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 חוק המקרקעין, תשב״ט-969ז
 תקנות המקרקעין ,,_

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 123 ו־168 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 אני מתקין
 תקנות אלה:

 ״יקיז תקנה 10 1. בתקנה, 10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש״ל—1969 2 (להלן — התקנות

 העיקריות), במקום ״ירשום הרשם הערה על כד״ יבוא ״ירשום הרשם, או מי שהרשם
 הסמיכו לענין זה, הערה על כך״.

 2. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום ״הרשם ׳רשאי לקבל״ יבוא ״הרשם, או מי
 שהרשם הסמיכו לקבל בקשות, רשאי לקבל״.

 תיקון תקנה 12

 3. בתקנה 16 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״יחתים אותם הרשם״ יבוא ״יחתים אותם הרשם,
 או מי שהממונה הסמיכו להחתמת שטרי־עםקה״!

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 : | ״(ב) לא יוחתמו בעלי העסקה על שטר העסקה כאמור בתקנת משנה (א)
 \ אלא לאחד שהוכח —

ת ו נ  \ \ (1) להנחת דעתו של המחתים, כי שולמו האגרה, המסים, האתו
t ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין 

 (2) להנחת דעתו של הרשם, כי ניתנה הסכמתו של צד שלישי לביצוע
 העסקה מקום שדרושה הסכמתו לפי דין או תנאי בשטר קודם או על פי
 הנתונים בפנקסים! הסכמתו של הצד השלישי תהיה בכתב מאומת כדרך
 ! ן שמאמתים שטר עסקה על פי תקנות אלה, או בידי אדם המוסמך לכך

 לפי כל דין.״

 4. בתקנה 19 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״נחתם שטר העסקה בפני הרשם ואומת, כאמור
 בתקנה 16״ יבוא ״נחתם שטר העסקה ואומת כאמור בתקנה 16״, ואחרי ״יתן הרשם״

 יבוא ״או מי שהרשם הסמיכו לכך״!

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״לרשם״ יבוא ״ללשכה״ >

 (3) בתקנת משנה (ד), במקום ״ירשום אותה״ יבוא ״תירשם העסקה״.

 5. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), אחרי ״ימחוק הרשם״
 יבוא ״או מי שהרשם הסמיכו לכך״.

 6. בתקנות 31 ר32 לתקנות העיקריות, אחרי ״הרשם״ יבוא ״או מי שהממונה הסמיכו
 לכך״.

 תיקון תקנוז 16

 תיקון תקנה 19

 תיקון תקנה 20

 תיקמ
 תקנות 31 2-1

 1 ס׳׳ח תשכ״ט, עמ׳ 259.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 657.
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 7. בתקנה 33 לתקנות ?העיקריות, במקום ״לא ירשום אותם הרשם״ יבוא ״לא יירשמו״. תיקון תקנה 33

3  8. בתקנה 35 לתקנות העיקריות, במיקום ^גקנת משנה (ג) יבוא: »יקיז י*?נה 5

 הירושה או צו אישור הצוואה ועל פי ראיות
 היורש בדין יסודה, תירשם זכות הקדימה.״

 ־11 ״(ג) נוכח הרשם — עלי פי צו ה
 ן' נוספות, שהוגשו לו — כי בקשת ה

 9. בתקנה 36 לתקנות העיקריות, אחרי ״ירשום״ יבוא ״הרשם או מי שהרשם הסמיכו תיקון תקנה 36
 לענין זה״,

י תיקון תקניו 37 ו מ  10. בתקנה 37 לתקנות העיקריות, בסיפה, במקום ״הרשם ירשום״ יבוא ״הרשם א

 שהרשם הסמיכו לכך ירשום״.

 11. בתקנה 49 לתקנות העיקריות, אחדי ״והרשם״ יבוא ״או מי שהרשם הסמיכו לכך״. תיקיו תקנה 49

. תי5ןמ תקנה 52  12. בתקנה 52 לתקנות העיקריות, אחרי ״והרשם״ יבוא ״או מי שהרשם הסמיכו לכך׳

: תיקון תקנה 60 א ו ב  13. בתקנה 60 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) י

י ״(ג) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ד), משנוכח הרשם בי מנהל מחלקת  ן

 המדידות אישר את התכנית, ירשום הרשם או מי שהרשם הסמיכו לכך את
 הפעולה כפי שאושרה.״

 14. בתקנה 63 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ד), אחרי ״והרשם״ יבוא ״או מי תיקון תקנה 63
 שהרשם הסמיכו לכך״.

 15. בתקנה 64 לתקנות העיקריות, במקום ״וירשום הערה על כך׳ יבוא ״והערה על כך תיקיו תקנה 4»
 תירשם בידו או בידי מי שהוא הסמיך לענין זה״.

 16. בתקנה 87(ב) לתקנות העיקריות, המלים ״שנקבע לכך״ — יימחקו. תיקיי תקנה 87

 17. במקום תקנה 88 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת
ם ^ תקנה 88 ן ש י ד 1 ן , ך ש ק ו ^ ב מ ש ר ו י ב  ״יומן פעילות ^ 88. בכל לשכה ינוהל יומן פעולות, ו

 ••1 רישום.״

 18. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין(ניהול ורישום) (תיקון), תשל״א—1970״. הש־

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ג בתשרי תשל״א (23 באוקטובר 1970) י

0 שד המשפטים 0 1 9 מ 0 ז ז ) 
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ן

 תקנות בדבר ביטוח ברשות לעת זקנה ולשאירים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-
 1968 אני מתקין תקנות אלה:

, בתקנת ! 1. בתקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות),תשכ״ה—1965 2 ! ה נ ק ת מ ק י  ת
 משנה (ד), במקום ״לפי שליש המכסימום״ יבוא ״לפי ר^ע המקסימום״.

8 י 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), תשל״א— ש  ה

 1970״.

 י״ח בתשרי תשל״א (18 באוקטובר 1970)
 (ח« 75032) -י׳

 1 ס״ח תשכ״ו, עמ׳ 108.

 2 ק״ת וושכ״ה, עמי 1686.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שד העבודה

 חוק התכנון והבניה, תשב״ה-1965

 תקנות בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר התייע־
 צות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 יניקיל התופפת 1. בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש״ל—

- 21970 

 (1) בסעיף 1.31.0 לאחר ״אשקלון״ יבוא ״הדרים״!

 (2) בסעיף 1.32.0 ״הדרים״ — יימחק.

 ה׳»פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון),
 תשל״א—1970׳/

 י״ח בתשרי תשל״א (18 באוקטובר 1970) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפנים ד 6 5 8 0 מ 8 ת ) 

 1 פ״ח תשכ״ה, ע«׳ 307 ; תשכ״ט, עמי 223.

 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1847.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957 ו
ות י נ ה במו ע ס ר ה כ ת ש ע ק פ ת ה ע י נ  צו בדבר מ

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 6,5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים׳ תשי״זז—
 1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. ,בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במוניות), תשב״ז—1967 2,
 במקום התוספת יבוא:

 ״תוספת

ה ע ס ד ה ע י ב ל מ י ס ק מ ר ה כ ש  ה

 חלק א׳ — נפיעה אזורית לפי מונה

 (1) שכר ההסעה באזור מונה תל־אביב יהיה:

 הסעד,
 ,בלירות

 בסיס תעריף 2 תעריף תעריף קריאה

 הזמן: 8 ד׳ ו־42 שניות המרחק: 715.02 מ׳ 1072.50 מ׳ 2145.00 מ׳ 1.90
 המרחק: 119.17 מ׳ 178.75 מ׳ 357.50 מ׳ 0.10

 ירושלים וחיפה יהיה:

 הזמן: 1 ד׳ ו־27 שניות

 שכד ההסעה באזורי מזנה
 שכר
 הסעה

 בלירות
 גסיפ תעריף 2 תעריף 1 תעריף קריאה

 הזמן: 8 ד* ו־42 שניות המרחק: 589.92 מ׳ 893.70 מ׳ 1787.34 מ׳ 1.90
 הזמן: 1 ד׳ ו־27 שניות המרחק: 98.32 מ׳ 148.95 מ׳ 297.89 מ׳ 0.10

 (3) בעד הסעה מרציף נמל חיפה ישולם השכר שנקבע להסעה בחלק זה בתוספת
 140 אגורות.

 (4) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד אחר של הנוסע.
 בעד הובלת מזוודה או מטען יד נוספים ישולם כלהלן:

 (א) בעד הובלת מזוודה או מטען יד נוספים על הראשונה — 45 אגורות!
 (ב) בעד הובלת עגלת ילדים — 70 אגורות.

 חלל! ב׳ — נםיעה שלא לפי׳ מונה

 (1) באזורי מוניות 1, 3, 4, 6 ו־8 ובנסיעה מאזור מונית לאזור אחר ומאזור מונה
 למקומות שמחוץ לאותו אזור מונה שכר ההסעה יהיה:

 (א) בין השעה 05.30 ובין השעה 21.00 כלהלן:
 עד ק״מ אחד — 1.90 לירה;

 לכל ק״מ נוסף על הק״מ הראשון — 60 אגורות.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1980.
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 (ב) בעד הסעה לפי חלק זה שבוצעה בין השעות 21.01—05.29 תיווסף לשכר
 ההסעה שנקבעה בחלק זה — תוספת של 25%.

 (ג) נשכרה מונית לנסיעה הלוך ושוב, ישולם בעד הנסיעה בכיוון אחד שכר
 הסעה כאמור בסעיף (1)(א) לחלק זה ובעד הנסיעה בחזרה לפי 40 אגורות לכד
 ק״מ, ובלבד שהנסיעה בחזרה תיחשב ממקום הייעוד האחרון שבכיוון האחד אל

 מקום שבתחום רדיום של עד ק״מ אהד ממקום יציאת המונית בתחילת הנסיעה.

 (ד) בנסיעה שבה הוזמנה המונית למקום היציאה, ייווסף לשכר ההסעה המפורט
 בחלק זה סכום של 35 אגורות לכל ק״מ שבין המקום שממנו הוזמנה המונית לבין

 מקום היציאה עם המזמין, ובלבד שהתוספת לא תעלה על 140 אגורות.

 (ה) (1) בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 4.15 לירות לשעה.

 (2) נשכרה מונית לנסיעה רצופה למספר מקומות עם המתנות, ישולם בעד
 הנסיעה שכר הסעה כאמור בסעיף (1)(א) לחלק זה ובעד ההמתנות המצטברות

 כאמור בפסקה (1).

 (ו) בנסיעה שבה הצטרפו נוסעים בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר הסעה הכולל
 בעד הנסיעה על השכר המפורט בסעיף זה, הכל.לפי הענין.

 (ז) בנסיעה שבה סוכם על תשלום שכר הסעה לפי זמן הנסיעה, ישולם סכום של
 6.30 לירות בעד כל שעה, אם מרחק הנסיעה תוך אותה שעה לא עלה על 12 ק״מ.

 עלה מרחק הנסיעה על 12 ק״מ, ישולם בעד כל ק״מ נוסף סכום של 40 אגורות.

 (ח) (1) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד אחר
í .של הנוסע 

 (2) בעד הובלת כל מזוודה או מטען יד נוספים ישולם סכום של 45 אגורות.

 (3) בעד הובלת עגלת ילדים ישולם סכום של 70 אגורות.

 (ט) נקבע בחלק זה תשלום בעד זמן נסיעה או המתנה, ישולם תשלום יחסי בעד
 כל רבע שעה הקרוב.

 (י) נקבע בחלק זה תשלום בעד נסיעה לפי מרחק בק״מ, יהיה התשלום האמור
 גם בעד חלק של ק׳׳מ לפי חישוב של הק״מ או חצי הק״מ הקרובים.

 (יא) בעד הסעה מרציף נמל חיפה אל מחוץ לאזור מונית 2, ישולם השכר שנקבע
 להסעה לפי סעיף זה בתוספת 140 אגורות, הכל לפי הענין.

 על אף האמור בחלק זה, יהיה שכר ההסעה בתחום עירית באר־שבע והסביבה, מכל
 מקום המצויין בטור המאונך שבלוח להלן למקום המצויין בטור המאוזן, הסכום
 הקבוע באגורות בלוח, במקום פגישתם של שני קווים ישרים היוצאים משני

 המקומות כאמור:
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 לות שבר ההסעה בתחומ עירית באו־שבע והסביבה
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 (ג) על אף האמור לעיל, שכר ההסעה בתוך כל שכונה או בתוך כל אזור, כמפורט
 בלוח, יהיה — 196 אגורות.

 (ג) סעיפים קטנים (ב)—(י) של סעיף (1) לחלק זה, יחולו גם על הסעה במונית
 בתחום עירית באר־שבע והסביבה.

 (3) (א) על אף האמור בחלק זה, שכר ההסעה מנמל התעופה לוד ואליו, בכל כיוון,
 לכל מקום ומכל מקום מן המקומות המצויינים שבלוח להלן, יהיה:

 שכר הסעה שכר הסעה שכר הסעה שכר הסעה
ם בלירות בלירות ו ק מ ם בלירות בלירות ה ו ק מ  ה

ם בין השעות בין השעות ו ק מ ם בין השעות ביז השעות ה ו ק מ  ה

05.29—21.01 21.00—05.30 05.29—21.01 21.00—05.30 

 אבן יהודה 21.50 27.00 חולון 16.30 20.40
 אור יהודה 9.50 12.00 חיפה 58.30 73.00
 אזור 12.20 15.30 הצור (דרום) 22.30 28.00
 אילת 195.00 240.00 טבעון 58.30 73.00
 אפעל 10.80 13.50 טבריה 77.50 96.90
 אשדוד 29.20 36.50 יבנה 20.00 25.10
 אשקלון־אפרידר ;36.50 45.60 יהוד 8.10 10.10
 באר־טוביה 27.20 33.90 ירושלים 39.30 49.00
 באר־יעקב 12.00 15.00 כנרת 74.60 93.20
 באר־שבע 58.20 73.00 כפר־בילו 12.20 15.30
 בית ברל (צופית) 18.60 23.50 כפר־ ירוק 18.20 22.80
 בית דגן 10.20 12.70 כפר־מנחם 25.10 31.30
 בית שאן 67.80 84.80 כפר־סבא 16.50 21.00
 בן שמן 8.50 10.50 כפר־ שמריהו 22.30 28.00
 בני־ברק 13.50 17.00 לוד (העיר) 5.00 6.20
 בני עטרות 5.40 6.80 לוד (שיכונים) 7.00 8.70

 בת־ים 17.00 21.20 מגדיאל 15.00 18.70
 גבעתיים 13.50 17.00 מגדל העמק 67.20 84.00
 גבעת ברנר 13.50 17.00 מזכרת־בתיה 14.20 17.80
 גבעת שמואל 13.00 16.50 מחנה־ישראל 5.40 6.80

 גדרה 17.60 22.10 מטולה 112.50 140.80
 גגי יהודה 10.10 13.00 מלון ״אויה״ 10.00 10.00
 דגניה 77.30 96.60 משמר־ השבעה :12.50 15.50
 הוד השרון נהריה , 74.60 93.20
 (הדר רמתיים) 14.00 17.50 נוה־אפרים־מונסון 8.10 10.10
 הרצליה 20.00 25.00 נס־ציונה 15.30 19.10
 הרצליה (מלונות, נעז 12.20 15.30
 נוף־ים, פיתוח) 22.50 28.00 נצרת 61.00 76.50
 זכרון־יעקב 40.70 50.80 נתניה 27.80 34.70
 חדדה 30.50 38.20 סביון 10.10 13.00
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 שכר הסעה
 בלירות

 בין. השעות
05.29—21.01 

 שכר הסעה
 בלירות

 בין השעות.
21.00—05.30 

 , ה מ יק ו ם

 שכר הסעה
 בלירות

 בין השעות
05.29—2*1.01 

 שכר הסעה
 בלירות

 בין השעות
'21.00—05.30 

 ה מ ק ריפ י י

 עכו 67.80 84.80 קרית־שמונה 108.50 135.50
 עפולה 54.20 67.80 ראש־ פינה 90.50 113.50
 פרוס־חנה 37.30 46.60 ראשוךלציון 13.50 17.00
 פתח־תקוה 10.60 13.20 רחובות 15.00 18.70
 צפת 97.70 122.00 רמלה 8.80 11.00
 צריפין 10.80 13.50 רמת־גן 14.20 17.80
 קיראון 10.50 13.00 רמת־ השרון 19.00 23.70
 קרית־אונו 10.50 13.00 רעננה 16.70 20.80
 קרית־גת 33.60 42.00 שפיים 25.00 31.30
 . קריות חיפה: תל־אביב־יפו 16.30 20.40

 | קרית־חיים תל־השומר
 קרית־ביאליק (בית החולים) 10.80 13.50
 קרית־מוצקין 63.80 79.80 תל־נוף 17.00 21.20

 (ב) סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו), (ז) ו־(ט) של סעיף (1) לחלק זה יחולו על

 הסעה במונית לפי סעיף זה, הכל לפי הענין.

 (ג) (1) שכר ההסעה לפי סעיף זה כולל הובלת מזוודה ומטען יד אתר של הנוסע.

 (2) בעד הובלת כל מזוודה או מטען יד נוספים ישולם סכום של 45 אגורות.

 חלק ג׳ - נסיעה עירונית, בין־עיהנית, ביףאוורית וממקום אל מקונו, שבה
 משלם כל נוסע בנפרד

 (1) שכר ההסעה יהיה:

 (א) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), בנסיעה עירונית, בין־עירונית או

 בין־אזורית ישבה משלם כל נוסע בנפרד, לא יעלה שכר ההסעה על השכר שנקבע

 במחירון שאושר על ידי המפקח ושיימצא תמיד במונית; שכר ההסעה שנקבע

 במחירון כאמור לגבי מקומות ומועדים שצויינו בו לא יעלה בכל מקדה על השכר

 הקבוע בסעיפים קטנים (ב), (ג) •או (ד), הכל לפי המקרה, בתוספת 25% על השכר

 האמור.

 (ב) (1) ממקום ואל מקום שלא נקבע במחירון המאושר באמור, יהיה שכר
 ההסעה לכל נוסע בין השעות 05.00 — 21.00 כאמור בלוח להלן:
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 שבד הסע
 לנוסע
 (ל״י)

 מרחק
 נסיעה
 (ק״מ)

 שכר הסעה
 לנוסע
 (ל״י)

 מרחק
 נסיעה
 (ק״מ)

 שבר הסעה
 לנוסע
 (ל״י)

 מרחק
 נסיעח
 (ק״מ)

 שכר הסעה
 לנוסע
 •לל״י)

 מרחק
 נסיעה

3.95 92 2.75 t 63 1.65 34 0.40 5 עד 
4.00 93 2.80 ; 64 1.65 35 0.40 6 
4.00 94 2.85 65 1.70 36 0.45 7 
4.05 95 2.90 66 1.75 37 0.50 8 
4.10 96 2.95 67 1.80 38 0.55 9 
4.15 97 3.00 68 1.85 39 0.60 10 
4.20 98 3.00 69 1.90 40 0.65 11 
4.25 99 3.05 70 1.90 41 0.70 12 
4.30 100 3.10 71 1.95 42 0.75 13 
4.50 105 3.15 72 2.00 43 0.80 14 
4.70 110 3.20 73 2.00 44 0.85 15 
4.85 115 3.20 74 2.05 45 0.90 16 
5.05 120 3.25 75 2.10 46 0.95 17 
5.25 125 3.30 76 2.15 47 1.00 18 
5.45 130 3.35 77 2.20 48 1.05 19 
5.65 135 3.40 78 2.25 49 1.10 20 
5.85 140 3.45 79 2.30 50 1.10 21 
6.05 145 3.50 80 2.35 51 1.15 22 
6.25 150 3.55 81 2.35 52 1.20 23 
6.45 155 3.60 82 2.40 53 1.25 24 
6.65 160 3.60 83 2.45 54 1.25 25 
6.85 165 ., 3.65 84 2.45 55 ... 1.30 26 
7.00 170 3.65 85 2.50 56 1.30 27 
7.25 175 3.70 86 2.50 57 1.35 28 
7.45 180 3.75 87 2.55 58 1.40 29 
7.65 185 , 3.75 88 2.60 59 1.45 30 
7.90 190 3.80 89 2.60 60 1.50 31 
8.10 195 3.85 90 .. 2.65 61 1.55 32 
8.25 200 3.90 91 2.70 62 !•60 33 

 (2) בנסיעה עירונית במונית שיש לגביה היתר עירוני כמשמעותו בתקנה
, יהיה שכר ההסעה: X 1 9 6 — 4 9 א ״ כ ש • לתקנות התעבורה, ת א י  י 0

 בקו 4 בתל־אביב — 35 אגורות בין השעות 05.30 — 21.00 ו־40 אגורות
 בין השעות 21.01.—05.29 ;

 . בקו 5 כתל-אביב — 40 אגורות בין השעות,05.30 — 21.00 ו־45 אגורות
 בין השעות 21.01— 05.29.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) יהיה שכר ההסעה בנסיעה בין־אזורית, שבה
 משלם כל נוסע בעד הסעתו בנפרד, כאמור בלוח להלן:
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 ממקום ואל מקום בכל כיוון:

 שכר חווסעד. בלימת לנוסע
 ־ בכל כיוון

 שכר ההסעה בלירות לנוסע
 בכל כיוון

 בין השעות בין השעות
 בין השעות 21.01—04.59 ביו השעות 21.01—04.59

 05.00—21.00 ובמוצ״ש 1 05.00—21.00 ובמוצ״ש
 ומוצאי חג ומוצאי חג

5.10 

5.60 
9.20 
9.30 

5.25 
14.30 

3.50 
2.80 
4.00 
1.40 
1.80 
2.20 
4.55 
4.85 
1.85 

7.00 
10.50 

 עפולה מרכז 4.10
 עפולה עלית

 (בית חולים) 4.50
 טבריה 7.30
7.50 , ת פ  צ

 (3) בין באר־שבע ובין —
 מצפה דמון 4.20

 אילת 11.50

 (4) בין חיפה ובין — י
 גבעת אולגה 2.75
 חדרה 2.25
 צומת נתניה 3.00
 עכו 1.10
 נהריה 1.40

 עפולה :'-•' ־ 1.75 :
 צפת 3.65
 טבריה 3.90
 נצרת 1.50

 (5) בין נמל התעופה לוד ובין
 ירושלים (שירות מיוחד)

 כיוון אחד 7.00
 הלוך וחזור 10.50

 בין ירושלים ובין —

 חיפה 7.30 9.20
 תל־אביב־יפו 3.70 4.60
 רמלה 3.00 3.75
 אשקלון 4.00 5.00
 באר־שבע 4.90 6.10

 בין תל ־אביב ובין — י.
 רמלה 0.95 1.20
 לוד 1.10 1.35
 ראשון־לציון 0.80 1.00
 רחובות, 1.00 1.25
 אשדוד 1.90 2.30
 אשקלון־אפדידר 2.65 3.30
 קרית־גת 2.50 3.10
 באר־שבע 4.30 5.30

 אילת 14.30 17.85
 פתח־תקוה 0.70 0.85
 הרצליה 0.90 1.10
 כפר־סבא 1.15 1.45
 נתניה 1.50 1.85
 חדרה 2.25 2.80
 גבעת אולגה 2.75 3.50
 חיפה 4.00 5.00

(2) 

 (ד) בעד הסעה לפי סעיף קטן(ב)(1) לסעיף זה שבוצעה בין השעות 21.01 — 04.59
 תיווסף לסכומים שנקבעו בסעיף האמור תוספת בשיעור של 25%.

 (ה) נקבע בחלק זה תשלום בעד •נסיעה לפי מרחק בק״מ יהיה התשלום האמור
 גם בעד חלק של ק״מ לפי חישוב הק״מ הקרוב.

 שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד אחר של הנוסע
 בגודל שלא יעלה על 1x40x40בעד. הובלת. כל מזוודה או מטען י. ס״מ80 העולים
— x 3 5 x 6  בגדלם על האמור או נוסף על הראשונה בגודל 35 ס״מ ומעלה ישולם 0

 (א) 45 אגורות כששכר ההסעה של הנוסע באותה נסיעה הוא עד 2.49 לירות;

 (ב) ׳90 אגורות כששכר ההסעה של הנוסע באותה .נסיעה הוא מ־2.50 לידות
 עד 4.99 לירות;

 (ג) 1.20 לירות כששכר ההסעה של הנוסע באותה נסיעה עולה על 5.00 לירות.

(2) 

 קובץ התקנות,2629, ו׳ בהשון תשל״א, 5.11.1970



 (3) שכר ההסעה לילדים יהיה:

 •• (א) ילד שטרם מלאו לו חמש שנים, הנו6ע בלווית מבוגר, יהיה פטור מתשלום
 שכר הסעה.

 .־1

 (ב) שני ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים, הנוסעים בלווית מבוגר, ישולם
 בעדם שכר הסעה של נוסע מבוגר אחד ויינתן להם מקום ישיבה אחד, ובלבד שלא
 יסיע אדם יותר משני ילדים כאמור עם מבוגר אחד או עם שני מבוגרים בודדים

 באותה נסיעה.

 (ג) היו עם נוסע מבוגר יותר משני ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים .ישולם
 בעד כל ילד נוסף לשני הילדים הראשונים שכר הסעה בעד נוסע מבוגר ויינתן לו

 מקום ישיבה אחד.

 (ד) בעד ילד שמלאו לו חמש שנים, ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור בחלק זה.״

 2. תחילתו של צו זה היא מיום ט׳ באלול תש׳׳ל (10 בספטמבר 1970).

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במוניות)
.  (תיקון), תשל״א—1970״. י

 ו׳ בתשרי תשל״א(6 באוקטובר 1970) ש מ ע ו ן פ ר ס

0 , , שר התחבורה 5 6 3 מ 3 ח ) 

 תיקון טעות

 בתקנות הביטוח הלאומי (עיגול ההכנסה ודמי הביטוח) (תיקון), תש״ל—1970,

 שפורסמו בקובץ התקנות 2615, תש״ל, עמ׳ 2274, בתקנה 3 במקום ״בתקנה 3 לתקנות

 העיקריות״ צ״ל ״בתקנה 4 לתקנות העיקריות״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י״חבתשריתשל״א (18 באוקטובר 1970) י

) . שד העבודה 7 5 0 3 2 מ 2 ״ ) 

נחשוותשל״א, 541.1970 ׳  קובץ התקנות.2629, ו



 מדוד לשלסון מקומי

 פקודת העיריות
 חוק עזר לדימונה בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 247, 250׳ 251 ו־254 לפקודת העיריות
 מועצת עירית דימונה חוק עזר זה:

מ ו י י ג  1. בחוק עזר זה— ה
 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו !

 ״לוחיורמספר״ — לוחית־מספד ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי העיריה!
־ רשיון להחזקת כלב בתחום העיריה! י  ״רשיון״ -

 ״עיריה״ — עירית דימונה!
 |4 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב לענין חוק עזר זה על ידי ראש העיריה.

ה חומ« ישייו י ר י ע ש ה א  2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום העיריה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ד
 ועל צווארו לוחית־מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב העיריה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון, יגיש לעיריה בקשה על כך! אישר ראש העיריה את ב?שמרשימ
י ־ ? , י  בקשתו, יתן לו, לאחד תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספר. י

 (ב) ראש העיריה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב.שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש העיריה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) ראש העידיה .יגבה אגרה של חמש לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 75 אנדה

 ן אגורות בעד לוחית־מספר.
 (ב) העיריה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים!

 עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דדך.

. (א) ראש העיריה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה: סירוג יממן m 5 

ו ל

ז

י

י

8

י

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי ־׳ וכי
 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!

 (3) הכלב מקים דעש שהוא מפגע לשכנים!
 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקד
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  דת החוק הפלילי, 1936 2

 הציבור!
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשט״ז—1955 3

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 652, עמ׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עמי 242 ; ק״ת 1655, תשכ״ה, עמי 494.
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 (ב) ביטל ראש העיריה רשיון לפי סעיף זה לא תוחזר האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4. ,

 6. (א) ,בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות בידוד כפי שתודה העידיה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1) או
 (2), .לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות כפי שהורתה העידית, אלא אם שופט בית

 משפט שלום נתן צו על כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 *.

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3),(4)
 או (5) ובעל הכלב הודיע לעיריה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות
 הבידוד על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב,
 אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעליו ישלם לבעל המאורה בתחילת כל תקופה
 של עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 50 אגורות

 בעשרים ואחד.

 7. .לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מםפר או המוחזק שלא בהתאם
 לסעיף 7, יתפסוהו שוטר או פקיד העיריה וימסרוהו למאורות בידוד של העיריה ואם אי־

 אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות בידוד של העיריה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד אלא
 אם לא יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר! ראש העיריה רשאי

 להאריך את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לו הכלב כבעל ערך.

 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה אלא לאחר
 שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות וישלם לבעל המאורה 50 אגורות לכל

 יום מימי החזקתו. . .

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבידה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו,

 10. חוק עזר לדימונה (פיקוח על כלבים), תש״ך—1959 »— בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (פיקוח על כלבים), תשל״א—1970״.

 כיפ שפירכו
 ליתל עליי
 רשייז אי

 שכי«ל הרשייז

 החזקת פלפ

 תפיסת כלב
 שאיל עליו

 רשיון
 י והשמדתו

 עוגשין

 גיטול

ן ו ב ל נ א ר ש  י
 ראש עידית דימונה

 נתאשר.
 כי׳ט בסיון תש״ל (3 ביולי 1970)

 (חמ 81922)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 * ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 481, עמ׳ 242.
 5 ק״ת 950, תש״ך, עמ׳ 33.
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 פקודת המועצות המקומיות
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ר ב ו ק עזר לאז ו  ח

, מתקינד.  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 9, ־22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית אזור חוק עזר זה? ;

 1. בחוק עזר זה — הגדייין
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אזור!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו בכתב
 לפי חוק עזר זה׳ כולן או מקצתז!

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם
 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל׳ הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן׳ בין שהוא
 ) הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה

 ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים.
 ״מחזיק״ —אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע
 שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה׳ כחצר או לצורך אחר ולמעט

 בית מלאכה או אורווה!
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית,חרושת, .מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית־המלאכה!
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה!
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים׳ שברי זכוכית, ענפים׳ עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין!
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע ־לי אש־ה
 \ לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין׳ לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם .אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישיט ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל׳ פסולת או חמרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת׳ ־לי ?יגול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחדים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 (ב) לא ישים אדם.זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול, אשפה או חמרי בנין.

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך — אשפה, זבל או פסולת מבנין,
 מאורתה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —
 >1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה׳ זבל או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויודקו אשפה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם!

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין׳^ן
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח. ״

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רי%
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 8. 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 מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ואם עבר על
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב) והיתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

— בטל.  10. חוק עזר לאזור (הוצאת אשפה), תשי״ד—1954 2

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (הוצאת אשפה), תשל״א—1970״.

י ט ס י נ ב נ ׳ ב  א
 ראש המועצה המקומית אזור

 נתאשר.
 כ״ט באלול תש״ל (30 בספטמבר 1970)

ג ר ו ף ב ס ו  >ח« 81059) י

 י י י י שר הפנים
 2 ק״ת 435, תשי״ד, עמ׳ 572.

 העברת אשפה

 8תן היתר

 זפות גניפה
 לפועלי המועצה

 פמנויות המפקח

 מפירת הודעות

 עונשיו

 כיטוי
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