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 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961

 פקודת הנמלים

םה לנמל י ת כנ ו נ ו ר רשי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים 20(ב) ד21(ב) לחוק דשות הנמלים, תשכ״א—1961
) לפקודת סדרי השלטון ודר ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ד  הסעיפים 10 ד17 לפקודת הנמלים 2

 משפט, תש״ח—31948, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל), תשט״ז—41956 (להלן — התקנות העיק־

א: בו  דיות), במקום תקנה 7 י

 ״אגרת ישיח 7. בעד רשיון כניסה או רשיון עיסוק, או בעד חידושם, לתקופה שצויינה
:  להלן בטור א׳ תשולם אגדה כמצויין לצדה בטור ב׳

 טור ב'
רית לי  האגרה נ

 כניסה

 טור א׳
 תקופת הדיש מז

 הח?פת
 תקנה 7

 (1) יום אחד —

 אם הוא חד־פעמי 0.10

 אם הוא רב־פעמי 0.20

 (2) למעלה מיום אחד ועד לחודש אחד 0.50

 (3) למעלה מחודש אחד ועד ליום 31 במרס
 הקרוב 3.00״

א: בו  2. בתקנות העיקריות, לאחד תקנה 7 י

, לנמל, אלא על  ״הכנסת רכב 7א. לא יכניס אדם רכב, כמשמעותו בפקודת התעבורה 5
? פי רשיון מאת מנהל הנמל ובהתאם לתנאיו. מ נ ? 

 אגרות רמיח 7ב. בעד רשיון להכנסת רכב לנמל, או בעד חידושו, לתקופה שצויינה
:  ?הכנסת רכב להלן בטור א׳ תשולם אגדה כמצויין לצדה בטור ב׳

 טור ב׳
 האגרה בלירות

 טור א׳
 תקופת הרשיו!

 ה>ספת
 תקנות 7א ו־7ב

 (1) יום אחד —1

 (2) למעלה מיום אחד ועד לחודש אחד —10

 (3) למעלה מחודש אחד ועד ליום 31 במרס הקרוב —70״

 העם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

8 בנובמבר 1965) ) ו ״  י״ג בחשון תשכ
 (חמ 755309)

 1 ס״ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קי׳׳ד, עמ׳ 1446.

 3 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ סס׳ 2, עמי 1.

 4 ק״ת 632, תשט״ז, עמ׳ 1189.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, חשכ״א, עמ׳ 173.
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 חוק בנק הדואר, תשי״א—1951
ק הדואר נ ב ב פ י ת ו ר י ש ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב) לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951!, לאחר התייעצות
 עם מועצת בנק הדואר ובהסכמת ועדת הכספימ של הכנסת ולפי סעיף 20 לחוק, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשי״ד—21953 (להלן —
 התקנות העיקריות) —

א: בו \ רה״  (1) במקום ההגזי׳רה ״הו

 ״נציג״ — הורי הקטין או אפוטרופסו של חסוי כמשמעותו בחוק הכשרות
״; ת והאפוטרופסות, תשכ״ב—31962  המשפטי

 (2) ההגדרות של ״קטין״ ו־״פסול״ — בטלות.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות ״ושאינו פסול״ — יימחק.

 3. במקום תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״חשבו! חסכה 14. חשבון חסכון יכול להתנהל —

ה!  (1) בשם אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנ

! ן  (2) בשם קטי
 ׳ (3) בשם אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה (להלן —
 הנאמן) לזכותו של אדם (להלן — הזכאי) ובלבד שלא תהיה
ן (להלן — חשבון  לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבו

 נאמנות) ?
 (4) בשם איגוד.״

 ת ו י ר ק י ע ות ה  4. בתקנה 15 לתקנ

 (!) בתקנת משנה (א) (2), במקום ״ואם הזכאי היה פסול — את סיבת פםלותר׳
א: בו  י

נו פסול, את סיבת הפסלות או החיסוי״.  ״ואם הזכאי היה פסול, או חסוי שאי

בוא: ) י ב ) ה נ ש  (2) במקום תקנת מ
 ״(ב) .בקשה לפתוח חשבון חסכון שיתנהל בשם קטין לפי תקנה 14 (2) תוגש
 על ידי הקטין בצירוף אישור בכתב של נציגו׳ או על ידי נציגו או על ידי אדם

 ש ק ב מ ה ט ר פ  אחר, ובה י
! ו (!) את שם הקטין ומענ

!  (2) את תאריך לידתו

 (3) את שם נציגו ומענו!

ש אותו״. דרו הלי  (4) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון שהמנ

 1 ם״ח 79, תשי״א, עפ׳ 219 ; ס״ח 206, תשט״ז, עמ׳ 85.

 2 ק״ת 400, חשי״ד, עט׳ 118.

 3 ט״ח 380, תשב״ב, עמי 120.
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א: בו  (3) במקום תקנת משנה (ג) י

 ״(ג) (1) המבקש לפתוח חשבון חסכון בשמו לפי תקנת משנה (א), יצרף
ת  לבקשתו את דוגמת חתימתו ן אם החשבון הוא חשבון נאמנות — גם א
 דוגמת חתימתו של הזכאי. היה הזכאי קטין או חסוי יצרף את דוגמת
 החתימה של נציגו! ואם החשבון הוא בשם איגוד — את דוגמת חתימו

גוד! גוד ודוגמת חותמת האי  תיהם של המורשים לפעול בשם האי
 (2) המנהל רשאי לדחות קבלת דוגמת חתימתו של זכאי או של, נציגו

ות עד למועד בו יוצאו כספים מהחשבון״.  בחשבון נאמנ

א: בו ת משנה (ב) י  5. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, במקום תקנ

גמת חתימתו של בעל  ״(ב) הפנקס יהיה בטופס שיקבע המנהל ויכיל את דו
 חשבון החסכון, ואם החשבון הוא חשבון נאמנות — נוסף על שם הזכאי, גם את
גו אם לא נדחתה קבלת דוגמת חתימתו כאמור גמת חתימתו של הזכאי או נצי  דו

/  בתקנה 15 (ג)(2)׳

ות העיקריות —  6. בתקנה 19 (ב) לתקנ

 (1) בסיפה של פסקה (4), במקום ״אולם, אם הזכאי הוא קטין או פסול תספיק
בוא:  חתימתו של הנאמן בלבד״ י

 ״היה הזכאי קטין או חסוי תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג״.

 (2) פסקה (5) — בטלה.

בוא:  7. בתקנות 13 (ב), 24, 25 (ד), 28 ר39 לתקנות העיקריות, במקום ״לתוספת״ י
 ״לתוספת הראשונה״.

 8. הפרק הרביעי והפרק החמישי לתקנות העיקריות יסומנו פרק חמישי ופרק ששי.

 9. אחרי הפרק השלישי לתקנות העקריות יבוא:

ד ח ו י ן מ ו כ ס ן ח ו ב ש : ח י ע י ב ק ר ר פ  ״
 הגדרות 25א. בפרק זה —

 ״חשבון חסכון מיוחד״ — חשבון חסכון בהתאם לתבנית חסכון
.  עממית שאושרה לפי חוק לעידוד החסכון, תשט״ז—41956

 תחולת התקנות 25ב. הוראות התקנות 14 ו־15 לתקנות העיקריות יחולו על חשבון חסכון
 מיוחד כאילו היה חשבון חסכון רגיל.

ות טעונה חתימתם של,  25ג. הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנ
ן או חסוי תצורף לחתימת הנאמן  הנאמן והזכאי גם יחד. היה הזכאי קטי

מת הנציג.  חתי

וחד ייעשו על ידי —  25ד. הפקודות לזכות חשבון חסכון מי
 (1) הכנסת כל סכום בעשרות לירות שלמות ולא פחות

 מעשר לירות, במזומנים או בשיקים!

 14 ו־15

 הוצאת כספים
 מחשבון

 הפקדות
 לזכות השבוז
 חסכו! מיוחד

 תיקו! תקנה 17

 תיקו!
 תקנה 19

 תיקוז תקנות
 13 (ב),24,

 25 (ד),28 1־39

 שינוי מיספור
 הפרקים הרביעי

 והחמישי

 הוספת פרק
 רביעי

 4 ס״ח 201, תשט״ן, עט׳ 52 ; ס״ח 233, תשי״!, עט׳ 156.
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 (2) העברה של .עשרות לירות שלמות ולא פחות מעשר
 לירות מחשבון סילוקין או מחשבון חסכון של בעל חשבון

 חסכון מיוחד.

 (ב) ניתנה הודעה על העברה כאמור בתקנת משנה (א) (2)
 ייחשב כיום הקובע לצורך חישוב תקופת החסכון היום בו הגיעה ההודעה

 לידי המנהל.

 ריכוז ההפקרות 25ה. הפקדות בחשבון חסכון מיוחד שייעשו בכל רבעון מרבעוני השנה,
״ או בחלק מהם, ייחשבו כיחידות חסכון נפרדות לצורך חישוב תקופת החס י ם ת ח י י י ח י  ב

 כון, חישוב הריבית והפרשי מדד יוקד המחיה.

 הוצאת כספים 25ו. (א) בעל חשבון חסכון מיוחד יכול להוציא בכל עת סכום בעשרות
 מחשבון
ז לידות שלמות ולא פחות מעשר לירות. מיוחד ו כ ם ״ ח ב ! ! ׳ ח  מ

 (ב) הוצאת כספים מחשבון חסכון מיוחד תיעשה על ידי פניה
 בטופס בקשה למנהל, ובנק הדואר ימציא את הסכום המבוקש לזכות בעל

 החשבון תוך 30 יום מיום קבלת הפניה.

 (ג) בעל החשבון יציין בבקשה את יחידת החסכון ממנה יוצאו
 הכספים.

 פקדו! ני׳טא 25ז. (א) הפקדה לזכות חשבון חסכון מיוחד תשא ריבית כפוף לאמור
 ריבית

 בתוספת השניה.

וחד יחדל להיות פקדון נושא  (ב) סכום שהוצא מחשבון חסכון מי
צא הסכום.  ריבית מהראשון לחודש בו הו

 חישוב ההטבות 25ח. הטבות על פקדונות בחשבון חסכון מיוחד יחושבו לפי חלק א׳ או
 חלק ב׳ של התוספת השניה, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

 הצמדה למדד 25ט. לצורך חישוב הפרשי הצמדה לפי חלק ב׳ של התוספת השניה ״מדד
 יוקר המחיה״ או ״מדד״ כמשמעותו בסעיף 13(2) לחוק מילווה בטחון,

.  תשי״ז—51956
1 

 תקופת־החסמז 25י. תקופת החסכון של יחידת חסכון לא תעלה על חמש שנים. תמה
 תקופת החסכון כאמור לא יחולו הודאות התקנות 25ז ד25ח על יחידת

 החסכון.

 אגרות 25יא. לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון חסכון מיוחד.״

 10. התוספת לתקנות העיקריות תסומן תוספת ראשונה. תיקוז התוספת
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א: בו  היספת 11. לאחר התוספת הראשונה לתקנות העיקריות י
 תוםפת שניה

יה ת שנ פ פ ו ת  ״
 (תקנות 25ז, 25ח, 25ט)

קטד  יחידת חסכון תהא נושאת ריבית החל מ־1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי או 1 באו
 בר אשר חל מיד אחרי תאריך ההפקדות באותה יחידת חסכון.

 א. ריבית

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הראשונה — 4% ריבית לשנה

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה השניה — 5% ריבית מצטברת

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה השלישית — 6% ריבית מצטברת

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הרביעית — 7% ריבית מצטברת

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה החמישית — 8% ריבית מצטברת

 הוחזרה יחידת החסכון בתום השנה החמישית — 9% ריבית מצטברת

 ב. ריבית והצמדת הקרן

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הראשונה — 4% ריבית לשנה

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה השניה — 5% ריבית מצטברת

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה השלישית — 4% ריבית מצטברת ועוד הפרשי
 הצמדה על 50% של הקרן.

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הרביעית — 4% ריבית, מצטברת ועוד הפרשי
 הצמדה על 75% של הקרן.

 הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה החמישית — 4% ריבית מצטברת ועוד הפרשי
 הצמדה על כל הקרן.

 הוחזרה יחידת החסכון בתום השנה החמישית — 4% ריבית מצטברת ועוד הפרשי
 הצמדה על כל הקרן.

:  הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן

 לגבי כל יחידת חסכון ייקבע מדד יסודי שיהיה אותו המדד שהתפרסם לגבי החודש
חידת החסכון כלומר מדד פברואר, מאי, אוגוסט או נובמבר של, כל שנה. המדד  השני של י
 החדש יהיה המדד האחרון הידוע לפני החזרת ההפקדות לבעל חסכון מיוחד. ההבדל בין
 המדד היסודי והמדד החדש יחושב כהפרשי הצמדה על הקרן כאמור בחלק ב׳ של תוספת

 זי•"

, תשב״ו— ( ן קו  השם 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(תי
 1965״.

2 בדצמבר 1965) א ל י ה ו ש ש ו ן ) ו ״ כ ש  ח׳ בכסלו ת
 >חמ 76012) שר הדואר
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 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

ו ב ו ש י ן ח פ או ל ו ט י ה ר ה ו ע י ת ש ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—11958,
,מצווה לאמור: י  אנ

, בפרט 844, תיקח פוט  1. בתוספת לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2
8 4  במקום ״מקררים חשמליים מסוג ביתי, שלא פורטו בפרט 843״ יבוא ״מקררים חשמליים 4

 שאינם מסוג ביתי, לרבות מקררי מיצים מהסוג המשמש בבתי עסק״.

 2. לצו זה ייקרא .״צדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 7), תשכ״ן— השם
 1965״.

2 בדצמבר 1965) ) ו ״  ח׳ בכסלו תשכ
ק ו ד ם י׳ צ י י ) ח 7 4 0 4 ° מ ח ) 

 שר המסחר והתעשיה

 * ס״ח 434, תשכ״ד, עט׳ 175.
 2 ק״ת 1627, תשב״ה, עט׳ 54.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ר סימון מוצרים ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 י, אני מצווה לאמור:

, בסוף ההגדרה של ״מצרך״ יבוא ״או תיסחםעיו*1  1. בסעיף 1 לצו סימון מוצרים, תש״י—1950 2
 כל מצדך מזון שלא פורט באותה התוספת״,

 2. לצו זה ייקרא ״צו סימון מוצרים (תיקון), תשכ״ו—1965״. השט

5 בדצמבר 1965) ) ו ״  י״א בכסלו תשכ
ק ו ד ם י׳ צ י י  >חמ 740109) ח

 שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק׳׳ת 70, תש״י, עט׳ 529.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ות נ ו ר דינים וחשב ב ד  צו ב

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

 תיקחםעיו!2 1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות), תש״ך—1960 =
 (להלן — הצו העיקרי), ,הקטע ״הוראה זו לא תחול על יבואן לגבי מצרכים שהוא העביד

 אליו כסיטונאי״ — יימחק.

 החלפת 2. במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא:
5 ״ניהול פנקס 5. סיטונאי ינהל פנקס מלאי במקור ובהעתק וירשום בו כל עסקה * , י 5 " 5 

 טיט״אי באבקת חלב מלא, בקר מיובא לשחיטה ובשד קפוא״.

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות) (תיקון),
 תשכ״ו—1965״.

 י״א בכסלו תשכ״ו (5 בדצמבר 1965)
 >חט 740115) ח י י ם י׳ צ ד ו ק

 שד המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 240, תש י ״ח, עמי 24.

 2 ק״ת 1010, תש״ד, עמי 1096.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ו ת נ ס ח ה רו ו צו י , י ן ו ר במז ח ס ר ה ב ד ו ב  צ

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

 תיקח סעי!* 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),
, בסוף ההגדרה של ״מצרך״ יבוא ״או כל מזון שלא פורט באותה 2i960—תשכ״א 

 התוספת״.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
 (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 י״א בכסלו תשכ״ו(5 בדצמבר 1965)
 >חמ 740101) ח י י ם י׳ צ ד ו ק

 שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24•

 2 ק״ת 1082, תשכ״א, עט׳ 590•
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת מזון ו כ י ר א ב ד  צו כ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיה, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ב

 1. אחרי סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון), תשי״ח—58!219, הוספת םעי21א
א: בו  י

 הגדרות

 ״הוראות בדבר 2א. לא יחזיק אדם, לשם עסק, מזון ארוז בשקיק עשוי מחומר פלסטי,
 סגירת שקיקינ
^ לא יעביר לאחד בכל דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על מזון ארוז מחוטר פלסטי ' 1 " 5 ׳ " י י 3 0 

 כאמור או את החזקה בו ולא יקבלו אלא אם השקיק סגור על ידי סגירה
 בחום או על ידי הדבקה בדבק״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איכות מזון) (תיקון)׳ תשכ״ו— ה׳»ם
 1965״.

ק ו ד ם י׳ צ י י 5 בדצמבר 1965) ח ) ו ״  י״א בכסלו תשכ
) שר המסחר והתעשיה 7 4 1 1 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 78, תשי״ח, 8ז8.

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ך—1964
ה נ ו ש א ה ר ר ז י ע ש י ג מ ם ו י ח ק ם, פ י ם, סדרנ י ל ר מצי ב ד ו ב  צ

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 ב
ר:  מצווה לאמו

 1. בצו זה —
 ״מקום רחצה מוכרז״ — כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור

 הרחצה בחוף ים תיכון, ים סוף וים כנרת), תשכ״ה—1965 2 ;
 ״סדרן״ או ״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש הדשות המקומית, שבתחומה מקום
 הרחצה המוכרז, להיות סדרן או פקח לענין ביצוע החוק, וכל צו וחוק עזר או הוראה

! ו  אחרת על פי

 ״מגיש עזרה ראשונה״ — אח או אחות מוסמכים וכן אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד
 אדום בישראל כמוסמך להגשת עזרה ראשונה בחוף הים 1

 ״תחנת הצלה גדולה״ — תחנת הצלה בתחום שטח שיפוטה של עיריה!

 ״תחנת הצלה קטנה״ — תחנת הצלה בתחום שטח שיפוטה של מועצה מקומית?

 ״מציל אחראי״, ״מציל משנה״, ״מציל עוזר״ — מציל שבידו תעודה מאת שר העבודה

!  , המעידה על סיווגו בדרגה כאמור לפי חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 3

 ״מתרחץ״ — אדם הנמצא במקום רחצה מוכרז בין במים ובין על החוף *

 ם״ח 434, תשכ״ד, עמי 172.
 ק״ת 719, תשכ׳׳ה, עט׳ 1899.

 סייח 270, תשי״ט, עט׳ 32.
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 ״מפקח רחצה״ — כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה
 מוכרזים), תשכ״ה—1965 >׳.

 2. (א) בכל תחנת הצלה גדולה יימצאו בשעות הרחצה לפחות שלושה מצילים
 שלפחות שנים מהם בדרגת מציל אחראי.

 (ב) בכל תחנת הצלה קטנה יימצאו בשעות הרחצה לפחות שני מצילים בדרגת
 מציל אחראי.

 (ג) מפקח רחצה דשאי לחייב הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או מסוג
 שונה, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת.

ל:  3. אלה החובות של מצי
 (1) להבטיח שהמתדחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים בלבד!

 (2) למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים!

 (3) למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז במים(

 (4) להגיש עזרה במים לזקוקים לה!

 (5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים על ידי מגיש עזרה ראשונה!

 (6) לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל עת.

 4. מציל רשאי —
 (1) לצוות על מתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם, לדעתו,

 המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים!
 (2) להורות למתרחץ בכל ענין שעשוי לדעתו למנוע סכנה לחייו או לחיי

 מתרחצים אחרים.

 5. מציל יענוד בשעת תפקידו תג מיוחד על בגדו, וכן יחבוש כובע בצורה שהורה שר
 הפנים.

 6. במקום רחצה מוכרז יימצאו לפחות שני סדרנים או פקחי6 לכל מאה וחמישים מטר
 חוף רחצה, אלא אם קבע מפקח הרחצה אחרת, ובלבד שמספר הסדרנים בכל מקום רחצה

ח לא יפחת משנים. כ ו  מ

 7. אלה החובות של סדרן או פקח:
;  (1) להשגיח על הסדר הטוב במקום רחצה או בסמוך לו

 (2) למנוע הצבת אוהל, כסא מרגוע, עגלה — פרט לעגלת ׳נכים׳ או עגלת
 ילדים — ודוכני מכירה העלולים להפריע לנוחיות המתרחצים או לשלומם.

 תק! מצילימ

 חובות טציל

 סמכויות טציל

 סיט! היכר
 למציל

 יתקן סדרנים
 או פקחים

 חובות סדרן
 או פקח

 סדרן או פקח רשאי —
 (1) להדחיק ממקום הרחצה המוכרז כל אוהל, כסא מרגוע, עגלה — פרט
 י לעגלת נכים או עגלת ילדים — דוכן מכירה, מכשיר ספורט או כל חפץ העלול
 להפריע לשלומם או בטחונם של המתרחצים או שמשתמשים בו בניגוד להוראות

ו!  החוק או הצווים על פי
 (2) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה לו במידה סבירה למילוי תפקידיו.

 * ק״ת 1719, תשכ״ה, עטי 1903.

 םטכויות
 סדרן או פקח
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 9. • סדרן או פקח יענוד סרט על זרועו בצבע ירוק ברוחב של 8 ס״מ לפחות שעליו כתובה סימן היכר
 בצבע שחור המלה ״סדרן״ או ״פקח רחצה״.

 10. בכל תחנת עזרה ראשונה יימצאו בשעות הרחצה שני מגישי עזרה ראשונה לפחות
 ובלבד שמפקח דחצה רשאי להודות בכתב על הימצאותו של רופא בימים שבהם לדעת

 מפקח הרחצה מספד המתרחצים מחייב זאת.

 11. סעיף 13 לצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תיקו! צו
— בטל.  תשכ״ה—51965

 12. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), השם
 תשכ״ו—1965״.

 תק1 של
 מגישי עזרה

 ראשונה י:

א ר י פ ה ש ש ם מ י י 1 באוקטובר1965) ח 4 ) ו ״ כ ש ת י ר ש ת ב ח ״  י
 (חט •78780) שר הפנים

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

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

ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
 1960 *, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של
 חיפה במקרקעין מסוג ״מתדוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

 תוספת

 החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים טרובעים במטרים מרובעים

 11194 224 18,005 בשלמות
9,169 34,372 232 11194 

26,149 40,262 252 11194 

ף ס ו 2 בדצמבר 1965) ד ב י ) ו ״  ח׳ בכסלו תשכ
) שר המשפטים 7 0 1 3 ° מ ח ) 

 . 1 ?!״ח 316, תשייר, עט׳ 82.
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 חוק לימוד חובה, תש״ט—1949
ת ו י מ ו ק ך מ ו נ י ת ח ו י ו ש די ר ה על י נ ו נ ר ת א ל ט ר ה ב ד  צו ב

יעצות עם , ולאחר התי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ג
 שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. רשות החינוך המקומית בכל כפר מן הכפרים המפורטים בתוספת, מוסמכת להטיל על
 תושבי השטח שהוא תחום שיפוטה (להלן — תושבים), ולגבות מהם ארנונה לכיסוי ההוצאות

 הכרוכות במילוי החובות המוטלות עליה לפי החוק.

 2. הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום ד׳ באלול תשב״ה (1 בספטמבר 1965)
 והמסתיימת ביום ט״ו באלול תשכ״ו (31 באוגוסט 1966), על ידי כל אדם שהיה בתקופה
 האמורה תושב בן 18 ומעלה והחזיק כבעל או כשוכר בדירה, בעסק, במכונית, טרקטור או
 בבהמה כמפורט בתוספת, בשיעור הנקוב בה בצד שמו של כל כפר, ולגבי תושבי הכפרים
 ביר אלםיכה, ג׳ת (בגליל), אלדחי, דייר אלאםד, דייר חנא, נחף ועארה, גם בשיעור השווה
 לסכום המס המגיע ממנו בהתאם לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—21961, בעד אותה

 תקופה.

 3. מועדי תשלום הארנונה ייקבעו על ידי כל רשות חינוך מקומית לגבי השטח שבתחום

 שיפוטה.

 4. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה), תשכ״ו—1965״.

ת פ ס ו ת  ה

 םמכות להטיל
 ולגבות
 ארנונה

 עקרונות
 להטלת
 ארגונה

 ושיעורה

 טועדי תשלום
 הארנונה

 השם

 לכל
 לכל

 לכל חנות טכונית
 לכל חרר לכל לכל בית קפה

 לכל חדד
 לכל חדר לכל חדר בנוי מאבן

 המקורה
 רעפים

 בלי תקרה

 לכל חדר
 או בהטה

 לכל חנות
 בנוי מאבן ותקרתו טעץ מסוג אחר צריף! אוהל בית קפה

 לכל חדר
 המקורה
 רעפים

 בלי תקרה
 שם הכפר המקורה

 או עסק טרקטור
 מסוג אחר צריף!

 או אבנים
 ועפר

 וסיד

 לכל חדר
 המקורה
 רעפים

 בטון בלי תקרה

 לירות לירות לירות לירות

10.— 
 לירות לירות | לירות לירות לירות לירות

 אבו אקדינאת

30.— 
 אבו ארקייק —.10

 אבו ג׳וייעד(תל —.25 —.30
 אלמלח)

10.— 
 אומ אלקטף —.10 —.10

 אכסיפה אבו רביעה —.10
10.— 

2.— 3.— 
 אלאסד

 אלבעיינה
 אלביענה —.15 —10 —.10 —.10 —.10

 גיר אלסיכה 3.50 3.50 —.1 —.15 —.15 —.2

25.— 
 בדטעה —.4 —.2

 אלג׳דיידה —.8 —.5 —.5 —.3 —.25 —.25
10.— 10.— 

3.— 

8.— 

3.— 

10.— 15.— 15.— 

5.— 

 ג׳וליס
 ג׳ורדיה(ערב

 אלעראמשד.)

 ם״ח 26, תש״ט, עמי 287.
 יי ם״ת 337, תשכ״א, עט׳ 100.
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 לכל
 בהמה

 לכל
 מכונית

 או
 טרקטור

 לבל חנות
 בית קפה
 או עסק

 לכל
 אוהל

 לכל
 צריו!

 לכל חדר
 טסוג אחר

 לבל חדר
 בנוי מאבז

 ותקרתו מעץ
 או אבנים

 ועפר

 לבל חדד
 בנוי מאב!

 וסיד

 לכל חדר
 המקורה
 רעפים

 בלי תקרה

 לכל חדר
 המקורה

 בטח
 שם הכפר

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות

 ג׳ת (בגליל) —.15 —.10 —.25 25
-׳.10 —.10 —.5  אלדחי —.20

 דייר אלאסד —.5 —.4
 דייר הנא —.3 —.3 —.2 —.15 —15

 דנון —.5 —.5
 אלהוזייל —.15 —.10

 ואדי אלחמאם 7.50 —.5 —.5
 זלפד. —.12 1 —.3 —.3

 וזורפיש —.5 —.3 —.10 —.10
 מובא —.15

 יאנווו —.5 1 —.3 —.10 —.10
 כאבול ־' —.4 —.3 —.5 —.10

 כוכב אבו אלהייג׳אי —.3 3 —.2 —.17
 כיסרא —.2 —<2

 כפר מיסד —.10 —.8 —10
 כפר םמייע —.20 —.10

 מוסמוס —.12 —.8
 מועאויה —.15 —.5 —.30 —.35

 משיידפד, —.7 —.14
 מכד —.10 —.8 —.5 —.20 —30

 נחף —.5 —.1 —.1 —.10 —.10 0.50
 נין —.25 —.15 —.10

 סאג׳ור —.5 —.3
 סאלמ —.5 —.2 1.50 —.5
 סולם —.8 —.5 —.5 —5 —.5

 —.5 עאדה —.5 —.5 —.2 —.9 —.15 —.5
 עוזייר 3.50 —.3

 עיילבון —.15 —.10 —10 —.10

 עיילוט —.2 —.1 —.4 —.5

 —.15 עין אלאסד —.35 —.8 —.5 —.20 —.15
 עין סהלה —.5 —.2 —.5

 עכברה —.20 —.20 —15

 ערב אלג׳ואמים —.5 —.3
2.— 

3.— 
 ערב אלגריפאת —.3

 ערב אלהיב אבו סיאח —.10 —.5 —.5

 ערב אלהיב בטוף —.10 —.5 —.5

 —.4 ערב אלזובידאת —.10 —.10 —.6 —.6 —.4
 ערב אלוזג׳אג׳רה —.10 —.5 —.5

 ערב אלחוג׳יראת

 אלביר אלמכסור —.20 —.10 —.10 —.20
 ערב אלחוג׳יראת אלזהרה —.6 —.6 —.6
 ערב אלחלף —.5 —.3 —.3
 ערב אלכעביה —.10 —.8
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 לכל
 בחמד•

 לכל
 מכונית

 או
 טרקטור

 לכל חנות
 בית קפה
 או עסק

 לכל
 אוהל

 לכל
 צריה

 לכל חדר:
 טסוג אחר

 לכל חדר
 בנוי טאבו

 ותקרתו מעץ
 או אבנים

 ועפר

 ?בל חרר
 בנוי מאבן

 וסיד

 לכל חדר
 המקורה
 רעפים

 בלי תקרה

 לכל חרר
 המקורה

 בטח
 שם הכפר

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות

 ערב אלמזאריב —.3 —3 —.3
 ערב אלסואעד

 אלחמירה —.8 —.4 —.4
 ערב אלסעאידה אום

5.— -  אלגנם —.5
 ערב אלסעאידה מנשית

 זבדה —.10 —.5 —.5
 ערב אלסעאידה —.6 —.6 —.3

 ערב םבייח (אלשיבלי) —.15 —.10 —10 —.10
 ערב אלעזאזמה —.10

 ערערה —.4 —.2
 רומאנה —.4 —.3

 אלריינה —.15 —.15 —,13 —.50 —.50
 שעב —.25 —18 9.50

 תראבין —.10

ן ר ן א מ ל  ב״ט בחשון תשכ״ו(24 בנובמבר 1965) ז
) שר החינוך והתרבות 7 3 5 0 מ 3 ח ) 

 חוק התקנים, תשי״ג—1953

ן רשמי ק ת ן כ ק ה על ת  אכרז

 בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 •י,
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

ז 1. התקן הישראלי ״ת״י 52 — אב תשכ״ה (יולי 1964) — מיץ פרי הדר טבעי(במיכלים י י ? ת ח ע , ר כ  א

 כתקן רשמי

 אטומים)״ הוא תקן רשמי.

 מטרד! 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן.

 מקומית הפקדת 3. התקן האמור הופקד:
 התקן . ,

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משדד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76, תל־
 אביב־יפו!

 (2) במשרד מנהל חטיבת המזון, משרד המסחר והתעשיה, דח׳ אגרון 30,
 ירושלים«

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה
 76, תל־אביב־יפו;

 1 ם״ח 116, תשי״ג, עט׳ 30.
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ר העצמאות י  (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משדד המסחר והתעשיה, ד
 82, חיפה?

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ בני־ישראל, רמת־אביב, תל־אביב־יפו!
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 4. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

ה התקנים (תקן ישראלי 52 — תמוז תשי״ח (יוני 1958) מין פרי הדר טבעי ח ב  5. א
, בטלה מיום תחילתה של אכדזה זו. , תשי״ט—1959 2 ( ם) מי  (במיכלים אטו

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 52 — אב תשכ״ה (יולי 1964) — מיץ
 פדי הדר טבעי (במיכליס אטומים), תשכ״ו—1965״.

2 בדצמבר 1965) ) ו ״  ח׳ בכסלו תשכ
ט ר ב ל . מ׳ ג ( 7 4 0 8 מ 2 ח  י

 הממונה על התקינה

 2 ק״ח 941, תשי״ט, עט׳ 1977.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939

ה מס׳ 709 י י  צו הקנ

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועבדו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד  1939 הסעיפים 14 (א) ד2(

 אלי, ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמור:

,942U.29 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1165 מיום , 2 4 . 1 . 1 9 4 2 5  צו הקנייה מס׳ מיום 2
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושה של צביה שפיר מוורשה (מס׳ ס*דודי 195).

(23 בנובמבר 1965). ו  תחילתו של צו זה היא ביום כ״ח בחשון תשכ״

(23 בנובמבר 1965) ו תשכ״ ן  כ״ח בחשו
ן ש - ט ד ו ה ק ד ו ה ) י 7 2 0 1 ° מ ח ) 

 הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ד 1939, תוס׳ 1 טס׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ר תש״ח, ת וסי א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.
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י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו ר מ כ ד ו ב  צ

, אני מצווה לאמור: 1 ות מי 2 לפקודת המועצות המקו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר

א: בו , במקום סעיף 6 י  תיקיי 1. בתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—21950
 התוספת

 השניה ״תקופת 6. ועדה תכהן עד תופ שנה לאחד גמר תקופת כהונתה של המועצה
ה הקיימת בשעת הקמתה. לא יאוחר משנה מיום היבחרה של מועצה חדשה נ י ה  כ

ד בחירות לפי האמור בסעיף 3(3). ועדה שתקופת כהונתה  ימנה השד פקי
 נסתיימה, תמשיך בתפקידה עד שתורכב כדין ועדה חדשה.״

 השם 2, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 ב״ג בחשת תשב״ו(18 בנובמבר 1965) ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
מ u(80 שר הפנים ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י  1 דיני מד

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת 1219, תשכ׳׳ב, עמ׳ 280 ; ק״ת 1560, תשכ״ד, עמ׳ 980•

 תיקון טעות
 בסעיף 4 לחוק עזר לחולון (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ו—1965, שפורסם בקובץ
נימלית ות 1780, תשכ״ו, עמ׳ 31, בתוספת, בפרט 6, במקום הכותרת ״האגרה המי  התקנ
נימלית באגורות״ ובפרט 6 (ב) לצד ״מקום שלא הותקן מד־מים  בלירות״ צ״ל ״האגדה המי

 (סעיף 7(ד) )״ תיווסף הכותרת ״האגרה בלידות״.

א ר י פ ה ש ש מ מ , י י ובמבר1965) ח (23בנ ן תשכ״ו  כ״חבחשו
í שר הפנים 8 m 0 ט 9 ח ) 
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 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושליס
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 המחיר 32 אגודות


