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 חלק הפיקוח על מצדכיפ וערהתים, תשי״ח~1957
 צו בדבר פיקוח על גרירת רכב וחילוצו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5״ 15,6׳ 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 אני.מצווה לאמור:

 1. בצו זח —

 ״הרשות״ — מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא העביר
 אליו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן 5

 ״גרירה״ — העברת רבב מנועי על ידי משיכתו באמצעות רכב אחר כאשר הרכב הגורד
 אינו שולט בהיגוי הרכב הנגרר;

 ״גרירה נשלטת״ — העברת רכב מנועי המאפשרת שליטת הרכב הגודר ברכב הנגרר 5

 ״חילוץ״ — כל הפעולות הקשורות בחילוץ רכב או בהבאתו למצב של גרירה או גרירה
 נשלטת ;

ן  ״רכב״, ״רבב מנועי״ ו״רשות רישוי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה 2
 ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי צו זה, לרבות רשיון שחודש!

ן  ״היתר נהיגה״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ״א—31961
 ״שירות״ — כל פעולה הנעשית בשכר לצורך חילוץ, גרירה או גרירה נשלטת' של רכב

 מנועי.

 2. לא יעסוק אדם ולא ינהל עסק של מתן שידות אלא לפי רשיון שניתן מאת הרשות
 ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3 (א) בקשה לרשיון יש להגיש לרשות בטופס שקבעה לכך.

 (ב) המבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל שאלה שבטו&ס וימציא
 לרשות מסמכים, צילומים, תכניות, תצהירים ופרטים נוספים שדרשה הרשות.

 4. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה׳ לתת רשיון, לסרב לתיתו, לחדשו או לסרב
 לחדשו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם בדרך כלל או למקדה מיוחד, להגביל

 את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו.

 (ב) תקפו של רשיון יפקע שנה, לאחר נתינתו, אלא אם נקבעה בו תקופה קצרה
 יותר.

 5, (א) לא יינתן רשיון ולא יחודש אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של
 הרשות כי עומדים לרשותו כל אלה:

 (1) מקום מתאים שאישרה הרשות והמצוייד בטלפון, במיתקנים ובציוד
 הדרושים למתן השירות, כפי שקבעה הרשות;

 (2) רכב במספר ומסוג המתאים לחילוץ, לגרירה ולגרירת נשלטת שאישרה
 לכך דשות הרישוי והמצדיד בציוד שקבעה;

 (3) מפעיל שניתן לו היתר לפי תקנה 190 לתקנות התעבורה, תשב״א—
, ;1961 

 1 ס׳׳ך! תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, «מ׳ 26.

 2 דיני מדינו! ישראל, נוסה הדש ד, תעב״א, עמי 3ד1'.

 3 ק״וז תשב״א, עמי 1425־, תש׳״ו, ז1כ;׳ 699.
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 (4) מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע חילוץ וגרידה של רכב לפי
 סעיף 513

 (5) ביטוח לגבי כלי הרכב שברשותו המכסה נזקים מהפעלתם.

ה מבקש שהוכיח להנחת דעתה של הרשות כי עסק בחילוץ ובגרירה של רכב ) 
 ויש לו היתר לנהיגת רכב חילוץ וגרירה, רשאית הרשות לפטור אותו מהוראת פסקה (4)

 לסעיף קטן(א).

 6. רשיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. - העברת ישמו

 7. בעל רשיון יודיע לרשות על כל שימי שתל בפרטים שמסר לפי סעיף 3(3) ,יכן «״( הודעות
 בנסיגות שהיו קיימות בעת מתן הרשיון או חידושו, לגבי המקום, הדכב׳ הציוד, המנהל

 המקצועי או מפעיל הרכב המוסמך, תוך חמישה עשר יום מהיום שחל בו שינוי.

ת •  8. (א) הוברר לרשות שתנאי מתנאי הרשיון לא קויים, או שהנסיבות שהיו קיימות ניפול ישי
׳ »י ה״ליי״ן ם י ב ז ו פ כ י כ מ ס ן מ ה א ע ד ו ך ה מ ג ע,1 0 ש ו ן ה ו י ש ר ה  בעת מתן הרשיון או חידושו השתנו או ש

 רשאית היא, בהודעת בכתב לבעל הרשיון, לבטל את הרשיון או להתלותו עד שימלאו אחד
 דרישתה או יקדימו התנאים.

 (ב) רשיון שבוטל או הותלה על פי סעיף קטן (א)' חייב בעליו להחזירו מיד
 לרשות.

ז אישור למפקר, ן י ש ש ,1ז ך 0 י א א ו , מ א ד י ד ג ן 3  9. (א< לא יעסוק אדם בחילוץ, בגרירה א
 נהיגה בר תוקף שניתן לו לנהוג ברכב הגורר.

 (ב) לא יעסיק בעל רשיון לצורך הפעלת השירות אלא אדם שהסמיכה אותו הרשות
 לפי סעיף 13, ולא ירשה למי שאינו מוסמך לכך כאמור להפעיל רכב חילוץ וגרירה

 שברשותו או לנהוג בו.

ב  10. לא יעסוק אדם בחילוץ, בגרירה או בגרירה נשלטת, ולא ירשה בעל רשיון לאדם אישור מ
ז י י '  לעסוק כאמור, אלא ברכב שאישרה לכך רשות הרישוי. ח

 11. (א) הרשות תמנה ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים של שירותי יעדמ הסמכת
 גרירה וחילוץ.

 (ב) ועידת ההסמכה תהיה של תשעה חברים שמינה שר התחבורה״ בהודעה ברשו־,
 ס ה  מות, לתקופה של שנתיים, ו

 . (1) ארבעה נציגים של משרד התחבורה, וביניהם יושב ראש!
 (2) נציג של משרד העבודה 1 —

 (3) נציג של משרד הבטחון ן
 (4) שני נציגים של בעלי המקצוע בענף הגרירה והחילוץ, שמינה אותם
 הארגון או האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של נותני שירות גרירה

 וחילוץ?
 (5) נציג נוסף של בעלי מקצוע בענף הגרילה והחילוץ שמינתה הרשות.

 (ג) ועדת ההסמכה תשב בהרכב של לפחות שלושה חברים וביניהם נציג אחד של ':
 משרד התחבורה.

 (ד) הועדה רשאית לקבוע לעצמה את ישיבותיה" ואת סדרי הדיון.

 (ה) היו הדעות בועדה שקולות תהיה ליושב ראש דעה מכרעת,
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 12. הועדה תקבע באישור הרשות תכנית בחינות להסמכת מנהלים מקצועיים לשירותי
 גרירה וחילוץ ותבחן את המועמדים.

 13. (א) לא יוסמך אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל למתן שירותי חילוץ וגרירת
 רכב אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

 (1) הוא מפעיל שניתן לו רשיון לפי תקנה 190 לתקנות התעבורה, תשכ״א—
 1961, וברשותו היתר נהיגה בר־תוקף לרכב חילוץ וגרירה לפחות שלוש

 שנים;
 (2) יש לו נםיון מעשי בחילוץ וגרירת רכב במשך לפחות שלוש שנים!

 (3) הוא עבר בהצלחה קורם למנהלים מקצועיים אשר תכניתו אושרה בידי
 הרשות, מלבד אם פטדה אותו הרשות מהקורס האמור בהתחשב בהכשרתו ן

 (4) הוא עמד בבחינות להסמכת מנהלים מקצועיים.

 (ב) הרשות רשאית, בהתייעצות עם ועדת ההסמכה, לפטור מבקש כתב הסמכה
 מהוראות סעיף קטן(א), כולן או מקצתן.

 14. (א) שירות יינתן לפי מיטב מיומנותם המקצועית של המנהל המקצועי המוסמך
 ושל המפעיל,

 (ב) נותן שירות לפי צו זה יביא את הרבב הנגרר למקום שייעד לכך מבקש
 השירות.

 15. הרשות רשאית לערוך השתלמויות ולקבוע כללים ותנאים להשתתפותם של מנהלים
 מקצועיים ומפעילים מוסמכים בהשתלמויות אלה.

 16. בעל רשיון יחזיק את רשיונו במקום בולט במקום עסקו ויראהו לרשות או לאדם
 .מטעמה וכן לשוטר, לפי דרישתם.

 17. בעל הרשיון יתקין על גבי הרכב שלט שאת דוגמתו ומידותיו אישרה הרשות.

 18. (א) בעל רשיון יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין, את שיעורי השכר לשי
 רותים, בספרות ברורות המאפשרות לכל אדם לברר בנקל את גובה השבר.

 (ב) בעל הרשיון יתן למקבל השירות חשבון או קבלה, שבה צויינו שם עושה
 השירות, שם מקבל השירות, סוג השירות, תאריך ומקום עשיית השירות והשכר.

 19. בעד מתן רשיון, מסמך או אישור לפי צו זה תשולם אגרה בשיעור שנקבע לצידו
 בתוספת.

 20. הרשות תהיה רשות מבצעת לביצוע צו זד, והיא רשאית לתת כל הוראה שלדעתה
 יש בה צורך לביצועו.

 21. צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.

 22. תחילתו של צו זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

 23. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו), תשל׳׳ד—
.*1974 
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 מחצית האגרה ששולמה
 בער המסמך המקורי.

 תוספת
 (סעיף 19).

 (1) רשיון למפעל המעסיק עובדים לרבות בעל המפעל:

 (א) •ער 5
 (ב) 6 עד 10

 (ג) 11 או יותר

 (2) כתב הסמכה

 (3) לבחינה עיונית בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית

 >4) כפל של מסמך

ב י ר ן י ר ה  א
 שר התחבורה

 י׳יח באדר תשל״ד (12 במרס 1974)
 (חמ 741184)

 פקודת מס הכנסה

ת ו מ ד ק מ ת שיעורי ה ל ד ג ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מם הכנסה אני מצווה לאמור:

 1. שיעורי המקדמות החדשיות שיחיד חייב לשלם על פי סעיף 175 לפקודה יוגדלו — הגדלת שיזורי
 המקדמות ליחיד

 (1) ב־50% אם השנה הקובעת היא עד שנת המס 1971 !

 (2) ב׳30% אם השנה הקובעת היא שנת המס 1972.

 2. שיעורי המקדמות הרבע־שנתיות שחבר־בנייאדם חייב לשלם לפי סעיף 176 לפקודה הגדלת שיעויי
 _ ד&קד0זת

 י לחגר־בני־אדם
 (1) ב־55% אם השנה הקובעת היא עד שנת המם 1971 !

 (2) ב־35% אם השנה הקובעת היא שנח המם 1972.
1 

 3. תחולתו של צו זד, היא לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המם לשנת המם החילה
.1974 

 4. לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), תשל״ד—1974״. ד,,נ0

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר

 י״א בניסן תשל״ד (3 באפריל 1974)
 (המ 723136.)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, מס׳ 120.
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 חוק הכניסה לישראל, תשי׳׳ב-1952
 צו בדבר פטור מאשרה

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

 פטיי 1, אזרח בעל דרכון של מדינה ששמה נקוב בתוספת, פטור מהוראות החוק בדבר
 חובה של אשרת מעבר או אשרת ביקור מסוג ב/2 עד שלושה חדשים.

ה 2. על אף האמור בסעיף 1, רשאי שר הפנים או מי שהסמיך לכך לסרב כניסתו לישראל 0 ' נ נ כ ו י ' 6 

 של אדם כאמור אם יש, לדעתו, נסיבה המצדיקה זאת.

— בטל.  בי״יי 3. צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), תשכ״ו—1966 2

פ 4, לצו זה, ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), תשל״ד—1974״. ש (  י

 תוספת ^
 אוסטריה, איסלנד, אקוודור, בלגיה, ברבדוס, גואטמלה״ גמייקה, דנמרק, הולנד,
 הונג קונג, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, האי מאן ואיי התעלה,
 הלווטיה (שדיץ), הרפובליקה הדומיניקנית, טרינידד וטובגו, יוון, יפן, לוקסמבורג, ליכטנ־
 שטיין, לסוטו, מאוריציוס, נורבגיה, סוואזילנד, פיגי, פיליפינים, פינלנד, פרגואי, צרפת,

 קולומביה, קוסטה־ריקה, שוודיה.

 ז׳ באדר תשל״ד (1 במרס 1974) י ו ס ף ב ו ר ג
 (חמ24»ד< שר הפנים

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 354.

 2 ק׳׳ת תשכין, עמי 1854.

 תוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ס-1959
 צו בדבר היטלים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29 ו־39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 תשי״ט—1959 מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור: ^

 תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3(ב) לצו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), תשכ״ח—1968^

 בפסקה(2), במקום ״20״ יבוא ״40״.

 השם 2, לצו זה ייקרא ״צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) (תיקון), תשל״ד—

,"1974 

י ל א ר ש ן י ת י  נתאשר. א
 ג׳ באדר תשל״ד(25 בפברואר 1974) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

 (חמ 739902)

ד י פ ם ס ח נ ב פ ל ־ ר ב ם י י י ח ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה שר האוצר

 1 ס*״ וזשי״ע, עפ׳ 222; תשכ״ב, עמי 31.

 2 ק״ת תשב׳׳ח, עמ׳ 1830; תש״י, עמי 1967; תשי״א, עמ׳ 211,

 976 קובץ התקנות 3159, כ׳ בניסן תשיו״ד, 12.4.1974



 פקודת המסתי ע0 האויב, 939 ו
 צו הקניה מס׳ 764

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף (9)(1<(ב) לפקודת המסחר עם האויב,
 1939 שהועברו אלי, ובתוקף שאר םמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקניה מסי 90 מיום 13.5.1943 שפורסם בעתון רשמי 1943, תום׳ 2 מם׳ 1267,
 עמי 372, בטל במידת שהוא חל על רכושו של הירש מוזס וינשטוק מוינה ׳(מס׳

 סידורי 47).

 2. תחילתו של צו זה מיום ב׳ בניסן תשל״ד(25 במרס 1974).

ם ו ל ם ב ר מ  ב׳ בניסן תשל״ד(25 במרס 1974) ע
. הממונה על רכוש האויב > 7 2 0 1 0 מ ח  י

 • ע״ד 1939, תוס׳ 1, «מ׳ 79.

ז מקומי  מדוד לשלסי

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר ליבנה בדבר פתיחת בתי־ עסק וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי_ סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות י המקומיות מתקינה
 המועצה המקומית יבנה חוק עזר זה:

, תשכיח—s2196, במקום תיקון סעיף 3 ( ) ם ת ר י ג ס  1. בסעיף 3א) לחזק עזר ליבנה (פתיחת בתי עסק ו
 פסקה (5) יבוא:

 ״(5) בית־עסק למעט בית עינוג, בית מרקחת, מסעדה, מזנה וקיוסק, בימי
 ^ שלישי בשבוע בין השער. 14.00 לבין השעה 06.00 בבוקר למחרת.״

 2» לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה(פתיחת בתי עסק וסגירתם)(תיקון), תשל״ד ד,שם י
."1974 

׳ י ־ ׳ ־ ו י ם ל ר פ  נתאשר• א
 ט׳ באדר תשל׳׳ד (3 במרס 1974) ראש המועצה המקומית יבנה

( 8 / 1 0 a n ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
A שר הפנים 

 1 דיני מדינת יסויאי, נוםח חדש 9, עמי 256.

 קובץ התקנות 3159, כ׳ בגיסו תדל״יד, 974!.2.4ו 977



ר 40 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים  המחי


