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 חוק הטיס, 1927
ת ו י ר ק ת ב ת ו ו נ ו א ת ה ב ר י ק ן ח י נ ע ת ב ו א ר ו ת ה ו ע ב ו ק ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ר10 לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות
, סעיפים 30,29 ד31 לחוק הטיס, 1927 2 (להלן — •חוק הטיס), וסעיף י  (הטלת חוקים), 1937 1

, אני מתקין תקנות אלה:  14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3

 1. בתקנות אלה —

 ״בעל כלי טיס״ — לרבות המפעיל והשוכר!

 ״המנהל״ — ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה, או מי שהוסמך על ידי השד

 לענין תקנות אלה למעט תקנות 17,10 ד18!

 ״השר״ — שר התחבורה!

! ועד או המשמש לטיסה, לרבות הציוד המותקן בו  ״כלי טיס״ — כלי או מיתקן המי

נת ישראל!  ״כלי טיס ישראלי״ — כלי טיס רשום במדי
 ״נזק חמור״ — נזק או קלקול מבנה המשפיע בצודה שלילית על חוזק המבנה, ביצועים או
 תכונות טיסה של כלי הטיס, המחייבים, כרגיל, תיקון רבתי או החלפת הרכיבים שניזוקו
 או נתקלקלו, למעט השתקת מנוע, נזק המוגבל למנוע בלבד, התכופפות של מעטים
 וכיסויים, כיפופים בציפוי, חורים קטנים בציפוי או בבד, נזק שנגדם ללהבי המדחף
 בשעת הסעת כלי הטיס על הקרקע, ונזק לצמיגים, לאבזרי מנוע, לבלמים או לקצוות

 כנפיים!
נת ישראל, לרבות מימי החופין שלה, נהרותיה ואגמיה וכל שטח  ״שטח של המדינה״ — מדי

 באדנותה ובשליטתה. ולרבות המרחב האוירי מעליה!

 ״תאונה״ — כל תאונה בטיסה ותאונת הפעלה!

 ״תאונה בטיסה״ — כל אירוע לכלי־טיס שתקנה 2 חלה עליו, הכרוך בהפעלת כלי טיס
 והקורה בפרק הזמן החולף מרגע שאדם כלשהו עולה לכלי הטיס בכוונה לטוס בו עד

 אשר כל אדם כזה יורד מכלי הטיס, אשר כתוצאה ממנו —
ו או במגע עם כלי הטיס או עם כל דבר  (1) אדם שהיה בכלי הטיס או מעלי

 המחובר לכלי הטיס, נהרג או נפגע, או
 (2) כלי הטיס ניזוק נזק חמור!

 ״תאונת הפעלה״ — כל אירוע לכלי טיס שתקנה 2 חלה עליו, הכרוך בהפעלת כלי טיס,
ו נהרג אדם או נפגע או שכלי הטיס ניזוק נזק  למעט תאונה בטיסה, אשד כתוצאה ממנ

ד!  חמו
 ״תקרית״ — כל אירוע הקשור בהפעלת כלי טיס שתקנה 2 חלה עליו ושיש בו לכאורה, משום
 עבירה על הוראות בטיחות הטיס או שיש בו סיכון חיי בני אדם או שבו נגרם לכלי

נו נזק חמור או שיש בו סכנת נזק לכלי הטיס או לכל רכוש אחר.  הטיס נזק שאי

ו נ  2. תקנות אלה חלות על כלי טיס אזרחי ישראלי באשר הוא ועל כלי טיס אזרחי שאי
 ישראלי הנמצא בשטחה של המדינה, הכל לפי הענין.

 1 ע״ר 1937, תום׳ 2 מסי 707, עמ׳ 563.

 2 חא״י, כרך גי, עמ׳ 2551.

 3 ע״ר תש״ח, חוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.
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 הודעה לשך :
 ולמנהל 3ד3ד

 תאונה *ו תקרית

 ההודעה יעל
 תאונה או תקרית

 טפידת גרטיפ
 על ידי המנהל

 על תאונה לגלי
 טיפ זר

 פדטיפ מ&«ימ

 הע8דת חומד .
 פקשד לתאונה
 או• תקרית על

 ידי נציג ישראלי
 גחוץ־לארץ

 פמגות לאםוד י
 טיפות גלי טיפ
 .ושלילת רשיון

 איש *וות

 ?^^75"ה'ודעה צל תאונה או תקרית שבה מעורב כלי טיס תימסר במהירות האפשרית
 לידי המנהל על ידי מי שהיה טיים־מפקד של כלי הטיס בזמן האירוע, התאונה או התקרית,
 .ואפ נבצר הדבר ממנו — על ידי איש צוות אחר או על ידי בעל כלי הטיס או אדם אחר

 שהיה עד לתאונה או לתקרית.

 (ב) נמסרה הודעה על תאונה לפי תקנה זו יעבירה המנהל לשר.

ו פרטים מלאיפ, ככל האפשר, בכל הנוגע לאלה: נ  4. (א) בהודעה לפי תקנה 3 יצרי
 (1) לאומיותו, פרטי רישומו וסוגו של כלי הטיס!

 (2) ׳ שם בעל כלי הטיס וכן שם מפעילו או שוכרו, אם יש כאלה!

 (3) שם הטייס־המפקד על כלי הטיס!

ו וזמן של אירוע התאונה או התקרית (לפי מקום האירוע)! י  (4) תאר

דועה!  (5) ,מקום אירוע התאונה או התקרית ביחס לנקודה גיאוגרפית י

 (6) מקום הימצא כלי הטיס בעת מסירת ההודעה ותיאור פני השטח!

 (7) נקודת היציאה של כלי הטיס ונקודת היעוד הקרובה!

 (8) שמות האנשים שנהרגו או שנפגעו בתאונה ומקום הימוצאם ואלה שנשארו

 בלתי נפגעים כאמור! .

 (9) ! תיאור התאונה או התקרית וסיבותיה במידה שהן ידועות!

 (10) פרטים על הנזק לכלי הטיס ועל כל נזק אחר שנגרם!
 (11) שמו ומענו של מוסר ההודעה.

 (ב) נמסרה ההודעה לפי תקנה 3 בעל־פה, תימסר למנהל במהירות האפשרית
ך לא יאוחר מ־24 שעות לאחר אירוע התאונה או התקרית.  :ההודעה בכתב, א

ת מסירת ההודעה כאמור, יועברו לאחר מכן בעת ע  (ג) פרטים שלא נודעו ב
 היוודעם.

ו ישראלי, ימסור המנהל נ נה בטיסה, בשטחה של המדינה,׳ לכלי טיס שאי  5. אירעה תאו
 לשלטונות המוסמכים של המדינה שבה רשום כלי הטיס ולשלטונות המוסמכים של המדינה
נה! הודעה זו תכלול את הפרטים:שחובה למסרם  שבה יוצר כלי הטיס הודעה בדבר התאו
 לפי. תקנה 4(א) במידה שניתן למסור אותם מיד, אולם מסירת .ההודעה לא תתעכב בגלל

 ידיעות בלתי מושלמות.

 6. אירעה תאונה או תקרית אשר חלות עליה הוראות תקנות אלה, ימסור בעל כלי הטיס
 למנהל, לפי דרישתו׳•.תודי המועד שצויין בדרישה, פרטים נוספים וכל מסמך שברשותו

 ושדרשס המנהל.

נת ג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ידיעה על תאונה או תקרית במדי  7. הגיעה לנצי
 חוץ שבה היה מעורב כלי טיס ישראלי, ימסור הנציג במהירות האפשרית הודעה בהתאם
 לתקנה 4 לידי המנהל וישלח. אלין דין וחשבון על הידוע לו לגבי התאונה או התקרית וכן

 כל מסמך הקשור בתאונה או התקרית שהגיע לידו.

 8. (א) אירעה תאונה או תקרית, רשאי המנהל, בהודעה אל בעלי כלי הטיס, להורות
 על איסור הפעלת כלי הטיס, בתנאים שיורה, ועל עיכובו, הכל לפי הענין, וכן להתלות
 רשיונו של איש צוות בכלי טיס ישראלי שהיה בכלי הטיס בעת התאונה או התקרית עד

 להשלמת החקירה.
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 (ב) בעל בלי הטיס שנמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א) ימלא אחר הוראות
 המנהל הכלולות בהודעה.

 9. אירעה תאונה או תקרית והמנהל הודה על איסור טיסת כלי הטיס או שכלי הטיס
 נעשה בלתי כשיד לטיסה, לא יגש אדם לכלי הטיס, לא יביא לידי שינוי במצב כלי הטיס

 ובכל חפץ או דבר שהיו מעורבים בתאונה או התקרית, ולא יבצע בהם תיקון ולא יורידם,
 מכלי הטיס, אלא אם ניתן היתד לדבר על ידי המנהל, או אם דרוש לעשות כן להצלת כלי
 הטיס או להצלת חיי אדם, בעל חיים, דברי דואר או חפצים אחדים או כדי למנוע סכנה או

 הפרעה לטיס.

 10. (א) אירעה תקרית, רשאי המנהל למנות ועדת חקירה (להלן — ועדה), המורכבת
 מאדם אחד או יותר, ויורה לה על חקירת התקרית במהירות האפשרית בהתאם לנסיבות.

 (ב) אירעה תאונה, דשאי השר למנות ועדה המורכבת משלושה אנשים או יותר,
 ויודה לה על חקירת התאונה במהירות האפשרית בהתאם לנסיבות.

 (ג) הודעה על מינוי ועדה כאמור תימסר לבעל כלי הטיס ולמעורבים בתאונה או
ך ברשומות. כ ל  בתקרית! מונתה ועדה לחקור בתאונה, תפורסם הודעה ע

 11. ועדה רשאית לפרסם בדרך הנראית לה הודעה על ניהול החקירה * בהודעה יצויין כי
 כל אדם היודע דבר הקשור בתאונה או בתקרית נדרש למסור פרטים בקשר לסיבות ולנסי־

 בות של התאונה או התקרית במקום ובזמן שיפורשו בהודעה.

 12. ועדה רשאית לשם מילוי תפקידיה —
 (1) לפסוק לכל אדם שהיה נוכח בישיבות הועדה על פי דרישתה, סכום כסף

t שהוציא עקב הופעתו 
(  (2) לבקר בכל מקום אשד לדעתה יש צורך לבקרו לצודד החקירה

 (3) לקרקע את כלי הטיס המעורב בתאונה או בתקרית וכן לעכב כל חפץ או
 דבר אחר הקשור בתאונה או בתקרית, לרבות תעודות ורשיונות של כל אדם

 שהיה מעורב בהן אם נחוץ לעשות כן להשלמת החקירה!
 (4) לאחוז באמצעים לשמירה על מקום התאונה או התקרית, על כלי הטיס
 המעורב בתאונה או בתקרית או כל חלק ממנו ועל מסמך או חפץ המעורב בהן
 ועל כל דבר העשוי לשמש ראיה — במצבם שלאחר התאונה או התקרית — כל

 עוד נחוץ הדבר להשלמת החקירה.

 13. אירעה תאונה בטיסה, בשטחה של המדינה, לכלי טיס שאינו ישראלי, רשאי המנהל
 להרשות, בתנאים שיקבע, לנציג השלטונות המוסמכים במדינת רישום כלי הטיס ולנציג
 יצרן כלי הטיס להשתתף בחקירת התאונה או לצרף את נציג יצרן כלי הטיס כמשקיף או

 כיועץ לועדה שמונתה לפי תקנה 10.

 14. יושב ראש הועדה ינהל פרוטוקול מישיבות הועדה היושב ראש יקרא את ־ההודעות
 שגבתה הועדה, או שנמסרו לה, בפני מוסד ההודעה, אשר יאשר בחתימת ידו כי אכן נקראה

 ההודעה בפניו,׳ סירב לחתום, יצויין הדבר בפרוטוקול.

 15. עם סיום החקירה, תמסור הועדה דין וחשבון על התאונה או התקרית לשר או למנהל,
 הכל לפי העגין, ואליו יצורפו הפרוטוקול וההודעות שגבתה הועדה או שנמסרו לה ובו
 יפורטו העובדות שקבעה! כן יכלול הדין וחשבון מסקנות והמלצות של הועדה במידה שהיא

 נתבקשה להמציאן.
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 16. נגרמה או נתאפשרה המאונה או התקרית על ידי אי מילוי אחר הוראות כל דין, העגת* הדו״ח
,  למשטרה יעביר השר או המנהל, הכל לפי הענין, את דין וחשבון הועדה למשטרת ישראל.

 טנוגות ל*טל
 17. מצא השר או המנהל, הכל לפי הענין, על סמך דין וחשבון הועדה, כי יש מקום לבטל להשעות,

 או להתלות רשיון, תעודה, מסמך או סמיכות הנוגעים לטים של כל אדם, או כי יש להעיר, להמרות יוגי׳
 לנזוף או להזהיר כל אדם הקשור בתאונה או בתקרית, או כי יש לרשום ציון כלשהו במס־
, יעשה זאת לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יבוטל רשיון, תעודה, מסמך או לו ;  מכים הנוגעים
 סמיכות של כל אדם ולא יותלה מסמך כאמור לתקופה העולה על שלושה חדשים אלא

 באישור מוקדם של השר.

 18. בתקופת כהונתה של ועדה וגם לאחד שהגישה דין וחשבון בהתאם לתקנה 15, רשאי פמגויומ השר :
 , . , . וה«הל לגגי ״

ה ו ע ו ה ח ״ ו  השר או המנהל, הכל לפי הענין — ד

 (1) להורות על סגירת תיק חקירה או הפסקתה אם נראה לו מועיל לעשות כן .
 לטובת הציבור!

ת חדשות שלא היו דו נ  (2) להורות על חידוש חקירה שהופסקה אם נתגלו עו
 ידועות עד אותה שעה!

 (3) להודות על חקירה נוספת או על השלמת החקירה על ידי אותה ועדה או
 על ידי ועדה אחרת!

c !(4) להורות על ביצוען של אותן המלצות מהמלצותיה של הועדה הנראות לו 

 (5) להורות על פרסום הדין וחשבון של הועדה או להרשות פרסומו, כולו או
 חלקו, בכל צורה שתיראה לו.

 19. הועדה רשאית — הנוהל נישיבות
י י ע י !  (1) לנהל את ישיבותיה ולקבוע את סדרי עבודתה בעצמה, במידה שלא נקבע י

 אחרת בתקנות אלה!

 ,(2). להרשות או לא להרשות לקהל להיכנס לישיבות הועדה.

 20. (א) לאחד הגשת דין וחשבון, דשאי השד או המנהל, הכל לפי הענין, תוך שלושה «יגו8 מסמגיט

 חדשים ממועד סיום החקירה, להורות כי מסמכים, חפצים ודברים אחרים אשר עוכבו על ידי השלם* י*"״,"
1 י י 9  הועדה, יישארו בעיכובם עד לסיום הליכי החקירה או הבידור בפני כל בית משפט, זולת אם '

 הורה בית משפט אחרת. ,

 (ב) לא הורה השד או המנהל כאמור, יוחזרו המסמכים והחפצים לידי האדם שאצלו
ד עליהם, זולת אם הורה בית משפט אחרת. ו בשעת שימת י  הי

ק עונשיו ו ח ע ב ב ק נ י ש פ ף כ ס א ו מ ס א נ ו _ ק נ ל ד ת אל,־, . ו נ ק  21. העובר על הוראה מהוראות ת

 הטיס.

 22. לתקנות אלה ייקרא ״תקנית הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס), י,ש8
 תשכ״ט—1969״.

ל מ ר ה כ ש  ט׳׳׳ו באדר תשכ״ט (5 במרס 1969) מ
״ שד התחבורה 5 5 2 0 9 * ת < 

 קונץ מתקנות 2377,«׳ באייר תשפ״ט, 25.4.1969 1325



 חוק רישוי שירותי התעופה, חשכ״ ג-963 ן
 חוק הטיס, 927ו

ה ס י ן ט מ ת ז ו ל ב ג ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק רישוי שירותי תעופה, תשכ״ג—1963! (להלן —
 חוק הרישוי), סעיפים 10 (9), 30 ופסקה 1 לתוספת ג׳ לחוק הטיס, 1927 2 (להלן — חוק
ן תקנות , אני מתקי  הטיס), וסעיף 14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3

:  אלה

 1. בתקנות אלה—•

 ״איש צוות״ — איש הממלא בזמן טיסה תפקיד חיוני לפעולת כלי טיס ובידו רשיון בר־
 תוקף לפי חוק הסיס למילוי אותו תפקיד,•

 ״המנהל״ — ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהוסמך על ידיו לצורך
!  תקנות אלה, כולן או מקצתן

 ״זמן תפקיד״, לגבי איש צוות — משך הזמן שבו הוא נדרש על ידי המפעיל להיות במקום
 נתון, למעט מקום מנוחה, או זמן טיסה, כחבר צוות מורחב, כחבר צוות מוגבר או כנוסע
 בכלי הטיס (להלן — בהגדרה זו — עבודה), ובלבד שאם היתד, הפסקה שאינה עולה על
 שמונה שעות בין תקופת עבודה אחת כאמור לבין תקופת עבודה שניה, תחושב הפסקה
 זו כזמן עבודה כאמור! אך אם איש הצוות אינו מועסק בנתיבי אויר בינלאומיים ומע־

 בידו סיפק לו מקום מנוחה, לא יחושב לגביו זמן ההפסקה זה כזמן עבודה!

 ״זמן טיסה״, לגבי איש צוות — משך הזמן שבו הוא נמצא בתפקיד בעמדה בתא הטייס,
 מהרגע שבו נע כלי הטיס לראשונה בכוח עצמו לשם המראה עד לרגע שבו הוא דימם

ו בסוף הטיסה!  מנועי

 ״חודש״ — שלושים יום רצופים!

 ״חומר רעיל״ — הומר שנקבע כחומר רעיל על פי פקודת הרוקחים * !

 ״חופשה״, לגבי איש צוות — משך זמן שבו אין הוא נדרש לעמוד לרשות מעבידו כאמור
ד!  בתקנה 4, אולם משך זמן זה לא יכלול מנוחה לפני תפקי

!  ״טייס־מפקד״ — כמשמעותו בתקנות הטיס (רשיונות עובדי טיס), תשט״ז—1956 5
 ״טיסה חקלאית״ — טיסה בכלי.טיס המשמש דדך כלל לריסוס ולאיבוק והנושא חמרי איבוק,

 ריסוס, עישון או פיזור, לרבות המדים לזריעת עננים!

 ״טיסה.סדירה״ — טיסה בנתיב ובזמן קבועים מראש לשם הסעת נוסעים או הובלת טובין,

 למעט טיסה חקלאית!
 ״טיסה שאינה סדירה״ — כל טיסה שאינה טיסה סדירה או טיסה חקלאית *

 ״טיסה מסחרית״ — טיסה סדירה, טיסה שאינה סדירה או טיסה חקלאית!
 ״•טמפרטורה״ — מידת החום במעלות צלסיוס השוררת בסביבה בו מופעל כלי הטיס והנמדדת

 בצל בגובה מטר מעל פני הקרקע!

 1 ס״ח תשב״ג, עמי 104.

 2 הא״י, כדך גי, עמי .2551.

 3 עייר תש״ח, תוס׳יא׳ מט׳ 2, עמי 1.

 4 חא״י, כרך ני, פרק ק״ו, עמי 1124 ; ס״ח תשכ״ד, עמי 104.

 5 ק״ת תשט״ז, עמי 912 ; תשכ״ח, עמי 20.
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 ,,יממה״ — עשרים וארבע.שעות רצופות!
 ״כלי טיס״ — כמשמעותו של אוירון בחוק הטיס, לרבות כלי טיס המסוגל להימצא באויר

ד! י די תגובות האו ד על י צ מ  , \ מכוח העילוי ה

נו פחות משעתיים, בו יכול הוא לנוח ך זמן שאי ש מ  ״מנוחה בזמן טיסה״, לגבי איש צוות —
יס! ח לתא הטי ח נו מושב מתקפל, מ  : בכלי טיס, על מושב נוח שאי

 ״מנוחה לפגי תפקיד״, לגבי איש צוות — מנוחה לפני זמן תפקיד במקום מנוחה שהמפעיל
ד לרשותו!  ; העמי

ל רשיון המפעיל כלי טיס בטיסה מסחרית! ע ב  ״מפעיל״ —
ועד לשמש לו כמקום מנוחה, לרבות מגורי  ״מקום מנוחה״, לגבי איש צוות — מקום המי

! -הקבע שלו

רכב ממספר מספיק של אנשי צוות המאפשר החלפת תפקידים  ״צוות מוגבר״ — צוות המו
 בין אנשי הצוות ומנוחה לסרוגין!

 ״צוות מורחב״ — צוות המורכב משלושה טייסים ואיש צוות נוסף!

 ״צוות מזערי״ — צוות המורכב ממספר האנשים הקטן ביותר הדרוש להפ׳עלת כלי טיס כפי
, ! ן ו  שנקבע בספר כלי הטיס של יצרן הכלי ובנוהלי המבצעים שנקבעו על פי הרשי

 ״רביע״— תשעים יום רצופים! ,

 ״ריסוס ואיבוק״ — ריסוס ואיבוק בפועל בעת טיסה חקלאית!

 ״רשיון״ — רשיון שניתן למפעיל על פי חוק הרישוי!

 ״שבוע״ — שבעה ימים רצופי*!

 ״שנה״ —365 יום רצופים.

ל איש צוות, ולא ישמש איש צוות, בזמן טיסה העולה על הזמן  2. (א) לא יעםיק מפעי
:  המפורט להלן

 (1) בטיסה סדירה —

 ה מ מ י  (א) ב

 (!) בכלי טיס המופעל על ידי טייס בודד או טייס בודד ואיש
ת!  : צוות נוסף—8 שעו

 (2< בכלי טיס אשר צוותו המזערי כולל לפחות שני טייסים ואיש
— 12 שעות! ד ח  צוות א

 (ב) 120 שעות בחודש!

 (ג) 300 שעות ברביע!

 (ד) 1000 שעות בשנה!

 (2) בטיסה שאינה סדירה —

 ה מ מ י  (א) ב
 (!) • בכלי טיס המופעל על ידי טייס בודד או טייס בודד ואיש

ת!  צוות נוסף— 9 שעו

 ם י ס י י  (2) י בכלי טיס אשר צוותו המזערי כולל לפחות שני ט
 ^ שעות!
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 (ב) 120 שעות בחודש!

 (ג) 300 שעות ברביע!

 (ד) 0ש1 שעות בשנה!

 (3) בטיסה חקלאית —
 (א) כאשר הטיפול הוא בחומר רעיל והטמפרטורה היא בין 32 ובין

 36 — 5 שעות ביממה, מהן לא יותר מ־4 שעות בריסוס ואיבוק!
 (ב) בכל מקרה אחר — 8 שעות ביממה, מהן לא יותר גד6 שעות

 בריסוס ואיבוק!

 (ג) 100 שעות בחודש, מהן לא יותר מ־80 שעות בריסוס ואיבוק!

 (ד) 250 שעות ברביע, מהן לא יותר כד200 שעות בריסוס ואיבוק!

 (ה) 800 שעות בשנה, מהן לא יותר מ־600 שעות בריסוס ואיבוק.

 (ב) למרות האמור בתקנת משנה (א)(3) לא יעסיק מפעיל איש צוות בטיסה
 חקלאית, ולא ישמש איש צוות בטיסה חקלאית, כאשר הטיפול הוא בחומר רעיל והטמפר־

 טורה עולה על 36.

 3. לא יעסיק מפעיל איש צוות, ולא ישמש איש צוות, ברציפות, לזמן תפקיד העולה על

:  הזמן המפורט להלן

 (1) בטיסה סדירה ובסיסה שאינה סדירה —
 (א) אם איש הצוות נמנה, אותה עת, עם צוות מזערי — 16 שעות!

 (ב) בכל מקרה אחד — 24 שעות ?

 (2) בטיסה חקלאית —
ת!  (א) כאשר הטמפרטורה עולה על 32 — 8 שעו

 (ב) בכל מקדה אחר — 10 שעות.

 4. לא יעסיק מפעיל איש צוות, ולא ישמש איש צוות, סמוך לאחר סיום תקופת זמן תפקיד
 במסגרת מגבלות זמני תפקיד בהתאם לתקנה 3, או בזמן טיסה, כמפורט להלן, אלא אם היה

:  בידו סיפק לנוח, במקום מנוחה, מנוחה לפני תפקיד, שאינה קצרה מהמפורט להלן

 (1) בטיסה סדירה ובטיסה שאינה סדירה —
 מספר שעות מנוחה
 מספר שעות בתפקיד לפני תפקיד נוסף

 עד 10 8
 למעלת נד10 אך לא יותר מ־11 9

 למעלה מ־11 אך לא יותר מ־12 10
 למעלה מ־12 אך לא• יותר מ־13 11' י '1

 למעלה מ־13 אך לא יותר מ־14 12
 למעלה מ־14 אך לא יותר מ־15 13
 למעלה מ־15 אך לא יותר נד16 14

 למעלה מ־16 14 בתוספת שעת לכל שעה
 נוספת בתפקיד מעל ל־16

 . שעות.
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 (2) בטיסה חקלאית—

 זמן טיסה כנוחה לפני תפקיד נוסף

 7 שעות ביממה, מהן עד 5 בריסוס
 ואיבוק יממה.

«יחי«וח  5. (א) מפעיל יעניק לאיש צוות שהוא מעסיק חופשה שלא תפחת מהשיעורים ז
:  המפורטים דלקמן

 (1) בטיסה סדירה —

 (א) 4 יממות בחודש, מהן לפחות אחת בכל 10 ימים במקום מנוחה, וכן

t (ב) 30 יום בשנה, מהם לפחות 10 ימים רצופים 

 (2) בטיסה שאינה סדירה ובטיםה חקלאית —

 (א) יממה בשבוע במקום מנוחה > וכן

 (ב) 30 יום בשנה מהם לפחות 10 ימים רצופים.

 (ב): איש צוות שניתנה לו חופשה כאמור בתקנת משנה (א), לא ישמש במשך אותה
 חופשה, כאיש צוות בטיסה מסחרית.

 6. (א) רשאי טייס־מפקד, בטיסה סדירה או בטיסה שאינה סדירה, לחרוג, ולהורות
 לאיש צוות על חריגה, מהוראות תקנות 2, 3, 4 או 5, אם לדעתו החריגה כאמור חיונית

 לצורך אחד מאלה:

י אדם הנתון בסכנה >  (1) הצלת חי

הז נ י  (2) בטחון המד

 (3) בטיחותו של כלי הטיס 5

 (4) החזרת כלי הטיס לבסיסו, אם התעכב מחוץ לבסיסו מחמת כוח עליון
 והחריגה מהזמנים הנקובים בתקנות אלה תהא סבירה.

 (ב) הורה טיים־מפקד על חריגה כאמור בתקנת משנה (א), יודיעו על כך הוא
 והמפעיל למנהל, בכתב, תוך שתי יממות ממועד מתן ההוראה, ואם היה כלי הטיס מחוץ
 לישראל .— תוך ׳שתי יממות משובו לישראל! הודיע אחד מהם כאמור, יהא השני פטור

 מחובת ההודעה.

 7. (א) לא יעסיק מפעיל איש צוות בטיסה חקלאית, ולא ישמש איש צוות בטיסה
 חקלאית, אלא אס תוך ששת החדשים שקדמו לכך נבדקה, .על ידי רופא שאישר לכך המנהל,
נה רפואית של איש הצוות לשמש בטיסה חקלאית לפי תקנות אלה!  התאמתו ויכולתו מבחי
 ואם היו טיסותיו של איש הצוות כרוכות בטיפול בחומר רעיל — ייבדק דמו תוך 14 הימים

 שקדמו לכך.

 (ב) תוצאות הבדיקה הרפואית, ובדיקת הדם אס תוצאותיה היו שליליות, יועברו
 בהקדם על ידי הרופא שבדק, כאמור בתקנת משנה (א), או איש הצוות לידי רופא שהמנהל

 הסמיכו לכך.

 .חוינה

 הריקות רפואיות
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ן טיסה מ י טיסה, זמני תפקיד וזמני מנוחה מ  8. מפעיל יבטיח ניהול רישום שוטף של זמנ
 ולפני תפקיד, ישמור על רישומים כאמור לתקופה שלא תפחת משנתיים ויציגם למנהלי לפי

 דרישתו.

 9. על אף האמור בתקנות אלה רשאי המנהל לפטור, לאחר התייעצות עם הרופא שהוסי
 מד לפי תקנה 7(ב), ממילוי אחר ההגבלות לגבי זמני טיסה יומית ועונתית, זמני תפקיד
 וזמני מנוחה, אם תנאי הנתיב, תנאי כלי הטיס או תנאי המבצעים מחייבים לדעתו לעשות כן.

 10. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס 200
 לירות.

 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשכ״ט—
 1969״.

ל מ ר ה כ ש  ז׳ בניסן תשכ״ט (26 במרס 1969) מ
 שד התחבורה

 פקודת מס הכנסה

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ד243 לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים
:  של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת),

—  תשט״ז—1956 2

 (1) בדישה, במקום! ״1969״ יבוא ״1972״ !

א: בו  (2) במקום פסקה (2) י

 ״(2) לגבי שנות המס 1960 עד 1968 — סכום העולה על 300 לירות פי מספר
 החדשים שישב באילת באותה שנה!

 (3) לגבי שנות המם 1969 עד 1972 — סכום העולה על 400 לירות פי מספד
 החדשים שישב באילת באותה שנה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממם על הכנסות של תושבי
 אילת) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  כ״ג בניסן תשכ״ט (11 באפריל 1969) ז
1 שר האוצר 7 2 3 1 1 מ 0 ״ ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120 ; ס״ה 534, תשכ״ח, עמ׳ 171.

 2 ק״ת תשט״ז, עמי 576 ¡ תשכ״ו, עמי 2039.
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 דנייןיותקנה 2א

 תיקון תקנה 2ג

s2 תיקון תקנה 

 תיקון תקנות
 2ד ו־2ה

 הופעת תקנה
12 

 פקודת מס הכנסה
ל ״ ח ת נ ו י ו ז ח א י ה ם ו י מ י י ו ס ם מ י ב ו ש י ת ב ו ח נ ה ר ו ו ט ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ר243 לפקודת מס הכנסה ג
ן תקנות אלה:  של הכנסת, אני מתקי

 1. בתקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאחזויות נח״ל), תשי״ז—
(להלן — התקנות העיקריות) — 2 1957 

״ ובה, במקום ״1969״ יבוא ״1968״ ? - (1) האמור בתקנה 2א יסומן ״(א)
א: בו  (2) אחרי תקנה 2א (א) י

 ״(ב) מי שהיד. תושב ירוחם או מעלות שנים עשר חדשים רצופים לפחות, יהא
 זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בשנות המס 1969 עד 1972 בשיעור
 יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת היותו תושב כאמור
 לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון ההכנסה של תושב
 כאמור כל סכום העולה על 400 לירות פי מספר החדשים שבהם היה תושב

 כאמור באותה שנה.״

א: בו ה 2ב לתקנות העיקריות יסומן ״(א)״ ואחריה י  2. האמור בתקנ
 ״(ב) מי שהיה תושב מצפה־דמון, חצור או נתיבות שנים עשר חדשים
 .רצופים לפחות, יהא זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בכל שנה
 , משנות המס 1969 עד 1972 בשיעור יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה
 אותה שנה בעת היותו תושב כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא
 יובא בחשבון ההכנסה של תושב כאמור כל סכום העולה על 400 לירות פי מספר
ן ובלבד שלגבי תושב מצפה־ ה נ  החדשים שבהם היה תושב כאמור באותה ש

 דמון. לא תחול תקנת משנה זו לגבי שנת המם 1969.״

ות העיקריות, במקום ״1969״ יבוא ״1972״.  3. בתקנה. 2ג לתקנ

 4. בתקנות 2ד ו־2ה לתקנות העיקריות, במקום ״1969״ יבוא ״1968״.

א: בו  5. בתקנות העיקריות, תקנה 2ו תסומן ״2ז״ ואחרי תקנה 2ה י

ה 2ו. מי שהיה תושב שלומי או כרמיאל שנים עשר חדשים רצופים לפחות, מ נ ה י י י ט 8  • ״
 ממפ לתושבי י . • ,

«יאל יהא זכאי לפטור או להנחה ממם על הכנסתו בשנות המם 1969 עד 1972 ר  שלומי ו־

 בשיעור י יחסי שהוא כיחס של סכום הכנסתו שהושגה אותה שנה בעת
 היותו תושב כאמור לסך כל הכנסתו אותה שנה, ובלבד שלא יובא בחשבון
 ההכנסה של תושב כאמור כל סכום העולה על 400 לירות פי מספד החד

 שים שבהם היה תושב כאמור באותה שנה.״
 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות. בישובים מםויימים וכהיאח־

 זויות נח״ל) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 כ״ג בניסן תשכ״ט (11 באפריל 1969)
 (חני 723110)

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 6, עמ׳ 120 ; ס״ח 534, תשכ״ח, עמ׳ 171.

 2 ק״ת תשי״ז, עמי 1216 ; תשכ״ז, עמי 2039.
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ה א ש י נ ה ש נ מ ל א מ ל י י ו ל ת ת ב צ י ם ק ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 78 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב], תשכ״ח—
: י מתקין תקנות אלה  1968 !, אנ

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשכ״ה—
 21965, במקום ״150 לירות״ יבוא ״200 לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה)
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 כ״ה בניסן תשכ״ט (13 באפריל 1969)
י <750328 ג ו מ ל ף א ס ו  m י

 שר העבודה

 1 ס״וז 530, תשכ״ח, עמי 108.

 2 ק״ת 1774, תשכ״ה, עמ׳ 2745.

9 ו 6 8 -  חוק הכיסוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ ח

ם ו ש י ר ר ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 193 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, אני מתקין תקנות אלה:  תשכ״ח—1968 ג

, בפסקה 3, במקום ״ר3״ , תשכ״ג—1963 2 ם) (רישו מי  1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאו
 יבוא ״ד6״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ט—
 1969״.

 כ״ה בניסן תשכ״ט (13 באפריל 1969)
י ג ו מ ל ף א ס ו  >חמ 750310< י

ד העבודה  ש

 1 ס״ח 530, תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת 1481, תשכ״ג, ע«׳ 1988 ; ק״ת 1706, תשכ״ה, עמ׳ 1689 ; ק״ת 2360, תשכ״ט, עמ׳ 1048,
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 חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-1965

ן י ס ו ל כ ו ם א ש ר ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—11965
 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום ״ט׳ באייר תשכ״ט תיקיו»?נה 10  1. ׳ בתקנה 10 לתקנות מרשם האוכלוסין, תשט״ו—1955 2
 (27 באפריל 1969)״ יבוא ״י״ז באייר תשכ״ט (5 במאי 1969)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם האוכלוסין (תיקון מסי 2), תשכ״ט—1969״. השפ

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ט״ז בניסן תשכ״ט (4 באפריל 1969) ח
1 שר הפנים 7 6 6 4 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 270.

 2 ק״ת 519, תשט״ו, עמי 969 ; ק״ת 2362, תשכ״ט, עמ׳ 1082.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

ם ה ר ב ח ס ה ת ו ו י ק י נ ק נ ק ו י נ ק ר נ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר: ו מצווים לאמו  1957 אנ

_ מימיו פעי!־ 1 ף ! י ע ס  1« בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נקניק ונקניקיות), תשכ״ז—967! 2, ב

. י (1) בהגדרות של ״יצרן״, ״ייצור״ ו״תערובת״, במקום ״נקניק ונקניקיות״ יבוא  . י י
 ״נקניק או נקניקיות״?

א: בו  (2) במקום הגדרת ״המנהל״ י

הל״ — מנהל חטיבת כימיה ומזון במשרד המסחר והתעשיה או מנהל  ״״המנ
 שירות המזון במשרד הבריאות״.

פ ש ז  2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נקניק ונקניקיות) (תיקון), י
 תשכ״ט—1969״.

 כ״ב באדר תשכ״ט (12 במרס 1969)
 (חמ 740129)

ף ר ב ש א י ז ל י ז ר ל ב א ר ש  י
 שר הבריאות שר המסחר והתעשיה

1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.  י
 2 ק״ת 2030, תשכ״ז, עמי 2236 ; ק״ת 2047, תשכ״ז, עמי 2470.
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 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952

ה ר ש ת א ב ו ח ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 י, ואחרי
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, אחרי ״הרפובליקה  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), תשכ״ו—1966 2
נידד וטובגו, יון״.  הדומיניקנית״ יבוא ״טרי

 2. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ט—1969״.

ד באדר תשכ״ט (14 במרס 1969) י  כ
: א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 7 6 6 2 מ 4 ח ) 

ים  שר הפנ

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 354 ; תשכ״ו, עמ׳ 52.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 1857 ; תשכ״ט, עמ׳ 1242.

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952

ק ו ח ת ה ו א ר ו ה ם מ י מ י י ו ס ם מ י נ ו י דרכ ל ע ר ב ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי -מעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 •י, ואחרי
י מצווה לאמור:  התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אנ

,  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מסויימים), תשכ״ד—1964 2
נידד וטובגו, יון״. / אחרי ״טנגניקה״ יבוא ״טרי  בטור א

 2. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מסויימים) (תיקון),
 תשכ״ט—1969״.

 כ׳יד באדר תשכ״ט (14 במרס 1969)
1 7 6 6 2 א 4 ר י פ ה ש ש ם מ י י  m ח

 שר הפנים

 1 ס״ח תשי״ב, עמי 354 ; תשכ״ו, עמי 52.

 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1382 ; ק״ת תשכ״ח, עמי 2261.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשס״ז-1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  ,-׳ צ

 בתוקף סמכותי לסי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
ר: י מצווה לאמו ר ועדת הכםפיםישל הכנסת, אנ ו ש י א ב ו  הכנסה), תשט״ז—1956 >

ל י־ «8וד מ«פ ל ו פ כ ו כ ס  1. איגרות חוב.רשומות על שם של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ ב
ה פ נ ־ פי ה  של שלושה מיליון לירות, נושאות ריבית בשיעור של 8% לשנה, שהוצעו לציבור על )

 פרוספקט מיום י״א בניסן תשכ״ט (30 במרס 1969) (סדרה 53), ההכנסה מריבית המשתלמת
 עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית

.  לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 20), תשכ״ט—1969״. י<ש8

 י״א בניסן תשכ״ט (30 במרס 1969)
 (חמ 72650)

 1 פ״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינה ישראל, נוסח תדש 6, עמי 120.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז-956 ן

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

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

פטור ממפ עד לפיתוח חקלאי ;  1. . איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק י
ר הפנפה ן ב י צ 1 , ו ע צ ן ה ש  בע״מ, בסכום כולל של עשרה מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 974! ו

 על פי פרוספקט מיום י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969) (סדרה 28), ההכנסה מריבית
 המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו

.  מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 21), תשכ״ט—1969״. השפ

ף ר ב ש א  י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969) ז
! . . שר האוצר 7 2 1 < 5 0 מ ח ) 

 1 סייח 201, תשט׳״1, עמי 52.

 2 דעי מדינו! ישראל, נופח חדש 6, עמ׳ 120.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
1956 - ן ״ ס ש  ת

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק
 לאומי בע״מ, בסכום כולל של עשרה מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1974 ושהוצעו
י פרוספקט מיום ט׳ בניסן תשכ״ט (28 במרס 1969) (סדרה 55), ההכנסה מריבית  על פ
ח מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו  המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם ח

.  מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

ר ממס הכנסה) (מם׳ 22), תשכ״ט—1969״. פטו ) ן ו  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

ף ר ב ש א  ט׳ בניסן תשכ״ט (28 במרס 1969) ז
ח האוצר ) ש ז 2 6 5  >י** °

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 חוק לשכת עורכי הדיו, תשכ״א-1961
ן י ד ־ ך ר ו ת ע ו ר י ש י ל ל מ י נ י ף מ י ר ע ר ת ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1961 י,
: ׳ ה ל  מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים א

, .לאחר  1. בתוספת לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), תשכ״ה—1965 2
א: בו  סעיף 7 י

 ״־י«י« ««י 7א. הגשת שטר למשרד הוצאה לפועל לביצוע ללא! פסק דין של בית
:  משפט

 עד 500 לידות — 15% מהסכום העומד
 לגביה אך לא פחות

 . מ־20 לירות.

 מ־501 לירות — 124% מהסכום העומד
 עד 3,000 לירות לגביה אך לא פחות

 מ־75 לירות.
 מ־3,001 לירות — 10% מהסכום העומד
 עד 5,000 לירות לגביה אך לא פחות

 מ־375 לירות.

 מ־5,001 לירות — 6% מהסכום העומד
 עד 20,000 לירות י לגביה אך לא פחות

 . מ־500 לירות.
 1 ס״ח 347, תשכ״א, עמ׳ 178.

 2 ק״ת 1745, תשכ״ה, עמ׳ 2364.
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 5% •מהסכום העומד
 לגביה אך לא פחות

 מ־1,200 לידות.

 מ־20,001 לירות
 ומעלה

: ה ר ע  ה

 (1) לא שולט החוב מיד לאחר משלוח ההתראה ופעל עודך הדין
 פעולות נוספות בהוצאה לפועל לשפ גביית החוב, יקבל
 עורך הדין, בנוסף לשכר הטרחה האמור, שכר בעד הפעולות

 הנוספות כמפורט בסעיף 7.

ן והוגש לביצוע בהוצאה ת וניתן פסק די דו ג  (2) הוגשה התנ
 לפועל, ייקבע — בנוסף לשכר הטרחה המגיע לפי סעיף
 1 (א) או 2 (א) — שכר טרחה בהוצאה לפועל לפי המפורט

ן (תעריף מינימלי) (תיקון מס׳ 2),  2. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדי
 תשכ״ט—1969״.

 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), חשכ״ד-963ו
ל ו ל ת ה ר צ ו ל ת ק ש ו ו שי ר ו צו י ת י ר ד ס ר ה ב ד ם ב י ל ל  כ

 \ .בתוקף סמכותה לפי סעיפים 3, 53 ו־70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
:  תשכ״ד—1963*, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה

 1. בסעיף 44 לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מס׳ 2), תשכ״ח—
 21968, המלים ״ותרנגולי הודו״ — יימחקו.

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (מם׳ 2)
 תשכ״ת—1968 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ן ו ר ו ב ד ק ע  נתאשר. י
 ב׳ בניסן תשכ״ט (21 במרס 1969) יושב ראש המועצה לענף הלול

 בסעיף 7.״

ך י י ד ט ש ג ט ו ׳ ד  י
 יושב־ראש המועצה הארצית של

ן  לשכת עורכי הדי

 נתאשד.
 י״ח בניסן תשכ״ט (6 באפריל 1969)

 (חמ 703211)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
ת . ד הדתו  ש

 ממלא מקום שר המשפטים

 (דזמ 739990)

ף ד ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 1 ס״ח 409, תשכ״ד, עמ׳ 12.

 2 ק״ת 2253, תשכ״ח, עמ׳ 1862.

 :קובץ המקנות 2377, ז׳ באייר תשכ״ט, 25.4.1969



 חוק שיחת המדינה (ממדים), תשי״גו-1959

ם י נ ח ב מ ת ו ו נ י ח , ב ם י ז ר כ ר מ ב ד ם ב י ל ל  כ

נה (מינויים),  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20, 25, 26.ר28 לחוק שירות המדי
 תשי׳׳ט—1959 י, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

 ״יקיז ״עיי, 5 1. בכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים. בחינות ומבחנים), תשכ״א—1961 =
 (להלן — הכללים העיקריים), בסעיף 5 —

 (1< בפסקה (1), במקום ״או נציב השירות לא מינה אותו או ביטל את מינויו
 בהתאם לסעיף 46 לחוקי׳ יבוא ״או נציב השירות לא מינה אותו בהתאם לסעיף

 46 לחוק או ביטל את מינויו בהתאם לסעיף האמור״(

 (2) פסקה (2)— בטלה.

א: בו  העיר 2. אחרי סעיף 35 לכללים העיקריים י

 ״=די?ת נת״יפ 35א. נציב השירות רשאי, ביזמתו או על פי בקשת ועדת הבוחנים, לערוך

ן להורות לאחר לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של א מ י י ע י צ , י מ פ י י י ש י  א

 מועמד במכרז פלוני, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו,
 מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים, המשטרה, מוסדות הב טחון וממליצים

 שצויינו על ידי המועמד.״

א: בו 4 3. במקום סעיף 41 לכללים העיקריים י י 1 י ע 8 « י «  י

 ״מעודו״ דזיימ 41. נציב השירות יגיש לועדת הבוחנים תעודות ומסמכים אשר הומצאו

י לו על ידי המועמד, כאמור בסעיף 7, ושלדעתו הם נוגעים לענין, וכן ידווח 8 ע י מ י ה ת ע ע  י

 נציב השירות לועדת הבוחנים על חוות דעת וממצאי בדיקה שקיבל לפי
 האמור בסעיף 35א, אם לדעתו יש לחוות דעת וממצאים אלה משמעות

 לגבי בחירת המועמד.״

נה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)  ה*פ A לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדי
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 . י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969)
 נחמ 720814) י ע ק ב נ י צ ן

 יושב ראש ועדת השירות

 1 ס״ח 279, תשי״ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת 1133, תשכ״א, עמ׳ 1588 ; ק״ת 2240, תשכ״ח, עמ׳ 1719.
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ד לסזלטון מקובלי־ ו ד  מ

 פקודת העיריות
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ה ב ו ק ת ־ ח ת פ ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה  בתוקף.סמכותה לפי סעיפימ 250 עד 252, 254 ו־259 לפקודת העיריות ג
 מועצת עירית פתח־תקוה חוק עזר זהי:

 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
 הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות לעידיה או מסי ממשלה ביחס לנכס,
ו הבעל נ נ  בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ים!  הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 /,הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 העיריה, אס כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה, לרבות הוצאות

: ה ל השתתפה הממשלה בהוצאות א / ו ך בניכוי כל סכום שב  הגביה, א

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם
 לחוק עזר זה?

 ״כיסוי:״— רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר,
 . ובין שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי

, דס; י  שיקבע המהנ

 ״מדרכה״ — כל חלק שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות
ם;  אבני שפה וקירות תומכי

, 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״ — מועצת העיריה
 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים, לרבות עבודות אלה:

נים; ו  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (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;

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

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

 1 דיני מדעת ישראל, נוסח חדש 8, תעכ״ד, עט׳ 197.

 2 ס״ח 250, תשי״ח, עמי 108.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם;

; ה י  (6) הכנת תבניות לסלילת רחוב והשגחה על
 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה ;

 (8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה והנחת כבלים
 תת־קרקעיים*

ב;  ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחו
ו ובין אותו רחוב או קטע נ  ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבי
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש

 גישה לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור,- ,
ה;  ״עיריה״ — עירית פתח-תקו

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו את סמכיותיו לפי חוק עזר זה,
;  כולן או מקצתן

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, כורכר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד
 לכיסוי או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדרכה.

 3. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 4. החליטה המועצה לסלול כביש, יודיע ראש העיריה על החלטתה לבעלי הנכסים
 החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 7 או 14.

 5. (א) העיריה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

נן כדין הוצאות סלילה.  (ב) הוצאות השינוי די

 (ג) הרחיבה העיריה כביש ועל ידי כך צומצמה המדרכה, או צמצמה כביש ועל ידי
 כך הורחבה המדרכה — לאחר שנסתיימה בניית המדרכה — תשא העיריה בכל הוצאות

 ההרחבה או הצמצום, על אף האמור בסעיף קטן (ב).

דס; הסלילה תבוצע בבת  6. העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנ
ב ובין  אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחו

 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
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  העליון של התשתי

 רחבו המלא!
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא;
ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא  (4) סלילת התשתי

 כדי רחבו המלא!
 (5) י התקנתם של מתקני תאורה!

ר;  (6) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמו
 (7) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,

 סידורם וגידורם.

 בפיש ומדרפה

 הדולפת על
 .פלילת רחופ

 הודעה על
 החלטה לפלול

 יחוכ

 שינוי רחפו
 של פביש

 פלילת נכיש

 1340 קובץ התקנות דד23, ז׳ באייר תשכ״ט, 25.4.1969



 שיעור.דמי
 השמונפומ •

 פפלילו! פפישיפ
 וגפייתפ

 פהיינות על
 חשפון דמי
 השד.ד.פוד.

 גפלילמ פפישיפ

 פלילי* פכיש;•
 על ידי הבעליט

 דרישה לפליל
 מדרגה

 פלילןן מדרגה
 על ידי הפעליפ

 פיציע העגידה
 על, ידי העיריה

ת סלילת כביש לפי חוק עזר זד. ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו ו א צ ו ה ^ ״ ל מ ^ ^  ן
 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 הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו לעיריה על ידי כל
דס;  אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנ
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית העיריה 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.

 8. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 4, רשאי ראש העיריה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 7,
 לשלם לעירית תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

יב למלא אחרי הדרישה.  את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חי
 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש העיריה אלא באותו סכום
 שהוא הלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
ו שבדעת העיריה לסלול במשך שנה אחת מיום  בהוצאות׳ סלילת הכביש או שלב ממנ

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
 ;.״־ (ג) גבתה העיריה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך

 ;שינה מיום ההודעה, תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם.לה כאמור על ידיו.

 9. (א) לא יסלול אדם —. זולת העיריה — כביש 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 ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים
 המפורטים בהיתר, רשאית העיריה להרסו, לשנותו 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%.

 10. (א) ראש העיריה, באישור המועצה, רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל
 נכס הגובל רחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורד הרחוב הגובל את נכסו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הסלילה וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל הנכם שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

: ה ל  11. לא יסלול אדם זולת העיריה — מדרכה, אלא בשני א
 (1) כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש העיריה או לפי היתד בכתב שניתן

; ו די  על י
 (2) באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה או בהיתר.

 12. (א) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העירית לפי סעיף 10, רשאית העיריה
 לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורשים בהודעה
ת המדרכה, לבצע את העבודות כהלכה  או בהיתר, רשאית העיריה להרוס או לשנות א
 ולגבות מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.
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^ ד ^ ע ע ב ק י י  13. העיריה תסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 3 באופן ש
דס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם •או מקצתם, הבל  המהנ

 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 ?
; ה פ  (2) הנחת אבני ש

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
;  המלא

ר;  (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמו
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים סידורם

 וגידודם!
י תאורה.  (6) מתקנ

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

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הוראות סעיפים 7(ג) ו-8 בשינויים
 המחוייבים.

 15. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 6 או 13 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה —

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היתה מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים  במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 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

 עתוגים הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 18. התחילה העיריה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה יחולו לגבי אותה
.  סלילה הוראות חוק עזר לפתח-תקוה (סלילת רחובות), תשט״ ו—1955 8

 19. חוק עזר לפתזדתקוה (סלילת רחובות), תשט״ו—1955 — בטל, פרט לאמוד
 בסעיף 18.

 20. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (סלילת רחובות), תשכ״ט—1969״.

ג ר ב נ י פ ל א ר ש  נתאשר. י
 כ״ב באדר תשכ״ט (12 במרס 1969) ראש עירית פתח־תקוה

 פלילד. מדרכה
 עי ידי העיריה

 שיעורי דמי
 השממפומ

 פפלילמ מדרפומ
 ונפיימפ

 מעודה על
 פגופ ההוצאומ

 מפירה:

 עונשיפ

 פלילה שהוחל
 פה פעבד

 גיטול

 השפ

 (חמ 892003)
א ר י פ  ח י י ם י מ ש ה ש

 שר הפנים
 3 ק״וו 546, תשט״ו, «מ׳ 1406.
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 . :::׳ י׳,׳•• פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לאל־ טייבה בדבר היטל עינוגים

 ׳:".' בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות !, מתקינה המועצה
: ה  המקומית אל־טייבה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״עינוג״ — כמשמעותו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 !

ג! ו נ  ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עי

ג( ו נ  ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עי

 . ״בול״ — בול או תו אחד אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל,׳

ה!  ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי.חוק עזר ז

 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם

ו(  המנהל בית עינוג או מפקח עלי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אל־טייבה(

 . ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!

 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר
 בכסף. ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

ן בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו י י ו צ י  3. '(א) כרטיס הנמכר בכםף
 בול: בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

 : בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הודאות
ת תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.  סעיף 3 (א). המבקר יתלוש מהכרטיס א

 (ב) בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

ניחו ׳לאדם שיכנס לבית עינוג אלא אם בידו 5רטיס חינם או כרטיס  : (ג) לא י
 שנתקיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

. יווכומ המנהל ) יקדימו ג )  5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראןת סעיפים 4,3(א) ר

ו «פ הפוליפ מ ל ש  6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן י
נו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים למאה,  תמורת בול שאי

 הי«ל ושיעורו

 כרפיפיפ

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשנ״ד., עמ׳ 256.

 2 פ״ח תשכ״ח, עמי 204.
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 אס מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים
 שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו בדין.

 (ב) לא ידביק אדם על כדטיס בול משומש.

: י  7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה

 (1) תחרות ספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה %

ותי וש  (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנ
 מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

או מהנחה לפי סעיף קטן (א), יגיש בקשה למועצה ר.  (ב) הרוצה ליהנות מפטו
 לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.

 8. (א) מפקח דשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
 וכן דשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על

 הודאות חוק עזר זה!

 (ב): לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
. ( א ) ן ט  ק

נו — קנם מאתיים וחמישים לירות.  9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (היטל עינוגים), תשכ״ט—1969׳•׳,

 תוספת

 (סעיף 2)

 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 100 20% ממחיר הכרטיס

 למעלה מ־100 25% ממחיר הכרטיס

ם י ה ד ב ׳ א ג א ם ח י ח ד ־ ל ד א ב  נתאשר. ע
 כ״ב באדר תשכ״ט (12 במרס 1969) ראש המועצה המקומית אל־טייבה

 (חמ 810070)

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

 חוק עזר לאל־ טייבה בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפיט 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
: ה ז ר ז  המקומית אל־טייבה חוק ע

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אל־טייבה ן

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב ?

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

 כיוצא באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה ן

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה?

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!

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

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד< מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

םללא  (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עתקי
 תשלום.

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

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

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

 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

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

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

 1 דיני מדינת ישראלי, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
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 4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות על —

 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה!

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

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

 7. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית
 הדפום שבו הודפסה המודעה.

ג שלט ללא  8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהצי
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

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

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי הוא להורות
) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

 9. (א) לא יפרסם אדם — זולת המועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתד
 מיוחד מאת המועצה.

 (ב< המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות, ואם היתד.
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (מודעות ושלטים), תשכ״ט—1969״.

 ממולה

 ממידת מודעות

 דרגי פרפופ
 אפודות

 מטירת פרטיפ

 פמפויית ראש
 המועצה

 פרפומ על לוח
 מודעות

 ענשיפ

 השט

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(0)

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

 אורך בס״מ רוחב בס״מ

31 
62 
62 

31 

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה
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 שיעור האנרד,
 בלידות

 תוספת שניה
( ( ב ) 9  (סעיפים 3. (א) ד

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע, לכל שבוע ממוצאי
 שבת עד יום ששי (ועד בכלל) או לחלק משבוע, לכל מודעה 1,50

ו הדבקה על לוח מודעות או במקום ר  2. מודעה המתפרסמת ד
 אחר, לכל שלושה ימיט —

 (א) מודעה גדולה 3.50

 לכל יוט נוסף, תוספת 1.20

נונית 2.50  (ב) מודעה בי

 לכל יוט נוסף, תוספת 0.85

 (ג) מודעה קטנה 1.20

 לכל יוט נוסף, תוספת 0.40

 (ד) מודעה זעירה 0.75

 לכל יוט נוסף, תוספת 0.25

 3. (א) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק, לשנה, כשי
ה השלט במטרים מרובעים — ט  ש

 עד 1 2.00

 למעלה מ־1 עד 2 3.00

 למעלה מ־2 עד 3 4.00

6.00 •  למעלה מ־3 עד 4

ו 3.00  למעלה מ־4, לכל מטר מרובע או חלק ממנ

 (ב) לכל. שלט נוסף, כפל האגרה שנקבעה בפסקה (א).

 4. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי העסק, לכל מטר
 מרובע או חלק ממנו, לשנה 25.00

 נתאשר. • ע ב ד א ל - ר ח י ם ח א ג׳ א ב ר ה
׳ בניסן תשכ״ט (23 במרס 1969) ראש המועצה המקומית אליטייבה  ד

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

ד הפנים  ש

 קובץ התקנות 2377, ז׳ באייר תשכ״ט, 25.4.1969



 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ה ב לי ו ׳ ג ל ׳ ג ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה ת! ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־25 לפקודת המועצות המקו
ה:  המועצה המקומית ג׳לג׳וליד. חוק עזר ז

 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
 הנכם נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
ננו הבעל הרשום,  בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ם; י  וכולל שוכר או שוכר-משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ

 ,;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
; ה  עזר ז

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

דס;  המהנ

 ״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, תשיי׳ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

;  או מקצתן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳לג׳וליה.

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

נים; ו  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקידת 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;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמ׳ 256.

 2 ס״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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, גדרות, צדי  >\'-־\ג:..^^;:^יי^׳:;;%1^י&-• של קירות תומכים, מדרגות, אבני עפה
ב;  דדך, גדרות מגז, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחו

^ (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים / ^ ; % • 7 •  י
 וצמחים, סידורם וגידורם?

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה ז

; ה  (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה ב

 (8) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה «

ב;  ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחו

ו ובין אותו רחוב או קטע נ נכס שבי ת. קטע מרחוב —י לרבו .  ״נכס גובל*, לגבי רחוב או
 :•".׳׳ נמצאים' תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש .גישה

ר;  , לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמו

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
; ן  :.עזר זה, כולן או מקצת

 ״תשתיתי׳ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר; אחר, שהונח על פני האדמה בייסוד• לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המדעצה רשאית להחליט על סלילת כביש אד 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 רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה
 ובין לצמצום.

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

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

 קטעים קטעים:

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

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

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

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

 .(5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 החלטה על
 טיילת יחוג

 הודעה על
 החלטה לסלול

 ימיט

 שינוי רחכו
 של גכיש
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, 5י11ו1ז ^ ^ צ  (6) סידור־ שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים ו
 וגידורם!

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

) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן ט  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף ק
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הדחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס!
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
ד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו  מי

 לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס. .

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

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכם 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
דס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או.מקצתם,  על ידי המהנ

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

 (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
; א ל מ  ה

ר;  (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמו

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

 (6) התקנתם של מיתקגי תאורה.

 שיעיר, ימי
 השממפומ

 פפלילו*
 עפישיט
 וגפייתפ

 פקיונוו*
 על חשפון

 ימי וןשו*ו1פוו*
 בפלילי*
 פפישיפ

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

 שיעורי דמי
 השממפיו*

 פפלילה מדיפות
 ינגייתפ
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 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו ׳הוראות סעיפים
 6(ג) ו־7, בשינויים המחוייביס.

ה מיום החזר!*:ו««יומיפ  10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנ
י 8 ׳ ה י ק מ  ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו. *

 11. (א) לא יסלול אדם — זולת המועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת פלילי* ככיש
ם «לידיהכן!לי8 י ב ר ך ה ט ן י א ג ת ; הפרטים, ה ו  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו ב

 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 הלתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.

דס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה העידה על פכופ  12. \ תעודת המהנ
״ זזה״נאימ ר ן ז ק ע ן ן י ו פ ת ל ר ! ך ה א ך מ ל ע ע כ ו צ י ב ו ל ו 8 א  מהעבודות המפורטות בסעיף 5 א

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היתה «פיימ הודעומ
, די  מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לי
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה  אחד מבנ
 בדואר במכתב:רשום,הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או
נה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה  הידועים לאחרו

 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה
י עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם הוא בשפה העברית.  כשנ

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

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

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳לג׳וליה (סלילת רחובות), תשכ״ט—1969״. הש־

ה ד ו ע ד י ע ס ד מ ח  נתאשר. מ
 כ״ב באדר תשכ״ט (12 במרס 1969) ראש המועצה המקומית ג׳לג׳וליה

א ר י פ  ח י י ם מ ש ה ש
 שר הפגים

-קובץ התקנומ 7ל23, ז׳ גאייר תשכ״ט, 25.4.1969 1351



 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
 המחיר 96 אגורות




