריות תסומן בתוספת שביעית. טימו!
 התוספת

 השביעית •

ה מ י  7. התוספת השביעית לתקנות העיקריות תסומן כתוספת שמינית. ס
' התוספת ׳ • . . . 

ת י נ  השמי

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות בשטחי השם
 התיישבות ובשטחי פיתוח) (תיקון), תשכ״ג—1962״.

 י״ד בחשון תשכ״ב (11 בנובמבר 1962) ל ו י א ש כ ו ל
1 שד האוצר 7 2 3 1 1  י"״ 0

 חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949

 צו בדבר פטור מטם
 י , יי י י . . י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק מס שבח מקרקעין, תש״ט—1949 1״ אני מצווה
 לאמוד; ״

 1. בית חולים אדינבודג בנצרת מאושר בזה לצדכי סעיף 6 (א) לחוק מס שבח , אישור לצר=
י פטם  מקרקעין, תש״ט—1949. - פטי

 2. לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין(פטור), תשכ״ג—1962״. השם

 ט׳ בחשון תשכ״ג(6 בנובמבר 1962) ל ו י א ש כ ו ל
) שד האוצר מ 3 4 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 21, תש״ט, עט׳ 174.

223 62S15.11.1 ,ן תשכ״נ , י״חבהשו !  1384ונץ התקנות .
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 חוק מס שבח מקרקעין, תש״ט—1949
 • צו בדבר פטור ממם

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

 1. הסתדרות נשי מזרחי מקנדה מאושרת בזה לצדכי סעיף 6 (א) לחוק מס שבח
 מקרקעין, תש״ט—1949.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין(פטור) (מס׳ 2), תשכ׳׳ג—1962״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 1 ם״ח 21, תשייט, עט׳ 174.

 ט׳ בחשון תשכ״ג(6 בנובמבר 1962)
 (חט 72340)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר מכירת פסולת חיטים על ידי טחנות קמח

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

 1. בצו זה —
 ״שר״ — שר החקלאות או מי שהוסמך על ידיו לצורך צו זה ?

 ״בעל טחנת קמח״ — לרבות מי שטחנת קמח נמצאת בהחזקתו או בהנהלתו!
 ״מכירה״, לגבי פסולת חיטים — לרבות העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של הבע־

 לות על:הפסולת או החזקה בה.

 2. לא ימכור בעל טחנת קמח פסולת חיטים אלא לסי רשיון בכתב מאת השר, ובהתאם
 לתנאי הרשיון.

 3. מתן רשיון או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו והפקעת תקפו, לזמן מסויימ או
 לחלוטין, מסורים לשיקול דעתו של השר.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת פסולת חיטים על ידי
 טחנות קמח), תשכ״ג—1962״.

. מ ש ה ד י י ן  ה׳ בחשון תשכ״ג(2 בנובמבר 1962) י
) שד החקלאות 7 3 7 0 ט 0 ח ) 

 1 ם״ח 240, תשי״ת, עט׳ 24•

 >ובץ התקנות 1384, י״ת בחשו! תשב״ג, 15.11.1962



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943
 .. .צו.בדבר תחולת הפקודה

 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 הדרו ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 240090 _ תחולת הפק!
 . על הדרד

 182,585 בקירוב על הכביש נצרת — טבריה ומסתיימת בנקודת ציון 240.580 — 182,915
 .כקירוב, .על הכביש נצרת—חיפה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4450,

 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומד, ביד שד העבודה.

 2. . העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, תת מחוז הצפון, רחוב עצמון 12, רישות לעיי!
פ ט ק ה ת ע ה  נצרת, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ב

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נצרת—טבריה) השש
 (שינוי התווי) (מס׳ 2), תשכ״ג—1962״.

 ט׳ בחשון תשכ״ג(6 בנובמבר 1962)
(T5050 חמ) 

 1 ע״ר 1043, תופ׳ 1 טפ׳ 1305, עמי 40 ; ם״ח 71, תשי״א, עמ׳ 74.

 2 עייר תש״ח, תופ׳ א׳ טפ׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943

 • צו בדבר תחולת הפקודה

 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 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 224.520 —
 163.620 בקירוב על הכביש חיפה — מגידו ומסתיימת בנקודת ציון 222.780 — 158.180
 בקירוב, על הכביש אליקים — אבן יצחק, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר

 ב/4451, הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז חיפה והצפון, שדרות הכרמל 1,
 חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש משמד העמק —
 עין השופט עד לכביש אליקיס — אבן יצחק), תשכ״ג—1962״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 תחולת הפקודה
 על הדרר

 רשות לעיין
 בהעתק הטפה

 השם

 ט׳ בחשון תשכ״ג(6 בנובמבר 1962)
 (חט 75050)

 1 ע״ר 1943, תופ׳ 1 טפ׳ 1305, עט׳ 40; ם״ח 71, תשי״א, עט׳ 74.

 2 עייר תש״ח, תופ׳ א׳ מפי 2, עט׳ 1.

13.11.1902 ,  &וב«1.התקנות 1384, י׳׳ח בהשוןתשכ״נ



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
 ׳ צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור: 1

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 140.400— 125.200
 בקירוב על הכביש דאשוךלציון—יבנה—בגדל ומסתיימת בנקודת ציון 141.800—126003
 בקירוב, על הכביש ראשון־לציון—יבנה—מגדל, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה

 מספר כ/4461, הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל 180,
 תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש דאשון־לציון —
 יבנה—מגדל) (שינוי התווי), תשכ״ג—1962״.

לת תפקודה  תחו
 על הדרד

 רשותי לעיי!
 בהעתק המפה

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 ט׳ בחשון תשכ״ג(6 בנובמבר 1962)
 (חש 75050) :

 1 ע״ר 1043, תוס׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40; ס״ח 71, תשי״א, עמ׳ 74.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943,
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 277.280 — 204.050 •
 בקירוב על הכביש ראש פינה—מטולה ומסתיימת בנקודת ?יון 276.260 — 209.850 בקירוב,
 על הכביש גונן—דרדרה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4448, הערוכה בקנה

 מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, תת מחוז הצפון, דה׳ עצמון 12, נצרת, י
 וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זד. ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש המחבר ראש־!
 פינה—מטולה עם כביש גונן—דרדרה), תשכ״ג—1962״.

 תחולת הפקודה
 על הדרר

 רשות לעיין
 בהעתק הטפתי

 השט

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 ט׳ בחשון תשכ״ג(6 בנובמבר 1962)
 (חמ 75050)

 1 ע״ ר 1043, תום׳ 1 מפ׳ 1305, עמ׳ 40: ס״ח 71, תשי״א, עט׳ 74.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 226 קובץ התקנות 1384, י׳׳ח בחשו! תשכ״נ, 15.11.1862



 חול! שירות המדינה (מינויים), תשי״ט-1959
 כללים בדבר מכרזים, בחינות־ ומבחנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20׳ 25, 26 ו־28 לחוק שידות המדינה (מינויים),
, קבעה ועדת השירות כללים אלה:  תשי״ט—1959 ג

 1. במקום סעיף 5 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)׳ ™5" •
 תשכ״ז!—21961(להלן — הכללים העיקריים), יבוא:

 ״מיעד:דמה 5. על אף האמור בסעיף 4 רשאי נציב השירות לראות בקשה למשרה /

 5"3"*י1 שהגיעה אליו לפני תום שנים עשר חדשים מיום הפרסום כאילו הוגשה

 בקשה

 במועד, אט נתמלאו אלה:
 (1) לא הוגשה *קשה למשרה עד התאריך האחרון שנקבע

. « י  להגשת בקשות, או ועדת הבוחנים כאמור בסעיף 36 (להלו —, י
 ועדת הבוחנים) לאמצאה מועמד כשיד למשרה, או אף מוע
 מד י מבין מועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת
 הבוחנים לא מונה מאחר שלא מילא יאחד תנאי מתנאי החוק
 י למינוי עובד המדינה, או לא הסכים לקבל את המינוי׳ או
 נציב השירות לא מינה אותו או.ביטל את מינויי בהתאם

 לסעיף 46 לחוק!
 (2) נציב השירות ראה כאילו הוגשה במועד כל בקשה
 אחרת לאותה משרה שהוגשה אחדי המועד האחרון והגיעה
 אליו לא מאוחד מ־48 .שעות לפני המועד שנקבע מחדש

 למבחן או לבחינה בעל פה — אם לא התקיים מבחן!
 (3) ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה
 \ משרה, תבחן גם את מגישי הבקשה כאמור, אולם רשאי
 נציב {•־.שירות למנות ועדת בוחנים בהרכב אחד, אם לדעתו
 אין אפשרות מעשית לכנס את ועדת הבוחנים בהרכב אשר

' בחן את המועמדים לאותה משרה.״ ' . ״ ׳ • 
. . החלפת  2• במקום סעיף 36 לכללים העיקריים יבוא:. י

 . י י סעיף 30

 ״הרכב ועדת 36. (א) בחינה בעל פה תיערך על ידי ועדת בוחנים אשר חבריה

פ ימונו על ידי נציב השירות מתוך רשימת הבוחנים שאושרה על ידיי ועדת  הכוהגי

 השירות.

 (ב) ועדת בוחנים למשרד. לה צמודה בתקן דרגה 5 בסולם הדרי
 י גות הידוע כסולם הדרגות המינהלי (להלן — סולם הדרגות המינהלי) או

 דרגה נמוכה ממנה, תהיה של שלושה חברים, בהרכב המפורט להלן:
 • (1) יושב ראש הועדה יהיה נציב השידות או נציגו! י

 (2) חבר אחד יהיה נציג של המשרד הנוגע בדבר!
 (3) חבר אחד יהיה מי שאינו עובד המדינה.

 1 פ״ח 0ז2, תשי״ט, עט׳ 88.

 2 ק״ת 1133, תשכ׳׳א, עט׳ 1588 ; ק״ת 1186, תשכ״א, עט׳ 2741 ; ק״ת 1330, תשב״ב, עמי 2184.

 קובץ התקנות 1384, י״ח •בחשו! תשכ׳׳נ, 13.11.1062 227



 (ג) ועדת בוחנימ למשרה לה צמודה בתקן דרגה גבוהה מדדגד.
 5 בסולם הדרגות המיגהלי, תהיה של חמישה הבדים בהרכב המפורט

 להלן:
 (1) יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות או נציגו!

 (2) חבר אחד יהיה נציג של המשרד הנוגע בדבר!
 (3) חבר אחד יהיה עובד המדינה שאינו מועסק במשרד

 הנוגע בדבר!
 (4) שני חברים יהיו מי שאינם עובדי המדינה.

 (ד) הנאמר בסעיפים קטנים (ב) ד(ג) לגבי משרות להן צמודה
 דרגה בסולם הדרגות המינהלי, חל גם על משרות להן צמודה דרגה מקבי־
 י לה בסולם דרגות אחר! לענין זה תיראה כדרגה מקבילה לדרגה 5 בסולם
 הדרגות המינהלי דרגה שמשכורת היסוד התחילית בה שווה למשכורת
 היסוד התחילית בדרגה 5 או גבוהה ממנה, אך היא נמוכה ממשכורת

 היסוד התחילית של דרגה 4 בסולם הדרגות המינהלי.

 (ה) למשרה לה צמודה דרגה של סולם הדרגות הידוע כסולם
 הדרגות של רופאים, דשאי נציב השירות למנות ועדת בוחנים של חמישה

 חברים בהרכב המפורט להלן:

 (1) יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות או נציגו;

 (2) חבר אחד יהיה נציג של המשרד הנוגע בדבר;

 (3) חבר אחד יהיה רופא שאינו עובד המדינה, שימונה
-מתוך רשימה שהוגשה לנציב השידות על ידי ההסתדרות

 הרפואית בישראל ן

 (4) חבר אחד יהיה רופא עובד המדינה, שימונה מתוך
 רשימה שהוגשה לנציב השירות על ידי ארגון רופאי המדינה!

 (5) חבר אחד יהיה רופא עובד המדינה.

 (ו) צמודות למשרה בתקן כמה דרגות, רואים לצורך סעיף זח
 את דרגת המשרה כדרגה הגבוהה ביותר שבדרגות המשרה.״

קח סעי!־60 3.. בסעיף 50 לכללים העיקריים, תנאי (1) יימחק והתנאים (2),(3)׳(4) יסומנו  תי

.(3),(2),(1) 

 תיקו! סעי1< 51 4. בסעיף 51 לכללים העיקריים, בסעיף קטן (ב)׳ במקום ״לפי פסקאות (1), (2)

 ד(14)״ יבוא ״לפי פסקאות (1), (2), (14) ו־(15)״.

ם 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) ש י  י

 (תיקון), תשכ״ג—1962״.

י ד ן ש ב ו א  ג׳ בחשון תשכ״ג(31 באוקטובר 1962) ר
 >חט 20814ז< יושב ראש ועדת השירות

2c15.11.10 ,228 , 1384קוב־ו התקנות י׳׳ח בחשו!,תמכ״ג 
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—1960
 'צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״),
 תש״ך—1960 1- אני מצווה כי שטח של 2306׳ מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים
 כחלקה 2 בגוש 7153 והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר
 מם׳ 4822 מיום 6 בדצמבר 1940 במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מידי״

 ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ף ס ו  ג׳ בחשון תשכ״ג(31 באוקטובר 1962) ד ב. י
 >חמ 70130) י שד המשפטים

 1 0״ח 310, ת׳ט׳׳ד, עט׳ 02.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״,לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיגי הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
, אגי מצווה כי שטח של 3685 מטר מרובע מתוך המקדל!עין הידועים כחלקה  תש״ך—1960 ג
 223 בגוש 11194 והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של חיפה לפי שטר, מס׳ 5348 מיום
 10 בדצמבר 1945 במקרקעין מסוג ״מתרופה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמ בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 ג׳ בחשון תשכ״ג(31 באוקטובר 1962) ד ב י ו ס ף
< שד המשפטים ז 0 1  >חט °צ

 1 ס״ח 310, תי«״ד, עט׳ 02.

ד לכיילטוד מקדמי ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למודיעים בדבר מודעות ושלטים

, מתקיגה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית מודיעים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מודיעים!

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

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

229 2G15.11.19 ,י 1,ת>{נות 1384, י״ח בתשוך ת׳ט3״נ j׳av׳ 
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 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה ן
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל

 צירוף של אלה!
 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקים עסק ו

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחד
 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —

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

 אותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי —

 (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ו
 (2) לסרב לתת רשיון.

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

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

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

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

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

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

 4. הוראות חוק עזר זה אינו חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה׳ של בתי המשפט או של המועצה ז

 (2) שלט. המוצג על דלת הכניסה לדירה.

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

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

 ^(ג) לא ידביק אדם מודעה, דברי דפוס או כתב פרסומת או דכרי תעמולה אחרים
 על קירות* עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם, לא יבליטם׳ לא יציירם במקומות כאמור ולא
 יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על ידי אחר. הוראות סעיף קטן זד. לא יחולו על הפעולות

 האמורות שנעשו על לוחות שנקבעו לבך על ידי המועצה.

 מודעה ושלט
נים רשיון  טעו

 אגרות

 תחולה

 שמירת מודעות

 דרכי פרסום
ת רו  אסו
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ת פרטים י י ס ל ק ע ל ב ש  7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ן
 בית הדפום שבו הודפסה המודעה.

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

ש א א המועצה י ל ט ל ל ג ש י צ ה ו ש י א ד ע ד ו מ מ ס ד פ ׳ ש מ ד ת א א  8. (א) ראש המועצה י^אי לדרוש מ
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

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

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין׳ רשאי הוא!להורות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה כאמור.

 ׳ 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות. פרםום ע5 5וח
 , (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחד שנמסרו לה הטפסים ושולמה מ ו

 לד. האגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לידות׳ ואם היתה ענשים
 העבידה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה

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

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד למודיעים (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1962״. השם

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2(0)

 מידתהמודעות ד!מתפרסמות על ידי הדבקה כלוח מודעות:
 ׳ אורד בם״ט רוחב בס״מ

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
31 4  מודעדי קטני׳ 6
 מודעה זעירה 23 31

 תופפת שכיה
( ( ב ) 9  (סעיפים 3 (א) ד

 שיעור האגרה
 בלירות

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

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה — לכל
 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ם״מ מרובעים 0.05

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 ם י מ  אחר—לכל שלושה י

 (!) מודעה גדולה 3.50
uo לכל יום נוסף 
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ר האנרח עו  עי
 בלירות

 (2) מודעה גינוניה 2.50
 לכל יום נוסף 0.85
 (3) מודעה קטנה 1.20
 לכל יום נוסף 0.40
 (4) מודעה זעירה 0.75
 לכל יום נוסף 0.25

 4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח השלט
 במכרים מרובעים (ועד בכלל) — לשנה —

 עד 1 —.2
 למעלה מ־1 עד 2 —.4
 למעלה מ־2 עד 3 . —.6
 למעלה מ־3 עד 4 —.8
 למעלה מ־4 — לכל מטר מרובע או חלק ממנו —.3

 (2) לכל שלט נוסף — כפל האגדה שנקבעה בפסקה (1).
 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק —

 לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה —.15

ר ד י ה ל י ר  נתאשר. א
 כ״ה באלול תשכ״ב (24 בספטמבר 1962) ראש המועצה האזורית מודיעים

 (חט 830503)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למעלה־הגליל בדבר רוכלים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית'מעלה־הגליל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — בל שולחן או כלי אחד 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;
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מעלה־הגליל!

 ״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!
 ״עגלה״ — כל כלי חיבלה, היסחב או הנדחף בכוח מיכני׳ בכוח אדם או בנוח בעל חיים ן
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

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

.ע״,ר1041, תוס׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 110. 1 

 2 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עט׳ 12.

 הגדרות

 שםחים אפורים
 ברוכלות
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ר חניה סו  אי

ר חניה  איסו
 שלא בשעת

 התעסקות

ר ?קשור סו  אי
 כמבנה

 מקום החזקת
 עגלה

 איסור להכריז'
 על טובין

 ואיסור פרסומת

 נקיון

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקות

 ימי הרוכלות

 רשיון לשימוש
 בעגלה י

 תוקף הרשיון

 אגרת רשיון

 תחולה

ות נ ו  מת! רשי
 או סירוב

 לתיתם

 תבנית! של
 עגלות

 לוחית־מספר
 לעגלה

 סידיר טובי!
 על ענלה

 דרישה לסלק
 עגלה

 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.

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

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

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

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

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

 10. ראש המועצה דשאי׳ 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 שלאחד נתינתו.

 14. בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לידות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה — לידה 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 המועצה. ראש המועצה רשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים׳ לוןוסיף

 עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחית בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספר שיתן לו, ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ׳ושם
 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הדישוט שבתעודת הזהית שלו. בעד כל לוחית־מספד

 תשולם למועצה אגרה בשיעור של 50 אגודות.

 19. * רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה׳ ויעמוד בצדה האחורי של העגלה

 בשעת עיסוקו.

 20. ראש המועצה, מפקח או שוטר, רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר.זה.
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 מי5וק,ענ5ות 21. לא סילק רוכל את עגלתו, או דוכנו או תבניתו או מגשו או חטובין׳ לאחר שנצטווה

 לכך בהתאם לסעיף 20׳ רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן,
 י התבנית, המגש או הטובין׳ בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

 •איסור הפרעה 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא.ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו

 לפי חוק עזר זה.

ם 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה . של י ־ ! ׳ נ ג  ׳
 עבירה נמשכת — קנס נוסף 20 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 העם 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלדרהגליל (רוכלים), תשכ״ג—1962״.

ל אי נש ט ין א פ  נתאשר. ר
 כ׳ באלול תשכ״ב (19 בספטמבר 1962) ראש המועצה האזורית מעלה־הגליל

 (חמ 810400)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר •הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 (סעיף 114א)

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

 ,הודעה על החלטת מועצת עירית ריאשון־לציון.בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 114א לפקודת העיריות, 1934 *, וסעיף 5 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 =, החליטה מועצת עירית ראשון־לציון שכתום
 ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז
 על כל סכום, המגיע לעידיה בעד ארגוגה או בעד מס עסקים עירוגי׳ ושלא שולם תוך

 ששה. חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 החלטת מועצת העיריה דאשוךלציון בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה
 בקובץ התקנות 36.0, תשי״ג, עמ׳ 1027 — בטלה עם תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

ל ט פ ה ש י ר  נתאשר. א
 כ״ג באדר ב׳ תשכ״ב (29 במרס 1962) ראש עידית ראשון־לציון

 (חמ 807204)
א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח

 שר הפניט

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1•

 ! 2 ע״ר 1945, •תום׳ Dp 1־ 1436, עט׳ 115.

ח נחשו? תשב״ג, 15.11.1962 ״ י S נץ התקנות 13, 4  234 קו
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