
 רש־וטות

 קיבץ התקנות
 י״ ז בסמן תשב״ ח 2240 3 ו ביוני 1968

 עמוד

 תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),
1702 , . . . . . . . י  תשכ׳׳ח־1968 . י
 תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון מס׳ 3), תשכ׳׳ח־1968 . 1702

 תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים) (תיקון),
י מ י  תשכ״ח־968ן . . . . . . . . . 3
ו ? 0  תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) (תיקון), תשכ״ח־1968 • • 3
 צו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן) (תיקון), תשכ״ח־1968 ; 1704

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח):
) (שינוי תווי), ן ) (קטע אשדוד-אשקלו ן-ארז ו ן־לצי - (כביש 13 : רעננה-ראשו

 תשכ״ח־1968 . . . . . • • . 1705
- (כביש 41 מטולה־-יטבריה-בית־שאן) (קטע תעלת הירדן-צומת ביח״ר ספן)

1705 . . . . . . .  (שינוי תווי), תשכ״ח־1968 י
- (כביש 81: באר־שבע—צומת פלוגות—צומת מלאכי) (קטע בית קמה—אשל

 הנשיא) (שינוי תווי), תשכ״ח־1968 . י . • . . . . 1706
- (כביש 161 : נס־ציונה-בית עובד), תשכ״ח־1968 . . . . 1706
, תשכ׳׳ח־1968 . 1707 ) (קטע עוקף סאסא) ן רו - (כביש 211: נהריה-סאסא-מי
- (כביש 411: קרית־שמונה-כפר־סאלד) (שינוי תווי), תשכ׳׳ח־1968 . 1707
1708 . . , תשכ״ח־1968 . . . ־גב) ן - (כביש 416: צמח-עי
1708 . . . - (כביש 4102, מלביש 41 ליסוד־המעלה), תשכ״ח-1968 .
1709 . .  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים) (תיקון), תשכ״ת־968ז . , .
- (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ח־1968 . . . 1711
 צו הבלו על מלט (הטלת בלו) (תיקון מס׳ 2), תשכ״חי1968 . . . . 1711
 צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (נורבגיה), תשכ״ח-1968 . . . . 1712
ן(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 6), תשכ״ב-1962 (תיקון), תשכ״ח-1968 . 1712  צו לעידוד החסכו
 צו לעידוד התסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 8), תשכ״ג־1962 (תיקון), תשכ״ח־1968 . 1713
 צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 43, 44, 45, 46), תשכ״ח־1968 . . 1713

 צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן צ׳קובר למילגות מיסודו של איגוד יוצאי ווהלין), תשכ׳׳ח־
1715 . . . . . . . . . 1968 
״. . . . 1716 רי  צווים בדבר ה^לרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מי
 אכרזה על גן לאומי (קיסריה), תשכ״ח-1968 . . . . . 1717
 אכרזה על גן לאומי (מעין חרוד), תשכ״ת-1968 . . ־ . . . . 1717
. 718ו . . . .  אכרזה על גן לאומי (תורשת טל), תשכ״ח־968ו .
. . . 8ז7ל .  אכדזה על שמורת טבע (התנור), תשכ״ח-1968 . .
 כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בתינות ומבחנים) (תיקון מס׳ 2), תשכ׳׳ח־1968 . 1719

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר להרצאה (צעצועים מסוכנים), תשכ״ח־1968 . . . . . 1719
1721 . .  חוק עזר לבית־ג׳ן (אספקת מים), תשכ״ח־1968 . . . .
 חוק עזר ליבנה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח-1968 . . . . . 1729
1730 . . . .  חיק! עזר לעתלית (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ח־968ז .
1734 . .  חוק עזר לקרית-עקרון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח־1968 . .
 חוק עזר לרמתיישי (סלילת רחובות), תשכ״ח-1968 . . . . 1736

 תיקון טעויות דפוס



 חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—1954
תר לנכות לטובת ארגון יציג ת בדבר הסכום המקסימלי שמו ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ג) ד(ד) ר27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—
 1954 !, ובאישר ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ט 1. הסכום המקסימלי שמותר לנכות כל חודש מתגמוליו של נכה, בעד כל פרט שנקבע ו כ ס  ה

י להלן לא יעלה על הסכום הנקוב לצדו: ו  5ניכ
 (1) דמי חברות לטובת ארגון יציג(להלן — הארגון) — שלוש לירות!

 (2) דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי שסידר הארגון — לירה וחצי,׳
 (3) קרן עזרה הדדית של הארגון — לירה וחצי.

 ניטול 2. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),

— בטלות.  תשכ״ו—1966 2

 ה׳עם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות
 מתגמוליו של נכה), תשכ״ח—1968״.

ר י פ ס ס ח נ פ  ח׳ בסיון תשכ״ח (4 ביוני 1968) •
) שד האוצר 7 2 7 2  >חמ 2

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 76: ת׳צ&כ״ח, עם׳ 299.

 2 ת״ ת תשכ״ו, עמי 1014.

 הראשונה

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 !, אני
 מתקין תקנות אלה:

 תיהו! התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—
— 21953 

 (1) בקבוצה 42, בסעיף סיכון 420 —
 (א) אחרי ״פעולות בניה מיוחדות״ יבוא ״תוך שימוש במכונות מונעות

 בכוח מיכני״;
 (ב) אחרי ״תעלות ניקוז מתחת לכבישים״ יבוא ״חפירת תעלות להנחת

 כבלים ולצרכים אחרים;״
 (ג) במקום ״1.6״ יבוא ״2.5״ ;

 (2) בקבוצה 42, אחרי סעיף סיכון 420 יבוא:
 ״421 ללא שימוש במכונות המונעות בכוח מיכני 1.6״ ;

 (3) בקבוצה 74, אחרי סעיף סיכון 743 יבוא:
 ״744 בית ספר לטיס 2.5״.

 1 ם״ח תשי״ד, עמי 6 : תשכ״ה, עמ׳ 208•

 2 היית תשי״ד, עמי 650 ; תשכ״ד, עמ׳ 1151 ; תשכ״ו, עמי 1644.

 1702 קובץ התקנות 2240, י״ז בסיו! תשכ״ח, 13.6.1968'



 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).

 3. לתקנות אלה ייקרא ,•,תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון
 מס׳ 3), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968) י
 >חמ 75034) שר העבודה

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ים ת בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16, 17 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 *,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. האמור בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים
 עצמאיים), תשי״ז—1957 2, יסומן כתקנת משנה (א) ואחריה יבוא:

 ״(ב) עובד עצמאי שאירעה לו פגיעה בעבודה בשטחים המוחזקים על ידי
 צבא־הגנה לישראל, יהיה זכאי לגימלה לפי חלק ב׳ לחוק על אף האמור

 בתקנת משנה (א).״
 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של

 עובדים עצמאיים) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968) י
 >חמ 5034ז< שר העבודה

 1 ם״ח תשי״ה עמ׳ 6 : ת׳»כ״ה, עמ׳ 130 ועמי 208.

 2 י.״ת תשי״ז, עמי 1035 : ת׳שכ׳׳ג, עמ׳ 1503.

 חוק.הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ב שכר העבודה הרגיל ת בדבר חישו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו-115 וסעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק הביטוח
 הלאומי, תשי״ד—1953 1, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 5 לתקנות הביטוח !1־,לאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי״ז—1956 2,.
 בתקנת משנה (ד) —

 (1) במקום ״ממבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי״ יבוא ״ממבוטח הרשום
 במוסד לפני קרות המקרה המזכה לגימלה כמי שאינו עובד עצמאי״;

 (2) בסופה יבוא ״לענין תקנה זו יראו מבוטח כרשום גם אם מדין וחשבון
 שהוגש לגביו או מתשלום דמי הביטוח נובע שהוא מבוטח כמי שאינו עובד

 ולא עובד עצמאי.״
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(חישוב שכר העבודה הרגיל) (תיקון),

 תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ט בסיון תשכ״ח (27 במאי 1968) י
) שר העבודה m « 750308 

 1 סייח ת׳צ1י״ד, ע0׳ 6.

כ״ד, 09׳ 391 : ת׳2כ״ז, עמ׳ 2877.  2 ה״ת זמוי׳׳ד; עמ׳ 596 : ת̂׳

 הובמ התמנות 2240, י״ז בפיוז תשכ״ח, 13.6.1968



 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959

 צו בדבר הקמת לשכת עבודה ותחום שיפוטה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 ובהמלצת
 מינהלת השירות, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום שיפוטן), תשי״ט—
— 21959 

 (1) במקום מספר סידורי 22 •יבוא:

 תיקו!
 התוספת

 תחום
 השטח

 תחום
 יישובים

 תחום מועצות
 אזוריות .,

 תחום מועצות
 מקומיות

 תחום
 מם׳ הלשכה עיריות

 סידורי

 — טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

 (א) השטח דרומית מכביש די־
 מונה^סדום עד הצטלבות
 הכביש עם קו הרוחב 045!
 (ב) השטח מזרחה לקו האורך

- ; ".164 

 דימונה, ירוחם. תמר:
 מצפה־רמון

 ״22 לשכת עבודה
 דימונה

 (2) אחרי מספר סידורי 22א יבוא:

 תמך: אום בטין,
 תל־אלמליח,

י ז ו כ י ר ) ר י ת  (א) השטח• צפונית מכביש די־ י
 מונה—סדום עד הצטלבות הבדואים

 הכביש עם קו הרוחב 045¡ בסביבה)״
 (ב< השטח מערבה לקו האורך

.164 

 ״22ב לשכת עבודה ערד
 ערד

 2. לצו זה ייקרא ״צו שירות התעסוקה (הקמת לשכות עבודה ותחום,שיפוטן) (תיקה),
 תשכ״ח—1968״.

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבוךה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 וחמ 75285)

 1 ם״ח תש י ״ט, עמי 32.

 2 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1640 ; תשכ׳׳ג, עמ׳ 1772.

 1704 קוב׳ו התקנות 2240, י׳׳ז בםיון תשכ״ח, 13.6.1968



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 , בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 11943
 (להלן — הפקודה) וסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—948! 2

 אני מצווה לאמור:
 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 132.900— תחולת הפקודה

י י י ?  119.520 בקירוב על כביש 13 רעננה—ראשון-לציון—ארז ומסתיימת בנקודת ציןן ע
 132.210—118.800 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מספר כ/113/ז/113 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968). י . \

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל־אביב רשותלעייז
ה בהעתק המפה ד ו ב ע ת ה ו ע ש ו ב ן ב י י ע • ל , א כ ר ז ב ד  והמרכז, רחוב הרצל 180, תל-אביב, וכל המעונין ג

 הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 13:, רעננה— השם
 ראשון-לציון—ארז) (קטע אשדוד—אשקלון) (שיגוי תווי), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חמ 75080)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 : ס״ח תשכ״ג, עט׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
דה לת הפקו  צו בדבר תחו

 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—1948 2

 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 229.752— תחו.לת הפקודה
י י י ?  204.291 בקירוב על כביש 41 מטולה—טבריה—בית-שאן ומסתיימת בנקודת ציון 228.762— ע

 203.488 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5608
 הערוכה בקנה מידה 00(/1:20 והחתומה בידישר העבודה ביום כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי

.(1968 
 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הצפון, רשות לעיי!

 נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. בהעתק המפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 41 מטולה— השם
 טבריה—בית־שאן)(קטע תעלת הירדן — צומת ביח״ר ספן) (שינוי תווי), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40 ; ם״ח תשנ״נ, עמי 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עטי 1.

 *ופיו-ממתנות••׳2240, י״« בס י וזתשכ״ח,13.6.1968 1705



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה!

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 •י
 (להלן — הפקודה) וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—948! 2,

 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדח־ ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 82.230—121.376
 בקירוב על כביש 81 באר-שבע—צומת מלאכי ומסתיימת בנקודת ציון 98.215—׳128.697
 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/3/5568 הערוכה

 בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968).
 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הדרום,

 באר-שבע, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 81: באר-שבע—
 צומת פלוגות—צומת מלאכי) (קטע בית קמה—אשל הנשיא) (שינוי תווי), תשכ״ח—1968״.

 י תחולת הפקודה
 על דרר

 רשות לעייז
 •בהעתק המפה

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 : ט״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 11943
 (להלן — הפקודה) וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2,

 אני מצווה לאמור: •
 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 148.061—
 130.987 בקירוב על כביש 16 יהוד—בית דגון—רחובות—חולדה ומסתיימת בנקודת ציון
 147.605—128.426 בקירוב על כביש 13 רעננה—דאשוךלציון—אשקלון, המסומנת לשם
 זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/13/5540 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד

 שר העבודה ביום כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968).
 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל־אביב
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 3. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נס-ציונה—בית עובד) (כביש

- בטל לגבי כביש נס־ציונה בית־עובד, י -  רחובות—יבנה), תשכ״ד--1963 3
 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש 161 : נס־ציונה—

 בית עובד), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1303, עמ׳ 40 : ס״ח תשכ״נ, עט׳ 144.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 >ן״ת תשכ״ד, עמ׳ 358.

 תחולת הפקנדה
 על דרד

 רשות לעיי:
 .בהעתק המפה

 ביטול

 השם

 1706 >ןוב״ו התקנות 2240, י״! נסיו! תמב׳׳ת, 13.8.1988



 תחולת הפקודה י
 על דוד

 י רשוח לעייז
 בהעתק.המפה

 השם׳

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
לת הפקודה  צו בדבר תחו

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה, ופיתוח), 11943.
 (להלן — הפקודה) וסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

. ' ' - ׳ . ׳ , : ר ו מ א  אני מצווה ל

 1. : הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 268.910—.
 186.460 בקירוב על כביש 211 נהריה—סאסא. והמגיעה עד לנקודת ציון 269.425—188.350
 בקירוב! בנקודת הציון האגורה מסתעפת הדרך לשני סעיפים אשר האחד מהם מסתיים
 בנקודת ציון 270.325—187.770 בקירוב על כביש. גבול הצפון 212, והשני — בנקודת
 ציון 269.390—189.665 בקירוב על הכביש 211 נהריה—םאסא? הדרך האמורה מסומנת
 לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/185/5380 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה

,  ביד שר העבודה ביוםיכ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968). י

 2. העתק,המפה •האכ׳ורה בסעיף 1.נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז.הצפון,
 נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בר בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 211: נהריה—
 סאסא—מירון)(קטע עוקף םאסא), תשכ״ת—1968.״.

, ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חפ 75050) •

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 ,מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ם״ח תשכ״ג, עמי 144,

 2 ע״ר ת׳ש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 תחולת הפקודה
 על דרד

 רשות לעייז
 בהעתק המפה

 השט

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (חגגה ופיתוח), 11943
 (להלן — הפקודה) וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אני.מצווה לאמור: •־•••

 1. הפקודה תחול.על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 291.960—
 204.280 בקירוב על כביש 411 קרית-שמונה—כפר-םאלד ומסתיימת בנקודת .ציון
 291.900—204.640 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מספר כ/6/5518 הזנרוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ד באייר

 תשכ״ח (22 במאי 1968).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף.1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הצפון,
 נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ,ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 411: קרית-
 שמונה—כפר סאלד),'(שיגוי תווי), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ד׳ באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
(75050 pm 

 ע״ר 1943, חום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ט״ח תשכ״ג, עט׳ 144.
 : ע״ד חש״ח, תום׳ א׳ פס׳ 2, עט׳ 1. י

 שובץ התפנות »224, י״ז בםיוז תשכ״ח, 13.6.1968 1707



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת 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—948! 2

 אני מצווה לאמור:

 1̂ הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 234.540—205.300
 בקירוב על כביש 41 מטולה—טבריה—בית-שאן ומסתיימת בנקודת ציון 243.480—210.000
 בקירוב על הכביש ליד עיךגב, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/5619 הערוכה
 בקנה מידה 1:20,000 וההתומה ביד שר העבודה ביום כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הצפון,
 נצרת־עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש לעין-גב), תשכ״ב—1962 3 —
 בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 416: צמח—
 עין-גב), תשכ״ח—1968״.

 תחולת הפקודה
 על דרר

 רשות לעיי! ,
-בהעתק המפה י

 ביטול

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חט 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40 ; ם״ח תשב׳׳נ, עמי 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2182.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה!

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 11943
,  (להלן — הפקודה) וסעיפים 14 (א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 272.350—
 203.750 בקירוב על כביש 41 מטולה—טבריה—בית-שאן ומסתיימת בנקודת ציון
 273.820—207.680 בקירוב על הכביש ליד יסוד-המעלה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום
 במפה מספר כ/5623 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז הצפון,
 נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 4102, מכביש 41
 ליסוד-המעלה), תשכ״ח—1968״.

 תחולת הפקודה
 על רדד

 רשות לעיי!
 בהעתק המפה

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״ד באייר תשכ״ח (22 במאי 1968)
 (חמ 75050) .

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טס׳ 1305, עמי 40 : פ״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טסי 2, עמ׳ 1.

 1708 קוב׳ז התקנות 2240, י״ז בסיו! תשכ״ח, 13.6.1968



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

טים  צו בדבר •סימון רהי

 בתוקף סומכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957*, אני מצווה לאמור:

ת פ 5 ח  1. במקום סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון רהיטים), תשכ״ו—965! 2 ה
 (להלן — הצו העיקרי), יבוא: פעיוי4

 : ״פרטי הםימח 4. (א) בכל רהיט עץ יצויינו הפרטים הבאים:
 ׳58 רהיט עיז . (1) שם היצרן או הסוחר, וברהיט מיובא — שם הסוחר

 שייבאו ושם המדינה בה יוצר הרהיט;
 (2) טיב מבנהו של העץ ממנו עשוי יכל חלק עיקרי, כגון
׳ לוח עץ מורכב מלא, לוח עץ ( 8 0 1 ״י ^ 0 0  עץ מסיבי (ג<
 מורכב חלול או לביד (דקטה). עשוי חלק כאמור מעץ מסיבי
 יצויין גם שם העץ) עשוי חלק כאמור מלביד יצויין גם עוביה!
 (3) סוג הציפוי לכל חלק חיצון עיקרי של הרהיט, כגון לביד,
 פודניר, דפדק (קילוף), פנלית, ספנית, פורמאיקה, נייר או
 חומד אחר ששמו יפורט, בין אם הציפוי נראה מבעד לשכבת
 הגמר ובין אם אינו נראה, ובלבד שאם הציפוי עשוי פורניר

 יצויין גם שם העץ ממנו הוא עשוי;
 (4) סוג הגמר לכל חלק חיצון עיקרי של הרהיט, כגון
 פוליטורה, פוליאסטר, לכה, צבע פלסטי, צבע שמן או גמר

 אחר ששמו יפורש;
 (5) ברהיט מרופד — שם החומר אשר ממנו עשוי תוכו של
 הריפוד, כגון גומי ספוגי, גומי לטקס מוקצף, פוליאורתן, או

 חומר אחר אשר שמו יפורש.

 (ב) בנוסף לסימון לפי תקנת משנה (א) יסומנו הרהיטים הבאים
 כדלקמן:

 י (1); ברהיט שהוא ארון, מזנון, כוננית או שולחן, יצויינו
 אורך הרהיט, רחבו וגבהו, ובלבד שבשולחן הגיתן להארכה או
 להרחבה יצויין ארכו או רחבו של השולחן שלפני הארכתו
 או הרחבתו ושלאחריה; הסטיה מהמידות שצויינו כאמור לא

 תעלה על 1%!
 (2) ברהיט שהוא מיטה, ספה או ספסל לישיבת שני אנשים או
 יותר, יצויינו ארכו של הרהיט ורחבו; הםטיה כלפי מעלה
 ממידות מיטה או ספה שצויינו כאמור לא תעלה על 1%
; הסטיה ממידות ספסל 1 / 2  והסטיה כלפי מטה לא תעלה על %

 שצויינו כאמור לא תעלה על 1%.״

 1 פ״ח ״ת׳פי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 88 ו־1575.
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 2. • , במקום סעיף 5 לצו העיקרי יבוא: •

 ״פרטיהפימח 5. הסימון של רהיט מתכת יהיה כמפורט להלן:

 מתכתי" (1) בכל רהיט יצויינו הפרטים הבאים:

 (א) שם היצרן או הסוחר, וברהיט מיובא — שם הסוחר
 שייבאו ושם המדינה בה יוצר הרהיט ו

 (ב) שם המתכת ממנה עשוי הרהיט — אם אינו עשוי מפלדה!
) שם החומר או החמרים מהם עשויים החלקים הלא״ ג ) 
 מתכתיים של הרהיט, וברהיט מרופד — גם החומר אשר ממנו

 עשוי תוכו של הריפוד;
 (ד) סוג הציפוי של המתכת, וברהיט צבוע — גם, סוג הצבע

 ; ומספר שכבותיו;

 (2) בנוסף לסימון לפי פסקה (1) יסומנו הרהיטים הבאים כדלקמן:
 (א) ברהיט שהוא ארון, כוננית או שולחן, יצויינו אורך
 הרהיט, רחבו וגבהו; הסטיה מהמידות שצויינו.כאמור לא

 תעלה על 1%;
 (ב) ברהיט שהוא מיטה או ספה, יצויינו ארכו של הרהיט
 ורחבו; הסטיה• כלפי מעלה מהמידות שצויינו כאמור לאי. תעלה

 על 1% והסטיה מהן כלפי מטה לא תעלה על 1/2%.״ .

 3. .בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) שם החומר או החומרים אשר מהם עשויים'החלקים העיקריים של הרהיט,
 סוג הגמר של חלקיו החיצוניים העיקריים ושם החומר אשר.ממנו עשוי תוכו של

 הריפוד.״

 4. אחרי סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:
 ״םיטו!רהיט 6א..(א) האמור בסעיפים 4, 5 ו-6 לא יחול לגבי רהיט שהוזמן על ידי

> צרכן ישירות מהיצרן אם מתקיים אחד מאלה:. מ ' י  מ

 . (1) ההזמנה באה בעקבות מכרז פומבי; י
 (2)׳ הרהיט נועד למטרה מקצועית מיוחדת בלבד 5

 .(3) הרהיט הוזמן על ידי רשות ממשלתית או מקומית או
 על ידי מוסד ציבורי לפי מפרט בכתביומוסכם.

 (ב) ברהיט שסעיף קטן (א) חל עליו יצויינו כל הפרטים האלה:
 (1) שם היצרן;

 (2) שם המזמין ומענו;
 (3) תאריך ההזמנה.״ .

 5. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצדכינ* ושירותים (סימון רהיטים) (תיקון), תשכ״ח—
 1968״. י

 החלפת
 סעיף 5

 , תיסח סעי!*!

 ;חופפת
 םעיף! 6א

 השם

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ט באייר תשכ״ח (27 במאי 1968)
 (חמ 741148)
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר הסחר כמזון, ייצורו והחסנתו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח. על מצרכים ושירותים, חשי״ת—
 . 11957, אני מצווה לאמוד:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(הסחר במזון׳ייצורו והחסנתו), תשכ״א— ,, תיסוז סעיףי 1
, בהגדרת ״המנהל״, לאחד פסקה (ב) יבוא: 2 1 9 6 0 

 ״(ג) מעובדי משרד הבריאות המנויים בזה:
 (1) מנהל שידות המזון ו!

 (2) רופא מחוזי, לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים!
 (3) רופא מחוזי, לשכת הבריאות המחוזית, תל-אביב!

• • . , . י  (4) רופא מחוזי, לשכת הננריאות המחוזית, חיפה ? י
 (5) רופא מחוזי, לשצת הבריאות, מחוז הצפון!
 (6) רופא ממחי, לשכת הבריאות, מחוז המרכז >
 (7) .רופא מחוזי, לשכת הבריאות,מ.הוז הדרום,•״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו) השם יי •
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ח—1968״.

י ל י ז ר ל ב א ר ש  י׳ בםיוז תשכ״ח (6ביוני 1968! י
. י שר הבריאות ) ; י ז 4 0 1 0 י «י  «י

 1 סייח תשי״ח, •01׳ 2-1.

 2 ק״ת תשכ״א, .עמ׳ 590,: תשכ״ה", עמי 497;תשכ״ח, עמ׳ 966. י * ׳

 פקודת המלט,1944
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר שיעור הבלו על מלט.

 • בתוקף,סמכותי לפי סעיפים 5' .ר5א לפקודת המלט, 1944!, וסעיף 1 לחוק מסי מכם ^
, אני מצווה לאמור:  ובלו(שינוי תעריף),תש״ט—1949 2

, בכל מקום, במקום ,a תיל,״ סעיף 1  1. בסעיף 1 לצו הבלו על מלט (הטלת בלו), תשכ״ח—1967 3
 בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968)״ יבואי״י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969)״.

' י ל י ח " . י .  2, תחילתו של צו זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968). י

a m .י 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על מלט (הטלת בלו) (תיקון מס׳ 2),תשכ״ח—1968״ 

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר

 י״ג בםיון תשכ״ח: (9 ביוני 1968)
 (חמ 729000)

 1 ע״ר 1944, תופ׳ 1 מס׳ 1324, עמ׳ 27 ; פיית 133, תשי׳׳ג, עמי. 158.

 2 פ״ח תש״ט, עמי 154.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 558 ; תשכ״ח, עמי 809.
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 פקודת מס הכנסה

 צו בדבר הפכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ממלכת נורבגיה למניעת מסי כפל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 196 (א) לפקודת מס הכנסה אני מודיע ומצווה לאמור:

 1. מן המועיל הוא שיינתן תוקף לאמנה שנעשתה ביום י״ט בחשון תשכ״ז (2 בנובמבר
L , מתז תוקף . • י 
 להפכם 1966) עם ממשלת ממלכת נורבגיה למניעת מסי כפל והתחמקות ממם, בתשלום מסים על

2 (להלן — האמנה). לאמנה יהיה תוקף בישראל לכל שנת מם החל משנת המם ן  הכנסה והו
 המתחילה ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) ואילך.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (נורבגיה),תשכ״ח—1968״.

 ז׳ בסיון תשכ״ח (3 ביוני 1968)
ד י פ ס ס ח נ  נחמ 723100) פ

 שר האוצר

ני מדינת ישראל, נופח חדש 6, תשב״א, עמי 120 : ם׳׳ח תשכ״ח, עמ׳ 46. די 1 

 2 כ״א 649, כרד 17, עמ׳ 149.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, בהגדרה  1, בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 6), תשכ״ב—1962 2
 של ״פקדוך, במקום ״4000 לירות״ יבוא ״6000 לידות״.

 2, לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 6), תשכ״ב—1962
 (תיקון), תשכ״ח—1968״.

 א׳ בםיון תשכ״ח (28 במאי 1968)
ר י פ ס ס ח נ  >חמ 72650) פ

 שד האוצר

 1 פ״ח תשט״ו, עמי 52.

 2 ק׳׳ת תשכ״ב, עמי 1578.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה), י
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

, בהגדרה תיקה 0עי!*1  1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מם׳ 8), תשכ״ג—1962 2
 של ״פקדון״, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לירות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו ׳לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 8), תשכ״ג—1962 השם
 (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ר י פ ס ס ח נ  א׳ בסיון תשכ״ח (28 במאי 1968) פ
) שר האוצר 7 2 6 5 ° מ ז י ) 

 הגדרות

 1 ס״ח תשט״ז, עט׳ 52.

 2 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 294.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור,ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה—
 ״תכנית״ — תכנית החסכון של קופת עליה, אגודה שיתופית לאשראי וחסכון בע״מ, הידועה

 בשם ״נצחון ברירה״, שאושרה על ידי שר האוצר!
 ״פקדון״ — כסף שהופקד בקופת עליה, אגודה שיתופית לאשראי וחסכון בע״מ, על ידי יחיד
 במסגרת התכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לידות, ואשר נשאר מופקד שלוש

 שנים לפתות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה. פטור ממם
 הכנסה

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 43), תשכ״ח—1968״. השם

ד י פ ס ס ח נ  א׳ בסיון תשכ״ח (28 במאי 1968) פ
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשט״ז, עט׳ 52.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 י

 1. בצו זה —
 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק איגוד לישראל בע״מ, הידועה בשם ״יהלום״, שאושרה

 על ידי שר האוצר 1
 ״פקדוף׳ — כסף שהופקד בבנק איגוד לישראל בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום

 כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ..צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 44), תשכ״ח—1968״.

 הגדרות

 פטור ממם
 הכנפה

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 א׳ בםיון תשכ״ח (28 במאי 1968)
 (חט 72650)

 פ״ח תשט״ז, עמ׳ 52.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. בצו זה —
 ״תכנית״ — תכנית החסכון של בנק ״אגודת ישראל״ בע״מ, הידועה בשם ״שלי״, שאושרה

 על ידי שר האוצר!
 ״פקדוך — כסף שהופקד בבנק ״אגודת ישראל״ בע״מ, על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום

 כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשד נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכניסה) (מס׳ 45), תשכ״ח—1968״.

 הגדרות

 פטור ממפ
 הכנפה

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 א׳ בסיון תשכ״ח (28 במאי 1968)
 (חט 72650)

 1 ט״ח תשט״ז, עמ׳ 52.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

- הגדרות י ה  1. בצו ז

 ״תכנית״ — תכנית החסכון של הלואה וחסכון ירושלים, אגודה הדדית בע״מ, הידועה בשם
 ״הון״, שאושרה על ידי שר האוצר!

 ״פקדוך — כסף שהופקד בהלואה וחסכון ירושלים, אגודה הדדית בע״מ, על ידי יחיד במס
 גרת התכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר נשאר מופקד שלוש שנים

 לפחות.׳

 2. הריבית המשתלמת.על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה. פטור ממם
 ׳ הכנפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 46), תשכ״ח—1968״. השם

ר י פ ס ס ח נ  א׳ בסיון תשכ״ח (28 במאי 1968) פ
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח תשט״ז, עמ׳ 52.

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 צו בדבר התאגדותם של נאמני קרן צ׳קובר למילגות מיסודו של איגוד יוצאי ווהלין

וסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה 1
, אני מצווה לאמור:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ת ו ש ז ר כ ר מ  1, ליאו צ׳קובר, טניה צ׳קובר ושני חברי ״האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין ה
י ג א ת ה  בישראל״ שיתמנו על ידי נשיאות האיגוד (להלן — הנאמנים) רשאים להתאגד. ?

 2, שם התאגיד יהיה ״קרן צ׳קובר למילגות על ידי האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין״. שם התאגיד

 3, מטרת התאגיד היא טיפוח החינוך וההשכלה בישראל על ידי הענקת מילגות לתלמי־ מטרת
ד י נ א ת  דים וסטודנטים., ה

ד השם ו ג י ל א  4, לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן צ׳קובר למילגות מיסודו ש
 יוצאי ווהלין), תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  ח׳ בסיון תשכ״ח (4 ביוני 1968) י
) שר המשפטים 7 8 0 9 מ 3 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד אי, פר? י״ד, עמ׳ 107.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960

 צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרומה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכד.״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות
 של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳/ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״

 ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 שטח החלמה השמח להמרה
 במטרים טרובעים בטטרים מרובעים

 בשלמות

4111 

714 

23,566 

 חלסד,

59 

78 

 הגוש

7142 

7142 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ג׳ בסיון תשכ״ח (30 במאי 1968)
 (ח0 70130)

 1 ם״ח תשייר, עט׳ 02.

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות,
 פתח תקוה, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

258 

 תופפת

 החלקה

516 6355 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ג׳ בסיון תשכ״ח (30 במאי 1968)
 (חט 70130)

 1 פ״ח תש״ר, עמי 92.

 קובץ התקנות 2240, י׳׳ז בפיח תשכ״ח, 13.6.1968



 חוק גנים לאומייט ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

-אכרזה על גן לאומי

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו-6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—
 1963/ אני מכריז לאמור:

 1. השטח הנמצא צפונית לשדות-ים, שגבולותיו מסונ?נים בקו כחול בתשריט מס׳
 ג/32/16, הערוד בקנה מידה 1:5000 והחתום ביום י״ז באייר תשכ״ח (15 במאי 1968)

 ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על המחוז, חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, חוף-הכרמל, עין־
 כרמל,• וכל ׳המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3« לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי(קיסריה), תשכ״ח—1968״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ז באייר תשכ״ח (15 במאי 1968) ח
 >חמ 76570) שר הפנים

 1 סייח תשכ״ג,' עמי 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 אכרזה על גן לאומי

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו-6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—
 1963 אני מכריז לאמור:

 1. השטח הנמצא מערבית לעין-חרוד, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳
 ג/23/15, הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום י״ז באייר תשכ״ח (15 במאי 1968)

 ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, הגלבוע,
 תל-יוםף, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי (מעין חרוד), תשכ״ח—1968״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 פ״ח תשכ״ג, עמ׳ 149.

 אכרזה על נ!
 לאומי

 הפסדת העתקים
 של התשריט ..

 אכרזה על גז
 לאומי

 הפקדת העתקים
 של התשריט

 י״ז באייר תשכ״ח (15 במאי 1968)
 (חמ 76570)

 קובץ התקנות 2240, י״ז בםיוזיתשכ״ח, 13.6.1968 1717



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 אכרזה על גן לאומי

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ו-6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—
 1963 אני מכריז לאמור:

ם בקו כחול בתשריט מם׳ י ו מסומנ תי לו ת לגושרים, שגבו רחי  1. השטח הנמצא מז
ם ביום י״ז באייר תשכ״ח (15 במאי 1968)  ג/21/4, הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתו

.  ביד שר הפנים, הוא גן לאומי

ם במשרד הפגים, ירושלים, במשרדי ר בסעיף 1 מופקדי ט האמו  2. העתקים מהתשרי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת-עילית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, סומכי,
 קדית-שמונה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי (חורשת טל), תשכ׳׳ח—1968״.

 אכר«ה על נן
 לאומי

 הפסדת העתקים
 של התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ז באייר תשכ״ח.(15 במאי 1968)
 (חט 76570)

 1 ס״ח תשב״ נ, עמי 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

רת טבע  אכרזה על שמו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—11963,
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח הנמצא על יד מטולה, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/21/1,
 הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום כ״ ט באייר תשכ״ח (27 במאי 1968) ביד שר

 הפנים, הוא שמורת טבע.

 הפסדת העתק י ש 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת-עילית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, סומכי,
 קרית-שמונה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 3, לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (התנור), תשכ׳׳ח—1968״.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 של התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ ט באייר תשכ״ח (27 במאי 1968)
 (חט 76570)

 1 ס״ח תשכ׳׳ג, עט׳ 149.
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 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
ת ומבחנים ו נ  כללים בדבר מכרזים, בחי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25, 26 ו־28 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 י, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

 1. אחרי סעיף 52 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים),
 תשכ״א—21961, יבוא:

 ״פטור זמני 52א. הוראות סעיפים 51(א) ו-52(א) לא יחולו, בתקופה עד יום כ״ח
 באייר תשכ״ט (16 במאי 1969), על מועמד למשרה אשר ביום כ״ו באייר
 תשכ״ז (5 ביוני 1967) הועסק כעובד של עבר הירדן או כעובד בעירית

 מזרח ירושלים, בשירות הניתן על ידי ממשלת ישראל.״

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ח—1968״.

י ר ן ש ב ו א  כ״ח באייר תשכ״ח (26 במאי 1968) ר
< יושב ראש ועדת השירות 7 2 0 8 1 ט 4 ח ) 

 1 פ׳׳ח תשי״ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת תשפ״א, עמ׳ 1588 ז תשכ״ח, עמ׳ 1442.

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק עזר להרצליה בדבר צעצועים מסוכנים .

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות !־, מתקינה הועדה למילוי תפקידי
 מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״העירידד — מועצת עירית הרצליה !
 ״מפקד יחידת הכבאים״ — מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שתחום העידיה כלול

 בתחום פעולתה!
 ״פקח״ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות פקח לענין חוק עזר זה!

 ,,צעצוע מסוכן״ — אחד מאלה:
 (1) כלי או חפץ הפולט וזורק גוף, אש או נוזל או גורם להדף אוויר מסוכן!

 (2) אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכך משום סכנה לבני אדם;

 1 דיני מדינת ישרא?, נופח חדש 8, ת׳טכ״ד, עט׳ 197.

 שובץ התמנות 2240, י״ו בםיוז תשפ״ח, 13.6.1968



 (3) צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה:
 (א) נזק גופני או נזק לחושים!

 (ב) הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דימוע, גירוי, עיטוש, רעש
 בלתי סביר או זיהום אויר;

 (ג) התלקחות של אש!
 (ד) בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל!

 (4) צעצוע אשר מחמת דמיונו הרב לכלי יריד, אמיתי עלול השימוש בו להביא
 לבהלת הציבור.

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים, במכירתם או בהשכרתם, בין כעסק
 נפרד ובין כחלק מעסק אחר, ולא יחזיק בהם, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה

 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי, אלא על פי היתר לכך מאת ראש
 העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש.

 5. ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם מפקד יחידת הכבאים, לתת היתר, לקבוע
 את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 7. בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בסך שלוש לירות.

 8. (א) פקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו
 כדיי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו או אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 10. חוק עזר להרצליה (צעצועים מסוכנים), תשי״ט—1959 2 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (צעצועים מסוכנים), תשכ״ח—1968״.

 ייצור צעצועים
 ממוכנים,
 מכירתם

 והשכרתם

 הפעלת
 צעצועים
 מםוכנים

 במשה למתן
 היתר

 מתו היתר
 ותנאיו

 פמיעת היתר

 סמכויות כניסה
 ובמורת

 עונשיו

 ביטול

 השט

 י׳ ש ר י ב ו ם
 יושב ראש הועדה למילוי תפקידי

 מועצת עירית הרצליה

 נתאשר.
 ו׳ באייר תשכ״ח (4 במאי 1968)

 (חט 821110)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עט׳ 197.

 2 ק״ת תשי״ט, ע«׳ 1057.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לבית־גץ בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה המ
 קומית ביוזדג׳ן חוק עזר זה !

 1. בחוק עזר זה— הנדיות
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;

 ״חדר״ — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע
 או חלק מזה, דינו כדין חדר נוסף!

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס ז

 ״מועצה״ — המועצה המקומית בית־ג׳ן!
 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לעגין חוק עזר זה

 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;
 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

i מים, לאגירתס, להעברתם, להסנ*קתם או להםדרתם, למעט רשת פרטית 
;  ״נכס״, ״ובניך׳ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (ב) תשי״ג—1953 2

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בגי אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משדד, בין שהותקן בו ברז ובין, שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 31936!
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה«

 ״רשת פרטית״ — אבזד, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום יאו לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת

 מים לנכס, למעט מד־מים ו
 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו
 משופע — צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו
 התחתון של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס
 על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קידות — החלל שבין

 הגג והרצפה שמתחתיו!
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 2. (א)! חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לא׳ חימר
 ייעשו אלא על ידי המנהל. למפעל«

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו
 או התקגתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) , הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ח, עמ׳ 256.

 •י 2 ה״ת תשי״ג, עמ׳ 1174 ; תשב״ב, עט׳ 2489.
 3 ע״ד 1936, תום׳ 1 טס׳ 560, עט׳ 1.
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 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה. אלא

 לפי היתד בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הגכם ועל
 חשבונו.

 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו
 של המנהל.

 (ה) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבזרים
 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (0 באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
 אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של

 מד־מים או אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 רשת פרטית

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 . (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 (ב).

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד-המים הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי
 המנהל.

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

 אגרת הנחת
 צינורות

 התקנת
 טד־טים
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 (ה) במקום תשלום אגרת מרימים, .צרכן רשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיום
 פרסום חוק עזר זה ברשומות מד-מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו

 ברשתו הפרטית.

 (ו) הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן (ה) ישלם למועצה אגרת התקנת מרימים
 בלבד.

 (ז) היה מד-המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פטור גם מאגרת התקנת מד-מים.

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד-מים או לאבדנו, מלבד אם נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד-המים אינו פועל כהלכה דשאי לדרוש שמדי
 המים ייבדק על ידי המנהל; בעד בדיקת מד-מים כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת

 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד-המים היה פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת. .• .

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי מיטב
 הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים רשם אותה, בתוספת או

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, דשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגדות
 והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספר הכולל של
 ההדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן דשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחדים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המיס תשולם על ידי כל צרכן

 כזד. בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
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 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות

 המים שנוצלו ואגדה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דידתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה הפרש
 ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים

 להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת
 מים ולקבוע בו תנאים.

 (ב) היתד. סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזה.

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקמן כפי
 שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר.זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 אספסת מים
 לפי חוזח

 מועד התשלום 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מיום מסירת הדרישה לכך

 מאת המועצה.

מ 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המגהל באישור ו כ  *״*יי ם
 ההוצאות

 בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה,
 או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד־מים,

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במיב! או במד־מים כאמור, הכל לפי העניו. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

 קטן(ב), תשולם אגדת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 ניתוס החיבור
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 12. (א) בשעת חירומ או במקרה של צויד דחוף בתיקונים במפעל המיט או ברשת הפסקת
 . אספקת טיפ

 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או
 מקצתה.

 (ב) השימוש.בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגדות והי
 תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זד-

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן(א),
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

 13. י (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 רשות כניסה

 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן׳ לשנות׳ להחליף, למסור או למדוד מד־מיס, צינור,
 או אבזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו;

 (2) לבדוק אס היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
 במים או לברד את כמות המים שסופקה לצרכן ן

 , (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11 או 12 ;

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה(

 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) . לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו
 לפי סעיף קטן(א).

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. שיטוש במים

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו,
 אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המגהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס

 פקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות שלימים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא יגצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.
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 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין, כל אבזר השייך למפעל המים.

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (יא) לא יפתה אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.

 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 16. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
 היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן(א)
 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין. בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק
 סביר ממפעל המים.

 מכירת מים
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנות?

 שטירה בפני
 זיהום

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק
 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים

 סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 דרישת
 תיקונים

 19< מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם גמסרו
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
 או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגי
 לים או הידועים לאחרונה« אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם דנים או נתפרסמו בשני

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

 טפירת הודעות

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות- בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

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

 ענשים

 השם 21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית גץ (אספקת מים), תשכ״ח—1968״.
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 תום&ת

 האגרה בלירות

100 

150 

40 

70 

10 

10 

250 

0.15 

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

 לכל יחידת מלאכה, תעשיה או חקלאות

 (2) הרחבת חיבור, פירוק החיבור או התקנתו
 מחדש: לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2

 למעלה מ-״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה אוי להסרתה של רשת
 פרטית (סעיף 3(ב))

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

 4. אגרת הגחת ציגורות (סעיף 4(א) ו-(ג))
 לגכם בשטח עד חצי דונם

 לכל מי׳ר נוסף

 ונוסף לזה —

1 
1.50 

 כשיש מיתקן כשאי! מיתקן
 מוכז להתקנת מוכן להתקנת

 מרימים מד־מיפ

 האגרה בלירות

 לכל מ״ ר של שטח הבניה

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין

 בבניך מגורים
 לכל קומה

75 

110 

220 

55 

75 

140 
 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 5. אגרת מד-מים (סעיף 5(ד)):

 מד-מים שקטרו —

 אינו עולה על ״%

 עולה על ״% ואינו עולה על ״1

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2

 האנרה בלידות

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה (םעיף5(ט)) 10

 קוביי התקנות 2240׳ י״ז בםיו! תשכ״ח, 13.6:1968



 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה ?מ״ק
 באגורות

 7. אגרת מים, (סעיף 6) — לחודש

 (1) לשימוש ביתי —
 3 מ״ק ראשוגים 52.5 1.60

 לכל מ״ק נוסף 52.5

 (2) לגינות גוי מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת
 לגינה — בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100
 מ״ר גינה בין החדשים אפריל—גובמבר,

 מעל ל-10 מ״ק 30

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת
 לגינה — בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל ׳100

 מ׳׳ר גינה, בין החדשים אפריל—גובמבר 30
 מעל להגבלות בסעיפי משגה (א) ו-(ב)
 תיווסף הכמות לפריט 7(1) (שימוש ביתי)

 (3) למוסדות 50

 (4) לבתי-מלאכה 75 2.75

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט בתוספת זו 60 3

 (6) לתעשיה, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25
 מעל הכמות המוקצבת 55

 (7) לבניה 70 7

 האגרה בלירות

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 10

ן א ל ב ן ק י ס ו ן ח י מ  נתאשר. א
 כ״ח בניסן תשכ״ח (26 באפריל 1968) ראש המועצה המקומית בית-ג׳ן

 >חמ 81428)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר ליבנה בדבר הריסת מבנים מסוכנים

, מתקינה המועצה המקו  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1
 מית יבנה חוק עזר זה:

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה — ה
ה בגוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ן״—מבנ י  ״בנ
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף, הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 : או שטח; י
 ״בעל״ — לרבות אדם.המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה׳ מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכווגו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום;
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים" והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר!*ליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או

 מקצתן!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יבנה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן. י

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת עריכת בדיסה
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 3 (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה הודעות
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע' את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע. ;

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או ביצוע עבודות
ת ע? ידי ראש ו ש ו ר ד ,  לציבור, רשאי ראש המועצה; באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות ך

 . , , המועצה
 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ׳׳ה, עט׳ 256.

 2 ם׳׳ח 250, ת׳&י״ח, עט׳ 108.
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 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 אישור םכוט
 ההוצאות

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום .מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרוגה;
 אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוגים הגפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד ליבנה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח—1968״.

 סמכות
 ראש המועצה

 והמהנדס
 ?היכנםלבני!

 מסירת הודעות

 ענשיס

 השם

א כ ל ה מ מ ל  ש
 ראש המועצה המקומית יבנה

 נתאשר.
 כ״ב באייר תשכ״ח (20 במאי 1968)

 (חמ 881712)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לעתלית בדבר אספקת מים

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו-23 לפקודת המועצות המקומיות1
 המועצה המקומית עתלית חוק עזר זה:

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לעתלית (אספקת מים), תשכי׳ד—1964 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי) —

 (1) בהגדרת ״חדר״ — המלים ״בבגין מגורים — חדר. הרשום בלוח השומה;
 . ובבנין אחר״ — יימחקו

 (2) הגדרת ״לוח שומה״ — בטלה.

 תיקח םעיו* 1

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ס״ת 1536, תשכ״ד, עמ׳ 650.
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 2. בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, במקום הקטע: ״• יי •
 ״(1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, או

 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל, הכל לפי הסכום הגדול יותר.״

 ,• יביא י
 ״(1) אגדה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 :, (2) הוצאות לפי חשבון.שהגיש המנהל.״

 3. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תופפת •

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3(ג)(1)) :

 . ,(1) בעד חיבור —
 לכל יחידת דיור, עסק, משדד, מוסד, תעשיה או מלאכה

 לכל יחידת קרקע חקלאית .

 (2) צעד הרחבת החיבור,, פירוק החיבור או התקנתו
 מחדש לפי.דרישת הצרכן —

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 , (סעיף 4(ב))

 3. אגרת בדיקה׳ של רשת פרטית (סעיף 4(ה))

 4. אגרת הגחת ציגורות(סעיף 5(א) ו־(ג)) :
 לנכס ששטחו עד דונם

. ; • ' • י  לכל מ״ר נוסף י
 לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה, תוספת

 5. אגרת מד־מים :(סעיף 6(ד)) — לפי קוטר מד המים:

 כשאי! מיתקן,
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 . כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת:

 מדיט-ים

ן ; י ״ 65 85  אינו עולה על ״

125 •;• 85' , .  למעלה מ-״ן. עד ״1 . י

 למעלה מ-״1 עד• 2 1 100 180

׳ .140 200 י  למעלה מ־״14 עד ״v • 2 יי V י
 למעלה מ-״2 ,יעד. ״3 י 190 , 240

 למעלה מ-״3• עד ״4 .;.225 ״ 300 ,
, - •לפי חשבון שהגיש׳ המנהל. י  עולה על ״4 •

 קו«' התקנות 2240, י״ז בס י ח' תשכ״ח, 13.6.1968

 האנרה בלירות

250 
250 

35 
75 

15 

15 

250 
—.10 
—.50 



 האגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד-מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף 6 (ז)) י 10

 האגרה למ״ק האגרה
 באגורות המינימלית

 בלירות

 7. אגרת מים (סעיף 7) — לחודש

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־3 מ״ק הראשונים 25 0.75

 ל-7 מ״ק נוספים 25
 מעל ל-10 מ״ק 35

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר —

 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת,
 בהגבלה של 7.5 .מ״ק לחודש לכל 100 מ״ר בחדשים

 אפריל—נובמבר 15

 (ב) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת,
 בהגבלה של 7.5 מ״ק לחודש לכל 100 מ״ר בחודשים

 אפריל—נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 15

 מעל להגבלה בפסקאות-משנה (א) ו-(ב) — תיווסף
 הכמות של פסקה (1).

 (3) לתעשיה, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת ד1
 מעל הכמות המוקצבת 25

 (4) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 (א) אשר יש לו זכויות מים על פי ההסכם בין
 המועצה לבין ״החקלאי״ עתלית אגודה חקלאית

 שיתופית בע״מ מיום 24.7.55 —
 בגבולות הכמות המוקצבת 5•4
 מעל הכמות המוקצבת 9

 (ב) שאין לו זכויות כאמור —
 בגבולות הכמות המוקצבת 8

1  מעל הכמות המוקצבת 6
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 האגרה למ״ס , האגדה
 באגורות המינימלית
 בלירות־

 (5) למוסדות ולמקוואות 25 50•¿

 (6) לחנויות, לבתי עסק, לבתי מלאכה, למשרדים ולבל
 שימוש אחר שלא פורש במקום אחד בתוספת זו י 40 4

 (7) לבנייה 60 6

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה,
 הגרים יחד עמו בדירה — פרט לדירה בבנין חד־
 משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים — ששטחה
 אינו עולה על 70 מ״ר, אם הצריכה הממוצעת לחודש
 בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על 10 מ״ק,
 יזוכה — לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב מידי

 שגה — בסכומים אלה:

 מספר בני סכום הזיכוי
 המשפחה השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 
 11 או יותר 24

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שגת הכספים.

 האגרה י בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 13 (ד)) 5״

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעתלית (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ח—1968״. השם

ר מ ף ע ס ו  גתאשר. י
 י״ז באייר תשכ״ח (15 במאי 1968) ממלא מקום ראש המועצה המקומית

 וחט 846104) עתלית

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

סת מבנים מסוכנים ' חוק עזר לקרית־עקרון בדבר הרי . 

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1
ה:  המקומית קרית־עקרוךחוק עזר ז

 הגדרות ... . 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח 5

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

t של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום 

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר >

, 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?

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קריודעקרון!

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

 עריכת בריסה 2, (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת

 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כך מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן. לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחדי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב) t המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 הודעות 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכגה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256.

 2 ס״ח תעי״ח, עט׳ 108.
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 (ג); בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן(א) או ביצע את
 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע.

ו ביצוע עבודות  4. אישר המהנדס, לאחד בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים א
 , . , , על ידי ראש

 לציבור, דשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות המועצה
 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים'3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת אישור םכום
• ההוצאות  י

 המהנדס בדבר הנ*כום ראיה לכאורה.

ף סמכות ראש ך י ^ ך ן כ ל נ ׳ ב ה ד י ב ת ם ל ע ב  6. (א): ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, ב
' ., המועצה • < . •  ׳

 .את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. יהטהנדמ
, להיכנס לבני! ף י ע ם ם ה י ת ן י ן : נ מ ס ש ב מ ג ו ש ה 1  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה אד למהנדס ,

 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו.הבוגדים או לידי כל.אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך:אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרוגה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום'בולט
 באחד המקומות האמורים •או על הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית,

 8״ העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד. העבירה ענשים:
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לב

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק -עזר לקרית־עקרון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ןן_ השם
 1968״.

ה י ר כ י ז ד ע ל  נתאשר. ג
 כ״ב באייר תשכ״ח (20 במאי 1968) ראש המועצה המקומית קרית־עקרון

 >חמ 85342)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לרטת־ישי בדבר סלילת רחובות

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו-25 לפקודת המועצות המקומיות1
 המועצה המקומית רמת-ישי חוק עזר זה:

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

 ביבים!
 ״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, בי?
 בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר או שוכר-משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים;
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד 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-חיים בהתאם לחוק

 עזר זה;
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או הומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

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

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

 או מקצתן;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת-ישי;

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברהוב מסויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים;

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם;
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 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) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם;
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה;

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה;
 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב;

 1 דיני מדינת ישרא?, נוסח חרש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עם׳ 108.
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 החלטה על.
 סלילח רחוב

 הזרעה ע?
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת כביש

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים ונכי

 פסדונות על
 חשבו״ז דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים

 ״נכס גובל״ לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 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 בכתב.את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן;׳
 ״תשתית״ —דובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחר, 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.

 3. החליטה.המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 4. . (א) המועצה רשאית לשנות רחבןש של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה
׳  ובין לצמצום. י

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
 אלה 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 אורד 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 כידי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא;
 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו ׳המלא של. הכביש ובין שלא כדי

 י רחבו המלא;
 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים, כאמור;

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

 6. (א). בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב: שבו נסלל הכביש בשיעור של. 75%.

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הגכםים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיל 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,
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 לשלם למועצה, היד חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,
 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה,

 (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
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 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;
 (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 אודך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשוגה 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.

 1,1. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו; הפרטים, התנאים והדרכים

 כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (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 עגינים אלה.

 מדרכות

 כיעורי דמי
 השתתפות

 גםלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 כטסרה ׳58
 אי ביצוע

 סלילת כבי׳!6
 ע? ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם ני^סרה לידי האדם שאליו היתה
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או

 מסירת הודעות
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 הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה

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

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

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

 15. חוק עזר לרמת ישי (סלילת רחובות), תשי״ט—1959 3 — בטל.

 16 י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת-ישי (סלילת רחובות), תשכ״ח—1968״.

 נתאשר. ע ו ד ד י נ א י
 יכ״ז באדר תשכ״ח (27 במרס 1968) ראש המועצה המקומית רמת-ישי

 (חט 85493)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 3 ק״ת תשי״ט, עט׳ 991.

 י תיקון טעויות דפוס

 בצו המלאכות והתעשיות (הסדרתן)(תיקון), תשכ״ח—1968, שפורסם בקובץ התקנות 2225,
 תשכ״ח, עמ׳ 1470, בסעיף 1(5), במקום ״159״ צ״ל ״158״׳.

 באכרזת חולון (שינוי תחום העיריה), תשכ״ח—1968, שפורסמה בקובץ התקנות 2228,
 תשכ״ח, עמי 1532, בסעיף 1, לפני השורה המתחילה במלה ״רצועה״ צ״ל :

 ״7058, 7124 עד 7127, 7131, 7132, 7133, 7160, 7177 — פרט לחלקים הנמצאים מערבה לקו

 המסומן במפה.״

 בחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות נסיעה, החסנה וחניה), תשכ״ח—1968,
 שפורסם בקובץ התקנות 2229, תשכ״ח, עמ׳ 1565, בתוספת הראשונה, בטור דור בשורה נתניה,

 במקום ״214״ צ״ל ״114״, ובטור רא׳ש־העין בשורה,בר גיורא, במקום ״245״ צ״ל ״145״.
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 י המחיר 120 אגורות הודפס עיי המדפיס הממשלתי, ירושלים


