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 חוק בתי המשפט, חשי״ז-957ן

ל בעניינים בימי הפגרה פו הטי ט ו פ ש מ י ה ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג
 הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות בית דין. אלה:

• 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובלשכות י ר ג פ , ! ת פ ו ק  ת

 ההוצאה לפועל תהא מיום י״ד בניסן תשל׳יו (14 באפריל 1976) עד יום כ׳ בניסן תשלי׳ו
 (20 באפריל 1976) ועד בכלל.

 במשך פגרת בתי המשפט —

 (1) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי בכל ענין, אלא אם
 החליט נשיאו או שופט שהוא מינה לכך שהענין אינו סובל דחיה 5

 (2) לא ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים, אלא על פי החלטה בכתב
 מאת שופט ראשי של בית משפט שלום או שופט של בית משפט שלום
 שהוא מינה לכך, שיש לשמוע סוג מסרים של משפטים פליליים, או שהענין

 שהובא בפניו אינו סובל דחיה ?

 (3) לא ידון בית משפט שלום בענינים אזרחיים ולא ידון ראש ההוצאה
 לפועל בעניני ההוצאה לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית משפט
 שלום או שופט של בית משפט שלום שהוא מינה לכך, או ראש ההוצאה

 לפועל, שהענק אינו סובל דחיה.

 דיון
 בימי הפגרה

 3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט פלוני
 מסרים, או ענין פלוני, או סוג ענינים בלשכת ההוצאה לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית
 משפט פלוני, או בכל בתי המשפט או בפני ראש ההוצאה לפועל פלוני, או בפני כל ראשי

 ההוצאה לפועל.

ל ה נ ת מ  סמכו
 בתי המשפט

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים
 בימי הפגרה), תשל״ו—1976״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  כ״ה בשבט תשל״ו(27 בינואר 1976) ח
) שר המשפטים 7 0 0 8  יי"מ 0

 1 ם״1ו תשי״ז, עמי 148.
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 הרכב ועדת
 העררים

ו 9 4 9 - ט ״ ש  חוק לימוד חובה, ת

ת ו ק י ד ב ת עררים ל ד ע ר ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ב לחוק לימוד חובה, תש״ט—19.49 !, בהתייעצות עם
 ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר היוועצות בוועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12

, אני מתקין תקנות אלה :  לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 2

 ועדת עררים לבדיקות תהיה של שלושה חברים, בהרכב המפורט להלן:

 (1) יושב ראש הוועדה יהיה מפקח כולל על המוסד שבו לומד הילד או הנער •,

 (2) חבר אחד יהיה פסיכולוג שימנה מנהל המחוז!

 (3) חבר אחד יהיה נציג רשות החינוך המקומית שבה מתגורר הילד או הנער.

.1 

. דרכי פעולה 2. ה ל ת א  (א) ערר על הוראה לבדיקה יוגש בכתב ליושב ראש הוועדה ויכלול א

 (1) שמו, גילו וכיתתו האחרונה של הילד או הנער!
 (2) נימוקי הערר.

 (ב) יושב ראש הוועדה יקבע את מועד הדיון בערר, יזמן את חברי הוועדה וימציא
 להם, לעיון מוקדם, את כרטיס התלמיד, את המסמכים ששימשו יסוד להוראה לבדיקה,

 את ההוראה לבדיקה ואת הערר.

 (ג) הועדה רשאית, ביזמתה או לפי בקשת העורר, לשמוע חוות דעת.

 (ד) החלטת הוועדה תימסר לעורר תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הערר.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), תשל״ו—1976״. ,השם

ן י ד ל י ן ר ה  א
 שר החינוך והתרבות

 ה׳ בשבט תשל״ו(7 ביגואר 1976)
 (וזמ 107)735)

 חוק לימוד חובה, תשייט-949ו

ת ו ר ב ע ה ת עררים ל ד ע ת בדבר ו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ג לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 !, בהתייעצות עם
 ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר היוועצות בוועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12

, אני מתקין תקנות אלה :  לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 2

 1. ועדת עררים להעברות תהיה של חמישה חברים, בהרכב המפורט להלן: הרבב ועדת
 (1) יושב ראש הוועדה יהיה מנהל המחוז או נציגו;

 (2) חבר אחד יהיה פסיכולוג שימנה מנהל המחוז ושאינו עובד רשות החינוך
 המקומית שבה מתגורר הילד או הנער!

 העררים

;146 , מ  1 ס״ה תש״ט, עמ׳ 267; תש״י, עמ׳ 314; תשי״ג, עמ׳ 137; תשכ״ט, עמי 33, עמי 176, עמי 178; תשל״א, ע
 תשל״ב, עמ׳ 102, עמ׳ 122.

 2 ם״ח תשי׳׳ג, עמי 137.
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 (3) הבר אהד יהיה מפקח על החינוך המיוחד, ובהעברתו של ילד או גער
 למוסד חינוך ממלכהי־דתי — המפקח על אותו מוסד! י

 (4) הבר אחד יהיה נציג רשות החינוך המקומית שבה מצוי המוסד אליו
 הוחלט להעביר את הילד או הנער ז

 (5) חבר אחד יהיה הממונה על הביקור הסדיר בלשכה המחוזית של משרד
 החינוך והתרבות.

 דרכי פעילי. 2. (א) ערר על החלטת העברה יוגש בכתב למנהל המהוז ויכלול את אלה :

 (1) שמו, גילו וכיתתו האחרונה של הילד או הנער!

 (2) נימוקי הערר.

 (ב) מנהל המחוז יקבע את מועד הדיון בערר, יזמין את חברי הועדה וימציא להם,
 לעיון מוקדם, את כרטיס התלמיד, את המסמכים ששימשו יסוד להחלטת ההעברה, את

 החלטת ההעברה ואת הערר.

 (ג) הועדה רשאית, ביוזמתה או לפי בקשת העורר, לשמוע חוות דעת.

 (ד) 'החלטת הועדה תימסר לעורר תוך ארבעה עשר יום מיום הגשת הערר.

 השם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות), תשל״ו—1976״.

ן י ד ל י ן ר ה  ה׳ בשבט תשל״ו(7 בינואר 1976) א
) שר החינוך והתרבות 7 3 5 0 0 מ ד ח ) 

ן 9 7 3 - ג ״ ל ש  חוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), ח

ים רי ם סו י נ ם מז יתי ם ושמן ז תי י ז ה ל צ ע ו ת מ מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל״ג—1973 •י,
 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מצווים לאמור :

 הקמת מועצה 1. (א) מוקמת בזה מועצת הזיתים.

 (ב) הודעה על מינוי חברי המועצה ומענה תפורסם בידי השדים ברשומות.

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מועצת הזיתים), תשל״ו— ש  ה

 1976״.

 א׳ באדר א תשל״ו(2 בפברואר 1976)
 (וו מ 739933)

ב ל ־ ר ב ם י י  א ה ד ו ן א ו ז ן ח
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 1 ס״וו תשל״ג, עמי 310.

 1006 קובץ התקנות 3481, י״וז באדר א׳ תשל״ו, 19.2.1976



9 ן 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ח

י עץ ב ב ש ת מ ו ח ו  צו בדבר ל

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15. ו־25 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957. !, אני מצווה לאמור :

 1. בצו זה —

 ״המכון״, ״תו־ תקן״ ו״תעודת בדיקה בדבר התאמה לתקן״ — כמשמעותם בחוק התקנים,
 תשי״ג—1953 - ;

 ״תקן ישראלי 887״ — תקן ישראלי ת״י 887 — (יולי 1974) לוחות משבבי עץ או כל תקן
 ישראלי אחר שקבע תחתיו המכון:

 ״לוחות משבבי עץ״ — כמשמעותם בתקן ישראלי 887!

 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו לייצר בישראל לוחות משבבי עץ.

 ״יבואן״ — אדם שעסקו או תלק מעסקו ליבא לוחות משבבי עץ ז

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו למכור לוחות משבבי עץ בסיטונות או בקמעונות.

 2. (א) לא ייצר יצרן לוחות משבבי עץ ולא ייבאם אדם אלא אם הם מתאימים
 לדרישת תקן ישראלי 887.

 (ב) לא יעביר יצרן או יבואן בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את
 ההחזקה על לוחות משבבי עץ ולא ישתמש בהם בכל עבודה אלא אם נקבע לגביהם בתעודת
 בדיקה מאת המכון כי הם מתאימים לדרישות תקן ישראלי 887, או אם הם סומנו בתו־תקן.

 (ג) יצרן או יבואן שהעביר את הבעלות או את ההחזקה על לוחות משבבי עץ
 כאמור בסעיף קטן (ב) ייתן לקונה חשבון שבו יירשמו כל הפרטים לפי סעיף 4(1) ו־(2).

 3. לא יעביר סוחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה על לוחות הגבלות י,ע
 משבבי עץ ולא ישתמש בהם ולא יקבלם אדם שאינו צרכן, אלא אם קיבל ממי שמכר לו

 את הלוחות משבבי עץ חשבון שבו נרשמו כל הפרטים כאמור בסעיף 4(3).

 הגבלות בייצור,
 ביבוא ובשילוק

 בידי יצרן

 יצרן, יבואן או סוחר שמכר לוחות משבבי עץ יתן לקונה חשבון שבו צויינו — מסייוז חשבון

 (1) כל הפרטים הנקובים בפסקאות (1) עד (8) לסעיף 25(א) לחוק — לגבי
 לוחות משבבי עץ שסומנו בתו־תקן ן

 (2) את הפרטים כאמור בפסקה (1) והמספר והתאריך של תעודת הבדיקה
 בדבר התאמה לתקן ישראלי 887 (להלן — תעודת בדיקה) — לגבי לוחות

 משבבי עץ שלא סומנו בתו־התקן והנמכרים בידי היצרן;

 (3) הפרטים כאמור בפסקה (1) והמספר והתאריך של תעודת הבדיקה כפי
 שצויינו בחשבון שקיבל ממי שסיפק לו לוחות משבבי עץ שלא סומנו בתו־ תקן

 והנמכרים בידי אדם שאינו יצרן או יבואן.

.4 

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, ע«׳ 26.
 2 ס״ה תשי״ג, עמ׳ 30.
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 5. (א) לא ימסור יצרן, יבואן או סוחר להובלה ממקום למקום אחר לוחות משבבי עץ,
 אלא אם נתן לידי האדם הלוקח את הלוחות משבבי עץ להובלה חשבון כאמור בסעיף 4,

 או תעודת משלוח, חתומה בידו, שבה רשומים פרקים אלה:

 (1) יום מסירת הלוחות משבבי עץ להובלה!

 (2) שם השולח ומענו;

 (3) שם המקבל ומענו;

 (4) שם המוביל ומענו!

 (5) כמות הלוחות משבבי עץ שנמסרו להובלה;

 (6) לגבי לוחות משבבי עץ שלא סומנו בתו־ תקן — מספר ותאריך של
 תעודת הבדיקה.

 (ב) לא יקבל אדם לוחות משבבי עץ להובלה, אלא אם נמסרה לו בשעת מסירת
 הלוחות משבבי עץ להובלה חשבון או תעודת משלוח.

 (ג) אדם שקיבל לוחות משבבי עץ להובלה, והוא אינו הקונה של הלוחות, ימסור
 לקונה חשבון או תעודת משלוח, בהתאם לסעיף קטן (ב), שקיבל לא יאוחר משעת מסירת

 הלוחות משבבי עץ.

 הגבלות
 על הובלה

 6. יצרן, יבואן או סוחר שנתן או שקיבל חשבון או תעודת משלוח בהתאם לסעיפים
 4 או 5, ישמור אותם לפחות עד תום ששה חדשים מיום נתינתם או קבלתם.

 שמירת חשבון
 ותעודת משלוח

 הפקדת התקו 7. התקן הישראלי 887 מופקד במקומות שלהלן:

 (1) משרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 תל־אביב!

 (2) לשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30, ירושלים,

 (3) משרד מנהל מחוז תל־א^יב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה
 76, תל־אביב;

 (4) משרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרךהעצמאות
 82, חיפה ן

 (5) מבון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה 42, תל־אביב(

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

 תחילה 8. תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו.

 9. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (לוחות משבבי עץ), תשל״ו—1976״.

־ ל ב ם ב ר י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 א׳ באדר א׳ תשל״ו(2 בפברואר 1976)
 (המ 7411018)
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ן 9 5 8 - ח ״ י ש ־ חירום (תשלומי חובה), ח ת ע  תקנות־ ש

ם לייצוא צרי ן ששימשו לייצור מו ל טובי ל ע ט י ן ה ר הישבו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 18 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 /
 אני מצווה לאמור:

׳ תיקון פרט 18 ד ד ו ט  1. בתוספת לצו שעת־חירום (הישבון היטל), תשל״ד—1974 ״, בפרט 8!׳ ב
 לתוספת

 במקום ״50״ יבוא ״37״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו שעת־חירום (הישבון היטל) (תיקון מס׳ 2), תשל״ו—1976״. השם

 י״ח בשבט תשל״ו(20 בינואר 1976)
 (חמ 7400620)

 1 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 175¡ תשל״ד, עמ׳ 90.
 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 727.

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

1 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

ות, י נ ים במו נ ל מו ה ש ב כ ר ה ה ו נ ק ת ר ה ב ד  צו ב

י ל מ י ס ק ר מ כ ת ש ע י ב ק ם ו ת ק ז ח  שירותי א

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 י, אני מצווה לאמור :

ף 5 י ע ן ס י ק ,  1. בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנה והרכבה של מונים במוניות, ת
 שירותי אחזקתם וקביעת שכר מקסימלי), תשכ״ד—1964 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום
 ״50 לירות״ יבוא ״125 לירות ושכר הרכבה חלקית של מונה מאושר לא יעלה על 60 לירות׳/

 2. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יביא: תיק!, סעיף 6

 ״(א) שכר שירותי אחזקה במונה מאושר לא יעלה על 250 לירות לכל שנה

 שבה מחזיק מקבל השירות במונה מאושר (להלן — שנת החזקה)״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנה והרכבה של מונים במוניות, השם
 שירותי אחזקתם וקביעת שכר מקסימלי) (תיקון), תשל״ו—1976״.

 כ״ג בשבט תשל״ו(25 בינואר 1976) ג ד י ע ק ב י
) שר התחבורה 7 4 0 1 3 מ 9 ח ) 

, עמ׳ 26.  1 ס״ת תשי״יז, עמ׳ 24! תשל״ג
, עמי 1568.  2 ק״ת תשכ״ד, עמי 570; תשכ״ו
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

ם ר י ח ת מ ע י ב ק ת ו ו י נ ים למו נ ת מו ש י כ ר ר ב ד  צו ב

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

י 0׳5יי• 5 1• בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות וקביעת מחירם), י ט י  ב

, סעיף 5 — 9טל.  תשכ״ד—1964 2

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו־ הפיקוח על מצרכים. ושירותים (רכישת מונים למוניות וקביעת
 מחירם)(תיקון), תשל״ו—1976״.

ד י ע ק ב י  כ״ג בשבט תשל״ו(25 בינואר 1976) ג
) שר התחבורה 7 4 0 1 3  >חמ 9

 1 ס״ח תשי״זז, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26•
 2 ק׳׳ת תשכ״ד, עמי׳ 569.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש נצרת—כדורי), תשכ״ו—
 21965, במקום ״ברוחב עד 30 מטר״ יבוא ״ברוחב עד 50 מטר״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נצרת—כדורי)
 (הרחבה), תשל״ו—1976״.

ם ע ר ה ב ש  ג׳ באדר א׳ השל״ו(4 בפברואר 1976) מ
0 שר העבודה 5 0 5 מ 0 ח ) 

ס׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.  1 ע״ר 1943, תו
 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 23.
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 !,
 אני מצווה לאמור:

ת הפקודה ל ו ח  1. הפקודה תחול על דרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 259.800—184.750 ת
י י י י , ומסתיימת בנקודת ציון 255.170—185.360 בכפר צלמת והעוברת ע  על כביש צפת—עכו 2

 אח החלקות בגושים כמפורט בתוספת! הדרך מסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳
 כ/6416 הערוכה בקנה מדה 1:20000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ה בשבט תשל״ו

 (27 בינואר 1976).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, רשות לעייו
 שד׳ הכרמל 1, חיפה, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות, בהעתק המפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש גישה לכפר צלמון השם
 (ואדי סלם)), תשל״ו—1976״.

 תוספת
ת ו ק ל  גושים ח

.14 ,13 ,10 — 18840 

.86 ,85 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,56 ,55 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,4 — 18842 

.36 ,35 ,34 ,32 ,26 ,25 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 — 18843 

.26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,12 — 18855 

.13 ,5 ,4 ,3 — 18854 

.31 ,12 ,11 ,8 ,7 ,4 ,3 ,1 — 18853 

.16 ,15 ,14 ,10 ,9, ,8 ,7 ,6 ,5 ,2 ,1 — 18852 

.27 ,23 — 18851 

 19429 — 1׳ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34,
.59 ,45 ,41 ,40 ,36 

.40 ,7 ,5 — 19405 

ם ע ר ה ב ש  כ״ה בשבט תשל״ו(27 ביגואר 1976) מ
) שר העבודה 7 5 0 5 מ ° ח ) 

ס׳ 1, עמי 40; ם״ח תשכ״ג, עמי 144.  1 ע״ו־ 1943, תו
 2 ק״ת תשי״ג, עמי 675.
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ו 9 5 8 - ח ״ י ש  חוק המועצה להשכלה גבוהה, ח

ה גבוהה ת להשכל ו סד  כללים להכרה במו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח—1958 / קובעת
 המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:

, אחרי ן סעיף 3 1. בסעיף 3 לכללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ״ד—1964 2 קו  תי

 ״הסגל האקדמי יהיה מורכב בדרך כלל מאנשי מדע ומחקר המפרסמים עבודותיהם ברבים״
 יבוא ״במכללה יהיה הסגל מורכב בדרך כלל מאנשי מדע בעלי תואר אקדמי ״דוקטור״ או

 ״מוסמך״ ״.

 השם 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות) (תיקון מס׳
 2), תשל״ו—1976״.

 א ה ר ו ן י ד ל י ן
 שר החינוך והתרבות

 יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 191; תשכ״א, עמי 31; תשכ״ג, עמ׳ 65; תשל״ב, עמי 32; תשל״ה, עמי 243; תשל״ו, עמי 6.
 2 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 634; תשל״ב, עמי 293.

 י״ ט בשבט תשל״ו(21 בינואר 1976)
 (חמ 78330)

9 ן 5 3 -  חוק התקנים, חשי״ ג

קתם קה של מוצרי זהב וכללים לבדי בת בדי  הוראות בדבר חו

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 12א לחוק התקנים, תשי״ג—1953 / קובע מכון התקנים
 הישראלי הוראות אלה:

, בהוראה 1, בהגדרת ״התקן ן הוראה 1 1. בהוראות התקנים (בדיקת מוצרי זהב), תשכ״ז—1966 2 קו  תי

 הרשמי״, בסופה יבוא:

 ״או כל תקן ישראלי אחר שקבע תחתיו המכון ושהוכרז כתקן רשמי״.

 השם 2. להוראות אלה ייקרא ״הוראות התקנים (בדיקת מוצרי זהב) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ס ל ן פ נ ח ל  א
 נתאשר. יושב ראש הועד הפועל

 י״ח בשבט תשל״ו(20 בינואר 1976) של מכון התקנים הישראלי

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 30; תשי״ה, עמ׳ 2; תשל״א, עמ׳ 22.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1076; תשל״ג, עמ׳ 1323.
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מי  מדוד לשלטון מקו

 פקודת העיריות

9 ו 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ת

טל ביוב ק עזר ללוד בדבר הי  חו

, וחוק הרשויות המקומיות (ביוב),  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה :  תשכ״ב—1962 2

, יבוא : החלפת התוספת  1. במקום התוספת לחוק עזר ללוד (ביוב), תשכ״ז—1967 3

 ״תוספת
 שיעור ההיטל

ת רו י וב בל  היטל בי

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע
 שעליה עומד בנין) ,3.50

 לכל מ״ר של בניה 37״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (ביוב) (תיקון), תשל״ו—1976״.

ץ י ב ו ק צ י י א ב  נתאשד. צ
 י״ט בשבט תשל״ו(21 בינואר 1976) ראש עירית לוד

 (חמ 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים י

וסח חדש 8, עמ׳ 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
׳ב, עמ׳ 156.  2 ט״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל׳

 3 ק׳׳ת תשכ״ז, עמי 1236; תשל״ד, עמ׳ 1313.

 פקודת המועצות המקומיות

ק בדבר שימור רחובות פ ת־ א ק עזר למפעלו  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק עזר, זה:

־ הגדרות  1. בחוק עזר זה ־

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלוודאפק*

וסח חדש 9, עמ׳ 256. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די

ת 3481, י״ח באדר א׳ תשל״ו, 19.2.1976 3 1 0! ו נ ק ת  קובץ ה



 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס, המועצה, לרבות אדם שהמהנדס
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או

 בצידי הרחוב.

 2. ׳(א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
 או להפריע לניקויי או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה, בגג או מעל רחוב כל דבר
 בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה בהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כיסאות ושולחנות לצרכי בית
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו וכן לכלול

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד היתד כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך עשר לירות לשנה לכל
 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו,
.  אלא אם בוטל לפי סעיף קטן(א)

 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת מהנדס המועצה ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 מכשול ברחוב

 היתר לבתי קפה
 ולחנויות

 שינויים ־ברחוב

 פתיחת שוחות

 דרכי זהירות
 בכריית שוחד,

 6. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים
 אדומים בלילה;

 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

י 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן, ת י  מתי ה
 להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף'עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 נזק לרחוב 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב. י

 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן(א) חייב לתקן את הנזק.
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ת ו ע י י ,  9. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב — ד

 (1) מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראת סעיף 2, לסלק את
 המכשול;

 (2) מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב), לבצע
 את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצרינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבע המהנדס באישור ראש המועצה, וכן תקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את

 העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה; לא מילא
 אחרי ההוראות שבהודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק

 או הביצוע.

ה סילוק מכשול ד ו ב ל ע  10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע 3
 . , וביצוע עבודות

 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב), בץ אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם לאו,
 ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום! סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע
 עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה

 את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע.תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע

.  בעדו מהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א)

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת ״ודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או 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 אותי אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ? אם אי־
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום

 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתוגים יומיים 1
 הנפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 ו

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 5,000 לירות, ובמקרה של עונשין
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (שימור רחובות), תשל״ו—1976״. השם

ר ד נ ק ב ח צ  נתאשר. י
 כ״ה בטבת תשל״ו(29 בדצמבר 1975) ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

 >חמ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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1 
 פקודת המועצות המקומיות

ה ה בבריכות שחי צ ח ק בדבר ר פ א ־ ת ו ל ע פ מ ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות •י, וסעיף 6 לחוק
, מתקינה המועצה המקומית מפעלות־אפק חוק  הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 2

 עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

 ״שטח הבריכות״ — בריכות השחיה הנמצאות בתחום המועצה לרבות השטח, המבנים
 והמיתקנים המיועדים לשמש את הבריכה ואת המתרחצים בה;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״מפקח״ ו״עוזר למפקח״ — אדם שמינהו ראש המועצה בכתב להיות מפקח או עוזר למפקח
 בשטח הבריכות;

 ״מפגע״ — כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם;

 ״מציל״ — מציל אחראי, מציל־משנה או מציל־עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה
, אשר ראש המועצה מינהו  (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ״ו—1965 3

 בכתב;

 ״ילד״ — ילד או ילדה בגיל צעיר מ־9 שנים, זולת אם נאמר אחרת בחוק עזר זה;

 ״בעלי־חיים״ — לרבות בקר, כבשים, עזים, סוסים, חמורים, עופות־בית, חתולים, כלבים
 וקופים, ולמעט כלבים המשמשים להולכת עיוור;

, למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1  ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה 4
 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 י, ורכב של המועצה כשהם נהוגים בידי אדם לצורך

 מילוי תפקידו;

 ״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב מנועי, לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל, למעט עגלת ילדים
 ועגלת נכים.

ה 2. (א) לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה. צ ח , ו ד ג  ב

 (ב) לא יתרחצו אשה, ילדה או גבר שהוא, לדעת המפקח, בעל שיער ארוך אלא
 כשהם חובשים כובע־ים.

 (ג) לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכות, אלא במקומות שייחדה לכך
 המועצה.

וסח חדש 9, עמי 256. נת ישראל, נ י מדי נ  1 די
 2 ס״ח תשכ״ד, עמי 172.

 3 ק״ת תשכ״ו, עמי 463; תשכ״ז, עמ׳ 2248,
נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי׳ 173.  4 דיני מדי

 5 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמ׳ 699.
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 3. (א) המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות _ מקומות המיועדים
 לרחצה

 (1) מקומות שבהם הרחצה אסורה;
 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי־ספר, לגני ילדים, למעונות ילדי6 או לבתי

 תינוקות;

 (3) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט;

 (4) מקומות מיוחדים להוראת שחיה.

 (ב) ראש המועצה יפרט במודעות, לגבי כל מקום שקבעה• המועצה על פי סעיף
, שעות רחצה ותנאים מיוחדים אחדים. (א)  קטן

 (ג) לא יימצא אדם בשטח הבריכות, לא יתרחץ, לא ישחק ולא יעסוק שם בספורט,
 שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל 15

 המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.

 4. (א) לא יעסוק אדם ברוכלות בשטח הבריכות, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש רוכלות
 המועצה.

 (ב) ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו או להתנותו
 וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 5. לא יעמיד אדם בשטח הבריכות כסא מרגוע, אוהל או מחסה, אלא ברשות המפקח. העמדת כסאות
 מרגוע ואוהלים

 6. (א) לא יקים אדם רעש בלתי סביר בשטח הבריכות. מניעת רעש

 (ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב למנעם מהקמת רעש בלתי סביר
.  , כאמור בסעיף קטן(א)

 7. (א) לא יביא אדם לשטח הבריכות — פרט למקום שייעדה לכך המועצה — בעלי בעלי חיים,
ם י ב י כ ב י כ  חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור. י

 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כלב המשמש להולכת עיוור, ובלבד שלא יוכנס
 לשטח המשמש לרחצה.

 8. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים מפגע
 לפיקוחו לעשות כאמור.

 (ב) לא יעשה אדם צרכיו בשטח הבריכה, אלא במקומות שייעדה לכך המועצה.

 (ג) לא יכניס אדם בקבוקי זכוכית לשטח הבריכה, למעט בקבוקים הנמסרים לשתיה
 במקום בתוך שטח המזנון או ליד דלפקו.

 9. (א) החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל, או בחלק ממנו, הנפת
 מחמת מצב הבריכות, יצווה להגיף בו דגל שחור במקום בולט.

 (ב) לא יימצא אדם בבריכות, ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל 15 המסורים לפי
.  קוחו להימצא בבריכות, במקום ובזמן שמונף דגל שחור לפי סעיף קטן(א)
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 10. (א) ראש המועצה רשאי להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה, להחזיקן ולסגרן.

ל או ממפקח למניעת סכנה לעצמו או  (ב) מי שקיבל אות אזהרה או הוראה ממצי
 לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והנקיון בשטח הבריכות יציית

 להם.
 (ג) לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח, בחגורות הצלה, במכשירים אחרים
 של תחנת הצלה או במשרוקית ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור,
 ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים מאת מציל, אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.

 11. (א) לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקות או העוויות ואם באופן אחר, כנתון בסכנה
 וקורא לעזרה.

 (ב) לא ישחה אדם, ולא יצלול ולא יקפוץ באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע
 בגופו או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם. ,

 12. לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהם
 או לפגוע בהם בדרך אחרת ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.

 13. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה, לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו
 בשטח הבריכות על־ידי המועצה או על פי הוראותיה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים

 לפיקוחו לעשות כן.

 14. כניסה לשטח הבריכה והשימוש במיתקנים, או השכרת בגדי רחצה וכובעים, יהיו
 לפי כרטיסים.

ת הצלה ו נ ח  ת

 (א) המפקח• רשאי —
 (1) להוציא משטח הבריכות כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעלי־חיים, עגלה,
 דוכן מכירה, מכשיר ספורט, בקבוק זכוכית או כל הפץ אחר העלול להפריע
 לשלומם או לבטהונם של המתרחצים שמשתמשים בו בניגוד להוראות חוק

 עזר זה;

 (2) להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות כדי לגלות אם בוצעה עבירה על הור־
 אות חוק עזר זה;

 (3) למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע לדעתו במחלה
 מידבקת או שיש על גופו פצעים;

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

 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות.

 האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחד.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (רחצה בבריכות שחיה), תשל״ו—

.15 

.16 

.17 

.18 
 1976״.

 יסור לקרוא
רך  לעזרה ללא צו

 או לסכן חיים

ר להשתמש סו  אי
מר מזוהם  בחו

 איסור לגרום נזק

יסה  כרטיס כנ
כה של  לברי

 המועצה

ת המפקח ו י  סמכו

 עונשין

 שמירת דינים

 השם

ר ד נ ק ב ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת 3481, י״ח באדר א׳ תשל״ו, 19.2.1976 ו נ ק ת  קובץ ה

 נתאשר.
 כ״ה בטבת תשל״ו(29 בדצמבר 1975)

 (חפ 8/35)
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