
 רעווכוות

 קובץ התקנות
 י״א בתשרי תשל״ו 3399 16 בספטמבר 1975

 עמוד

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחמרי דלק) (תיקון), תשל״ו—1975 . 60

ת חיילים שנספו במערכה (הגדלת סכום המענק ליתום שהגיע למצוות), תשל״ו—1975 60  צו משפחו

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב עודף), תשל״ו—1975 61

נות (אזורי ניקוז) (תיקון), תשל״ו—1975 66  אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפו

ת רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), תשל״ו—1975 73 מו  צו הסדרת מקו

ת (גידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1975), תשל״ו—1975 73  כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקו



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

ק ל י ד ר מ ח ם ל י י ל מ י ס ק ם מ י ר י ח ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי׳׳ח—
 11957י, אני מצווה לאמור:

׳ •? 1. בפסקה (2) לתקנה 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים י ן תקנ  תיקו

, אחרי ״לרבות במוצאי ימי המנוחה האמורים׳׳, יבוא  להמרי דלק), תשל״ה—1975 2
, לרבות במוצאי יום  ״וביום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, תש״ ט—1949 3

 העצמאות.״

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחמרי דלק)
 (תיקון), תשל״ו—1975״.

ץ י ב ו ב י ב ע ר ש ו ה  י״ ה באלול תשל״ה (25 באוגוסט 1975) י
0 שר האוצר 2 6 0 מ 2 ״ < 

 1 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26.

 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 262.

 3 ס״ח תש״ט, עמי 10; תשי״ח, עמי 90.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
 תש״י-950 ו

ת ו ו צ מ ם שהגיע ל ו ת י ק ל נ ע מ ם ה ו כ ת ס ל ד ג  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ג לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
 ושיקום), תש״י—1950 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת,

 אני מצווה לאמור:

ם 1. סכום המענק שקצין התגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29ג לחוק מוגדל ל־2500 דלת סכו  הג
ק ,  המענ

 לירות.

ה (1 באפריל 1975). ״ ל ש ם כ׳ בניסן ת ו י ה 2. תהילתו של צו זה מ י י ח  ת

ו במערבה (הגדלת סכום המענק ליתום פ ס נ ת חיילים ש ו ח פ ש  השם 3. לצו זה ייקרא ״צו מ
 שהגיע למצוות), תשל״ו—1975״.

ם ר ן פ ו ע מ  כ״ח באב תשל״ה (5 באוגוסט 1975) ש
) שר הבטחון ז 3 0 1 מ 8 ח ) 

 1 ס״ח תש״י, עמ׳ 162; תשכ״ח, עמי 254; תשל״א, עמי 126.

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  60 קובץ ה



 שכר בעד שימוש
 בכלי דבב

ם בחלק בי קו  הנ
ת פ ס ו ת  א׳ ל

 שכר בעד שימוש
 בכלי רכב

בים בחלק קו  הנ
ת פ ס ו ת  ב׳ ל

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן

 תקנות־ שעת־ חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז-956 ן

ב עודף כ ר ד שימוש ב ע ר ב כ ר ש ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 י, ובהתאם לתקנות 4 ו־10 א לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו),

 תשי״ז—1956 2 (להלן — התקנות), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה:
 ״אוטובוס״, ״מונית״, ״משקל מותר״, ״גורר״, ״תומך״, ״נתמך״ ו״טרקטור״ —

!  כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ״א—31961

 ״הובלה״ — הובלת טובין ממקום למקום ברצף זמן אחה לרבות הפסקות המתחייבות

 לצורך טיפול ברכב או מנוחת נהגו;

 ״יום״ — 24 שעות!

 ״מכלית״ — רכב המשמש או הנועד לשמש להובלת נוזלים!
 ״משקל כולל מותר״ — המשקל הכולל המותר שנקבע ברשיון הרכב, למעט עומס יתר

 שהותר לפי התר;
 ״רכב״ — כלי הרכב המפורטים בתוספת!

 ״רכב להרמת מטענים״ — רכב שמורכב עליו באופן קבוע ציוד להרמת מטענים!
 ״רכב משא״ — רכב המשמש, או הנועד לשמש, להובלת משאות, לרבות רכב לחילוץ

 ציוד!
 ״רכב עודף״ — רכב שהוכח כציוד עודף כמשמעותו בתקנה 15א לתקנות!

 ״רכב פרטי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה

 2. הוקנתה חזקה ברכב עודף מן הסוג הנקוב בחלק א׳ לתוספת, ישולם לבעלו
 שכר לכל יום של שימוש בשיעור הנקוב לצידו של הרכב.

 3. (א) הוקנתה חזקה ברכב עודף מן הסוג הנקוב בחלק ב׳ לתוספת, ישולם לבעלו

 שכר לכל יום של שימוש לפי הסכום הגבוה יותר מבין שניים אלה:
 (1) הסך הנקוב בטור 1 לצידו של הרכב;

 (2) שיעור מהתמורה היומית שנתקבלה בעד הובלות שבוצעו ברכב לפי
 הנקוב בטור 2 לצידו של הרכב.

 (ב) חישוב השכר לפי סעיף קטן (א)(2) ייעשה לכל יום של שימוש, אולם
 אם הופעל הרכב לביצוע הובלה אחת הנמשכת יותר מיום אחד, יחושב השכר בעד

 כל הימים שבהם נמשכה ההובלה וישולם לפי הסכום הגבוה מבין שניים אלה:

 (1) השיעור הנקוב בטור 1 לצידו של הרכב, כשהוא מוכפל במספר
 הימים שבהם נמשכה ההובלה!

 (2) שיעור מהתמורה הכוללת שנתקבלה בעד הובלה שבוצעה ברכב לפי
 הנקוב בטור 2 לצידו של הרכב.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 2 ק״ת תשי״ז, עמי 334; ס״ח תשל״ב, עמי 46.

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמ׳ 699.

וסח חדש 7, עמי 173. ת ישראל, נ נ י מדי נ  4 די

ת 3399, י׳׳א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 61 ו נ ק ת  קובץ ה



 4. הוצב בעלו של רכב עודף לבצע שירות נהיגה ברכב שהוקנתה בו חזקה בהתאם
 לצו לפי חוק שירות עבודה בשעת־חירום, תשכ״ז—1967 י•, יהא זכאי לשכר בעד

 הרכב כאמור בסעיף 2 או 3 בנוסף לשכר שישולם לו בעד שירות הנהיגה שביצע.

 5. הוחזק רכב פחות מיום אחד, ישולם לבעלו שכר בעד השימוש בו כאילו הוחזק
 יום אחד.

 6. (א) הוחזק רכב יותר מיום אחד, ישולם לכל יום שכר בשיעור הקבוע
 בסעיפים 2 או 3(א) ולחלק של היום •—

 (1) מחצית השכר היומי הקבוע בסעיפים 2 או 3(א)(1) אם הוחזק
 הרכב לא יותר מ־5 שעות!

 (2) שכד בעד יום אם הוחזק הרכב יותר מ־5 שעות.

ד יום הגיוס ויום ע ת השימוש ברכב ישולם לרבות ב פ ו ק  (ב) השכר בעד ת
 השחרור של הרכב.

 7. בוצעה היכלה ברכב ובעל הרכב זכאי לתמורה כמפורט בסעיף 3(א)(2) או
 (ב)(2), יראו את יום ביצוע ההובלה כיום שבו נסתיימה ההובלה.

 8. הוקנתה חזקה ברכב עודף והרכב לא ביצע הובלות בשבת או בחג, לא ישולם
 לבעלו שכר בשל החזקת הרכב בשבתות ובחגים כאמור.

 9. מיום תחילתו של צו זה לא יחולו הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים
 (שכר בעד שימוש ברכב), תשל״ה—1974 י׳, על רכב עודף שהוקנתה בו חזקה על־פי

 תקנה 15א לתקנות.

 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכל בעד שימוש ברכב
 עודף), תשל״ו—1975״.

 התוספת

 שכר בעד שימוש
ת מיום ו ח  פ

 שכר בעד שימוש
תר מיום אחד ו  י

בע  הזמן הקו
דד הישוב  לצו

רה היומית  התמו

פעל  רכב שלא הו
ת ובחגים ו ת ב ש  ב

לה ־תחו  אי

ק א׳ ל  ח

רות ב שכר ליום בלי כ ר ג ה ו  ס

30 
30 

39 
56 

108 

 אופנוע שתפוסת גלילי המנוע שלו בסמ״ק:

 1) עד 500
 2) מעל 500

 רכב משא המופעל ע״י מנוע בנזין ומשקלו הכולל
 המותר בק״ג:

 3) ג׳יפ
 4) עד 2,000

 גרור או נתמך הגע על:

 5) 4 גלגלים
 6) 8 גלגלים

 7) 16 גלגלים

 ג׳

 ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 86; תשל״ג, עמי 259.
 ק״ת תשל״ה, עמי 420.

ת 3399, י׳׳א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  62 קובץ ה



רות ב שכר ליום בלי כ ר  קבוצה ם ו ג ה

 ד׳ טרקטור על גלגלים שכוחות הסוס של מנועו:
 8) עד 25 13
 9) מ־26 עד 35 20
 10) מ־36 עד 50 24
 11) מ־51 עד 80 29
 12) מ־81 עד 100 59

 13) מעל 100 120

 ה׳ רכב להרמת מטענים — מלגזה המונעת במנוע חשמלי —
 שכושר הרמתו בק׳׳ג

 14) עד 1,000 62
 15) מ־1,001 עד 2,000 80
 16) מ־2001 עד 3,000 - , 94

 17) מ־3,001 ומעלה 162

 ו׳ רכב להרמת מטענים — מלגזה המונעת בדלק או בגז —
 שכושר הרמתו בק״ג:

 18) עד 1,000 56
 19) מ־1,001 עד 2,000 72
 20) מ־2,001 עד 3,000 85

 21) מ־3,001 עד 5,000 125
 22) מ־5,001 ומעלה 168

 ז׳ רכב להרמת מטענים — עגורן — שכושר הרמתו
 בטונות:

 23) מ־8.0 עד 15,0 295
 24) מ־15.1 עד 20.0 326
 25) מ־20.1 עד 30.0 470
 26) מ־30.1 עד 40.0 606
 27) מ־40.1 עד 50.0 706
 28) מ־50.1 עד 60.0 747
 29) מ־60.1 עד 70.0 843
 30) מעל ל־70.0 991

 ח׳ רכב חילוץ וגרירה שכושר הרמתו בטונות:
 31) עד 2.0 45

 32) מ־2.1 עד 8.0 110

 ט׳ רכב לסוגיו:
 33) רכב מטאטא כבישים 175
 34) מונית או רכב פרטי 23

 35) אוטובוס 138

 י׳ 36) מלגזה או יעה המורכב על טרקטור גלגלים —
 כמו לטרקטור רגיל לפי קבוצה ד׳, בתוספת 6

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  .קובץ ה



ק ב׳ ל  ח

ר ג טור 2  טו
רה ב שכר ליום שיעור מהתמו כ ר ג ה ו  קבוצה ס

ים ז ת באחו רו י  בל

 א׳ משאית רגילה המופעלת על ידי מנוע דיזל
 ומשקלה הכולל המותר בק״ג:

 1) מ־10,000 עד 13,000 40 33
 2) מ־13,001 עד 19,000 50 33
 3) מ־19,001 ומעלה 67 35

 ב׳ משאית רכינה המופעלת על ידי מנוע
 דיזל ומשקלה המותר בק״ג:

 4) עד 19,000 64 35
 5) מ־19,001 ומעלה 83 35

 ג׳ גורר או נתמך המופעל על ידי מנוע
 דיזל ומשקלו הכולל המותר בק״ג:

 6) עד 39,000 104 40
 7) מ־39,001 ומעלה 121 40

 ד׳ מכלית דלק שמשקלה הכולל המותר בק״ג:

 8) מ־10,000 עד 13,000 71 33
 9) מ־13,001 עד 19,000 81 33
 10) מ־19,001 ומעלה 98 35

 מכלית חלב מנירוסטה שמשקלה הכולל
 המותר בק״ג:

 11) מ־10,000 עד 13,000 85 33
 12) מ־13,001 עד 19,000 95 33
 13) מ־19,001 ומעלה 112 35

 רכב משא שמורכב עליו מנוף הידראולי,
 שמשקלו הכולל המותר בק״ג:

 14) מ־10,000 עד 13,000 48 33
 15) מ־13,001 עד 19,000 58 33
 16) מ־19,000 ומעלה 75 35

 רכב משא שמורכב עליו מערבל ביטון,
 שמשקלו הכולל המותר בק״ג:

 17) מ־10,000 עד 13,000 74 33
 18) מ־13,001 עד 19,000 84 33
 19) מ־19,001 ומעלה 103 35

16.9.1975 , ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו ו נ ק ת  קובץ ה



 טור 2
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 יחידת קירור המורכבת על רכב שמשקלו
 הכולל המותר בק״ג:

 20) מ־10,000 עד 13,000

 21) מ־13,001 עד 19,000

 22) מ־19,001 ומעלה

 כננת המותקנת על רכב שמשקלו הכולל
 המותר בק״ג:

 23) מ־10,000 עד 13,000

 24) מ־13,001 עד 19,000

 25) מ*19,001 ומעלה

 טיולית רגילה עם ספסלים שמשקלה
 הכולל המותר בק״ג:

 26) מ־10,000 עד 13,000
 27) מ־13,001 עד 19,000

 28) מ־19,001 ומעלה

 טיולית מיוחדת בעלת מרכב דמוי מרכב
 של אוטובוס שמשקלה הכולל המותר

 בק״ג:

 29) מ־10,000 עד 13,000
 30) מ־13,001 עד 19,000

 31) מ־19,001 ומעלה

 רכב משא המופעל על ידי מנוע בנזין
 ומשקלו הכולל המותר בק״ג:

 32) מ־2,001 עד 6,000

 33) מ־6,001 עד 8,000

 34) מ־8,001 ומעלה

י ב ק ע ד י  ג

 שר התחבורה

 י״ב באב תשל״ה (20 ביולי 1975)
 (חמ 73250)

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.94975 ו נ ק ת בץ ה  קו



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, חשי״ח-1957

ל אזורי ניקוז ה ע ז ר כ  א

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ד!—957! !
 ולאחר התייעצות במועצה, אני מכריז לאמור:

,  1. בתוספת לאכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), תש״ך—1960 2
 (להלן — התוספת), במספר האזור 1, בסופו יבוא:

ק הירדן מ ת ע רי ו ה האז צ ע ו מ ה  ״

 הגושים

17362 15545 15391 15185 15104 13631 
22555 15546 15392 15186 15105 13632 
22560 15547 15395 15187 15106 13633 
22561 15548 15448 15188 15107 13634 
22562 15549 15449 15189 15108 13635 
22563 15550 15450 15190 15109 13636 
22564 15551 15451 15191 15110 13637 
22565 15641 15452 15192 15111 13638 
22570 15642 15453 15195 15112 13639 
22572 15643 15454 15196 15113 15031 
22645 15644 15470 15197 15160 15060 
22646 15645 15526 15198 15161 15061* 
22647 15646 15527 15199 15162 15064* 
22648 15647 15528 15200 15163 15065 
22649 15648 15529 15201 15166 15066 
22650 15649 15530 15202 15167 15068 
22651 15650 15531 15203 15168 15072 
22652 15651 15532 15204 15169 15091 
23222 15652 15533 15205 15170 15092 
23223 15653 15534 15206 15171 15093 
23231 15658 15535 15207 15174 15094 
23232 15659 15539 15208 15175 15095 

15660 15540 15212 15178 15096 
15661 15541 15213 15181 15100 
15662 15542 15215 15182 15101 
15663 15543 15306* 15183 15102 
15664 15544 15315 15184 15103 

 1 פ״ח תשי״ח, עמ׳ 4.

, עמי 288; תשכ׳׳א, עמ׳ 734; תשכ״ג, עמ׳ 1096; תשל״א, עמ׳ 1120. ו  2 ק״ת תש״

16.9.1975 , ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו ו נ ק ת  66 קובץ ה



ת ר נ ת כ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 י הגושים

15308 15307 15306* 

ה י מ ח נ ת מ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים

15476 15474 15472 15469 15467 15393 
15477 15475 15473 15471 15468 15394 

 ים־כנרת המסומן באות א׳ ותחום עירית טבריה המסומן באות ב׳ במפה של
 ים־כנרת וסביבת טבריה הערוכה בקגה־מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר החקלאות
 ביום ג׳ באייר תשל״א (28 באפריל 1971) ; העתקים מהמפה האמורה מופקדים

 בנציבות המים, משרד החקלאות, הקריה, תל־אביב.

ן ו ת ח ת ל ה ת הגלי רי ו ה האז צ ע ו מ  ה

 הגושים

15297 15263 15240 15155 15124 15051* 
15355 15264 15241 15156 15125 15052 
15356 15265 15242 15215 15128 15053 
15357 15266 15243 15216 15129 15054* 
15358 15267 15244 15217 15130 15055 
15359 15268 15245 15218 15131 15056 
15360 15269 15246 15219 15135 15057 
15361 15270 15247 15220 15136 15058 
15362 15271 15248 15225 15137 15059 
15363 15272 15249 15226 15138 15073 
15364 1527k 15250 15227 15139 15080 
15365 15274 15251 15228 15140 15081 
15366 15275 15252 15229 15141 15082 
15367 15276 15253 15230 15142 15083 
15368 15277 15254 15231 15144 15084 
15369 15278 15255 15232 15145 15085 
15373 15290 15256 15233 15146 15086 
15374 15291 15257 15234 15147 15087 
15375 15292 15258 15235 15148 15088 
15376 15293 15259 15236 15149 15120 
15377 15294 15260 15237 15152 15121 
15378 15295 15261 15238 15153 15122 
15379 15296 15262 15239 15154 15123 

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  קובץ ה



17326 17312 17044 15501 15482 15380 
17327 17313 17045 15502 15484 15381 
17328 17314 17210 15503 15485* 15382 
17329 17315 17211 15504 15486* 15383 
17330 17316 17212 16615 15487 15384 
17331 17317 17213 16616 15488 15385 
17332 17318 17214 16617 15489 15387* 
17333 17319 17220 16618 15490 15388 
17334 17320 17221 16619 15491 15389 
17335 17321 17222 16620 15492 15390 
17336 17322 17223 16644 15493 15396 
17337 17323 17224 17041 15494 15397 
17338 17324 17310 17042 15495 15480 
17339 17325 17311 17043 15500 15481 

.A ,B ,c ,D , E ,F , G הגושים המסומנים במפת האזור באותיות 

ל ד ג ת מ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים

15598 15522 15518 15514 15510 13596 
15599 15351 15519 15515 15511 15507 
15600 15595 15520 15516 15512 15508 

15596 15521 15517 15513 15509 

ל א נ ב ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים
17369 17360 17352 15486* 15438 15271 
17370 17361* 17353 17345 15439 15386 
17371 17364 17354 17346 15440 15387* 
17372 17365 17355 17347 15441 15433 
17373 17366 17356 17348 15442 15434 
17374 17367 17357 17349 15443 15435 
17375 17368 17358 17350 15483 15436 

17359 17351 15485* 15437 

ה י ר ב  עירית ט

 הגושים
15089 15054* 15051* 15050 

ר ו ב ־ ת ת כפר י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים
17040 17038 17036 17034 17032 17030 

17039 17037 17035 17033 17031 

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  קובץ ה



ק הירדן מ ת ע רי ו ה האז צ ע ו מ  ה

 הגושים
22558 22549 22544 15327 15322 15317 
22557 22550 22545 15345 15323 15318 

22558 22551 22547 15447 15324 15319 
22559 22552 * 22548 17361* 15325 15320 

17363 15326 15321 

ל א ע ר ז ת י רי ו ה האז צ ע ו מ  ה

 הגושים

22528 17089 17078 16999 16980 16923 
22529 17206 17079 17000 16981 16924 
22530 17207 17080 17001 16982 16928 
22531 22502 17081 17002 16983 16929 
22532 22504 17082 17003 16984 16968 
22533 22506 17083 17004 16985 16969 
22534 22507 17084 17020* 16986 16976 
22535 22510 17086 17075 16996 16977 
22536 22516 17087 17076 16997 16978 
22537 22517 17088 17077 16998 16979 

.A גוש המסומן במפת האזור באות 

א מ כ ־ ר פ ת כ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים

15340 15338 15336 15334 15332 15330 
15341 15339 15337 15335 15333 15331 

ל א ע ר ז ת י פ  נ

 הגושים

17219 17218 17217 17216 17215 17005 

ם־ הגליל ת מרו רי ו ה האז צ ע ו מ  ה

 הגושים

13691 13686 13681 13611 13606 13601 
13692 .. 13687 13682 13677 13607 13602 
13745 13688 13683 13678 13608 13603 
13746 13689 13684 13679 13609 13604 
13747 13690 13685 13680 13610 13605 

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  קובץ ה



15686 15668 14056 14035 13905 13748 
15687 15669 14057 14036 13906 13749 
15688 15670 14058 14037 13907 13752 
15689 15671 14059 14038 13908 13875 
15690 15672 14060 14039 13909 13876 
15691 15673 14061 14040 13910 13877 
15692 15674 14062 14041 13911 13878 
15693 15675 14063 14042 13912 13879 
15694 15676 14064 14043 13913 13896 
18178 15677 14065 14044 13917 13897 
18179 15678 14066 14045 13918 13898 
18180 15679 14070 14046 13919 13899 
18181 15680 14071 14047 13920 13900 
18182 15681 14072 14048 13921 13901 
18183 15682 14073 14049 14031 13902 
18184 15683 14074 14053 14032 13903 
18185 15684 14075 14054 14033 13904 
18186 15685 15667 14055 14034 

 השטחים המסומנים במפת האזור בשמות: ברעם, יראון, פרה, סאסא, כרם בן־זמרה,
 ספסופה, עלמה, ריחגיה, אביבים, דובב.

ן ו ת הגליל־ העלי רי ו ה האז צ ע ו מ  ה

 השטחים המסומנים במפת האזור בשמות *מלכיה, *דשון.

ת פ  עירית צ

 הגושים

13696 13095 13085 13070 13060 13050 
13697 13096 13086 13071 13061 13051 
13698 13098 13087 13072 13062 13052 
13701 13101 13088 13073 13063 13053 
13702 13601 13089 13075 13064 13054 
13703 13602 13090 13080 13065 13055 
13704 13603 13091 13081 13066 13056 
13738 13605 13092 13082 13067 13057 
13740 13683 13093 13083 13068 13058 
13900 13695 13094 13084 13069 13059 
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ת מעיר י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים

15627 15619 15575 15567 15557 
15628 15620 15576 15568 15560 
15629 15621 15577 15569 15561 
15630 15622 15578 15570 15562 
15631 15623 15579 15571 15563 
15632 15624 15580 15572 15564 

15625 15615 15573 15566 
15626 15616 15574 

ה מ ת ר י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים

18443* 18842* 18831 

ון ל העלי ת הגלי ר ו ז א ה ה צ ע ו מ  ה

 הגושים

13930 13925 13575 13556 13552 13548 
13931 13926 13576 13558 13553 13549 
13932 13927 13577 13559 13554 13550 
13933 13928 13578 13568 13555 13551 
13934 13929 

ת פ ת צ פ  נ

 הגושים

13860 13729 13707 13592 13571 13557 
13868 13730 13708 13593 13572 13560 
13869 13731 13709 13594 13574 13561 
13870 13732 13710 13597 13583 13562 
13871 13733 13711 13598 13584 13563 
13872 13734 13712 13614 13585 13564 
15640 13735 13713 13615 13586 13565 
19532 13740 13717 13616 13587 13566 
19535* 13854 13720 13617 13588 13567 
19540 13857 13722 13701 13589 13568 
19541 13858 13727 13705 13590 13569 
19560 13859 13728 13706 13591 13570 
19561 

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  קובץ ה



 נפת כנרת

15606 15588 
15607 15589 
15609 15590 
15610 15591 
15611 15594 
15612 15601 
15613 15602 
15614 15603 
15616 15604 
15617 15605 

 הגושים
15559 15460 

15565 15461 

15581 15462 

15582 15463 

15583 15464 

15584 15555 

15585 15556 

15586 15557 

15587 15558 

15418 15408 

15419 15409 

15420 15410* 

15421 15411* 
15423 15412* 
15424 15414 
15457 15415 
15458 15416 
15459 15417 

19547 19412* 
19548 19414 
19549 19421* 
19550 19422 
19551 19423 
19552 19424* 
19553 19428 
19554 19429 
19555 19430* 
19556 19534* 
19557 19542 
19558 19543 
19559 19544 

19545 
19546 

 נפת עכו

 הגושים

19257* 18863 
19258* 18864 
19259* 18865 
19260 18866 
19261 18867 
19262* 18868 
19263* 18869 
19264 18871 
19351* 19149* 
19403 19150* 
19404 19154* 
19405 19157* 
19406 19254* 
19407 19255* 
19408* 19256* 

18848* 15403 
18849 15404 
18850* 15405 
18851 15406 
18852 15407 
18853 15425 
18854 15426 
18855 15427 
18856 15428 
18857 15618 
18858 18827 
18859 18829 
18860 18830 
18861 18832 
18862 18847 

ט 2. בתוספת, מספר האזור 19, מספר האזור 20 ומספר האזור 21 — יימחקו. ' י י ז ל א י ט י  נ

 19, 20 ו־21

 "י׳ייי׳ 3. תהילתה של אכרזה זו היא ביום כ״ ו בתשרי תשל״ו (1 באוקטובר 1975).

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז) (תיקון),
 תשל״ו—1975״.

ן ז ו ן א ר ה  ב׳ באב תשל״ה (10 ביולי 1975) א
) שר החקלאות 7 5 1 3  ייחמ ד

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו  72 קובץ התקנ



 חוק הסדרת מקומות רחצה, חשכ״ד-964ו

 צו בדבר בריכות שחיה מוכרזות והסידורים בהם

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 !,
 אני מצווה לאמור:

ספת סעיף 9א  1. בצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), תש״ל—1970- (להלן _ הו
 הצו העיקרי), אחרי סעיף 9 יבוא:

ץ אדם בבריכת שחיה אלא כשהוא לבוש בגד רחצה, ח ר ת  ״בגד רחצה 9א. לא י

 לרבות כובע ים לגברים, נשים, ילדים וילדות ששערותיהם גולשות על
 צווארם.״

ן סעיף 13 קו  2. בסעיף 13 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא: תי

 ״(א) בנקודת ההצלה של בריכה קטנה יימצא בשעת הרחצה מציל אחראי
 לבריכה או מציל שקיבל אישור מיוחד ממפקח רחצה.״

לה  3. תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. תחי

 4. לצו זה ייקרא ״צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות) (תיקון), השט
 תשל״ו—1975״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ו באב תשל״ה (3 באוגוסט 1975) י
מ 76762< שר הפנים ז י ) 

 ם״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.
 : ק״ת 2573, תש״ל, עמ׳ 1725.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ס-959 ן

 כללים לגידול תפוחי־ אדמה בעונת סתיו 1975

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959/ מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה — הגדרות
 ״עונה״ — תקופה לגידול תפוהי־אדמה;

 ״סתיו 1975״ — התקופה שבין כ״ ה באלול תשלי׳ ה (1 בספטמבר 1975) לבין כ״ו בחשון

 תשל״ו (31 באוקטובר 1975) ;
 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה.
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 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 222! תשכ״ב, עמ׳ 31.

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  קובץ ה



י 2. המכסה הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1975, בכל שטתי הארץ, היא י ד י ת ג י פ כ » 
 26,000 דונם.

ה 3. המועצה רשאית לפצל את עונת סתיו 1975 לעונות־משגה. נ ש » - ת נ ו » 

 אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

 (1) למבקש לגדל תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1975 תיקבע מכסת גידול
 בהתאם למכסה שהוא מבקש;

 (2) עלו כלל המכסות המבוקשות לגידול תפוחי־אדמד, בעונת סתיו 1975
 על המכסה הכללית, תופחת המכסה האישית של כל מגדל באופן יחסי

 להפרש שבין המכסה הכללית לבין כלל המכסות המבוקשות;

 (3) עודף המכסה הכללית של תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1975 שהוכח
ת אך לא בוצע, יוקצה למגדלים שיבקשו ו י ש י  למועצה כי הוקצה במכסות א

 זאת, בשיעור יחסי לבקשותיהם.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תפוחי־אדמה
 בעונת סתיו 1975), תשל״ו—1975״.

ת 44 ע י ב ק ת ל ו נ ו ר ק  ע
ת אישיות כסו  מי

י ל א ר ש ן י ת י  א

 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ב ר ־ ל ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 ז׳ באלול תשל״ה (14 באוגוסט 1975)

 (חמ 739901)

ן ז ו ן א ו ר ה  א
 שר החקלאות

ת 3399, י״א בתשרי תשל״ו, 16.9.1975 ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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רות  המחיר 128 אגו




