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1 [נוסח משולב] 9 5 9 — ט ״ י ש  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ת

ת ו י א ו פ ת ר ו ד ע ר ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—
י מתקין תקנות אלה:  1959 [נוסח משולב] אנ

 1. בתקנות אלה —

! 7 — נכה שלגביו נתבקשה ועדה רפואית על ידי קצין תגמולים לקבוע את דרגת נכותו  ״נכה׳
 ״בקשה״ — בקשה שהוגשה על ידי קצין תגמולים לועדה רפואית לקבוע את דרגת נכותו של

 נכה.

 הגדרות׳

 2. (א) שר הבטחון ימנה רשימה של רופאים ואחד מהם יתמנה על ידיו להיות יושב
 ראש הועדה הרפואית.

 (ב) הודעה המפרטת את שמות הרופאים ברשימה ואת מען הועדה הרפואית תפורסם
 ברשומות.

 רשימה ש?
 רופאים

ן  3. (א) יושב ראש הועדה הרפואית ירכיב לכל בקשה ובקשה ועדה רפואית מבי
 הרופאים ששמותיהם כלולים ברשימה לפי תקנה 2.

 (ב) ועדה רפואית תורכב מרופא אחד ועד שלושה רופאים, הכל כפי שיקבע יושב
 ראש הועדה הרפואית.

 4. יושב ראש הועדה הרפואית שנתמנה לפי תקנה 2(א) רשאי להטיל על חבר ועדה
 רפואית שהורכבה לפי תקנה 2 לישב ראש בישיבות הועדה (להלן — יושב ראש).

 5. החלטות בועדה המורכבת מיותר מחבר אחד, יתקבלו ברוב דעות,׳ היו הדעות שקולות
 תכריע דעת יושב הראש.

 6. (א) ישב בראש ועדה חבר שאיננו יושב ראש הועדה הרפואית, תועבר כל החלטה
 של הועדה לעיונו של יושב ראש הועדה הרפואית! אישר יושב ראש הועדה הרפואית את

 החלטת הועדה, יודיע עליה לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה.

 (ב) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה,
 בצירוף הערותיו, לדיון נוסף בועדה שנתנה את ההחלטה, או להעביר את הבקשה לדיון חדש

 בפני ועדה בהרכב אחר.

 (ג) על החלטת הועדה שנתקבלה בדיון נוסף או בדיון חדש לפי תקנת משנה (ב)
 יודיע יושב ראש הועדה הרפואית לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה.

 הרכבת ועדות
 רפואיות

 יושבי ראש
 הועדות

 מח?טות הועדה
 ברוב דעות

 העבדת מח5טה
 ליושב ראש

 הועדה
 הרפואית

 7. (א) יושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש יקבע את המועד והמקום שבו תדון
 הועדה בבקשה, ויודיע על כך לנכה, באמצעות קצין התגמולים, לפחות שבעה ימים לפני

 המועד האמור.

 פדוי דיון

 1 ם״זו 295, תשי״ט, עמי 276 ; ם׳׳וו 845, תשכ״א, עט׳ 156 ; פ״ח 466, תשכ״ה, עט׳ 291.
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 (ב) לא התייצב הנכה לפני הועדה במועד ובמקום שנקבעו בהודעה, רשאית הועדה
 לדון ולהחליט שלא בפניו לפי החומר שברשותה? אולם אם הודיע הנכה לועדה לפני התחלת
 הדיון שלא יוכל להתייצב, מסיבות שאין לו שליטה עליהן, רשאי יושב ראש הועדה הרפואית

 או היושב ראש לדחות את מועד הדיון.

 8. יושב ראש הועדה הרפואית או היושב ראש או הועדה רשאים להזמין מומחים רפואיים הזמנת
 לשם מתן חוות דעת מקצועית.

 9. (א) קצין התגמולים יודיע לנכה את ההחלטה שנתקבלה בועדה, ויציין בגוף ההודעה הודעת
ת  שהנכה רשאי לערער על ההחלטה לפני הועדה הרפואית העליונה תוך ארבעה עשר יום מיום £5"״ ט

 שהגיעה אליו ההודעה.

 (ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) שנשלחה בדואר רשום, רואים אותה כאילו
 הגיעה לתעודתה כתום ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אם לא הוכח שהגיעה ביום אחר.

 10. בדיוניה של הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, יושב ראש הועדה הרפואית, נוכחות כ׳»«ת
ב הדיונים; ש ן י 1 ן ד ת א י א ו פ ר ה ה ד ע ו ש ה א ב ר ש ו , , ש מ ׳ ו ! ך כ נ ׳ ה ו י ד ל י ך ע מ ם ו ז ן  קצין התגמולים או מי ש

 ראש התירו את נוכחותו.

 11. דיוני הועדה והחלטותיה, לרבות הצעות המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול, פרוטוקול
 והוא ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה.

ת סופד. תיקי!  12. (א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעו
 טעויות

 (ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה שחתמו על הפרוטוקול.

ו סודיות  13. הדיונים בועדה, והעיון במםמכיה הם סודיים ואין למסור את תכנם או חלק ממנ
ן  לידיעתם של אחרים, אלא אם התיר יושב ראש הועדה הרפואית לגלות מתכנם לצד מעוני

 ובמידה שהתיר זאת.

 14. תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תש״י—1950 2 (להלן התקנות המתבטלות) — ביטול
 בטלות.

 15. כל פעולה שנעשתה לפי התקנות המתבטלות לפני יום פרסומן של תקנות אלה הוראת טעבר
3 חברי ועדה רפואית ויושב י ו נ י  ברשומות יראו אותה כאילו נעשתה לפי תקנות אלה! את מ
 ראש הועדה שנעשה לפי התקנות המתבטלות יראו כאילו היה מינוי הרשימה ויושב ראש

 הועדה הרפואית לפי תקנות אלה.

 16. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ״ו—1965״. ה«ם

ל ו כ ש א י ו  י״ח בתשרי תשכ״ו(14 באוקטובר 1965) ל
 (חט 73105) שד הבטחת

 ק״ת 76, תש״י, עמ׳ 643 : ק״ת 131, תשי״א, עמי 262 ; ק״ת 338, תשי״ג, עט׳ 673.
 י״פ 1050, תשכ״ד, עט׳ 319 ; י״פ 1071, תשכ״ד, עמ׳ 810.
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 חוק הנכים(תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]

ת ר כ ה ל ו ו ת י י ח מ ר ל כ ת ש ה ל ל ג ו מסו נ י א ם כ ד ת א ר כ ה ם ל ד כללי ב ד ת ב ו נ ק  ת

ה י ח י מ ד ה כ פ נ כ  ה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ר48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב] ג

ה 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו נ ק ת ת פ ל ח  ה

א: בו , י  ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי״ג—1953 2

 ״הכנסה 2. סכום הכנסה חדשית המספיק למחייתו של אדם והתלויים בו, הוא
ה סך הכל של הכנסות שיש לו ולתלויים בו והוא אינו פחות — י ח י מ י  כ

 (1) לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד — 60% מסך כל
 המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא
ד של הדירוג האחיד ושהדכב משפחתו הוא כמספד בגי  ״

 המשפחה של הנכה,-

 (2) לגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד — 55% מסך
 כל המשכורת כאמור.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר
 למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 כ״ג בתשרי תשכ״ו(19 באוקטובר 1965)
) ל ו י א ש כ ו ל 7 3 1 0 מ 6 ח ) 

 שר הבטחון

 1 ס״ח 295, תשי״ט, עמ׳ 276 ; ס״ח 845, תשכ״א, עם׳ 156 ; ם״ח 466, תשכ״ה, עמי 292.

 2 ק״ת 370, תשי״ב, עמי 1295 ; ק״ת 1435, תשכ״נ, עמי 1306.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950

ה ל ח י מ נ פ ח מ ו ט י ת ב ו א צ ו ה ת ב ו פ ת ת ש ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 !, אני מתקין תקנות אלה:

 1. השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של מקבל
 תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן, תהיה בשיעור הנקוב לצדו של אותו סעיף

ל:  שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמו

 השתתפות
 המדינה

 בהוצאות ביטוח
 מפני מחלה

 1 ם״ח 52, ת׳ע״י, עמ׳ 162 ; ם״ח 386, תשכ״ג, עמ׳ ו

 2 ק״ת 1626, תשכ״ה, עט׳ 39.
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 השיעור גלידות

ף ך 2.70 י ע  (!) ס

ף 8 3.23 , ע ) ם 2) 

 (3) סעיף 9 2.70

 (4) סעיף 10 (א),10 (ב),10 (ג) או 11 — כשמקבל התגמול הוא אבי
 שכול ולו בת־זוג, בין אם שכולה ובין אפ לאו 23•3

 (5) סעיף 10 (א), 10 (ג) או 11 — כשמקבל התגמול היא אם שכולה

גה הוא אב ו ג ובין אם לאו! אולם אם בךז ו ז  בין אם יש לה בך

, לא יחול עליה סימן זה 2.70 (4) מן  שכול שחל עליו סי

2 • 7 ג ° ו ז  (6) סעיף 12 — אם אין לי בך

 (7) סעיף 12— אם יש לו בן־זוג 0ל•2

 (8) סעיף 13, 13א או 13ב — אם יתום אחד של הנספה סמוך על

 שולחן האלמנה שנישאה או על שולחן הגדושה שהנספה נתגרש

 ממנה 0ל-2

 (9) סעיף 13,13א או 13ב — אם כמה יתומים של הנספה סמוכים על

 שולחן האלמנה שנישאה או על שולחן הגרושה שהנספה נתגרש
3 , 2  ממנה 3

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ה בתשרי תשכ״ה (1 באוקטובר 964!). תחילה

 3. תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) (מס׳ 2), תשכ״ה— ביטול

 21964, בטלות מיום כ״ה בתשרי תשכ״ה (1 באוקטובר 1964).

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח בפני מחלה), השם

 תשכ״ו—1965״.

 כ״ח בשבט תשכ״ה (31 בינואר 1965)
ל ו כ ש י א ו  >חט 73003) ל

 שר הבטחון
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 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950

ה ל כ ש ת או ה י ע ו צ ק ה מ ר ש כ ת ה ש י כ ר ת ל ו נ מ ל א ת ל ו ל ק ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת
ת י נ ו כ י ת ־ ל  ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 אני מתקין תקנות אלה:

1 1, בתקנה 14 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות  תיקו! תקנה 4
, בתקנת משנה  לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה), תשכ״ד—1964 2

 (א), בפסקה (3), הקטע ״אולם לא יותר מאשר 90 לידות לשנה״ — יימחק.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ש  ה

 (הקלות לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 י״ז בתשרי תשכ״ו(13 באוקטובר 1965)
) ל ו י א ש כ ו ל 7 3 0 1 מ 3 ח ) 

 שר הבטחון

 1 סייח 32, תש׳׳י, עט׳ 162 : ס״ח 106, תשי״ב, עט׳ 287 ; סיידו 261, תשי״דו, עט׳ 172 ; ס״דו 386, תשכ״ג,

 עט׳ 16.
 2 ק״ת 1573, תשכ״ד, עט׳ 1146.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950

ת י ל ל ה כ ל כ ש ו ה ע א ו צ ק ת מ ש י כ ם לשם ר י מ ו ת ך י ו נ י ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת
ת י ע ו צ ק  או מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ד37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י—1950 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תקנה 11 1. בתקנה 11 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך
, בתקנת משנה  יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), תשי״ט—1959 2

 (א), בפסקה (2), במקום ״תשעים לירות לשנה״ יבוא ״מאה ועשרים לירות לשנה״.

ם 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ש  ה

 (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 י״ז בתשרי תשכ״ו(13 באוקטובר 1965)
) ל ו י א ש כ ו ל 7 3 0 1 מ 3 ח ) 

ד הבטחון  ש

 1 סייח 52, תש״י, עט׳ 162 ; ס״ח 106, תשיי״ב, עט׳ 287; ס״ח 261, תשי׳׳ח, עמ׳ 172 ; ס״ח 386, תשכ״נ,

 עט׳ 36.
 2 ק״ת 874, תשי״ט, עמי 844 ; ק״ת 1149, תשכ״א, עמ׳ 1794 : ק״ת 1435, תשכ״ג, עט׳ 1302.
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 חוק מילווה פיתוח, תש״ר—1960
ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ב של א ״ ה ל ר ד ת ם א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12,9,6,5,2 ר13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960 1
: ות אלה  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

4 בנובמבר 1965) תוצא סדרה ל״ב של איגרות חוב שסך כל ) ו ״ כ ש  1. ביום ט׳ בחשון ת
ות ״ל״ב״ ותכונה ״מילווה פיתוח  שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות והיא תסומן באותי

 תש״ך—1960, סדרה ל״ב״.

 2. איגרות החוב יוצאו מקצתו כאיגרות חויב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות על
 שם, הכל לפי בחירת הרוכש.

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

ל נוסח איגרות נה! איגרות החוב הרשומות ע  4. איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשו
 החוב

 שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

 5. (א) ביום ה׳ בחשון תשל״א (4 בנובמבר 1970) ייפדו איגרות החוב בשלמותו באחד פדיה וריבית
: ה ל י סכומים א  משנ

 (1) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 66.66
ב!  לירות לכל 100 לירות שווי נקו

 (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) אם 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) לאחר 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. י סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 ישולם לבעל הרשום דרכי חפויו!
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 שנפדתה כאמור בתקנה 5(א)(2) והריבית תנאי הצמדה
: ן  המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להל

ח 310, תש״ר, עט׳ 47 ; כדח 427, תשכ׳׳ר, «מ׳ 116. ד נ 1 

 הוצאת סדרה
 ל״ב של

 איגרות חוב

 סוגי איגרות
 החוב

 השווי הנקוב
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 אם יתברר מתוך מדד יוקר 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 אחד
 שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו ן
נו  אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבי

 לבין המדד המוחלף.

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

 חדשים מיום הוצאת הסדרה.
 (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, אם 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 ז
 (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 ן

 (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 אם האיגרת למוכ״ז, תמורת איגרת

 החוב תשולם למבקש יום חול אחד לאחר 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 המס 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.

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

 פריו! טוקדט

 פטור ממם
 הכנםה

 רכישת אמרות
 חוב והעברתו

 5לא הוצאת
 איגרות

 טכירת איגרות
 חוב

 2 דיני מדינת ישרא?, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.
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 12. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שנים למאד, עמ?ה

 מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

ם ש  13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה ל״ב), תשכ״ו—1965״. ה

 תוםפת ראשונה
 (תקנה 4)

 נוםח איגרות החוב למוכ״ז

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מס׳ סידורי סדרה ל״ב

, תש״ך—1960 ח ו ת י ה פ ו ו ל  מי

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום ה׳ בחשון תשל״א (4 בנובמבר 1970)

ת ו ד י ל . , 

 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 להל 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 היה

 נקודות.

4 בנובמבר 1965) ) ו  תאריך ההוצאה: ט׳ בחשון תשכ״

ל א ר ש ת י ל ש מ  מ

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח  י "שי ר" ה'איו צ ר ה

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

 חתימה

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

 תאריך

 חתימה
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ה י ג ת ש פ פ ו  ת

 (תקנה 4)

 ניסח איגרות החוב על שם

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מס׳ סידורי סדרה ל״ב

, תש״ך—1960 ח ו ת י ה פ ו ו ל י  מ

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום ה׳ בחשון תשל״א (4 בנובמבר 1970)

 לירות

ב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווד. פיתוח, תש״ך—1960, והתקנות  1. איגרת חו
 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.

4 בנובמבר 1965) ) ו  תאריך ההוצאה: ט׳ בחשון תשכ״

ל א ר ש ת י ל ש מ  מ

י ל ל כ ב ה ש ח  ש ד ה א ו צ ר ה

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

 חתימה

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

 תאריך

. .  חתימה.

ר י פ ס ס ח נ (31 באוקטובר 1965) פ  ה׳ בחשון תשכ״ו
 (חמ 7247) שר האוצר

 קובץ התקנות 1792, מ׳ בחשון תשב׳׳ו, 4.11.1865



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר תשלום קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לתוספת השניה לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •נ,
: ה ל  וסעיף 115 לחוק, אני מתקין תקנות א

 1. אלמנה שחזרה ונישאה והכנסת בעלה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס תשלוט קיצבת

מ שנישאה י י ק ת ם נ ם א י י י א , אינה עולה על 200 לירות לחודש לא תפקע זכותה לקיצבת ש  הכנסה 2

:  אחד מאלה

!  (1) י בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו

 (2) ביום נישואיהם מלאו לבעלה 60 שנה.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה), י־׳׳"0

 תשכ״ו—1965״.

 כ״ח בתשרי תשכ״ו(24 באוקטובר 1965)
ן ו ל ל א א ג  >חמ 750328) י

 שר העבודה

.30t ח 137, תשי״ר, עמי 6 ; ם׳׳ח 456, תשכ״ה, עמי ״ ם 1 

 2 דיני טדינת ישראל, נוםח חדש 6, תשכ׳׳א, עמי 120.

 פקודת התעבורה

ה ד ו ק פ ע ה ו צ י ב ת ל ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, תשכ״א—1961 אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנה 271 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961־ (להלן — התקנות העיקריות), תיקח
 בתקנת משנה (ב), אחרי ״או חידושו״ יבוא ״וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרשוי כי כל
 קנם שמבקש הרשיון או חידושו נתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה

גת רכב, שולם במועדו.״  אחרת הנובעת מנהי

א: בו  2. בתקנה 277 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) י
 ״(4) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי תשלום. המכס, המסים,
 ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תניח כאמור הרשומה בתעודות

 הרישום של הרכב.״

 תיקו!
 תקנה 277

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173.

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמי 1425 ; ק״ת 1736, תשכ׳׳ה, עמ׳ 2210.
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 תיקח 3. בתקנה 370 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״ברכב מנועי למעט
3 טרקטור, אופנוע ותלת־אופנוע״ יבוא ״ברכב מנועי — למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע 7 ה 0 נ ק  ת

 ותלת־אופנוע.״

ם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון), תשכ״ו—1965׳•׳. ט ׳ י  ד

 ב׳ בחשון תשכ״ו (28 באוקטובר 1965)
ל מ ר ה כ ש ) מ 7 5 6 1 2 מ 5  >ח
 שר התחבורה

 פקודת התעבורה

ה ד ו ק פ ע ה ו צ י ב ת ל ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה: 1 רה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבו

 תיקון תקנה 1. בתקנה 367א לתקנות התעבורה, תש כ״א—21961 (להלן — התקנות העיקריות),
נית וברכב פרטי״ יבוא ״במונית, ברכב פרטי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל א במקום ״במו 3 6  ז

 המותר אינו עולה על 3500 ק״ג.״

 החלפת ״קנה 2. במקום תקנה 383ח לתקנות העיקריות יבוא:
11383 

״ 383ח. (א) המשולשים לפי תקנות 78 ו־367א והסימון לפי תקנות 94, ° , C l p ר ו ט ׳ י א  ״
 ומקומו ע? ידי

 רשות הרישוי 111א ד383א—383ז יהיו בצבע מחזיר אור, סרטים מחזירי אור או חומר
 מחזיר אור אחר שיאושרו על ידי רשות הרישוי לגבי החזרת האור, הטיב

 ואופן ההדבקה על חלקי הרכב, על המשולשים ועל הטבלות.
וחד לאישורה על הסי  (ב) רשות הרישוי רשאית לקבוע סימן מי

 מון, על המשולשים ועל הטבלות.

 (ג) ברכב, שאין מבנהו מאפשר סימונו כאמור בסימן זה, רשות
 הרישוי רשאית להתיר לבעל רכב לסמן את הרכב במקום ובאופן שתקבע

 בהיתר.״

ט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 2), תשכ״ו—1965״. ש  ה

(28 באוקטובר 1965)  ב׳ בחשון תשכ״ו
ל מ ר ה כ ש  >חמ 756125) מ
 שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425 ; ק״ת 1620, תשכ״ד, עמי 1786 ; ק״ת 1687, תשכ״ה, עמ׳ 1518.
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 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961
 פקודת הנמלים

 תקנות בדבר אגרות שירותים לכלי שיט

 בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 20(ב) ד21(ב) לחוק רשות הנמלים, וגשב״א—11961,
, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 2 ם י מל  סעיפים 4 ד17 לפקודת הנ

, אני מתקין תקנות &לה:  תש״ח—1948 3

, בסעיף 8(א), במקום  1. בתוספת לתקנות הנמלים (אגדות לכלי שיט), תשב״א—1960 4
ה״ יבוא ״ ״עוזיה״, ״אבירה״, ״אמציה״, ״חגלה״, ״תרצה״ ו־״צאלה״,״ י ז  ד״עו

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (אגרות לכלי שיט) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

ל מ ר ה כ ש (24 באוקטובר 1965) מ  כ״ח בתשרי תשכ״ו
) שר התחבורה o r o 755317 

 1 ם״ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.

 2 חוקי א״י, ברד בי, פרק קי״ד, עמ׳ 1146.

 3 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 4 ק״ת 1055, תשכ׳׳א, עמי 46 ; ק״ת 1467, תשכ״נ, עמ׳ 1742.

 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961
 פקודת הנמלים

 תקנות נמלי חיפה ויפובדבר אגרות החםנה
 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 20 (ב) ד21(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 •י,
, וסעיפים 14 (א) ו־2י(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 2 ם י ל מ נ  סעיפים 4 ו־17 לפקודת ה

: , ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלה  תש״ח—1948 3

 1. על אף האמור בסעיף 1 לחלק א׳ בתוספת לתקנות נמלי חיפה ויפו (אגרות החסנה),
 41943, תחושב אגרת החסנה, בימי ההחסנה שבמנינם הוחל בתקופה מיום כ׳ בחשון תשכ״ו

: ה בניסן תשכ״ו(15 באפריל 1966), כמפורט להלן ״ ב ד  (15 בנובמבר 1965) ע
 אגורה לכל 100 ק״ג

 בשבוע או לכל חלק מהם

 הראשון 3
,  השני 9

 השלישי 12
 הרביעי 15
 החמישי ואילך 18

ת החסנה) (הוראת שעה), תשכ״ו- (אגרו פו י  2. ״ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמלי חיפה ו
 1965״.

ל מ ר ה כ ש (24 באוקטובר 1965) מ  כ״ח בתשרי תשכ״ו
) שר התחבורה 7 5 5 3 0 מ 6 "  י

 1 ם״ח 344, תשכ״א, עמי 145.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קי״ד, עמי 1146.

 3 ע״ר חוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 4 עייר 1943, תום׳ 2 מם׳ 1256, עמ׳ 234; ק״ת 1422, תשכ״ג, עמ׳ 1094.
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 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961
 פקודת הנמלים

 תקנות בדבר הטלת חיקוקים

,  בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 20(ב) ד21(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 ג
, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, 2 ם מלי  סעיפים 4 ו־17 לפקודת הנ

: , אני מתקין תקנות אלה  תש״ח—1948 3

:  הטלת 1. הוראות החיקוקים המפורטים בתוספת יחולו על, נמל אשדוד בשינוי הבא
 היסוסים על

 "מל אשדוד במקום ״חיפה״ קרי ״אשדוד״.

— בטלות.  ביטי? 2. תקנות נמל אשדוד (הטלת חיקוקים), תשכ״ג—41963

0 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל אשדוד (הטלת חיקוקים), תשכ״ו—1965״. 8 ׳  ה

 תופפת
.  (1) תקנות נמל היפה (אגרות קשירה, אגרות מינגש ואגרות רציף) 5

 (2) תקנות נמל חיפה (כוח מניע), 1934 יי.
. ת החסנה), 1943 7 (אגרו פו י  (3) תקנות נמל חיפה ו

. מי נוסעים), 1945 8 (תשלו פו י  (4) תקנות נמל חיפה ו
.  (5) • תקנות נמל חיפה (םיראות וסבלות), 1946 9

. ג  (6) צו נמל חיפה (תעדיף לשירותים מםויימים), 1946 °
.  (7) תקנות נמל חיפה (אגרות נוסעים וחפציהם), תשי״ב—1951 ״
. 1  (8) תקנות נמל חיפה (אגרות לסחורה בהעברה), תשי״ז—1957 2
 (9) ,תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים), תש״ך—960! 13_

 (10) תקנות נמל חיפה (שמידת טובין), תש״ך—960!
 (11) צו נמל חיפה (שימוש בציוד) (מס׳ 2), תשכ״ב—962! 15,

ל מ ר ה כ ש (24 באוקטובר 1965) מ  כ״ח בתשרי תשכ״ו
) שר התחבורה 7 5 5 3 1 מ 5 ח  י

 ם״ח 344, תשכ׳׳א, עמי 145.
 חוסי א״י, ברד בי, פרס סי׳׳ד, עמי 1146; ם׳׳ח 130, תשי״ג, עמי 130•

 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.
 ס״ת 1486, תשכ׳׳ג, עט׳ 2043.

 חוסי א״י, כרד בי, פרס סי״ד, עט׳ 2051; ע״ר 1945, תום׳ 2 טפ׳ 1411, עט׳ 457; ס״ת 405, תשי״ד,
 עט׳ 180.

 6 ע״ר 1934, תופ׳ 2 טס׳ 475, עמ׳ 930.

 7 ע״ר 1943, תופ׳ 2 טס׳ 1256, עמי 234; ס״ת 860, תשי׳׳ט, עט׳ 587; ס״ת 1422, תשכ״ג, עט׳ 1094.

 8 ע׳׳ר 1945, תופ׳ 2 מס׳ 1429, עט׳ 669; ס״ת 1263, תשל״ב, עט׳ 1317.

 9 ע״ר 1946, תוס׳ 2 מס׳ 1506, עמ׳ 835; ס״ת 367, תשי״ג, עמ׳ 1142.

1 ע״ר 1946, תום׳ 2 מם׳ 1506, עמ׳ 838; ק״ת 1241, תשכ׳׳ב, עמי 997; ס״ת 12631, תשכ״ב, עמי 1321; 0 

 ס״ת 1722, תשכ״ה, עמ׳ 1978.
1 ק״ת 219, תשי״ב, עמי 186 ; ס״ת 1263, תשכ״ב, עט׳ 1317. 1 

1 ס״ת 669, תשי״ו, עמי 713• 2 

1 ק״ת 980, תש״ד, עמי 606 ; ס״ת 1259, תשכ״ב, עמ׳ 1247 ; ס״ת 1491, תשכ״ג, עמ׳ 2136. 3 

1 ס״ת 1043, תש״ד, עמ׳ 1774. 4 

1 ק״ת 1263, תשכ״ב, עט׳ 1319 ; היית 1645, תשכ״ה, עמ׳ 352. 5 
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—1959
 כללים לגידול ירקות בעונות הסתיו המוקדם והסתיו המאוחר 1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 25 ו־29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 תשי״ט—1959 !, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלד.:

ת י י ד ג : ה ה ל  1. בכללים א

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!

 ״סתיו מוקדם 1965״ — התקופה שבין כ״א בתמוז תשכ״ה (21 ביולי 1965) לבין כ״ג באלול
 תשכ״ה (20 בספטמבר 1965) !

 ״סתיו מאוחר 1965״ — התקופה שבין כ״ד באלול תשכ״ה (21 בספטמבר 1965) לבין ח׳
 בטבת תשכ״ו(31 בדצמבר 1965) !

 ״ירקות״ — מהמינים עגבניות, מלפפונים, פלפל, גזר וכרובית!

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.

 2. (א) המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת הסתיו המוקדם 1965 בכל שטחי הארץ מכסות גיריל
:  הן כלהלן

 מיו חירשות השטח בדונמים

 1. עגבניות 4,500

 2. מלפפונים 5,500

 3. פלפל 2,000

 4. גזר 2,600

 5. כרובית 1,800

ו המאוחר 1965 בכל שטחי הארץ  (ב) המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת הסתי
:  הן כלהלן

 מיו הירסות השטח בדונמים

ות 3,590 י  1. עגבנ

 2. מלפפונים 500

 3. פלפל 200

 4. גזר 2,900

 5. כרובית 1,400

נות הסתיו המוקדם והסתיו המאוחד 1965 לעונות משנה עונת נידו?  3. המועצה רשאית לפצל את עו
ה נ ש , י הירקות לזנים ולקבוע מכסות לעונות המשנה ולזנים. נ נ  ואת מי

 1 ס״ח 292, תש י ״ט, עמ׳ 222 ; ס״ח 360, תשכ״ב, עמ׳ 31.
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ת: ו  עקרונות 4. אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישי
 לקביעת

 מכסות אישיות (1) (א) למגדל עגבניות, המבקש לגדל עגבניות בעונת הסתיו המוקדם 1965, תיקבע
 מיכםת גידול ככל האפשר מופחתת ב־44% לעומת מיבםת הגידול האחרונה
! ו נה המקבילה אשתקד אשד גידל בפועל כדין בגבולות המיכסות שאושרו ל  בעו

 (ב) למגדל עגבניות, המבקש לגדל עגבניות בעונת הסתיו המאוחר 1965, תיקבע
 מיכסת גידול ככל האפשר מופחתת ב־21% בקירוב לעומת מיכסת הגידול
 האחרונה בעונה המקבילה אשתקד אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות

!  שאושרו לו

 (ג) למגדל מלפפונים, המבקש לגדל מלפפונים בעונת הסתיו המוקדם 1965, תיקבע
 מיכסת גידול ככל האפשר, מופחתת ב־26% לעומת מיכסת הגידול האחרונה
!  בעונה המקבילה אשתקד אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכםות שאושרו לו

 (ד) למגדל מלפפונים, המבקש לגדל מלפפונים בעונת הסתיו המאוחד 1965, תיקבע
 מיכםת גידול, ככל האפשר בהתאם למיכסת הגידול האחרונה בעונה המקבילה

s אשתקד אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות שאושרו לו 

 (ה) למגדל פלפל, המבקש לגדל פלפל בעונת הסתיו המוקדם 1965, תיקבע מיכסת
 גידול ככל האפשר בהתאם למיכסת הגידול האחרונה בעונה המקבילה אשתקד

;  אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות שאושרו לו

 (ו) למגדל פלפל, המבקש לגדל פלפל בעונת הסתיו המאוחר 1965, תיקבע מיכסת
 גידול ככל האפשר מופחתת ב־72% בקירוב לעומת מיכסת הגידול האחרונה
 בעונה המקבילה אשתקד אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכםות שאושרו

 לו,•

 (ז) למגדל גזר, המבקש לגדל גזר בעונת הסתיו המוקדם 1965, תיקבע מיכםת גידול
 ככל האפשר בהתאם למיכסת הגידול האחרונה בעונה המקבילה אשתקד אשד

 גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות שאושרו לו!

 (ח) למגדל גזר, המבקש לגדל גזר בעונת הסתיו המאוחר 1965, תיקבע מיכסת גידול
 ככל האפשר בהתאם למיכסת הגידול האחרונה בעונה המקבילה אשתקד אשר

 גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות שאושרו לו 5

 (מ) למגדל כרובית, המבקש לגדל כרובית בעונת סתיו מוקדם 1965; תיקבע מיכסת
 גידול ככל האפשר בהתאם למיכסת הגידול האחרונה בעונה המקבילה אשתקד

 אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות שאושרו לו ?

 (י) , למגדל כרובית, המבקש לגדל כרובית בעונת הסתיו המאוחר 1965, תיקבע
 מיכםת גידול ככל האפשר מופחתת ב־30% בקירוב לעומת מיכסת הגידול האח־
 רונה בעונה המקבילה אשתקד אשר גידל בפועל כדין ובגבולות המיכסות

!  שאושרו לו

 (2) עודף המיכסה הכללית של פלפל או גזר או כרובית בעונת הסתיו המוקדם 1965 אשר
 מיכסות גידולם לא הוקצו על ידי ועדת המיכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו כמיכ־
 סות אישיות בעונת הסתיו המוקדם 1965, אך לא בוצעו, יוקצה למגדלים שלא גידלו
 ירקות אלה בעונת הגידול המקבילה אשתקד, ככל האפשר כגודל מיכםה אישית ליחידת
 משק באותו אזור,- ולמגדלים שביקשו מיכסה מוגדלת של ירקות אלה יוקצה באותו

 שיעור יחסית למיכסה שאושרה להם.
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 (3) עודף המיכםה של מלפפונים או גזר בעונת הסתיו המאוחר 1965, אשר מיכםות גידולם
 לא הוקצו על ידי ועדת המיכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו כמיכםות אישיות בעונת
ו המאוחר 1965, אך לא בוצעו, יוקצה למגדלים אשר לא גידלו ירקות אלה בעונת  הסתי
 הגידול המקבילה אשתקד, ככל האפשר כגודל מיכסה אישית ליחידת משק באותו אזור !
 ולמגדלים שביקשו מיכסה מוגדלת של ירקות אלה יוקצו באותו שיעוד יחסית למיכסה

 שאושרה להם.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול ירקות בעונות השם
 הסתיו המוקדם והסתיו המאוחר), תשכ״ו—1965״.

ד נ ל י י  נתאשר. ר׳ א
 כ״ד באלול תשכ״ה (21 בספטמבר 1965) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק ירקות

 (חמ 73990)
ק ו ד ם י׳ צ י י ב ת י ח ם ג י י  ח

 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—1959
ו 1965 י ת ס ת ה נ ו ע ה ב מ ד י א ח ו פ דול ת י ם לג  כללי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 י, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה), כללים אלה:

 1. בכללים אלה — הגדרות
 ״עונת הסתיו 1965״ — התקופה שבין י״ב באב תשכ״ה (10 באוגוסט 1965) לבין ה׳ בחשון

 תשכ״ו (31 באוקטובר 1965);
 ״לגדל״ — לגדל, לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה!
ת ישראל הנמצא דרומה לקו ישר דמיוני העובד נ י  ״אזור הדרום״ — השטח בתחום מד
 מאשדוד שעל חוף ים התיכון לגדרה, משם לנחשון, משם לנקודה הקרובה על גבול
נת ישראל וממלכת ירדן ההאשמית ומשם מזרחה לאורך הגבול כאמור עד ירושלים  מדי

 (להלן — קו אשדוד)!
 ״אזור המרכז״ — השטח במדינת ישראל הנמצא צפונית לקו אשדוד, למעט השטחים הכלו

ון!  לים בתחום אזורי התענכים והגליל העלי
 ״אזור התענכים״ — שטחי הישובים אביטל, אדירים, ברק, גדיש, דבורה, מיטב, מליאה,

 ניר־יפה ופרזון!
:  ״אזור הגליל־העליון״ — השטח במדינת ישראל שגבולותיו הם כלהלן

נת ישראל ולבנון! : גבול מדי ן  בצפו
נת ישראל וסוריה!  במזרח: גבול מדי

 בדרום: מנקודת ההצטלבות של קו הגבול במזרח עם קו הרוחב 259 דרך עמיעד
ור!  ופרוד ועד שז

בר משזור דרך פקיעין, חסן, אלקוש, פסוטא ומכאן צפונה  במערב: קו ישר העו
 על קו האורך 178 ועד לנקודה בה מצטלב קו האורך 178 עם קו הגבול בצפון.

 ב ם״ח 292, תשיי׳ט, עמי 222 ; ם״ח 280, תשכ״ב, עמי 31.
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נת ישראל  2. המכסה הכללית לגידול תפוחי אדמה בעונת הסתיו 1965 בכל שטח מדי
:  היא 20,000 דונם והיא מתחלקת לפי חלוקה אזורית כדלקמן

 באזור הדרום — 17,050 דונם!
 באזור המרכז — 550 דונם!

נם;  באזור התענכים — 900 דו
 באזור הגליל העליון — 1,500 דונם.

 3. המועצה רשאית לפצל את עונת הסתיו 1965 לעונות משנה ולפצל את המכסה
 הכללית לפי עונות המשנה.

 4. אלה העקרונות על פיהם יחולקו מכסות אישיות למגדלי תפוחי אדמה:

 (1) למבקש לגדל תפוחי אדמה בעונת הסתיו 1965 באזור הדרום או באזור
 התענכים, אשר גידל כדין תפוחי אדמה בעונת הסתיו 1964, תיקבע מכסת
 גידול השווה ככל האפשר למכסת הגידול של תפוחי אדמה שנקבעה לו לעונת

! ו  הסתיו 1964 ואשר גידל בפועל כדין ובגבולות המכסות שאושרו ל

 (2) יתרת המכסה הכללית של תפוחי אדמה לאזורי הדרום ותענכים אשד
 לא הוקצתה בהתאם להוראות פסקה (1), או שהוכח למועצה כי הוקצתה במכ
 סות אישיות לעונת הסתיו 1965 אך לא בוצעה, תוקצה למגדלים שלא גידלו
נת הגידול המקבילה אשתקד והמבקשים לגדל תפוחי אדמה  תפוחי אדמה בעו
 בעונת הסתיו 1965, בשיעור השווה ככל האפשר למכסה אישית ליחידת משק
 שהוקצתה באותו אזור, וכן למגדלים שהוקצתה להם מכסה אישית בהתאם
  להוראות פסקה (1) והמבקשים מכסה מוגדלת — בשיעור יחסי למכסה האי

ת שאושרה להם ו  שי

 (3) למבקש לגדל תפוחי אדמה בעונת הסתיו 1965 באזור המרכז או באזור
נת הגידול המקבילה אשתקד,  הגליל העליון, אשר גידל תפוחי אדמה בעו
נת  תיקבע מכסת גידול מופחתת ב־30% בקירוב לעומת מכסת הגידול בעו

 1964 ואשר גידל בפועל כדין בגבולות המכסות שאושרו לו!

 (4) למבקש לגדל תפוחי אדמה בעונת הסתיו 1965 באזורים המרכז והגליל
 העליון, אשר לא גידל תפוחי אדמה בעונת הסתיו 1964, תיקבע מכסת גידול
 לפי ממוצע מכסות גידול ליחידת משק באותם האזורים בעונת הסתיו 1964,

 מופחתת בשיעור של 30% בקירוב.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תפוחי אדמה
 בעונת הסתיו 1965), תשכ״ו—1965״.

 מכסות
 כ5?יות

 ?אזורים

 פיצו? עונת
 הסתיו לעונות

 משנה

 עקרונות
 ?קביעת
 מכסות

 אישיות

 השפ

ד י ל ג  ד. א י
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ק ו ד ם י׳ צ י י  ח
 שד המסחר והתעשיה

 נתאשר.
(20 באוקטובר 1965)  כ״ד בתשרי תשכ״ו

 (חמ 739901)

י ת ב ם ג י י  ח
 ,שר החקלאות
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 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״

- (לפי דברי־המלו במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל והמקרקעין הידועים כחלקה 138 בגוש 4040 באר־יעקב רשומים בלשכת רישום
״(להלן — המקרקעין האמורינו)! רי  המקרקעין דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מי

 והואיל ואני מוצא לנכון כי המקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מידי״ לסוג ״מולק״!

 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף-16א לדברי־המלר־במועצה על ארץ־
והסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— . ,  ישראל, 1922—1947 !
ן האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום  21948, כי המקרקעי

 המקרקעין האמורה.,

 כ״ה בתשרי תשכ*ו(21 באוקטובר 1965)
ף ס ו ב י ד  >חמ 70131) .

 שר המשפטים

 1 חוקי א׳׳י, כרד גי, עמי 2736 ו־2765.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]

 צו בדבר התייצבות נשים לרישום, לבדיקה רפואית ולשירות מילואים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(א), 4(א), 9 ד19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
ר: י מצווה לאמו  [נוסח משולב]*, אנ

 1. בצו זה — י הגדרות

 ״חייבת שירות מילואים״ — יוצא־צבא, אשד. נשואה, אזרח ישראלי או תושב קבוע, שנולדה י
ן א׳ בתשרי תש״ח (15 בספטמבר 1947) לבין כ״ט באדר ב׳ תש״ח (9 באפריל  בתקופה שבי

 1948), שני התאריכים בכלל, להוציא אם לילד או אשה הרה.

דות מילואים נקראת בזה להתייצב לרישום ולבדיקה רפואית, לשם קביעת התייצבות יבת שי  2. כל חי
ט ולבף,^ ו י ׳ ב 1 2 • 0 0 0 ל" 8 • 0 ז ו י י ב  כשרה לשירות בטחון, באחד המקומות בלוח א׳ שלהלן, בשעות ש

 המצויין בלוח ב׳, בטור שממול האות הראשונה של שם משפחתה. 5שם קביעת
 כושר לשירות

 בטחון

 3. חייבת שירות מילואים, שהתייצבה כאמור בסעיף 2 ונמצאה כשרה לשירות בטחון, התייצבות

ם ^ י  נקראת בזה להתייצב לשירות מילואים במקום ובמועד שנקבע בסעיף 2. ^

אה לרישום, לבדיקה רפואית ולשירות מילואים), השט (קרי ן ה ייקרא ״צו שירות בטחו  4. לצו ז
 תשכ״ו—1965״.

 ס״ח 296, תשי״ט, עט׳ 286.
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 לוח א׳

 ירושלים לשכת הגיוס, רחוב רש״י מם׳ 103 (שכ׳ מקור ברוך).

 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס, רחוב פוריה מס׳ 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 חיפה לשכת הגיוס, רחוב עומר־אל־כיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).

 פתח־תקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה.

 טבריה לשכת הגיוס, רחוב נצרת (ע״י לשכת העבודה).

 באד־שבע לשכת הגיוס, רחוב יד־ושם מס׳ 22.

 לוח ב׳

 א־ב־ג־ד יום רביעי כ״ט בחשון תשכ״ו(24 בנובמבר 1965)

(25 בנובמבר 1965) דח יום חמישי א׳ בכסלו תשכ״ו ־ ו  ה־

 ט־י־כ־ל יום ששי ב׳ בכסלו תשכ״ו(26 בנובמבר 1965)

 מ־נ־ס־ע יום ראשון ד׳ בכסלו תשכ״ו(28 בנובמבר 1965)

 פ־צ־ק יום שני ה׳ בכסלו תשכ״ו(29 בנובמבר 1965)

(30 בנובמבר 1965)  ר־ש־ת יום שלישי ו׳ בכסלו תשכ״ו

ב י ן נ ו ר ה  א
 פוקד

(22 באוקטובר 1965)  כ״ו בתשרי תשכ״ו
 >חמ 73021)

 מדור לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ם ב ד ה ב ב י י ט - ל א ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, ר23 לפקודת המועצות המקו
: ה ד ז  המועצה המקומית אל־טייבה חוק עז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים

t ית ביבים י  לבנ
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
ננו הבעל הדשומ,  בזכותו הוא ובין כבא־יכוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ים!  וכולל שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 1 דיני מדינת ישרא?, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.
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 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משדד וכל סכום המגיע מאת :
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חייס בהתאם לחוק
t עזר זה 

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר׳ ובין
ננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש, כפי שיקבע  שאי

 המהנדס ?
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים ן
, שנתמנה. על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן ן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אל־טייבה ?

:  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ז
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוימ, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
t צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם 

נת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחי
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי
 דרך, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב 5

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
גידודם!  וצמחים, סידורם ו

ה! ת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עלי  (6) הכנ

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב ?
נו ובין אותו רחוב או קטע  ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבי
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור?
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

־  כולן או מקצתן
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחד, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה. י החלטה על
 סלילת רחוב

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי הורעה ע?
ת לפי סעיפים 6 או 9. החלטה לסלי  הנכסים החייבים בדמי השתתפו

 רחוב
 2 סייח 250, תשי״ח, עט׳ 108.
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 4. (א) המועצה רשאית לשגות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה
 ובין לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו, בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא!

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!
 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורם.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%. מהווה כביש רחבה, ייחשבו ששה מטרים

 ממנה בלבד ככביש לצורך סעיף זה.
 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן (א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס

ה הרחוב.  לאורך חזיזותיהם וחציים ביחס לשטחיהמ של הנכסים הגובלים א
 (ג) דמי השתתפות החליט על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס!
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירה ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה. י

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
ו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום  בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנ

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע
 על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא!

 שינוי וחבו
 של בביש

 סליילת כביש

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים
 וגבייתם

 פקדונותעל
 חשבו! דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים

 מדרכות

 224 קוב׳ז התקנות 1792, ט׳ בחשו! תשכ״ו, 4.11.1965



 שיעורי דפי
 השתתפות

 בסלילת מדרכה
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של
 אי ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

 מסירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השט

 (2) הנחת אבני שפה*
 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי ,רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה

 המלא!
 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־ד, בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים

די המהנדס באישור המועצה.  כאמור, ייקבעו על י
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 עד 25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה —

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או  בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
י  במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשנ

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

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי

. עצה.  הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המו

 15. .' חוק עזר לאל־טייבה (סלילת רחובות), תשי״ד—1954 3 — בטל.

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (סלילת רחובות), תשכ״ו—1965״.

א י ח ׳ י ג מ ח י ח ל ר ד א ב  ע
 ראש המועצה המקומית אל־טייבה

 נתאשר.
 ג׳ בסיון תשכ״ה (3 ביוני 1965)

 (חט 81078)

 ק״ת 478, תשי״ד, עט׳ 1350.
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 פקודת ׳המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ד ב ו ד ש א ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
 המקומית אשדוד חוק עזר זד.:

א: בו , אחרי סעיף 2 י  1. בחוק עזר לאשדוד (שימור רחובות), תשכ״ב—1962 2
 ״היתר לבתי 2א. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות
ת ושולחנות לצרכי בית קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל י י י נ ח ל  קפה י
 היתר שניתן או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע

 מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך שתי

 לירות לשנה לכל מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זד. יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר

״ . (א)  תאריך נתינתו, אלא אם כן בוטל לפי סעיף קטן

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 הוספת
 םעיףי 2א

 השט

, ן י ע ר ר ג נ ב  א
 ראש המועצה המקומית אשדוד

 נתאשר.
 ח׳ באלול תשכ״ה (5 בספטמבר 1965)

 (חמ 811504)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.

 2 ק״ת 1248, חשכ״ב, עמי 1074.

 סובץ התמנות 1792, טי בחשו! תשכ״ו, 4.11.1965
 הודפס ע״י המדפים הממשלתי׳ ירושלימ
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