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

ת ׳מיוחדת ו כ ת נ ע י ב ק ר כללים ל ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 7(ב) ד48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] אני מתקין תקנות אלה:

 1. דרגת נכות מיוחדת לענין סעיף 7 (ב) לחוק תיקבע על ידי הועדה הרפואית שמונתה
 לצורך סעיף 10 לחוק.

 2. ועדה רפואית כאמור בתקנה 1 רשאית לקבוע דרגת נכות מיוחדת לנכה הן בהחלטה
 מיוחדת והן כחלק מהחלטה שאיננה מיוחדת.

 3. על החלטת ועדה רפואית אפשר לערער בפני הועדה הרפואית העליונה שמונתה
 לצורך סעיף 12 לחוק.

 4. ועדה רפואית וועדה רפואית עליונה תדון בענין שהובא בפניה בהתאם להוראות
, ותקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה),  תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ״ו—1965 2

, בשינויים המחוייבים לפי הענין.  תשכ״ד—1964 3

 5. לא תיקבע דרגת נכות מיוחדת אלא לנכה שנקבעה לו דרגת נכות 100% בגלל אחת
 מאלה:

 (1) שיתוק מלא בשתי הגפים התחתונות!

 (2) שיתוק מלא בחצי הגוף (המיפלג)!

 (3) קטיעת שתי גפיים תחתונות מעל הברך!

 (4) קטיעת שתי גפיים עליונות!

 (5) עוודון מלא בשתי עינים.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), תשכ״ו—
."1965 

עת דרגת  קבי
ת ד ח ו י  נכות מ

 החלטה נפרדת
לבת  או משו

 ערעור

ז ו י  סדרי הד

ת נכות  דרג
ת ד ח ו י  מ

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר הבטחון

 ח׳ בחשון תשכ״ו(3 בנובמבר 1965)
 (חמ 731011)

ט, עט׳ 276 ; ם״ח 345, תשכ״א, עמ׳ 156 ; ם״ח 437, תשכ״ה, עמ׳ 6 ; ם״ח 466, תשכ׳׳ה, ״  1 ס״ח 295, תשי

 עמי 292.
 2 ק״ת 1792, ת׳שכ״ו, עמי 204.

 3 ק׳׳ת 1551, ת׳עכ״ד, עמי 870.
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 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961

 פקודת הנמלים

ת ל י תו בנמל א נ ט וטעי פ ת נ ק י ר ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף םמכויותי לפי סעיף 20 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 סעיף 17
, , וסעיפים 14 (א) ד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3  לפקודת הנמלים 2

 אני מתקין תקנות אלה:

ת ״ ד ג ' - י ה ל  1. בתקנות א
 ״ספירט נפטני״ — כל מוצר פחמימני שמוצאו טבעי או המופק מגז נפט טבעי, מפחם, או
 משמן צפחה הפולט אדים המתלקחים בטמפרטורה הנמוכה מ־66° צלזיוס כפי שנקבע

 באמצעות מכשיר הידוע כמכשיר אבל!
 ״נפט״ — שמני מחצב מכל סוג שהוא למעט שמנים המסווגים בספירט נפטני

 ״אניית נפט״ — כל אניה שנבנתה לשם הובלת נפט כמטען או הנושאת מטען נפט! ,
 ״אניית ספירט נפטני״ — כל אניח שנבנתה לשם הובלת ספירט נפטני כמטען או הנושאת

 מטען ספירט נפטני או שאיננה חפשית מגזים 5
 ״חפשית מגזים״ — לגבי כלי שיט משמעו שהגזים הפחמימנים הנמצאים בכל חלק מחלקי
 כלי השיט או בצינורותיו הם בריכוז כה נמוך שבבדיקה על ידי אקםפלוזימטד או על ידי

 מכשיר אחר לגילוי גזים יורה מכוון המונה על אפס!
 ״בעל״ — בעלה או רב חובלה של אניית נפט או אניית ספירט נפטני, או הבעל של מטען

 נפט או מטען ספירט נפטני, או סוכנו המוסמך של כל אחד מהם בנמל אילת!

 ״חברה״ — טדי קונטיננטל פייפ ליינס לטד, נוחליה וקוני זכויותיה ובעלי זכיון מטעמה!

- מנהל נמל אילת. י  ״מנהל הנמל״ •

רי םכגה ו  2. המקומות הבאים בנמל אילת שבהם מותקנים אמצעים להטענת ופריקת נפט וספירט אז
 נפטני מוכרזים כאזורי סכנה לענין תקנות אלה:

 (1) מרתקי טעינה תת־ימיים הנמצאים בתחום הגבולות הימיים של נמל אילת
 והמותחמים על ידי תמרורים בחוף (להלן — שטח טעינה תת־ימי), לרבות השטח
 אשר סומן בצבע ירוק בתכנית הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה
 ביד שר התחבורה (להלן — התכנית) ביום ב׳ בחשון תשכ״ו (28 באוקטובר
 1965) והנמצאת במשרד הממונה על מחוז הדרום בבאר־שבע ובמשרד מנהל

 הנמל! ,

 (2) מנגש הנפט בנמל אילת (להלן — מגגש הנפט) הכולל את השטח המסומן
 בצבע ורוד בתכנית.

ח על קו  3. (א) אזורי הסכנה יהיו בפיקוחה הכללי ובאחריותה של החברה. לצורך זה רשאית פי
רי םכנה ו , , , , אז  י

 החברה לנקוט בכל אמצעי הזהירות והצעדים שייראו לה בדרושים למניעת שריפה וסכנות

 1 ס״ח 344, תשכ״א, עמי 145.

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

 3 ע״ר ת׳ע׳׳ח, תום׳ א׳ מט׳ 2, עט׳ 1.
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 אחרות באזורים אלה בהתאם לחובות שהוטלו עליה ולסמבויות שהוקנו לה בחוק זכיון
 צינורות הנפט, תשי״ט—41959, ועל פי תקנות אלה.

 (ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יפגע בסמכויות הפיקוח של רשות הנמלים
 ומנהל הנמל.

 4. (א) לא יטפל אדם בנפט גלמי במנגש הנפט ללא היתד מוקדם בכתב מאת החברה.

 (ב) החברה רשאית ליתן היתר, להתלותו, להתנותו בתנאים או לבטלו בכל עת.
 . (ג) מנהל הנמל רשאי בכל עת לבטל היתר שניתן על ידי החברה ומשבוטל היתר

 כאמור, לא תהא רשאית לחדשו אלא בתנאים שנקבעו על ידי מנהל הנמל.

 5. (א) בעליה של כל אניית נפט ואניית ספירט נפטני, המתכוננת לפרוק או לטעון
 בנמל אילת יודיע למנהל הנמל ולחברה על תנועותיה העתידות של האניה לפחות 24 שעות

 לפני מועד הגיע האניח לנמל.
 (ב) החברה תודיע למנהל הנמל, מיד עם קבלת הודעת הבעל כאמור בתקנת

 משנה (א) על סוג מטענה של אניית נפט או אניית ספירק נפטני וכמותו.

 6. בעליה של כל אניית נפט, או אניית ספירט נפטני, יודיע למנהל הנמל ולחברה, עם
 כניסתה לנמל ללא דיחוי, על כמות הנפט או הספירט הנפטני שבאנייתו ועל אופן החסנתם

 של מטענים אלה.

 7. לא יעגין אדם אניה, ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר בשטח הטעינה התת־ימי
 ולא יעשה על יד אניה, ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר מעשה או דבר אחר, שכתוצאה
 מהם, יהיו או עלולים להיות מופרעים בפעולתם או ניזוקים קרקעית הים או קווי הצינורות
 התת־ימיים באותו שטח! אולם מנהל הנמל רשאי, לאחר התייעצות עם החברה ובנסיבות

 מיוחדות, להרשות עגינה של כלי שיט מכל סוג שהוא בשטח הטעינה התת־ימי.

 8. לא יטיל אדם אפר, פסולת אחרת או חמרים שמניים מאניה באזורי הסכנה או בגבולות
 נמל אילת וכן לא יטיל לים כל נטל, למעט נטל נקי שרב־חובל האניה מסר לחברה עליו•

 הצהרה ערוכה בשלמות בצורה הקבועה בתוספת הראשונה.

 9. לא ישיט אדם כלי שיט המותנע על ידי מנוע בנזין בשריפה פנימית לעבר _ אניית
 ספירט נפטני ולא יקרבו למנגש הנפט כאשר אניית ספירט נפטני עוגנת במנגש^הנפט.
 גוררות, אדבות, ספקות מים, ספקות דלק, פורקות וכלי שיט שונים אחרים, לא יורשו להתק

 רב לדופן אניית ספירט נפטני או להיות מודפנות אליה במשך ביצועה של כל פעולה י
 הקשורה בטיפול במטען נפט, בנטל, בפינוי מגזים או ברחיצת מיכלים, אלא אם קיבלו לכך
 היתר בכתב חתום על ידי החברה ועל ידי הקברניט של אותה אניה, אולם כלי שיט קטנים
 המסיעים צוות או אורחים רשמיים יורשו להתקרב לדופן אניית ספירט נפטני, ובלבד

 שלא יישארו מודפנים לאניה כאמור כשהם אינם מאויישים.

 10. לא יתחיל אדם בטעינה או בפריקה מכלי שיט כלשהו באזורי הסכנה אלא אם
 נתמלאו אלה:

 (1) רב־החובל או הקצין הראשון של כלי השיט שוכנע כי —

 (א) כל השסתומים הדרושים פתוחים וכלי השיט נמצא במצב מתאים
 לטעינת המטען או לפריקתו!
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גש  גלמי במנ

ט פ נ  ה

דעה על  הו
 יבוא! של

ת ו י נ  א
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 (ב) 'שסתומי הים של כלי השיט סגורים או אטומי אוגן, למעט השסתו־
 מים הדרושים לצדכי מחזור מי קירור

) כל הפתחים בםיפון העליון סגורים בפקקים יעילים אטומים לנפט! ג ) 

 (2) לחברה ידוע שקווי החוף הותקנו כראוי, שכל השסתומים הדרושים
 פתוחים ושמיתקני החוף נמצאים במצב ראוי ומוכן לטעינת המטען או לפריקתו!

 (3) דב־החובל או הקצין הראשון מילא, להנחת דעתה של החברה, את ההצה
 רה, הכלולה בחלק הראשון של התוספת השניה וחתם עליה והחברה מילאה
 את ההצהרה הכלולה בחלק השני של התוספת השניה וחתמה עליה והמציאה

 את שתי ההצהרות החתומות למנהל הנמל.

 11. הבעל ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת שריפות בעת פריקתם או
 טעינתם של מטעני ספירט נפטני או נפט. .

 12. מכשירי כיבוי האש בכל אניות הנפט ואניות הספירט הנפטני וכן מכשירי כיבוי
 האש הנמצאים במנגש הנפט בחוף יהיו במצב תקין ומוכנים לפעולה במשך ביצוע הטעינה

 או הפריקה של נפט או ספירט נפטני באזורי הסכנה.

 13. בכפוף לאמור בתקנות אלה מותר בכל עת לבצע פעולות טעינה ופריקה באניות
 נפט ואניות ספירט נפטני.

 14. בעת טעינה או פריקה באזורי הסכנה חייבים הבעלים של אניות נפט ואניות ספירט
 נפטני להניף באניות אלה דגל אדום בשעות היום ולהציג אור אדום בשעות הלילה (להלן —
 האות), בגובה של לא פחות מ־20 רגל מעל לסיפון, כך שהאות ייראה מכל עבר עד למרחק
 של לא פחות מ־2 מילין. האות יוצג אף בעת שאניות נפט או אניות ספירט נפטני מתקרבות
 למנגש הנפט או עוזבות אותו. בכל אניות ספירט נפטני, העוגנות במרחק טעינה או פריקה,
 יציג הבעל של האניה שלט המזהיר אנשים המתקרבים לכבש האניה ושעליו כתוב כלהלן:

 ״אסור לעשן ולהשתמש באש גלויה — הגישה אסורה למבקרים ללא רשות״.

 15. (א) בעליהם של אניות, ספינות וכלי שיט מכל סוג אחד העוגנים או נעים בתחום
 נמל אילת, ושאינם חפשיים מגזים חייבים להניף דגל אדום ביום ולהציג אור אדום בלילה,

 כמפורט בתקנה 14.

 (ב) כל מכסאות המיכלים (כוות הכניסה) בכלי השיט האמורים, יהיו סגורים
 כראוי, מלבד קווי האיוורור המתאימים שיותרו לפתיחה.

 16. (א) פעולות הטעינה והפריקה של אניות נפט או אניות ספירט נפטני באזורי
 הסכנה יבוצעו בכפוף לתנאיה הבאים:

 (1) קצין אחראי מצוות האניה יוצב במשמרת על האניה;
 (2) עובד מנוסה מצוות האניה יוצב ליד שסתומי הבקרה שאליהם מחוברים

 הזדנוקים!
 (3) אביקי הספינה יהיו סתומים ביעילות ולא יישטפו או ייגדפו מהאניה

 שפכים או דלפים;
 (4) הדלתות והאשקפים של בית האחדה הפונים אל סיפון מיכלי המטען

 יהיו סגורים כראוי, ומאווררי בית האחדה יופנו לידכתיים ו
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 (ב) בעת ביצוע פעולות הטעינה של אניות נפט או אניות ספירט נפטגי באזורי
 הסכנה, יוצג עובד אחראי מבין עובדי החברה ליד השסתומים בקצה הצינורות בחוף.

 17. באניה, ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר השוהה באזורי הסכנה — ובאזורי הסכנה
 עצמם — לא ישתמש אדם במנורות, חשמליות או אחרות, זולת מנורות מסוג סטנדרטי,
 שאושר מטעם אגודה מוכרת לסווג אניות או מטעם רשות ממשלתית מתאימה, הכל לפי
 המקרה. באניה, ספינה או כלי שיט מכל סוג אחר השוהה באזורי הסכנה וכן באזורי מנגש
 הנפט לא ישתמש אדם בכבילי חשמל ניידים, אלא אם הם מסוג משוריין המקובל באניות
 נפט ואניות ספירט נפטני, ומחוברים אל כן המנורה בחיבור חשמלי רצוף. אף השימוש

 בכבילי חשמל ניידים אלה, טעון היתר מיוחד מפקיד אחראי של החברה•

 18. בכפוף לאמור בתקנה 9 לא יעסוק אדם בעת ביצוע פעולות הטעינה והפריקה של
 ספירט נפטני באזורי הסכנה בפריקה או בטעינה של מטען כללי, אספקה וציוד אחר המבו

 צעים על ידי שימוש במיתקני הרמה מיכניים.

 19. (א) באניה, ספינה או כלי שיט מסוג אחר השוהה באזורי הסכנה לא יעסוק אדם
 בניקוד, שפשוף, פיצול וגירוד של חלקי פלדה ובכל מלאכה אחרת העלולה להתיז גיצים.

 (ב) בעת שאניית ספירט נפטני שוהה באזורי הסכנה או בעת שאניית נפט טוענת
 או פורקת נפט באזור כאמור, לא ישתמש אדם בהיותו באזורים אלה לכל מטרה שהיא

 בפטישי פלדה או ברזל או במכשירים אחדים העלולים להתיז גיצים•

 (ג) במידה ויש צורך בביצוע עבודת תיקונים דחופה בכלי השיט לפני עזבו את
 אזורי הסכנה מותר לבצע עבודה כאמור אם נתקבל מהחברה היתר בכתב לפני התחלת

 העבודה.

 20. בעלה של אניית נפט או אניית ספירט נפטני לא יפרק את מנועי האניה ולא יטפל
 בצורה אחרת בכוה המניע של האניה בעת היותה בתחום אזורי הסכנה, אלא אם קיבל

 לשם כך מראש היתד בכתב מהחברה שאושר על ידי מנהל הנמל.

 21. (א) הכניסה לתחום החוף של החברה או למנגש הנפט אסורה לכל אדם, אלא אפ
 יש ברשותו רשיון כניסה שניתן על ידי החברה ושבו מפורטים שמו, עיסוקו ומענו.

 (ב) בתקנה זו ״חותם החוף של החברה״ — כל שטח מגודר בחוף המיועד לשימוש
 על ידי החברה, לפעולות טעינה ופריקה של אניית נפט.

 (ג) האמור בתקנת משנה (א) אינו גורע מהסמכויות המוענקות על פי פקודת
 הנמלים למנהל הנמל בקשר עם הוצאת רשיונות כניסה לשטח הנמל.

 22. לא יכניס אדם — למעט אדם שהורשה לכך במיוחד על ידי החברה — לאזורי הסכנה,
 גפרורים, מציתים אוטומטיים או מכשירי הצתה אחרים מכל סוג שהוא.

 23. מנהל הנמל או נציגו רשאים, בכל עת, להיכנס לאזורי הסכנה ולעלות על כלי השיט
 העוגנים בהם על מנת להבטיח את קיומן של הודאות תקנות אלה.

 24. בעת סופות חשמל עזות, ייפסקו פעולות הטעינה והפליקה של ספירט נפטני, לפי
 שיקול דעתו ועל פי הוראתו של הקצין האחראי באניה או של האחדאי על המלתק של

 החברה או של עובד אחראי של החברה הנמצא בתפקיד או של מנהל הנמל או נציגו.
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 25. (א) בנסיבות מיוחדות, ולמשך קיומן של נסיבות מיוחדות אלה בלבה רשאית
 החברה להחליט על הטלת אמצעי בטיחות נוספים או הגבלות מספות לגבי אניות הטוענות
 או הפורקות באזורי הסכנה, ובנסיבות אלה יפעלו הבעלים של האניות, בהתאם להוראות

 החברה.
 (ב) מיד עם ההחלטה להטיל אמצעי בטיחות נוספים או הגבלות נוספות תודיע
 על כך החברה, בכתב, למנהל הנמל בציון הנסיבות המיוחדות, ותפרט את יכל האמצעים

 הנוספים או ההגבלות הנוספות ואת מועד סיום הנסיבות המיוחדות.

 26. הכניסה למנגש הנפט והשימוש במיתקנים אשר במנגש הנפט לשם טעינת ספירט
 נפטני, או פריקתו, אסורה, מלבד לאניות המסווגות על ידי אגודה מוכרת לסווג אניות

 כבנויות בצורה הראויה להובלת ספירט נפטני.

 27. מנהל הנמל רשאי בהתייעצות עם החברה להרשות עגינת כלי שיט שאינם אניות
 נפט או,אניות ספירט נפטני במנגש הנפט, ובלבד שאניות ספירט נפטני אינן עוגנות
 אותה שעה במנגש הנפט ובתנאי שקברניטי כלי השיט צאמור ימלאו אחד כל תקנות
 הבטיחות החלות במנגש הנפט וכן אחר כל אמצעי הבטיחות הנוספים שהחברה תראה צורך

 לדרוש את הפעלתם בכל מקרה ומקרה.

 28. כלי שיט המגיעים למנגש הנפט לצורך טעינה או לצורך תדלוק או לכל מטרד.
 שהיא לא יורשו.להיקשר למנגש הנפט אלא אם הם נושאים את מינימום הנטל הדרוש

 לבטיחותם.

 29. (א) לא יבעיר אדם להבות גלויות או אש גלויה באניה השוהה באזורי הסכנה
 אלא אם נתקבלה לכך הרשאה בכתב מאת החברה.

 (ב) בתקנה זו —
 ״להבות גלויות״ — כל להבה גלויה, אש, למעט אש בדוודים, תמרים לוהטים גלויים״ מנודות
 מדגם בלתי מאושר כאמור בתקנה 17, קשתות ריתוך חשמליות, מבעדי הלחמה וריתוך,
 מבעדי חימום, תנורי פרימוס, מכשירי חשמל ניידים, משאבות וציוד אחר, או מכשירי

 יד העלולים להתיז גיצים או חול.

 30. בעת טעינה ופריקה דרך קו צינורות ירכתי של אניות ספירט נפטני העוגנות במנגש
 הנפט ובעת שפיכת נטל, פינוי גזים או רחיצת מיכלים באניות כאמור, תהיה אש המטבחים
 באניות אלה כבויה והכיריים החשמליים יהיו סגורים. כל עוד לא ניתנה לכך הרשאה
 מאת רב החובל, לאחד התייעצות עם האחראי על המרתק של החברה, תהא אש המטבחים
 כבויה והכיריים החשמליים סגורים בכל אניות ספירט נפטני אף בכל עת היותן רתוקות

 למרתקי הטעינה התת־ימיים.

 31. . לא יעשן אדם בכל מקום שהוא בכלי השיט הנמצאים באזורי הסכנה ובתחום אזורי
 הסכנה, אלא במקומות שהעישון בהם הותר על ידי החברה. במשך הטעינה והפריקה מאניות
 העוגנות ליד המרתקים התת־ימיים לא יעשן אדם אלא במקומות שהעישון בהם הותר על

 ידי רב החובל לאחר התייעצות אם האחראי על המרתק של החברה.

 32. בעלה של אניית נפט ואניית ספירט נפטני העוגנות במנגש הנפט, חייב להאדיק
 את האניה כראוי ולתלות בצדה שאינו קשור לרציף שני כבלים עד לגובה פני המים על

 מנת לאפשר את גרירת האניה בעת סכנה.
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ש הנפט יתקין ויקיים באמצעות טלפון המזח קשר מ מ  33. בעלו של כלי שיט העוגן ב
 עם תחנת החוף עמה הוא עובד, אשד ייבדק מדי פעם בפעם.

 34. (א) כל הצינורות והזרנוקים הערוכים לטעינה ופריקה של ספירט נפטני במנגש
 הנפט יהיו תמיד מאורקים כראוי. כדי פעם תבדוק החברה את הצינורות והזרנוקים בדרך

 של מבחן לחץ, על מנת למנוע דליפה אפשרית מהצינורות והתפקעות הזרנוקים.
 (ב). הזרנוקים הערוכים לטעינה ופריקה בשטח הטעינה התת־ימית יהיו מחוברים

 לצינור התת־מימי על ידי לחצנים הנמצאים מעל פני המים וניתנים לשמיטה מהירה.

 35. התקשרות בין מרתקי הטעינה התת־ימיים לבין החוף תיעשה באמצעות טלפון,
 רדיו־טלפון, דגלים, אותות תאורה או אותות צופר. בכל כלי השיט הרתוקים למרתקי הטעינה
 התת־ימיים יותקן ויקדים עם החוף נוסף על הקשר הטלפוני, קשר באמצעות רדיו־טלפון
 או באמצעות אותות ראות ואותות שמע כדי להתגבר על תנאי מזג אויר העלולים לפגוע
 בכושר השימוש בקשר טלפוני במרתקים התת־ימיים. כל אמצעי הקשר ייבדקו מפעם לפעם
 בעת הימצאם של כלי השיט במרתקים. בעת הטעינה והפריקה במרתקי הטעינה התת־ימיים
 ישתמשו אניות הנפט ואניות הספירט הנפטגי באותות התאורה והדגלים שנקבעו על ידי
 החברה בכללים בדבר קשר בין אניה לחוף הפתוחים לעיון במשרדי החברה באילת ובתל־
 אביב. השימוש בקשר אלחוטי, למעט קשר על ידי רדיו־טלפון נייד של ההברה, אמור באניית
 נפט או אניית ספירט נפטני בעת ביצוע פריקה וטעינה. באם מפאת תנאי מזג אויר, לא

 יתאפשר הקשר בין האניה לחוף יופסקו מיד כל פעולות הטעינה והפריקה.

 36. באישור החברה מותר להשאיר באניית נפט ואניית ספירט נפטני את אש הדוודים
 בוערת באם תכובד, אש הדוודים באניית ספירט נפטני ויהיה צורך להבעירה מחדש, יידחו
 לזמן ההדלקה פעולות הטעינה והפריקה, ניקוי מגזים, רחיצת המיכלים וטעינת או פריקת
 נטל באותה אניה וייסגרו כל הפתחים למדורי הטעינה. אמצעים זהים יינקטו בכל אניית
 ספירט נפטני הרתוקה למרתק סמוך, ואשר אותה עת מבוצעת בה פעולות טעינה, פריקה,

 ניקוי מגזים, רחיצת מיכלים וטעינת או פריקת נטל.

 37. העתק מתקנות אלה ותרגומן לשפה האנגלית יוצגו במקום נראה לעין על ידי החברה
 בכל מיתקניה.

 38. תקנות אלה באות להוסיף על תקנות הנמלים (פטרוליום וקרביד סידני) י• ולא
 לגרוע מהן.

 39. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל אילת (טעינת נפט ופריקתו), תשכ״ו—1965״.
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 תופפה ראשונה
 (תקנה 8)

 אל: החברה
 אני, הח״מ מפקד האניה הנמצאת• בבעלות
 , אני מצהיר בזה שקראתי את ״תקנות נמל אילת (טעינת נפט ופריקתו),
 תשכ״ו—1965״, והבנתי את תכנן. אני מתחייב בזה שמי נטל, למעט מי נטל נקי, לא יישפכו

 מהאניה.

ה י נ א  תאריו־ (חתום) רב החובל מפקד ה

 5 ע״ר 1939, תום׳ 2 מם׳ 936, עמי 725.
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יה ז שנ ו פפ  . תו
 י : י (תקנה 10(3))

ן 1  חלק ראשו
 שם מיתקז הפריקה/הטעינה

 תעודה המאשרת הסכמה להתחיל בטעינת/פריקת מטען נפט בצובר
ק מרתק/מנגש מס׳ בטופס מ א/  שם האניה א/
 זה סעיפים 1 עד 14 ועד בכלל ימולאו על ידי קברניט האניה או מי שמונה על ידיו,

 והסעיפים 15 עד 22 ועד בכלל, ימולאו על ידי פקיד החברה האחראי לטעינה/פריקה.
 1. האם כל שסתומי הים הקשורים למערכת המטען מגורים בבטחה וצינורות הפריקה

 מהירכתיים וקווים אחרים שאינם׳ בשימוש אטומים?• • • •
 2. האם הקווים מותקנים כראוי וכל השסתומים באניה פתוחים ומוכנים להתחלת
 הטעינה/פריקה?. •••••׳ •

 3. האס האש הגלויה האסורה בוערת באניה ?
 4. האם מבוצעת באניה עבודת תיקונים איזו שהיא מבלי שנתקבלה לכד רשות?.

 5. האם הזרנוקימ מחוברים כראוי לקווי האניה ?
 6. האם האניה מאורקת והאם נתלו שני כבלים בצדה שאינו קשור לרציף?

 7. האם האביקים סתומים כראוי? • •••
 8. האם ישתמשו באניה באש הדוודים? י

 9. האם להבות מטבחי האניה יהיו בשימושי
 10. האם יורשה באניה העישון?
 אם כן (א) באיזה מקומות ?

 (ב) באיזה שעות? •
 11. האם מודעות אזהרה (כולל תקנות עישון) ואותות, הוצגו כנדרש בתקנות נמל אילת

 (טעינת נפט ופריקתו), תשכ״ו—1965?
 12. האם ישתמשו באניה אך ודק במנורות יד מאושרות ובמכשירים שאינם מתיזים
 גיצים? •• •
 13. האם הוצבו קציני אניה כאחראים לשמירה על אניד, למשך פעולות הטעינה והפריקה ?
 14. האם הופקדו בעת הטעינה והפריקה עובדים מנוסים מצוות האניה לעמוד ליד שסתומי

 הבקרה שאליהם מחוברים זרנוקי הטעינה או הפריקה?
 אני החי׳מ, מאשר בזה שהשאלון הנ״ל מולא על ידי באופן נכון ושהתשובות שניתנו
 הינן בהתאם לתקנות האמורות לעיל ושאפשר להתחיל בפעולות הטעינה/הפריקה, לגבי

 הסעיפים 1 עד 14 (ועד בכלל).
.  חתום.

. . . . .  קברניט/קצין ראשון .
. י. יום שעה מקומית • • • • . .  א/מ א/ק י

י  חלק שנ

 15. האם קווי הצינורות הותקנו כראוי וכל שסתומי החוף הדרושים, פתוחים ומוכנים
 להתחלת הטעינה/הפריקה?. • •
 16. האם אש גלויה בועדת בחוף סמוך לאניה, מבלי שנתקבלה לכך רשות? ,• • • •

 17. האם מבוצעת כחוק, סמוך לאניה, פעולת תיקון כלשהי שלא ניתנה רשות לבצעה ו
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 18. האם הזרנוקים הגמישים הם בעלי אורך מספיק והם מחוברים בלחצנים ונתמכים
 כראוי?

 19. האם ישתמשו אך ורק במנורות יד מאושרים ובמכשירים שאינם מתיזים גיצים?

 20. האם נעשו סידורים לטעינת חלק מהמטען דרך כוות המיכלים?
 האם נקודת ההבזקה היא 66 מעלות צלסיוס או גבוה מזה?..

 21. האם קשר הטלפונים (או קשר מאושר אחר) בין המרתק ובתי השאיבה (או נקודת.
 פיקוח אחרת) נמצא במצב תקין?

 22. האם נשלחו עובדים אחראים מצוות החוף לעמוד ליד.שסתומי החוף בקצה הצינורות
 במשך כל זמן ביצוע פעולות הטעינה?

 ־אני הח״מ מצהיר בזה שהשאלון הנ״ל מולא על ידי באופן נכון ושהתשובות שניתנו
 הינן בהתאם לתקנות הנ״ל ושאפשר להתחיל בפעולות טעינה/פריקה לגבי סעיפים 15 ועד

 22 (ועד בכלל).

... חתום  תאריך.
תקז  בשם אחראי על המי

 שעה מקומית
 עותק חתום לקברניט האניה

 עותק למפקח המיתקנים

ל מ ר ה כ ש  ב׳ בחשון תשכי׳ו(28 באוקטובר 1965) מ
< שר התחבורה ׳ ז 5 5 3 1  >חמ 9

 חוק רשות השידור, תשכ״ה—1965
 תקנות בדבר תקציב רשות השידור

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק רשות השידור, תשכ״ה—1965 אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנות אלה/,תקציב״ — תקציב רגיל, תקציב פיתוח ואומדן ההכנסות של רשות
 השידוד.

 2. התקציב לכל שנת כספים יהיה מחולק לסעיפי משנה ולפרטים כפי שיורה שר האוצר
 לאותה שנת כספים לגבי תקציב המדינה.

 3. לתקציב לכל שנת כספים יצורפו דברי הסבר שיתארו את הפעולות שרשות השידור
 מתכוונת לבצען בשנת הכספים אליה מתייחם התקציב, הן בערכים כספיים והן בערכים
 כמותיים. כן יכללו דברי ההסבר נתונים על פעולות רשות השידור בשתי שנות הכספים

 שקדמו לשנת הכספים אליה מתייחס התקציב.

 4. התקציב, בצירוף דברי ההסבר, יימסר לאישור הממשלה באמצעות שר האוצר במועד
 שיודה שר האוצר לכל שנת הכספים.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות דשות השידור (תקציב), תשכ״ו—1965״.

ת דרו  תג

 דרכי הכנת
ב  התקצי

 דברי הסבר

ב ת התקצי ר י ס  מ
ר שו  לאי

 הממשלה

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 י״ג בחשון תשכ״ו (8 בנובמבר 1965)
 (חמ 73056)

 1 ס״ח 451, תשב״ה, עמ׳ 106.
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צאת סדרה  הו
 5״ג של

ב ת חו ו ר ג י  א

ת ו ר ג י י א ג ו  פ
ב  החו

י הגקיוב ו  השו

 חוק מילווה פיתוח, תש״ר—1960
ת חוכ ותנאיה, ו ר ג י ה ל״ג של א ר ד ת פ א צ ו ר ה ב ד ת כ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12,9,6,5,2 ר13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ד—11960,
 ובאישור ועדת הכספים! של הכנסת, אני מתקין תקנות אלד.:

 1. ביום כ״ג בחשון תשכ״ו(18 בנובמבר 1965) תוצא סדרה ל״ג של איגרות חוב שסד כל
 שודד. הנקוב יהיה חמישה מיליון לידות והיא תסומן באותיות ״ל״ג״ ותכונה ״מילווה פיתוח

 תש״ו—1960, סדרה ל״ג״.

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

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

ת ו ר ג י וסח א  נ
 החוב

 4. איגרות החוב למוכ״ז יחיו בנוסח שבתוספת הראשונה ז איגרות החוב הרשומות על
 שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

ת י ב י ר ן ו ו י ד  5. (א) ביום י״ט בחשון תשל״א (18 בנובמבר 1970) ייפדו איגרות החוב בשלמותן פ
 באחד משני סכומים אלה:

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

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

 (ב) איגרות החוב ייפדו כאמור בתקנת,משנה (א)(1) אם יתבדר 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.

ח י ר פ  6. סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 ישולם לבעל הרשום דרכי ה
 שימסור למינהלה את איגרות החוב! סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז כאמור בתקנה 5

 ישולם למי שימסור למינהלה את איגרות החוב.

י הצמדה א נ  7. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה כאמור בתקנה 5(א)(2) והריבית ת
 המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להלן:

 ס״ח 310, תש״ד, עמי 47 : ס״ח 427, תשכ״ר, עם׳ 116.
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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 אחר
 שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו!
 אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו

 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 לאחד 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!

 (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!

 י (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 מס 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.

ז מוקדם ו י  פד

 .-פטור ממם
 הכנפה

ת ו ר ג י ׳עת א  דכי
 חוב והעברת!

צאת  ?לא הו
ת ו ר ג י  א

ת ו ר ג י ת א ר י כ  מ
ב  חו

ת •ישראל, נופח חדש 6, תשכ״א, עמי 120. נ י ד י מ נ י  2 ד
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 12. העמלה שתשולם לאדם ׳שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שנים למאד.
 מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה ל״ג), תשכ״ו—1965״.

ה נ ת ראשו פ ם ו  ת

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

ת ישראל נ י ד  מ

 מס׳ סידורי סדרה ל״ג

ח, תש״ך—1960  מילווה פיתו

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום י״ט בחשון תשל״א (18 בנובמבר 1970)

 ....לירות

 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 לבל מי שימסור אותה למינהלה.
 3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים'בת־נית

 הנוגעות לסדרה האמורה.
. . .  4. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה.

 נקודות.

 תאריך ההוצאה: כ״ג בחשון תשכ״ו(18 בנובמבר 1965)

ת ישראל ל ש מ  מ

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר 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

ות 1798, ב״ג בחשו! תשב״ו, 18.11.1965 ז התמנ  הוג׳



יה ת שנ פ פ ו  ת

 (תקנה 4)

 ניסח איגרות החוב על שם

ת ישראל נ י ד  מ

 מס׳ סידורי סדרה ל״ג

ח, תש״ך—1960 תו  מילווה פי

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום י״ט בחשון תשל״א (18 בנובמבר 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״ג בחשון תשכ״ו(18 בנובמבר 1965)

ת ישראל ל ש מ  מ

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

 מעבד 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.

 תאריד

 חתימה...

ד י פ ס ס ח נ  י״ט בחשון תשכ״ו(14 בנובמבר 1965) פ
 יחמ 7247) שר האוצר
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה).
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ס ט ר מ  1. ,איגרות חוב רשומות על שם של כלל — חברה להשקעות בישראל בעדכון מוגבל פטו
ה ם נ כ  נושאות ריבית של 7% לשנה בסכום כולל של 2,500,000 $ שיעמדו לפדיון בשנים 1973 עד ה

 1977, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום ג׳ בחשון תשכ״ו(29 באוקטובר 1965) ההכנסה
 מריבית המשתלמת עליהן תהיה פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש

 לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה ?
פ ( ־ ׳ י  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה), תשכ״ו—1965״. י

ר י פ ס ס ח נ  ג׳בחשוןתשכ״ו(29באוקטובר1965) פ
) שר האוצר ז 2 6 5 מ 0 ח ) 

, עמי 52. ו  1 ם״ח 201, תשט״

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשב״א, עמ׳ 120. נ י ד י מ נ י  2 ד

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ה ״ כ ש ת ת נ ו ע ה מ נ ת ו ת צמחי כ ד מ ש ר ה ב ד  צו ב

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

ל כותנה דו י  1. (א) מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשכ״ה, חייב לכסח בו את צמחי הכותנה ג
 ולהפוך לאחר מכן את האדמה בעומק של לפחות 30 ס״מ.

א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם )  (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן
 ר ח ו א  לא י

 (!) מיום ז׳ בכסלו תשכ״ו(1 בדצמבר 1965) — בכל הארץ למעט עמק בית־
 שאן!

 (2) מיום י׳ בטבת תשכ״ו(2 בינואר 1965) — בעמק בית־שאן.

חה  2. צמחו מחדש צמחים של כותנה, לאחד ששדה הכותנה כוסח ונהפך בהתאם להוראות הש?דת צמי
 מחדש ׳

ל י כותנה  סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטדו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר הצצת °"ר& ש
 הגידול.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (השמדת צמחי כותנה מעונת תשכ״ה), תשכ״ו— השם
 1965״.

ם ג ב ת י י י  י״ד בחשון תשכ״ו(9 בנובמבר 1965) ח
7< שר החקלאות 3 8 0 0  >חמ 3

. 7 ם״ח 206, תשט״ץ, עמי 9 ' 

309 18.11.1965 , נ בחשו! תשכ״ו ״ ת 1798, כ ו m התקנ p 



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח),1943

 ׳, צו בדבר הטלת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמוד:

 1. הפקודה תחול על חלקות רישום קרקע המפורטות בתוספת כמסומן בצבע אדום
 בתשריט מם׳ 11/1111/א, הערוך בקנה מידה 1:2,500 והחתום ביד שר התחבורה ביום כ״ח

 בתשרי תשכ״ו(24 באוקטובר 1965).

 2. העתק מהתשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מהלשכות
 האלה:

 (1) אגף.רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים!

 (2) לשכת רישום הקרקעות, דרום (וסביבות ת״א), תל־אביב!

 (3) מינהל מחוז המרכז, רמלה!

 (4) לשכת המהנדס הראשי, רכבת ישראל, חיפה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ברזל מס׳ 26),
 תשכ״ו—1965״.

 תוספת

וש מספר החלקות  המקום מספר הג

 לח־ 4338 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 24, 28,
.30 ,29 

 כ״ח בתשרי תשכ״ו(24 באוקטובר 1965)
י מ ד ה כ ש  (חם 550t״ מ

 שר התחבורה

ס׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40.  1 ע״ר 1943, תו

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' מם׳ 2, עמי 1.

ות 1798, כ״ ג בחשו! תשב״ ו, 18.11.1965  קובץ. המקנ



 תחולת
 הפקודה על

 דרד

ן י  רישות לעי
 בהעתק המפה

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

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

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 228.600 — 169.040
 בקירוב על הכביש מגדל העמק—שריד—כפר־ברוך ומסתיימת בנקודת ציון 224.530—
 163.620 בקירוב, על הכביש חיפה—נצרת—מגידו, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה

 מספר כ/1/4381, הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שד העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, רחוב עצמון 12, נצרת־
 עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

- ך ו ר ב ־ ר פ  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש כ
 משמר העמק), תשכ״ו—1965״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)
 (חמ 75050)

 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ם׳׳ח 404, תשכ׳׳ג, עמ׳ 144.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 י
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

ף 1 ן סעי  1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מגדל העמק—שריד— תיקו
 כפר־ברוך), תשכ״ג—1962 3 (להלן — הצו העיקרי), בסופו, יבוא:

 ״להוציא קטע הדרך בתחום המועצה המקומית מגדל־העמק כאמור בסעיף 1א״.

ף 1א  2, אחרי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא: הוספת סעי
 ״תחולה 1א. על קטע הדרך המתחיל בנקודת ציון 231.450 — 172.930, ומסתיים

 בנקודת ציון 230.815 — 172.760, המסומן בצבע אדום במפה מספר
 כ/5091, בקנה מידה 1:1250 החתומה ביד שר העבודה, תחול הפקודה

 ברוחב עד 20 מטר בלבד.״

 בחחום מגדל
 העמק

יר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40 ; ם״ח 404, תשב״ נ, עמי 144. •עי 1 

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

, עט׳ 246. ת 1387, תשכ״ג ״ ק - 3 

ו תשכ׳׳ו, 18.11:1968 311 ות 1798, כ״גיבתשו  קנביו י התקנ



 3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

! 2. העתקי המפות הנזכרות בסעיפים 1 'ד1א נמצאים במחלקת עבודות י י ע  ״ר׳»ות ׳
 בהעקתי
ת ו פ פ  ה

י ציבוריות, מחוז הצפון, רח׳ עצמון 12, נצרת־עילית, וכל המעונין בדבר ת ק ! , ' י  ב

 זכאי לעיין בחם בשעות העבודה הרגילות.״

 4. לצו זד. ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מגדל העמק—
 שריד—כפד־ברוד)(תיקון), תשכ״ו—1965״.

 ב׳ בחשון תשכ״ו(28 באוקטובר 1965)
ן ו ל ל א א ג ט 75050< י ח ) 

 שר העבודה

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

 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר

9 לחוק שידות בטחון, תשי״ט—1959  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (א), 4 (א) ד
 [נוסח משולב] אני מצווה לאמוד:

 1. בצו זה —
 ״יוצא־צבא״ — גבר או אשה, אזרח ישראלי או תושב קבוע, שנולד בתקופה שבין ט׳ בטבת
 . תש״ז(1 בינואר 1947) ובין י״ח בטבת תש״ח (31 בדצמבר 1947), שני התאריכים בכלל,

 להוציא אשה נשואה, אם לילד ואשה הדה.

 2. כל. יוצא־צבא נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת
 כשרו לשירות בטחון באחד המקומות המפורטים בלוח א׳ שלהלן, בשעות שבין 08.00 —

 ל־12.00, ביום שצויין בלוח ב׳ שממול האות הראשונה של שם משפחתו.

 3. יוצא־צבא שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב
 לשירות סדיר במקום ובמועד שנקבע בסעיף 2.

 4. יוצא־צבא שהתייצב לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר לפני פרסום צו זה ברשומות
 ולאחר שנקבע כשרו לשירות בטחון מילא כל חובה שהוטלה עליו על פי החוק, יראו אותו

 כאילו התייצב לפי צו זה.

 5. הוראות צו זה אינן באות לגרוע מהוראות כל דין אחר.

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (קריאה לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר) (מס׳ 3),
 תשכ״ו—1965״.

ט, עמ׳ 286. ״  1 ס״ח 296, תשי

 החלפת
ף 2  סעי

 השם

ת דרו  הג

ת צבו י  התי
 לרישום

ת לשם קו י לבד  ו
עת כושר  קבי

ז ת בטחו רו  לשי

ת צבו י  התי
ר י ד ת ס רו  לשי

ר  פטו

ם י נ י רת ד  שמי
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 לוח א׳

 לשכת הגיוס, רח׳ רש״י 103 (שכ׳ מקוד ברוך),
 לשכת הגיוס, רח פוריה מס׳ 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״),

 לשכת הגיוס, דה׳ עומר־אל־כיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״),
 לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה,

 לשכת הגיוס, דח׳ נצרת, ,
 לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם מס׳ 22.

 ירושלים׳
 תל־אביב־יפו

 חיפה
 פתח־תקוה

 טבריה
 באר־שבע

 לוח ב׳

 א-ב—ג יום רביעי כ״א בכסלו תשכ״ו(15 בדצמבר 1965)
 ד-ה—וי יום חמישי כ״ב בכסלו תשכ״ו(16 בדצמבר 1965)
-ח—ט יום ששי כ״ג בכסלו תשכ״ו(17 בדצמבר 1965)  ז
ל יום ראשון כ״ה בכסלו תשכ״ו(19 בדצמבר 1965) - כ -  י—
 מ--נ—ם יום שני כ״ו בכסלו תשכ״ו(20 בדצמבר 1965)
 ע--פ—צ יום שלישי. כ״ז בכסלו תשכ״ו(21 בדצמבר 1965)

ר יום רביעי כ״ח בכסלו תשכ״ו(22 בדצמבר ׳1965) -  ק
ת יום חמישי כ״ט בכסלו תשכ״ו(23 בדצמבר 1965) -  ש

 ט״ו בחשון תשכ״ו(10 בנובמבר 1965)
ב י ן נ ו ר ה  א

 פוקד

 (חט 73021)

 ־ חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ת מילואים רו ת סדיר או לשי רו ת, לשי ת לרישום, לבדיקו ו ב צ י י ת ר ה ב ד  צו ב

 של עולים

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (א), 4 (א), 9 ר19 (ב) לחוק שידות בטחון, תשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] אני מצווה לאמור;

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

 בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949) ן

 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ו (24 במרס 1936) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תש״ח (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות

 סדיר בצבא־הגנה לישראל!
 1 (ב) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ט (21 במרס 1939) ובין כ״ט

 באדר ב׳ תש״ח (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות
 םדיד בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשד, נשואה או אס לילד או אשד. הרה ־

״ט, עמי 286.  1 סייח 296, תשי

18.11.1985 , נ בחשו! תשכ״ו ות 1798, כ״  קובץ התקנ



 (ג) גבר שהוא מורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה על פי פקודת
, שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ז (3 באפריל  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 1927) ובין כ״ט באדר תרצ״ו (23 במרס 1936), שני התאריכים בכלל, שטרם

 שירת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל.
 (ד) אשד. שהיא מורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על פי
 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרס״ז
 (3 באפריל 1927) ובין כ׳׳ט באדר תרצ״ט (20 במרס 1939), שני התאריכים
 בכלל, שטרם שירתה שידות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה נשואה או

 אם לילד או אשה הרה!

 (3) ״חייב שירות מילואים״ -~- יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ו (4 באפריל 1916) ובין כ״ט
 באדר תרצ״ו (23 במרס 1936), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר

; ( ג  לפי פסקה 2 (
 (ב) אשד. נשואה, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ט (21 במרס 1939), ובין
 כ״ט באדר ב׳ תש״ה (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, להוציא אשד.

 הרה או אם לילד.
 (ג) אשד, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״א (19 במרס 1931) ובין כ״ט
 באדר תרצ״ט (20 במרס 1939), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת שידות סדיר

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

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

 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.

 4. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות
 מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות), תשכ״ו—1965״.

צבות י  התי
 ?רישום

קות ?שם  ו?בדי
עת כושר  קבי

ז ת בטחו רו  ?שי

ת צבו י  התי
ר י ד ת ס רו  ?שי

ת רו  או ?שי
ם י א ו ל י  מ

 השם

ח ו  ל

 ירושלים לשכת הגיוס, רח׳ רש״י 103 (שכ׳ מקור ברוך),
 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס, רח פוריה מס׳ 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״),

 חיפה לשכת הגיוס, דח׳ עומר־אל־כיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״),
 פתח־תקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה,

 טבריה לשכת הגיוס, רח׳ נצרת,
 באר־שבע לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם מס׳ 22.

ב י ן נ ו ר ה  א
 פוקד

 י״ב בחשון תשכ״ו(7 בנובמבר 1965)
 >חמ 73021)

 2 עייר 1947, תום׳ 1 מסי 1637, עמי 262.

 314 קובץ התקנות 1798, כ״ג בחשו! תשכ״ו, 18.11.1965



 פקודת המסחר עם האויב, 1939

 צו הקנייה מם׳ 708

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 הסעיפים 14 (א) יד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי, ובתוקף שאר סמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 15 מיום 26.9.1940, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1047 מיום 30.9.1940,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של נתן לינדנבאום ממרסיל (Marseilles) (מס׳ סידורי 22).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י׳ בחשון תשכ״ו(5 בנובמבר 1965).

ן ש ־ ט ר ו ה ק ד ו ה  י
 הממונה על רכוש האויב

 י׳ בחשון תשכ״ו(5 בנובמבר 1965)
 (ד!מ 72010)

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 923, עמי 79.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

י מ ד ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 צו בדבר המועצה המקומית ראש־העין

, אני מצווח לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ד2 לפקודת המועצות המקומיות ג

, החלפת , במקום פרט (ז) 3  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 2
 יבוא,• י״ז״פ״
ספת  בתו

נה  הראשו

 ״(ז) המועצה המקומית ראש־העין.

 תאריךהקמתה: ט״ובשבט תשי״ד (19 בינואר 1954).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 4271,4259 עד 4274 בשלמותם *
 4252 פרט לקטע הצפוני—מזרחי הנמצא צפונית לקו המחבר את הפינה .

ת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ״ח, עמי 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

, עמ׳ 1174 ; ק׳׳ת 1353, ת׳טב׳׳ב, עמי 2489. ג ״  2 ק״ת 369, תשי

ו, עמי 830. ׳ , עמי 519 ; ק״ת 609, תשט׳ ז  3 ק״ת 585, תשט״

ות 1798, כ״ג בחשוז תשכ״ו, 18.11.1965 315  קוב׳( התקנ



 הצפונית—מערבית של חלקה 17 עם הפינה הצפונית—מערבית של חלקה
 13 ובהמשך לאותו קו בכיוון דרום—מזרחה עד הפגישה עם הגבול המזרחי
 של החלקה 13, ופרט לחלקות 22,21,1, ושטח הנמצא בין הגבול המערבי
 של חלקה 1 ובין מסילת הברזל, והמסומן באות ״ג״ במפת תחום המועצה
 המקומית ראש־העין, הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום י״ד בתשרי תשכ״ו (10 באוקטובר 1965), שהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,

 ובמשרד המועצה המקומית ראש־העין(להלן — המפה).

 החלקות: 20 עד 26, 29 וחלקי החלקות 28, 34, 35 בגוש 4253 הנמצאות מזרחה לקו
 ישר המחבר את הפינה הדרומית—מזרחית של חלקה 8 בגוש 4252 עם
 נקודה על הגבול הדרומי של חלקה 35 בגוש 4253 במרחק 270 מטר

 מפינתה הדרומית מזרחית!

 28 עד 33 בגוש 4270 !

 השטח הנמצא בין ממילת הרכבת חיפה—לוד ובין הגבול הצפוני—מערבי
 של הגוש 4252. הגבולות המערבי והצפוני של השטח האמור הם המשך
 מזרחי של שטח מסילת הרכבת צפונה כ־325 מטר ומשם מזרחה עד

 הפגישה עם הנקודה הצפונית ביותר של גוש 4252 ;

 השטח.הנמצא בין הגבול הצפוני—מערבי של גוש 4274 ובין הגבול
 הדרומי—מזרחי של גוש 4252. הגבולות הצפוני והמזרחי של השטח הם
 המשך ישר של הגבול הצפוני—מזרחי בגוש 4252 המתואר לעיל כ־250
 מטר דרומה—מזרחה ומשם בכיוון דרומי—מזרחי עד הפגישה עם הגבול
 הצפוני של גוש 4274 במרחק כ־380 מטר בקו ישר מזרחית בפינה צפו

 נית—מערבית של גוש 4274 *

 השטח המזרחי של המועצה שגבולותיו הם הגבול הכפרי של מגדל—יפו
 מפינה צפונית—מזרחית של גוש 2474 מזרחה לאורך הגבול הכפרי עד
 , הפגישה עם הקו שבין נקודות הטריאנגולציה מם׳ 8—99 ומם׳ 8—123 ז
 משם בקו ישר דרומה עד נקודת הטדיאנגולציה מס׳ ^ 123 ? משם בקו
 ישר דרומה עד הפגישה עם נחל שלוה בנקודה כ־520 מטר מזרחית מנקודת
 הטריאנגולציה מס׳ 8— 125 ! משם מערבה לאורך הגדה הצפונית של נחל
 שלוה ובקשת מערבה וצפונה כמסומן במפה,׳ משם צפונה לאורך הגבולות
 המזרחיים של הגושים 4268 עד 4270, 4272, 4274 עד הפינה הצפונית —

 מזרחית של גוש 4274.״

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (ראש־העין, תיקון), תשכ״ו—1965״.

 י״ד בתשרי תשכ״ו(10 באוקטובר 1965)
א ר י פ ה ש ש ט מ י י ) ח 8 0 3  (חט 1

 שר הפנים

ת 1798, כ״ג בחשוז תשכ״ז, 18.11.1965 ו  316 קובי( התקנ



 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961
 צו לשבות-עם בדבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—
(להלן — החוק), אני מצווה לאמור: 1 1961 

ת דרו  1. בצו זה— הג

 ״רשות״ — רשות השמידה שהוקמה לפי סעיף 2 !
 ״ישוב״ — הישוב שבות־עם!

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק.

רה ל _ רשות השמי ו ע פ  2. תוקם רשות שמירה בישוב! וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור או אה חדלה ל
 ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי

 צו זה.

י הרשות ו נ י  3. הרשות תתמנה על ידי הממונה על מחוז המרכז. מ

 4. מספד חברי הרשות לא יעלה על שלושה. הרכב הרשות

דעה ע5  5. הממונה על מחוז המרכז יודיע לתושבי הישוב בדרך שתיראה לו על מינוי הרשות, הו
י י נ י  הרכבה וכל שינוי בהרכבה. מ

רה  6. הסדרת חובת השמירה לפי צו זה תהיה בהתאם להוראות הרשלת. תיבת השמי
פ י ב י י מת הח  7. הרשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה. רשי

רה  בשמי

ת י א ו פ קה ר  8. תושב הישוב חייב למלא אחרי הודאות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשב בדי
 קביעת כשרו לשמירה.

י ד ע ו עת מ ם קרי ו ש ר ב ה ש ו ב ת י י ם ח ה  9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות ב
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה.

 10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9. חובת השומר

מה ת הרשי  11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום הישוב, ובכל מקום ציבורי הצג
 עליו תורה הרשות.

ת העת? ר י פ  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור מ
מה  , > הרשי

 לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.
ר השומר י ק פ  13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו ת

 עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה.

 14. העובר על הוראות צו זה, דינו — קנס 300 לירות, ואם כבר הורשע בעבר על עבירה ,עגשים
 כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

 15. לצו זה ייקרא ״צו לשבות־עם (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965״. השם,

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״דבתשריתשכ״ו(10 באוקטובר 1965) ח
< שר הפנים 6 5 6 7 ° מ ח ) 

 פ״ח 346, תשכ״א, עמ׳ 169.
, עמי 655. ז ״  ק״ת 665, תשי

ג בחשוז תשכ״ו, 18.11.1965 317 ת 1798, כ״ ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכרכור בדבר אגרות בית מטבחיים

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית כרכור חוק עזר זה:

 1. חוקי עזר לכרכור (מסי בית המטבחיים), 1940 2 — בטלים.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרכור (מסי בית המטבחיים) (ביטול), תשכ״ו—
 1965״.

ם ש ץ ה ר ב  נתאשר. א
 ה׳ בתשרי תשכ״ו(1 באוקטובר 1965) ראש המועצה המקומית כרכור

 (חמ 834309)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

פ׳ 2 מפי 1032, עמי 886.  2 עייר 1940, תו

 פקודת המועצות המקומיות
ת ושלטים דעו ר מו ב ד  חוק עזר לערד ב

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
 המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד;

; ב ת כ  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו ב

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, או כיוצא

 באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל

 צירוף של אלה*
 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק ?

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

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳יה, עמי 256. נ י ד י מ נ י  1 ד

ות 1798, ב״ג בחשו! תשכ״ו, 18.11.1965  קובץ התקנ



ם רשיו! י נ ו  טע
דעה ושלט  2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת מו

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית $ או

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני.
 שליחים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה

 אותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה דשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.
 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחד.

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

 תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת
 הראשונה.

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבד. ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אנריי1

 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות על — תחולה

 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה;
 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

ת ו ע ד ו ת מ ר י מ  5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך ש
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים. דרכי פרסום
ת רו  אסו

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי־חיים.

ם י ט ר ת פ ר י ס  7. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית מ
 הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 המועצה
ת ראש ו י ו  8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכ

 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

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

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות
 • לפי סעיף קטן (ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

ג בחשוז תשכ״ו, 18.11.1965 319 ות 1798, כ״  קוב׳ו התקנ



 פרסום על לוח 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתד

ת מיוחד מאת המועצה. ו ע י י  מ

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לח הטפסים ושולמו!
 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

ם 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות, ואם היתד.  ענשי

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (מודעות ושלטים), תשכ״ו—1965״.

נה ת ראשו פ פ ו  ת

( ( ו  (סעיף 2 (

ת דעו ה בלוח מו ק ב ד ת על ידי ה ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

רד בס׳׳מ רוחב בם״ט  או

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

יה ת שנ פ פ ו  ת

( ( ב ) 9 ־  (סעיפים 3 (א) ו
רה ר האנ עו  שי

רות  בלי

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
 שבת עד יום ששי(ועד בכלל) או לחלק מהשבוע— לכל מודעה —.2

 2. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר
 לכל שלושה ימים —

 (א) מודעה גדולה 5די1
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.75

 (ב) מודעה בינונית 5ד-0
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.50

 (ג) מודעה קטנה 0.50
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.20

 (ד) מודעה זעירה יי 0-25
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.10

18.11.1965 , ת 1798, ב״ ג בחשוז תשכ״ו ו  320 קובץ התקנ



ר האגרה עו  שי
ת רו  בלי

 3. (א) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק ששטחו במטרים
 מרובעים —

 עד 1 — 2
 למעלה מ־1 עד 2 —.3
 למעלה מ־2 עד 4 — 6

 למעלה מ־4 —10

 (ב) שלט שני או נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפסקה (א).

 (ג) שלט בולט — פי שלושה מהאגרה שנקבעה בפסקה (א).

 ! (ד) ארגז ראווה — פי שלושה מהאגרה שנקבעה בפסקה (א).

 4. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לכל מטר
 מרובע או חלק ממנו —.20

ק ד נ ו ק פ ח צ  נתאשר. י
 כ״ו באב תשכ״ה (24 באוגוסט 1965) ראש המועצה המקומית ערד

 (חט 84663)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

1841.1965 , ה תשב״ו ש ח ת 1798, כי׳ג ב ו ג ? ת ה ד ב ו  ה
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