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 חוק גימלאוה לנושאי משדה ברשויות השלטון, חשכ״ט-969 ן
ט העליון פ ש מ ת ה י ר לנשיא ב י דין בערעו ר ד ת בדבר ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א!יב) לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 1 (להלן — החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. ערעור על החלטתו של הממונה על הגימלאות לפי סעיף 4א(א) לחוק יוגש תוך
 ארבעים וחמישה יומ מיום שהומצא למערער העתק ההחלטה או מיום שנודע לו עליה,

 הכל לפי המוקדם יותר,

 2. הערעור יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט העליון (להלן —
 משרד הרישום).

 המועד להגשת
 ערעור

 3 פקיד משרד הרישום שהוגש לו כתב הערעור יסמן בגוף הכתב את תאריך ההגשה.

 4. הערעור יוגש בארבעה העתקים, ייחתם בידי המערער או בידי בא־כוחו, ויפורטו בו:
 (1) שמו ומענו של המערער!

 (2) שמו ומעגו של הממונה על הגימלאות, שיצויין כמשיב׳,

 (3) המועד שבו נמסר למערער העתק ההחלטה או המועד שבו נודע לו עליה.

 (4) נימוקי הערעור!
 (5) הסעד המבוקש.

 5. לכתב הערעור יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור.

 6. כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 4 ו״5, לא יתקבל על ידי
 משרד הרישום! אולם משקיבלו כתב ערעור, לא ייפסל על יסוד אי קיום הודאה כאמור,

 אלא אם היד. באי פסילה כזו משוט עיוות דין.

 7» העתק מכתב הערעור על נספחיו יימצא לפרקליט המדינה ולמשיב.

 8. על המצאת מסמכים, שמיעת הערעור ועל מתן פסק הדין יחולו הוראות תקנות סדר
 הדין האזרחי, תשכ״ג—1963, בדבר הגשת ערעורים לבית המשפט העליון בעניגים אזרחיים,

 בשינויים המהוייבים לפי הענין, אך למעט ההוראה המחייבת את המערער להפקיד ערבון.

 9־ עד למתן פסק הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה
 בכתב לבית המשפט והמצאת העתק ממנה למשיב, או על ידי הודעה בעל פה בשעת שמיעת

 הערעור; משעשה כן, בטל הערעור.

 10. ניתנה החלטת הממונה על הגימלאות אחרי יום י״ח בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978),
 אך לפני תחילתן של תקנות אלה, מותר להגיש ערעור על אותה החלטה תוך 45 יום מיום

 תחילתן של תקנות אלה.

 סימון תאריך
 ההגשה

 צירוף העתק
 ההחלטה

 פסול כהצ
 הערעור

 מסירה לפרקליט
 המדינה ולמשיב

 סדרי דין

 ביטול ערעור

 הוראות מעבר

 1 ס״ו! תשכ״ט, עמ׳ 98; תשל״ח, עמי 73.
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 11. תחילתן של תקנות אלה היא עשרה ימים מיום פרסומן. מחילה

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי ךין השם
 בערעור), תשל״ח—1978״.

ר י מ ל ת א ו מ  ט׳יו באייר תשל״ה (22 במאי 1978) ש
) . שר המשפטים ־־־3 1 8 מ ד ח ) 

 תקנות המים, תשי״ט-959 ו

ם י ת הדין לעניני מ י י דין לפני ב ר סדר ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 147 לחוק המים, תשי׳יט—1959 ובתוקף שאר הסמכויות
 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 34 לתקנות המים (סדרי הדין לפני בית הדין לעניני מים ובערעורים על תיקון תקנה 34
, במקום ״100״ יבוא ״225״.  החלטותיו), תשכ״ו—1966 2

 2. תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש שלאחר פרסומן. , תחילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים (סדרי הדין לפני בית הדין לעניני מים ובערעורים השם
 על החלטותיו)(תיקון), תשל״ח—1978״.

ר י מ ל ת א ו מ  י״ז באייר תשל׳יח (24 במאי 1978) . ש
) שד המשפטים 3 - 5 2 מ 3 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 169; תש״ך, עמ׳ 10; תשכ״א, עמי 5ד1, 193; תשכ״ה, עמי 191; תשל״ב, עמי 8.
 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 2595; תשל״ו, עמ׳ 1186.

 חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל״ ג-973 ן

ת ו ס נ ת ק ד ע י ו י דין בפנ ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

- ג ״ ל ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(1) לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), ת
 1973 !, ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 38 לתקנות מועצת חפירות (ייצור ושיווק)(סדרי דין בפני ועדת קנסות), החלפת תקנה 38
 תשל״ו-21975, יבוא:

־ 38. שכר הטרחה שישולם לכל ישיבה של ועדת הקנסות יהיה — ח ר י פ ה ש  ״
 ליושב ראש — 300 לירות

 לנציג הציבור - 225 לירות״

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 יופ מיום פרסומן. תחיל״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת השט
 הקנסות) (תיקון), תשל״ח-1978״.

ר י מ ל ת א ו מ  ז׳ באייר תשל״ח (14 במאי 1978) ש
 0ז« 3-390) שר המשפטים

 1 ס״ה תשל״ג, עמי 310.

 2 ק״ת תשל״ו, עמי 696.
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ס הנולים על מסמכים, תשכ״א- 1961  חוק מ

ק ו ח  תקנות לביצוע ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 8 ו־20 לחוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—
 1961 י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בכותרת לתוספת הראשונה לתקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ״ה•—1965 2,
 הראש וגה ,

 במקום ״500״ יבוא בכל מקום ״2,000״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הבולים על מסמכים (תיקון), תשל״ח—1978״. n m 2 
ך י ל ר ה א ח מ  כ״ט באייר תשל״ח (5 במאי 1978) ש

) שר האוצר 3 ~ 5 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח תשכ״א, עמי 64.
 2 ק״ת תשנ״ה, עמ׳ 1380¡ תשל״ז, עמ׳ 1886.

 חוק מילווה בטחון, חשל״א—ך97ו

ע ב ו ק ך ה י ר א ת ד ה לם ע א שו ל ת בדבר מילווה ש ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מילווה בטחון, תשל״א—1971 !, ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 מילתה שלא שולם 1. מילווה שלא שולם עד יום י״ט בחשון תשל״ה (31 באוקטובר 1977) לא ייגבה, ואם

 נגבה לאחר מועד זה — יוחזר.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילות׳, בטחון (מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע)
 (מסי 2), תשל״ח—1978״.

ך י ל ר ה א ח מ  י׳ באייר תשל״ח (17 במאי 1978) ש
 (חמ 470-״ שר האוצר

 עד התאריך
 הקובע

 1 סייח תשל״א, עמי 176.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק אגוזי אדמה, תשי״ס-959 ן

ה ל ש מ מ ת בדבר מינוי נציגי ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5, 6 ו־29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי
 אדמה, תשי״ט—1959 אנו מתקינים תקנות אלה:

 מספר הברי 1. מספר חברי המועצה יהיה עשרים ושמונה.
 המועצה

 מינוי נציגי 2. השרים ימנו שבעה נציגי הממשלה למועצה, מהם ארבעה מתוך עובדי משרד

ה החקלאות, שניים מתוך עובדי משרד התעשיה, המסחר והתיירות ואחד מתוך עובדי משרד י ש מ מ  ה

 האוצר.

 1 ס״ח תשי״ט, ע«׳ 76; תשכ׳׳ג, עמי 143.
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 3. תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה :(מינוי נציגי הממשלה), תשי״ט— ביטול
 21959— בטלות.

י השם ג  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נצי
 הממשלה), תשל״ח—1978״.

 ל׳ בניסן תשל״ח (7 במאי 1978)
 (וומ 112—3)

ץ י ב ר ו ל ה א ג ן י ו ר ל ש א י ר  א
 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 2 ק״ת תשי״ט, עמי 1251.

 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-953ו

ד ס ו ם מ ת בדבר ש ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-1953 !, ולאחר היוועצות
 בועד החינוך ובמועצה לחינוך ממלכתי־דתי, אני מתקין תקנות אלה:

 1, אחרי תקנה 12 לתקנות חינוך ממלכתי(שם מוסד), תשכ״א—21961, יבוא: הוספת תקנה 12א

 ״סייג 12א. מוסד המתקיים במבנה שקנתה המדינה תוך שהמוכר התנה את
 המכר בכך שהמוסד ישא את שמו של פלוני שבתרומתו נבנה המבנה,
 כולו או מקצתו, ישא המוסד את השם האמור: והוא על אף האמור בתקנות

 אלה.״

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(שם מוסד)(תיקון), תשל״ח-1978״. השט

 ז׳ באייר חשל״ח (14 במאי 1978) ז ב ו ל ו ן ה מ ר
 (המ 3-481) שר החינוך והתרבות

 1 סייח תשי״ג, עמי 137; תשל״ג, עמי 249.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1136.

 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-953 ו

ו ה נ ש מ ד ל ח ד א ס ו מ ם מ י ד י מ ל ת ת ר ב ע ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ולאחר היוועצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-1953!
 בועד החינוך, אני מתקין תקנות אלה:

, תקנת משנה (ד) — בטלה. תיקון תקנה 3  1. בתקנה 3 לתקנות חינוך ממלכתי(העברה), תשי״ט-1959!

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג באייר תשל״ח (20 במאי 1978). תחילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי(העברה)(תיקון מם׳ 3), תשל״ח-1978״. השם

ר מ ה ן ו ל ו ב  ז׳ באייר תשל״ח (14 במאי 1978) . ז
 (חמ 3-254) שר החינוך והתרבות

 1 סייח תשי״ג, עמי 137; תשב״ט, עמי 176; תשל״ג, עמי 249.
 2 ק״ח תשי״ט, עמי 1169; תשל״ת, עמי 742, ועמי 1199.
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 חוק הטיס, 1927

ת ו ר ג ת בדבר א ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת
, אני מתקין תקנות אלה: 2  לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה

 הגדרות 1. בתקנות אלה —

 ״בעל כלי טיפ״ — לרבות אדם המחזיק כלי טיס מכוח הבעלים וכן קברניט של כלי טיס:

 ״הגדר״ — הערה הנרשמת ברשיון שניתן לפי תקנות הרשיונות, המהווה חלק מהרשיון
 והקובעת זכות או מגבילה פעולתה של זכות!

 ״המדד החדש״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום
 האחרון בחודש מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר:

 ״המדד הקודם״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ליום
 כ״ב באדר ב׳ תשל״ח (31 במרס 1978) ;

 ״המינהל״ — מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה:

 ״הפנקס״ — פנקס הרישום של כלי הטיס בישראל ן

 ״השר״ — שר התחבורה או מי שהוא הסמיך בכתב:

 ״טיסה פנים ארצית״ — טיסה שמקומות היציאה והיעד שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל:

 ״משקל כלי הטיס״ — משקל מירבי של כלי טיס שהותר להמראה בקילוגרמים!

 ״כלי טיס״ — כלי או מיתקן הנתמך בטיסה על ידי תגובות האויר למעט תגובות כנגד
 פגי הקרקע או המים:

 ״סימני רישום״ — סימני הרישום של כלי הטיס שהקצה אותם רשם כלי הטיס לפי תקנות
 הרישום;

 ״עובד טיס״ — אדם המחזיק ברשיון שניתן או אושר לפי תקנות הרשיונות:

 ״רשיון״ — רשיון שניתן או אושר לפי תקנות הרשיונות:

 ״שגה״ — תקופת שנים עשר חדשים שתחילתה באחד באפריל:

ך — תעודת רישום כלי טיס לסחרן שניתנה לפי תקנות הרישום: ר ת  ״תעודת ס

:  ״תקנות הרישום״ — תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), תשל״ד—1973 3

, או תקנות  ״תקנות הרשיונות״ — תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—1956 4

 אחרות שיבואו במקומן.

 אגרת נחיתה 2. (א) בעל כלי טיס, בטיסה פנים ארצית, ישלם בעד נחיתת כלי הטיס בשדה תעופה

ת דב אגרת נחיתה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: י צ י ם א י נ 3 

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 2551; ס״ח תש״י, עמ׳ 73; תשל״ב, עמ׳ 148; תשל״ז, עמי 182.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 206.
 3 ק״ת תשל״ד, עמי 319.

 4 ק״ת תשט״ז, עמי 913; תשכ״ה, עמי 20, 909; תשכ״ט, עמי 2141; תשל״א, עמי 857, 1273; תשל״ב, עמי 590,
 792, 1662; תשל״ג, עמי 42; תשל״ו, עמי 22.
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 שיעור האגרה
 כשקל כלי הטיס בלירות

 עד 500׳1 22

 מ״1,561 עד 3,000 64

 מ־ 3,001 לכל 1,000 נוספים
 או חלק מהם 15

 (ב) אגרת הנחיתה לפי תקנת משנה (א) תשולם כשהיא מוגדלת או מוקטנת,
 לפי הענין, בשיעור שלא.יעלה על ההפרש שבין המדד החדש למדד הקודם.

 3. (א) בעל כלי טיס, בטיסה פנים ארצית, ישלם בעד חניית כלי הטיס בשדה תעופה אגרת חניה
' י ס י ש ״ ! ב ' ! 1 ״  דב אגרת חניה שנתית לשנה המתחילה באחד באפריל, לפי משקל כלי הטיס, כמפורט !

 י פנים ארצית
 להלן:

 שיעור האגרה
 משקל כלי הטיס בלירות

 עד 1,500 1,720
 מ־1,501 עד 3,000 5,590

 מ־3,001 לכל 1,000 נוספים
 או חלק מהם 1,500

 (ב) אגרת החניה לפי תקנת משנה (א) תשולם כשהיא מוגדלת או מוקטנת, לפי
 הענין, בשיעור שלא יעלה על ההפרש שבין המדד החדש למדד הקודם.

 אגרת תעודת
 רישום

 4. בעל כלי טיס ישלם בעד מתן תעודה לרישום כלי טיס אגרה לפי כלי טיס כמפורט
 להלן:

 שיעור האגרה
 בלירות

160 

310 

 משקל כלי הטיס

 עד 5,700

 למעלה מ־5,700

 5. סהרן או יצרן של כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת םחרן אגרה בשיעור של 500 אגרת תעודת
< סחיו ת ת י  ל

 6. המבקש לרשום בפנקס שיעבוד על כלי טיס, ביטולו, העברתו או תםיבתו, או עיקול אגרת רישום
 או ביטולו, ישלם אגרה בשיעור של 70 לירות. שיעבוד בפנקס

ת ד ו ע ד ת ע ה ב ר ג  7. בעל כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת כושר טיסה של כלי טיס, בעד חידושה או מתן א
 תוקף לה, אגרה לפי משקל כלי טיס כמפורט להלן: כושר טיסה

 שיעור האגרה
 משקל כלי הטיס בלירות

 דאון 250
 עד 5,700 1,500
 מעל 5,700 עד 45,000 3,000
 מעל 45,000 5,000
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 8. בעל כלי טיס ישלם בעד בדיקת כושר טיסה של כלי טיס שנעשתה מחוץ לישראל
 על ידי בודק מטעם המינהל את ההוצאות הממשיות שהוציא המינהל לצורך הבדיקה

 האמורה.

 9. יצרן כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת סוג לכלי טיס מחצית מההוצאות הממשיות
 שהוציא המינהל לצורך זה.

 10. יצרן כלי טיס ישלם בעד מתן תעודת כושר טיסה ראשונית, בנוסף לאגרה הקבועה
 בתקנה 7, את מחצית ההוצאות הממשיות שהוציא המינהל לצורך פיקוח על ייצור

 כלי הטיס.

 תשלום הוצאות
 לבדיקת כושר

 טיסה בחו״ל

 אגרת תעודת סוג

 אגרת תעודת
 כושר טיסה

 ראשונית

 11. בעד רשיון לאחזקה עצמית של כלי טיס ובו הגדר אחד ישלם מקבל הרשיון אגרה
 בשיעור של 500 לירות, ובעד כל הגדר נוסף ברשיון ישלם בעל הרשיון אגרה בשיעור

 של 250 לירות.

 אגרת רשיון
 לאחזקה עצמית

 12. בעל מכון בדק ישלם בעד מתן רשיון מכון בדק ובו הגדר אחד אגרה בשיעור של
 500 לירות, ובעד כל הגדר נוסף ברשיון אגרה בשיעור של 250 לירות.

 13. יצרן פריט אוירונוטי ישלם בעד מתן תעודת אישור פריט אוירוגוטי אגרה בשיעור
 של 2000 לירות, ובעד חידוש תעודה כאמור ישלם אגרה בשיעור של 500 לירות.

 14. יצרן חלקי חילוף או חלקים אחרים להתקנה בכלי טיס ישלם בעד מתן תעודת יצרן
 חלקים אגרה בשיעור של 500 לירות, ובעד חידוש תעודה כאמור — אגרה בשיעור של

 250 לירות.

 15. בעל בית ספר העוסק בהדרכת טכנאים לבדק כלי טיס, ישלם בעד מתן תעודה
 לבית ספר מוסמך להדרכת טכנאים לבדק כלי טיס אגרה בשיעור של 500 לירות, ובעד

 חידוש תעודה כאמור — אגרה בשיעור של 250 לירות.

 אגרת רשיון
 מכון בדק

 אגרת תעודת
 אישור פריט

 אוירונוטי

 אגרת תעודת
 יצרן חלקים

 אגרת תעודה
 לבית ספר מופמד

 להדרכת טכנאי
 טיס

 16. בעל מכון הסמכה העוסק בהדרכת טכנאים לבדק כלי טיס ישלם בעד מתן הרשיון
 אגרה בשיעור של 500 לירות, ובעד חידוש רשיון כאמור — אגרה בשיעור של 250 לירות.

 אגרת רשיון
 מכון הסמכה

 17. (א) עובד טיס ישלם בעד רשיון, חידושו או אישורו, אגרת רשיון בשיעורים אלה:

 שיעור האגרה
 סוג הרשיון בלירות

 (1) טייס מתלמד 200
 (2) טייס מתלמד — דאון 120
 (3) טייס פרטי 200
 (4) טייס פרטי של הליקופטר 200
 (5) טייס דאון 120
 (6) טייס מסחרי 200
 (7) טייס מסחרי של הליקופטר 200
 (8) טייס מסחרי בכיר 200
 (9) טייס לתובלה בנתיבי אויר 200
 (10) נווט טיס 200
 (11) מכונאי טיס 200

 אגרת רשיון
 עובד טיס
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 שיעור האגרה
 סוג הרשיון בלירות

 (12) אלחוטאי טיס 200
 (13) אלחוטאי טיס לרדיו־טלפון 200
 (14) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 200
 (15) טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל סוג 2 200
 (16) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 1 200
 (17) טכנאי לבדק כלל טיס מוגבל סוג 1 200
 (18) קצין מבצעי אויר 200
 (19) מפקח על תנועה אוירית 200
 (20) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר 120

 (ב) עובד טיס המחזיק ברשיון טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או ברשיון טכנאי
 לבדק כלי טיס סוג 1 מוגבל, פטור מתשלום אגרת חידוש רשיון כאמור.

 (ג) מבקש רשיון טיס מסחרי או רשיון טיס מסחרי של הליקופטר או מבקש את
 חידושם אשר מלאו לו ביום הגשת הבקשה לרשיון או לחידוש ארבעים שגה, החייב בחידוש
 רשיון כאמור כל ששה חדשים, ישלם אגרת רשיון טיס מסחרי או רשיון טיס מסחרי שלי

 הליקופטר כאמור בתקנת משנה (א) אחת לשנה בלבד.

 18. עובד טיס ישלם בעד מתן הגדר מכשירים, הגדר חקלאי, הגדר ניסוי, הגדר הדרכה, אגרת הגדר
 הגדר טיפוס כלי טיס או הגדר פיקוח על תנועה אוירית — או חידושם — אגרה בשיעור

 של 100 לירות.

 19. . עובד טיס ישלם בעד בחינה הנערכת בקשר למתן רשיון, חידושו, או אישורו, אגרת בחינות
 , למתן רשיון

ס י ד ט ב ו  אגרת בחינה בשיעורים אלה: ע
 שיעור האגרה בלירות

 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרשיון מעשית

 (1) טייס מתלמד — — 150 100

 (2) טייס פרטי 450 300 300 100

 (3) טייס מסחרי 450 300 300 100

 (4) טייס מסחרי בכיר 450 300 300 100

 (5) טייס לתובלה בנתיבי אויר 450 350 300 100

 (6) טייס דאון 150 — 150 100

 (7) טייס פרטי של הליקופטר 450 300 300 100

 (8) טייס מסחרי של הליקופטר 450 300 300 100

 (9) נווט טיס 450 300 300 100

 (10) מכונאי טיס 450 300 300 100

 (11) אלחוטאי טיס 450 300 300 100

 (12) אלחוטאי טיס לרדיו־טלפון 150 — 150 100

 (13) קצין מבצעי אויר — — 300 —

 (14) מפקח על תנועה אוירית — — 300 —

 (15) טכנאי לבדק כלי טיס
 סוג 2 או סוג 1 150 לירות בעד כל שלב או חלק ממנו.
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 20. (א) עובד טיס ישלם בעד בהינד, הנערכת בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים
 להלן או חידושם, אגרת בחינה בשיעורים אלה:

 אגרת בחינות
 למת! הגדר

 שיעור האגרה בלירות

 בחינה
 בחינה בחינה עיונית
 סוג ההגדר מעשית עיונית חלקית

 הגדר טיפוס —
 לגבי כלי טיס שמשקלו

 עד 20,000 ק״ג 250 150 100
 לגבי כלי טיס שמשקלו

 עולה על 20,000 ק״ג 250 150 100
 הגדר מכשירים 250 150 100

 הגדר הדרכה 250 150 100
 הגדר למכונאי טיס —

 לגבי כלי טיס שמשקלו
 עד 20,000 ק״ג 250 150 100

 לגבי כלי טיס שמשקלו
 עולה על 20,000 ק״ג 250 150 —

 הגדר חקלאי 250 150 —
 הגדר פיקוח על תנועה אוירית — 150 —

 (7) הגדר נוסף ברשיון טכנאי לבדק
 כלי טיס סוג 2 או ברשיון טכנאי

 לבדק כלי טיס סוג 1 150 לירות בעד כל שלב או
 הלק ממנו.

 (ב) עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר כלי טיס או לצורך חידוש הגדר מכשירים
 במסגרת עבודתו על ידי בוחן שהוא עובד טיס המעסיק מעבידו של העובד במסגרת אותה
 עבודה, יהא פטור מתשלום האגרה לפי פסקאות (1) ו־(2) לתקנת משנה (א) אם נתמלאו

 תנאים אלה:
 (1) עובד הטיס הנבחן ועובד הטיס הבוחן מועסקים כעובדים קבועים אצל

 אותו המעביד!
 (2) השר הסמיך את עובד הטיס הבוחן לבצע מבחנים לצורך קבלת הגדר

 כלי טיס או לצורך חידוש הגדר מכשירים!
 (3) המבחן מבוצע. בכלי טיס הרשום על שם המעביד בפנקס.

 21. נופף לאגרות המשתלמות לפי תקנות 19 ו־20 ישא הנבחן בהוצאות הכרוכות
 בהפעלת כלי הטיס, לצורכי הבחינה.

 22. הנבדק בבדיקת עוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולתו בזמן טיסה, ישלם אגרה
 בשיעור של 150 לירות.

 23. (א) המבקש כפל תעודה או רשיון מאלו המפורטים בתקנות אלה, ישלם אגרה
 בשיעור של 25 לירות.

 הוצאות הפעלת
 כלי טיס בבחינה

 אגרת בדיקת
 עוורון צבעים או

 כשירות פעולה
 בזמן טיסה

 אגרה לעיון,
 להעתק תעודה או

 רשיון או לכפל
 תעודה או רשיון
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 (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס, או המבקש העתק מאושר מרישום
 כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם אגרה בשיעור של 10 לירות בעד עיון כאמור או בעד כל

 העתק מאושר.

 (ג) המבקש כפל רשיון או תעודת רישום שאבדו או הושמדו, ישלם אגרה בשיעור
 של 50 לירות.

. אגרת יומן ת ו ר י  24. בעל כלי טיס ישלם בעד מתן יומן נוסעים לכלי טיס אגרה בשיעור של 4 ל

ת אלך״ פטור מתשלום ו נ ק י ת פ  25. השר רשאי לפטור פטור מלא או חלקי מתשלום אגרות שנקבעו ל

 26. תקנות הטיס (אגרות), תשל״ז—51977 — בטלות. ביטיי

 27. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס ׳(אגרות), תשל״ח—1978״. 1 י,שם

ת י מ ר ע י א  כ״ח באייר תשל״ח (4 ביוני 1978) מ
) שר התחבורה 3 ־ 5 2 0 מ ח ) 

 5 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1649; תשל״ח, עמ׳ 606.

 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
 (להלן — הפקודה), אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על מקרקעין כמסומן בצבע אדום בתשריטים מם׳ א/צ/26, הצ—ח/12 תהולת ״־קודד.
 ו־ח—עי/2 הערוכים בקנה מידה 1:50,000 ובתשריטים מם׳ א/צ/27א, א/צ/28א, צה/28א,
 הצ—ח/14א, הצ—ח/13א ו־ח—עי/3 הערוכים בקנה מידה 1:2,500, החתומים ביד שר

 התחבורה ביום כ״ח באייר תשל״ח (4 ביוני 1978).

 2. העתקי התשריטים האמורים מופקדים לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת הפקדת
. התשייטים ה ל  בלשכות א

 (1) אגף רישום והסדר מקרקעין, מגרש הרוסים, ירושלים:
 (2) מינהל מחוז הדרום, באר־שבע:

 (3) לשכת מינהל מקרקעי ישראל מחוז הדרום, באר־שבע:
 (4) לשכת מהנדס מחוז הדרום, רכבת ישראל, רח׳ החשמונאים 107,

 תל־אביב.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ברזל מס׳ 32), השם
 חשל״ח—1978״.

ת י מ ר ע י א  כ״ח באייר תשל״ח (4 ביוני 1978) מ
) שר התחבורה 3 ־ 1 6 מ 2 ח ) 

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, מס׳ 1305, עמי 40.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן

ם גימולוגיים י נ ו ל מכ ח ע קו  צו בדבר פי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 תיקי! סעיף! 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מכונים גימולוגיים, תשל״ז—1977 2 (להלן — הצו העיקרי),

 בסוף הגדרת ״בדיקה גימולוגית״ יבוא ״ומתן תעודה המאשרת תוצאות הבדיקה״.

 תיקו! סעיף 3 2. בסעיף 3(1) לצו העיקרי, במקום ״משטרת ישראל המאשרת תנאי בטיחות כאמור״

 יבוא ״המפקח על היהלומים או מי שמיוצג על ידו המאשרים תנאי בטיחות כאמור״.

 תיקי! סעיו׳ * 3. בסעיף 4 לצו העיקרי —

 (1) בסוף סעיף קטן(א)(1) יבוא ״בהתאם לקריטריונים שתקבע הועדה המייעצת״;

 2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ב) בחינה כאמור בסעיף קטן(א) תהא לפחות אחת לשנה ותקויימ בעל־פה

 בפני הועדה המייעצת״!

 (3) סעיף קטן(ג) — יימחק.

 תיקי! סעיף 8 4. בסעיף 8(א) לצו העיקרי, אחרי ״המפקח״ יבוא ״או בא כוחו״.

א 5. אחרי סעיף 4 לצו העיקרי יבוא: י 4 י ע ° ת 3 ס י  ה

 ״ועדי, מייעצת 4א. (1) המנהל הכללי של משרד התעשיה, המסחר והתיירות ימנה

 ועדה מייעצת ליד המפקח (להלן — ועדה מייעצת) המוסמכת
 להמליץ, להדריך ולייעץ למפקח במתן רשיון לפי צו זה ולבחון

 את מבקש הרשיון כאמור בסעיף 4(א)(2);

 (2) הועדה המייעצת תהא מורכבת מחמישה אנשים כששניים
 מהם יהיו עובדי המדינה ושלושת האחרים נציגי העוסקים
 ביהלומים ואבני־חן! אחד מבין שני עובדי המדינה ישמש

 כיושב ראש הועדה כשמתפקידו אף לזמן את הועדה.״

 השם 6, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכונים גימולוגיים)
 (תיקון), תשל״ח—1978״.

ל ה ו ר ב י ץ א ג  ט״ו באייר תשל״ח (22 במאי 1978) י
שר התעשיה, המסחר והתיירות  1• 3- 5 י2 מ  ,  >ד

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ז, עמי 34; תשקי״ח, עמ׳ 84, עמי 100
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1044.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ן
רים ו ם סג י ק ו ב ק ב ת משקאות ב ר י כ ר מ ב ד ת ב ו א ר ו  ה

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

 1. בצו זה — הגדרות

 ״משקאות משכרים״ — כל משקה המכיל יותר מ־2 למאה כוהל בנפח, כולל יין ובירה:
 ״כוהל״ — כוהל שחריפותו כשל כוהל אתילי טהור בעל משקל סגולי של 0.7936 בחום

1 צלזיוס: 5 . 6  של °
 ״מנהל״ - מנהל חטיבת המזון במשרד התעשיה, המסחר והתיירות.

 2. לא ימכור אדם ולא יציע למכירה משקאות משכרים אלא בבקבוקים סגורים. הגבלות מכירת
 משקאות משכרים

ת ר י ג ן פ 2 ו  3. הבקבוקים ייסגרו באופנים אלה: א
 (1) בשעווה או בקפסולות, כשצוואר הבקבוק חבוק בצווארון מנייר שיודבק הבקבוקים

 למטה מן השעווה או הקפסולה וצמוד אליה:
 (2) בפקק.

ק , פ ר ה ו א י  4. (א) כפקק יכול לשמש כל אחד מאלה: ת
 (1) מכסה המתברג לבקבוק עשוי מחמרן, כשטבעת עשויה מאותו חומר צמודה

 לו והיא נפרדת מן המכסה עם הסרתו מהבקבוק בלבד:
 (2) מכסה פלסטי:

 (3) מכסה העשוי משעם:
 (4) פקק כתר.

 (ב) קוטר הפקק יהיה 28 מילימטר.
 (ג) על הטבעת יודפסו המלים ״שולם מס״ כשהן מודפסות או מוטבעות במרחק

 שווה מכל כיוון.
 (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־־נב) רשאי המנהל להורות על חומר אחר

 לייצור הפקק ועל קוטר שונה, אם נוכח שנסיבות המקרה מחייבות זאת.

ה ל ו ז ״ י - י  5. (א) הוראות צו זה לא יחולו על מכירת משקאות משכרים לשתיה במקום מכירתם; א
 (ב) הוראות צו זה לא יחולו על מכירת כהל וכן על כהל המשמש לייצור משקאות

 משכרים על ידי בעל רשיון לייצור משקאות משכרים.

ת ר י ב ! נ ר ל ת י  6. על אף האמור בצו זה רשאי המנהל להתיר מכירת משקאות משכרים בחביות בנסיבות ה
 הנראות לו. משקאות משכרים

 , בחביות

ל 1 ט י  7. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת משקאות משכרים בבקבוקים סגורים), ב
 תשכ״א—21961 — בטל.

ה ל , ח ן  8. תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו. ו

ם ש  9. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים(מכירת משקאות משכרים בבקבוקים ה
 סגורים), תשל״ח—1978״.

ל ה ו ר ב י ץ א ג  ח׳ באייר תשל״ח (15 במאי 1978) י
 (חמ 3-86) שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 פ׳׳ח תשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 2087.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו

ם י א ו פ ה ק ל ק י לדגי ב ל מ י ס ק ר מ ת מחי ע י ב  צו בדבר ק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, השי״ח—1957 י,
 אני מצווה לאמור:

 1. המחיר המקסימלי, הכולל מס ערך מוסף, לדגי בקלה קפואים, מנוקים וללא ראש
 יהיה במכירה כלהלן:

 המכירה. לקמעונאי במחסן
 סוג הדג המוכר בלירות לק״ג

 (א) דגים ארוזים בקרטונים או באריזות אחרות או
 הנמכרים בכל דרך אחרת כשמשקל הדג הוא:

 (1) 1100 גרם או יותר 44.30

 (2) מ־800 גרם עד 1099 גרם 40.70

 (3) מ־500 גרם עד 799 גרם 35.90

 (4) מ־350 גרם עד 499 גרם 28.50

 (5) מ־200 גרם עד 349 גרם 27

 (6) מ־80 גרם עד 199 גרם 15

 (ב) דגים ארוזים בשקיות נילון — כשכל דג מוקפא
 בהקפאה נפרדת — כשמשקל הדג באריזה הוא

 מעל ל־150 גרם עד 349 גרם 32.15

 (ג) חצאי דגים או פרוסות דגים — באריזה קמעונאית
 — כשמשקל הדג הוא מעל ל־250 עד 349 גרם 34.70

י 2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לדגי בקלה קפואים)(מס׳ 7), י ט י  ב

 תשל״ח—1978 2 — בטל.

ם 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לדגי־בקלה ש ׳  י
 קפואים)(מס׳ 8), תשל״ח—1978״.

ן ו ר ל ש א י ר  כ״ו באייר תשל״ח (2 ביוני 1978) א
) שר החקלאות 3 ־ ־ 1  >חמ 9

 1 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 24¡ תשל״ג, עמי 36.
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 771.
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מי ן מקו  מדוד לשלטו

 פקודת העיריות

ס ץ נ ת ק רו ר עבי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות!, אני מודיע ומצווה לאמור:

 1, בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), תשל״א-21971 (להלן - התוספת החלפת חלק ג׳
 הראשונה), במקום חלק ג׳ יבוא:

ה פ י ק ג׳ - ח ל ח  ״

 טור ג׳

50 
100 

200 

200 

100 

50 

200 

60 

75 

200 

 טור ב׳
 הסעיפים

4 
33 

8 

 3, 12 עד 16

3 

 2(א)

 2(א), 3, 4, 6, 7(ב), 008

08C ,(א)5ב(), 7(א), 8 
 3(ד), 5(א)(0, 6, 8(3),
 9 עד 11, 13, 14, 14 א

 2 עד 5, 6(א)(ב)

 טור א׳
 חוקי עזר

 1. חוקי עזר למועצת עירית חיפה,
3 1935 

 2. חוק עזר לחיפה (המעטת מטרדים),
> 1946 

 3. חוק עזר לחיפה(פיקוח על רוכלים),
5 1947 

 4. חוק עזר לחיפה (פתיחת חנויות
 וסגירתן), תש״ט-1949 »

 5. חוק עזר לחיפה (רשיונות לאופ
 ניים), תשי״ב-1952 י

 חוק עזר לחיפה (שימור רחובות),
 תשי״ג-1952 8

 חוק עזר לחיפה (חניית כלי רכב),
 תשי״ג—1953 9

 8. חוק עזר לחיפה (שמירת הנקיון
 ואיסור העישון), תשי״ז—1957 10

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197; סייח תשל״א, עמי 36.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 1184; תשל״ג, עמי 1342; תשל״ה, עמי 1663; תשל׳ו, עמי 207; תשל״ת, עמי 719.

 3 עייר 1935, תופי 2, מס׳ 493, עמי 141; ק״ת תשט״ו, עמי 1033; תשל״ו, עמי 785.
 4 ע״ר 1946, תוס׳ 2, מס׳ 1526, עמי 1045; תשל״ו, עמי 785.

 5 ע״ר 1947, תום׳ 2, מפי 1610, עמ׳ 1115; ק״ת תשי״ג, עמי 52; תשל״ו, עמ׳ 785.
 6 ק״ת תש״ט, עמי 199; תשל״ו, עמי 785.

 7 ק״ת תשי״ג, עמי 809; תשל״ו, עמי 1617.
 8 ק״ת תשי״ג, עמי 193; תשכ״א, עמי 451; תשל״ו, עמ׳ 785.

 9 ק״ת תשי״ג, עמי 881; תש״ך, עמי 1479; תשכ״ה, עמי 2097; תשל״ה, עמי 2010; תשל״ו, ע«׳ 1617.
 10 ק״ת תשיי׳ז, עמי 965, 1693; תשל״ו, עמי 785.
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 חוקי עזר הסעיפים הקנס בלירות

 9. חוק עזר לחיפה (הוצאת אשפה),
 וושי״ח—1958 !! 2 עד 4, 6(ב) 200

 10. חוק עזר לחיפה (מודעות ושלטים),
 תשכ״ה-1965 2! 2, 5, 6, 8(א) 100

 11. חוק עזר לחיפה (הסדרת מקומות
 רחצה), תשכ״ז-1967 ״ 4, 5, 7 עד 17, 19, 20,

200 22 

 12. חוק עזר לחיפה (ניקוי מדרכות),
 תשל״ה—1974 4! 4,2 100״

 החלפת חלק י*0 2, במקום חלק י״ט לתוספת הראשונה יבוא:

ד ו ד ש ק י״ ט - א ל  ח

 1. חוק עזר לאשדוד (הוצאת אשפה),
 תשכ״א-51961! 2 עד 4, 6(ב) 100

 2. חוק עזר לאשדוד (צעצועים מסו
 כנים), תשכ״א-61961! 2, 3, 8, 9(ב) 75

 3. חוק עזר לאשדוד(הגנה על הצומח),
 תשכ״ב-1961 ״ 2 עד 9 100

 4. חוק עזר לאשדוד (החזקת יונים
6(ב) 75 ,2 « 1 9 6 1 - ב ״ כ ש  ועופות), ת

פ  5. חוק עזר לאשדוד (רשיונות לאו
 ניים), תשכ״ב-1962 9! 2(א) 75

 6. חוק עזר לאשדוד (רוכלים),
 תשכ״ב-1962 20 2 עד 9, 22,12,11 200

 7. חוק עזר לאשדוד (מניעת רעש),
 תשכ״ד-1964 !2 1(א)(ג) 100

 11 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 893; תשל״ו, עמי 785.
 12 ק״ת תשל״ה, עמי 2250; תשל״ו, עמ׳ 785.
 13 ק״ת תשכ״ז, עמי 3129; תשל״ו, עמ׳ 785.

 14 ק״ת תשל״ה, עמי 346; תשל״ו, עמי 785.
 15 ק״ת תשכ״א, עמי 1177; תשל״ז, עמי 785.
 »1 ק״ת תשכ״א, עמי 1648; תשל״ז, עמי 785.

 ל! ק״ת תשה״ב, עמי 455; תשל״ז, עמי 785.

 18 ק״ת תשכ״ב, עמי 521; תשל״ז, עמי 785.
 9! לףת תשג״ב, עמי 1073; תשל״ז, עמי 621.
 20 ק״ת תשכ״ב, עמי 1769; תשל״ז, עמי 785.
 21 ק״ת תשכ״ד, עמי 1420; תשל״ז, עמ׳ 785.
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 טור ג׳
 הקנס גלידות

100 

200 

150 

150 

100 

150 

200 

150 

100 

 100׳

 טור ב׳
 הסעיפים

 טור א׳
 חוקי עזר

0)6 ,3 

10 ,8 ,0)5 ,4 

 5,2, 6(א)(ב)(ג), ד, 9(א)

 2, 3(א), 4, 5, 6(א)(ב),
 9, 15(ב), 16

 2(א)(ב)(0, 4, 5, 10,8(ב),
11 

 2 עד 4

 2 עד 8(א), 9 עד. 20, 22

 8. חוק עזר לאשדוד (ניקוי מגרשים,
- ה ״ כ ש  חצרות וכניסות לבנינים), ת

22 1965 

 9. חוק עזר לאשדוד (מפגעי תברואה),
 תשכ״ח-1967 23

 10. חוק עזר לאשדוד(מודעות ושלטים),
 תש״ל—1969 24

 11. חוק עזר לאשדוד (שחיטת עופות),,
 תש״ל-1970 25

 12. חוק עזר לאשדוד (שמירת הנקיון
 ואיסור העישון), תשל״ג-1973 26 2 עד 5, 7(ב)

 13. חוק עזר לאשדוד (שימור רחובות),
 תשל״ו-1975 ׳2

 14. חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק
 וסגירתם), תשל״ו-1976 28

 15. חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות
 רחצה), תשל״ו-1976 29

 16. חוק עזר לאשדוד (בשר חזיר),
 תשל״ו-1976 30 2

 17. חוק עזר לאשדוד(פיקוח על כלבים),
 תשל״׳ז-1976 31 2(א), 7

 3. לצו זה ייקרא ״צו העיריות(עבירות קנם)(תיקון מם׳ 7), תשל״ח-1978״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנימ

 כ״ו בניסן תשל״ח (3 במאי 1978)
 (חנל 3-109)

 אני מסכים.

ד י מ ל ת א ו מ  ש
 שר המשפטים

 22 ק׳׳ת תשכ״ה, ענל׳ 2255; תשל״ז, עמי 785.
 23 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 261; תשל״ז, עמי 784.
 24 ק״ת תש״ל, עמ׳ 451; תשל״ז, עמי 785.

 25 ק״ת ת!!״ל, עמ׳ 1123; תשל״ז, עמי 785.
 26 ק״ת תעל״ג, עמי 1131; תשל״ז, עמי 785.

 27 ק״ת תשל״ו, עמי 403; תשל׳׳ז, עמי 785.
 28 ק״ת תשל״ו, עמי 1526; תשל״ז, עמי 2564.

 29 ק״ת תשל״ו, עמי 2124.

 30 ק״ת תשל״ו, עמי 2306.
 31 קי׳ח תשל״ז, עמי 451.
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 פקודת העיריות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ם ג ־ י ת ב ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סמיכים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת
 עירית בת״ימ חוק עזר זה:

 החל°י׳ י־י״יי״ת 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לבת־ים (מודעות ושלטים), תשכ״ב—21962, יבוא:

 שיעור האגרה
 בלירות

11 

28 

42 
42 

42 
28 

42 
63 

42 

28 

28 
14 

21 
10 

14 
7 

 ״תוספת שניה
 (סעיפים 3 (א)*ו־9 (ב))

 מודעה המתפרסמת בקולנוע דרך הסרטה - לכל שבוע י
 ממוצאי־שבת עד יום ששי ועד בכלל, או חלק משבוע -

 לכל קולנוע

 סרט פרסום בקולנוע - לכל 25 מטר רץ או חלק מהם -
 לכל קולנוע - בעד שבוע או חלק ממנו

 שלט או מודעה המתפרסמת דרך הארה ע״י חשמל, זרחן או
 כל אמצעי אחר —

 לכל מטר אורך ברוחב עד 50 ס״מ או חלק ממנו, לשנה
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם, תוספת של

 שלט בולט -
 לכל מטר אורך ברוחב עד 50 ם״מ או חלק ממנו, לשנה
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם, תוספת של

 (א) שלט או מודעה בתוך כלי רככ ציבורי מ־ ו עד 25
 שלטים, או מודעות, באורך עד 25 ס״מ, לשנה

 (ב) מ~26 שלטים או מודעות בכלי רכב ציבורי ומעלה
 (ג) שלט או מודעה מעל או מחוץ לכלי רכב ציבורי, לכל
 שלט או מודעה לשנה, לכל מטר מרובע או חלק ממנו
 (ד) שלט או מודעה מעל לכלי רכב שאינו כלי רכב
 ציבורי, לכל שלט או מודעה, לשנה, למטר מרובע או

 חלק ממנו

 מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על כל סדרה של 40
 לוחות פרסום או חלק מהם —

 מודעה גדולה —
 עד שלושה ימים

 לכל יום נוסף
 מודעה בינונית —

 עד שלושה ימים
 לכל יום נוסף

 מודעה קטנה או זעירה —
 עד שלושה ימים

 לכל יום נוסף

.1 

.3 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, ממ׳ 197.
 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2252; תשכ״ט, עמ׳ 225; תשל״ו, עמי 490; תשל״ז, עמ׳ 280.
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 שיעור האגרה

- — — - —  7. מודעה המתפרסמת על לוח מודעות לשימוש בלעדי לתקופה .
 מסויימת, לכל חודש או חלק ממנו, לכל מ״ר או חלק ממנו 70

 8. שלט המותקן במקום העסק, לשנה או חלק ממנה -

 (1) המותקן עד לגובה של הקומה הראשונה כבנין שבו
 מתנהל העסק לרבות קומת הקרקע -

 עד חצי מ״ר או חלק ממנו 42
 למעלה מחצי מ״ר ועד מ״ר אחד 28
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 42

 (2) המותקן מן הקומה השניה ומעלה בבנין שבו מתנהל
 העמק -

 עד חצי מ״ר או חלק ממנו 56
 למעלה מחצי מ״ר עד מ״ר אחד או חלק ממנו 84
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 84

 (3) שלט כאמור שהוא שלט בולט —
 עד חצי מ׳יר או חלק ממנו 84

 למעלה מחצי מ״ר עד מ״ר אחד או חלק ממנו, 126
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 126

 (4) שלט כצורת ארגז ראוה —
 , עד חצי מ״ר או חלק ממנו 84

 למעלה מחצי מ״ר עד מ״ר אחד או חלק ממנו 126
 לכל מ״ר נוטף או חלק ממנו 126

 (5) שלט נוסף המותקן במקום העסק כאמור בפסקה (1) -
 עד חצי מ״ר או חלק ממנו 56
 למעלה מחצי מ׳יר עד מ״ר אחד או חלק ממנו 84
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 84

 9. שלט המותקן על גבי עמוד שלטים עירוני, לכל חצי מ״ר
 או חלק ממנו 84

 10. שלט המותקן במקום ציבורי בתחום העיריה, לכל מ״ר או
 חלק ממנו לשנה 140

 11. שלט המותקן באולם שעשועים או במגרש ספורט ושעשועים
 או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק, או המותקן בכל שטח אחר,

 לכל מ״ ר או חלק ממנו 70

 12. מודעה על גכי גדר, קיר או מבנה, לכל חצי מ״ר או חלק
 ממנו 140״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ח-1978״. השט

ד ל י ש ט ו ם ר ח נ  נתאשר. מ
 ט״ו באדר ב׳ תשל״ח (24 במרס 1978) ראש עירית בת־ ים

 (דזמ 8-17)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת העיריות

ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ה בדבר ה ו ק ת ־ ח ת פ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 249 (13) ר־250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת
 עירית פתח־־תקוה חוק עזר זה:

 הגדתי! 1. בחוק עזר זה -

 ״בניך׳ - מבנה כנוי מאכן, בטון, טיט, ברזל, עצים או כל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר,
 גג, ארוכה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל

 אדמה או שטח:

 ״בעל״ - אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מכנין או שהיה מקבלה אילו היה הכנין נותן
 הכנסה, בין בזכותו הוא וכין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין

 ובין שאיננו הבעל הרשום!

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה כבנין כבעל או כשוכר, אך למעט אדם הגר במלון או
 בפנסיון;

 ״מהנדס״ - אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס זזעיריה וכל אדם שהמהנדס העביר
 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה:

 ״העיריה״ — עירית פתח־תקוה:

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

, שהעיריה  ״רופא״ — רופא מורשה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש.!, תשל״ז-1976 2
 מינתה אותו, לרכות מי שהרופא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 עריכת בדיקה 2. (א) כעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת

 שלום הציבור.

 (ב) היה לבעל בנין או למחזיק בו יסוד סביר להניח כי בנין מהווה סכנה למחזיקים
 או לציבור, יפנה מיד לראש העיריה ויבקש בדיקת הבנין.

 (ג) בעד בדיקת כנין לפי סעיף קטן(ב) ישלם המבקש אגרה בשיעור של 100 לירות
 לכל בדיקה.

 (ד) ראש העיריה יורה למהנדס או לרופא לערוך, מזמן לזמן, ובמקרה שקיבל
 בקשה - מיד אחרי קבלתה, סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן(ב)::
 מי שערך את הבדיקה יגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה,

 הודעות 3, (א) סבור ראש העיריה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה סכנה
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (ב) להודעה לפי סעיף קטן(א) יצרף ראש העיריה העתק מהדין וחשבון לפי סעיף 2.

 (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 צ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.
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 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 העיריה

 (ד) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. (א) אישר המהנדס או הרופא, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום
 סכנה תכופה למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העיריה, באישורו של הממונה על המחוז,
 לבצע את העבודות הדרושות לרבות הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל

 הבנין.

 (3) ראש העיריה ימציא העתק מפנייתו אל הממונה על המחוז לפי סעיף קטן(א)
 לבעל הבנין וזאת מיד עם שליחת הפניה לממונה על המחוז.

 (ג) בעל בנין שקיבל העתק מפניית ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) יהיה רשאי
 להגיש השגותיו בכתב לממונה על המחוז תוך ד ימים מיום שנמסר לידו העתק פניית ראש

 העיריה. י

 נד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו במקרים שבהם אישר המהנדס כי בנין נתון
 בסכנה של התמוטטות מידית.

 5. חשבון הוצאות העבודות המפורטות לפי סעיפים 3 או 4, התום ביד המהנדס, ישמש חשבון הוצאות
 ראיה לכאורה לאמור בו.

 סמכות ראש
 העיריה להכנט

 לבנין

 מסירת הודעות

 עונשין

 6. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר את מצב
 הכנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר כמכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר
 לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקו
 מות האמורים או על הנכם בו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים יומיים לפחות הנפוצים

 בתחום העיריה, שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמשת אלפים לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף מאתיים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

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

 9. חוק עזר לפתח־תקוה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ד—1963 3 — בטל. ביטול

- השם ח ״ ל ש  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (הריסת מבנים מסוכנים), ת
.  1978״

ג ר ב ב י ל פ א ר ש  י
 ראש עירית פתח־תקוה

 נתאשר.
 י׳׳ג בניסן תשל״ח (20 באפריל 1978)

 (תמ 8/103)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 ג קי׳ת תשנ״ד, עמ׳ 308.
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 פקודת העיריות
ם י י ח ב ט מ ת ה ה בדבר בי ו ק ת ־ ה ת פ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה; ת! ו רי  בתוקף המכותה לפי הסעיפים 250 עד 252, 254 ו״259 לפקודת העי
 מועצת עירית פתח״תקוה חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1, במקום התוספת לחוק עזר לפתח־תקוה (בית המטבחייפ), תשכ״א—21961, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 19)

 בתוספת זו -
 ״בקר גדול״ - בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 150 ק״ג!

״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 70 ואינו עולה על 150 ק״ג:  ״בקד קטן
נו עולה על 70 ק״ג: ״ - בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 10 ק״ג ואי ר ק ב ך ג  ״
״ — טלה או גדי, שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על 10 ק״ג: י ד ג  ״מלה״ או ״

״ - למעט טלה וגדי. עז  ״כבש״ או ״
 שיעור האגרה

 לכל ראש בלירות

110 
90 
70 
10 
10 

20 
14 
8 
3 
3 

36 
16 
12 
2 

"2 

 1 . שירותי בית המכבחיים שלא פורטו
 בסעיפים 3 עד 12:

 בקר גדול
 בקר קטן

ר ק  בן נ
 טלה או גדי
 כבש או עז

 2. ביעור:
 בקד גדול
 בקר קטן

 p בקר
 טלה או גדי
 כבש או עז

 3. הסגר ושימוש במים:
 בקר גדול
 בקר קטן

 בן בקר
 טלה או גדי
 כבש או עז

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למתח־תקוה(בית המטכחיים)(תיקון), תשל״ח—1978׳

ב ר ג ל פ י נ א ר ש  י
 ראש עירית פתח־תקוה

 נתאשר.
״ ג בניסן תשל״ח (20 באפריל 1978)  י

 (המ 8/42)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 ז דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 2045; תשל״ב, עמי 703; תשל״ה, עמי 1885.
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-פקודת המועצות המקומיות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ן ב ו ע ב ט ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 כתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
ת קרית״לבעון חוק עזר זה;  המקומי

 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לקרית־טכעון (מודעות ושלטים), תש״ך-21959, החל*׳. התוכפמ
 יבוא: השביה

 ״תוספת שניה
 (סעיף 3 (א))

 שיעור האגרה
 1 . מודעה המתפרסמת דרך הסרטה - גלידות

 לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום ששי ועד בכלל, או לחלק
 משבוע -

 לכל קולנוע 24

 2. סרט פרסום מקולנוע, לכל 50 מטר רץ או חלק מהם —
 לכל קולנוע 48

 3. מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי השמל, זרחן או כל
 ו  אמצעי אחר, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל של
 שה חדשים או לחלק מהם, לכל מטר אורך או חלק ממנו —

 ברוחב עד 50 ס״מ 24
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם, תוספת של 24

 4. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל חודש ווו חלק ממנו —
 לכל 100 ם״מ מרובעים או חלק מהם 5

 5. מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח מודעות או במקדש
 אחד —

 מודעה גדולה —
 עד שלושה ימים 24

 לכל יומ נוסף 7

 מודעה בינונית —
 עד שלושה ימים 19
 לכל יום נוםף 5

 מודעה קטנה —
 עד שלושה ימים 14
 לכל יום נוטף 3,50

 מודעה זעירה —
 עד שלושה ימים 9
 לכל יום נוסף 2

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
ך, עמי 20; תשל״ו, עמי 2331.  2 ק״ת תש׳
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י ב י  6. שלט, למעט שלט הנזכר בסעיף ד לתוספת זו, המותקן מעל ש
 לעסק, לכל מטר של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו, —

 לכל שנה או חלק ממנה -
 המפרסם את טיבו של אותו עסק 24

 כל שלט אחר 120

 7. שלט מואר העשוי מאותיות ניאון או מסגרת ניאון, לכל
 מטר של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו —

 לכל שנה או חלק ממנה 238

 8. שלט, למעט שלטים הנזכרים בסעיפים 6 ו־7 לתוספת זו,
 לכל 1000 ס״מ מרובעים של שטחו או חלק מהם, לכל שנח

 או חלק ממנה -
 המותקן מעל למקום ציבורי או בלוחות הפרסום של

 המועצה 48
 המותקן מעל לכל שטח אחר, בבית עינוג, בבריכת

 שחיה, במגרש ספורט או בכל מקום כיוצא באלה 24״.

| ר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״דו — |  2. לחוק עז
 1978״.

 נתאשר. ע י ב ן ־ ד ר ו ר
 ט״ו באדר ב׳ תשל״ח (24 במרס 1978) ראש המועצה המקומית קדית־טבעון

 (חמ 8/17)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים «

 משפ

 תיקון טעות דפוס

 בחוק עזר לירושלים (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ח—1978, שפורסם בקובץ התקנות 3823..

 תשל״דו, עמי 827, בתאריך החתימה, במקום ״(28 ביגואר 1978)״ צ״ל ״(28 בפברואר 1978)׳׳.
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 המחיר 6 לירות




