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 חוק רישוי עסקים, חשכ״ח-968ן

ת נופש ו נ ח מ ת ו ו טנ י י ם לק י ת ו א ה נ א ו ר ב י ת א נ ת בדבר ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״המנהל״ — מהנדס תברואה ראשי במשרד הבריאות או תברואן מוסמך עובד משרד
 הבריאות שהוא הסמיך בכתב לענין תקנות אלה;

 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה!

 ״מנהל קייטנה״ — אדם שעל שמו הוצא הרשיון לניהול הקייטנה או מחנה הנופש לפי
 החוק * ^

 ״מזון״ — כמשמעותו בפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935

 ״נקי״ — נקי מכל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח

 ״קייטנה״ — מקום קייט המיועד לחמישה ילדים לפחות ובו מכינים ומגישים מזון,
 במבנים ארעיים או יציבים, בין אם לנים במקום הקייט ובין אם לאו, לרבות מחנה

 נופש כאמור.

 2. לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לפי סעיף 6 לחוק לקייטנות, ולא ינהל אדם
 קייטנה אלא אם הוא ממלא אחר תקנה 3 ונתמלאו בקייטנה התנאים המפורטים בתקנות

 אלה, להנחת דעתו של המנהל.

 תנאים כלליים
 לאישור רשיון

 3. הקייטנה תוקם —

 (א) בשטח:

 (1) שהוא יבש ונקי!
 (2) שהוא במרחק סביר מאזור מגורים ואזור תעשיה, מביצות, שלוליות

 ומקומות לסילוק אשפה ושפכין;
 (3) שהוא נקי מעשבי בר וקוצים עד למרחק של 10 מטר מהאוהליכ^

 הקיצוניים.

 (ב) בחניון הנמצא בחורשה ושיש בו מי שתיה, שולחנות, ספסלים ובתי כסא,
 או בחורשה, למעט בחורשת אורנים מדרום לזיכרון־יעקב ומצפון לבאר־שבע שאין בה

 שירותי אספקת מי שתיה, שולחנות וספסלים ובתי כסא.

ת מ ק  שטח ה
 הקייטנה

 קייטנה תוקם במרחק העולה על —

 (1) 50 מטר מקו מתח גבוה!
 (2) 100 מטר מעורק תנועה ראשי!

 (3) 150 מטר ממקורות מים המשמשים לשתיה.

 1 ס״ח תשכ״וז, עמי 204.

ת 1, עמי 53; ס״ח תשכ״ב, עמי ד. פ ס ו  2 ע״ד 1935, ת

 מרחקים למיקום
 הקייטנה

ת 3401, י״ד בתשרי תשל״ו, 19.9.1975 ו נ ק ת  78 קובץ ה



 5. בקייטנה שבה קיימים בתי כסא שדה, יוקמו מקומות מגורים במרחק שאינן תנאים לקייטנה
 שקיימים בה

 בתי כסא שדה
ן ^ ^ m ^ שקיימים בה נ י א ש ב ו ו ף ק ן ה ן ך  ^ ^ ע

 שכאשר תנאי המקום אינם מאפשרים שמירה על מרחק של 100 מטר ייבנו בתי כסא
 השדה במרחק שאינו עולה על 200 מטר.

 6, המטבח יוקם במרחק של 100 מטר לפחות מחדרי השירותים ובהתחשב עם כיווני המטבח
 הרוחות.

 7. (א) מטבח הקייטנה יהיה במבנה קבוע או במבנה ארעי. מבנה המטבח

 (ב) במבנה מטבח קבוע יתקיימו התנאים לפי תקנות רישוי עסקים (תנאי
.  תברואה נאותים לבתי אוכל), תשל״ד—1974 3

 (ג) מבנה מטבח ארעי יוקם באוהל המיועד למטרה זו בלבד.

 M במטבח הנמצא במבנה אלעל — תנאים למטבח
 ארעי

 (1) יהיו שולחנות עבודה מצופים בחומר אטום הניתן לרחצה או לשימוש
 חד־פעמי !

 (2) הכלים והמצרכים יוחםנו על אצטבאות המוגבהות מהרצפה 30 ס״מ
 לפחות ז

 (3) הלחם יוחסן בארון מרושת המונע חדירת חרקים ומכרסמים לתוכו
 שיהיה סגור בכל עת, או בארגז עץ או בקופסת קרטון נקיה המונחים על

 אצטבה אם הלחם ארוז באריזה מקורית של המאפיה.
 (4) יהיה ברז למים זורמים לשטיפת כלים ז מתחת לברז יותקן שולחן
 רחצה מצופה בחומר אטים לנוזלים או מרצפות, או אבנים בגובה של 30
 ס״מ מהרצפה, והם ינוקו משאריות מזון מייד לאחר גמד שטיפת הכלים!
 (5) יהיו ווים לתליית הסירים הרחוצים בגובה של 50 ס״מ לפחות

 מהרצפה.

 9. האשפה מהמטבח תוחסן במכלים בעלי מכסה תקין! בתוך המכל יהיו שקיות החסנתאשפה
 מפוליאטילן(ניילון) בגודל מתאים למכל.

 ^)1. האשפה תפונה מהמטבח, אחת ליום לפחות, אל מכלי אשפה מכוסים המותקנים פינוי אשפה
 במרחק של חמישה עד עשרה מטר מהמטבח! משטח מכלי האשפה יהיה נקי בכל עת.

 11. (א) המים שיסופקו לקייטנה יהיו ממקור שאישרה לשכת הבריאות המחוזית. מקורות אספקת
 המים לקייטנה

 (ב) יסופקו לפחות 40 ליטר ליום לנפש ממקור מים מאושר.

 12. (א) המים יסופקו ממקור לאספקת מים זורמים על ידי רשות מקומית או במכלים דרכי אספקת המים
 נקיים ואטומים, אליהם מחוברים ברזים.

 (ב) מים המיועדים לשימוש במטבח הקייטנה יסופקו במכל המיועד למטרה זו
 בלבד.

 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 982.
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 בשטח הקייטנה יהיה שולחן לרחיצת כלי אוכל שימלא אחר תנאים אלה

 (1) יהיה מצופה מתכת בלתי מהלידה או פח מגולוון!

 (2) שני צדיו הקיצוניים יהיו מוגבהים ולוח השולחן ייבנה בשיפוע
 כלפי פנים«

 (3) בחלק התחתון של השיפוע יהיו פתחים לניקוז מי שטיפת הכלים)
 (4) מתחת לכל שולחן יהיו תעלות ניקוז פתוחות להרחקת מי השטיפה
 אל מחוץ לשטח המחנה, או יהיה בור סופג בנפח של מטר מעוקב אחד

 לפחות אשר ימולא באבנים או חצץ!

 (5) מעל לשולחן יותקנו ברזים זוגיים נגדיים כדי לאפשר רחיצת כלים
 משני הצדדיםז

 (.6) מספר הברזים שיותקנו על השולחנות לרחיצת הכלים יחושב לפי זוג
 ברזים נגדיים לכל 25 ילדים לפחות.

ת לרחיצת 13. ו לחנ  שו
כל  כלי או

 14. לא יוכנסו מצרכי מזון מהמנויים להלן לשטח הקייטנה:
 (1) קרמים, קצפות ורוטבים!

 (2) מיונז 1

 (3) בשר, עוף, דגים או מוצריהם בין שהם מבושלים או בלתי מבושלים,
 טחונים או בלתי טחונים, קפואים או בלתי קפואים, אלא אם הם משומרים

 וארוזים בקופסאות סגורות הרמטית;

 (4) חלב שאינו מפוסטר או מעוקר.

 15. מצרך מזון מהמנויים להלן בטור א׳ יוכנס לקייטנה רק אם מולאו התנאים
 המצויינים לצדו בטור ב׳:

ת ס נ כ  איסור ה
ן מסויים ו  מז

 לשטח הקייטנה

ן ו ת מז ס נ כ  ה
 למטבח הקייטנה

ר ב׳  טו
ם אי  התנ

 טור א׳
ן ו  מצרך המז

 1. ארוזים רק באריזות הרמטיות
 2. (א) ארוזים באריזות סגורות

 ונקיות
 (ב) טריים מדי יום

 3. ארוזים באריזה מקורית של היצרן
 4. נקיות, בלתי סדוקות ובלתי שבורות

 יבשים, בלתי מצופים וארוזים
 עטופים בלבד

 טריים בלבד
 מיובשים

 אספקה יומית.

 1. מצרכי מזון משומרים
 2. חלב, מוצרי חלב וגבינות

 3. מרגרינה, חמאה וריבה
 .4. ביצי תרנגולת

 5. דברי מאפה
 6. שוקולד ודברי מתיקה

 7. פירות וירקות
 8. מוצרי מזון שונים

 9. לחם

 16. הטיפול במזון ייעשה בדרך זו:
 (1) לא יוחזקו, ולא יוגשו לילדי הקייטנה שאריות מזון או מאכלים

 מארוחה לארוחה!
 (2) המאכלים יוכנו סמוך ככל האפשר לשעת הצריכה 1

ן ו ל במז ו פ  טי
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 (3) יש להימנע מנגיעת ידיים מיותרת במצרכי המזון!
 (4) החסנת מזון תהיה בכלים נקיים וסגורים הנתונים על מדפים המורמים

 30 ס״מ מעל לרצפה
 (5) מאכלים הנאכלים חם יוחזקו מעל לטמפרטורה של 65 מעלות .צלזיוס

 עד להגשתם!

 (6) הובלת המאכלים תיעשה במכלים נקיים וסגורים! מכלים אלה ינוקו
 מייד אחרי השימוש 5

 (7) פירות וירקות יש לרחוץ באופן יסודי ביותר בתמיסת דטרגנט
 ולהדיח היטב במים זורמים אחרי רחיצתם!

 (8) המטפלים במזון ירחצו את ידיהם בסבון באופן יסודי, לפני התחלת
 העבודה, אחרי כל הפסקה בעבודה, ובמיוחד אחרי ביקור בבית כסא.

ת העובדים  בריאו
 במעבה קייטנה

 '1. (א) לא יעבוד במטבח קייטנה אדם שנתקיים בו אחת מאלה:
 (1) הוא חולה במחלה מדבקת או נושא טפילים של מחלה מדבקת!

 (2) הוא חולה בשחפת!

 (3) על גופו נמצאים חבורות, חטטים, פצעים פתוחים או מוגלתיים, אף
 אם הם מכוסים בתחבושת!

 (4) הוא חולה במחלת עיניים, בדלקת עיניים או בדלקת אחרת כלשהיא
 או לוקה בהצטננות!

 (5) אינו מקפיד על נקיון גופו להנחת דעתו של המנהל.

 (ב) לא יתקבל אדם לעבודה במטבח קייטנה אלא אם הציג בפני מנהל הקייטנה
 מסמכים אלה:

 (1) אישור מאת רופא שאין הוא חולה באחת המחלות המנויות בתקנת
 משנה (א)!

 (2) תעודת בדיקת רנטגן של ריאותיו המאשרת שהוא אינו חולה בשחפת
 הריאה.

יסה ר כנ סו  אי
 למטבח

ת ו  בתי כסא ומשתנ

 18. לא יכנס אדם למטבח הקייטנה אלא לצרכי עבודה בלבד.

 (א) בקייטנה ייבנו בתי כסא לכל מין בנפרד כמפורט להלן:

 (1) לכל 25 נפשות או חלק מהן ייבנה לפחות בית כסא אחד 5
 (2) לכל 40 ילדים או חלק מהם תיבנה לפחות משתנה אחת.

 (ב) בתי הכסא לשני המ״נים ייבנו במרחק של 10 מטר לפחות.

 (ג) בהי הכסא לכל מין יסומנו באופן ברור ונראה לעין בדרך זו:
 (1) הדרך לבתי הכסא תסומן בסרטים לבנים!

 (2) בשעות הלילה תואר הדרך במנורות סערה (פנסי רוח).

.19 

 20. בתי הכסא והמשתנות יהיו מאחד או יותר מהסוגים המפורטים בתוספת הראשונה סוגי בתי הכסא
ות ם והמשתנ י א נ ת ^ ם , א ת ה ד ב ק ז / הם יוח  בטור א׳ וייבנו בהתאס לתנאים הנקובים לצידס בטור ג

 הנקובים לצדם בטור ג׳ ויסולקו בהתאם לתנאים שלצדם בטור ד׳.
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 21. סמוך לבתי הכסא או השוחות יותקנו ברזי מים זורמים לשטיפת ידיים לאחר
 השימוש בהם! ליד הברזים יימצא תמיד סבון.

י מים ת ברז נ ק ת  ה

 22. בקייטנה יימצא תמיד מלאי של סיד, גיד, נייר טואלט וסבון לשימוש לשבוע
 ימים.

 23. בקייטנה ימונה אחראי שתפקידו לדאוג לנקיון בתי הכסא והמשתנות.

 24. (א) בקייטנה יימצאו תמיד המרי חיטוי והדברה שאישר המנהל.

 (ב) המרי החיטוי וההדברה יוחסנו במקום המיועד למטרה זו בלבד שיהיה
 נעול בכל עת והמפתח יימצא בידי מנהל הקייטנה.

 25. בקייטנה ייבנו מקלחות נפרדות לשני המינים, שיענו על תנאים אלה:
 (1) לכל 30 נפשות או חלק מהן תבנה לפחות מקלחת אחת!

 (2) מתחת לכל מקלחת ייבנה בור סופג מכוסה באבנים או חצץ לספיגת
 מי הקולחין, או תעלות ניקוז פתוחות אל מחוץ לשטח הקייטנה!

 (3) רצפת המקלחת תהיה בנויה מביטון או אריחים, או תהיה מכוסה
 בלוחות עץ ותשטף מדי בוקר במברשת ומים מהולים בתמיסה של 5%

- ליזול.

 26. בקייטנה יוצב ליד מקומות המגורים מכל אשפה אחד לכל 20 ילד או חלק מהם,
 שיתקיימו בהם תנאים אלה:

 (1) בתוכם יהיו שקיות פוליאטילן מתאימות לגודל מכל האשפה:
 (2) הם ירוקנו אחת ליום לפחות, לתוך מכלי אשפה מרכזיים כאמור

 בתקנה 27.

 27. בקייטנה יוצבו מכלי אשפה מרכזיים שיענו על תנאים אלה:
 (1) הם יהיו בעלי מכסה אטום ומדגם שאישרה הרשות המקומית;

 (2) הם יוצבו במרחק של 5 עד 10 מטר ממטבח הקייטנה!

 (3) השטח שמסביב למכלי האשפה ומתחתם יהיה נקי בכל עת.

 28. (א) האשפה ממכלי האשפה המרכזיים תסולק באחת מדרכים אלה:
 (1) סילוק מרכזי על ידי הרשות המקומית בתדירות של פעם ליום

 לפחות;
 (2) סילוק לתוך בור אשפה הממלא אחד תנאים אלה:

 (א) הוא מותקן במרחק של 100 מטר לפחות מהקייטנה וממקור
 מי שתיה כל שהוא ?

 (ב) גודל הבור יהיה מחושב לפי מספר הילדים בקייטנה ויהיה
 בנפה של 4 מטרים מעוקבים לפחות ועומקו מטר אחד, לכל 100 ילד!

 (ג) האשפה תכוסה מדי יום בשכבת אדמה בעובי של 10 ס״מ!

 (ד) מולא הבור עד כדי 50 ס״מ מתחת לפני הקרקע, יכוסה באדמה
 ויסומן בשלט שעליי יהיה כתוב ״בור אשפה מלא״.

 מלאי של
ן ו קי  המרי נ

ן ו קי  אחראי לנ
 בית כסא

 המרי הדברה
 וחיטוי

ת ו ח ל ק  בניית מ

 מכלי האשפה

 הצבת מכלי
 אשפה מרכזיים

 דרכי סילוק אשפה
 ממכלים מרכזיים
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 (ב) לא איפשרו תנאי הקרקע חפירת בור ולא קויימו הוראות תקנת משנה
 (א)(1), תש רף האשפה מדי יום ביומו לאחד קיום סדרי בטיחות נאותים.

 29. י לא יעזוב מנהל הקייטנה בסיום הקייטנה את השטח אלא לאחר ביצוע פעולות נקיה השט״
 , בסיום הקליטנה

 אלה:
 (1) סתימה של כל בורות הניקוז, בורות או שוחות בתי הכסא ובורות

 אשפה!
 (2) ביצוע פעולת ניקוי כללית של שטח הקייטנה והרחקת כל פסולת

 ואשפה.

 30. (א) לא יתקבל ילד לקייטנה אלא אם הביא עמו את פנקס החיסונים שלן. פנקס חיסונים

 (ב) הפנקס יימסר למנהל הקייטנה ויוחזר לילד עם עזיבתו את הקייטנה.

ך ציוד רפואי ן י  31. בקייטנה תימצא מרפאה מצויירת בציוד, באבזרים ובתרופות (לדזלן _ צ

 רפואי), כמפורט בתוספת השניה.

 32. השתמשו בציוד הרפואי כולו או בחלקו, יושלם הציוד לפי המפורט בתוספת השלמת הציוד
י א י ־ < י  השניה תוך 24 שעות. ה

 33. במרפאה יימצאו תרמילי עזרה ראשונה המכילים ציוד עזרה ראשונה כמפורט ציוד בתרמילי
, י נ י ש א י ה י "  בתוספת השלישית. ׳

 34. מנהל הקייטנה יבטיח שכל קבוצה היוצאת לטיול למרחק העולה על 3 ק״מ משטח תרמילי עזרה

 הקייטנה תצוייד בתרמיל ע:
 קורם להגשת עזרה ראשונה.

 ( « « ראשונה בטיולים
 הקייטנה תצוייד בתרמיל עזרה ראשונה כאמור בתקנה 33 ותלווה על ידי מדריך שסיים

50 ילד, יימצא במרפאה, בכל עת, חובש דרך הגשת  35. (א) בקייטנה המיועדת לאכסן יותר מ־
 עזרה ראשונה

 או חובשת מוסמכים.

 (ב) בקייטנה המיועדת לאכסן עד 50 ילד, יהיה לפחות אחד המדריכים אדם
 שסיים קורם עזרה ראשונה.

 (ג) בכל קייטנה שלנים בה יימצא חובש, הודה או מדריך בעל ידע בהגשת
 עזרה ראשונה.

 (ד) נתגלו אצל ילד סימני מחלה, יופנה לרופא, בליווי מדריך.

 (ה) גילה הרופא אצל ילד סימני מחלה מדבקת יודיע מנהל הקייטנה על כך
 ללשכת הבריאות הקרובה, תוך 12 שעות.

 (ו) הודה הרופא על שליחת ילד חולה לביתו יישלח עמו מלווה מבוגר.

 (ז) המלווה המבוגר ילווה את הילד החילה עד מסירתו לידי הוריו או אפוטרופסו.

 36. הוכש ילד על ידי נחש או נעקץ על ידי עקרב ינהגו כלהלן: טיפול אחרי הכשת
 נחש או עקיצת

 (א) אהרי הכשת נחש — עקרב

 (1) קיבוע האבר המוכש

 (2) חסימה קלה של האבר המוכש בעזרת תחבושת אלסטית או בד אחד)
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 (3) העברה מיידית של המוכש יחד עם שני תורמי דם לפחות, לבית
 . החולים הקרוב באמצעות רכב ממונע!

 (4) נקיטה במידת האפשר בפעולות אלה:
 (א) הודעה טלפונית לבית החולים.

 (ב) שליחת הנחש, אף אם הומת, יחד עם המוכש.

 (ב) אחרי עקיצת עקרב —

 .(1) היה הנעקץ ילד עד גיל 15 שנה יועבר מיד לבית החולים הקרוב!
 (2) היה הנעקץ נער בגיל 15 שנה או יותר יועבר למרפאה.

ב ר ק ת ע צ י ק  ע

 37. נושר אי נסרט ילד על ידי כלב או חתול ינהגו כלהלן:

 (1) הילד הנשוך או הםדוט יועבר מייד לבדיקה ללשכת הבריאות
 הסמוכה, לתחנת מגן דוד אדום או למרפאה אחרת.

 (2) בעל־החיים הנושך או הסורט יישלח, אם נלכד, לבדיקה.

 נשיכת כלב
ל ו ת  או ח

 38. אין להכניס בעלי־חיים לשטח הקייטנה.

 39. (א) לא יהלכו, לא ישבו ולא ישכבו ילדים גלויי ראש וחסרי גופיות כשהם
 חשופים לקרני השמש.

 (ב) לא יהלכו ילדים יחפים בטיולים או בשטח הקייטנה.

 (ג) לילדי הקייטנה תהיה מנוחת לילה שלא תפחת משמונה שעות רצופות
 ומנוחת צהריים שלא תפחת משעה אחת.

 (ד) כל המשחקים שאינם מתנהלים בישיבה יופסקו מחצית השעה לפני הגשת
 הארוחה.

 איסור מכנסת
 בעלי חיים

ת ו ל ח יעת מ  מנ

 40. (א) ישטח הקייטנה יימצאו מי שתייה בכמות כלתי מוגבלת בכל עת.

 (ב) בשטח הקייטנה יותקנו ברזים למי שתייה.

 (ג) חשיבות השתייה תוסבר לילדים על ידי המדריכים.

 (ד) לא יצאו ילדים לטייל אלא אם צויידו בכמות נוזלים המחושבת כלהלן:
 (1) ן ליטר לילד לשעת הליכה או חלק ממנה!
 (2) 1־ ליטר לילד לשעת נסיעה, או חלק ממנה.

 41. (א) בימי שרי לא יתקיימו טיולים מחוץ לשטח הקייטנה.

 (ב) בימי שרב יתנהלו כל המשחקים במקומות מוצלים בלבד ובתנאים שימנעו
 כל מאמץ 'פיזי.

 (ג) כל המשחקים שאינם מתנהלים בישיבה יופסקו בימי שרב בין השעות
.16.00—11.30 

 (ד) יש לערוך הפסקות שתייה תכופות.

ת ו ג ה נ ת  ה
ג ר י ש מ י  ב
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 42. (א) רכב מנועי במצב תקין יימצא דרך קבע בשטח הקייטנה לצורך הסעת החזקת רכב
 , , לצרכים דחופים

 חולים או פצועים בלבד.

 (ב) לא עלה המרחק בין שטח הקייטנה לתא טלפון ציבורי תקין על 1 ק״מ,

 מותר לא להחזיק בקייטנה רכב מנועי כאמור בתקנת משנה (א).

נים  43. לוח שרשומים בו מספרי הטלפון של המנויים להלן ייקבע במקום נראה לעין רשימת טלפו
 במשרדו של מנהל הקייטנה:

 (1) הרופא הקרוב!
 (2) מרפאת קופת חולים הקרובה!

 (3) תחנת מגן דוד אדום!

 (4) בית החולים הקרוב ו

 (5) בתי החולים התורנים בסביבה!

 (6) שירות המוניות הקרוב!
 (7) הודי הילדים, מקום המגורים ומקום העבודה.

י ק פ  44. (א) ילדי הקייטנה ייפקדו בכל בוקר, צהריים וערב. מ

 (ב) ילדי הקייטנה ייפקדו בכניסה לים, לבריכה ולכל מקום רחצה אחר וביציאה
 מהם.

ת רחצה ו מ ו ק  45. (א) לא ירחצו ילדי הקייטנה אלא במקום רחצה מוסדר לפי צו הסדרת מקומות מ
תרים  , מו

,  רחצה (מקומות רחצה מוכחים ואיסור רחצה בחופי ים תיכון וים סוף), תשל״ג—1973 4
 או בבריכת שחייה שניתן לגביה 'רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968.

 (ב) לכל 15 ילדים יילווה מדריך אחד לפחות היודע לשחות.

 (ג) לא יורשו ילדי קייטנה לרחוץ או לטבול חלקית בתעלות השקייה, בריכת
 דגים, בנהר הירקון, בנחל הקישון ובנחל אלכסנדר.

, ת רבו יסה לחו  46. ילדי הקייטנה לא יורשו להיכנס לחורבה, לבית נטוש או למערה, אלא בהתאם כנ
״ , בתים נטושים ״ ״ ^ 

ת ה : או מערו ל ת א י א ר ו ׳ ד  ל

 (1) הנכנס נעול בנעליים!
 (2) אין לשכב או לשבת על הארץ«

 (3) אין לעמוד סמוך לדפנות או לקירות או להישען עליהם!
 (4) אין לנוח או ללון בהם.

 47. התנאים המיוחדים כאמור בסעיף 43 לחוק לא יחולו לגבי קייטנות ומחנות נופש. שמירת דינים

 48. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילה

 49. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות השם
 נופש), תשל״ו—1975״.

 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 1122.
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 תוספת ראשוגה
 (תקנה 20)

 טור ד׳
קם מהשטח לו  התנאים לסי

ר ג׳  טו
קתם  התנאים להחז

ר ב׳ ר א׳ טו  טו
ייתם ג בתי הכסא התנאים לבנ  סו

 הרחקה וטיפול בהפרשות בהת נקיוגו והעברתו מהשטח.
 אם להוראות היצרן בתנאי

 שיניחו דעתו של המנהל.

 1. בית כסא כימי מאושר ע״י המנהל

 (א) הרחקת מחיצות היוטה.

 (ב) שפיכת שכבת אדמה בעו
 בי 50 ס״מ לתוך הבור.

 (ג) הקפת שטח הבור באב
 נים.

 (ד) סימון המקום בשלט שע
 ליו כתוב ״בור שופכין

 מלא״.

 (א) רחיצת המשטח מדי בוקר
 במברשת ומים מהולים
 בתמיסה של 5% ליזול.

 (ב) על הצואה יפוזר מדי יום
 סיד בלתי כבוי.

 (א) עומקו מטר מתחת לפגי
 הקרקע.

 (ב) נפחו מטר מעוקב (להלן
 הבור).

 (ג) פתחו מכוסה בצדדיו
 במשטח עשוי ביטון או

 עץ, עם מכסה תקין.

 (ד) מתיחת בד יוטה או חומר
 מתאים אחר מסביב לבור,
 להנחת דעתו של המנהל.

 2. בית כסא שדה

 (א) הרחקת מחיצות היוטה.

 (ב) כיסוי השוחות בעפר
 בשכבה שעומקה לפחות

 30 ס״מ.

 יכוסו בעפר בגובה של 30
 ס׳׳מ מייד כשיתמלאו.

 3. בית כסא שוהות (א) רוחב השוחה 20—25 ס״מ
 ועומקה 50—60 ס״מ.

 (ב) אורך שוחה אחת לא יעלה
 על 4 מטר.

 (ג) השוחות יוקמו בבד יוטה
 או חומר מתאים אחר לה־

 נחת דעתו של המנהל.

 (א) ניקוי השטח מדי יום. כיסוי הבור בעפר.

 (ב) פיזור תמיסה של 5%
 ליזול.

 בנויות מלוח פח מגולוון ברו
 חב של 50 ס״מ כשמתחתו בור
 סופג בנפח של חצי מטר מעו

 קב מכוסה אבנים או חצץ.

 4. משתנות
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 תוספת שניה
 (תקנה 31)

 לכל 50 ילד או חלק מהם

 30 אגדים רוחב 10 ס״מ
 50 אגדים רוחב 7 ס״מ
 50 אגדים רוחב 5 מ״מ

 20 תחבושות אישיות קטנות
 10 תחבושות אישיות גדולות

 20 משולשים
 500 גרם צמר גפן

 1 מטר גזה
 2 םלילים אספלנית רוחב 5 ס״מ

 20 הנזיפלםט
 50 פדים סטריליים

 200 גרם וזלין בשפופרת
 100 גרם אבקת טלק

 20 גרם ולריאן בבקבוק עם מזלף
 300 סמ״ק •אלכוהול 75%

 200 סמ״ק בנזין
 100 סמ״ק מי חמצן

 150 םמ״ק גנציאן ויולט 1%
 50 טבליות נגד כאבים ולהורדת חום

 (א.ס.צ., פלגיו וכדי)
 100 גרם אמוניאק

 מים וסבון לניקוי פצעים
 משחת עור עם אנטיביוטיקה.

 ציוד רפואי:
 ארון עם סימון עזרה ראשונה

 גייר ועפרון
 מגש אמאיל

 כוסות לתרופות או כוסות לשימוש הד־פעםי
 כוסית לשטיפת עין

 פינצטה להוצאת קוצים
 מספריים לבגדים עם כפתורים

 מספריים כירורגיים
 2 מדי חום

 מכונת גילוח עם סכיני גילוח
 )ק גומי לקרח

 יקבוק גומי למים חמים
 אבן מוגלה
 כלי לשתן

 50 לוהצי לשון
 קופסת קיסמים

 10 סיכות בטחון
 אלונקה

 4 שמיכות
 3 סדינים
 שעוונית

 5 סדי רשת ועץ

 תוספת שלישית
 (תקנה 33)

 לבל 50 ילד או חלק מהם
 .12 20 טבליות נגד כאבים (א.פ.צ.

 פלגין וכד׳)
 .13 10 סיכות בטחון

 14. מספריים
 .15 5 משולשים

 .16 8 אגדים ברוחב 7 ס״מ
 .17 8 אגדים בגדלים שונים

 .18 50 גרם צמר גפן
 19. סדין

 .20 10 קוביות סוכר
 21. פנקס

 22. עפרון.

 1. מים וסבון לניקוי פצעים
 .2 30 גרם גנציאן ויולט 1% (בקבוקים

 עם סגירה הרמטית)
. 30 גרם אמוניאק או אמפולות אמוניאק ן  ן

1. סליל אספלנית (פלסטר) בגודל | 
 x 500 2.5 פ״מ

 .5 חבילות וולנופלסט 6x10 2 ס״מ
 .6 10 גרס משחת וזלין בשפופרת

 .7 6 תחבושות אישיות קטנות
 .8 2 תחבושות אישיות גדולות

 .9 10 קיסמים עם צמר גפן
 .10 100 גרם אבקת טלק

 .11 30 גרם ולריאן בבקבוק עם מזלף

: על כל בקבוק או קופסה יודבק פתק שעליו יהיה כתוב שם התרופה שהוא מכיל ה ר ע  ה
 והוראות שימוש.

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 ט״ז באב תשל״ה (24 ביולי 1975)
 (11מ 765062)
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו

ן ו ט ת לזיון ב ו ת ש ר ת ו ו ט ו  צו בדבר מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־25 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 השי״ ה—1957 י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —

 ״המכון״, ״תו־תקן״ ו׳׳תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן״ — כמשמעותם בחוק התקנים,
 תשי״ג—1953 2 ז

 ״תקן ישראלי 31״ — תקן ישראלי ת״י 31 — ניסן תשכ״ח (אפריל 1968) --־ מוטות
 פלדה מעורגלים לזיון בטון, או כל תקן ישראלי אחר שקבע תחתיו המכון,•

 ״תקן ישראלי 186״ — תקן ישראלי ת״י 186 — אדר תשכ״ח (מרס 1968) — מוטות
 פלדה מפותלים לזיון בטון, או כל תקן ישראלי אחר שקבע תחתיו המכון! ^

 ״תקן ישראלי 580״ — תקן ישראלי ת״ י 580 — אב תשכ״ה (אוגוסט 1965) — רשתות
t פלדה לזיון בטון, או כל תקן ישראלי אחר שקבע תחתיו המכון 

 ״תקן ישראלי 739״ — תקן ישראלי ת״ י 739 — סיון תשכ״ט (מאי 1969) — מוטות
t מצולעים לזיון בטון, או כל תקן ישראלי אחד שקבע תחתיו המכון 

 ״מוטות מצולעים״ — מוטות מצולעים לזיון בטון, כמשמעותם בתקן ישראלי 739 ;

 ״מוטות פלדה״ כל אחד ממוטות פלדה אלה:

 (1) מעורגלים לזיון בטון, כמשמעותם בתקן ישראלי 31 ;

 (2) מפותלים לזיון בטון, כמשמעותם בתקן ישראלי 186 %
 (3) מוטות מצולעים לזיון בטון, כמשמעותם בתקן ישראלי 739 ;

- רשתות פלדה לזיון בטון, כמשמעותם בתקן ישראלי 580!  ״רשתות פלדה״ -

 ״יצרן״ — ארם שעסקו או חלק מעסקו לייצר בישראל מוטות פלדה או רשתות פלדה;

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור מוטות פלדה או רשתות פלדה בסיטונות
 או בקמעונות.

 2. (א) לא ייצר יצרן מוטות פלדה אלא אם הם מתאימים לדרישות אחד התקני
 האלה

 (1) תקן ישראלי 31 ;

 (2) תקן ישראלי 186 ;

 (3) תקן ישראלי 739.

 (ב) לא ייצר יצרן רשתות פלדה אלא אם הן מתאימות לדרישות תקן ישראלי 580.

 (ג) לא יעביר יצרן בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה על
 מוטות פלדה או על רשתות פלדה ולא ישתמש בהם בכל עבודה אלא אט נקבע לגביהם
 בתעודת בדיקה מאת המכון כי הם מתאימים לדרישות האמורות בסעיפים קטנים (א)

, לפי העניו, או אם הם סומנו בתו־תקן. (ב)  או

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 2 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 30; תשי״ח, עמ׳ 2; תשל״א, עמי 22.

 הגבלות על יצרן
 בייצור ובשיווק
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 (ד) יצרן שהעביר את הבעלות או את ההחזקה על מוטות פלדה או על רשתות
 פלדה כאמור בסעיף קטן (ג) יתן לקונה חשבון שבו יירשמו כל הפרטים לפי סעיף 4(א).

 הגבלות על
 אדג אחר

 בשיווק ובשימוש

 3. לא יעביר סוחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה על מוטות
 פלדה או על רשתות פלדה ולא ישתמש בהם, ולא יקבלם אדם שאינו צרכן, אלא אם
 קיבל ממי שמכר לו את המוטות או את הרשתות האמורים חשבון שבו נרשמו כל הפרטים

 כאמור בסעיף 4.

 יצרן או סוחר שמכר מוטות פלדה או רשתות פלדה יתן לקונה חשבון שבו יפורטו — מסירת השבוז

 (1) כל הפרטים הנקובים בפסקאות (1) עד (8) לסעיף 25(א) לחוק —
 לגבי מוטות פלדה או רשתות פלדה שסומנו בתו־תקן;

 (2) את הפרטים כאמור בפסקה (1) והמספר והתאריך של תעודת הבדיקה
 מאת המכון, המעידה כי המוטות או הרשתות מתאימים לדרישת אהד התקנים
 הישראליים הנקובים בסעיף 2(א) או (ב) (להלן — תעודת בדיקה) — לגבי
 מוטות פלדה או רשתות פלדה שלא סומנו בתו־תקן והנמכרים מאת יצרן;

 (3) הפרטים כאמור בפסקה (1) והמספר והתאריך של תעודת הבדיקה כפי
 שצויינו בחשבון שקיבל ממי שסיפק לו מוטות פלדה או רשתות פלדה שלא

 סומנו בתו־תקן והנמכרים מאת אדם שאינו יצרן.

.4 

 הגבלות
 על הובלה

 5. (א) לא ימסור יצרן או סוחר להובלה ממקום למקום אחר מוטות פלדה או רשתות
 פלדה, אלא אם נתן לידי האדם הלוקח את מוטות הפלדה או את רשתות הפלדה להובלה

 חשבון כאמור בסעיף 4 או תעודת משלוח, חתומה בידו, ובה רשומים פרטים אלה:

 (1) יום מסירת המוטות או הרשתות להובלה!

 (2) שם השולח ומענו;

 (3) שם המקבל ומענו;

 (4) שם המוביל ומענו;

 (5) כמות מוטות הפלדה או רשתות הפלדה שנמסרו להובלה;

 (6) לגבי מוטות פלדה או רשתות פלדה שלא סומנו בתו־תקן — מספר
 ותאריך של תעודת הבדיקה.

 (ב) לא יקבל אדם מוטות פלדה או רשתות פלדה להובלה, אלא אם נמסרה לו
 בשעת מסירת המוטות או הרשתות להובלה חשבון או תעודת משלוח.

 (ג) אדם שקיבל מוטות פלדה או רשתות פלדה להובלה, והוא אינו הקונה של
 המוטות או של הרשתות, ימסור לקונה את החשבון או את תעודת המשלוח שנמסרו לו

 בהתאם לסעיף קטן (ב), לא יאוחר משעת מסירת המוטות או הרשתות לידי הקונה.

 שמירת חשבון
 ותעודת משלוח

 6. יצרן או סוהר שנתן או שקיבל חשבון או תעודת משלוח בהתאם לסעיפים 4 או 5,
 ישמור אותו השבוז או העתק ממנו או אותה תעודת משלוח או העתק ממנה, לפחות עד

 תום ששה חדשים מיום נתינתו או קבלתו.
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 הפקדת התקנים 7. התקנים האמורים בצו זה הופקדו —

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה
 76, תל־אביב־יפו;

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים,

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה;

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו;

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים.

 תחילי 8. תחילתו של צו זה היא —

 (1) לגבי מוטות פלדה מעורגלים לזיון בטון, ולגבי מוטות מצולעים —
 בתום שבעה חדשים מיום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום);

 (2) לגבי מוטות פלדה מפותלים לזיון בטון ולגבי רשתות פלדה — כתומ

 14 חדשים מיום הפרסום.

 ביטול 9. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוטות לזיון בטון), תשל״ד—1974 3 — בטל.

 י׳״פ 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוטות ורשתות פלדה), תשל״ו—

. ״ 1 9 7 5 

 י״ט באב תשל״ה (27 ביולי 1975)
 וחמ 7411005)

ב ל ־ ר ם ב י י  ח

 שר המסחר והתעשיד.

 3 ק״ת תשל״ד, עמי 647.
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה-1965

ב־ יפו ־ אבי ל י ת מ ו ק מ ן ה ו נ ב התכ ח ר ר גבולות מ ב ד  צו ב

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 נ
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה למחוז

 תל־אביב, עירית תל־אביב־יפו ועירית חולון, אני מכריז לאמור:

ת מרחב לו  1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי תל־אביב־יפו הם כמתואר בתוספת ובמסעו גבו
ן מקומל ו  , י • תכנ

 בקו כחול בתשריט מס׳ בע/1958/74 הערוך בקנה מדה 1:10,000 והחתום ביום כ״ב באב
 תשל״ה (30 ביולי 1975) ביד שר הפנים (להלן — התשריט).

 העתקים מהתשריט מופקדים במשרד הפגים, קרית בן־גוריון, ירושלים, במשרדי ד,3קדת העתקי
ן התשריט ו נ כ ת ת ל י מ י ק מ  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, תל־אביב, ובמשרדי הועדה ה

 תל־אביב־יפו, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 3. צו התכנון והבניה (תל־אביב־יפו), תש״ל—1969 -י — בטל. ביטול

 4. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (תל־אביב־יפו), תשל״ו—1975״. השם

 ״תוספת
 (סעיף 1)

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל י ת מ ו ק ן מ ו ב תכנ ח ר  גבולות מ

 בתוספת זו, ״גוש״ — גוש רישום קרקע.
 גבולות מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו הם כמפורט להלן בחלק א׳ והם מקיפים

 את הגושים והחלקות כמפורט בחלק בי.

׳ ק א ל  ח

: מנקודה הנמצאת על חוף ים התיכון בפינה הצפונית־מערבית של גוש ן ו פ  4 צ
 רישום מס׳ 6609 מזרחה לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושי רישום מס׳ 6609 ו־6610
 עד לנקודה הצפונית־מזרחית של גוש מס׳ 6610 האמור; משם דרומה לאורך גבולותיהם
 המזרחיים של גושים מס׳ 6610 ו־6620 עד להצטלבות קו הגבול עם הגבול הצפוני של
 גוש רישום מס׳ 6631; משם מזרחה לאורך גבולו הצפוני של גוש מס׳ 6631 האמור עד
 לנקודה הנמצאת במרחק של 110 מטר מזרחה מהפינה הצפונית־מערבית של גוש זה;
 משם בקשת בכיוון צפוני־מזרחי ודרומי־מזרחי בתוך החלקות מס׳ 4 ו־2 בגוש רישום
 מס׳ 6619 ובחלקות מס׳ 3 ו־9 בגוש רישום מס׳ 6618 עד הצטלבות קו הגבול עם הגבול
 המזרחי של גוש מס׳ 6618 האמור; משם בכיוון מזרחי־דרומי עבור על פני חלקה
 מס׳ 5 בגוש 6617 עד לנקודה המסומנת ב־11!386/8 על גבול הגוש 6626 ; משם דרומית־
 מזרחית עד לנקודה המסומנת ב־!66 על גבול הגוש 6626 האמור; משכו בכיוון מזרחי,

 1 ס״ה תשכ״ה, עמי 307 ; תשכ״ט, עמ׳ 223.

 2 ק״ת תש״ל, עמי 477.
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 דרומי־מזרחי ומזרחי לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושי רישום 6626, 6625 ו־6624
 עד הנקודה הדרומית מערבית של חלקה מם׳ 37 בגוש 6414 ; משמ צפונה לאורך הגבול
 המזרחי והצפוני של החלקה מס׳ 35 בגוש האמור עד הצטלבותו עם הנקודה הדרומית של
 גוש מס׳ 6616 ; משם בכיוון צפוני־מערבי לאורך הגבול המערבי של גוש מס׳ 6616 האמור
 עד לנקודה המסומנת בינ/69; משם בכיוון צפוני־מערבי לאורך הגבול המערבי של
 הלקה מס׳ 2 בגוש 6617 עד הצטלבות קו הגבול עם המשך הגבול הצפוני של חלקה מס׳ 34
 בגוש 6616 (בקו הנמשך ממזרח למערבו; משם מזרחה עבור על פני החלקה מס׳ 2 בגוש
 6617 ולאורך הגבול הצפוני של הלקה מס׳ 34 האמורה עד לפינתה הצפונית־מזרחית; משם
 דרומה לאורך הגבול המזרחי של גוש מס׳ 6616 עד הפינה הצפונית־מערבית של חלקה
 מס׳ 96 בגוש 6615 ומשם מזרחה לאורך גבולותיהן הצפוניים של החלקות 96, 100, 86 ו־99
 עד הפינה הצפונית־מזרחית של הלקה 99 בגוש 6615 האמור; משם מזרחה בקו ישר עבור
 על פני חלקות מס׳ 34 ומס׳ 3 עד לציר חלקה מס׳ 3 בגוש 6615; משם צפונה לאורך
 ציר חלקה מס׳ 3 האמורה עד להצטלבות קו הגבול עם המשך הגבול הצפוני של חלקה

« ל  מס׳ 39 בגוש 6615 האמור בקו הנמשך ממזרח למערב; משם מזרחה בקו ישר עבור ע
 חלקה מס׳ 3 והלקה מס׳ 46 עד לפינה הצפונית־מערבית של החלקה מס׳ 39 האב

 ומשם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של הלקה מס׳ 39 עד לפינתה הצפונית מזרחית של
 אותה חלקה, משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של גוש מס׳ 6615 האמור עד לפינה
 הצפונית מערבית של חלקה מס׳ 7 בגוש 6332; משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים
 של חלקות מס׳ 7 ו־6 עד לפינה הצפונית־מזרחית של חלקה מס׳ 6 בגוש 6332 האמור;
 משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של חלקה מס׳ 6 האמורה עד לפינה הצפונית מערבית
 של חלקה מס׳ 11 בגוש 6332 האמור; משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של חלקה מס׳
 11 האמורה; משם מזרחה עבור בקו ישר על פני הלקה מס׳ 13 עד הצטלבות עם הגבול
 המזרחי של גוש מס׳ 6332 האמור; משם דרומה לאורך הגבול המערבי של גוש מס׳ 6335
 עד להצטלבותו עם הפינה הצפונית־מערבית של חלקה מס׳ 21 בגוש 6335 האמור;
 משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של הלקה מס׳ 21 האמורה לפינתה הצפונית מזרחית;
 משם דרומה לאורך גבולותיהן המזרחיים של חלקות 21, 199, 194, 130 ו־184 עד
 לנקודת ההצטלבות של הגבול עם קו תיאורטי הנמשך מזרחה מהגבול הצפוני של חלקה
 מס׳ 67 בגוש 6335 האמור וניצב לגבול המזרחי של חלקה 184 האמורה; משם מזרחה
 בקו ישר עבור על פני חלקה מס׳ 237 עד הצטלבות קו הגבול עם הגבול המערבי של
 חלקה מס׳ 7: משם דרומה לאורך הגבול המערבי של הלקה מס׳ 7 ו־14 עד הפינה
 הדרומית־מערבית של חלקה מם׳ 14 האמורה; משם מזרחה לאורך הגבול הדרומי של

«  חלקה מס׳ 4! האמורה עד לפינה הצפונית־מערבית של חלקה מס׳ 8; משם ד
 לאורך הגבולות המערביים של הלקות מס׳ 8 ו־9 עד לפינה הדרומית־מערבית של ז

 מס׳ 8 בגוש 6335 ; משם מזרחה ודרומה לאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של גוש רישום
 מס׳ 6337 עד לפינתו הצפונית־מערבית של גוש רישום מם׳ 6338; משם מזרחה ודרומה
 לאורך הגבול הצפוני והמזרחי של גוש רישום מם׳ 6338 עד הפינה הצפונית־מערבית של
 גוש רישום מס׳ 6339 ; משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של גוש רישום מס׳ 6339 עד

 הצטלבות קו הגבול עם ציר הכביש הארצי.

: מנקודת הצטלבות של הגבול הצפוני של גוש רישום מס׳ 6339 עם ציר ח ר ז  מ
 הכביש הארצי דרומה לאורך ציר הכביש הארצי האמור בגושים מס׳ 6339, 6343 ו־6639
 עד הצטלבותו עם הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6639 ; משם מערבה לאורך הגבולות
 הדרומיים של גושי רישום מס׳ 6639, 6638 ו־6637 עד לנקודת ההצטלבות עם המשך
 צפונה של הגבול המערבי של חלקה 49 בגוש רישום מס׳ 6643; משם דרומה עבור

 קובץ התקנות 3401, י״ד בתשרל תשל״ו, 19.9.1975



 על פני הלקה 80 בגוש 6643 (נהר הירקון) לאורך המשך הגבול המערבי של הלקה 49
 האמורה עד לנקודה הדרומית־מזרהית של הלקה מס׳ 2 באותו גוש; משם בכיוון כללי
 דרומה, מערבה, לאורך הגבול הדרומי של חלקה 2 והגבול הדרומי והמזרחי של חלקה 80
 בגר״ האמור ולאורך הגבול המזרחי של חלקה 81 והגבול המזרחי והדרומי של חלקה 82
 בגוש 6643 האמור, עד לנקודה המזרחית ביותר של חלקה 26 בגוש 6644; משם בכיוון
 כללי דרומה ומערבה לאורך הגבול המזרחי והדרומי של גושי רישום מס׳ 6644 ו־6645
 עד להצטלבות עם המשך קו הגבול המזרחי של החלקה מס׳ 29 בגוש 6645. משם דרומה
 עבור על פני חלקות מם׳ 5 ו־12. בגוש רישום מם׳ 6211 עד לנקודת ההצטלבות של הגבול
 עם קו גבולה הצפוני של חלקה 9 כשהיא חוצה את הנקודה המסומנת ב־ 91—20 שבגוש
 6211 האמור; משם מערבה לאורך גבולה הדרומי של הלקה 12 האמורה עד לפינתה
 הדרומית־מערבית; ובהמשך בקו ישר עבור על פני חלקה מס׳ 3 בגוש 6211 האמור עד
 הצטלבותו עם הגבול המזרחי של חלקה מס׳ 2 בגוש 6211 האמור; משם דרומה לאורך
ה המזרחי של חלקה מס׳ 2 האמורה ובהמשכו לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום ל ו ^ 
׳ 6206 עד לנקודת הצטלבות קו הגבול הדרומי של חלקה מס׳ 122 באותו גוש; ^ | 
 משפ מערבה עבור על פני חלקה מס׳ 138 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית־
 מזרחית של חלקה מס׳ 122 האמורה; משם דרומה מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים
 של החלקות מס׳ 122, 121, 130 ו־137 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית ביותר
 של הלקה מס׳ 137 האמורה; משם בכיוון צפוני־מערבי כללי לאורך הגבול הדרומי
 והמערבי של חלקה מס׳ 137 האמורה עד פינתה הצפונית־מערבית; משם צפונה מערבה
 בקו ישר עבור על פני חלקה מסי 138 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית־מזרחית של
 חלקה מסי 98 באותו גוש; משט מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים של הלקות מס׳ 98
 ו־88 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית מערבית של חלקה מס׳ 88 האמורה; משם
 מערבה בקו ישר עבור על פני חלקות 138 ד2 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית־
 מזרחית של גוש רישום מס׳ 6208 ; משם מערבה לאורך גבולו הדרומי של אותו גוש עד
 פינתו הדרומית מערבית; משם מערבה, צפונה, מערבה ודרומה לאורך הגבולות הדרומי
 והמערבי של גוש רישום מם׳ 6106, ולאורך הגבולות המזרחיים של גושי רישום מסי 6107,
 6108 ד6110 עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 704 (רח׳ ערבי נחל)! משם בביוון
 דרומי־מזרהי לאורך ציר הדרך מס׳ 704 האמורה ובהמשכו עד הצטלבותו עם ציר
 הדרך מס׳ 701 (רח׳ עלית הנוער); משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 701 האמורה
 עד להצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ א׳ (רחוב מס׳ 1128 אבני זיכרון)! משפ דרומה
ך ציר הדרך מס׳ א׳ האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ ב׳; משם דרומה ר ו ן | • 
ה לאורך ציר הדרך מסי ב׳ האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 730 (דרך ב ר " 
 השלום); משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 730 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך
 מס׳ 731 (דרך הגבורה); משם מזרהה לאורך ציר הדרך מס׳ 731 האמורה עד הצטלבותו
 עם ציר הדרך מס׳ 733; משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 733 האמורה עד הצטלבותו
 עם ציר הדרך מס׳ 666 ; משם מזרחה לאורך ציר הדרך מס׳ 666 האמורה עד הצטלבותו
 עם ציר הדרך מס׳ 734 ; משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 734 עד הצטלבותו עם ציר
 הדרך מס׳ 733; משם דרומה מזרחה לאורך ציר הדרך מס׳ 733 האמורה ער הצטלבותו
 עם ציר הדרך מס׳ 741 ; משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 741 האמורה עד
 הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 730 (דרך השלום); משט בכיוון מזרחה לאורך צייר הדרך
 מס׳ 730 האמורה עד להצטלבותו עם ציר הדרך מסי 1051 ; משם דרומה לאורך ציר
 הדרך מס׳ 1051 האמורה עד להצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 744 (דרך הטייסים); משם
 בכיוון כללי דרומה מזרחה לאורך ציר הדרך מס׳ 744 (דרך הטייסים) האמורה עד
 הצטלבותו עם הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6141; משם מערבה לאורך הגבול
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 הדרומי של גוש מס׳ 6141 האמור עד הצטלבותו עם הפינה הצפונית־מזרחית של גוש
 רישום מם׳ 6138 ! משם דרומה לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום מס׳ 6138 עד פינתו

 הדרומית מזרחית של הגוש האמור.

: מהפינה הדרומית מזרחית של גוש מם׳ 6138 האמור בכיוון מערבי כללי ם ו ר  ד
 לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי רישום מס׳ 6138, 6137 ו־6136 עד הפינה הדרומית־
 מערבית של גוש רישום מס׳ 6136 האמור; ומשם דרומה־מערבה וצפונה לאורך הגבול
 'המזרחי, הדרומי והמערבי של גוש רישום מס׳ 6034 עד לפינתו הצפונית מערבית;
 משם צפונה לאורך הגבול המערבי של גוש רישום מם׳ 6136 עד הפינה הדרומית־
 'מזרחית של גוש רישום מס׳ 6980; משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של גוש
 רישום מם׳ 6980 האמור עד פינתו הדרומית־מערבית: משם מערבה לאורך הגבול
 הדרומי של גוש רישום 6981 עד הפינה הצפונית־מזרחית של גוש רישום מם׳ 6982,
 משם בכיוון דרומי־מערבי לאורך גבולותיהם המזרחיים של גושי רישום מם׳ 6982,

«  6985, 6986 עד לפינה הדרומית מזרחית של גוש רישום מס׳ 6986 האמור; מ
 מערבה לאורך גבולו הצפוני של גוש רישום מס׳ 6987 עד לנקודה הנמצאת במר

 של 75 מטר מהפינה הצפוגית־מזרחית של גוש רישום מם׳ 6987 האמור; משם דרומה־
 מערבה עבור על פגי שטחי גושים מס׳ 6987 ו־0989 בקו מקביל לגבולותיהם המזרחיים
 של גושים מס׳ 6987 ו־6989 האמורים עד לנקודה הנמצאת במרחק של 75 מטר מהפינה
 הדרומית־מזרחית של גוש רישום מם׳ 6989 על הגבול הדרומי של גוש רישום מם׳ 6989 הא־
 מור! משם בכיוון צפוני־מערבי לאורך הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6989 ולאורך
 הגבול הדרומי של גוש מס׳ 7064 וחלקה מס׳ 8 בגוש האמור עד הצטלבות קו הגביל עם ציר
 הדרך מס׳ 3708 על הגבול הדרומי של חלקה מס׳ 8 האמורה! משם לאורך ציר הדרך 3708
 האמור עבור על פני חלקה מס׳ 8 האמורה וחלקה מס׳ 12 ! משם בכיוונים כלליים צפונה־
 מערבה, ודרומה מערבה, לאורך ציר דרך מס׳ 3708, עבור על פני גושי רישום מס׳ 7056,
 6993, 6995 ו־6994 עד להצטלבותו של ציר הדרך מס׳ 3708 עם המשך הציר המתוכנן
 של דרך מס׳ 3777; משם בכיוון דרומי־מערבי ודרומי עבור על פני הגוש מס׳ 6994
 האמור וגוש מס׳ 6997 עד להצטלבותו עם המשך ציר הרחוב מס׳ 3770 (רח׳ מחרוזת);
 משם מערבה לאורך ציר רח׳ מס׳ 3770 עד להצטלבותו עם ציר רח׳ מס׳ 3776 בגוש
 מס׳ 7050 ; משם דרומה לאורך ציר רח׳ מס׳ 3776 עד גבולו הדרומי של רחוב זה t משם
 מערבה עד הגבול המזרחי של שטח פרטי פתוח! משם דרומה בקו ישר לאורך הגבול

Éהמזרחי של שטח פרטי פתוה ומגרש לבנין צבורי בגוש מס׳ 6998 עד הפינה הדרומי 
 מזרחית של מגרש זה בתכנית לרישום שיכון ציבורי בת־ ים מס׳ 3/39/2; משם מער|

 לאורך הגבולות הדרומיים של המגרש לבנין ציבורי בתכנית לרישום שיכון ציבורי בת־ים
 מם׳ 3/39/2 האמורה ומגרש עליו קיים בנין מס׳ 30 עד הפיגה הדרומית מערבית של
 המגרש האמור בתכנית לרישום שיכון ציבורי בת־ ים מס׳ 3/39/2 האמורה; משם דרומה
 לאורך הגבול המזרחי של המגרש עליו קיים בנין מס׳ 29, רח׳ מס׳ 3715 ומגרש שעליו
 קיים בנין מם׳ 25 עד פינתו הדרומית־מזרחית של המגרש עליו קיים בנין זה; משפ
 מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים של המגרשים שעליהם קיימים הב נינים 25 ו־24 עד
 הפינה הדרומית־מערבית של מגרש מס׳ 24 האמור בתכנית לרישום שיכון ציבורי בת־ים
 מס׳ 3/39/2 ; משם דרומה לאורך הגבול המזרחי והדרומי של המגרש אשר עליו קיים בנין
 מס׳ 23, והגבול המזרחי של המגרש עליו קיים בית מס׳ 16 עד לפינה הדרומית־מזרהית
 של המגרש האמור; משם עבור בקו ישר דרומה מעל פני שטח ציבורי פתוח עד הגבול
 הצפוני של דרך א׳ (רח׳ הגבורים) בגוש 7153; משם מערבה לאורך הגבול הצפוני של
ר שדרות ירושלים י  דרך א׳ האמורה עד לציר שדרות ירושלים! משם דרומה לאורך נ
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 ומערבה עבור על פגי גוש מס׳ 7153 האמור, עבור על פני גוש מס׳ 7000 לאורך הגבול
 הצפוני של הדרך (ברוחב של 10 מ׳) הנקראת רה׳ הגבול בבת־ים ועל פני הגוש מס׳

 7043 כמםומן בקו כחול בתשריט מס׳ בע/1958/74 הערוך בקנה מדה 1:10,000.

: הים התיכון. ב ר ע  מ

׳ ק ב ל  ח

 גושים: 6034, 6106 עד 6108, 6110, 6111, 6130 עד 6138, 6147 עד 6149, 6151 עד
 6153, 6208, 6209, 6212 עד 6217, 6336 עד 6338, 6609, 6610, 6620, 6621,
 6623 עד 6632, 6634 עד 6638, 6644 עד 6651, 6768 עד 6772, 6896, 6900 עד
 6964, 6966 עד 6986, 6988, 6991, 6992, 6999, 7001 עד 7042, 7044 עד 7047, 7049,
 7051 עד 7055, 7057, 7060 עד 7063, 7065 עד 7069, 7071 עד 7104, 7106 עד

 7113 — בשלמותם.

 חלקי 6129 — פרט לקטע הנמצא צפתית לציר הרחוב מס׳ 744, דרד הטייסים;
 גושים: 6141, 6142, 6146 — הקטעים הנמצאים מערבית לציר רחוב מס׳ 744,

 דרך הטייסים.

 6143 — הקטע הנמצא דרומית לציר רחוב מס׳ 744, דרך הטייסים;

 6150 — פרט לקטע הנמצא מזרחית לצירי הרחובות 730 ; דרך השלום ורחוב
 אבני זכדון;

 6154 — חלקה מס׳ 1 וחלקים מחלקה מס׳ 692 ;

 '6163 — חלק מהגוש הנומצא דרומה לצירי הרחובות מס׳ 730 דרך השלום,
 ו־733, רחוב עמישב ומערבה לציר הרחוב מס׳ 744 דרך הטייסים,

 ו־ 1051 רח׳ עודד;

 6164 — הקטע הנמצא דרומית לצירי הרחובות מס׳ 731, דרך הגבורה ומם׳ 666,
 ומערבית לצירי הרחובות מס׳ 733, רחוב עמישב ו־734 רחוב גונן;

 6167 — הקטע הנמצא דרומית־מערבית לצירי הרחובות 704 (רחוב ערבי־נחל)
 ו־701 (רחוב עלית הנוער);

 6206 — חלקות 88 עד 98 ו־105 עד 137 וחלקי חלקות 2, 138 (דרכים),
 כמסומן בתשריט;

 6211 — פרט לחלקות מס׳ 8, 10, 14, 16 וחלקי חלקות 5, 9, 12 כמסומן
 בתשריט;

 6332 — פרט לחלקה 9 וחלקות 122 עד 131 וחלק מחלקה 13 (דרך) כמסומן
 בתשריט;

 6335 — פרט להלקות 2 עד 9 ו־12 עד 15 וחלק מהלקה מס׳ 237 כמסומן
 בתשריט;

 6339, 6343 ו־6639 — פרט לקטעים הנמצאים מזרחית לציר הכביש הארצי;

 6414 — חלקות 36 ו־37 (דרך))
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 6615 — חלקות 6 עד 17, 19, 39 עד 45, 47 עד 76 ו־78 עד 105 וחלקים
 מחלקות מס׳ 3, 34 ו־46 (דרכים) הנמצאים מדרום וממזרח לקו הכחול

 כמסומן בתשריט;

 6617 — חלק מחלקה מס׳ 2 (דרך) וחלק מחלקה 5 כמסומן בתשריט;

 6618 ר6619 — הקטעים הנמצאים דרומית לקו הכחול כמםומן בתשריט!

 6643 — חלקות מם׳ 1, 2, 26, 81, 82 וחלק מחלקה 80 כמסומן בתשריט;

 6987 — 6989 ־•- פרט לרצועה ברוחב 75 מטר מערבה הנמשכת לאורך גבולם
 המזרחי של הגושים האמורים;

 6993 — פרט לקטע הדרומי הנמצא מדרום לציר הדרך מם׳ 3708, כמסומן
 בתשריט;

 6994 — פרס לקטעים הנמצאים דרומית לקו הכחול (ציר בדרך מם׳ 3708)
 כמסומן בתשריט;

 6995 — פרט לקטעים הנמצאים דרומית לקו הכחול (ציר בדרך מם׳ 3708)
 כמסומן בתשריט;

 6997 — הקטע הצפון מערבי של הגוש הנמצא בין ציר דרך 3770 (רח׳ מחרוזת)
 וציר דרך 3777 ;

 6998 — החלק המשלים את המגרש לבנין ציבורי בתכנית לרישום שיכון
 ציבורי בת־ ים מס׳ 3/39/2 ;

 7000 — פרט לקטע הדרומי של הגוש הכולל את הדרך (ברוחב של 10 מטר)
 הנקראת רחוב הגבול בבת־ ים;

 7043 — פרט לקטעים הנמצאים דרומית לקו הכחול כמסומן בתשריט;

 1)705 — פרט לקטעים הנמצאים דרומה לציר דרך מס׳ 3770, מזרחה מציר
 הדרך מס׳ 3776 ומזרחה ודרומה לקו הכחול כמסומן בתשריט;

 7105 — קטע הנמצא מערבית דרומית לציר הדרך מס׳ 704 (רח׳ ערבי נחל);

 7153 — החלקים הנמצאים צפונית לדרך א׳ (רחוב הגיבורים) מערבית לציר
 שד׳ ירושלים ׳וצפונית לקו הכחול כמסומן בתשריט.״

 6616 — חלקות 3 עד 37,35,34,28,26 עד 42 !

 פרט לקטעים הנמצאים דרומית לציר דרך 3708 ;

 פרט לחלק מחלקה 12,8 (דרך) כמסומן בתשריט;

7056 

7064 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנימ

 כ״ ב באב תשל״ה (30 ביולי 1975)
 (חנז 765850)
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965 ו

י חולון מ ו ק מ ן ה ו נ ב התכ ח ר לות מ ר גבו ב ד  צו ב

, ולאחד  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 נ
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה למחוז
 תל־אביב, עידית חולון, עירית תל־אכיב־יפו, והמועצות המקומיות אור־יהודה ואזור,

 אני מכריז לאמור:

ת מרחב לו בו ל ג ר ח ו כ ק  1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי חולון הם כמתואר בתוספת וכמסומן ב
ן מקומי ו  תכנ

 בתשריט מסי 1 מיום י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975) הערוך בקנה מדה 1:5,000
 והחתום ביום כ״ב באב תשל״ה (30 ביולי 1975) ביד שר הפנים (להלן — התשריט).

 2. העתקים מהתשריט מופקדים במשרד הפנים, קרית בךגוריון, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
 חולון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. צו התכגון והבניה (חולון), תשכ״ט~1969 2 — בטל. ניעיי

ם ש זה ייקרא ׳׳צו התכנון והבניה (חולון), תשל׳׳ו—1975״. ה  4. לצו

 ״תוספת
 (סעיף 1)

ן י חולו מ ו ק ן מ ו נ ב תכ ח ר  גבולות מ

 בתוספת זו, ״גוש״ — גוש רישום קרקע.
 גבולות מרחב תכנון מקומי חולון הם כמפורט בחלק א׳ ומקיפים את הגושים

 והחלקות כמפורט בחלק בי.
׳ ק א ל  ח

: מגלעד מס׳ 1 הנמצא בפינת הצטלבות צירי הדרכים מס׳ 3708 ו־3777 ן ו פ  צ
 (המתוכנן) בכיוון ממזרחי כללי לאורך ציר דרך מס׳ 3708 עבור על פני הגושים 6994,
 6995, 6993, 7056, 7064 עד לנקודת המפגש עם גבול הדרומי של הגוש 7064, ומשם
 מזרחה לאורך הגבולות הדרומיים של הגושים 7064 ו־6989 ומשם צפונה מזרחה עבור על
 פני שטחי הגושים במרחק של 75 מטר מהגבול המזרחי של הגושים 6989 ו־6987 עד
 הגבול הצפוני של גוש 6987, ומשם מזרחה עד הפינה הצפוגית־מזרחית של הגוש 6987
 האמור והלאה מזרחה לאורך הגבול הצפוני של הגוש 6014 עד למרחק של 16 מטר, משם
 דרומה־מערבה על פני שטח הגושים 6014 ו־6046 במרחק של 16 מטר בקו מקביל
 לגבולותיהם המערביים של הגושים 6014 ו־6046 האמורים עד הפינה הדרומית־מזרחית
 של גוש 6990; משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים שבגושים 7165 ו־167ד ודרומה
 מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים־מזרחיים של אותו גוש 7167 וגושים 7169, 6018 עד
 הפינה הדרומית ביותר של גוש 6012; משם צפונה מזרחה לאורך הגבולות המערביים
 של הגושים 6018 ו־ 6011 עד לגלעד מס׳ 2 הנמצא בפינה הצפונית ביותר של גוש 6011

 האמור.
. 2 2  1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307 ; תשכ״ט, עמי 1

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1671.

ת העתקי ד ק פ  ה
 התשריט
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: מגלעד מס׳ 2, דרומה־מזרחה לאורך הגבול הצפוני־מזרחי של הגוש 6011 ח ר ז  מ
 עד גבול הגוש 6009! משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של גוש 6011 ומשם דרומה מזרחה
 לאורך השטח הפרטי הפתוח חוצה את הגושים 6009, 6008, 6007 עד לנקודת מפגש עם
 רח׳ המלאכה; משם בכיוון צפון מזרח לאורך הצד המערבי של ריח׳ המלאכה עד לנקודת
 מפגש עם גבול הגוש 6007 משם לאורך הגבול הצפוני מזרהי של הגושים 6007, 6006,
 6005, והלאה דרומה מערבה לאורך גבולות הגושים 6005, 6015, 6022 עד הפינה הדרומית
 מזרחית של גוש 6022, משם מערבה עד הפינה הדרומית מערבית של הגוש 6739 כאמור;
 משם דרומה לאורך הגבולות המזרחיים של הגושים 6052, 6053, עד גלעד מס׳ 3, הנמצא

 בפינתו הדרומית מזרחית של גוש 6053.

: מגלעד מס׳ 3 מערבה וצפונה מערבה לאורך הגבולות הדרומיים של ם ו ר  ד
 הגושים 6742,6053, 6745,6743, 6752,6744 ו־6044, עד הפינה הצפונית מזרחית של גוש
 7177 משם דרומה־מערבה ואחר כך צפונה מערבה לאורך הגבולות המזרחי והדרומי של
 גוש 7177 האמור עד לגלעד מס׳ 4 הנמצא בהצטלבות ציר הדרך מס׳ 1 בין חולון ובת־ים

 עם גבול הגוש 7177.

: מגלעד מס׳ 4 בכיוון צפוני לאורך ציר הדרך מס׳ 1 כמסומן בתכנית ב ר ע  מ
 מיתאר חולון ועובר על פני הגושים 7177, 7125, 7126 עד להצטלבות דרך מס׳ 1 עם
 דרך מס׳ 36 בגוש 7126 ; משם מערבה עם הציר שמהווה המשך דרך מס׳ 36 עד להצטלבות
 עם ציד הדרך מס׳ 42 כמסומן בתשריט והלאה עם ציר הדרך מס׳ 42 האמורה בכיוון צפוני־
 מערבי כ־400 מטר בערך; משם בכיוון צפוני מזרחי וצפוני בתוך הגוש 7124 עד לפינה
 הדרומית מערבית של גוש 7127 ! משם מזרחה 50 מטר לאורך הגבול הדרומי של גוש 7127
 ופונה צפונה 20 מטר לתוך הגוש 7127 > ומשם בקו מקביל לגבול הדרומי של הגוש 7127
 בכיוון מזרחי עד לציר הדרך מס׳ 1 כמסומן בתכנית מיתאר חולון! משם צפונה לאורך
 ציד הדרך מס׳ 1 האמורה עובר על פני גושים 7127, 7132, 7131, 7133, 7162, 7160, 7058,

 7048, 6997, 6994 עד לנקודת המוצא הנמצאת בגלעד מס׳ 1.

׳ ק ב ל  ח

 גושים: 6005, 6006, 6011, 6015 עד 6022, 6043 עד 6045, 6048 עד 6053, 6734 עד
 6765, 6990, 6996, 7059, 7070, 7161 עד 7176, בשלמותם.

 חלקי 6007 — פרט להלקה 100 וחלק מחלקה 102 כמסומן בתשריט.

: 6008 — פרט לחלקות 9, 14 עד 17, 28, 30, 32, 129, 131, 136, 138, ופרט ם י ש ו  ג

 לחלקי חלקות 11, 12 (דרך), 13, 18, 31, 33, 34, 118 (דרך), 135
 (דרך), כמסומן בתשריט;

 6009 — פרט לחלקות 38,14 וחלקי חלקות 48,46,7, כמסומן בתשריט;

 6014 — חלק מחלקות 12,1, כמסומן בתשריט;

 6046 — חלקות 41 עד 45 ;

 6987 — רצועה ברוחב 75 מטר מערבה, הנמשכת לאורך הגבול המזרחי של
 הגוש;

 6989 — רצועה ברוחב 75 מטר מערבה, הנמשכת לאורך הגבול המזרחי של
 הגוש;

 6993 — חלקי חלקות 15,14,10,8,5 כמסומן בתשריט;
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 6994 — הקטע הנמצא דרומית לקו הכחול (ציר הדרך מ־3708), כמסומן
 בתשריט!

 6995 — הקטע הנמצא דרומית לקו הכחול (ציר הדרך), כמסומן בתשריט;

- הקטע הנמצא מזרחית לקו הכחול כמסומן בתשריט! - 6997 
 7048 — הקטע הנמצא מזרחית לקו הכחול כמסומן בתשריט;

 7056 — חלק מחלקה 43, כמסומן בתשריט!
 7058 — הלקה 34 וחלקי חלקות 1 עד 4, כמסומן בתשריט;

 7064 — חלקי חלקות 12,8, כמסומן בתשריט;

 7124 — חלק מחלקה 10, כמסומן בתשריט;

 7125 — חלק מחלקות 2 ו־3, כמסומן בתשריט!
 7126 — חלק מהלקה 1 כמס ומן בתשריט;

 7127 — פרט לחלק מחלקה 13 כמסומן בתשריט;

 7131 — חלק מחלקות 6,4 (דרך), כמםומן בתשריט;
 7132 — פרט לחלקות 5,2, כמסומן בתשריט;

 7133 — חלק מחלקה 2, כמסומן בתשריט;

 7160 — החלקות 66, 76 עד 80 וחלקי חלקות 39 (דרך), 51 (דרך), 63, 64,
 89,87,67,65, כמםומן בתשריט!

 7177 — פרט לחלק מחלקה 1, כמסומן בתשריט״.

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ב באב תשל״ה (30 ביולי 1975) י
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 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ג-962ו

 חוק עזר לבני־ ברק בדבר היטל ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות י, וחוק הרשויות המקומיות
 (ביוב), תשכ׳׳ב—1962 - (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית בני־ברק חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה: הגדרות

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור;
 ״מ״ר של בנייה״ — מ״ר של בנייה לפי הבנוי למעשה;

 ״העיריה״ — עירית בני־ברק;
 ״המועצה״ — מועצת העיריה;

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור
 בסעיף 17 לחוק;

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב.

וסח חדש 8, עמ׳ 197. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמי 156.
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 2. בעל כל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייב בהיטל ביוב בשעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

 3. נוספה בנייה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו בהיטל ביוב
 לכל מ״ ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש העיריה.

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.

 5« לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעיריה.

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 אי נמסרה במקום מגוריו, או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 נראה לעין באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העירית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי

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

 8. חוק עזר לבני ברק (בניית ביבים), תשי׳׳ב—•1952 3 — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני ברק (ביוב), תשל״ו—1975״.

 היטל ביוב

וב  חיבור בי
וב י לבי  פרט

 איסור פגיעה
ב ו  בבי

רת הודעה  מסי

 עונשין

 ביטול

 השם

 שיעור ההיטל
ת רו  בלי

4 
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 תוס&ת
 (סעיפים 2 ו־3)

 היטל ביוב —

 ביב ציבורי — לכל מטר מרובע של קרקע (כולל קרקע
 שעליה עומד הבנין)

 לכל מטר מרובע של בנייה

ר י א ק מ ח צ  נתאשר. י
 ו׳ באלול תשל״ה (13 באוגוסט 1975) ראש עירית בני־ברק

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ת תשי״ב, עמי 1320.

 קובץ התקנות 3401, יייד בתשרי תשל״ו, 19.9.1975

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים.
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 המחיר 192 אגורות




