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 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
. ' . • ׳ יותיה: , סמכו ה נ ו י ל ת הע י א ו פ ר ה ה ד ע ו ת ה ב כ ר ר ה ב ד ת ב ו נ ק ת ן ה ו ק י  ת

ה ת ד ו ב סדרי ע  ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ד48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—
, אני מתקין תקנות אלה: 1 לב]  : - י ^ 1959 [נוסח משו

׳ במקום תקנת  תייןו! תקנו!3 1» • בתקנה 3 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תש״י—1950 2
א: בו  משנה (א), י

 ״(א) הועדה רשאית לאשר החלטת הועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה,
 בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנכה ובין

 שהוא קצין תגמולים״.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) (תיקון), תשכ״ד—1963״, ש ,  ד

ל ו כ ש י א ו 9 בספטמבר 1963) ל ) ג ״ כ ש  כ׳ באלול ת
< שד הבטחון 7 3 1 0 מ 1 ח ) 

 1 ם״ח 295, !ת׳עי״ט, עמ׳ 276.

 2 ק״ת 76, ודע" י, עט׳ 644.

 חוק הנכים(תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]

ם י כ נ ל ב ו פ י ר ט ב ד ת ב ו נ ק  ת

י ״ט-  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי
י מתקין תקנות אלה: , אנ  1959 [נוסח משולב] ג

 תישי! תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 -י (להלן ~ התקנות
 העיקריות) —

 (1) בהגדרה ״תגמול יומי עבור טיפול רפואי״׳ בפסקה (1), במקום ״הנכה
 מקבל״ יבוא ״הנכה אינו מקבל״!

 (2) בהגדרה ״משפחת נכה מרובת ילדים״, במקום ״שלושה״ יבוא ״ארבעה״.

1 2. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, בתקנות משנה (א) ו־(ב), במקום ״היומי המלא״ יבוא ה 5 נ ! " ״ י ן "  ת

 ״היומי״.

 "׳*5י 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), תשכ״ד—1963״.

ל ו כ ש י א ו ר 1963) . ל ב מ ט פ ס ב 9 ) ג ״ כ ש  כ׳ באלול ת
) שר הבטחון 7 3 1 0 מ 3 ח ) 

 1 ם״ח 295, •תשי״ם, עמ׳ 276.

 2 ק״ת 430, תשי׳׳ד, עמ׳ 500 ; ק״ת 1456, תשכ״ג, עם' 1594.

 30 קונץ התקנות 1406, י״ד נת׳8רי תמנ״ד, 3.10.1963



 הגדרות

 חוק החשמל, תשי״ד—1954
. תקנות בלבד רשיונות ; ' . • ״ •  י

ן י מתקי , אנ  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6 ר13 לחוק החשמל, ת^וי״ד—1954 ג
,. : ה ל א ת ו נ ק ת : 

 פדקי־דאשץ: פרשנות
 ה ל ת א ו נ ק ת ב ^ / : ; . ! 

 •״־רשיון״׳—;רשיון לעסוק בביצוע עבודת חשמל !
^ אדם שגמר תקופת חניכות במקצוע החשמל ועמד בבח)ינות סופיות בד.תאפ לחוק * ל ו ו ש ״  ׳

 החניכות, תשי״ג—21953 !
ה 24 ז נות שהוקמה לפי תקנ — ועדת הבחי : ״ ה ד ע ו ! 

בים! לי לה אינו עולו; על אלף וולט ביךהמו בפעו ; רו עו ח נמוד״ —מתח;ששי ת מ ! : 
 ::״מתח; גבוה״ —י. מתח ששיעורו בפעולה עולה על אלף וולט בין המיליכים!

, ופקודת זפייו חשמל iירושלים) ת החשמל״ — פקודת זכיונות חשמל 3 ד ו ק פ  ל

 פרק שני: רשיונות.
-,.״'־סימן א׳: הוצאת רשיונות

 2. (א) בקשה למתן רשיון תוגש למנהל בטו3ם• שייקבע על י]דיו.

ד המבקש ויצויינו בה פרטים אלה י  . י (ב) הבקשה תיחתם ב
 (1) שם המבקש!

! ־ : ו  (2) מענ
! ו ת ד י ל ך י ר א  (3) ת

) במרשם התושבים! (זהותו  ,־ (4) מספר רישומו
 .. (5) הכשרתו המקצועית!

!  •ד• (6) במיונו המעשי
 (7) כל פרט נוסף שמבקש:המנהל.

 : (ג) לבקשה יצורפו מסמכים לאימות הפרטים הכלולים בו|.

(ד) המנהל רשאי לפטור מגיש בקשה מהוראות תקנת משנה (ג), כולן:או מקצתן. , 

 3. (א) המנהל רשאי לתת או לחדש רשיון למבקש שמילא
 (ב) הרשיון יימסר לידי המבקש במשרדו של המנהל או

 4. נוכה המנהל׳ שמבקש הרשיון איננו ממלא אחר התנאים 1:תקנות אלה לקבלת רשיון הודעת&יוונ

 בקשה
 55ת: רשיו!

ות אלה. הוצאת ושיו!  :*יחד התנאים בתקנ
י ומסירתו א ן ך  ב

 תוך ארבעה־עשר יום מיום הי!זר,ת ושיו!

 חידוש רשיוז
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 !יודיע על כך למבקש.

 '5. פקע תקפו של רשיון יחזירנו בעליו, לפי דרישת המנהל,
 !שנמסרה לו דרישה כאמור.

י ?|ויפקע תקפו,  6, בקשה לחידוש רשיון תוגש למנהל תוך שלושים יום לפנ

 1 טייח 164, תשי״ד; עמ׳ 190.

 2 פ״ח-128, תשי״ג, עמ׳ 108.

 3 חוקי א׳׳י, כרד אי, פרק נ״ב, עט׳ 604.

 4 חוקי א״י, כרד א׳, פרק נ״ג, עמי 635•

 קונץ חתקנות 1495, י״ד בתזד • תשצ״ד, 2.10.1963



 סימן ב׳: רשיונות לסוגיהס

:  7. רשיון יהיה מאחד הסוגים שלהלן

 (1) רשיון חשמלאי־עוזר ?

 (2) רשיון חשמלאי״מוסמך!

 .. (3) רשיון חשמלאי־ראשי >

 י י (4) רשיון חשמלאי־־בכיד ו

 (5) רשיון חשמלאי־מהנדס!

 (6) רשיון חשמלאי־בודק 1

 (7) רשיון תשמלאי־מםוייג.

 פוני הרעיונות

ר ת ע ־ י א ל מ ש : ח ׳ ן ג מ י  ס

 8. לא יינתן רשיון חשמלאי־עחר אלא אם נוכח המנהל שנתקיים במבקש אחד מאלה:

- (1) הוא שוול במקצוע החשמל ! י

ות לימוד לפחות במגמת חשמל בבית־ספר  (2) הוא סיים בהצלחה שלוש שנ
! ן  מקצועי תיכו

 (3) יש לו בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון הכשרה מקצועית ונםיון מעשי
. (2)  אחרים שהם שווי ערך לאמור בפסקאות (1) או

 9. בעל רשיון חשמלאי־עוזר רשאי לעזור לבעל רשיון חשמלאי מסוג אחר בביצוע
 עבודות חשמל, ובלבד שיהיה נתון לפיקוחו האישי.

 דש יו!
 חשט?אי־ע1זר

 .זכויותיו ש5
 בע5 רשיון

 חשטלאי־עחר

ך מ ם ו מ ־ י א ל מ ש : ח ׳ מן ד  מי

 לא יינתן רשיון חשמלאי־מוסמך אלא אם נוכח המנהל שנתקיים במבקש אחד מאלה:

 (1) הוא סיים את לימודיו בבית ספר גבוה למהנדסי חשמל!

 (2) הוא בעל תעודה של טכנאי חשמלאי המוכרת על ידי משרד החינוד וה
 תרבות או משרד העבודה ויש לו בכל הנוגע לדרכי השימושי ברשיון נםיון"

 מעשי של שנה אחת לפחות!

ת לימוד ו  (3) הוא סייס את לימודיו בבית ספד מקצועי תיכון של ארבע שנ
 לפחות במגמת חשמל ועבד שנתיים כחשמלאי־עוזר בעל רשיון!

 (4) הוא סיים בהצלחה שלוש שנות לימוד לפחות במגמת חשמל בבית ספד
! ן ו  מקצועי תיכון ועבד שלוש שנים כחשמלאי־עוזר בעל רשי

 (5) הוא היה שוול ועבד ארבע שנים כחשמלאי־עוזר בעל רשיון«

 (6) יש לו בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון הכשרה מקצועית ונסיון מעשי
 שהם שווי ערך לאמור באחת הפסקאות (3), (4) או (5) והוא נמצא כשיר

 לקבלת הרשיון על ידי המנהל לאחר שעמד בבחינה על ידי הועדה!

 (7) יש לו בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון נסיון מעשי של שש שנים
 בעבודות חשמל והוא נמצא כשיר לקבלת הרשיון האמור על ידי המנהל לאחד

 שעמד בבחינה על ידי הועדה.

 ושיוך 10.
 ה׳עט5אי־מוםטיד

 קובץ התקנות 1495. י״ר בף.׳*רי ת«״ר, 2.10.1968



 זכויותיו ׳15?
 נעל רשיון

 חשטלאי־טוסטד

 רשיון
 חשטלאי־ראשי

 זכויותיו יצל
 בעל רשיון

 חשטלאי־ראשי

 חשמלאי־מהנדם, ובלבד
 ידי בעל רשיון חשמלאי־

 11. בעל רשיון חשמלאי־מוסמך רשאי —
 (1) במיתקנים חשמליים בעלי מתח גבוה — לעס^ן בביצוע עבודת חשמל

 בפיקוחו של בעל רשיון חשמלאי־בכיר או בעל רשיון
 : שהעבודה תבוצע על פי תכנית טכנית שאושרה על

דס!  מהנ
 (2) במיתקנים חשמליים בעלי מתח נמוך —

 (א) לעסוק:בביצוע עבודות בדיקה ותיקון לא|זר שהמיתקן נמצא כשיר
ד הוא מותקן על פי היתר בטןזב מאת המנהל או ניזון  להפעלה׳ כל עו

 כדין מחשמל המסופק לפי פקודות החשמל !
 (ב) לעסוק בביצוע עבודת חשמל, למעט ערי
ית  צועה, ובלבד שהעבודה תבוצע על פי תכנ

ית כאמור!  בעל רשיון הרשאי לערוך תכנ
ןן בעל עצמת זרם שאינה  (ג) לעסוק בביצוע כל עבודת חשמל כשהמית|
נמצא בתוך מבנה, ובלבד שבאותו מבנה אינה  עולה. על ששים אמפר ו
ו כימיות או סכנה ת א ו י נ ימת סכנה של שריפה, התפוצצות, פגיעות מן  קי

 מוגברת של קבלת הלם חשמלי.

 ..׳־ סימן ה׳: חשמלאי־ראשי

:  12. לא יינתן רשיון חשמלאי־ראשי אלא אם נוכח המנהל שנתקיים במבקש אחד מאלה

ות טכניות לבי- י  כת תכנ
 טכנית שאושרה על ידי

 (1) הוא סיים את לימודיו בבית ספר גבוה למהנדסי חשמל ויש לו בכל הנוגע
 לדרכי השימוש ברשיון נסיון מעשי של שנה אחת לפחות

 (2) הוא בעל תעודה של טכנאי־חשמלאי המוכרת על ידי משרד החינוך והי
! ן ו ת או משדד העבודה ועבד שנה אחת כחשמלאי־ מוסמך בעל רשי מ ר  ת

ת לימוד ו  (3) הוא סיים את לימודיו בבית ספר מקצועי תיכןן של ארבע שנ
 לפחות במגמת חשמל ועבר שנתיים כחשמלאי־מוםמך

 (4) הוא עבד שלוש שנים כחשמלאי־מוסמך בעל רשיון ונמצא כשיר לקבלת
 הרשיון האמור על ידי המנהל לאחר שעמד בבחינה על ידי הועדה!

ן הכש ו  (5) יש לו בכל הנוגע לדרכי השימוש'ברשי
 אחרים שהם שווי ערך לאמור באחת הפסקאות (2)

 ״ה מקצועית ונסיון מעשי
 (3) או (4) והוא נמצא
די המנהל לאהד שע^ד בבחינה על ידי הועדה  כשיר לקבלת הרשיון האמור על י

 ן בביצוע עבודת חשמל
 ון חשמלאי־מהנדס׳ ובלבד
־  ידי בעל רשיון חשמלאי

 שהמיתקן נמצא כשיר
 מאת המנהל או ניזון

 י א ש  בעל רשיון השמלאי־ראשי ר
ק ו  (!) במיתקנים חשמליים בעלי מתח גבוה — לענ

 בפיקוחו של בעל רשיון חשמלאי־בכיר או בעל רשי
 שהעבודה תבוצע על פי תכנית טכנית שאושרה על

דס!  ] מהנ
 (2) במיתקנים חשמליים בעלי מתח נמוך —

 (א) לעסוק בביצוע עבודות בדיקה ותיקון לאחד
;על פי היתר מגתב  להפעלה, כל עוד הוא מותקן

 כדין מחשמל המסופק לפי פקודות החשמל!

.13 
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ות לבי־ י ות טכנ י  (ב) לעסוק בביצוע עבודת חשמל, למעט עריכת תכנ
 צועה, ובלבד שהעבודה תבוצע על פי תכנית טכנית שאושרה על ידי

ית כאמור!  בעל רשיון הרשאי לערוך תכנ
 (ג) לעסוק בביצוע כל עבודת חשמל כשהמיתקן הוא בעל עצמת זרם

 שאינה עולה על מאתיים אמפר!
 (ד) לעסוק בביצוע כל עבודת חשמל כשהמיתקן הוא בעל עצמת זרם
 העולה על מאתיים אמפר והוא בעל מעגל אחד המיועד למנוע יחיד או

 למכשיר חשמל יחיד.

ר י כ ב ־ י א ל מ ש : ח ׳ ן ו מ י  ס

 14. לא יינתן רשיון חשמלאי־בכיר אלא אס נוכח המנהל שנתקיים במבקש אחד מאלה:

 (1) הוא סיים את לימודיו בבית ספר גבוה למהנדסי חשמל ועבד שנה כחש־
! ן ו  מלאי־ראשי בעל רשי

 (2) הוא בעל תעודה של טכנאי־חשמלאי המוכרת על ידי משרד החינוך ודר
ון!  תרבות או משרד העבודה ועבד שנתיים כחשמלאי־ראשי בעל רשי

 (3) הוא סיים את לימודיו בבית ספר מקצועי תיכון של ארבע שנות לימוד
נמצא כשיר לקבלת  במגמת חשמל׳ עבד שנתיים כחשמלאי־דאשי בעל רשיון ו

די הועדה > נה על י  רשיון כאמור על ידי המנהל לאחד שעמד בבחי

ד חמש שנים כחשמלאי־ראשי בעל רשיון, ביצע עבודות חשמל ב  (4) הוא ע
נמצא על ות לביצוען ו י ות טכנ י  במיתקנים חשמליים בעלי מתח נמוך וערך תכנ
 ידי המנהל כשיר לקבלת רשיון חשמלאי־בכיר לאחר שעמד בבחינה על ידי

 הועדה!

 (5) יש לו בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון הכשרה מקצועית ונמיון מעשי
 אחרים שהן שווי עדך לאמור באחת הפסקאות (2), (3) או (4) ונמצא כשיד

די הועדה.  לקבלת הרשיון האמור על ידי המנהל לאחד שעמד בבחינה על י

 י א ש  15. בעל רשיון חשמלאי־בכיר ר
 . (1) במיתקנים חשמליים בעלי מתח גבוה — לעסוק בביצוע עבודת חשמל,
ות לביצועה, ובלבד שהעבודה תבוצע על פי תבנית י ות טכנ י  למעט עריכת תכנ

 טכנית שאושרה על ידי בעל רשיון חשמלאי־מהנדס!
 (2) במיתקנים חשמליים בעלי מתח נמוך —

 (א) לעסוק בביצוע עבודות בדיקה ותיקון לאחר שהמיתקן נמצא כשיר
ד הוא מותקן על פי היתד בכתב מאת המנהל או ניזון  להפעלה, כל עו

 כדין מחשמל המסופק לפי פקודות החשמל!
 (ב) לעסוק בביצוע עבודת חשמל, למעט עריכת תכניות טכניות לבי
 צועה, ובלבד שהעבודה תבוצע על סי תכנית טכנית שאושרה על ידי

 בעל רשיון חשמלאי־מהנדס
 (ג) לעסוק בביצוע כל עבודת חשמל כשהמיתקן הוא בעל עצמת זרם

 שאינה עולה על ארבע מאות אמפר?
דת חשמל כשהמיתקן הוא בעל עצמת זרם  (ד) לעסוק בביצוע כל עבו
 העולה על ארבע מאות אמפר והוא בעל מעגל אחד המיועד למנוע יחיד

 או למכשיר חשמל יחיד.

 רשיון
 חשמלאי־בכיר

 זמייתיו ש?
 בעל רשיון

 חשפלאי־בכיר
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 רשיון
 חשטלאי־טהנדס:

 זכויותיו ש?
 בעל רשיון

 חשמלאי־מהגדם:

 רשיון
 השטלאי־בודק

 זכויותיו של
 בעל רשיון

 חשמלאי-גודגן

 רשיון
 חשטלאי־מסוימ.

 זכויותיו של
 בעלרשיו!

 חשסלאי־מסוייג

 הודעות מאת
 נע? הרשיון

 :״ים במבקש אחד מאלה:
 חשמל והוא דשום בפנקם
 *.מהנדסים והאדריכלים,
 הנוגע לדרכי השימוש
 ם חשמליים בעלי מתח

 מימן ז׳: חשמלאי־מהנדס

ל מ  י

 16. לא יינתןדשיוןיחשמלאי־מהנדם אלא אם נוכח המנהל שנתק׳
 (1) הוא סיים את לימודיו בבית ספר גבוה למהנדסי
 המהנךםים והאדריכלים המתנהל לפי סעיף 8 לחוק

 תשי״ח—1958 5 (להלן — פנקס המהנדסים), ויש לו
 ברשיון נםיון מעשי של שלוש שנים לפחות במיתקנ

 נמוך ומתח גבוה!
 (2) הוא מהנדס רשום במדור החשמל בפנקס המהנדסים ועבד חמש שנים

 לפחות כחשמלאי־ראשי או כחשמלאי־בכיד בעל רשיון

̂זשמל  17. בעל רשיון חשמלאי־מהנדם רשאי לעסוק בביצוע כל עבודת 

: חשמלאי־בודק  י סימן ח׳

 18. לא יינתן רשיון חשמלאי־בודק אלא אם נוכח המנהל שנתקןים במבקש אחד מאלה:
 (1) הוא עבד שנתיים כחשמלאי־־מהנדם בעל רשיון 1
 (2) הוא עבד חמש שנים כהשמלאי־בכיר בעל רשיון

 (3) הוא עבד חמש שנים כחשמלאי־ראשי בעל רשיון ונמצא כשיר לקבלת
 הרשיון האמור על ידי המנהל לאחר שעמד בבחינה על ידי הועדה.

 19. (א) בעל רשיון חשמלאי־בודק שניתן לו רשיון לפי תקו,ה 18 (1) רשאי לעסוק
 בביצוע בדיקות בכל מיתקן חשמלי.

 (ב) בעל רשיון חשמלאי־בודק שניתן לו רשיון לפי תקלד. 18 (2) רשאי לעסוק
 בביצוע בדיקות במיתקנים חשמליים בעלי מתח נמוך ועצמת זרם ושאינה עולה על מאתיים

 אמפר,
 (ג) בעל רשיון חשמלאי־בודק שניתן לו רשיון למי תקלה 18 (3) רשאי לעסוק

 בביצוע בדיקות במיתקנים חשמליים בעלי מתח נמוך ועצמת זרכ
 אמפר.

 שאינה עולה על ששים

: חשמלאי־מםויינ  סימן ט׳

 20. המנהל רשאי לתת לאדם רשיון לביצוע סוג מסויים של ]גבודות חשמל (להלן
 רשיון חשמלאי־מםוייג) אפ נוכח כי יש לאותו אדם הכשרה מקצןעית ונסיון מעשי באותו

 סוג.

 21, בעל רשיון חשמלאי־מםוייג רשאי לעסוק בביצוע עבודות ו|שמל מאותו סוג המפורט
 ברשיון שניתן לו ובהתאם לתנאיו.

 סימן י׳: חובות בעל הרשיון

 (א) בעל הרשיון חייב להודיע למנהל בכתב תוך שבעה ימןפ • 22.
 (1) על כל שינוי בשמו, מענו הפרטי או מען העסק ע|ולו ז

 (2) על אבדן רשיונו.
 (ב) הודיע בעל הרשיון באמור בתקנת משנה (א), רש^י המנהל לתת לו העתק

 מהרשיון לאחר שצויינו בו הפרטים שהודיע עליהם כאמור.

 ס״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108.

 מונץ התסגות 1495, י״ד בתשרי תשכ״ד, 2.10.1963 35



ל כל מסמך הנוגע לעבודות חשמל שבוצעו על ע ו מ  23. .(א) בעל דשיון יחתום את ש
 ידיו ויציין בו את מספד רשיונו וסוגו.

ן תקנה זו ״מסמך׳ — תכנית המוגשת לאישור, חישוב טכני או בקשה  (ב) לעני
 לבדיקת מיתקן חשמלי.

 פדל, שלישי: בחינות

 24. (א) תוקם ועדת בחינות בת ששה חברים לצורך תקנות אלה.

:  (ב) הרכב הועדה יהיה כלהלן
 (1) המנהל שיכהן כיושב ראש ן

ר ב ע  (2) חמישה חברים נוספים שימונו על ידי השר מתוך ציבור המומחים ב
ת חשמל.  דו

 (ג) הודעה על הרכב הועדה תפורסם ברשומות.

 25. (א) רצה אדם להיבחן לפני הועדה, יגיש בקשה על כך למנהל•

 (ב) שוכנע המנהל כי יש למבקש הנםיון המעשי הדרוש לקבלת סוג הרשיון המ
 בוקש בהתאם לתקנות אלה, יועמד המבקש לבחינה בפני הועדה לאחר ששילם את אגרת

 הבחינה.
 (ג) לא שוכנע המנהל כי יש למבקש חנסיון המעשי הדרוש כאמור׳ יודיע על כך

 למבקש.

נות יתקיימו לא פחות מאשר פעמיים בשנה לפי התכנית, במקום ובמועד  26. (א) הבחי
 שתקבע הועדה.

 (ב) הודעה על מועד הבחינות ועל מקומן תפורסם על ידי המנהל ברשומות וב־
 עתונות היומית לא יאוחר משבועיים לפני עריכתן.

 (ג) המנהל ישלח הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) בצירוף תכנית הבחינה לכל
 אדם המבקש להיבחן.

ית לאחר ששילם את אגרת הבחינה«  27. מועמד שלא עמד בבחינה רשאי להיבחן שנ
ה מתאריך הבחינה השניה. ;  אולם מועמד שנכשל פעמיים אינו רשאי להיבחן לפני תום שנ

 28. הועדה תתן למועמד שעמד בבחינה תעודה המעידה על כך, חתומה ביד היושב ראש
 שלה.

 חובה לחתום
 על טםטד

 מינוי ועדת
 בחינות

 ,ה ניעת בקשה
 לחיבחז

 הבחינות

 נבח! נכשל

 תעודת בחינה

ת ו נ ו ת ש ו א ר ו : ה י ע י ב ק ר ר  פ

 29. בעד מתן רשיון או חידושו, בחינה או העתק רשיון לפי תקנות אלה תשולם אגרה
 בשיעור שצויין בתוספת.

ות אלה —  30. תחילתן של תקנ
 (1) , לגבי אדם שיש בידו ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות (להלן —
 יום הפרסום) רשיון בר תוקף לפי תקנות החשמל (רשיונות)׳ תשט״ו—61955
א ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964) > ות הפוקעות)—הי  (להלן—התקנ

 (2) לגבי כל אדם אחר — ביום הפרסום.

 אנרות

 תחילה

 8 ק״ת 409, תשט״ו, עט׳ 580.
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 31. על אף האמור בתקנה 30 דשאי המנהל להמיר רשיון שניחן לפי התקנות הפוקעות הוראות מעבר
 ושהוא בתוקף ערב יומ הפרסום, ברשיון לפי תקנות אלה מסוג שהוא יקבע בהסתמך על

 הפרטים שנכללו בבקשה לרשיון לפי התקנות הפוקעות.

 32. תקנות החשמל (רשיונות), תשט״ו—1955 — בטלות. ביטו?

 33. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החשמל (רשיונות), תשכ״ד—3^19״. השט

 שיעור האגרה
 בלירות

5.— 

1.— 
10.— 
15.— 
20.— 
20 — 
20 — 
15 — 

 תופפת
 (תקנה 29)

 (א) אגדת בחינה
 ן ו  (ב) מתן רשי

!.— 
2.50 
4. — 
5.— 
5.— 
5 — 
4.— 

1.— 
5 — 

2.-
 ־.10

 חשמלאי־עוזר
 חשמלאי־מוסמך
 חשמלאי־ראשי
 חשמלאי־בכיר

 חשמלאי־מהנדם
 חשמלאי־בודק

 חשמלאי־מםוייג

 ובלבד שאם ניתן רשיון מהסוג הנ״ל לעובד במפעל המעמיק
 בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה אנשים ונ7בע בתנאי
 הרשיון שאין להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל במסגרת

 המפעל, תהיה האגרה בשיעור להלן —

 תשמלאי־עוזר
 חשמלאי־מוסמך
 חשמלאי־ראשי
 חשמלאי־בכיר

 י חשמלאי־מהנדם
 חשמלאי־בודק

 תשמלאי־מסוייג

 ן ו י ש  (ג) חידוש ר
 (!) כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא יאוחר מהמועד שנקבע

 לפי תקנה 6 לחידושו —
 (א) חשמלאי־עוזר

 (ב) חשמלאי מסוג אחר
 (2) כשבעל הרשיון שילם את האגרה אחרי המוע[ד שנקבע לפי

 תקנה 6 לחידושו—
 (א) חשמלאי־עוזר

 (ב) חשמלאי מסוג אחד
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• שיעור האגרה ־ . ' ׳ ־ • 
 בלירות

ר ב  ובלבד שעבוד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע ע
 דות חשמל למעלה ממאה אנשיט ונקבע בתנאי הרשיון שאין
 להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל תהיה

:  אגרת הרשיון בשיעור להלן

 (1) כשהאגדה משתלמת לא יאוחד מהמועד שנקבע לפי תקנה
 6 לחידוש הרשיון —

 לרשיון מכל הסוגים —1

 (2) כשהאגדה משתלמת אחרי המועד שנקבע לחידוש הרשיון —
 לרשיון מכל הסוגים —.2

 (ד) העתק מרשיון —1

י ג ו מ ל ף א ס ו  ב״א באלול תשכ״ג(10 בספטמבר 1963) י
 (חט 78607) שד הפיתוח

 חוק מילווה קצר מועד, תש׳יו—1960
ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ת א ר ד ת ב א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

5׳ 13 ר14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ד—1960 *׳,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2,
ן תקנות אלה:  אני מתקי

״ד בתשרי תשכ״ד (2 באוקטובר 1963) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה  1. ביום י
י מיליון ומאתים וחמישים אלף לירות, והיא תסומן קם״א/6 ותכונה ״מילווה  הנקוב יהיה שנ

. ^ / א ״ ס  קצר מועד, תש״ד—1960, סדרה ק

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת ז איגרות החוב, אשר
די אחד  ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי, ייחתמו בנוסף לכך גם על י

 מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה.

ב יוצאו בשווי נקוב של 1000,500 או בפילה של 1000 לירות.  3. איגרות החו

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה.

ב ייפדו, בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן׳ בתום  5. איגרות החו
 182 יום מיום הוצאת הסדרה! איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחד מועדי פדיונן.

 6. השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
 למינהלה את איגרת החוב.

 7. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום

 של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

 הוצאת סדרת
 איגרות חוב

 סוג איגרות
 החוב ונוסח!

 השווי הנקוב

 .שיעור הריבית

 מועדי פריו!
 איגרות החוב

 ותשלוס הריבית

 דוכי פדימ
 איגרות החוב

 ותשלום הריבית

 ..רכישת איגרות
 חוב והעברת!
 מבלי הוצאת

 איגרות

 פ״ח 310, תש״ד, עמי 48 ! ס״ ח תשכ׳׳ג, עמ׳ 118.
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 טבירת איגרות
 או מוסד בנקאי. החוב .

 קס״א/6), תשכ״ד—1963״. השפ

 סדרו? קס״א/6

 8. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרה

 תופפת

 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)

 מדינת ישראל

 מם׳ סידורי.

, תש״ך—1960 עד ר מו צ ה ק ו ו ל  מי

ה נ ^  איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של 6% ל

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מוע!ד, תש״ד—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

, עליה בסך.  השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמו
 ישולם בתום 182 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה

 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן המם שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

י ל ל כ ב ה ש ח  ה

ך ההוצאה. י  תאר

 ממשלת ישראל

 האוצר

 שר האוצר

ל א ר ש ק י נ  ב

 התימה.

ל ו ב ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 י״ב בתשרי תשכ״ד (30 בספטמבר 1963)
 (חט 72112)
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 חוק מילווה קצר מועד, תש״ר—1960
ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ת סדרת א א צ ו ר ה ב ד ת כ ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ד14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 ג
I ,* . ; / : ן תקנות אלה  אני מתקי

 1. ביום י״ד בתשרי תשכ״ד (2 באוקטובר 1963) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
 הנקוב יהיה חמש מאות אלף לירות, והיא תסומן שמ״ג/12 ותכונה ״מילווה קצר מועד,

 תש״ד—1960, סדרה שמ״ג/12״.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת > איגרות החוב, אשר
די אחד ת חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי, ייחתמו בנוסף לכך גם על י  ישאו דמו

 מהאנשים המורשים לחתום בשם המיגהלה.

 3. איגרות החוב. יוצאו בשווי נקוב של 500, 1000 או כפילה של 1000 לידות.

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה.

 5. איגרות החוב ייפדו, בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן׳ בתום
 364 יום מיום הוצאת הסדרה! איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן.

 6. השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
 למיגהלה את איגרת החוב.

 7. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל. רישום

 של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

 8. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר או מוסד בנקאי.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווד• קצר מועד (סדרה שמ״ג/12), תשכ״ד—1963״.

 תופפת
 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)

ל א ר ש ת י נ י ד  מ
 מס׳ סידורי סדרה שמ״ג/12

, תש״ך—1960 עד ר מו צ ק ; ה ו ו ל י  מ

 איגרת חוב למוכ׳׳ז נושאת ריבית של 6% לשנה

ת רו לי . . . . 

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווד. קצר מועד, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 1 ם״ח 310, חש׳׳ו, עט׳ 48 ; ס״ח 309, תשכ״ג, עט׳ 118.

 הוצאת םדות
 איגרות חוב

 סוג איגרות
 החוב ונוסחו

 השווי הנקוב

 שיעור הריבית

 מועדי פדיון
 איגרות החוב

 ותשלום הריבית

 דרכי פדיון
 איגרות החוב

 ותשלום הריבית

 רכישת איגרות
 חוב והעברתן
 .מכלי הוצאת

 :איגרות

 מבירת איגרות
 החוב

 השם
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ב זו בצירוף הריבית המשתלמים עליה בסד.  2. השווי הנקוב של איגרת חו
 ישולם בתום 364 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לבל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם ^־.כנסה חוץ מן המס שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

י ל ל כ ב ה ש ח  ה

 תאריך ההוצאה.

 ממשלת ישראל

 האוצר

ר צ ו א ר ה  ש

ל ו ב ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 הוצאת:סדרת
 איגרות חוב

 סוג איגרות,
 החוב ונוסח!

 השווי הנקוב

 שיעור הריבית

 מועדי פריו!
 איגרות החוב ,
 ותשלום הריבית

 דרכי פריו! -
 איגרות החוב

 ותשלוט הריבית

 בנק ישראל
 חתימה.

 י״ב בתשרי תשכ״ד (30 בספטמבר 1963)
 >חמ 72112)

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ד—1960
 תקנות בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,2, 13 ו־14 לחוק מילווד. קצר מועד, תש״ך—1960
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום י״ד בתשרי תשכ״ד (2 באוקטובר 1963) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
 הנקוב יהיה מיליון וחמש מאות אלף לידות, והיא תסומן תכ״ב/18 ותכונה ״מילווה קצר

 מועד, תש״ך—1960׳ סדרה תכ״ב/18״.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבח וספת! איגרות החוב, אשר
די אחד  ישאו דמות חתימותיהם של שד האוצר והחשב הכללי, ייחתמו בנוסף לכך גם על י

 מהאנשים המורשים לחתום בשם המיגהלה.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 500, 1000 או כפילה של 1000 לירות.

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה.

 5. - איגרות החוב ייפדו, בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן, בתום
 546 יום מיום הוצאת הסדרה« איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחד מועדי פדיונן.

 6. השווי הנקוב של בל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליזן. ישולמו לכל מי שימסור
 למינהלה את איגרת החוב.

 1 סייח 310, תש״ר, עט׳ 48 ; ם״ח 399, תשכ״ג, עמ׳ 118.
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 7. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחז* למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום

 של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

 8. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר או מוסד בנקאי.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרה תכ״ב/18), תשכ״ד—1963״.

 תופפת
 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מם׳ סידורי סדרה תכ״ב/18

, תש״ך—1960 עד ר מו צ ה ק ו ו ל י  מ

 איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של 6% לשנה

ת רו לי . . . . 
 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, והתקנות

 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסד
 ישולם בתום 546 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן המם שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

 רכישת איגרות
 חוב והעברתו
 מב?י הוצאת

 איגרות

 טגירת איגרות
 החוב

 השט

 תאריד ההוצאה.

 ממשלת ישראל

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ד ה  ש

ק ישראל  בנ

 חתימה.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 י״ב בתשרי תשכ״ד (30 בספטמבר 1963)
(T2112 חט) 
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להלן— תיחוז תיןגה 1  תשי״ד—1954 3 (
 יבוא ״למנהל השירותים

 פקודת הרופאים הוטרינריים
ת אבוד* ו נ ו י  תקנות בדבר חידוש ד

, והסעיפים 14 (א) 1 פ י גרי טרי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת הרופאים הו
ות אלה: , אני מתקין תקנ  ו־2(ד) לפקודת סדרי׳ השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 1 לתקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן רשיונות)
 :התקנות העיקריות), במקום ״למנהל המחלקה לבעלי חיים״

 הוטרינריים״.

 2. בטופס שבתוספת לתקנות העיקריות, במקום ״למנהל המחלקה לבעלי חייט במשרד תישי! התוספת
 החקלאות בירושלים״ יבוא ״למנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות׳ בית דגן״

 ובמקום ״מנהל המחלקה לבעלי חיים״ יבוא ״מנהל השידותיט חוט״ינריים״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרופאים הוטרינריים (ן>בדן רשיונות) (תיקון), "׳*ם:

 ^תשכ״ד—1963״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ט באלול תשכ״ג(18 בספטמבר 1963)
 :(חט 77800) •

 * חוקי א״י, נרד גי, פרי) קט״ח, עט׳ 1502.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 442, תשי״ד, עט׳ 072.

 סטכות5רםס י
 פרדסי הדרים!

 .גביית הוצאות
 הריסוס

 פקודת הפיקוח על פרי הדר, 940 :
 פקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק), תש״ר—1948

 תקנות בדבר ריסוס פרדסים נגד זבוב ים חתיכון
, 1940 י, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לפקודת הפיקוח על פרי החי

, אני מתקין תקנות אלה:  פרי הדר (פיקוח ושיווק), תש״ח—1948 2

 1. על אף האמור בסעיף 2 לצו הגנת הצומח (ביעוד זבוב ים התיכון בעצים פונדקאים),
 תשכ״ד—1963 ־, אני מסמיך את המועצה לשיווק פרי הדר (להלן] — המועצה) לבצע ריסוס
״ד בתשרי תשכ״ד (2 באוקטובר 1963) ן י ד זבוב הים התיכון בתקופה שבי ג  פרדסי הדר נ

 לבין ב״ד באלול תשכ״ד (1 בספטמבר 1964) במקום בעליו של הפ״דס.

ד זבוב ים התיכון על חשבון בעל ג  2. המועצה תבצע את עבודות ריסוס הפרדסים נ
 הפרדסים ותגבה את הוצאות פעולות הריסוס מן הבעלים לפי חי1שוב לדונם שתקבע, מתוד

 פדיון פרי ההדר ששווק על ידיה בעונת 1963/64. ו

| ות אלד. ייקרא ״תקנות פרי הדר (סמכויות המועצה ל  3. לתקנ

 1963״.

 טיווק פרי הדר), תשכ״ד— י׳׳עפ

ן י י . ד ד ש  מ
ד החקלאות  ש

 כ״ט באלול תשכ״ג(18 בספטמבר 1963)
 (חט 73705)

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 טס׳ 1032, עט׳ 179.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 6, עט׳ 15.

 3 ק״ת 1495, תשפ״ד, עט׳ 44.
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 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ם י ר ח ם א י צ ע ב ר ו ד י ה ר י פ צ ע ן כ ו כ י ת ם ה ב י בו ר ז ו ע י ר ב ב ד  צו ב

ד:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 %, אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —
יב פרי הדר או עץ המניב פרי ממשפחת הגרעיניים והגלעיניימ  ״עץ פונדקאי״ — עץ המנ
 או ממין מגגו, תאנה, קקטוס, גוייבה׳ אבוקדו ואפרסמון שאינו מהווה תלק של מטע לא

 מעורב מאותו מין.

ד זבוב ים התיכון בתקופה שבין ג  2. בעליו של עץ פונדקאי יבצע בעץ פעולות ריסוס נ
 י״ד בתשרי תשכ״ד (2 באוקטובר 1963) לבין כ״ד באלול תשכ״ד (1 בספטמבר 1964)

 (להלן — פעולות הריסוס).

 3. (א) פעולות הריסוס יבוצעו בתכשירים, בשיטה ובמועדים אשר יורה עליהם מנהל
 האגף להגנת הצומח או מנהל המועצה לשיווק פדי הדד (להלן — מנהל האגף).

 (ב) בקשה למתן הוראות כאמור תוגש למנהל האגף תוך 10 ימים מיום פרסום צו
 זה ברשומות.

נת הצומח (ביעוד זבוב ים התיכון בעצים פונדקאים), תשכ״ד—  4. לצו זה ייקרא ״צו הג
 1963״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ט באלול תשכ״ג(18 בספטמבר 1963)
 (חט 738007)

 הגדרות

 ביצוע פעולות
 ריסוס

 הוראות ביצוע

 השט

 1 ם״ח 206, תשט׳׳ו, עט׳ 79•

 פקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים)
 צו בדבר סמכויות לפקחים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(3) לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים) 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

נות גם  הענקת פמכוי,-ח 1. הסמכויות המסורות לשוטר על פי סעיף 3(1)(ה) ו־(2) לפקודה יהיו נתו
ם לפקחים של הרשויות המקומיות המפורטות להלן בעת מילוי תפקידם בחוף רחצה בתחום י ח ? פ ? 

 שיפוטה של הרשות המקומית שמינתה אותם להיות פקחים ויש בידיהם תעודה המעידה
ר: ו כאמו  עליהם שנתמנ

 המועצה המקומית אשדוד
 המועצה המקומית קרית־ים

 המועצה המקומית קרית־ביאליק
 המועצה האזורית חוף־הכרמל

,צו הענקת סמכויות מאסר לפקחים, תשכ״ד—1963״.  השם 2. לצו זה ייקרא,

ת י ר ט י ם ש ו ל ר ש ו כ  ו׳ בתשרי תשכ״ד (24 בספטמבר 1963) ב
) שר המשטרה 7 5 0 9 ט 2 ח ) 

פרק ל״ג, עט׳ 431.  1 חוקי א״י, כרד א/

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 44 קובי! התקנות 1495, י״ד בתשרי תשכ׳׳ד, 2.10.1963



 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1^19
 כללים בדבר איסור ייצוג צדדים בעסקאות בדירות ובתי עסק

 תשב״א—11961, מתקינה

 בית־עםק — לרבות׳ זכות איסור ייצימ.־.
 היא:הודעה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין׳
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 .1, לא ייצג אותו עורך דין באותה עסקה את המעביר דירה או
 חכירה וחבירת משנה;בהם — ואת הרוכש אותם׳ אלא אם הורידי לרוכש שהוא; מייצג את

 המעביר׳ והחתים אותו על הודעה בנוסח שבתוספת.

ך השכר ע  אן בעקיפין _ שכוי ב
 י מהמעביד כלבד

 2. לא יקבל עורך דין מרוכש כאמור בסעיף 1 — במישרין
 שירות שהוא נתן למעביד.

פ ש  3. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג צדדןם בעסקאות בדירות ובתי ה
 עסק), תשכ״ד—1963״.

 תופפת
 אישור על ידי רוכש דירה או בית עסק

. .מאשר בזה כי מר. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אני החתום מטה

 עודך דין, הודיעני בי הוא מייצג את מעביר הנכם בעסקה המתוארת להלן:

 בעסקה הנ״ל.

ך י י ש ט ר ט נ ו  ר
 ראש מועצת לשכת

 עורכי הדין

 (המרת ״מתרוכה״)׳
 ׳הרשומים בלשכת רישום
 מסוג ״מידי״ ויירשמו

י רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין אחר י צד לה, וכי אנ  אשר אנ

 י׳
 יושב

 נתאשר.
 ז׳ בתשרי תשכ״ד (25 בספטמבר 1963)

 (חט 70330)

ף ס ו ב י  ד
 שד המשפטים

 1 ס״וז 347, תשכ״א, עט׳ 178.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״)^ תש״ר—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסווג ״מירי״

י הקרקעות נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
 תש״ד—1960 י, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת

 המקרקעין של פתחיתקוה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין
 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 1 ס״ח 310, תש׳׳ד, עט׳ 92.

 סובץ.התמנות 1485, י״ד בתשרי תשכ״ד, 2.10.1963 45



 תוספת
 החלקה הגוש השטח במטרים

 מרובעים

5,034 6354 61 

ף ס ו ב י (17 בספטמבר1963) ד ג י ׳ לתשכ  כ״אבאלו
ר המשפטים (701 ש s מ 0 ח ) 

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 11960, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות
 של תל־אביב־יפו לפי שטר מס׳ 723 מיום 6 במאי 1941, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״

 ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 הגוש החלמה שטח החלקה השטח ?המרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

900 2,340 41 1222 

ף ס ו  ז׳ בתשרי תשכ״ד (25 בספטמבר 1963) ד ב י
) שד המשפטים 7 0 1 3 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח 316, תש״ד, עמ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ן מס י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד ו ב  צ

ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
 11960י, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של פתח־תקוה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״, ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 ס״ה 316, תש״ד, עש׳ 92.

 קוב׳ו התקנות 1495, י״ד בתשרי חשכ״ד, 2.10.1963



 תופפת

 ימ
 שטח החלקה
 במטרים מרובע

ף ס ו  ז׳ ב י
 שד המשפטיט

 :׳הגוש החלקה:

871 37 6684 

 ז׳ בתשרי תשכ״ד (25 בספטמבר 1963)
 (חמ 70130)

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״, תש״ד( 
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרובה״ לסוג ,מירי״

ני הקרקעות (המחת ״מתדוכה״), תש״ך—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
, אני מצווה כי שטח של 482 מטרים מרובעים הידוע בתור חלקה מספר 76 בגוש  1960 ג
 10770, והרשום בלשכת רישום הקרקעות, חיפה, לפי שטר 5903—ש״ח מיום 19 ביוני 1963

 כקרקע מסוג ״מתרוכה״ יומר לקרקע מסוג ״מידי״, ויירשם בלשכה ך.אמורה בהתאם לכד.

ף ס ו ב י ו  ז
 שר המשפטים

 מולק״
(1947• 

 בלשכת רישום המקרקעין

 והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מיו)־י״ לסוג ״מולק״

 במועצה על ארץ־
 והמשפט, תש״ח—
 בלשכת רישום המקד־

ף ס ו  ב י
 המשפטים

 ז׳ בתשרי תשב״ד (25 בספטמבר 1963)
 (חמ 70130)

 1 ס״ח 310, תש״ד, עט׳ 02.

 צו בדבר המרת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״
 (לפי דברי־המלך־במועצ׳ה על אדץ־ישראל, 1922•

 הואיל ושטח הקרקע הידוע כחלקה 238 בגוש 7109 רשום
״(להלן — הקרקע האמורה)? רי  בתל־אביב־יפו כקרקע מסוג ״מי

 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדבדי־ה)צל
־2(ד) לפקודת סדרי השלטון , והסעיפים 14 (א) ו  ישראל, 1922—1947 ג

 21948, כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך
 קעין בתל־אביב־יפו.

 שר
 ז׳ בתשרי תשכ״ד (25 בספטמבר 1963)

 (חט 70131)

'חוקי א״י, כדר גי, עמ׳ 2738 ו־2765. 1: 
 2 ע״ר תש״ח, חוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 1405, י״ד בתשרי תשכ״ד, 2.10.1963



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

ב ו י ה ־נדבר. ב י ר ב ט ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 / וחוק הרשויות המקומיות
: ה  /ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עידית טבריה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!

 ״מ״ד של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״עיריה״ — עירית טבריה!

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לעניו חוק עזר זה ז
 ״היטל,ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף

 17 לחוק >

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום העיריה למעט רחוב.

 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק..

 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2 לחוק, חייב בעליו בהיטל
 ביוב לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה!

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצח בחיבור ביב פרטי שבנכס לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של דשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס או מחזיקו לקופת העידיה אגרת
 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק רלא יפגום ביוב השייך לעיריה.

 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או
י  נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו המבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב

 היטל גיוב

 בניה נוספת

 חיבור
 ביב פרטי

 ?ביוב

 איסור פניעה
 בביוב

 מסירת הודעה

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ס״ח 376, תשכ׳׳ב, עמ׳ 98•

 48 קובץ התקנות 1495, י׳׳ד בתשרי תשכ״ד, 2.10.1963



 לים או הידועים לאור
 הוצגה במקום בולט
 בתחום העיריה, עזאחד

י ן ו במקום מגוריו או במקונו ענ!׳קיו הד נ טע ; י פ תו אדם ל או '  "ד6#: א^
 : רונה, אם אי אפשר.לקיים את המםירה באמור, תהא המהירה בדין עם

 באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים לפחות הנפוצים
 מהם לפחות הוא בשפה העברית,

 רות, ואם היתה העבירה ענשימ
 ? אחרי שנמסרה לו

 ניטו?

 השפ

נו — קנס 500 לי  7. העובר. על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
נו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 שיעורי האגור!
 בלירות

0.30 
2.70 

0.20 
1.80 

0.10 
'1.00 

80.00 

ד  מ׳ צ ח
 עירית טבריה

 חוק עזר לטבריה (בניית ביבים), תשי״ב—1952 3 — בטל.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (ביוב), תשב״ד—1963

ת ־ , ע ס ו נ  ו

 (סעיפים 2, 3 ו־4)

 1« היטל ביוב (סעיפים 2 ר3) —

 (1) ביב ציבורי —
 לכל מ״ר של קרקע
 לבל מ״ר של בניה

 (2) ביב מאסף —
 לכל מ״ר של קרקע
 לכל מ״ר של בניה

 ם י ד ח  (3) מיתקנים א
 לבל מ״ד של קרקע
 לכל מ״ר של בניה

( ( ג ף 4 ( י סע ) י  2. : אגרת חיבור ביב פרט

.8 

.9 

 ראע
 נתאשר. .

 ב״ד בתמוז תשכ״ג(16 ביולי 1963)
 (חט 703012)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 3 ק״ ת 237, תשי׳׳ב, עט׳ 422.

 קונץ התמנות 1495, י״ר, בתשרי תשכ״ו, 2.10.1963 49



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962

. . ׳ • י ב י ו י ר ב ב ד ת־יש ב ר לקרי ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף. 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה המקומית קרית־ים

: ה  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!

 ״מ״ר של בניה״ — פדר של בניה לפי הבנוי למעשה 1
ם; די ו  ״המועצה״ — המועצה המקומית קרי

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה«
 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף

 17 לחוק!
 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו
 נכס׳ חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

יב בעליו בהיטל  3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2 לחוק, חי
 ביוב לכל מ״ר על בניד. שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.
 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.
 (ג) בעת חישוב לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס או מחזיקו לקופת המועצה אגרת

 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 5. לא יפגע אדם׳ לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או
י  נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
נים לפחות הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם  המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתי

 לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

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

 8. חוק עזר לקרית־ים (בניית ביבים), תשי״ב—1952 8 — בטל.

 הגדרות

 י היטל ביוב

 בניה נוספת

 חיבור ביב
 פרטי לביוב

 י איסור פגיעה
 בביוב

 ־מסירת הודעה

 ענשיט

 ביטול

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
 פ״ח 376, תשכ״ב, עט׳ 96.

 50 סוב*( התקנות 1405, י״ד בתשרי תיפה״ר, 2.10.1663



 ד.׳8ס
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ת ר פ  א
ם. י ת־  המקומית קרי

 ב
 ראש המועצ

 על ידי ספינות דיג)

 רצופים״ צ״ל ״למעלה

 רצופים״ צ״ל ״למעלה

 !14, תשכ״ד, עמ׳ 26,
 ראש המועצה ״משה.

 9. . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים (ביוב), תשכ״ד—1963

 תופפת
 (סעיפים 2׳ 3 ד4)

 1. היטל ביוב-

 — י ר ו ב י  (א) ביב צ
 לכל מ״ר של קרקע
 לכל מ״ד של בניה

 ף ס א  (ב) ביב מ
 : י לבל-מ״וי-של קרקע
. ד י  לכל מ״ר שלבנ
 :: (ג) מיתקנים אחרים —
 לכל מ״ר של קרקע
 לכל מ״ר של בניה

( ( ג ף 4 ( י ע ס ) י ט ר  2. אגרת חיבור ביב פ

 נתאשר.
 כ״ד בתמוז תשכ״ג(16 ביולי 1963)

 (חט 765012)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י / ח  .'׳•.'• .

 שר הפנים

 ק״ת 274, ת׳צי״כ, עט׳ 993.

 תיקון טעויות

ו חיפה (אגרות שימוש בנמל חיפה ובמיתקני  : ;בתקנות נמל.
 (תיקון), שפורסמו בקובץ התקנות 1491, תשכ״ג, עמי 2135׳ בתקנה 1 —

 : בפסקה (4), במקום ״למעלה מששה חדשים ועד תשעה חדשים
 משלושה חדשים ועד ששה חדשים רצופים״!

 . בפסקה (5), במקום ״למעלה משלושה חדשים ועד ששה חדשים
 מששה חדשים ועד תשעה חדשים רצופים״.

ות 14914, תשכ״ד, עמ׳ 26, ן (ביוב), שפורסם בקובץ התקנ - בחוק עזר לקדית־טבעו
 במקוט התוספת שבעמי 26 תבוא התוספת שבעמ׳ 28, ובמקום שב

׳ קלנברג״« י ״ ג ל ושךצ״  ^ג

ן (ביוב), שבאותו קובץ, במקום התוספת שבעמי 28 תבוא ודמוצקי  ^ בחוק, עזר לקרי
 .התוספת שבעמי.26, ובמקום שם ראש המועצה ״י׳ קלנבדג״ צ״ל ״משה גושן״.

 חונץ התקגות 1495, י״ד בתשרי תשכ״ד, 2.10.1963



 המתיר 48 אגורות י הודפפ ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


