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 פקודת העדות הדתיות (ארגונן)
 תקנות בדבר חילופי גברא במועצות הדתיות היהודיות

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת העדות הדתיות (ארגונן) ג
, אני מתקין תקנות אלה: 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  ד

 1. בתקנות אלה —
 ״מועצה דתית מחודשת״ — מועצה דתית שהרכבה חודש בהתאם לתקנות המועצות הדתיות

 היהודיות (חידוש הרכב), תשכ״ג—1963 3 (להלן — תקנות החידוש).
 ״הייצוג הציבורי״ — ייצוגם המתאים של הגופים ושל העדות כאמור בסיפה של תקנה 5

 לתקנות החידוש!
 ״הגופים המרכיבים״ — שלושת הגופים הנזכרים בתקנה 5 לתקנות החידוש.

 2. נתפנה מקומו של חבר במועצה דתית מחודשת עקב פטירה, התפטרות או כל סיבה
 אחרת, רשאי שר הדתות, לפי הצעת הגוף המרכיב שהציע את החבר שמקומו נתפנה, למנות

 במקומו חבר אחד לאותה מועצה.

ד לתקנות החידוש יחולו, בשינויים המחריבים, גם על מינוי  3. הודאות תקנות 5, 6 ר
 לפי תקנה 2.

 4. מינוי לפי תקנה 2 לא ישנה את הייצוג הציבורי שהיה קיים ביום חידוש הרכב המועצה
 אלא אם הסכימו לכד הגופים המרכיבים.

 5. הודעה על מינוי חבר חדש למועצה דתית מחודשת תפורסם ברשומות.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברא), תשכ״ה—
 1965״.

 הגדרות

י חבר ו נ  מי
 חדש

 החלת
 הוראות

 הייצוג
 הציבורי

 3רםום
 ברשומות

 השם

ח ו ד ה פ ט י ג ר  ז
 שר הדתות

 י״א באב תשכ״ה (9 באוגוסט 1965)
 (חמ 77712)

/ פרק קכ״ו, עמי 1267.  1 חוקי א״י, כרד ב

 2 ע״ו ת׳ע״ח, תומי א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 1456, תשכ״ג, עמ׳ 1597.

 חוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960
 תקנות בדבר הוצאת סדרה ל״א של איגרות חוב ותנאיה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5,2, 12,9,6 ר13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960 /
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הוצאת סדרה 1. ביום כ״א באב תשכ״ה (19 באוגוסט 1965) תוצא סדרה ל״א של איגרות חוב שסך כל

 שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות והיא תסומן באותיות ״ל״א״ ותכונה ״מילווה פיתוח,
 תש״ך—1960, סדרה ל״א״.

ת 2. איגרות החוב יוצאו מקצתן כאיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות על גרו י אי ג  סו

ב שם, הכל לפי בחירת הרוכש. ו ח ,  ר

 ?״א של
ת חוב גרו  אי

 1 ם״ח 310, ת׳צ)״ר, עמי 47 ; ם״ח 427, תשכ״ד, עט׳ 116.

 2578 קובץ התקנות 1762, נ״א באב תשכ״ה, 19.8.1065



 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 100 לירות או בפילה של 100 לירות, ובלבד שלגבי השווי הנקוב
 איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת חוב על 10,000 לירות.

גרות  נוטה אי
 החוב

בית רי  פדיוז ו

 דרכי הפריון

 תנאי הצמדה

2579 

נה; איגרות החוב הרשומות על  4. איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשו
 שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

,באחד  5. (א) ביום י״ז באב תש״ל (19 באוגוסט 1970) ייפדו איגרות החוב בשלמותן
:  משני סכומים אלה

 (1) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 66.66 לכל
 100 לירות שווי נקוב 5

 (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 26.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר המחיה.

 (ב) איגרות החוב ייפדו כאמור בתקנת משנה (א) (1) אס יתברר כי ביום הפדיון
 הסכום שישתלם בעדן, לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת על האיגרות לפי אפשרות
 זו, גדול מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום הפדיון על איגרות החוב כאמור בתקנת משנה
 (א)(2) לאחד ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת עליהן כאמור. בכל מקרה אחר ייפדו

 איגרות החוב כאמור בתקנת משנה (א)(2).

 : (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תהא למחזיק איגרת חוב ברירה, בעת שהוא
 מגיש את איגרת החוב לפדיון, לציין במקום המיועד לכך על גבי האיגרת, כי הוא בוחר
 באפשרות פדיון כאמור בתקנת משנה (א) שהיא שונה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (ב),

 והאיגרת תיפדה לפי האפשרות שבחר.

 6. סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 ישולם לבעל הרשום
ב! סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז כאמור בתקנה 5  שימסור למינהלה את איגרות החו

 ישולם למי שימסור למינהלה את איגרות החוב.

 7. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתד. כאמור בתקנה 5(א)(2) והריבית
:  המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקד המחיה כמפורט להלן

 אם יתבדר מתוך מדד יוקד המחיה שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה׳ לפני
 יום הוצאת סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי). תשולם קרן איגרת החוב וה
 ריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת

 המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו —

 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״—מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר
 שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו 5
נו  אם יבוא מדד אחד, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבי

 לבין המדד המוחלף.

 קובץ התקנות 1762, כ״א באב תשכ״ה, 19.8.1965



 8. (א) מחזיק איגרת חוב יכול לבקש מבנק ישראל כי תשולפ לו תמורת איגרת החוב
 לפני יום הפדיון כמפורט בתקנה 5׳ ובלבד שבקשה כאמור לא תוגש לפני תום עשרים וארבעה

 חדשים מיום הוצאת הסדרה.

 פריו! מוסרט.

 (ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), ישולם למבקש סכום שוויין הנקוב של
 איגרות החוב בתוספת ריבית של —

 (1) 22 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום עשרים
 וארבעה חדשים ולפני תום שלושים חדשים מיום הוצאת הסדרה!

 (2) 29 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אפ הוגשה הבקשה לאחר תום שלושים
 חדשים ולפני תום שלושים וששה חדשים מיום הוצאת הסדרה!

 (3) 36 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום שלושים
 וששה חדשים ולפני תום ארבעים ושנים חדשים מיום הוצאת הסדרה!

 (4) 43 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום ארבעים
 ושנים חדשים ולפני תום ארבעים ושמונה חדשים מיום הוצאת הסדרה!

 (5) 50 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום ארבעים
 ושמונה חדשים ולפני תום חמישים וארבעה חדשים מיום הוצאת הסדרה;

 (6) 58 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, אם הוגשה הבקשה לאחר תום חמישים
 וארבעה חדשים מיום הוצאת הסדרה.

 (ג) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תיחתם על גבי איגרת החוב על ידי הבעל
 הרשום אם האיגרת רשומה על שם או על ידי המחזיק אס האיגרת למוכ״ז, תמורת איגרת

 החוב תשולם למבקש יום חול אחד לאחד שתוגש למינהלה איגרת החוב עם הבקשה.

 9. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה חוץ
, ושלא יעלה על 25%.  מן המם שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 10. 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 בפנקס

 של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 מכירת איגרות 11. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר או מוסד בנקאי.
 חוב

 עמלה 12. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שנים למאה
 מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

ות אלד• ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה ל״א), תשכ״ה—1965״.  השם 1:3. לתקנ

נת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120.  2 דיני מדי

 רכישת איגרות
 חוב והעברת!

 ללא הוצאת
 איגרות

 2580 קובץ התקנות 1762, כ״א באב תשכ״ה, 19.8.1965



 תופפת ראשונה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מס׳ סידורי , סדרה ל״א

960—iתש״ך , ח ו ת י ה פ ו ו ל  מי

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום י״ז באב תש״ל(19 באוגוסט 1970)

 לידות

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

 2. סכום הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולם לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 4. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה יהיה
 נקודות.

ו ההוצאה: כ״א באב תשכ״ה (19 באוגוסט 1965)  תארי

ל א ר ש ת י ל ש מ  מ

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח י ה צ י א י ה  ש

: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2)  מעבד לדף

 חתימה

 אני מבקש לשלם לי את תמורת האיגרת לפני יום הפדיון כמפורט בתקנה 8.

 תאריך

 חתימה

 קובץ וזתסנות 1762, כ״א באב תשכ״ה, 19.8.1965



 תופפו[ שניה
 (תקנה 4)

 ניסח איגרות החוב על שם

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מס׳ סידורי סדרה ל״א

, תש״ך—1960 ח ו ת י ה פ י ו ל  מי

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום י״ז באב תש״ל (19 באוגוסט 1970)

 לידות

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

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולמו לבעל הרשום שימסור למינהלה את
 איגרת החוב.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 5. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה
 נקודות.

 תאריך ההוצאה: כ״א באב תשכ״ה (19 באוגוסט 1965)

ל א ר ש ת י ל ש מ  מ

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ד ה  ש

 מעבר לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2)

 חתימה

 אני מבקש לשלם לי את תמורת האיגרת לפני יום הפדיון כמפורט בתקנה 8.

 תאריך

 חתימה

ר י פ ס ס ח נ  י״ז באב תשצ״ה (15 באוגוסט 1965) פ
) שר האוצר 7 2 4 7 מ ח ) 

 קובץ התקנות 1762, כ״א באב תשכ׳׳ה, 19.8.1965



 חוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961
ת ר ו צ קי ב ז י נ ו צ י ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 36 ו־65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 •י,
 לאחד התייעצות עם שר החקלאות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

ז י ז  1. בתקנה 9(א) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), תי
 תסנה

—  תשכ״ה-־1964 2

 (1) במקום ״שייבחרו״ יבוא ״מהם״!

 (2) במקום ״האחד״ יבוא ״אחד״!
 (3) במקום ״והאחד״ יבוא ״ואחד״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) ״׳־ם

 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ר י פ ס ס ח נ  י׳ באב תשכ״ה (8 באוגוסט 1965) פ
 >חמ 724700) שר האוצר

 1 ס״ח 337, תשכ״א, עמי 100 ; ם״ח 423, תשכ״ד, עט׳ 92.

 2 ק״ת 1665, תשכ״ה, עמ׳ 1040.

 פקודת התעבורה
ה ד ו ק פ ע ה ו צ י ת לב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19 ד70 לפקודת התעבורה ג
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 276 לתקנות התעבורה, תשכ״א—21961 (להלן — התקנות העיקריות), היספת תקנה
 276א

א: בו  י
 ״פטור 276א. מאגרת רישום ואגרת רשיון רכב פטור רכב של כל אחד מאלה:

, ואינם ח  (1) עובדי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי ח
 עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר!

 (2) הפטריארך הלטיני 1
 (3) הפטריארך היווני־האורתודוכסי!

! י קנ  (4) הארכיבישוף האנגלי
 (5) הקוסטום הפרנציסקני >

 (6) הפטריארך הארמני־האורתודוכסי!

 (7) הארכיבישוף החבשי ?

!  (8) הארכיבישוף הקופטי

ת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173. נ  1 >־יני מדי

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמי 1.425.
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 (9) הארכיבישוף.הסורי־האורתודוכםי!

 (10) הארכיבישוף המדוניטי י,

 (11) הארכיבישוף היווני־הקתולי!

 (12) הארכיבישוף היווני־האורתודוכסי!

! י נ  (13) הבישוף הלטי

 (14) הדאש הרוהני של העדה הדרוזית׳•/

א: בו ז 2. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בסעיף 18, אחרי פסקה 2 י ו ! י י  ת

לך איגוד ישראלי לילדים נפגעים — בשיעור של 5 לירות״. אי  הראשונה ״(3) ״

 ^ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 9), תשכ״ה—1965״.

ל מ ר ה כ ש  י״ב באב תשכ״ה (10 באוגוסט 1965) מ
י שר התחבורה 7 5 8 1 2 מ 5 ח ) 

 חוק הזרעים, תשט״ז—1956
 תקנות בדבר גידול זרעים של מלוז

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4,4א ו־4ב לחוק הזרעים, תשט״ז—1956/ אני מתקי
 תקנות אלה:

, אחרי ז 1. בתוספת לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש״ך—1960 2 י ( , י  ת

 התוספת ,
א: בו  חלק י׳ י

 ״חללו י״א
 גידול זרעים של מלון לזרעים משובחים

 הגדרות 1. בחלק זה —

 ״שדה״ — שדה לייצור זרעים אשד הוגש לבקורת בהתאם להוראות תקנות
 אלד.(

 ״זרעים״ — זרעים של מלון משדה!

״ — מלונים מהם מפיקים זרעים. ת מ י פ  ״

ת 2. זרעים שיאושרו לפי חלק זה יהיו באחת מדרגות אלה:  דרגו

 (1) זרעים שנמצאו זהים בתכונותיהם ובצורתם לתיאור הזן
 המומלץ בבדיקה שנעשתה בהם על ידי השירות לבקורת

 זרעים (להלן — זרעי מטפח) •,
 (2) צאצאים בדוד ראשון של זרעי מטפח (להלן — זרעי

! ד) סו  י
 (3) צאצאים בדור שני של זרעי מטפח (להלן — זרעים

 מאושרים).

 1 סייח 207, תשט״ז, עמי 87 ; ס״ח 444, תשכ״ה, עמי.55.

 2584 קוב׳) התקנות 4762 ב״א באבתשב״ה, 9.8.1965!



 הוועד! על
 זריעה

 בידוד שדה

: עת רי ע לאחר סיום ז מ ודיע בכתב למנהל תוך ש :מגדל מוסמך י ; ; .3 
 השדה את מועד ר,סיום המדוייק ושטחו המדוייק של השדה.

 4. (א) שדה לייצור זרעי מטפח וזרעי יסוד ייזרע במרחק של 1000
 מטר לפחות מכל שדה אחר בו נזרעו זרעי מלון מזן אחר.

 (ב) שדה לייצור זרעים מאושרים ייזרע במרחק של 500 מטר
 לפחות מכל שדה אחר שנזרעו בו זרעי מלון מזן אחר; בין שהשדה עומד
 בבקודת בהתאם להוראות חלק זה ובין שלא, וכן מכל שדה של אותו הזן

 שאינו עומד בבקורת כאמור.
 5. לא ייצר אדם זרעים משדה, בו גדלו מלונים תוך 12 חודש לפני

 מועד הזריעה.
 6. בקשה לפי תקנה 17 תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחר

 מ־14 יום לפני מועד הזריעה המשוער.
 7. שדה יבוקר לפחות שלוש פעמים בעת הגידול ובהן הפעם הראשונה

 לפני תחילת הפריחה והאחרונה כשהפרי בשל לקטיף.
 8. (א) לא יימצאו צמחי זנים זרים בשדה המיועד לגידול זרעי יסוד.

ת המיועדים מ י  (ב) לא יימצאו פירות וזרעים של זנים זדים בין פ
 לייצור זרעי יסוד.

 9. (א) לא יימצאו יותר מ־0.2% צמחי זנים זדים בשדה המיועד
 לגידול זרעים מאושרים.

ת וזרעים של זנים בין פירות המיועדים לייצור מ י  (ב) לא יימצאו פ
 זרעים מאושרים.

 הודעהעל אםי!* 10. : מגדל מוסמך יודיע במכתב בדואר רשום או במברק לשירות לבקורת

 .זרעים לפחות יומיים לפני מועד שקבע לאסיף או להפקה של פירות על
 מועד הביצוע ומקומו.

 11. לא עמדו הפירות בדרישות סעיפים 8 ו־9 רשאי מפקח לדרוש את
 בירורם מחדש, במועד ובמקום שיורה עליהם.

 12. לא ייאספו פירות לשיווק למאכל לפני האסיף לזרעים.
 13. מכונות ההפקה והמשטחים והציוד המשמשים לייבוש ולייצור
 הזרעים יהיו במשך כל תהליך ההפקה, נקיים לחלוטין מכל שאריות זרעים

 אחרים.

 14. סימון זרעים יכלול פרטים אלה:
 , (1) המלה ״מלונים׳•׳ ו

 (2) שם הזן ?
 (3) דרגת הזרעים שנקבעה להם לפי סעיף 2 !

 (4) סימן זיהוי של המגדל, של השדה ושל המכסה«

 (5) אחוזי נביטה ונקיה כפי שנקבעו בבדיקת הזרעים!

 (6) המועד האחרון בו נבדקו הזרעים במעבדה הרשמית.

י 15. אריזה של זרעים תכלול את שם המגדל ומענו באותיות ברורות ט ר ״ פ י  צ

 המגדל ע? ,
 האריזה ונוחות לקריאה.

 גידולים
 קודמים

 בקיעה לגידול
 זרעי מלוז ••

 בקורת שדה

 פגמים בשדה
 וכפירות

 המיועדים
 לזרעי יסוד

 פגמים בשדה
 וכפירות

 המיועדים
 לזרעים

 מאושרים

 והפקר,

ת רו  בירור פי

 איסור אםיו*

נות י מכו  ניקו

 סימון
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זרעים  בזרעי מטפח נ
 ובזרעי יסוד מאושרים

—  תקן לזרעים 16 תקן הזרעים יהיה כזו?: —
 אחוז נביטה(מינימום) — 85
 אחוז נקיון(מינימום) — 99.5

 אחוז חומר דומם(מכסימום) — 0.5
 אחוז עשבים שוטים(מכסימום) — אפם

 אחוז זנים זרים שניתן להבחין
 בהם בבדיקה מעבדתית (מכסימום) אפס אפם

 אגרה בעי 17. (א) בעד בדיקת שדה תשולם אגדה של לירה אחת לדונם.
 בדיקת שדה > !

 (ב) האגרה תשולם עם מתן ההודעה על פי סעיף 3.
י 18. (א) בעד אישור זרעים תשולם, עם סיום פעולת ההפקה, אגרה בסך 1 אישו י י י  א

מ 75 לירות לטונה! ובעד חלק של טונה תשולם אגרה בשיעור יחסי. י ע י  ז

 (ב) המפיק חייב באגרה האמורה גם אם החליט, לאחר גמר ההפקה
 והבקורת, למכור את הזרעים שלא כזדעים משובחים.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם) (תיקון מס׳ 2),
 תשכ״ה—1965״.

ם ג ב ת י י י  כ״א בתמוז תשכ״ה (21 ביולי 1965) ח
< שר החקלאות 7 8 8 מ 3 ח ) 

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 תקנות בדבר סימון בקר למניעת התפשטות מחלות מידבקות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 !, והסעיפים 14 (א)
, אני מתקין תקנות אלה: ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  ד2(

קח 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון בקר) (מם׳ 2), תש״ך—1960 3 (להלן —  תי

ה 1 התקנות העיקריות), בסופה, יבוא: נ ס  ת

 ״ ״רופא וטרינרי״ — כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים 4״.
 החלפת 2. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

ה 8 ״*י^ 8. (א) סימון לפי תקנות אלה יבוצע על ידי רופא או מפקח או על ידי נ ס  ת

 הסיטו! רופא וטרינרי שהוסמך לכך בכתב על ידי מנהל השירותים הוטרינריים,

 בתווית לפי הדוגמה שנקבעה בתוספת (להלן — תווית), ובהתאם להוראות
 מנהל השירותים הוטרינריים.

 (ב) הסמכה לפי תקנת משנה (א) יכול שתהא בתנאים ובהגבלות״.
״ 3. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום ״לרופא או למפקח״ יבוא: ז "  ת

 תקנה 16 , , י י

 ״לרופא, למפקח או לרופא וטרינרי שהוסמך לפי תקנה 8״.
ם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (סימון בקד) (מס׳ 2) (תיקון), !  ד׳׳־

 תשכ״ה—1965״.
י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 י״א באב תשכ״ה (9 באוגוסט 1965)
 (חמ 738200)

 1 ע״ר 1845, תום׳ 1 מס׳ 1457, עמי 155.

 2 עייר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 1024, תש״ד, עמי 1410 ; ק׳׳ת 1470, תשב״ נ, עט׳ 1767.

 4 חוסי א״י, כרד בי, פרק קמ״ח, עט׳ 1502.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
ר:  הכנסה), תשט״ז—s 1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

ת חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק .DB1Y ממס ו ר ג י א 1 
ה פ י 1 כ ,  דיסקונט בערבון מוגבל, בסכום כולל של חמישה מיליון לידות שיעמדו לפדיון בשנת 1970 י

 עם זכות לפדיון מוקדם החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי
 פרוספקט מיום ה׳ באב תשכ״ה (3 באוגוסט 1965) ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא
 פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי &עיף

.  161 לפקודת מס הכנסה 2

ר ממם הכנסה) (מס׳ 10), תשכ״ה—1965״. השש (פטו ן ו  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

ר י פ ס ס ח נ פ 3 באוגוסט 1965) , • ה(  ה׳ באב תשכ״
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

נת ישראל, נו0ח חדש 6, עמי 120.  2 דיני מדי

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת י כ ו כ ת ז נ צ נ ן צ ו מ ר סי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 אני מצווה לאמו

ת ״ י ־ ו - ה ה  1. בצו ז
 ״צנצנת״ — מיכל זכוכית שקיבולו לא פחות מ־260 מיליליטר ולא יותר מ־800 מילילטר, בעל
 בליטה היקפית או בעל תבריג, סמוך לשפתו, ואשר קוטר פתחו הוא לא פחות מ־40

 מילילטר!
 ״קיבול״ — קיבול צנצנת עד לשפתה.

 2. לא ייצר אדם צנצנת אלא אם בתהליד ייצורה יטביע או יבליט על פני קרקעיתה מבחוץ הברד הייצור
: ( ן מו  את הפרטים הבאים (להלן — הסי

 (1) סימן המסחר הרשום שלו או אות עברית שאושרה לכך בכתב על ידי מנהל
í חטיבת התעשיה במשרד המסחר והתעשיה, או סגנו 

 (2) אחד המספרים הבאים שגובה ספרותיו יהיו לפחות 5 מילימטרים:
s ד 293 מיליליטר  (א) המספר 283 על צנצנת שקיבולה מ־283 ע
 (ב) המספד 360 על צנצנת שקיבולה כד360 עד 373 מיליליטר!
ד 575 מיליליטר!  (ג) המספר 560 על צנצנת שקיבולה נד560 ע
 (ד) המספר 720 על צנצנת שקיבולה מ־720 עד 738 מיליליטר!

ת בעלת קיבול שלא פורט בפסקאות משנה (א) צנ  (ה) הספדה 0 על צנ

_ עד (ד). _ _ _ _ _ 
 1 ה״ח 240, תשי״ח, עמי 24.
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 3. הסימון יהיה קריא, לא כוזב ולא מטעה.

 4. לא יחזיק אדם לשם עסק צנצנת שיוצרה אחרי תחילת צו זה, לא יעביר לאחר בכל דרך
 מדרכי ההעברה את הבעלות עליה או את החזקה בה ולא ידכשנה לשם עסק אלא אם היא

 יוצרה וסומנה בהתאם להוראות צו זד..

 5. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין.

 6. תחילתו של צו זה היא בתום ארבעה עשר יום מיום פרסומו ברשומות.

 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון צנצנת זכוכית), תש כי ה—
 1965׳/

 ה׳ באב תשכ׳׳יד.(3 באוגוסט 1965) ח י י ם י׳ צ ד ו ק
) שר המסחר והתעשיה ז 4 י 1 4 מ 9 ח ) 

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

, 1  בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 י
ר:  שהועברה אלי, אני מבריז לאמו

 1. התקן הישראלי ״ת״י 69.1 — תמוז תשכ״ד (יולי 1964) — מחממי מים חשמליים
 בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי״ הוא תקן רשמי.

. התקן האמור הופקד: 2 
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משדד המסחר והתעשיה, דה׳ מזא״ה 76,

 תל־אביב־יפו!
 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, דח׳ אגרון 30,

 ירושלים!
 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳

;  מזא״ה 76, תל־אביב־יפו
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות

 82, חיפה!
 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ בני־ישראל, רמת־אביב, תל־אביב־יפו«

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכדזה זו כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. אכדזת התקנים (תקן ישראלי 69.1 — מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תרמוס־
 טטי), תשכ״ב—1962 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזד, זו.

 5. לאכרזה זו ייקדא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 69.1 — תמוז תשכ״ד (יולי 1964) —
 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תדמוסטטי ובידוד תדמי), תשכ״ה—1965״.

 כ״ו בתמוז תשכ״ה (26 ביולי 1965) מ. ג ל ב י ט
 וחמ 74082) הממונה על התקינה

 1 ס״דו 116, תש י״ נ, עט׳ 30.

 2 ק״ת 1380, תשכ״ב, עט׳ 2185.

 הוראות םימו!

 הסדר חזקה,
 העברה

 ורכישה

ים נ  שמירת די

 תחילה

 השם

 אכרזה על תהז
 כתקז רשמי

 מקומות הפקדת
 התק!

 תחילה

 ביטול

 2588 קובץ התקנות 1762, כ״א באב תשכ״ה, 19.8.1965



 חוק התקנים, תשי״ג—1953
י ״ י אכרזה על תקן רשמי י 1 •י : י י  יי י

 בתוקף הסמכות של שר המסחריוהתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים,'תשי״ג—1953
ר:  שהועברה אלי, אני מכריז לאמו

! ק ת ל ע ה מ כ ל א י ת ת ו ל ע  1. התקן הישראלי ״ת״י 246 — אב תשכ״ד (יולי 1964) — נורות ליבון ב
י מ ע ׳ ז ר ' ' ת : דרישות טיב״, הוא תקן רשמי. כ  טונגסטן לשימוש כללי

: מקומות הפקדת פקד  2. התקן האמור הו
״ , ת ,  (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76, י

 תל־אביב־יפו !
 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,

 .ירושלים!
 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות

 82, חיפה!
 (5) במכון התקנים הישראלי, דח׳ בני־ישראל, דמת־אביב, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום לעיין בו במקומות האמורים.
 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום מאה ושמונים יום מיום פרסומה ברשומות. תחי^ה
ן ביכול מ י י גורות ל  4. אכרזה תקנים (תקן ישראלי 246 — אדר תשי״ח (פברואר 1958) —

— בטלה מיום תחילתה : דרישות טיב) — תשי״ח—1958 2  בעלות תיל טונגסטן לשימוש כללי
 של אכדזה זו.

twn _ ( 1 9 6  5. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת תקנים (תקן ישראלי 246 — אב תשכ״ד (יןלי 4
: דרישות טיב), תשכ״ה—1965״.  נורות ליבון בעלות תיל טונגסטן לשימוש כללי

 כ״ט בתמוז תשכ״ה (29 ביולי 1965) מ. ג ל ב ר ט
) הממונה על התקינה •־•••־• 7 4 0 8 2 מ ח ) 

 1 ם״ח 116, ת׳עי״ג, עמי 30.

 2 ק״ת 708, תשי״ח, עמי 1417.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מם׳ 705

 בת^קף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  a 1939 הסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר:  אלי, ובתוקף שאד םמכויותי, אני מצווה לאמו

 1. צו הקנייה מס׳ 74 מיום 24.12.1942 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1240 מיום 31.21.1942
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של חרמן גרוס מבוקרשט (מס׳ סידורי 8). ,

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ה׳ באב תשכ״ה (3 באוגוסט 1965).

ן ש ־ ט ר ו ה ק ד ו ה  ה׳ באב תשכ״ה (3 באוגוסט 1965) י
 >חמ 72010) הממונה על רכוש האויב

 י ע׳׳ר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 923, עמי 79.
 2 ע״ר ת׳ע״ח, תוס׳ א׳ מסי 2, עמי 1.
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה
ם י י נ פ ו א ת ל ו נ ו י ש ר ר ב ד ע ב ב ש ־ ר א ב ר ל ז ק ע  חו

, וסעיף 77 (א)(4) 1 ת ו רי י  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 251,250 ו־254 לפקודת הע
: ה , מתקינה מועצת עירית באר־שבע חוק עזר ז  לפקודת התעבורה 2

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

! י  ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים, שאינם מונעים בכוח מכנ

 ״המועצה״ — מועצת העיריה ¡

 ״העיריה״ — עירית באר־שבע ו
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

!  עזר זה, כולן או מקצתן
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום העיריה!

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

ז 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום העיריה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־  ר^יו

 תוקף מאת ראש העיריה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 נראית לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש העיריה, או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו — קנס חמישים לירות.

 בס׳מהלרשיח 3. (א) תושב הרוצה ברשיון לאופגיו יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי ליתן

 את הרשיון, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן (ב), או לסרב לתתו.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש רשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים
 בפנס אוד קדמי, במחזירור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.

) תינתן חינם. ב ) ן  (ג) התעודה האמורה בסעיף קט

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות! אולם אם הרשיון ניתן

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 לוחילדמספר 4. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר, וכן יחליף כל לוחית־מספר

 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרה של 75 אגורות.

ת ישראל,.נוסח חדש 8, תשב״ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173."  2 דיני מדי
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ו לבאד־שבע (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1953 3 — בטל. ז  5. חוק ע

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאד־שבע (רשיונות לאופניים), תשכ״ה—1%5״.

 נתאשר. א ל י ה ו נ א ו י
 י״ג בתמוז תשכ״ה (13 ביולי 1965) ראש עירית באר־שבע

 (חמ 862100)
 אני מסכים.

ל מ ר ה כ ש ג מ י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות שד התחבורה

 ממלא מקום שר הפנים

 3 ק״ת 414, תשי״ד, עמי 292; ק״ת 938, תשי״ט, עפ׳ 1908.

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לזכרון־יעקב בדבר רובלים

 בתוקף סמכותה׳ לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
 המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:

־ח די  1. בחוק עזר זה — הנ
 ״דוכן״ — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!

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

 הכוכבים!

; ה  ״המפקח״ — מי שהמועצה הרשתה אותו לפקח על מילוי הוראות חוק עזר ז

 ׳״עגלה״ — כלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל־חיים!

עקב! ךי כרו  ״המועצה״ — המועצה המקומית ז
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — שטחים
י ברוחות מ י ב י ל ל י ש כ ה מ ו י ה י מ ת ו ק ם ע ת ה  (1) ברחוב או במקום ציבורי, באופן ש

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

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

- חניה ו ס י ד רוכל ולא יניח, ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח, ברחוב או במקום א  4. לא יעמי
ת ״ ״ ס ס 5 ״  ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במיזים• ה

 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד או איסיי• לקשור
 , במבנה

 למבנה אחר.

נת ישראל, נוסח חדש. 9, תשכ״ב, עמי 256. י מדי נ  1 די

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 4, עמ׳ 12.
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 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש.

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

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 6 לבין 20.

 10. ראש המועצה רשאי לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחד השעה 20.00.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

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

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

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

 15. הוראת סעיף 12 לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי סעיף
 2 לפקודת התעבורה3.

 16. (א) בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

 (ב) ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו, וכן דשאי הוא לכלול
 ברשיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 המועצה לדרוש שבל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. (א) רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספד שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם

 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

 (ב) בעד כל לוחית־מםפד תשולם למועצה אגרה בסכום השווה להוצאות הכנתה,
 לפי חשבון שיגיש ראש המועצה.

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

 20. ראש המועצה, המפקח או שוטר, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או הטובין במקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 21. לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך
 בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה, הדוכן, המגש או הטובין,

 בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 מקום החזקת
 עגלה

ר ועש  איסו

 נקיוו

 שעות
 הרוכלות

 היתר
 תעסוקה

 ימי רוכלות

ח לשימוש  רשי
 בענלה

 תוקף הרשיון

 אגרת רשיון

 תחולה

 רשיונות

 תכניתן של
 עגלות

 לוחית מספר
 לעגלה

ר טו,ביז  סידו
 על עגלה

 דרישה לסלק
 עגלות

 סילוק עגלות

נת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.  דיני מדי
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 22. לא יפריע אדפ לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
 לפי חוק עזר זה.

נו — קנס 500 לירות ובמקרה של עבירה  23. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
נו — קנס נוסף 5 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה א&רי שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. חוק עזר לזכדון־יעקב (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ט—1959 4 — בטל.

 25. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון יעקב (רוכלים), תשכ׳יה—1965״.

י ו ב ל ק ע  נתאשר. י
 ג׳ בסיון תשכ״ה (3 ביוני 1965) ראש המועצה המקומית זכרוךיעקב

 (11מ 825019)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ס״ת 870, תש י ״טל עט׳ 748.

 פקודת המועצות המקומיות
 , פקודת התעבורה

 חוק עזר לנצרת־עלית בדבר העמדת רכב וחנייתו
 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 77

: ה , מתקינה המועצה המקומית נצרת־עלית חוק עזר ז  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס •ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה,

! 3  תשכ״א—1961
 ״מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 !

 ,״מפקד המשטרה״ — מפקד המחוז הצפוני של.משטרת ישראל, לרבות אדם שמפקד המשטרה
!  העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את סמכויותיו לפי
!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 ;
 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3¡

 ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת להפיק
 ריווח!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נצרת־עלית!
ה!  ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי המועצה להיות פקח לענין חוק עזר ז

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י מדי נ  1 די

ת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173. נ  2 דיני מדי

 3 ק״ת 1128, תשב״א, עט׳ 1425.
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 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זוז,
 כולן או מקצתן«

 ״רחוב״ — דרך כמשמעותו בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום המועצה, לרבות חלק מרחוב!

 ״רכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים >

 ״תמרוד״ — כמשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961.

 םטכות להסדיר 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש•

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

 או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את
ד כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת  הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספ

 באותו מקום.

 מקום חניה 3. (א) ראש המועצה רשאי — לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד

ר המשטרה — לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או ד ס י  מ

 באמצעות מכשירים מיכניים.

 (ב) סודרה החניה על ידי סדרן, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית להור־
 אות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

 (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמיד רכב במקום
 החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף

 לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.

 (ד) הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב
 באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל שלטים,

 סימנים וכיוצא באלה.

 מקום חניה 4. (א) לא ינהל.אדם מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם

י לתנאי הרשיון. ט י  פ

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי לתתו, לבטלו או להת־
 לותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגדה המחושבת
 לפי שיעור של 80 לידות לשנה לדונם משטח מקום החניה.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה
 ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

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

 או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקות.

ר חניה  איסו

 4 >ן״ת 1128, וושכ״א, עמי 1528.
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 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה, אלא —
 (1) אם הרכב שייך לאחד הסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש המועצה ?
 (2) בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש

 שטחים מסומנים כאלה!
 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום,•

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

 6. לא יעמיד אדם ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל רכב שנתמ5?5
 האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב ואלא לשם תיקונים הכרחיים
 להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב, למקום תיקונו, ובלבד

 שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

ות י נ  7. (א) לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות, אלא על פי היתר מאת מו
 דאש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

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

 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח
 על התעבורה.

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.
 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש למועצה, לפני קבלתו, אגרה בסך שש
 לירות לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תשולם מחצית

 האגדה בלבד.
 (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

 או הפקח על פי דרישתו.
 (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים

 או להורדתם, אלא —
 (1) אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או חנייתה

 היא לשם המתנה לאותו נוסע! או
 (2) אם לא הוצעה הסעה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

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

 שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
ד אדם אוטובוס במקום האמור לזמן העולה על הזמן הדרוש כדי להוריד  (ב) לא יעמי

 או להעלות נוסעים. הוראה זו אינה חלה לגבי תחנת סופית.
 (ג) לא יחנה אדם אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן הנקוב בתמרור וכל עוד

 היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 9. ראש המועצה יציין כל מקום חניה, וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבע לפי תמרורים
 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

 10. (א) ראש המועצה רשאי לציין על גבי תמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, את ריתוק רכב
' ד י נ ז 0 י , 1 1 , 0  מספר הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים במקום חניה מסויים. 5
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 (ב) ציין ראש המועצה כאמר בסעיף קטן (א), לא יעמיד אדם ולא יחנה, באותו
 מקום הניד״ רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו אינם מצויינים כאמור.

רת הסח־ 11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר אלא אם שילם אגרת הסדר  אנ

 בהתאם לשיעורי האגדה הנקובים בתוספת.

 (ב) השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר למעלה מהזמן שעבודו שילם ובתוך
 התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד

 זמן החניה הנוסף.

 (ג) סודרה החניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים, או באופן
 אחר שייקבע על ידי ראש המועצה.

 (ד) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, תוכנס האגרה למכשיר המיכני
 במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.

 12. לא יקלקל אדם מכשיר מכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא בהתאם
 למטרתו.

 13. (א) פקח דשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה ׳מוסדר או מקום חניה פרטי כדי
 לבדד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו ממשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

ט 14. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות. י 1 ־ ׳ נ  ע

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עלית (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ה—1965״. B E 1 5 ׳ n 

 טיפול במכשיר
 במקוס חניה

 מוסדר

ות פקח י  סמכו

 שיעור האנרה

 15 אגורות
 12 אגורות
 30 לירות
 15 לירות
 7.50 לירות

ת פ פ ו  ת

( ( א  (סעיף 11 (

ר ד ס ת ה ר ג  א

 (1) לכל רכב — לשעה הראשונה או לחלק ממנה
 לכל שעה נוספת או לחלק ממנה

 (2) לכל מכונית משא — לחודש מראש.

 (3) לכל מכונית אחרת — לחורש מראש

 (4) לכל אופנוע — לחודש מראש

 מ ר ד כ י א ל ו ן
 ראש המועצה המקומית נצרת־עלית

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 נתאשר.
 י״ג בתמוז תשכ״ה (13 ביולי 1965)

 (חמ 842107)

ד ה פ ט י ג ח ו ר  ז
 שד הדתות

 ממלא מקום שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ן ב י ע י ר לפק ז ק ע ו  ח

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקו
 המועצה המקומית פקיעין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הנדיות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית פקיעין׳,

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
)  עזר זה, בולן או מקצתן

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לדבות אדם שהמהנדם
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!  י העבי

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן בל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספד בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

 בצדי הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום. נזק לרחוב מכשול ברחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב׳ כל
 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יבסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ר^ש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

ה פ י ה ת ב 5 . 1 ת ,  3. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתד להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית־ ה
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתד שניתן או להתלותו, וכן לכלףל ולחנויות

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד היתד כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגדה בסך לירה אחת לשנה לכל
 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו,
. ( א ) ן  אלא אם בן בוטל לפי סעיף קט

ים ברחוב י ו נ י ךןחיץןף, שי א נ ת  4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם ל

ת שוחות ו י ת י פ א נ ת  5. לא יברח, אדם שוחה ברחוב׳ אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם ל
 ההיתר.

 6. אדם הכורה שוחד. ברחוב חייב — דרכי זהירות
מ בכריית שוחה י מ ו ד ם א י ל ג ד  (1) את מקוב! השוחה גדור ולצייבו בשלטי אזןזדה וכן ב

 בלילה!
ת השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או  (2) לסתום א

 עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, 1(0' 256.
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 7. המהנדס רשאי לתת היתד לפי הסעיפים׳ 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן
 או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.
) חייב לתקן את הנזק. א ) ן  (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קט

 9. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הודאות סעיף 2, לסלק את

 המכשול!
,  (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב)

 לבצע את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. לא מילא
 אדם אחרי הודאות ההודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות

 הסילוק או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה דשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 או 8 (ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם
 לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
 ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאת הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זד. תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים

 יומיים, הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

נו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה  12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשר לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפקיעין (שימור רחובות), תשכ״ה—1965״.

 היתר

 נזק ?רחוב

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 מסירת הודעות

 ענשיס

 השם

ל ו ד ד פ מ ח ן מ א  ם ל מ
 ראש המועצה המקומית פקיעין

 נתאשר.
 י״ג בתמוז תשכ״ה (13 ביולי 1965)

 (חמ 14*84)
 ז ר ח ו ר ה פ ט י ג

 שר הדתות
 ממלא מהום שר הפנים

 2598 קונץ התקנות 1762, כ״א באב תשכ״ה, 19.8.1965



 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת התעבורה

ם י י נ פ ת לאו ו נ ו י ש ר ר ב ד ה ב נ י פ ־ ש א ר ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 77 (א)(4) לפקודת
ה: , מתקינה המועצה המקומית ראש־פעה חוק עזר ז  התעבורה 2

vvo במקום תיקון ,  1. בסעיף 4 (ב) לחוק עזר לדאש־פינה (רשיונות לאופניים), תשט״ז—1956 3
 4 (ב)

 ״250 פרוטה״ יבוא ״50 אגודות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ה— ה׳»ם
 1965״.

ה ז ר ח י ה ש  נתאשר. מ
 י״ג בתמוז תשכ״ה (13 ביולי 1965) ממלא מקום ראש המועצה המקומית ראש־פינה

 (חמ 85447)

 אני מסכים.
ל מ ר כ ה ש ג מ י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות שר התחבורה

 ממלא מקום שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.  1 דיני מדי

נת ישראל, נושה חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.  2 דיני מדי

 3 ק״ת 613, תשט״ז, עמי 905.

ס ת דפו ו י ו ע ן ט ו ק י  ת

 בתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ״ה—1965,
 שפורסמו בקובץ התקנות 1738, תשכ״ה, עמ׳ 2240, בתקנה 1 (6), במקום ״או משמו של אחר

 או יותר מהם״ צ״ל ״או משמו של אחד או יותר מהם״.

 בחוק עזר לחיפה (מודעות ושלטים), תשכ״ה—1965, שפורסם בקובץ התקנות 1738,
 תשכ״ה, עמ׳ 2250, בתוספת השניה, בפרט 4, השורה ״לכל שבוע או חלק ממנו, לכל בית

 קולנוע —.5״ צ׳יל בסוף פרט 3.
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