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 חוק לשכוו עווב*-הדץ, תשב״א- 1961

 תקנות בדבר פיקות על עסקי קרן הממלאות של עורכי הדין

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89יב לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—11961(להלן
 החוק), ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנות אלה יחולו על קרן הגימלאות שתקנונה אושר לפי סעיף 89ט לחוק (להלן -
 הקרן) ועל החברה המנהלת את עסקי הקרן על פי האישור האמור (להלן — החברה).

 תן* ולו!

 2. בנוסף לאמור גבל דין אחר תעמוד הקרן לפיקוחה של לשכת עורכי הדין(להלן —
 הלשכה), והלשכה תהא אחראית כלפי שר המשפטים על ביצועו של פיקוח זה.

 3. הלשכה תמציא לחברה העתק מלא של פנקס החברים שלה, תדווח לחברה׳ על
 הצטרפותו של כל אדם כחבר בלשכה ועל כל מקרה שבו חדל אדם להיות חבר הלשכה ?
 העתק הפנקס והדיווחים על הצטרפות של חבר יכללו את תאריך הלידה, או לפחות את

 שנת לידתו של החבר כפי שהם רשומים ברישומים של הלשכה.

 פיקוח

 דיווזז על
 חברים

 4. הלשכה תמסור, ככל האפשר, לחברה בל מידע על חבר הלשכה שיש בו כדי לפטור
 את החבר מהחברות בקרן, מכוח החוק או תקנון הקרן.

 5. החברה תמנה מבקר פנימי בשכר הכשיר להיות רואה חשבון, שיבדוק אם עסקי
 הקרן מתנהלים בהתאם לנהלים המקובלים בעסקאות כספיות של קרנות לגימלאות, לתקנון,
 להחלטות מוסדות החברה ולכללי האקטואריות המקובלים! המבקר הפנימי ידווח לחברה
 על ממצאיו במועדים שתקבע החברה; אולם הלשכה או שר המשפטים רשאים לדרוש
 מהמבקר שידווח לעתים תכופות יותר כפי שיקבעו בהוראה בכתב אליו % העתק של כל

 דיווח יימסר גם ללשכה ולשר המשפטים.

 6. לא מינתה החברה מבקר פנימי כאמור בתקנה 5 תוך זמן סביר לאחר שנדרשה
 לעשות כן על ידי הלשכה או שד המשפטים, רשאים הלשכה או שר המשפטים למנותו

 במקומה, ולא יפוטר מבקר פנימי שנתמנה כאמור, אלא בהסכמתו של מי שמינה אותו.

 7. החברה תשלח ללשכה —
 (1) העתק של דיווח הניתן על ידה לרשות החסכון שליד משרד האוצר

 ולרשם החברות ן
 (2) העתק הפרוטוקולים של הישיבות בכל מוסדות החברה.

 8. המבקר הפנימי ישמור בסוד כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי תפקידו ולא יגלה
 אותו אלא לחברה, ללשכה ולשר המשפטים או אם נצטווה לעשות כן בחקירה בבית משפט

 או בפני כל אדם המוסמך בדין לנהל חקירה או לדרוש ידיעות לצרכי מילוי תפקידו.

 9. החברה תקים ועדת השקעות של חמישה שלא מבין מנהלי החברה! בין חברי ועדת
 ההשקעות יהיו משפטנים, כלכלנים ובקיאים בעסקי בנקאות! מתפקידה של ועדת ההשקעות

 «8ירת מידע
 , לפקוד מחברות

 בזיז

 «ינ|ץ מבקר פנימי
 ע־׳־ החברה

 «יגך מבקר פנימי
 ע״י הלשכה או
 #ר1 המשפטים

 מעתק דיווח
 ופיוט וקולים

 שמירת צוודיות

 ועדת השקעות

 1 . סייח תשנ״א, עמ׳ 178
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 יהא לייעץ לחברה לגבי השקעות כספי הקרן במסגרת ההוראות המחייבות את החברה
 בעגין השקעותיה לפי כל דין אחר.

 10. ניידות ערך שמט הושקעו כספי הקרן יופקדו במוסד בנקאי $ תנאי הפקתן יהיה מפקדת
ת י ר "  שהמוסד הבנקאי יתן לחברה בסוף כל חודש אישור על הפקתנות המוחזקים בידיו בשם נ

 החברה כאמור.

 11. החברה, מנהליה ועובדיה חייבים לתת למבקר הפנימי׳ ללשכה ולשר המשפטים חובת מפיית 0יי«
 כל מידע בדבר ניהול עסקי החברה, והמבקר הפנימי, נציג הלשכה ונציג שד המשפטים

 ועיון במסמכי
 שהוסמכו לכך, רשאים בבל עת סבירה להכנס למשרדי החברה ולעיין בבל מסמן* הנוגע חבית

 לניהול עסקי החברה, כבל שהדבר נראה להם למילוי הפקידי הפיקוח לפי תקנות אלה.
 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לשכת עורכי הדין(פיקוח על קרן גימלאות), תשל״ח— השה

 1978״.

ר י מ ל ת א ו מ  ו׳ באדר ב׳ תשל״ח (15 במרס 1978) ש
) שר המשפטים 3 ~ 3 4 מ 2 ח ) 

 פקודת הראיות [נוסח חדש], תשלי׳א- 1971

 צו בדבר הגדרת פסיכולוג־ מומחה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50(ד) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א—1971
 אני מצווה לאמוד:

 1. פםיכולוג־מומחה לענין סעיף 50 לפקודה הוא מי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה לפי פסיכולוג פומהה
 סעיפים 2(א) או 2(ב) לחוק הפסיכולוגים, תשל״ז—1977 ובסייגים האמורים בהם.

 2. צו הראיות (פסיכולוג מומחה), תשל״ב—1972 8 — בטל. 3׳"יל

 3. לצו זה ייקרא ״צו הראיות (פסיכולוג מומחה), תשל״ח—1978״. י׳שם

ר שוםטק ז ע י ל  כ״דבאדרא׳תשל״ח (3במרס1978) א
) שר הבריאות ־־3 2 7 מ 2 ז י ) 

 אני מסכים.
ר אל תמי  שמו

 ,שד המשפטים

 1 דיני ומדינת ישראל, נופח חיש 18, עמי 420<
 2 ס״ח תשל״;, עמי 158.

 3 ק״ ת תשל״ב, עמ׳ 1144.
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 פקודת התעבורה

 ׳ תקנות לביצוע הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1 (להלן — הפקודה), ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2, אני מתקין

 ״תקנות אלה:•׳ •י

 1, בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961« (להלן — התקנות העיקריות),.
 האמור בהגדרת ״נכה״ יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) עוור שרופא עיניים מוסמך לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור
 תואר מומחה), תשכ״ד—1964 », אישר בכתב כי קיים לגביו העדר גמור

 של ראייה.״

 2, אחרי תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״אגר״! 15א. האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה ושיעורן
 יותאם ב־1 באפריל של כל שנה לעליית מדד המחירים לצרכן שנתפרסם
 מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום 15 בפברואר שקדם לו, ויעוגל

 לעשר הלירות הקרובות.

 3. במקום תקנה 272(ב) יבוא:
 ״(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אם חלה העלאה בשיעורי האגרות
 ולא שולמה האגרה למועד האמור בתקנת משנה (א) תשולם האגרה בשיעור

 שהוא בתוקף ביום תשלום האגרה.״

 4. במקום התוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ״א•—1961, יבוא:

 ״תוס0ת ראשונה
 חלק א׳

 . אגרות כעד רשיונות נהיגה ובעד, מתינות.נהיגה
 (תקנות 218, 219)

 שיעור האגרה

—  1. בעד בחינה ראשונה לפי תקנה 204, בעת הגשת הבקשה לבחינה —
 ובעת קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210 100

 2. בעד כל בחינה נוספת על הבחינה הראשונה בעת קביעת המועד
 לבחינה 100
 3. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים 100
 4. בעד כפל רשיון כאמור בסעיף 3 25

 1 דמי מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת תשנ׳׳א, עמ׳ 1425; תש׳׳ל, עמי 699; תשל׳׳ב, עמי 864; יתשל״ר,, עמ׳ 2029; תשל׳׳ו, עמי 536 ועמי
 2666; תשל״ז, עמי 2141.

 4 ק״ת חשכ״ד, עמ׳ 1565. • •

 קובץ התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ תשל״ח, 303.1978



 אגרות כעד רשיונות לכתי כפר לנהיגה או כעד רשיונות להוראת נהיגה
 (תקנות 249,246,225)

ן שיעור האגרד. פ ק ת ש ן כ ש ן ף ן י ן ך ן ע ן ב ה א ג י ן ן ג ף ל פ ן ^ ס ן י ע ך ף ע  ^ ב

 עד שנה, כשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב
 אחד בלבד 300

 (ב) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו
 עד שנה, וכשלרשותו של בית הספר עומד לצדכי הוראה יותר

 מרכב אחד 600
 (ג) בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) 25

 (א) בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתר להוראה עיונית
 או בעד היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם בשתקפם עד שנה 100
 (ב) בעד כפל רשיון כאמור בסעיף קטן (א) 25

 (ג) בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה 100
 (ד) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי 100
 (ה) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253 50

 ••׳יחלק: ג7 .

 אגדות כעד רשיונות ושינוי רישופ הבעלות לכלי רככ וכעד כדיקתפ
 (תקנות 286,274)

 1. האגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
 (א) אופנים עם מנוע עזר, קטנוע, אופנוע לרבות תלת־אופנוע

 ואופנוע עם רכב צדי 100
 (ב) רכב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבות טרקטור המופ

 על במגוע דיזל למעט האמור בסעיף קטן (א) 300
 (ג) רכב מכל סוג המופעל במנוע שאיננו בנזין למעט טרקטור 500

 (ד) רכב שנמכר ,על ידי סוחר בכלי רכב כמשמעותם בתקנה
 286(ד)(1) 5

 ! 2. רכב פרטי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל:
 (א) אגרה בעד רשיון לרכב פרטי שאינו מופעל על ידי מנוע
 דיזל, לרבות רכב פרטי דו־שימושי ולמעט אופנוע ואוטובוס

 פרטי, או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 קובץ התקנות 3831, כי׳א באדר ג׳ תשל״וו, 30.3.1978 985



 שיעור האגרה ביי״רות כשהרעיון ניתן לתקופת של שנה

ת ייצורו ששנת' ייעורו י עמונת ייצורו נ  פשתפוסת גלילי מ
 המנוע בסמ״׳ק ער 3 שנים מ־4 עד 8 שנים מ*9 ע1גי0 ו0על1.

 עד 1000 600 550 500
 «־1001 עד 1750 900 800 800

 מ־1751 עד 3000 1700 1550 1430
 מ־3001 ומעלה 2050 1900 1650

 (ב) שיעור האגרה בעד רשיון לרכב שדה יהיה בשיעור האגרה שנקבעה
 לרכב פרטי אשר תפוסת גלילי המנוע שלו היא עד 1000 םמ״ק.

 בסעיף זה, ״דבב שדה״ — רכב מנועי מסוג פרטי, למעט סטיישן וגון, בעל
 הנעה קדמית ואחורית וכן בעל סידור להפעלת כל מערכת ההילוכים למאמץ
 מוגבר על ידי הפעלתה בשתי מהירויות והמונע במנוע בנזין, ולרבות רכב
 פרטי אשר *ויין ברשיונו כג׳יפ לנדרובר והתואם את הדרישות של רבב שדה

 כאמור.
 (ג) האגדה בעד רשיון לרכב פרטי המונע במנוע רוטציוני מסוג ״וונקל״
 תהיה בשיעור שנקבע לרכב פרטי אשר תפוסת גלילי המגויע שלו היא כמצויין

 לצד רכב מתוצרת ומדגם מגוע המפורטים להלן:
 תפוסת גלילי ־•

 תמר הרכב דגפהרכב דגם המנוע המנוע בפמ״ק

 נ.ם.או ספיידר 502 990
 נ,ם.או ר.או 80 612 1990

 3. אגרה בעד רשיון לרכב פרטי — למעט אופנוע ואוטובוס — המופעל על ידי
 מנוע דיזל או אגרה בעד חידוש הרשיון לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של

 2000 לירות.

 4. אופנוע (לרבות אופניים עם מנוע עזר, תלת אופנוע, אופנוע עם רכב צדי):
 כשתפוסת גלילי שיעור האגרה בלירות

 המנוע בםמ״ק לתקופה של שנה

 עד 50 30
 מ־51 עד 150 100
 מ־ 151 ומעלה 200

 רכב מסחרי לרבות רכב עבודה ורכב חילוץ ולמעט רכב פרטי דר שימושי:
 (א) אגרה בעד רשיון לרכב מסחרי המופעל על ידי מנוע בנזין או בעד

 חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:
 •••• .WT־>• שיעור האגרה בלירות כשהרשיון ניתן לתקופה. של שנה

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנתייצורו, ששנת ייצורו
. «־4 עד 8 שנים מ־9 שנים ופעלה ט י נ  המותרגק״ג עד 3• ש

 עז־ 4000 350 350 350
 מ־ 4001 ומעלה 300 250 250
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̂׳ון לרכב 00חרי המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש  אגרד. בעד ר׳
 הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בלירות כשהרשיון ניתן לתקופה של שגה

 כשמשקלו הכולל י ששטן ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד3שני0 מ־4עד8שניפ מ־9 שניט ומעלת

 עד 16,000 1800 1800 1700
 מ־16,001 עד 20,000 2250 2300 2300
 מ־20,001 ומעלה 3025 3025 3025

 אוטובוס —
 אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בלירות
 כשהרשית ניתן לתקופה

 כשהאוטובוס מופעל — של שנה

 על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל 540
 על ידי מנוע דיזל 1000

 7. מונית לרבות רכב פרטי להולכת סיור שניתן לגביו רשיון בהתאם לצו בדבר
 הולכת סיור ברבב פרטי:

 (א) אגרה בעד רשיון למונית שאינה מופעלת על ידי מנוע דיזל או בעד
 חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בלירות
 כשמספר מקומות הישיבה . ••••־•.. בשהרשיון ניתן לתקופה

 לנוםעיפ מלבד הנהג של שנה

 עד 4 110
 5 עד 7 165

 (ב) אגרה בעד רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש
 הרשיון תהיה בשיעור שלהלן:

 שיעור האגרה בלירות
 כשמספר מקומות הישיבה כשהרשיון ניתן לתקופה

 לנוסעיפ מלבד הנהג של שנה , \

 עד 4 600
 מעל 4 1000

 8. טרקטור —
 אגדה בעד רשיון לטרקטור או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה בלירות
 כשהרשיון ניתן לתקופה

 י. י. . של שנה ׳׳•

 כשהטרקטור מופעל —
 על ידי מנוע בנזין 200
 על ידי מנוע דיזל או אחר 650
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 9. גדור המיועד להובלת טובין —
 אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון*

 תהיה בשיעורים אלה:
 שיעול האגרה בלירות

 כשהרשיון ניתןלתקופה
 של שגה

40 
120 
275 

 כשמשקלו הכולל,
 המותר בק״ג

 עד 4000
 מ־4001 עד 8000

 מ־8001 ומעלה

 10. נתמך —
 אגרה שנתית בעד רשיון נתמד או בעד חידוש רשיון תהיה בשיעור של

 275 לידות.

 11. רכב פרטי ואופנוע של נכה (לרבות אופניים עם מנוע עזר) —
 אגרה שנתית בעד רשיון לרכב הרשום על שם נכה וניתן לכלי רכב המפור

 טים להלן או בעד חידוש רשיון תהיה בשיעורים אלה:
 שיעור האגרה •

 .׳בלירות .

 לרכב פרטי 6
 לאופנוע או לתלת אופנוע 1

 12. רכב מסמרי, בין מנועי ובין שאינו מנועי, שהותר להסיע בו נוסעים:
 (א) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי וצויין כי מותר שההסעה תהיה

 בשכר, תיווסף לאגרת הרשיון תוספת בשיעורים אלה:
 •לירות

120 
210 
400 

 כשההיתד ניתן —
 ל ־3 חדשים
 ל־6 חדשים

 לשנה

 (ב) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי, ולא צויין כי ההסעה תהיה
 בשכר או צויין שלא תהיה בשכר, תיווסף לאגרת הרשיון תוספת בשיעורים

: ״ י  אלה: י
 לירות

60 
105 
200 

 כשההיתר ניתן —
 ל־3 חדשים
 ל״6 חדשים

 לשנה
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 13. רשיון סוור —
 אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לאדם שרשות הרישוי ייחדה לו תו סוחר
 לפי סעיף 9 לפקודה (בסעיף זה — רשיון סחר), ורכבו אינו פטור מאגרת
 רשיון דככ לפי הפקודה, וכן האגרה בעד חידוש רשיון סחר תהיה בשיעור

 ¡ של 1,000 לידות.

 !14. רשיון רכב מיוחד —
 אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד־פעמית לפי תקנה 278

 תהיה בשיעור של 25 לירות.

 15. רכב של מוסד לסיוע טכני ושל אגודה לעזרה וצדקה —
 על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון הרשום על שם:
 (1) מוסד לסיוע טכני, שהוכר על ידי שד התחבורה והניתן לאחד מכלי

 רכב המפורטים בתוספת זו — בשיעור של 5 לירות;
 (2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה על ידי שר התחבורה
 והניתן לרכב שאינו משמש אלא להובלת מתים — בשיעור של לירה

 אחת;
 (3) ״אילן״ איגוד ישראלי לילדים נפגעים — בשיעור של 5 לידות;

 (4) ״אקים״ אגודה לקימום מפגרים בשיעור של 5 לירות.

 16. כפל רשיונות • י
 אגרה בעד כפל רשיון רכב, כפל אישור על תוקף רשיון רכב, אישור רישום

 שיגוי בעלות על רכב, או כפל רשיון-סחר תהיה בשיעורים אלה:
 . ״וירות: •

 ! כפל רשיון רכב או כפל אישור 25
 ו• כפל רשיון סחר 100

 17. בדיקה נוספת של רכב —
 אגדה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה
 השנתית, של רכב שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאות (1), (7) ו־(8)

 לסעיף 17 (א) לפקודה, תהיה 50 לירות.

 181. היתר לשינוי מבנה רכב —
 אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה

 ו 380 תהיה בשיעור של 150 לירות.

 19. בדיקה רפואית לנהג או למבקש רשיון נהיגה —
 (1) אגרה בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון
 נהיגה לפי תקנה 193 במכון הרפואי לבטיחות בדרכים תהיה בשיעור

 של 150 לירות.
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 (2) אגדה בעד בדיקה חוזרת — 75 לידות.
 (3) אגרת ערר לועדת עדר— 200 לירות.

 20. אגרה בעד קבלת הדרכה בנהיגה מטעם רשות הרישוי כאמור בסעיף 54
 לפקודה תהיה בשיעור של 180 לירות.

 21. האגרה בעד רשיון רכב מםוג נ. נ. או חידושו תהיה בשיעור 5 לירות לשנה
 אם נתקיימו ברכב כל אלה:

 (1) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספד ועודגו רשום
 כאמור;

 (2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת דפנות משוריינות בנגד מיקוש;
 (3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר

 בלבד.

 22. אגרה בעד הרכבת מנוע דיזל במונית תהיה 4,000 לירות.

 23. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 תהיה בשיעורים
 אלה:

ד בדיקת אג טיפוס לייייג  מ

 של רכב פרטי לרבות רכב
 פרטי דו שימושי 150
 של רכב מסחרי או רכב עבודה י 200

 של אוטובוס 350״

 תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח(1 באפריל 1978).

 השפ 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 2), תשל״ח—1978״.

ת י מ ר ע י א  ה׳ באדר ב׳ תשל״ח(14 במרס 1978) מ
 >חמ 756125) שר התחבורה

 פקודת התעבורה

 תקנות לביצוע הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה!, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשב״א—1961 * —

 (1) אחדי הגדרת ״רכב מיושן״ יבוא:
 ״״רכב מסחרי אחוד (delivery van)" — רכב מנועי מסחרי שצויין ברשיון

 הרכב כמסחרי מרכב סגור ונתקיימו בו כל אלה:

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 7, זמ׳ 173.
 2 ק״ת תשנ״א, עמי 1425; תש״ל, עמי 699. .
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 ע< ניותק; בו יירכב אחיד,

 (2) משקלו הבולל המותר עולה על 2,200 ק״ג;
 (3) גובהו אינו פחות מי176 ס״מ מפני הקרקע לגקודה הגבוהה
 ביותר שבגג המרכב, למעט בל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על
 הגג שלא על ידי היצרן בתהליך ייצורו של הרבב (להלן — הנקודה

 הגבוהה ביותר במרכב);
 (4) יש בו מקומות ישיבה לנוסעים נוסף למושב הנהג, בין אם
 הספסלים הותקנו לרוחב המרכב ובין לאורכו, ומספר הנוסעים צויין

 ברשיון הרבב;
 ״רבב מסחרי בלתי אחוד (pick up)״ — רכב מנועי מסחרי שנתקיימו בו

 כל אלה:
 (1) מותקן בו מרכב בלתי אחוד;

 (2) יש בו תא נהג נפרד מארגז הםטען ?
 (3) יש בו מקומות ישיבה לנוסעים נוסף למושב הנהג ומספר הנום*

 עים צויין ברשיון הרכב;

 (4) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק״ג;

— ,,(double purpose)״רכב פרטי דו שימושי 
 (א) רכב מנועי המשמש או המיועד לשמש להובלת משא ולהסעת
 נוסעים שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2,200 ק״ג, צויין כרשיון הרכב

 כפרטי דו שימושי ונתקיימו בו כל אלה:
 (1) יש בו מרכב אחוד שגובהו אינו עולה על 175 ם״מ מפני
 הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו במרכב

 חלונות ובין דפנות אטומות;
 (2) יש בו משטח הטענה שהוא חלק בלתי נפרד מחללו הפנימי

 של המרכב;
 (3) מותקנת בו דלת להטענה מאחורי הרכב;

 (4) אם הותקנו בו מושבים על משטח ההטענה או סמור לו
 יהיו המושבים מסוג המאפשר קיפולם או הטייתמ;

 ובלבד שהאמור בפסקאות (1)״עד (3) נקבע ברכב על ידי יצרן
 הרכב בתהליך הייצור.

 (ב) רכב מנועי כאמור בפסקה (א) שמשקלו הכולל המותר עולה על
 ״ 2,200 ק״ג או גובהו עולה על 175 ם״מ, שנקבעה לגביו קבוצת ייצור
 (range) מקורית לרכב נוסעים פרטי וצויין ברשיון הרכב כפרטי דו־

 שימושי;
 ״רכב נוסעים פרטי(passenger car)" — רכב מנועי פרטי'המיועד להסיע

 נוסעים שצויין ברשיון הרכב כפרטי ונתקיימו בו כל אלה:
 (1) יש בו מרכב אחוד וגובהו אינו עולה על 175 ם״מ מפני הקרקע
 לנקודה הגבוהה ביותר במרכב, בין אם הותקנו בו חלונות ובין דפנות

 אטומות;
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 (2) יש בו תא מטען נפרד מהחלל הפנימי של המרכב המיועד לנוס
 עים ותא המטען מכוסה במכסה הניתן לפתיחה ולסגירה;

 (3) יש בו מושבים קבועים לנוסעים;
 (4) מיועד לפי מבנהו להסעת עד 7 נוסעים נוסף על הנהג;

 ובלבד שהאמור בפסקאות (1) עד (4) נקבע ברכב בתהליך הייצור על
 ידי יצרן הרכב;״

 (2) אחרי הגדרת ״מפקח על התעבורה״ יבוא:
 ״״מרכב אחוד״ — מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר
chassisiess) ובין אם הוא מרכב מסגרת (composite body) לשלדת הרכב 
 frame body) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג,

 מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 3), חשל״ח—1978״.

ת י מ ד ע  מאי
 שר התחבורה

 י׳ באדר ב׳ תשל״ח(19 במרס 1978)
 (חפ! 83—3)

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א- 1961

 צו בדבר התלפת התוספת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב(ג) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת׳ אני מצווה לאמור ג

^ - . - , - ^ ׳ י • •  • ™•«1 ה*0«י! 1. במקום התוספת לחוק יבוא: .

 ״ו1זס0ת
 (סעיף 5ב)

 1. י י כל המונחים בתוספת זו — כמשמעותם בתוספת הראשונה ליעןגות ״*
 התעבורה, תשכ״א—21961. ,—

 2. אלה שיעורי המם בשל רכב שידווא-ציוד י.
 (1) רכב פרטי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל נ ~ ־ י

 (א) רכב פרטי, לרבות רכב מסחרי(דו־שימושי) שמשקלו ־15.1^-׳׳•
 המותוי־הוא עד םסומ^^ג״עס «וע0-«<3וי--מ»ע«דא1פגוע

- ואוטובונזיפרטי: ׳ ^  י

 הגדרות

t-ta9A ,תשל״ו ; 1 0 0  ׳•־ה ׳תשב״א, עמ׳ 1
 2 ק״ת תמב׳׳א, עמ׳ 1425¡ תשל״ח, ע«׳ 702.
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 המס בלירות לסו מפ$ר העניה שחלפו
 תפוסת גלילי מתחילת שנת היצור

 המנוע בסמ״ק המנוע בסמ״ק
 עד 3 שנים 4 «81 שנינו 9 שניפ ומעלה

 עד 1000 150 100 50
 מ־ 1001 עד 1750 200 150 50
 מ־1751 עד 3000 400 250 70

 מ־3001 ומעלה 450 300 100

 (ב) רכב שדה — בשיעור המס ו»ל על רכב פרטי אשר
 תפוסת גלילי המנוע שלו הוא עד 1000 םמ״ק.

 (ג) רכב פרטי המונע במנוע דוטציוני מסוג ״וונקל״׳ —
 כשיעור המם החל על רכב פרטי אשר תפוסת גלילי המנוע
 שלו היא כמצויין לצד רכב מתוצר ומדגם המפורטים להלן:
 תוצר הרכב דגם הרכב דגנו המנוע תפוסת גלילי המנוע

* י*—#1 ״ ־ ־ ־ ־ ״ — — 

 נ. ס. או םפיידר 502 990
 נ. ם. או תאו 80 612 1990

 (2) רכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס, המופעל על־ידי מנוע דיזל
 — המם 100 לידות.

 (3) אופנוע (לרבות אופניים עם מנוע עזר, תלת אופנוע, אופנוע
 עם רכב צדי):

 תפוסת גלילי המנוע בםמ׳׳לן המס בלירות

 עד 50 10
 מ־51 עד 150 25
 מ׳ 151 ומעלה 40

 (4) רכב מסחרי(לרבות רכב עבודה ודכב חילוץ) למעט רבב מסחרי
 (דו־שימושי) שמשקלו הבולל המותר הוא עד 2,200 ק״ג עם

 מרכב סגור:
 (א) רכב מסחרי המופעל על ידי מנוע בנזין:

 המס בלירות לפי מספר השניפ שחלפו
 משתל כולל כותר מתחילת שנת היצור

 בק״ג
 3 שנים | 4 עד 8 שניט 9 שנים ומעלה

 משתל כולל כותר
 בק״ג

 עד 4000 150 100 50
 מ־4001 ומעלה 200 150 100

 נאדר ג׳ תשל׳׳זו, 30,3,1978



 (ב) רכב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל:
 המס בלירות לפי מפפר השניפ שחלפו

 משקל כולל מותר מתחילת שנת היצור
 בק׳׳ג

 3 שנים 4 עד 8 שניס 9 שניפ ומעלה

 משקל כולל מותר
 בק׳׳ג

 עד 16,000 350 200 100
 «־16,001 עד 20,000 350 200 100
 נד20,001 ומעלה 575 575 575

 (5) מונית (לרבות רכב פרטי להולכת סיוד שניתן בהתאם לצו
 הולכת סיור ברכב פרטי):

 מפפד מקומות המס בלירות

 עד 4 מקומות 30
 5 עד 7 מקומות 40

 (6) גרוד המיועד להובלת טובין:
 משקל כולל מותי בק״ג המס בלירות

 עד 4000 40
 מ־4001 עד 8000 80

 למעלה מ־8000 175

 (7) י נתמך — המם 175 לירות.

 הצמדה 3 שיעורי המס יותאמו ב־1 באפריל של בל שנה לעליית מדד המחירים
 לצרכן שנתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום 15

 בפברואר שקדם לו ויעוגלו ל־10 הלירות הקרובות.״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים (החלפת התוספת), תשל״ח—1978״.

ך י ל ר  שמחה א
 שר האוצר

 ד׳ באדר ב׳ תשל״ח (13 במרס 1978)

 קובץ התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ השל״ח, 30.5.1978



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 SPHp צו בדבר הרכבת ממעי דיזל ברכב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי׳יח—
 57»1 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2,

 אני מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף י 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב), החלפת סעיף 6
 תשכ״ח—1967 * (להלן — הצו העיקרי), יבוא:

 ״אגרת רשיון 6. בעד רשיון כאמור בסעיף 5(א) כשהוא ניתן על מונית תשולם אגדה
 בשיעור שנקבע בפרט 22 בחלק ג׳ של התוספת הראשונה לתקנות

 התעבורה, תשכ״א—1961 »״.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978). תחילמ

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב) י,ש0
 (תיקון), תשל״ח—1978״.

ת ר עמי  מאי
 שר התחבורה

 ה׳ באדר ב׳ תשל״ח(14 במרס 1978)
 >חמ 75641)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 פ׳׳ח תשל׳׳ת, ע0׳ 206.

 3 ק׳׳ת תשה״ח, עמ׳ 93; תש׳׳ל, עמ׳ 110 ועמי 1569; תשל״ד, עט׳ 1487; תשל״ו, עמ׳ 2761.
 4 ק״ת תשנ׳׳א, עמ׳ 1425¡ תש״ל, עמי 699; תשל*ב, עמ׳ 846; תשל״ה, עט׳ 2029; תשל״ו, עמ׳ 536 יעמ׳ 2666.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח־ד,957ו

 צו בדבר השכרת רבב פרטי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957!, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה2,

 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים *(השכרת רכב פרטי), תשי״ט— החלפת מתוספת
 1959 «, יבוא:

 ״תופפת
 (סעיף 7)

 אגרה בעד רשיון להשכרת רכב — למעט אופנוע ולמעט אוטובוס פרטי — כשהר־
 שמן ניתן לתקופה של שנה או חלק ממנה, תהיה בשיעורים אלה:

 1 ס״ח תשי־׳ח, עמי 24; תשל׳׳ג, עמי 26.
 2 ס״ח תשל׳׳ה, עמ׳ 206.

 3 ק״ת תשי״ט, ע«׳ 1609; תשכ״א, «מ׳ 864; תש׳׳ל, «מ׳ 1520; תשל׳׳ו, עמי 1762.

 קובץ התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ תשל״ח, 30.3.1978 995



 שיעור האגרמ
 'ביירות'

 כשתפופת גלילי
 ממנוע בפמ״ק

 עד 1000 90
 מ־1001 עד 1650 170
 מ־ 1651 עד 3000 220

 מ־3001 ומעלה 500״

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג באדר ב׳ חשל״ח (1 באפריל 1978).

 3, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (השכרת רכב פרטי) (תיקון),
 תשל״ח—1978״.

 ה׳ באדר ב׳ תשל״ח(14 במרס 1978)
 (חמ 741105) י

ר עמית  מאי
 שר התחבורה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח- 1957

 צו בדבר הולכת סיור ברכב פרטי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957!, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה־,

 אני מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 11 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי),
 תש״ך—1960 8 (להלן — הצו העיקרי), יבוא:

 ״אגרת רשיון 1י. בעד רשיון רבב לרכב פרטי שניתן לגביו רשיון להולכת סיוד
 תשולם אגרה בשיעור שנקבע בפרט 7 בחלק ג׳ של התוספת הראשונה

 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 <.״

 2. התוספת לצו העיקרי — בטלה.

 3. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הולכת סיור ברכב פרטי)
 (תיקון), תשל״ח—1978״.

 ה׳ באדר ב׳ תשל״ח (14 במרס 1978)
 וחמ 741121)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 ס׳׳וו תשל״ה, עמי 206.

 3 ק״ת תש״העמ׳ 1063¡ תשב״ב, עמ׳ 1159¡ תשכ״ו, עמי 2796; תשל״ו, עמ׳ 2759.
 4 ק״ת תשכ״ת, עמ׳ 1425; תש״ל, עמי 699; חשל׳׳ג, עמ׳ 864; תשל״ה, עמי 2029¡ תשל״ו, עמ׳ 536 ועמי 2666.

ת י מ ר ע  מאי
 שר התחבורה

 >ןו3ץ התקנות 3831, ?״& ?אדר 9׳ חעי״ח, 30.3,1978



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח- 1957

 צו בדבר פיקוח על מוסכים ומפעלים לכלי רכב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 16 ו ־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 !, אני מצווה לאמוד:

•11 
«4 

 1. בסעיף 22 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תיקון סעיף 22
 תשי׳ל—1970 2 (להלן — הצו העיקרי) —

 (1) במקום סעיף קטן(ג) יבוא:
 ״(ג) לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא צויין בתוספת לא יובאו בחשבון
 שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון
 היצרן לביצוע השירות, ובלבד שמחיר שעות העבודה לא יעלה על זה שגובים

 במוסך מרכזי של יבואן אותו תוצר של הרכב או יצרנו״;

 ! (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:
 ״(ד) יבואן רכב או יצרנו המבקש להעלות את מחירה של שעת עבודה
 במוסך מרכזי שלר או בעל מפעל לבדיקות רכב המבקש להעלות את מחיר

 שירותיו יגיש תחילה לרשות הודעה על כך״. י

 2. במקום סעיף 23 לצו העיקרי יבוא: הו׳יפתסעיף3נ,

 23. (א) בעל מפעל יציג במקום עסקו במקום בולט לעין את הרשיון
 לפי סעיף 2 ואת מחיר שעת העבודה או שיעור השכר לשירותים בשלט

 שאת מתכונתו ומידותיו אישרה הרשות.
 (ב) בעל מפעל יתן למקבל השירות חשבון או קבלה שבה יצויינו

 שמו של עושה השירות, סוג השידות, תאריך השירות והשכר.״

 במקום התוספת לצו העיקרי יבוא: ־ תיקוןהתוססת'

 ״מצגת רשיון
 ושכר שירותים

 טור ב׳ ,
 ;•שיעור השכר זוטק0י8לי

 בלירות

 ״תוספת
 (סעיף 22)

 טור א<
 השירות

 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אהד 73.00
 בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים 110.00

 בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע או רכב מסחרי שמשקלו הכולל
 המותר עד 8,000 ק״ג בתחנת בדיקה מאושרת י 24.50

 בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 8,000
 ק״ג בתחנת בדיקה מאושרת 37.00״

 1 ם״יז תשי״ח, עמי 24¡ תשל׳׳ג, עמי 26.
 2 ק״ת1תש״ל, עמ׳ 2186¡ תשל׳׳ד, ע«׳ 953¡ תשלי׳ה, עמ׳ 1400¡ תשל״ו, עמי 740, 1425, ?273¡ תשל״ז, ע8׳ 1697.

 .קובץ התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ תשל״וו, 30.3.1978 997



 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
 (תיקון), תשל״ח—1978״,

ת י מ ר ע  ל׳ באדר א׳ תשל״ח(9במרס 1978) מאי
 שד התחבורה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו בדבר איסור העלאת מחירי מצרכים ושירותים בתחבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב(א)(2) ו־(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957«, אני מצוה לאמור:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושימתימ (איסור העלאת מחירים של מצרכים
 ושירותים בתחבורה), תשל״די-1974 2, בסעיף ב, פרט 1 — בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(איסור העלאת מחירים של מצרכים
 ושירותים בתחבורה) (תיקון מס׳ 3), תשל״ח—1978״.

ת י מ ר ע י א  ל׳ אדר א׳ תשל״ח(9 במרס 1978) מ
) שר התחבורה ־־3 1  >חמ 4

 1 ט״ה.תשי״ח, «מ׳ 24; תשל׳׳ג, עמי 26.
 2 ק״ת השליה, «מ׳ 502; תשל׳׳ח, «'«׳ 609.

 חוק הטיס, 1927

 צו בדבר עבירות קנס

. ובאישור ועדת הכלכלה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28ב(א) ו־ 31 לחוק הטיס, 1927 1
 של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 6 לצו הטיס (עבירות קנם), תשל״ד—1973 ־, במקום ״כ״ב באדר ב׳ תשל״ח
 (31 במרס 1978)״ יבוא ״ג׳ בניסן תשל״ט (31 במרס 1979)״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הטיס (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 4), תשל״ח־לד1978״.

ת י מ ר ע י א  כ׳ באדר ב׳ תשל״ח(29 במרס 1978) מ
 >תמ 9*3־-ג< שר התחבורה

 אני מסכים.
ד י מ ל ת א ו מ  ש

 שר המשפטים

 1 הוקי א״י, כרך גי, ««׳ 2551¡ ם״ח הש״י, עמ׳ 73; תשל״ב, ע«׳ 148.
 2 ק״ת תשל״ד, «מ׳ 377; ו1של<׳ח, עמ׳ 1237; תשל״ו, עמי 1274; תשל״ז, עמי 1296.

 קובץ התקנוה 3831, נ״א באדר ב׳ תשל״ח, 30.3.1978



 פקודת העיריות

 חוק עזר לתליאביבייפו בדבר סלילת רחובות
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י׳ מתקינה מועצת עירית תל־אביב־

 יפו חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו(סלילת רחובות)׳ תשל״ו—21975, יבוא: ד,זול>ות«»יפ«מ

 תוסט־ו »

. האגית גלידות ( 6 . ם 5 ן י פ י ע ם  1. הישל סלילת כבישיס (
 (א) לבל מטר מרובע משטח הקרקע (כולל שטח

 הקרקע שעליו עומדיי׳ןעצין) 16
 (ב) לכל מטר מרובע משטח הבנין ׳36
 (ג) לכל מטר מעוקב מנפח הבנין 12

 2. אגרת היתר (סעיף 8) 100׳׳

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו(סלילת רחובות)(תיקח)׳ תשל׳׳ח— י,ש0
 1978״.

ל פ י ד ל ג א ג  גחאשד. י
 כ״ג באדר א׳ תשל״ח(2 במרס 1978) ג*מלא מקום ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/3)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שד הפגים
 1 דיני מדינת ישראל, נו0ח חיש 8, עע׳ 197.

 2 ק׳׳ת תשל״ו, w׳ 10 ועמי 1761¡ תשל׳׳ו, «מ׳ 1863.
׳ *1 ׳ r » I 

 פקודת העיריות

 תיקון חוק עוד לתל־אביב־יפו בדבר ניקוי מדרכות'
'1.1*•. • 

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 249(12א), 250 ו־251ב לפקודת העיריות1, מתקינה
 מועצת עירית י^יאביבייפו.חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו(ניקוי מדרכות), תשל״ו—1976 5מקום סעיף א׳ תיקון י׳תמפת
 יבוא:

 ״א. בעל עסק שמדרכה גובלת בעסקו חייב לטאטא אותה, בימים שהעסק
 פתוח, בין השעות 9.00 ו־10.00, בין השעות 12.30 ו־0^13 ובין השעות

 18.30 ו־19.30.״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, ע«׳ 197.
 2 ק״ת תשל׳׳ו, «מ׳ 1163.

 קוכץ ד׳תקנית 3831, כ״* נאדר ב׳ תשל״ח, 30.3.1978



 2. לחוק עזר זה ייקרא *חוק עזר לתל־אביב-יפו (ניקני מדרכות) (תיקון<, תשל״ח—
 1978״. ;;

ל פ י ר ל ג א ג  נתאשד. י
 כ״ח באדר א׳ תשל״ח(7 במרס 1978) •ממלא מקום ראש עירית תל־אביב־יפו

ג ר ו ף ב ס ו < י 8 / ן 8 מ  ייח
 י שר הפנים

 פקודת הע«ו*1ת

 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר בניית ביבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית תל־אביב*
 יפו חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לתליאביב־יפו(בניית ביבים), תשכ״ב—1962 2, יבוא:

 *יי ־••׳• ״וומ»ת
 (סעיף 5)

 אגרת ביוב
, _ חאגרד, גלידות ד ו ב י ב צ י ב 1 י , ט ר ב פ י ר ג ו ב י ץ ) ן 1 ) 

 לכל מטר מרובע משטח מקרקע
 (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) 10
 לבל מטר מעוקב מנפח המין 8

 (2) בניה, שינוי או החלפה של ביב פרטי, כתוצאה
 מתוספת בניה בנכם המחובר כדין לביב ציבורי,

 לכל מטר מעוקב מנפח הבנין הנוסף 8
 (3) בניה, שינוי או החלפה של ביב פרטי, או חיבורו
 לביב ציבורי, כתוצאה מבניה חדשה במקום בנין
 שנהרס ושהיה מחובר כדק לביב ציבורי, לכל מטר
 מעוקב מנפח הבנין המהווה הפרש שבין נפח הבנין

 החדש לבין נפח הבנין שנהרס 8״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל׳אביב־יפו(בניית ביבים)(תיקון), תשל״ח—«197״.

ל פ י ר ל ג א ג  נתאשד. י
 כ״ח באדר א׳ תשל״ח (7 במרס 1978) ממלא מקום ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 8/11) י
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
 1 דעי מדינת ׳ישראל; גוסח חדש 8, «מ׳ 197.
 2 ק״ת תשנ׳׳ג, ע«׳ 2071; תשל״ז, עמי 1864.

 קובץ חתקנות 3831, כ״א נאדר ב׳ תשל״ח, 30.3.1978



 פקוךת העיריות

 חוק עזדלתל* אביב־ יפו בדבר תיעול

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית תל־אביב*
 יפו חוק עזר זה:

: החלפת התוספת א ן ב  1. במקום התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו (תיעול), תשכ״ד—964! ־, י

 ״תוספת
 (סעיף 4)

 אגרת תיעול
ע האגרה בלירות ק ר ק ״ ה ט ע ^,1,1 ש ק ד ק ח ה ט ש ע מ ב ו ך  ^ ^ ^ מ

 עליו עומד הבנין) 8
 2. לכל מטר מרובע משטח הבנין 15
 3. לבל מטר מעוקב מנפח הבנין 5״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־־יפו(תיעול)(תיקון), תשל״ח—1978״.

ל פ י ר ל ג א ג  גתאשר. י
 כי׳ג באדר א׳ תשל״ח(1 במרס 1978) ממלא מקום ראש עירית תל־אביב־יפו

ג ר ו ף ב ס ו ) י 8 / 1 4 מ ח ) 

 שר הפנים
 1 : דיני מדינת ישראל, .נופח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשכ׳׳ד, עמ׳ 1123¡ תשל״ז, עמ׳ 1954.

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט-959ו

 חוק עזר לחדרה בדבר היטל סעד ונופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1, וחוק הרשויות המקומיות
 (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 *, מתקינה עירית חדרה חוק עזר זה:

— בטל. ׳ביטוי
 1. חוק עזר לחדדה (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1960 3 

 2. ותחילתו של חוק עזר זה מיום כ׳ בתשרי תשל״ח (2 באוקטובר 1977)• תחילת

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (היטל סעד ונופש) (ביטול), תשל״ח— ״שט
 1978״.

י ל ז ר  נתאשר. דב ב
 ו׳ באדר א׳ תשל״ח (13 בפברואר 1978) ראש עירית חדרה

ג ר ו ף ב ס ו ) י 8 ־ 1 5 מ ח ) 

• ¡••m ר הפנים ש - j • • 
 i¡:!/דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.

 2 ם״ח תשי״ט, עמי 215.
 3 ־״,r תשכ״א, עמ׳ 117.

 ־ובץ התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ תשל״ה, 30.3.1978 1001



 פקודת העיריות

 חוק עזר לראשון׳ לציון בדבר עצים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית
ה:  ראשון לציון הוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל נכסי׳ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר

ת הנכסים לתקופה של למעלה מחמש שנים ?  א

, שמינתה אותו ו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2 ת ו ע מ ש מ ב  ״מהנדס״ —
ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן ת מי שהמהנדס העביר אליו בכתב א  המועצה, לרבו

 או מקצתן ז

 ״המועצה״ — מועצת עירית ראשון לציון;

 ״העיריה״ — עירית ראשון לציון?

t ״נכס״ — קרקע שבתחום העידית, בין תפוסה ובין פנויה 

Í ו ו ולרבות שיח או כל חלק ממנ  ״עץ״ — לרבות כל חלק ממנ

ת אדם שראש העיריה הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או  •׳ראש העירית* — לרבו

;  מקצתו

 ״פקיד היערות״ — כמשמעו בפקודת היערות*.

 2. (א) נוכח ראש העידית שעץ בולט לרחוב, או עלול ליפול ולסכן חיי אדם או בריאותו
 או לגרום נזק, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הנכם שהעץ נמצא בתחומו לגדעה
 לגזמו או לנקוט בכל האמצעים האחרים הדרושים, לדעת ראש העירית, למניעת הסכנה,

ת ערו  זאת לאחר שקיבל הרשאה לכריתת העץ מפקיד הי

ת העץ או לנקוט באמצעים  (ב) בהודעה ייקבעו התקופה והתנאים שבהם יש לגדוע א
 האחרים כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

ת העבודות שדרש ראש העיריה לפי סעיף 2, או שביצע  3. (א) לא ביצע בעל הנכם א
ת ת העבודות ולגבות מבעל הנכם א  אותן שלא בהתאם להודעה, רשאי ראש העיריה לבצע א

 •הוצאות הביצוע. •

ו משום סכנה דחופה  (ב) אישר המהנדס לאחר בדיקה כי עץ נתון במצב שיש ב
ת העבודות הדרושות למניעת הסכנה  למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העיריה לבצע א

ת הוצאות הביצוע מאת בעל הנכס שהעץ נמצא בתחומו.  ולגבות א

 (ג) תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לביצוע עבודות בידי ראש העידית
 כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) תהא ראיה לכאורה לדבר.

 »1 דיני מדינת ישראל, .נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 8״ח תשי״ח, עמי 108.

 3 .חוקי א״י, פרך »׳,««׳ 690.

 קובץ התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ תשל״ח, 30.3.1978



íwnn מסירת 

j,™, (א) ראש העיריה או המהנדס רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס כדי לבדקו. לבקרי A , 
p כדי לבצע את העבודות  'ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זד» \

 בהתאם להוראות כאמור.
 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה או למהנדס, ולא ימנע אותם מהשתמש

 בסייכויותיהם לפי סעיף קטן(א).

 5. מסירת הורעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונד* לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל איתו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,׳ אס אי אפשר
 לק־ים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד
 המקומות האגורים, או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפתים בתחום העיריה שלפחות

 י אחד מהם הוא בשפה העברית.

 י 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — יקנס 5000 לירות, ואם עבר על
 י•.הוראות סע ף 2(ג) והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 3, והיתד, העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 200 לידות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב :!את ראש העירית או אחרי הרשעתו.

 ־' 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון(עצים מסוכנים), תשל״ח—1978׳׳.
ן י י ט ש ב י ה ג י נ נ . ח ר ש א ח  נ

 כ״ה בשבט תשל״ח ( בפברואר 978Ü2 ראש עירית ראשון־־לציון

רג י ף בו ס ו  mm;::--\••• י
 ־!?ע::,:,!...׳ שר הפנים

 עונשין

 פקודת העיריות

 חוק עור לראשון־לציון בדבר שמות לרחובות ולוחיות־ מספר בבנינים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית ראשון־

 לציון חוק עזר זה:
 1. בחוק עזר לראשון־לציון (שמות ומספרים לרחובות ולוחיות־מםפד בבנינים), תיקון סעיף 4

 תשל״ב—21971, בסעיף 4, במקום ״או אגדה בשיעור של 10 לירות״ יבוא ׳׳או אגרה
 בשיעור של 50 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאשון־לציון (שמות ומספרים לרחובות ולוחיות־ ד,שם
 מספר בבגינים)(תיקון), תשל״ח-י-1978״.

ה גיבש טי י ן י נ נ  נהאשר. ח
 י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר 1978) ראש עירית ראשון־לציון

 (חג• 8/8)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
̂י• מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197¿  *J ־*י

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 297, 849.

 :קוב׳ן התקנות 3831, כ״א באדר ב׳ תשל״ח, 30.3.1978 1003



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ו-956ו

 חוק עזר לכרמיאל בדבר בשר חזיר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וחוק הרשויות המקו
 מיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956 מתקינה המועצה המקומית כרמיאל חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כרמיאל;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן 5

 ״אזור מגורים״ — כל שטח שיפוטה של המועצה, למעט אזור התעשיה;
 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה.

 2. באזור המגורים לא ימכור אדם ולא יגרום ולא ירשה שימכרו בשר חזיר או
 מוצריו הנועדים לאכילה.

 3. (א) מפקח רשאי לעקל גשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה
 שהאיסור לפי סעיף 2 חל עליהם.

 (ב) במעוקל לפי סעיף קטן(א) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.

 4. (א) הורשע אדם בשל עבירה על הוראות סעיף 2, רשאי המפקח להחרים את
 בשר החזיר או מוצרי האוכל של בשר החזיר שלגביהם נעברה העבירה.

 (ב) במוחרם לפי סעיף קטן (א) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.

 5. מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס לבל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו
 כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 6. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיפים 3,
 4 או 5. •..

 7. העובר על סעיפים 2 או 6, דינו — קנם חמשת אלפים לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת — קנם נוסף מאתיים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרמיאל (בשר חזיר), תשל״ח—1978״.

 ־א«סור מכירת בשר
 חזיר ומוצריו

 .המיועדים לאכילה

 המכות עיקול

 ממנות החרמה

 ׳:.ממנות בנימה

 שזמוש בסמכות

 י.עונשין

 השמ

ר ג נ ך ו ו ר  ב
 ראש המועצה המקומית כרמיאל

 ••.-׳.. נתאשר.
 א׳ באדר א׳ תשל״ח (8 בפברואר 1978)

 >חמ 87—8) .
רג ו וסף ב  י

 שר הפגים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עט׳ י6§2.

 2 ם׳׳ח תשי״ז, עמ׳ 16; תשב״ב, יע«׳ 106, ׳

 1004 קובץ התקנות 3831, ב״א באדר״נ׳ תשל״ח, 30.3.1978
 המחיר 6 י!ירות נדפס בדפוס ד׳מפש>ה, ירושלי*


