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ן 9 6 ו - א ״ כ ש  חוק למניעת מפגעים, ח

 תקנות בדבר איכות אויר

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א—1961 י, אנו
 מתקינים תקנות אלה:

1 1. בתקנה 1 לתקנות למניעת מפגעים (איכות האויר), תשל״ב—21971(להלן — התק־ מ ? י !  י
 נות העיקריות) —

 (1) לאחר הגדרת ״אויר״ יבוא:
 ״״חומר חלקיקי״ (Particulate Matter) — כל חומר, לדבות נוזל ומוצק,

 הקיים בצורה של חלקיקים דקים, למעט אדי מים;״'•
 (2) במקום הגדרת ״תקופה״ יבוא: י י

 ״״תקופה״ — תקופת מדידה הנמשכת לפחות חצי שעה, שעתיים, שמונה
 שעות, 24 שעות או שנה, הכל לפי הענין.״

. האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא: w 2 2 ! ״  תיקו

 ״(ב) פליטת חומר חלקיקי שיש בה כדי לגרום לריכוזו באויר במידה שאינה
 נופלת מתקן כמצויין לצידו בטור ב׳ לחלק ג׳ לתוספת כפי שנמדד על ידי
 דוגם אויר בספיקה גבוהה (High volume Air sampler), היא זיהום בלתי

 סביר של האויר.״

. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות — m p n 3 3 י״ייייי 
 (1) ברישה, במקום ״ריכוז החומר או דרגת השחרה״ יבוא ״ריכוז החומר, דרגת

 השחרה או ריכוז חומר חלקיקי״;
 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״4) לא עלו במשך 50 מדידות מפוזרות בשנה ובנות 24 שעות כל אחת על
 התקן המתאים לשנה.״

 4. בתוספת לתקנות העיקריות —
 (1) בחלק ב׳, במקום ״חצי שעה״ יבוא ״שעתיים״;

 (2) אחרי חלק ב׳ יבוא:
 ״חלק ג׳

 התקן במיקרוגרם
קב אויר  למטר מעו

 ערך ממוצע (גיאומטרי)
 לגבי תקופה של

 התקן במיקרוגרם המזהם
קב אויר  למטר מעו

 ערך ממוצע (גיאומטרי)
 שם עברי | שם לועזי לגבי תקופה של

 א ב ג

200 
 75״

 24 שעות
 שנה

Particulate 
Matter חומר חלקיקי 

 5. תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים (איכות האויר) (תיקון), תשל״ג—
 1972״.

 תיקון התוסםמ

 מחילה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ב ו ט ־ ם ר ש ו י ק ט  כ׳ בכסלו תשל״ג(26 בנובמבר 1972) ו
) שר הבריאות ד 6 7 מ ד ח ) 

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 58.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 380, 1633.

ת 2938, ב״ד בכסלו תשל״ג, 30.11.1972 ו נ ק ת  360 קובץ ה



 חוק למניעת מפגעים, חשכ״א-1961

ת בדבר פליטת חומד חלקיקי לאויד ו  תקנ

, אנו  : בתוקף סמכויותיגו לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א—1961 ג
 מתקינים תקנות אלה:

מ ו ר ד  1. ) בתקנות אלה — מ
 ״אפר מרחף״ (Fly Ash) — חומר חלקיקי העשוי להינשא באויר או בגאז ומורכב בעיקר

 מאפר מותך או. חומר שרוף או בלתי שרוף;
 ״בעל מפעל״ — אדם המעבד חומר גלמ בתהליך במפעל שממנו נפלט חומר חלקיקי מרחף

 לאטמוספירה בעתעיבוד חומר הגלם
 ״חומר חלקיקי״.(Particulate Matter) — כל חומד, לרבות נוזל או מוצק, למעט אדי מים,

 ; הקיים בצורה של חלקיקים דקים;.
 ״חומר חלקיקי מרהף״ (Suspended Particulate Matter) — חומד חלקיקי שקטרו

 פחות מ־10 מיקרון המרחף באויר או בגאז אחר;
 ״מנהל היחידה״ — מנהל היחידה למניעת מפגעי זיהום אויר וסכנות קרינה במשרד הברי

 אות, או מי שהוא מינה;
 ״מערכת דגימה״ (sampling System) — ציוד המשמש לאיסוף חומר חלקיקי כדי למדוד

 את במותו, ריכוזו או כל תכונה אחרת שלו;
 ״משקל חמרי הגלם שבתהליך״ (Process weight) — המשקל הכולל בקילוגרמים של כל
 החמרים שמשתמשים בהם בפעולה הגורמת ליצירת מקור פליטה, לרבות דלקים מוצקים,

 למעט נוזלים וגאזים המשמשים באופן בלעדי• כדלקים ואויר המשמש לבעירה;
 ״משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה״ (Process weight Rate) — היחס בין משקל חמרי

 הגלם שבתהליך לבין משך התהליך בשעות;
 ״מתקן לאיסוף חומר חלקיקי״(Particulate Separating Equipment) — מיתקן המפריד
 בין החומר החלקיקי לבין גאזי הפליטה ואוסף את החומר החלקיקי כדי שלא ייפלט

 לאטמוספירה;
 ״קצב הפליטה״ (Emission Rate) — כמות החומר החלקיקי בקילוגרמים הנפלטת לשעה

 כתוצאה מתד׳ליד;
 ״הרופא המחוזי* — הרופא המחוזי או מי שהוא מינה,

 2. (א) פליטת חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה, למעט אפר מרחף, בעת עיבוד חומר
 גלם בתהליך, במשקל הנקוב בטור א׳ לתוספת, העולה על קצב הפליטה הנקוב בטור ב׳

 לצדו, הלא זיהום בלתי סביר של אויר.

 (ב) לגבי מש?ל של חומר גלם בתהליך שאינו נקוב בטור א׳ לתוספת, פליטת
 חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה, למעט אפר מרחף, בשיעור העולה על קצב הפליטה
 המתקבל על פי נוסחאות החישוב המפורטות בטור ג׳ לתוספת, היא זיהום בלתי סביר של

 האויר.

 1 ס״וו תשכ״א, «מ׳ 38.

י מ ל  זיי!ו« ג
ד על ידי י ה • 
 »לי«ת חומר

י ן ז ח » י ק י ק ל  ח

ו תשל׳׳ג, 30.11.1972 ת 2938, כ״ד בכ0ל ו נ ק ת  קובץ ה



 3. עלה ריכוז החומר החלקיקי המרחף באטמוספירה באזור מגורים מעל לתקן הנקוב
 בחלק ג׳ של התוספת לתקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), תשל״ב—21971, רשאים
 מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל כי קצב הפליטה יהיה נמוך מהערך

 הנקוב בטור ב׳ לתוספת לתקנות אלה ולתקופה שיורו.

 4. (א) כל בעל מפעל יערוך אחת לשנה בדיקות לקביעת קצב הפליטה של החומר
 החלקיקי המרחף הנפלט.

 (ב) מנהל היחידה והרופא המחוזי רשאים להורות על עריכת בדיקות בנוסף לאמור
 בתקנת משנה (א).

 (ג) הבדיקה תיעשה במכשירים ולפי שיטות שאישר מנהל היחידה.

 5. (א) בעל מפעל ידווח על תוצאות הבדיקה למנהל היחידה ולרופא המחוזי.

 (ב) בעל מפעל ישמור על תוצאות הבדיקה במשך חמש שנים, ויעמידן בכל עת
 לעיון מנהל היחידה או הרופא המחוזי לפי דרישתם.

 (ג) כל בעל מפעל יאפשר למנהל היה ידה או לרופא המחוזי לערוך בדיקות לפליטת
 חומר חלקיקי בחצרים של מפעלו, ולפי דרישתם להעמיד לרשותם במידת הצורך כוח חשמלי,
 עובדים וציוד הדרושים להפעלת מערכת הדגימה וכן לבצע כל פעולה הדרושה לביצוע

 הבדיקה.

 6. (א) רשאים מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל להתקין מיתקן
 לאיסוף חומר חלקיקי לשביעות רצונם (להלן — המיתקן).

 (ב) בעל מפעל חייב למלא אחר הוראה שניתנה לו על פי תקנת משנה (א).

 (ג) בעל המפעל יחזיק את המיתקן במצב תקין בכל עת; חל קלקול במיתקן,
 יאחה מיד בכל האמצעים הדרושים לתיקונו.

 (ד) בעל מפעל יערוך רישום של הימים שבהם המיתקן לא פעל במשך תקופה
 העולה על 24 שעות וידווח על כך למנהל היחידה ולרופא המחוזי.

 7. (א) תהיה זו הגנה טובה לנאשם בעבירה על פי סעיף 4 לחוק אם הוכיח כי נקט
 בכל האמצעים הסבירים למניעת זיהום האויר לשביעות רצונם של מנהל היחידה והרופא

 המחוזי.

 (ב) יראו בעל מפעל כגוקט באמצעים סבירים אם ערך תכנית פעולה להיסול המקו־
 רות הגורמים לזיהום האויר ממפעלו ומנהל היחידה והרופא המחוזי אישרו את התכנית.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר),
 תשל״ג—1972״.

ת קצכ ל כ ג  ה
 הפליטה

 ממפעלים

 3ז*יקות

ת מיתקן נ ק ת  ה
 איפוף

 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 380, 1633.

ו תשל״ג, 30.11.1972 ל ס כ ת 2938, כייר נ ו נ ק ת  362 קובץ ה



 תוספת׳
ה 2) • נ ק ת ) 

 ו ת ז פ ס ו ת  ב

; ( ה ע ש / ג ״ ק ה ( ע ש ך ל י ל ה ת ב ם ש ל ג י ה ר מ ל ה ק ש . ״p״ — מ ! 

; ה ט י ל פ ב ה צ ״ — ק E  2. ״

: ו נ י ר גי) — ה ו ט ב ב ו ש י ח ת ה ח ס ו י נ ה (על פ ט י ל פ ב ה צ  3. ק

ת 0.60 ק ז ח ן ב ו ת נ ל p ה ש ל 0.0290 ו ל ש פ ה — כ ע ש / ג ״ ד 5000 ק י p ע ב ג  א. ל

ת ק ז ח ן ב ו ת נ ל p ה ש ל 0.0124 ו ל ש פ ה — כ ע ש / ג ״ ד 27,000 ק י p מ־5000 ע ב ג  ב. ל

; 0.70 

ן ו ת נ ל p ה ש ל 3.07 ו ל ש פ ה — כ ע ש / ג ״ ד 500,000 ק ה מ־27,000 ע ל ע מ י p ל ב ג  ג. ל

ת 0.16 ; ק ז ח  ב

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

? קצב הפליטה — E נוסחת החישוב  משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה ~
 (ק״ג/שעה)

0.30 50 
0.46 100 
0.70 200 

E=0.0290P°• 6 0 

ד ע  ב
P ^ 5 0 0 0 

0.89 
1.21 
1.83 
2.33 

300 
500 

1000 
1500 

2.77 2000 
3.54 3000 
4.81 5000 

6<69 8000 

P0.0124=70־°E 
ד ע  . ב

5000 < P < 27000 

8.89 
10.40 

12000 
15000 

P0.0124=70־°E 
ד ע  . ב

5000 < P < 27000 
11.80 
13.58 

18000 
22000 

15.68 27000 

16.38 35000 

E=3.07P°* 1 6 

. 17.04 45000 
E=3.07P°* 1 6 17.84 60000 

ד י ;• ע - 19.04 ב 90000 
27000 < P 20.66 150000 

 250000 י י י 22.43 י -
25.05 500000 

ג ר ז ף ב ס ו ב י ו ם ־ ט ר ש ו ק ט י ר 1972) ו ב מ ב ו נ 2 ב 6 ) ג ״ ל ש ו ת ל ס כ ׳ ב  כ
ם 1 י נ פ ר ה ת ש ו א י ר ב ר ה  (חמ 7677) ש

 קובץ התקנות 2938, ב״ד בכסלו תשל״ג, 30.11.1972



 חוק הזרעים, וזשגו״ז- 956 ו

ת בדבר גידול פקעות סייפן ומכירתם ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3׳ 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 ! אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״ברוט״ — פקעיות שנוצרו על סטולונים בצד פקעת האם עד גודל 4;

 ״גודל״, של פקעות — מספר השווה להיקף בסנטימטרים של הפקעת במקום הרחב ביותר;
 ״סייפך — כל מיני הסייפן;

 ״מכסה״ — כמות פקעות במחסן ובשדה, שגידל מגדל מזן אחד ובשדה אחד, ובלבד שלא
 תעלה על 50,000 פקעות;

 ״שדה״ — חלקת שדה שהוגשה לבקורת המובדלת מכל חלקת שדה אחרת בצורה בולטת
 ואשר נזרעה בפקעות מזן אחד, ממקור אחד, מגודל אחד ובמועד אחד;

 ״מנהל״ — מנהל השירות לבקודת זרעים י,
 ״השידות לבקורת זרעים״ — השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות;

 ״צמחי זנים זרים״ — צמחים מזן שאינו הזן הזרוע במרבית השדה.

 2. לא יגדל אדם ולא ימכור פקעות סייפן (להלן — פקעות), אלא בהתאם להוראות
 תקנות אלה.

 3. (א) לא יגדל מגדל פקעות לריבוי, אלא לאחר שקיבל את הסכמת המנהל בכתב
 לפקעות הנזרעות ולשדה גידולן, ובהתאם לתנאים שבה.

 (ב) הסכמה לזריעת פקעות מיבוא תינתן רק לאחר שנבדקה פריחתם פעם אחת
 בארץ.

 4. (א) בקשה להסכמת המנהל תוגש בטופס שהוא קבע ולאחר שמולאו הפרטים
 כנדרש בו.

 (ב) בקשה להסכמת המנהל יש להגיש.לא יאוחר משלושים יום לפני הזריעה.

 5. מגדל יצרף לטופס הבקשה הודעה מאת מגדל חומר הריבוי העומד להיזרע שבה יצויין
 מקור חומר הריבוי והבקורת שבוצעה בו; לבקשה לגידול ברוט תצורף גם הצהרה על

 ביצוע חיטוי תרמי בחומר הזריעה.

 6. (א) המנהל רשאי, בהתחשב עם הפקעות הנזרעות ועם נתוני השדה, להסכים
 לגידול, לסרב או להתנותו בתנאים.

 (ב) המנהל יודיע החלטתו למגדל תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת הבקשה.

 7. בעת מתן הסכמתו לפי תקנה 6 יקבע המנהל אות זיהוי למגדל ולשדהו.

 8. (א) בדיקות ייערכו בעת ובדרך שהורה המנהל ובלבד שייערכו לפחות שתי בדיקות
 ומהן אחת בעת פריחת השדה.

 (ב) מפקח דשאי לא לבצע בדיקת שדה אם מצא בו הזנחה בגידול או ניוון בצמחים
 אשר אינם מאפשרים לדעתו לבצע בו בקורת.

 סייג לגידול
ת מייפו ו ע ק פ  ׳

ל ה לגידו מ נ פ  ה

ה מ נ פ ה  53!«ה ל

 «יר1«י8
 ל«ו«8 ח8>ן׳9ה

ת » ל ה  ה
ל ז «י !  י

 אוו* זיהוי
ה ד »  ל

ת ׳*דה קו  8די

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 97; תשכ״ח, עמ׳ 55.
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 9. לא יבער מגדל פגמים בשדה אלא לאחר הבדיקה הראשונה של המפקח או י לאחד גיןןיר •ולפגטימ
 קבלת הסכמת המפקח ועל ־פי הוראותיו.

 10. (א) לא יגדל אדם פקעות בשדה שגדלו בו צמחים ממשפחת האירוסיים תוך חמש גידולינ־ ־ןידמיפ
 השנים שקדמו לזריעה.

 (ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול אם הוכיח המגדל כי בוצע בשדה איוד. .
 במטיל ברומיד, תוך ששה חדשים לפני הזריעה.

 11. (א) לא ימכור אדם ברוט שלא אישר אותו המנהל.
 י. (ב) המנהל יאשר ברוט למכירה משדה שאושר לאחד שעמד בבדיקה.

 (ג) הנןנהל רשאי להתנות את אישור הברוט למכירה בבדיקת פריחתם.

 12. (א) בין זן לזן בשדה לגידול פקעות תפריד רצועה של שני מטרים שלא נזרעו בה
 פקעות. י;

 (ב) שטח המזרע של כל זן יסומן בשלט בולט שבו צוייגו בכתב ברור שם הזן
 הזרוע וגודל הפקעות שנזרעו בו.

 13. יי' לא יבצע אדם קיטום פרחים בשדה הנתון בבקורת אלא על פי אישור מאת המפקח
 ולפי הוראותיו.

 14. סבילות לפגמים בשדה המוצע לאישור תהיה באחוזים כמפורט להלן:
זים ר באחו י הביעו נ  לפ

» ו ר קת ג  בדי

 בידוד שדה
ו נ  ופימו

פ פ פרחי פו  הי

ת ו ל י ג  פ
 לפנמיה בשדה:

 5% (מכסימום) חייב ביעור
 8% (מכסימום) בשדה שנזרע

 בפקעות מעל גודל 3 .
 4% (מכסימום) בשדה שנזרע

 בפקעות עד גודל 3

 10% (מכסימום)
 על פקעות השדה — אפס

 5% (מכסימום) חייב ביעור.

 צמחי זנים זרים
Fusarium spp. נגיעות במחלת 

Botrytis spp. (stem) 
 נמטודות יוצרות עפצים
 .סימני נגיעות. בוירוסים

מ ו ע ק ת פ ק ז ח  ה
... * ו י  כעתאפ

, י ו י  ולאחרי

ת קת פקעו  בדי

ונ ת פקעו ז  ארי

דל  מיטון הטנ

 15. הפקעות יוחזקו מעת איסופם במקום מוצל ומאוורר, המגן מפני קרני שמש,
 ,והתחממות,'באופן שיבדילו בין הזנים, המכסות השונות והשדות השונים, למניעת כל

 ערבוב אפשרי.

 16. מפקח רשאי לבדוק בכל עת פקעות בשדה, באיסום, בקירור ובכל מצב של החסנה.

 17. (א) פקעות ייארזו במכלים נקיים, חדשים או לאחד חיטוי.
 (ב) לא ימולאו המכלים בפקעות מעל ן מקיבולם.

,  18. (א) מגדל יסמן כל מכל בפרטים אלה: י
 (1) שם המגדל;

 (2) אות זיהוי השדה;
 (3) שם הזן:

 (4) גודל הפקעות;
 (5) כמות הפקעות במכל.
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 (ב) הסימון לפי תקנת משנה (א) יהיה קריא ונראה לעין; תווית סימון נוספת
 עם הפרטים שבתקנת משנה (א) תושם בתוך המכל.

 19. פקעות למכירה יהיו —
 (1) בעלות צורה נורמלית, מלאות, יבשות, נקיות מחלקי פקעת האם ומכוסות

 בקליפות בצורה אופיינית לזן ולעונה;
 (2) נקיות מאדמה וממזיקים;

 (3) ללא פריצת גידול של למעלה מ־1 ס״מ על הניצן הקודקוד, ביותר
 מ־5% של הפקעות.

 20. (א) סבילות למחלות בפקעות תהיה באחוזים כמפורט להלן:
Fusarium oxysporum forma gladioli — 2% 

Botrytis spp. (stem — 1 % ) 
Stromatynia gladioli — 2% 

 Corvularia lunata — 5% בחומר המיועד לגידול
 בעוגה החרפית

 3% בחומר המיועד לגידול
 בעונה הקיצית

 ובלבד שהנגיעות בכמה מהמחלות האמורות לא תעלה על 6 אחוזים. גרב
 הנגרם על־ ידי Pseudomonas marginata — 5% (מכסימום) כאשר מידת

 הכיסוי עולה על ן משטח הפקעות.
 (ב) הפקעות יהיו הפשיות מנמטודות יוצרות עפצימ.

 (ג) פגמים מכניים וכרסומים מוגלדים בפקעות לא יעלו על 5 אחוזים.
 (ד) פגמים הפוגמים כשלימות הפקעות ובכושר נביטתן לא יעלו על 2 אחוזים.

 (ה) כוויות שמש וצריבות בפקעות לא יעלו על 3 אחוזים.
 (ו) אחוז זנים זרים שניתן להבחין בפקעות לא יעלה על 5 אחוזים ובלבד שהנגיעות

 בפגמים האמורים בתקנות משנה (ג), (ד) ו־(ה) יחד לא יעלו על 7 אחוזים.

 21. אחוז הפקעות הסוטות מהגודל המוצהר לא יעלה על 5 אחוזים.

 22. (א) בעד מתן אישור לפקעות בגודל 10 ואילך על פי תקנות אלה תשולם אגרה
 בסך 20 אגורות לכל 100 פקעות מאושרות או חלק מהן.

 (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים ממועד קבלת החשבון מהשירות לבקורת זרעים•

 23. לא ימכור אדם פקעות אלא לפי אישור בכתב מאת השירות לבקורת זרעים שניתן לו
 לא יאוחר מ־14. יום לפני מכירתן בגידול החרפי ו־30 יום בגידול הקיצי.

 24. (א) כל משלוח יהיה מלווה בתעודת משלוח על גבי טופס שהמגדל קיבל מאת
 השירות לבקורת זרעים, לאחר שהמגדל מילא את כל הפרטים כנדרש.

 (ב) תוך שלושים יום יעביר המגדל לשירות לבקורת זרעים העתק מתעודת
 המשלוח.

 25. תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.

 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול פקעות סייפן ומכירתן), תשל״ג—1972״.

ו פקעות ק  ת

ת לפגמי8 ו ל י  סב
ת ו ע ק פ  ג

ן מיוו  תק

 אגדת אישור
ת  פקעו

רת  אישור לספי
ת  פקעו

דת משלוח  תעו
 של השירות

ת זרעים ד ו ק פ  ל

 תחילה

 השפ

י ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

 א׳ בכסלו תשל״ג(7 בנובמבר 1972)
 (חמ 73934)
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ה דיווח ג ו  ח
 על האנייה

ת האניה ר י צ  ע
מל יפתה לנ פנ  ו

 עונש״ ן•

 שמירר. דינים

לה  תחי

 פקודת הנמלים [נוסח חדש], חשל״א-1971

 חוק רשות הנמלים, תשכ״א-1961

ת בדבר פיקוח על כניסת אניות לנמלי ישראל ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—1971 •י, וסעיף
ת הנמלים, תשכי׳א—21961, ולאחר התייעצות עם רשות הנמלים, אני מתקין ו ש ק ר ו ח  10(ב) ל

 תקנות אלה: .

 1. בתקנות אלה —
 ״אניד,״ — כלי שיט שתפוםתו ברוטו היא מעל 100 טון.

 2 : (א) קברניט של כל אניד. ימסור באמצעות מכשיר קשר שבה עט כניסתו לתחום

 מימי החופין של ישראל, פרטים בדבר זהותה של אנייתו, ביוון הפלגתה ומועד הגעתה
 המשוער לנמל יעדה הקרוב בישראל:

ע — לפקיד מוסמך של נמל ! !  (1) אם האניה מצויירת במכשיר קשר ?
 . כאמור 5

ם האניה מצויירת במכשיר קשר אחר — לתחנת החוף 0x4 בישראל א 2 ( ) 
 לשפ העברתה לפקיד מוסמך של נמל כאמור.

 : (ב) לא נוצר קשר כאמור בתקנת משנה (א), יעצור הקברניט את אנייתו בקןצה
ל ׳ישראל• עד ליצירת הקשר והעברת הדיווח כאמור. ן ש י פ ו ח י ה מ י ם מ ו ח  ת

 3. (א) קברניט אניה המתקרבת לנמל חיפה או אשדוד יעצור את אנייתו במרחק
 של 600 מטר לפחות מהקצה הדחוק ביותר של פתח הנמל.

 (ב) קברניט אניד, המתקרבת לנמל אילת יעצור אנייתו במרחק של 1000 מטר
 לפחות ממזרח מעגן הדלק של הנמל.

 (ג) לאחד שנעצרה תאניה כאמור בתקנה זו, לא ימשיך קברניטה להשיטה לנמל
 אלא לאחר שהרשהו לבך מנהל הגמל או מי שהסמיך.

 4. קברניט אניד, שעבר־ על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו — קנם,חמש מאות
 לירות או מאסר ששה חודשים.

 •5. הוראות תקנות אלה אינן באות לגדוע מהוראות כל דין.

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום השביעי לאחר פרסומן.

 '7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (פיקוח על כניסת כלי שיט לנמלים), תשל״ג—
 1972״.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שד התחבורה

 ט״ו בכסלו תשלי׳ג(21 בנובמבר 1972)
 (חמ 755346)

ת ישראל, נופח׳ חדש 20, תשל״א, עמי 443. נ י מדי נ  1 די

 4 פ״ח תשכ״א, עמ׳ 145.
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 חוק הטיס, 1927

 דבר המלך על הסיס במושבות (הטלת חוקים), 937ו

ס ת בדבר ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־10 לתוספת הראשונה לדבר המלז* על הטיס במוש
, אני מתקין תקנות  בות (הטלת חוקים), 1937 וסעיפים 29, 30 ו־31 לחוק הטיס, 1927 2

 אלה:

 1. בתקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס), תשכ״ט—969! 3,
 (להלן ~ התקנות העיקריות), אחרי תקנה 7 יבוא:

י 7א. (א) המנהל רשאי למנות חוקר תאונות ותקריות כלי טיס לצורך ? י י ח ו נ  ״מי

. י תקנות אלה (להלן - חוקר) י מ י מ ־ מ פ  י

 (ב) אירעה תאונה או תקרית רשאי חוקר לחקור את התאונה או
 את התקרית.

 (ג) החוקר יהא רשאי לבקר בכל מקום אשר לדעתו יש צורך
 לבקרו לצורך החקירה וכן 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.

 (ד) מינה המנהל ועדת חקירה לצורך חקירת התאונה או התקרית
 בהתאם לתקנה 10, יעביר החוקר לועדה את כל הממצאים וכל חומר
 ׳החקירה שבידו ולא ייזקק עוד לסמכויותיו לפי תקנה זו לעגין אותה

 חקירה.
 (ה) לא יפריע אדם לחוקר ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו

 או מלמלא תפקידו לפי תקנות אלה.״

 2. האמור בתקנה 12 לתקנות העיקריות יסומן(א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) לא יפריע אדם לועדה ולא ימנע אותה מהשתמש בסמכויותיה או מלמלא

 תפקידה לפי תקנות אלה.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות כלי טיס)
 (תיקון מס׳ 2), תשל״ג—1972״.

מ מל,גה 7» 9 פ ו  ה

ה 12 ן מקנ  תיקו

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ב׳ בכסלו תשל״ג(8 בנובמבר 1972)
 (חמ 755209)

׳ 2, מס׳ 707, «מ׳ 563. ס ו  1 עייר 1937, ת

ד גי, «מ׳ 2551¡ ס״ח תש״י, «מ׳ 73¡ תשל״ב, עמ׳ 148. י  2 חוקי א״י, כ

 8 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1322¡ תשל״ג, «מ׳ 156.
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 מושב ארעי

ד כניפה י י א  מ

מ חייל ו א נ  ז
חרר  משו

 יהאימ לגילאי
20—18 

 חישיב מקיפו!
 אפשרה של

 עובד שבחלל,
 מהזמן היה

ר יום י  שג

 רישופ בלשפמ
 העבודה

י בנויןופ ו נ  שי
פ די י  8ג

 חוק הביטוח הלאומי נ מסח משולב], תשכ״ח-968!

ת בדבר ביטוח אבטלה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127א עד 127ה 1127 ע*־ 127ח, 127יג׳ 127טז׳ 142(2)
 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 בהתייעצות עם השר לקליטת
 העליה ועם שר הבטחון ובאישור ועדת העבודה של הכנסת לענין תקנות 1 עד 9׳ אני מתקין

 תקנות אלה:

: דמי אבטלה  סימן א׳

 1. תושב ארעי לענין פסקה (2) (ב) שבהגדרת עולה בסעיף 127א לחוק הוא מי שבידו
 אעזרהאו רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכוח) כמשמעותו בתקנה 6(א) לתקנות

.  הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 2

 2. לענין סעיף 127ב(ב) לחוק יראו כתאריך כניסתו של אדם לישראל את תאריך כניסתו
 כעולה, ואם נכנם לישראל שלא כעולה י—את תאריך היותו לעולה.

 3. חייל ששוחרר משירות סדיר בצבא־הגנה לישראל שלא בגלל אי־התאמה שיש עמה
 התנהגות רעה חמורה, יהיה זכאי לדמי אבטלה אף אם טרם מלאו לו עשרים שנה! לענין
 זה, ״התנהגות רעה חמורה״ — כפי שנקבע בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט

 הצבאי, תשט״ו—955! 3.

 4. לעבין סעיף 127ג(ד) לחוק׳ אדם שמטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות
 בטחונות, או מטעמים הקשורים בצרכי המשק הלאומי, קיבל פטור משירות יסדיר בצבא־
 הגנה לישראל או ששירותו נדחה לפי בקשתו, יהיה זכאי לפי פרקיו׳! לחוק אף אם טרם מלאו

 לו עשרים שנה,

 5. תקופת האכשרה לפי סעיף 127ד(ב) לחוק לגבי מבוטח שהיה בחלק הזמן שכיר יום
 ובחלק הזמן עובד שאינו שכיר יום, תחושב כאילו היה כל הזמן שכיר יום, ולענין זה

 ייחשב חודש עבודה מלא שבו עבד.כעובד שאינו שכיר יום ל־25 ימי עבודה.

 6. ; (א) רואים אדם רשום בלשכת העבודה כמחוסר עבודה אם נרשם בה כדורש עבודה
 בהתאם לתקנון שירות התעסוקה.

 (ב) התייצבות לרישום בלשכת העבודה תהיה בימים ובשעות הנהוגים בלשכה
 לגבי המדור שבו שובץ המבקש להירשם, בהתאם לתקנון שירות התעסוקה.

 (ג) אדם ייחשב כרשום בלשכת העבודה כמחוסר עבודה בתקופה שבין יום
 התייצבותו האחרונה לבין יום התייצבותו הקודמת, ובלבד שהתייצב בפועל כאמור בתקנת

 משנה (ב).

 (ד) התייצב אדם לרישום בלשכת העבודה ביום שלא נקבע להתייצבות במדור
 שבו. שובץ כאמור בתקנת משנה(ב), יירשם יום התייצבותו זה כיום אבטלה.

 7. (א) הוצעה לאדם עבודה או הכשרה מקצועית במקום המרוחק לפחות 40 ק״מ
 ממקום מגוריו הקבוע, תיחשב ההצעה כמחייבת שינוי במקום מגוריו לענין סעיף 127 ז

 1 0״ח וזשב׳׳ח, «מ׳ 108; תשל׳׳ב, עמ׳ 78.

, «מ׳ *; תשכ״ט, עמי 725. ו ׳  2 ק״תיזשט׳

 8 ם״ח תשט״ו, «מ׳ 171.
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 לחוק, זולת אם קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה או ההכשרה המקצועית
 וחזרה׳ או המעביד מספק הסעה לעבודה וחזרה! וזמן הנסיעה לעבודה וחזרה העולה על

 שעה אחת, נחשב כחלק מזמן העבודה.

 (ב) היה מקום העבודה או ההכשרה המקצועית מרוחק לפחות 40 ק״מ, לא ייחשב
 כמחייב שינוי מקום מגורים, אם אין לאדם בן משפחה הגר עמו, ומובטחים לו מגורים
 במקום העבודה או ההכשרה המקצועית והוצאות נסיעה ממקום מגוריו הקבוע למקום

 העבודה או ההכשרה המקצועית וחזרה אחת לשבועיים לפחות.

 (ג) לענק תקנה זו —
 (1) מרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך

 של מחלקת המדידות במשרד העבודה 5
 (2) ״בן משפחה״ — בן־זוג׳ ילד, הורה, אח, סב או נכד!

 (3) מקום המגורים הקבוע של אדם ייקבע לפי הרישום בתעודת הזהות
 שלו. י

 8. לעמן סעיף 127ח(א) לחוק יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות
 בסעיפים 6 או 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963 * כהצדקה להפסקת עבודה

 מרצונו של המבוטח.

 9. (א) דמי האבטלה לפי סעיף 127טז ישולמו על־יםוד אישור שהוגש למוסד מאת
 האגף להכשרה והשתלמות מקצועית במשרד העבודה כי הזכאי השתתף בהכשרה מקצועית.

 (ב) האישור כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למוסד אחת לחודש מתחילת ההכשרה
 המקצועית ויפורטו בו התשלומים שניתנו לזכאי בהכשרה המקצועית׳ ומספר הימים שבעדם

 שולמו לו, לרבות ימי מחלה ואבל.

 10. לענין סעיף 127ג(ג) לחוק יראו מובטל שעיקר פרנסת הילד עליו אם בחודש שקדם
 להיותו מובטל היה שכרו גבוה משכר בן־זוגו•

 11. לענין סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לסעיף 127יג לחוק יחושב השכר היומי הממוצע
 של מובטל כך:

 (1) עובד שאינו שכיר יום — יחולק סך כל הכנסתו במספר החדשים שבהם
 עבד והסכום המתקבל יחולק ב־25!

 (2) עובד שהוא שכיר יום — יחולק סך כל הכנסתו במספר ימי העבודה
 שבהם עבד בפועל;

 (3) עובד שבחלק מהזמן היה שכיר יום ובחלק מהזמן עובד שאינו שכיר
 יום — יצורף סך כל הכנסתו כעובד שהוא שכיר יום לסך כל הכנסתו כעובד
 שאינו שכיר יום׳ והסכום שיתקבל יחולק למספר ימי העבודה שעבד בפועל;
 לענין זה, יחושב חודש עבודה מלא שבו עבד העובד שאינו שכיר יום ל־25

 ימי עבודה בפועל 5
 (4) בתקנה זו, ״הכנסה״ — ההכנסה או השכר המשמשים בסיס לחישוב
 השכר היומי הממוצע כאמור בסעיפים הקטנים (א) או(ב) לסעיף 127יג לחוק,

 לפי הענין.

 הצדקה
מ ק פ ס ה  ל

ן  עבודה מרצו

 לימודיפ
פ י ר  פדי

 בהבשלה
ת עי  מקצו

במל שעיקר  מו
ת הילד ס נ ר  פ

ו  עלי

ר ג ש כ ה  מישי
הממוצע . מי ו  הי

 * ס״ח תשכ׳׳ג, עמ׳ 136.
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 סימן גי: הגשת תביעות

 17. : (א) התובע גמלה לפי פרק וי1 לחוק, יגיש תביעתו למוסד לפי טופם שאפשר להשיגו הנשי* ה־יעמ
ה ל '- י ג  בכל סניף של המוסד ויצרף לתביעה את המסמכים הדרושים להוכחתה וכן אישור לשכת י

 העבודה על מספר ימי אבטלתו.

 (ב) ,לשכת העבודה תתן לתובע אישור כאמור בתקנת משנה (א) החל מ ־5 לחודש
 בעד ימי אבטלה שקדמו לאותו חודש.

 (ג) תביעה לגמלה לפי סימן זה תוגש למוסד פעם אחת בכל תקופה של שנים־עשר
 חדשים שלאחד התאריך הקובע כמשמעותו בסעיף 127ד לחוק.

 18. המוסד רשאי לדרוש מהתובע להמציא לו או להציג בפניו מסמכים נוספים לאימות מפמכיפ
 ופרטים
 נוספים

פ י ט י ־  פרטי התביעה וכן לספק לו פרטים נוספים ומשלימים בקשר לכל ענין הקשור בתביעה. י

 19. : לא הומצאו למוסד האישורים, המסמכים או הפרטים הנוספים כנדרש על־פי תקנה 18, השה״מ

 רשאי המוסד להשהות את הטיפול בתביעה עד שיומצאו ויודיע על כך:לתובע בדואר• בהציעה

 20. אושרה התביעה לגמלה, יודיע על כך המוסד ללשכת העבודה, ולשכת העבודה המצאת

״ ש י

פ ל ף

י

י

ש  תמציא למוסד, אחת לחודש ולא יאוחר מה־15 בו, אישור על מספר ימי אבטלתו של ^
 ,התובע שקדמו לאותו חודש, בציון מספר ימי מחלה וימי אבל במשפחה, כפי שנרשמו העבודה

 בלשכת העבודה.

 21. הגמלה תשולם לראשונה לתובע תוך שלושים יום מיום אישור התביעה על ידי מועד ואוסז

 המוסד ולאחר מכן אחת לחודש, באמצעות בנק או בנק הדואר או בהמחאת בנק או המחאת השלים הגמלה
 דואר או בדרך אחרת שהמוסד קבע.

 22. מי שמשתלמת לו גמלה חייב להודיע מיד למוסד בכתב על כל שינוי העשוי להשפיע הידעה על

פ : י י " י  על זכותו לגמלה או על שיעורה. ש

 23. פרוטרוט של עשור — עיגול םכומים

 (1) עד חמש אגורות — לא יובא בחשבון 5

 (2) למעלה מחמש אגורות— יחושב כעשר •אגורות.

 24. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973). החילה

 25. י לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח אבטלה), תשל״ג—1972״. השם

י ג ו מ ל א ף ס ו  ד׳ בכסלו תשל״ג(10 בנובמבר 1972) י
) שר העבודה 7 5 , ) ! 7 ־ 2 ח < 
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 חוק הניסוח הלאומי [נוסח משולנ], תשכ״ח-968ן

ת בדבר ביטוח ילדי עובדים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 120 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי .[נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 ג, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (קיצבת ילדי עובדים) (עובדים חלקיים
, יבוא:  ודורשי עבודה), תשכ״ה—1965 2

 ״«יעיי 5. שיעור הקיצבה ליום עבודה מלא לילד הוא 80 אגורות בעד כל אחד
ום  מהילדים הראשון והשני ו־120 אגורות בעד הילד השלישי.״ הקיצבה לי

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ג בתשרי תשל״ג(1 באוקטובר 1972).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(קיצבת ילדי עובדים)(עובדים חלקיים
 ודורשי עבודה)(תיקון), תשל״ג—1972״.

ת פ ל ח  ה
ה 5 נ ק  ת

לה  מחי

 השפ

ף ר ב ש א  ז
 שר השיכון

 ממלא מקום שר העבודה

 ט׳ בכסלו תשל׳׳ג(15 בנובמבר 1972)
(750325 a r t ) 

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 2660; תשל״ב, עמ׳ 237.

 פקודת המשקולות והמידות, 947 ו

ות המשקולות והמידות  תקנ

 'בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקולות והמידות, 1947 אני מתקין
 תקנות אלה:

7 1. בתקנות המשקולות והמידות, תשכ״ג—1963 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה  ״יהיו ״מ״• 8
 78(א), במקום ״חמישה מערד הטעות המותרת בשעת כיול כשהמאזניים נבחנים במטען

 המקסימלי״ יבוא ״שנים וחצי לאלף מכושר השקילה של המאזניים״.

 מיקיז»יינימ , 2. בסיפות לתקנות 93 ו־98 לתקנות העיקריות, במקום ״בשעת כיול־שנית או בקורת
9 תיבחן מכונת.שקילה כאמור במטען עד למטען המכסימלי״ יבוא ״בשעת כיול־שנית או 8 " י 9 3 

 בקורת מותר לבחון מכונת שקילה כאמור במטען כל שהוא עד למטען המקסימלי״.

 הש8 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקולות והמידות(תיקון)׳ תשל״ג—1972״.

י ב א ן ז ו ע מ  נתאשר. ש
 ו׳ בכסלו תשל״ג(12 בנובמבר 1972) המפקח על משקולות ומידות

 (חמ 74073)

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 1 ע״ד 1947, תוס׳ 1, עמי 2.

 2 ק״ת תשב*ג, עמ׳ 1044; תשכ״ו, עמ׳ 1682; תשכ״ז, עמ׳ 3114; תש״ל, עמי 508; ק״ת 2621, תשל״א, עמ׳ 8 ועמ׳ 239.

30.11.1972 , ד בכסלו תשל״ג י ת 2938, כ ו נ ק ת  372 קובץ ה



י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות

ר שווקים דג  חוק עזר לדוגמה ג

׳ מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כדלקמן:  לפי סעיף 262 לפקודת העיריות1

 1. :בחוק עזר זה — ״גיייי*
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העירית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״שוק״ — השטח בתחום העיריה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או בתכנית מפורטת

;  לפי פרק ג׳ לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2
 ״טובין״ — כל מצדד הדרוש לאדם או לבעל־חיים!

 ״תוצרת חקלאית״ — גידולי קרקע, גידולי עץ, עופות וביצים!
 ״מוכח׳ — לרבות אדם המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא מכרם!

 ״מפקח״ — אדם שמועצת העיריה מיגתהו בכתב לחיות מפקח לצורך חוק עזר זה.

 2. לא ייכנס מוכר לשוק, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי היתר ־ניסה
 ההיתר. -

 3. ׳ סעיף 2 לא יחול על מוכר המחזיק במקום קבוע בשוק שהשכירה לו העיריה.

 4. ראש העידית רשאי לתת היתד, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או
 לשנותם.

 5. מוכר שניתן לו היתר יחזיק את המאזניים, המשקולות והמידות במקום גלוי באופן
 שהשקילה והמדידה תיראה לעיני הלקוחות.

 6. היתד שניתן, רשאי ראש ומידיה לבטלו או להתלוחו לאחד שנתן הזדמנות לבעל
 ההיתר לנמק,מדוע לא יעשה כן.

 7. בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע.

 8. לא ימכור אדם טובין אלא בשוק.

 9. סעיף 8 לא יחול על מכירת טובין בחנות שניתן לגביה רשיון לפי חוק רישוי עסקים, «ייג
 תשכ״ח—1968 > או על ידי רוכל בעל רשיון.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח מדש 8, תשכ״ד, ע«׳ 197! פ״וו תשל׳׳א, עמ׳ 36.

 2 ס״ח תשנ״ה, ««׳ 307.

 3 סייח משכ׳׳וז, «מ׳ 204.

 קובץ ההקנות 2938, נ׳׳ד בכסלו תשל״ג, 38.11.1972
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 הווי?!*
 המשקולות

 והמידות

 9י«ול הימר



 10. השוק יהיה סגור —
 (1) בימי מנוחה שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 1948 ״, כימי מנוחה, תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה,
 וסופם בשעה 04.00 למחרת, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני

 שקיעת החמה עד שעה 04.00 למחרתו;
 (2) בליל יום השואה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי״ט—
 1959 י׳, ובליל יום הזכרת כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מלחמת

 הקוממיות וצבא הגנה לישראל, תשכ״ג—1963 ״, עד שעה 04.00 למחרתו!
 (3) ביום ה׳ בשבוע בשעות שבין 20.00 לבין 04.00 ובימים אחרים בשעות
 שבין 19.00. לבין 04.00 למחרתו׳ אולם בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח
 באלול; י״א, י״ב וי״ג בתשרי! ז׳ באדר עד ט׳׳ו באדר! י״א, י״ב ו־י״ג
׳ בסיון אם אינם חלים בשבת — בשעות שבין 20.00 לבין. ד  בניסן! בי׳ ג׳ ד

 שעה 04.00 למחרתו ן
 (4) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט, ביום ג׳ בשעות שבין 14.00

 לבין 04.00 למחרתו.

 11. לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לאחר להיכנס אליו או להימצא בו
 בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 10•

 12. לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.

 13. מוכר ינקה את המקום ב&וק שבו הוא מציע את סחורתו ויחזיקו נקי להנחת דעתו
 של המפקח.

 14. לא יעלה ארם אש תחת כיפת השמים בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת
 פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח.

 15. מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 ימימ ושעות
רת השוק• י  לסג

ר מניפה פו  אי

 אנשים
ם בלי  הסו

 ממחלה

 שטירה על
 הני!ימ

ת אש א ל ע  ה

 סטגויות הטפקה

 16. לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 17. כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון
 או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

 18. העובר על הוראה מהוראות חיק עזר זה׳ דינו — קנם 500 לירות. ובמקרה של
 עבירה נמשכת׳ דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים)׳ תשל״ג—1972״.

 שימוש
ת ו י ו נ ט פ  ב

ות להוראות  צי
 המפקח

 עונשין

, ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)

ס׳ אי, עמי 1.  4 ע״ר תש״דו, תו

 5 ט״ח תשי״ט, עמ׳ 112.

 6 ם״ח תשכ״ג, עמי 72.

 374 קובץ התקנות 2938, כ״ד בכסלו תשל״ג, 30.11.1972



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לפרדסיה בדבר ניקוי מגרשים וחצרות

, מתקינה  י בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות1
י  המועצה המקומית פרדסיה חוק עזר זה: י

 1. :בחוק עזר זה— הגירוי*

 ״נכס״ — בנין או מגרש!
 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום׳ ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה

 של למעלה משלוש שנים!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר׳ למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון! י
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בגוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה׳ כרכוב׳ בליטה או חלק של בנין או כל דבר
 המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או
 מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח.הקרקע שמשתמשים בה או
 שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה!
 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז המרכז, כעל שטח

 בנוי לענין חוק עזר זה! ׳
 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדסיה; . •
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה׳ לרבות אדם

 שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

י  2. : (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את. דרישה לניקו
 המגרש, ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה. חיהה ל«לא
י ההודעה י ח  א

י י י עי י יקו  4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או נ
ה צ ע י מ  ביצע: את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה ה

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

ש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. ו ת ישראל, נוסח ח נ י  1 דיני מד

ו תשל״ג, 30.11.1972 ת 2938, כ״ד בכסל ו נ ק ת  קובץ ה



י 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.  אגרי* נימי

 (ב) _ האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
 חצר תשולם בשיעור של 1/3 על ידי בעל הבנין ובשיעור 2/3 על ידי המחזיקים
 בו׳ שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה האמורה

 יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

ה 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי פ י » ר ו ש י  א

 לברר את מצב הנקמן בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

רת הודעה 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו היא  מסי

 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 מגוריו, או מקום עסקו הרגילים או 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 פורסמה בשני

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

 ע״יי6 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

 י׳׳"8 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדסיה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינימ),
 תשל״ג—1972״.

 תוסנות
 (סעיף 5)

י ת מניקו ד ג  א
 בלירוו*

 בעד ניקוי מגרש או חצר ששטחם עד 500 מ״ד —.100

 למעלה מ־500 מ״ר — לכל 500 מ״ר נוספים או חלק מהם —.50

י נ י מ ק י ח צ  נתאשר. י
 י״ז בחשון תשל״ג(25 באוקטובר 1972) ראש המועצה המקומית פרדסיה

 (חמ 848302)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ו בכסלו תשל׳׳ג, 30.11.1972 ׳ ת 2938, כ׳ ו התקנ בץי  376 קו



 פקודת העיריות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות־ מספר בבנמים
 על ידי עירית לוד

, אני מודיע כי מועצת עירית לוד אימצה  בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות1
.  את חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים), תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  ג' בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) י
) שר הפנים 7 6 5 0 0 מ 7  מ)

. נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36. נת ישראל,  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1218.

ם על ידי עירית לוד י כנ סת מבנים מסו ק עזר לדוגמה בדבר הרי מוץ חו  אי

, אני מודיע כי מועצת עירית לוד אימצה  ׳בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות1
 את חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל״ב—972! 2,

 ג׳ בכסלו תשל״ג'(9 בנובמבר 1972) י ו ס ף ב ו ר ג
 מ«»>״< , שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36. נ י מדי נ  די
 ק׳׳ת תשל״ב, עמ׳ 1278. , י

 אימוץ חוק עזר לדוגמה ב:דבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי עירית עכו

̂ אני מודיע כי מועצת עירית עכו אימצה  בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות 
 את חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשלי׳ב—972! 2,

ב דר ג , ׳ ף ס  ג׳ בכסלו,,תשל׳׳ג,(9 בנובמבר 1972) י ו
 >חמ 765008) שר הפנים

. נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 497 ס״ח 614, תשל׳׳א, עמ׳ 36. ת ישראל, נ י ד י מ נ די , 
 ק״ית תשל״ב, עמ׳ 1278;

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות ־ מספר בבנינים
 על ידי עירית עכו

 בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות.י:, אני מודיע כי מועצת עירית עכו אימצה
 את חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים), תשל״ב—972! 2

 ג׳ בכסלו תשל״ג (9 בנובמבר 1972) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפנים 7 6 5 0 0 מ 7 ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197; פ״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשל׳׳ב, עמי 1218.

ו תשל״ג, 30.11.1972 ל ס ב ת 2938, כ״ד נ ו נ ק ת  קובץ מ



 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי
 המועצה המקומית גני־תקוה

, אני מודיע כי המועצה המקו  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות נ
 מית גני־תקוה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים),

 תשל״ב—972! 2,

 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)
 (חמ 765224)

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1190.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים על ידי
 המועצה המקומית גייסר אל־זרקא

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות1, אני מודיע כי המועצה
 המקומית גייסד אל־ זרקא אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות

.  ולוחיות־מספר בבנינים)׳ תשל״ב—1972 2

 ג׳ בכסלו תשל״ב (9 בנובמבר 1972) י ו ס ף ב ו ד ג
 (חמ 765225) שר הפגים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256; סייח 614, תשל״א, עמ׳ 36. נ י מדי נ  1 די

 2 ק׳׳ת תשל״ב, עמ׳ 912.

ק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים על ידי  אימוץ חו
 המועצה האזורית אלונה

, אני מודיע כי המועצה  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות1
 האזורית אלונה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות־

 מספר בבנינים)׳ תשל״ב—1972 2,

 ג׳ בכסלו תשלי׳ג(9 בנובמבר 1972)
 (חמ 765225)

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256; ס״ח 614, תשל״א, עמי 36. נ י י מד נ  1 די

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 912.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ו תשל״ג, 30.11.1972 ל ט נ  קובץ התקנות,2938, כ״ד ב

 .הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 100 אגורות


