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ות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ״ד—1964 .  תקנ

ת מס שבח מקרקעין (אישור .שהדיווח ממכירת מלוא !)-.זבות במקרקעין שיש ו  . תקנ

 לאיגוד מקרקעין נתון לשו^ת מס הכנסה), תשכ״ד—1964

ת .הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ״ד—1464 ו  תקנ

ת הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון), תשכ״ד—1964 ו  תקנ

ות הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון), תשכ״ד—1964 .  תקנ

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו)

 צו• יבוא הפשי (תיקון מס׳ 3),׳ תשכ״ד—1964 . .

 הודעת ההגנה (כספים) (פטור) (תיקון), תשכ״ד—1964 .

 הודעת ההגנה (כספים) (פטור והיתר לתושב מבקר) (תיקון), ת)2כ

מ ״מירי״ ס  צווים בדבר המרת "מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ ל

ת ו ר י ב אה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או ל קרי ) ן  צו שירות בטחו

 עולות, עולים־ו־ופאים, עולות־רופאות) (מס׳ 3), תשכ׳׳ו—1964

 :תיקון), תשכ״ד—64?1

 :״ד—1964 .

 מילואים) (עולים,

 מדור לשלטון מקומי
ות בנין ערים (מחוז המרכז) (הכנת תשריטים) (תיקון), תשכ-ד—1964  תקנ

 חוק עזר לנצרת־עילית (עקירת עצים), תשכ״ד—1964 .

 •תיקון טעות דפוס . . . י .



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

ה ת ד ו ב ה וסדרי ע תי ו י ו ונה, סמכ ת העלי 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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־48• להוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב] ג

 1. (א) שד הבטחון ימנה ועדה רפואית עליונה (להלן — הועדה).
 (ב) הועדה תהיה מורכבת מרופאים מוסמכים.

 (ג) יושב ראש הועדה ימונה מתוך חבריה.
 (ד) הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות.

 2. (א) נכה הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת ועדה רפואית הפועלת לפי תקנות
, רשאי, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על החח־  הנכים (ועדות רפואיות), תש״י—1950 2

 לטח, להגיש ערעור לועדה.
 (ב) הערעור יוגש באמצעות קצין התגמולים על טופס שייקבע על ידיו בצירוף

 החלטת הועדה הרפואית שעליה מערערים.
 (ג) בטופס יצויינו פרטים אלה:

 (1) שם הנכה ומענו!
 (2) התאריך שבו קיבל הנכה הודעה על החלטת הועדה הרפואית שעליה הוא

 מערער!
 (3) נימוקי הערעור 5

 והנכד, או בא־כוחו יחתום עליו.
 (ד) לצורך תקנה זו רואים את תאריך מסירת הערעור לקצין התגמולים כתאריך

 הגשת הערעור.
 3. (א) סבור קצין תגמולים כי ועדה רפואית טעתה טעות כל שהיא בהחלטתה שנתנה
 על פי סעיף 10 לחוק או שהיא חרגה מסמכויותיה או מםדדיעבודתה כפי שנקבעו,לפי סעיף
 29(א) לחוק, רשאי הוא, תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית

 המכילה, לדעתו, את הטעות או החריגה כאמור, לערער עליה לפני הועדה.
 (ב) הערעור יוגש בכתב ליושב ראש הועדה והעתקים ממנו יישלחו ליושב ראש
 הועדה הרפואית, ולנכה, שלגביו ניתנה ההחלטה על ידי הועדה הרפואית, לפי מענו האחרון

 הידוע לקצין התגמולים
 (^ בכתב הערעור יצויינו:

 (1) שם הנכה ומענו?
 (2) המספד הסידורי של בקשת הנכה לתגמולים!

 (3) תאריך החלטת הועדה הרפואית שעליה מערער קצין התגמולים,-
 (4) התאריך שבו קיבל קצין התגמולים הודעה על ההחלטה האמורה!

 (5) נימוקי הערעור.

 4. (א) הועדה רשאית לאשר החלטת הועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה, בין שנת־
 בקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנכה ובין שהוא קצין התגמולים.
 (ב) הועדה רשאית לקבוע לנכה דרגת נכות שונה מזו שנקבעה לאותה נכות בתקנות
 הנכים (מבחנים לקביעת דרגות, נכות), תשי״זג—31951, ובלבד שההפרש ביניהן לא יעלה

ח 295~תשי״ט, עמ׳ 276 ; ם״וו 345, ת׳עכ׳׳א, עמ׳ 156. ״ ש 1 " 
 2 ה״ת 76, תש״י, עמ׳ 643 ; ק״ת 131, ת׳טי״א, עמ׳ 262 ; ק״ת 338, ח׳עי׳זנ, ע0׳ 673.

 3 >ן״ת 165, תשי״א, עמ׳ 799 ; ק״ת 703, ת׳עי״ז, עמי 1398.

אית  וערד, רפו
ונה  עלי

 •תנאים להגשת
 ערעור על ידי

 נכה

 תנאים להנשת
 ערעור על ידי

לים  ״ןצין תגמו

ת ו י  סמכו
 הועדה

 870 קוב׳ז התקנות 1551, י״ד באדר תשכ״ד, 27.2.1964



 ?« באין רוב כזה, תכריע

 תועבר כל החלטה שלה

 להחזירה בצירוף הערותיו

 שנקבע בהודעה, רשאית
 אולם אם הודיע המערער
 יות בו׳ רשאי היושב ראש

 רואים אותה כאילו הגיעה

 ה, קצין התגמולים או מי

 מהם לידיעתם של אחדים,

 בהן טעות סופר בולטת.
 בישיבה.

 על 10%! כן רשאית הועדה לקבוע נכות לנכה שלקה בנכות של<| פורשה כפגינ?ד. בתקנות

 האמורות.

 5. (א) יושב ראש הועדה יכנס ישיבותיה וישב בראשן, ובהעדרו ישב בראשן החבר
 שייקבע לכד מזמן לזמן על ידי ראש הועדה.

 (ב) יושב ראש בישיבת הועדה ושני חברים יהיו מנין חוק׳
 (ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיב

 דעת יושב ראש הישיבה.
 (ד) ישב בראש הועדה חבר שאיננו יושב ראש הועדה

 לעיונו של יושב ראש הועדה לפני שיודיעו אותה למערער.
 (ה) יושב ראש הועדה רשאי לאשר את החלטת הועדה או

 לדיון נוסף בועדה.
 (ו) החלטת הועדה שנתקבלה בעת הדיון הנוסף בעניו הנד|ון תהיה סופית

 (ז) יושב ראש הועדה יקבע את המועד והמקום שבו תדון הועדה בערעור ויודיע
 על כך למערער, באמצעות קצין התגמולים׳ לפחות שבעה ימים י^פני המועד האמור

 (ח) לא התייצב המערער לפני הועדה במועד ובמקום
 ך.ועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפניו לפי החומר שברשותה

 ליושב ראש לפני התחלת הדיון שלא יתייצב, מסיבות שאינן תלו
 לדחות את הישיבה.

 (ט) דיוני הועדה והחלטותיה יירשמו בפרוטוקול והוא יי^זתם בידי כל חברי הועדה
 הנוכחים בישיבה.

 (י) יושב ראש הועדה וכל חבר מחבריה הנוכחים בישי&ה רשאים להזמין מומחים
 לישיבותיה לשמיעת חווודדעת מקצועית.

 (יא) קצין תגמולים יודיע לנכה, בין שהוא המערער וביןן לאו, את ההחלטה שנת
 קבלה בועדה.

 לתעודתה הוד ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אס לא הוכח שהביעה ביום אחר (יב) הודעה לפי תקנת־משנה (ח) שנשלחה בדואר רשום

 6. (א) בדיוני הועדה לא יהא נוכח שום אדם מלבד חבר
 שהוסמך על ידיו לכך, הנכה, בין שהוא המערער ובין לאו, ומי שיושב ראש הועדה התיר את

 נוכחותו.
 (ב) הדיונים בועדה ומסמכיה הם סודיים ואסור להביא

 אלא אם התיר יושב ראש הועדה לגלות מהם לצד מעונין ובמידה שהתיר זאת.

 7. (א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אס תמצא
 (ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה הנוכחים

 8. בטלות:
 (1) תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תש״י—(!)195 *

 (2) תקנות הנכים (ערעור על ידי קצין התגמולים),תשי״ג—1953

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ״ד—1964״.

ל ו כ ש י א ו  י״ט בשבט תשכ״ד (2 בפברואר 1964) ל
) שד הבטחון 7 3 1 0 « י  (ח

 4 ק״ת 76, תמ׳׳י, עמ׳ 644 ; ק״ת 1496, ת׳8כ״ד, עט׳ 30•

 5 ק״ת 379, תשי״ג, עט׳ 1297.

 קובץ התקנות 1351, י״ד באדר תענ״ד, 27.2.1064



 חוק מם שבח מקרקעין, תשכ״ג—1963
ן שיש ת במקרקעי ו כ ז ת מלוא ה ר י כ מ וח מ ו ת אישור שהדי א צ מ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

ה ס נ כ ס ה ת מ ד ו ק ן לשומה לפי פ ן נתו  לאיגוד מקרקעי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק מם שבח מקרקעין, תשכ״ג—1963 *׳ אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״נציב״ — נציב מס הכנסה או מי שהוסמך על ידיו לצורך סעיף 58 לחוק!

 ״אישור״ — אישור שניתן על ידי הנציב, כי הריווח ממכירת מלוא הזכות במקרקעין שיש
.  לאיגוד מקרקעין נתון לשומה לפי פקודת מם הכנסה 2

 2. (א) המבקש פטור ממם לפי סעיף 58 לחוק לגבי פעולה באיגוד במקרקעין יגיש
 לנציב בקשה לאישור.

 (ב) הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בשלושה עותקים על גבי טופס שאפשר
 להשיגו במשרדי פקיד השומה.

 3. נתן הנציב אישור, ימציאו המבקש למנהל תוך שבעה ימים מיום קבלתו.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס שבח מקרקעין(אישור שהדיווח ממכירת מלוא הזכות
 במקרקעין שיש לאיגוד מקרקעין נתון לשומת מס הכנסה), תשכ״ד—1964״.

 הגדרות

 בקשת אישור

 המצאת אישור

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ג׳ באדר תשכ״ד (16 בפברואר 1964)
 (חמ 72347)

 ם״ח 405, תשב״ ג, עמי 156.
נת ישראל, נוסח חדש 6, חשכ״א, עמ׳ 120. י מדי נ  : די

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
ת ו א ל ק ח ה ב ר ב ד י ה ר מ ח ת של עובדים ב חו י ג ת ו ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת הבטיחות בעבודה׳ 11946 (להלן — הפקודה),
, ובהתאם לסעיף  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 81 לפקודה, אני מתקין תקנות אלה:

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ
 תגלתת 1. בתקנות אלה—

 ״אדם אחראי״ — אדם שמלאו לו 18 שנה׳ יודע קרוא וכתוב, ובעל ידיעה מספקת בסיכונים
 הכרובים בשימוש בחמדי הדגרה «

 ״ארגז אחסנה״ — ארגז לאחסנת חמרי הדברה«
 ״מבצע הדברה״ — מי שקיבל עליו לבצע פעולת הדברה ז

 ״מחסן״ — מחסן לאחסנת חמרי הדברה!

 1 ע״ר 1946, תופ׳ 1 טס׳ 1472, עמ׳ 50 ; ם״ד! 882, תשב״ג, עמ׳ 6,

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1,

 872 קובץ התקנות 1551, י״ר באדר תשכ״ד, 27.2.1964



 אחסנת תמרי
 הדברה

 ייחור טחס!
 וארגן אחסנה

 חובת רצפה
.  מוצקה.

 איחםו! במשטח
 מוגבה

 איוורור המחסן

 הרבבו
נותו של  ותקי

 הארגז

 מחסן וארג«
פ י ן עו  יוחזקו נ

 שלט אזהרה
 במחסז

 ״מחסנאי* — אדם אחראי שמונה לפי תקנות אלה להיות מחסנאי ז
 ״מכשיר נשימה״ — מהשיר המספק אויר צח לנשימה, מתוך מאגר ^ויר או חמצן דחוס׳ בין

מנקודת שאיבת אויר ובין באמצעות מסגן! : 

 ״מסנן״ — לרבות מסגן כימי;
 ״מיתקן הדברה״ — כל מיתקן המשמש לפעולת הדברה המופעל בנענוע או בידי אדם, בכוח

 בהמה או בכל דרך אחרת!
 ״נגע״ — כל גוף חי או צומח׳ לרבות חידק ונגיף, שטבעו לגרום {*חלה.או נזק בכל צורה

 אחרת לצמח או לבעל חיים!
 ״פעולת הדברה״ — איבוק, ריסוס או כל פעולה אחרת בחומר הדברה שמטרתה היא ביעור

 ; נגע 5
 ״ציוד מגן״ — לרבות לבוש ונעלי מגן!

 ״חומר הדברה״ — כל חומר כימי או תערובת של חמרים כימיים, לו|בות משחות עצים וחמדי
 הרטבה המיועדים לביעור נגעים, להוציא תרופות וטדינריות.

ה ר ג ד י ה ר מ : אחסנו* ח י נ ק ש ר  פ

 2. לא יאוחסנו וזמרי הדברה לשימוש במקומות בהם מבוצעו^ עבודה חקלאית, אלא
 במחסן, ואולם במקום בו מחזיקים כמות קטנה של המרים אפשר לאחסנם בארגז אחסנה.

 3. לא יאוחסנו במחסן או בארגז אחסנה אלא חמרי הדברה בןבד, ואולם מותר לאחסן
 במחסן זבלים כימיים ואריזות ריקות של חמרי הדברה.

 4. רצפת המחסן תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות.

 5. חמרי הדברה יוחזקו במחסן על משטחי מתכת הקבועים ב|נובה של לפחות 25 ם״מ
 מן הרצפה, ובמרחק של לפחות 25 ס״מ מקירות המחסן.

 6. במחסן יקויים איוורוד נאות באמצעות פתחים בגובה של לפחות מטר וחצי מן הרצפה,
 בפתחים יותקנו סורגים למניעת כניסה אל המחסן של מבוגרים ר ידים, וכן רשת זבובים.

 7. ארגז אחסנה יהיה עשוי ממתכת, או מעץ שעביו 2 ם״מ לפז|ות והמצופה בפח מבחוץ.
 הארגז יוחזק תמיד במצב תקין.

 כלל בידי המחסנאי ולא

, x 4 0 ת ו ח פ  של 30 ס״מ ל

 8. מחסן וארגז אחסנה יוחזקו נעולים על מגעול, להוציא בעו( הכגםת חמדיס, הוצאתם
 או הטיפול בהם. מפתח המחסן או ארגז האחסנה יוחזק בדרך

 יימסר על ידיו אלא לאדם אחראי.

 9. בצד החיצון של דלת מחסן יהיה מוצג שלט אזהרה בגוד?
 עשוי פח שעליו יסומנו המלים:

 ״סכנה

 רעל — חמרי הדברה״

 באותיות שגבהן הוא לפחות 4 ס״מ, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של
. ס״מ לפחות15 x 1 0 
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 שלט אזהיה על 10. במקום בולט על ארגז אחסנה יסומנו המלים:
 ארגז אחסנה .

 ״סכנה

 רעל — חמרי הדברה״

 באותיות שגבהן הוא 4 ס״מ לפחות, וכן יצויירו על הארגז גולגולת ושתי עצמות בגודל של
. ס״מ לפחות10 x 5 

 מיפוי בחומי 11. הומר הדברה שנתפזר שלא בדרך הדברה ייאסף מיד• ובאם אינו ראוי לשימוש יושמד
 שנתפזר ,., •

 ללא דיחוי ובאופן בטוח.

ח 12. (א) חמרי הדברה יישמרו באריזות המקוריות של היצרן על םימוניהן או תוויותיהן י ! י ר ת א י י ם 5 
 וסימונן

 המקוריות.
 (ב) חומר הדברה שאינו דרוש לשימוש מיידי יוחזק תמיד בכלי סגור או באריזה

 סגורה.

 (ג) מועבר חומר הדברה מאריזתו המקורית לכלי או לאריזה אחרת, יסומנו מיד
 באופן בולט על גבי הכלי או האריזה כאמור שם החומר׳ עובדת רעילותו, והוראות קצרות

 לשימוש בטוח בו.

 13. לא יוצא ממחסן או מארגז אחסנה חומד הדברה שהוא פרתיון, ולא יימסר לפעולת
 הדברה הומר הדברה כאמור אלא למי שהוא בעל רשיון הפעלה לחומר זה שניחן לו בהתאם
 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פרתיון ופתיונות מורעלים בגפדת התליום וסטרי־

 כניו), תשי״ט—1959 3,

 בדיקת
ות נ ו  רשי
 להפעלת
ח י ת ר  פ

ה ר ב ד ה ה וההגה ל ר ג ד ת המרי ה ו ז י : טיפול באר י ש י ל  פדל! ש

 שיפי? באי י מר. 14. (א) אריזות ריקות של המרי הדברה יושמדו בתום יום הדברה או יוחזרו למחסן.
 ריקות .,

 (ב) אריזות הניתנות לשריפה יושמדו בשריפה׳ שתבוצע, במקום מרוחק מאנשים,
 ממבניפ, ומהמרים מתלקחים, ואדם המטפל בשריפה לא יעמוד בעשן השריפה.

 (ג) אריזות שאינן ניתנות לשריפה ייקברו באדמה׳ בעומק של 60 ס״מ לפחות, לאחד
 שנעשו בלתי ראויות לשימוש על ידי ניקוב, מעיכה או בכל דרו אחרת.

 15. אריזות ריקות של חמדי הדברה לא יוצאו מן המחסן אלא כשהן נקיות משיירי חמרי
 הדברה, פרט להוצאתן לשם השמדה כאמור בתקנה 14.

 16. לא יעסקו בהכנת חומר הדברה לפעולת הדברה, אלא בתוך מחסן או במרחק נאות
 ממבנים ומבני אדם.

 הוצאת אריזות
 ריקות ממחם!

 זהירות בהכנה
 להדברה

בדיפ לה ורחיצה לעו , אכי ה י ת , פירורי ש ק  פרק דכיןןי: ציוד מ

 17. (א) עוגד המועסק בפעולה מן הפעולות האמירות בתוספת הראשונה בטור ב׳,
 להוציא טייס המבצע פעולת הדברה מן האויר, יצוייד בציוד מגן כאמור לצדה של הפעולה

 בטור גי.
 (ב) ציוד המגן יסופק.לעובד כשהוא במצב תקין.

 אספקת ציוד
 מגז במצג תקיז

 ק״ת 871, תשי״ט, עמי 754•
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 חובת שמירה
ות נ  על תקי

 הציוד י

ם •ד•:•  פנקס רישו
 למכשירי נשימה:

י י  וספרי זיהו
 למכשירים

 שמכות לוותר על
! ג מ ד ו י צ  חלק מ

 מקומות נפרדיט
 לבגדי העובדים.

 וציוד המג!

 כביםת סרבלים

 א י וורוד
ים נ  מסנ

 אספקת מי
 שחיה

 מקום לאכילה
 ולשמירת אוכל
 וחובת אספקת

 כלי שתיח

ות י  אפשרו
 ראצח

 רחצה לעובדים
 בפרתיו!

 סידורי הובלת
 נפגעים

 אבדן כוח פעולתט וכן

 בו יירשמו הפרטים כא־

 ׳.קיימת בציוד המלא.

 ורשאי מפקח העבודה

 תקוייט אפשרות נאותה

 *חראי.

 ימוש אחר בטרם כובסו

 18. (א) ציוד מגן כאמור בתקנה 17 יוחזק במצב תקין ומתאים לשימוש בהתאם להר
 ראות היצרן.

 (ב) מסננים וחלקים אחרים של מכשירי נשימה יוחלפו עכ
 בהתאם להוראות היצרן.

 19. (א) ינוהל פנקס רישום למכשירי נשימה המכילים מסננים
 מוך בתוספת השניה. .

 (ב) כל מכשיר נשימה או מסנן שחובה לרשמם בפנקס הרישום יסומן במספר זיהוי.

 (ג) פנקס הרישום יישמר לפחות שנה אחת אחר הרישום האתרון בו.

 20. (א) מפקח העבודה הראשי רשאי להתיר שינוי בציוד המגן האמור בתוספת הרא
 שונה בטור גי, או לוותר על. חלקים ממנו, אם שוכנע שלמרות השץוי או הוויתור נתקיימה

 אותה מידת הבטיחות והגיהות למשתמש בחומר ההדברה במידה

 (ב) שינוי או ויתור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן בכתג;
 הראשי להתנות בו תנאים מיוחדים לכל מקרה.

 21. (א) בפעולות הדברה באמור בתוספת הראשונה טור ב׳
 להחלפה או לשמירה של בגדי העובדים.

 (ב) ציוד המגן יוחזק במקום נפרד מן המקום המשמש להחלפה או לשמירה של בגדי
 העובדים כאמור בתקנת משנה (א), אשר יהיה נעול בבל עת בה אין מכניסים או מוציאים

 ממנו ציוד מגן. המפתח למקום, כאמור יוחזק אך ורק בידיו של אדם

 22. סרבלים אותם לבשו בזמן פעולת הדברה לא יילקחו לכל ס
 היטב בסבון או בחומר ניקוי סינטתי(דטרגנט).

 23. בתום יום עבודה בהדברה יש לנקות ולאוורר כל מכשיר נקימה בו השתמשו בפער
 לות ההדברה, בהתאם להוראות היצרן.

 מי שחיה שמקודם הוא
 משרד הבריאות המחוזי

 ^פני הארוחות, שיקויימו
 חמדי ניקוי סינטתיים

 אפשרות נאותה בנוסף

 עובדים שנפגעו מחמדי

 24. בקידבה סבירה למקום בו געשית פעולת ההדברה׳ יימצאו
 מצינור מים ראשי, או מכל מקור אחר שאושר על ידי רופא של

 כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 <.

 25. בקירבה סבירה למקום בו נעשית פעולת הדברה יקויים מקום נאות לשמירת מצרכי
 אוכל ושתיה אשר בו יוכלו העובדים לשתות, לאכול ולעשן בהפסקות מן העבודה׳ ויימצאו

 בו; כלי שתיה.

 26. ליד מקומות האכילה יותקנו אפשרויות לרחיצת פנים וידים
 במצב נקי ומסודר, ואשד בהם יימצאו מגבות נקיות וסבונים, א

 (דטרגנטים), שיסופקו על ידי המעביד.

 27. נעשית פעולת הדברה בחומר הדברה שהוא פרתיון, תינתן
 לאפשרויות כאמור בתקנה 26, לרחיצת כל הגוף בתום יום העבודה.

 28. יקויימו סידורי הובלה מיידית לשם קבלת טיפול רפואי של
 הדברה.

.ni 4 ע׳׳ר 1940, תום׳ 1 טס׳ 1065, עמי 191 ; ע״ר 1947, תום׳ 1 פס׳ 1588, עמי 
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 29. בתום יום עבודה בפעולות הדברה ינוקו מיתקגי ההדברה בהם השתמשו באומו יום
 בהשגחתו של אדם אחראי.

 30. לא ישאירו בשדה, בתום יום עבודה בפעולות הדברה, מיתקן הדברה, שאדם אחד
 יכול לשאתו, אלא יאחםנוהו במחסן או במקום אחד, ובלבד שאותו מקום יהיה סגור, נעול

 ומשולט בשלט אזהרה כאמור בתקנה 9.

 31. מיתקן הדברה הנשאר בשדה אפשר שלא לנקותו, ובלבד שפתח מיכל המיתקן יהיה
 סגור, ויותקז עליו שלט אזהרה בגודל של x 30 40 ם״מ לפחות, בו יכתבו המלים:

 ״סכנה

 רעל — חמרי הדברה״

 באותיות שגבהן הוא 4 ס״מ לפחות, וכן יצויידו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של
. ם״מ לפחות15 x 1 0 

 32. לא יועבד אדם בתיקון מיתקן הדברה ולא יישלח מיתקן הדברה לתיקון בטרם נוקה
 המיתקן על כל חלקיו בצורה יסודית, למעט תיקון שיגרתי הנעשה תוך כדי פעולת הדברה,

 והדרוש למהלכה התקין של פעולת ההדברה.

י  חובת ניקו
ים  מיתקנ

 איסור להשאיר
ם י תקנ  בשדה מי

 קלים

 חובת שילוט
ם י  מיתקנ

 כבדים

 איסור
 לתקן מיתקן

 שלא נוקה

ת כלליות ו א ר ו  פרק ששי 1 ה

 33. נעשית פעולת הדברה על ידי מבצע הדברה יראוהו לענין סעיף 82 לפקודה כאחראי
 למילוין של הוראות תקנות אלה.

 34. (א) מונה מחסנאי על ידי המחזיק או על ידי מבצע הדברה׳ יודיע הממנה למפקח
 העבודה האזורי שבתחום פעולתו מבוצעת פעולת ההדברה, את שמו, גילו ומענו של

 המחסנאי.
 (ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בדואר רשום כשהיא חתומה על ידי
 הממנה והממונה כאמור, ותהיה בטופס שאפשר להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי.

) תחול עליו לעגין סעיף 82 ב )  (ג) מונה מחסנאי כאמור בתקנות משנה (א) ד
 לפקודה האחריות למילוין של תקנות 18,13,12,11,8 ו־19.

 (ד) מפקח עבודה אזורי דשאי׳ בכל עת, לפסול את המחסנאי על ידי הודעה בכתב
 אל מי שמינהו — אם לדעתו אין הוא ממלא או אינו מסוגל למלא את חובותיו לפי תקנות

 אלה.

 35. לא יועבד עובד בעבודה מן העבודות האמורות בתוספת הראשונה טור ב׳ בטרם
 הודרד בדבר הסיכונים ואמצעי הזהירות אותם יש לנקוט בעבודות האמורות.

 36. עובד בחמרי הדברה —
 (1) ישתמש בכל ציוד המגן שסופק לו בכל עבודה מן העבודות האמורות

 בתוספת הראשונה טור ב׳!
 (2) לא יאכל׳ לא ישתה ולא יעשן אלא לאחר שהסיד מעל גופו את ציוד המגן,
 רחץ בסבון, או בחומר ניקד סינתטי (דטרגנט) את פניו וידיו, ונמצא מחוץ

 לתחומי הסיכון האפשרי של חומר ההדברה כאמור בתקנות 24 ו־25».

 אחריותו של
 מבצע הדברה

י מחסנאי ו נ  מי
ותו  ואחרי

 חובה לחדריה
 עובדים חדשים

 חובותיהם של
 העובדים
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 בזמן ההדברה׳ במקום

 שנועד לכך על ידי המע־

 פיתיון את כל גופו במים

 תחילח
 37. תחילתו של תקנות אלה היא כתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

 בזמרי הדברה), תשכ״ד— השם

׳ ר נ  טו

 ציוד המגן בו יש
 להשתמש

 כפפות מגומי או מחומר
;  פלסטי

 מגפי גומי או נעלי עבודה
 גבוהות מעור!

 מכשיר נשימה ומשקפי מגן!
 סרבל וסינר גומי.

 סרבל!

 מגן פנים!
 מגפיים מגומי, מחומר פלסטי
 או נעלי עבודה גבוהות

 מעוד.

 כפפות מגומי או מחומר
 פלסטי!

 מגן פנים!
 סרבל.

 כפפות מגומי או מחומר
 פלסטי!

 מגן פנים.

 כנפות מגומי או מחומר פלסטי.

 (3) ישמור את בגדיו האישיים, שאותם אינו לובש

 שנועד לכד כאמור בתקנה 21 (א) >

 (4) יכניס בתום יום העבודה את ציוד המגן למקום

!  ביד בהתאם לתקנה 21 (ב)

 (5) ירחץ בתום יום עבודה בחומר הדברה שהוא

 ובסבון.

 38. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים

 1964״.

 תופפת ראשונה
 (תקנה 17)

(!) 
(2) 

(3) 

 מור ב׳

 פעולת ההדברה האסורה
וד מגן  ללא שימוש בצי

 מוי א׳

 חומר ההדברה

 (1) פתיחת מיכל המכיל את
 החומר המרוכז, העברת
 חומר ממיכל למיכל, מהי
!  לתו, ערבובו והשימוש בו

 (2) חיטוי זרעים!
 (3) שטיפה וניקוי של מיתקני
 הדברה מדססים של קרקע

 ושל מטוסים.

 (4) דיגול למטוסים.

(Parathion) ן ו  פרתי

:2) 

 פתיחת מיכל המכיל חומד מרו
! העברת חומר ממיכל למי ז  כ

 כל, מהילתו, ערבובו.

 חיטוי זרעים

 ׳פיזור גרעינים.

(Endrin) ן י ר ד נ  א
(Gusathion) גוסתיון 

 פוספואמידון
(Phosphoamidon) 

 תרכובות אורגניות של כספית
(Organo-Mercury 

Compounds) 

 גפות התליום
(Thallium Sulfate) 
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 תופפת שגיח
 (תקנה 19)

ים נ מה ולמםנ רי נשי ס רישום למכשי ק נ  פ

 מכשיר הנשימה

(3) (2) (1) 
י של שט היצר! וסוג המכשיר .חאריד רכישז המכשיר  מספר זיהו

. . .  מכשיר הנשימה .

 מסננים למכשיר הנ״ל

 (4) (5) (6) (7) ״) (8) (9) (10)
 מספר תאריד תאוץד משד הזמן מספר שעות מספר שעות חאריד הפסקת

רי רכישתו השימוש בו מותר השימוש במסנן שימוש השימוש  סידו
 של "במפנז •. להשתמש ביום ההדברה שנותרו במסנן

 המסנן במםנז והשמדתו
 (בשעות)

 *) לגבי מסנן הדש יש לרשזם את טספד שעות השימוש לפי הוראות היצרן, ולגבי מסנן שכבד חיה

 בשימוש, יש לרשום את מספר שעות השימוש שנותרו, שהוא מספר חזתה למספר שנדשם בטור (9) אחרי

 שהשתמשו לאחרונה באותו מסנן. .׳•׳׳

 י״ג בשבט תשכ״ד (27 בינואר 1964) י ג א ל א ל ו
 וחמ־760200) שד העבודה

 אני מסכים. אני מסכים.
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ן ח י י ה ד ש  מ

 שר החקלאות שר הבריאות

 קובץ התקנות 1581, י״ד באדר ר״שכ׳׳ד, 27.2.1964



 חוק הביטוח הלאומי, תשיי׳ד—1953

ר רישום ב ד ת ב ו נ ק  : י: •י ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 60 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי תשי״ד—1953 1
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי(רישום), תשכ״ג-1963 ? ג|מקום תקנת משנה (א) תיקו! תקנת 7
 יבוא:

 ״(א) מבוטח שבארבע שנים רצופות לאחד שנרשם ל^ שילם דמי ביטוח או
 מקדמות ולא הגיש דין וחשבת על הכנטוהיו ובהקמה זו

 או את שם משפחתו׳ חייב להירשם מחדש תוך 12 חד|שים לאחר תום ארבע
 השנים האמורות״.

 תשכ״ד- 1964״. השפ

ן ו ל ל א  א
 שר העבודה

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(רישום) (תיקון)

 ג׳ באדר תשכ״ד (16 בפברואר 1964)
 וחט 750310)

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עטי 6 ; סייח 235, תשי״ז, עט׳ 178.

 2 ק״ת 1481, תשב״ ג, עט׳ 1088.

 חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש״ד--0^19

ל והשגחה ר טיפו ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול וחשגחה|); תש״ך—1960 ג
 מתקין תקנות אלה:

 אחרי פסקה (4) יבוא: תיקו! תמנה 4

 השם

 1. בתקנה 4 לתקנות הנוער (טיפול והשגחה), תשכ״ב—21962,
 ״(5) יעביר לפי הצור! מפקיד סעד אחד לחברו את הטיגול בקטין נזקק מםויימ.׳

 2 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנוער (טיפול והשגחה) ( תיקון}), תשכ״ד—1964״.

ג ר ו ף ב ס  ו
 שד הסעד

879 

 ג׳ באדר תשכ׳׳ד (16 בפברואר 1964)
 (חט 78001)

 1 ס׳׳ח 311, תש׳׳ו, ע0׳ 82.

 2 ק׳׳ת 1339, חשב״נ, עט׳ 2286.

 קוב?( התקנות־ 1-551, י׳׳ך גאדר תשנ׳׳ד,•.27.2.1964



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ר בו ח ס ה א ו ר ייצור מספו ב ד  צו כ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15׳ 30, 31, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים
 ושירותים, תשי״ח-־^1957 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 39 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשכ״ד—
(להלן — הצו העיקרי), בסופו, יבוא: 2 1964 

 ״וכן על מוצרים המורכבים רק מגרגרי דגניים בצורתם הטבעית״.

 2. אחרי סעיף 40 לצו העיקרי יבוא:
 ״תחי5ה 40א. תחילתו של צו זה היא ביום י״ט באייר תשכ״ד (1 במאי 1964)״.

 3. בתוספת הראשונה לצו העיקרי —
 (1) בסעיף ב/ במקום פריטים (1) עד (6) יבוא:

ר נ׳  טו
 תקו החוטר

 טור ב׳
ר ותהליר ייצור או  תי

ר א׳  טו
 השם

ן כללי ספת בטנים גרעיני בטנים מקולפים לאחר כבישה, 1. לפחות 44% חלבו ו  ״(1) כ
לפת או מיצוי השמן מתוכם 2. לא יותר מ־6% תאית  מקו

בות תר מ־11% רטי ו  3. לא י

ן כללי לפת לאחר כבישה 1. לפחות 42% חלבו ה גרעיני כותנה מקו תנ ספת כו ו  (2) (א) כ
ת כם 2. לא יותר מ־10% תאי לפת או מיצוי השמן מתו  מקו

ר ! או  3. לא יותר מ־0.04% גוםיפול בלתי קשו

 1. לפחות 48% חלבון כללי
 2. לא יותר מ־6% תאית

ת בו  3. לא יותר מ־11% רטי

ן כללי ספת כותנה לצריכת דגים 1. לפחות 20% חלבו ו  (ב) כ
לפת 2. תאית מ־18% עד 26%  בלתי מקו

 3. לא יותר מ־11% מימ

ן כללי ס 1. לפחות 20% חלבו קו קוס בשר פרי אגוזי קו ספת קו  (3) כו
 (קופרה) מיובש לאחר כבישה או 2. לא יותר מ־13% תאית

 מיצוי השמן מתוכה 3. לא יותר מ־11% מים

ן כללי ת פשתן גרעיני פשתן לאחד כגישה או מיצוי 1. לפחות 30% חלבו פ ס ו  כ
כם 2. לא יותר מ־10% תאית  השמן מתו

 3. לא יותר מ־11% מים

ת 38% חלבון כללי ו ח פ ספת שומשומין זרעי שומשומין לאחר כבישה , או 1. ל  (5) כו
 מיצוי השמן מתוכם 2. לא יותר מ־9% תאית
 3. לא יותר מ־11% מים

ה זרעי סויה לאחר כבישה או מיצוי 1. לפחות 50% חלבון כללי י ספת סויד, קלו ו  (6) (א) כ

ותר מ־3.2% תאית לפת השמן מתוכם 2. לא י מקו  ו

 3. לא יותר מי13% מים
ת בו  4. דרגת קליד, 3.8—4.2 (על בסיס רטי

 של 10%)

 1 סייח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 1532, תשכ״ד, עט׳ 602.

 תיקו! סעי1י«

 הוספת
 סעיף 40א

 תיקוז
 התוספת

 880 קובץ התקנות 1551, י״ד באדר תשכ״ד, 27.2.1064



. ' ׳ • • : ׳ • ׳ . ' . י ׳ י / • " • י ר '  V .-׳••׳' •י ;

׳ ר נ  טו
 תק1 החומר

 טור ב׳
ר ותהליד ייצור או  תי

ר א׳  טו
 •י השם

ן כללי ת 44% חלבו ו ח פ  ל
ת י א  לא יותר מ־6.5% ת

 לא יותר מי13% מים
בות  דרגת קליד. 3.8—4.2 (על בסיס רטי

 של 10%)

ן כללי  לפחות 44% חלבו

6 תאית ותר מי5%׳  לא י

 . לא יותר מ־11% מים״

1 
2 
3 
4 

1 

2 
i 

יה ספת סו ו  (ב) כ
 קלויה

ספת סויד. ו  : (ג) כ

פ ש  וא והסחר בו) (תיקון)׳ ה

 (2) בסעיף (ה), פריט (2) — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים׳(ייצור מספ
 תשכ״ד—1964״.

ן י י  nvto ד
ר החקלאות  ק

 ל׳ בשבט תשכ״ד (13 בפברואר 1964)
 (חמ 740031)

 תיקון
 התוספת
 חלק א׳

 תיקון
 התוספת
 חלק ב׳
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 פקודת הסמכויות בענין היבוא היצוא והמכס (תגנה), 1939
 צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 היצוא והמכס (הגנה),
׳ אני מצווה  #״ח—1948 ־

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא
 1939 י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ ת

 לאמור: ,

 בצו יבוא חפשי׳ תשכ״ב—1962 3 (להלן — הצו העיקרי), hחלק א׳ לתוספת •
t (1) בפרט 25.07(א) ״בנטוניט״ — יימחק 

 (2) בפרט 84.45 הקטע ״מחרטות, המרחק בין העוקצים מ־2 מטר ומעלה״ —
 יימחק.

 בחלק ב׳ לתוספת לצו העיקרי —
 (1) לאחד פרט 25.28 יבוא:

 ״27.07(ט) — קםילול, טולואול״.
" 0 3 P r e c i p i t a t e d Calcium Carbonate ( C a C )  ()2 בפרט 28.42 הקטע "

 יימחק.
 (3) לאחר פרט 73.13 יבוא:

."(Coij Spring) ״73.35(א) קפיץ לוליני לרכב מנועי 
 (4) לאחר פרט 82.13(ב) יבוא:

 ״83.02 קישוטי ניקל לרכב מנועי״.

.1 

.2 

 1 עייר 1939, תום׳ 1 טס׳ 968, עמ׳ 137.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1307, תשכ״ב, עט׳ 1.836; ק״ת 1373, תשכ״ב, עטי 76; ק״ת 1408, ןזשכ״נ, עמי 884; ק׳׳ת 1418,

 תשכ״ג, עמי 1034 ; ק״ת 1440, תשכ״ג, עמ׳ 1378 ; ק״ת 1172, תשכ״ג, עמי 1799 : ק״ת 1486, תשכ״ג,
 עמי 2044 ; ק״ת 1496, תשכ״ד, עמי 62 ; ק״ת 1528, תשכ׳׳ד, עמ׳ 512.

 קוג׳ז התקנות 1551, י״ד כאדר תשכ״ד, 1&27.2.19



 (5) לפרט 84.06 יווםף: י

 ״חלקים לרכב מנועי מהסוגים:
(Tappets Valves) מרימי שסתומים 

(Connecting Rod) טלטלים 
 מכסה למנוע״.

 (6) לאחר פרט 84.06 יבוא:
 ״84.06 (ב)(2) בי —

 חטיבות גלילים ריקים (Block Cylinder Less Pistons) לרכב מנועי,
 לפי הקטלוג של היצרן המקורי

 84.06 (ט)(3) — חלקי אופנועים או קטנועים מהסוגים:
 קדבורטורים

 ראש מנוע
 גליל המנוע״.

 (7) לאחר סרט 84.10(ד)(1) יבוא:

 ״84.10 (ו)(2) — משאבה מרכזית לבלמים ולמשאבת גלגלים בלבד, לרכב
."(Master's Wheel Cylinder Assy Only) מנועי 

 (8) לאחד פרם 84.11(ד)(3) יבוא:

 »84.11(ה)(4) — כנפיים לאוורור (Fan Blades) לדכב מנועי.
 84.12 (א) — מיכל דלק לאופנועים או לקטנועים״.

 (9) לאחר פרט 84.63 יבוא:

 ..84.63 (ט)(1) א׳ — חלקים למנועים לרכב מנועי מהסוגים:
(Fly Wheel Gear) גלגל שניים לגל התנופה 
(Camshaft Gear) גלגל שניים לגל הפיקות 

(Gears) ממסרות ותשלובות שניים 
(Camshaft) גלי פיקות 

 גל ארכובה לאופנועים או לקטנועים״

 (10) לאחר פרט 85.05 יבוא:

 ״85.08 (ט) חלקים לרכב מנועי מהסוגים:
(Distributor) מפלג 

 מכסה למפלג
 מגעי מפלג״.

 (11) לאחר פרט 85.17(ט) יבוא:

 ,,85.19 (ד)(9) מ׳ — נתיבים (Fuses) לרכב מנועי״.

 (12) לאחר פרט 87.06 יבוא:

 ״87.06 (ט) חלקים לרכב מנועי מהסוגים:
(Wheel Rims) חישוקים 

(Steering Knuckle) יד סרן קדמי 

n.27.2<04 ,קובץ התסנות 1551, י״ד באדר תשכ״ד 



ח ק י  ת
 התוספת
 ח?ק ג׳

 השם

 87.12(א) — חלקים לאופנועים או לקטנועיס, למעצז לאופניים, מהסוגים:
 חישור קדמי

 חישור אחורי
 87.12(ב) (1) — מעצורים לאופנועים (טורפדו)
ח חופשי לאופניים״. ר  87.12(ב) (2)—גלגלי מ

 (13) לאחד פרט 95.08 (ב) יבוא:
 ״98.10 — מציתים לסיגריות לרבב מנועי״.

 יעד בכלל, 98.10״.

 3. : בחלק ג׳ לתוספת לצו העיקרי —

. (1) במקום הפרטים שלצד מספר סידורי 9 יבוא: : . / 
 ״40.11, 73-35 (א), 83.02, 84,06 עד 87.12(ב)(2)

 (2) במקום הפרטים שלצד מספר סידורי 10 יבוא:
 ״7335(א), 84.06,83.02, לפי התיאור שבחלק ב׳ להוספת, 84.06(ב)(2) ב׳,

 84.06(ט)(3), 84.10, 84.10(ד)(1)׳ 84.10(0(2),
 (ה)(4), 84.12(א), 84.63, 84.63(ט), 85.08(ט), «).85׳ 85.19(ד)(9) טי,

 87.06׳ 87.06(ט)׳ 87.12(א), 87.12(ב)(1), 87.12«! (2), 98.10״.

 (3) הפרט 40.11 והתנאי המיוחד המפורט לצדו במםפון סידורי 12 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מס׳ 3), תשכ״ד—1964״.

ד י פ ם ס  ח
 המסחר והתעשיה

נ  פ
 שר

 כ״ז בשבט תשכ״ד (10 בפברואר 1964)
 וחמ 74051.0)

 תקנות ההגנה (כספים), 1941
ת 8 ו־6 ו נ ק ת ת ו א ר ו ה ר מ ו ט ר פ ב ד  הודעה ב

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי תקנות 3 ו־6 לתקנות ההגנה (כספים)׳ 1941 ג
׳ אני מודיע לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

״ פעי!* 7 ק י , במקום ת  תש״ד—1960 3

ÜVtt .כ״ד—1964״« 

ר י פ ם ס חי  מנ
 שר האוצר

 1. בפסקה (1) לסעיף 7 להודעת ההגנה (כספים) (פטור)׳
 ״ללוות״ יבוא ״להלוות״.

 2. להודעה זו ייקרא ״הודעת ההגנה (כספים) (פטור) (תיקון), ת

 ג׳ באדר תשכ״ד (16 בפברואר 1964)
 1חמ 722001)

 1 ע״ר 194.1, תום׳ 2 טפ׳ 1138, עמ׳ 1380.

 2 ע״ר תש״ח, חוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

ת 5(!9, תש״ר, עט׳ 824 ; ק״ת 1071, תשב׳׳א, עמי 340. ״ ק 3 

 קוב> התקנות 1551, י״ר באדי תשכ׳׳ד, 27.2.1964 883



 תקנות ההגנה (כספים), 1941

ר ק ב ב מ ש ו ת ר ל ת י ה ר ו ו ט ר פ ב ד  הודעה ב

, והסעיפים 14 (א) 6 לתקנות ההגנה (כספים), 1941 ג  בתוקף סמכותי לפי תקנות 4,3 ר
׳ אני מודיע לאמור:  ד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בסעיף 2 להודעת ההגנה (כספים) (פטור והיתר לתושב מבקר), תשכ״א—1960 י;,
 במקום ״ללוות״ יבוא ״להלוות״.

 2. להודעה זו ייקרא ״הודעת ההגנה (כספים) (פטור והיתר לתושב מבקר) (תיקון)׳
 תשכ״ד—1964״.

 ג׳ באדר תשכ״ד (16 בפברואר 1964)
ר י פ ס ס ח נ ) פ 7 2 2 0 0 מ 1 ח ) 

 שר האוצר

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 2 מס׳ 1138, עמ׳ 1380.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א' מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 1071, תשב״א, עמי 340.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר-1960

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 31960, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 תופפת
 שטח החלקה השטח ?המרה

 הגוש החלקה במטרים מרובעים במטרים מרובעים

97 97 18 547 

 ד׳ באדר תשכ״ד (17 בפברואר 1964)
ף ס ו ) ד ב י 7 0 1 3 מ 0 ח ) 

 שר המשפטים

 1 ם״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 קובץ התקגות 1551, י״ד באדר תשב״ד, 27.2.1964



̂ז״ד—1960  חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), ת
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מחתכה״ למוג ״מירי״

 בתוקף סמפותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
, אני מצווה בי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בל?זפת דישומ המקרקעין  1960 ג
 בנתניה פמקרקעין מסוג ״מתרופה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לפר.

 תופפת
 השטח השטח ?המרה

 הגוש הח5קה במטרים מרובעים במטרים מרובעים

2,040 13,270 25 7889 
7,295 7,295 15 7890 
1,356 1,356 18 7890 
1,685 16,975 66 7891 

887 3,044 46 7900 
208 300 9 7901 
262 9,632 10 7901 

1,441 1,441 12 7902 
6,985 6,985 26 7902 
4,356 4,356 43 7902 

78 5,617 23 7904 
4,972 5,869 24 7904 
Z588 7,921 31 7905 

287 5,530 32 7905 

ף ס ו  ב י
 המשפטים

 לשירות מילואים

 ז
 שר

 ד׳ באדר תשב״ד (17 בפברואר 1964)
 (חמ 70130)

 ס״ח 316, תש״ד, עמ׳ 92.

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח מ^ולב]
 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או

 של עולים

ב) לחוק ^ירות בטחון, תשי״ט-־  בתוקף סמפותי לפי הסעיפים 3 (א), 4 (א), 9 ר19(
 1959 [נוסח משולב] י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 (1) ״יוצא־צבא״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, שהגיע ^יארץ פעולה אחרי ח׳

 בתשרי תש״י (1 באוקטובר 1949) ;
 1 ם״ח 296, תשי״ט, מם׳ 286.

ות 1551, י׳׳ד באדר תשכ״ד, *27.2.196  קוביז התקנ



 (2) ״הייב שירות סדיר׳׳ — יוצא־יצבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ד (17 במרס 4ב19) ובין פיט
 באדר ב׳ תש״ו (1 באפריל 1946), שני התאריכים בכלל׳ שטרם שירת שירות

 סדיר בצבא־הגנה לישראל!

 (ב) אש ה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ז (13 במרס 1937) ובין
 בייט באדר ב׳ תש״ו (1 באפריל 1946), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה
 שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה או אם לילד או

 אשה הרה!

 (ג) גבר שהוא מורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה על פי פקודת
, שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ה (26 במרס  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 1925) ובין כ״ט באדר תרצ״ד (16 במרס 1934), שני התאריכים בכלל, שטרם

 שירת שידות סדיר בצבא־הגנה לישראל!

 (ד) אשה שהיא מורשית׳ או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על פי
, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ה  פקודת המתעסקים ברפואה׳ 1947 2
 (26 במרס 1925) ובין כ״ט באדר תרצ״ז (12 במרס 1937), שגי התאריכים
 בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה

 או אם לילד או אשד, הרה!

 (3) ״חייב שירות מילואים״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ד (28 במרס 1914) ובין כ״ט
 באדר תרצ״ד (16 במרס 1934), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר

 לפי פסקה 2 (ג) ז

 (ב) אשד, נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תדצ״ז (13 במרס 1937)
 ובין כ״ט באדר ב׳ חשי״ו(1 באפריל 1946), שני התאריכים בכלל, להוציא אשד,

 הדה או אס לילד!

 (ג) אשד, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרס״ט (11 באפריל 1929) ובין
 כ״ט באדר תרצ״ז (12 במרס 1937), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת שירות

 סדיר לפי פסקה (2) (ד), להוציא אשה הרה או אם לילד.

 2. כל חייב שירות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות רפואיות ואחרות, לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות שלהלן,
 בימים שאינם ימי.מנוחה, בשעות שבין 08.00 ל־12.00, לא יאוחר משלושה חדשים מתאריו

 עלייתו ארצה.

 3. מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב
 לשירות סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע כאמור

 בסעיף 2.

מת בטחץ (קריאה לרישום׳ לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות  4. לצו זה ייקרא ״צו שי
 מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות) (מם׳ 3), תשכ״ד—1964״.

 ג עייר 1047, ,מיס׳ 1 טסי ־163, עט׳ 262•

 ס1ב>1 הו1>ןגות 1551, י״ד• באדר תשכ״ד, 27.2.1064



 y¿;'y^y;':: * לוח •

 יירוש^יס. יי לשכת הגיוס, רח׳דש״י מם׳ 103 (שכ׳ מקוד'בדוד)
 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס׳ רח׳ פוריה מס׳ 1 (ע״י קולנוע ״נוגד.״)

 חיפה — לשכת הגיוס, דח׳ עומר־אליכיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״)
 פתודתקוה — לשכת הגיוס, רח׳ שיכון עירוני פגיה

 טבריה — לשכת הגיוס, דה׳ נצרת (מול העירית)
 באר־שבע — לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושס מם׳ 22.

ב י ן נ ו  ר
 פוקד

 ד׳ באדר תשכ״ד (17 בפברואר 1964) . אד{
 (דומ 73021)

ן מקובלי ו ז נ ל ז ס ל ה ו ד  מ

 ״ פקודת בנין ערים, 1936

 תקנות בדבר תשריטים

 : בתוקף סמכותה לפי סעיף 5 לפקודת בנין ערים, 11936, מהקינה הועדה המחוזית
 לבניה ולתכנון עיר למחוז המרכז(להלן — הועדה), תקנות אלה:

̂״ג—1963 2 (להלן —  1. בתקנות בנין ערים (מחוז המרכז) (הכנת תשריטים), תש
 התקנות העיקריות), בתקנה 1 —

 (1) ההגדרה של ״ועדה מקומית״ — תימחק >
 (2) במקום ההגדרה של ״תשריט״ יבוא:

 י ״ ״תשריט״ — התשריט המצורף לתכנית בנין עיר״.

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ״(ב) הועדה רשאית לדרוש הכנת תשריטים בקגי־מיד|ה שונים מאלה שצויינו
 בתקנת־משנה (א)״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנין ערים (מחוז המרכז) (הכ^ת תשריטים) (תיקון),
 תשכ״ד—1964״.

ק י נ ד ב ו  ג
 ראש ף :ועדה המחוזית לבניה

 ולתכנת עיר למחוז המרכז
 יושביו

 נתאשר.
 י״ב בשבט תשכ״ד (26 בינואר 1964)

 (חמ 765100)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153.

 2 ק״ת 1415, תשכ׳׳ג, עמי 1010.

 קופץ התקנות 1551, י״ד באדר תשכ״ד, 27.2.1964



 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנצרת־עליתבדבר.עקירת עצים

׳ מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית נצרת־עלית חוק עזר זה:

 1, בחוק עזר זה —
 ״המועצה׳׳, — המועצה המקומית נצרת־עלית;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוםמך על ידיו לעניו חוק עזר זה ?
 ״עקירת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו.

 עקירת עצים 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים 14 ו־15 לפקודת
. 2  היערות

 מתז היתר 3. מתו היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
ו ,  ותנאי

 דעתו של ראש המועצה.
ת ו ר י  אגרת היתר 4. בעד היתד לעקידת עץ תשולם למועצה אגדה בשיעור זה: ?

 כשהעץ שהיה לעקרו היה —
 עד 5 שנים 5

 למעלה מ.־5 עד 15 שנה 10
 למעלה מ־15 עד 20 שנה 20
 למעלה מ־20 שנה 30

ה 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברד אם ממלאים ס י ת מ ו ש  י
 אחרי הוראות חוק עזר זה.

. א) )  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן

. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות. ü ' m 6 

ם 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עלית (עקירת עצים), תשכ״ד—1964״. ש  ה

ן ו ל י א כ ד ר  נתאשר. מ
 י״ג בשבט תשכ״ד (27 בינואר 1964) ראש המועצה המקומית נצרת־עלית

 (חט 84211)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד א׳, פרק ם׳׳א, עמי 690.

 תיקון טעות
 באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנה והרכבה של מונים במוניות ושירות
 אחזקתם), תשכ״ד—1964, שפורסמו בקובץ התקנות 1530, תשכ״ד,עמ׳ 568, בסעיף 3, במקום

 ״ושידות אחזקתם״ צ״ל ״ושירותי אחזקתם״.

{ התקנות 1551, י״ר באדר תשכ״ר, 27.2.1964  888 . . קוב,
, ירושלים  המחיר 40 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


