
 רש־וכוות

 קובץ התקנות
 זז׳ בתמוז תשל״ח 3869 13 ביולי 1978

 ׳ומיד

1710 . . . . . ת הסמים המסוכנים (בתי הולים), תשל״ח—1978 . ו  תקנ

1715 . . . ת הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים)(תיקון'.)׳ תשל״ח—1978 . ו  תקנ

1717 . . . . . . ת הנמלים (תיקון!מס׳ 3), תשל״ח—1978 . ו  תקנ

 צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון מם׳ 2), תשל״ח—978¡ • . . . . 1717

1718* . . . ג ב׳) (תיקון), תשל״ח—1978 . ת מילווה פיתוח (סדרות מסו ו  תקנ

1719 . . . . ת מילווה פיתוח (סדרות מסוג בבי), תשל״ח—1978 . ו  תקנ

ת מילוזה קצר מועד (סדרוה 3/164, 6/364, 12/564), תשל״ח—1978 . . . 1722 ו  תקנ

ת מם הכנסה (פחת) (תיקון), תשל״ח—1978 1722 ו  תקנ

 תל^ות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל״ח—1978 1723

1724 S197 — ,ר (תיקון מס׳ 2)תשל״ח ב ת להגנת חיית ה ו  תקנ

1724 . . . . ׳ 2), תשל״ח—1978 . ס מ ) ( ת פ ס ו ת  צו זכות מטפחים (הוספה ל

ים)(מס׳ 3), תשל״ח—1978 1725  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרםיונים חי

 מדור לשלטון מקומי
, תשל״ת—1978 . . . 1725 ( ן  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הערבה)(תיקו

ק עזר להרצליה (העמדת רכב וחנייתו), תשל״ח—1978 1726  חו

ק עזר לטבריה (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון מס׳ 2), תשל״ח—1978 . . . 1730  חו

1731 . . . . ת (אספקת מים) (תיקון), תשל״ח—1978 . בו ק עור לרחו  חו

ק עזר לתמרה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״ח—1978 . . . . . 1733  חו

ת ולוחיות־מספר לבנינים בו  אימוץ חוקי העזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים, בדבר שמות לרחו

 ובדבר שתקים על ידי עירית קרית שמונה . . . . . . 1739
 תיקון טעויות דפוס



, תשל״ג-1973  פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש]

ות בדבר פיקוח על השימוש בסמים מסוכנים  תקנ
ת של בתי חולים  במחלקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג—
, שנטלתי לעצמי על פי הסעיף 32  1973 !, ולפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 2

, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק־יםוד: הממשלה 3

: הוראות כלליות  סימן א׳

 1. הוראות תקנות אלה לא יחולו על סמים מסוכנים הנקובים בסימנים ג׳ ו־ד׳ של
 חלק ב׳ לתוספת לפקודה, למעט הסמים הנקובים בפרטים 4 ו־5 לסימן ג׳ (פנטובארביטאל
 113111111נ31-1ג101ת6? וסקובארביטאל 1ז11111111נ11-1;מ8000), ובפרט 6 לסימן ד׳ (מתקואלון

.(Metaqualonum 

לה  תחו

 שמירת מלאי 2. המלאי של הסמים המסוכנים (להלן — סמים) שבמחלקה של בית־חולים יישמר

 בארון נעול, ולא יוחזק באותו ארון דבר זולה הסמים והכלים והמסמכים הדרושים בקשר
 עמם? המפתח לארון יימצא בידי האחות האחראית על המשמרת במחלקה.

י 3. המנהל הרפואי של בית החולים (להלן — המנהל) יקבע לכל מחלקה את מלאי הסמים ת ק ל ח  מלאי מ

 שיש להחזיק במחלקה; המלאי לא יעלה על הצריכה השבועית; המנהל רשאי להסמיך
 לענין זה רוקח או רופא.

 4. (א) האחריות על מלאי הסמים במחלקה תהיה בידי האחות האחראית באותה מחלקה
 (להלן — האחראית).

 (ב) האחראית תבדוק פעם אחת ביממה את מלאי הסמים ותשווה את המלאי הקבוע
 לרשום בטופס לפי תקנה 7, ובבית הולים שאין בו בית מרקחת לפי תקנה 17, הכל לפי

 הענין, ותאשר את ממצאיה בחתימת ידה.

 (ג) נתגלתה אי התאמה בין מלאי הסמים לבין הרשום, תודיע האחראית על כך
 מיד למנהל או למי שהסמיכו וכן למנהל בית המרקחת.

 (ד) על אי התאמה כאמור יודיע המנהל או מי שהסמיכו לרוקח המחוזי בהקדם.

ל ת ע ו י  אחר
 מלאי הסמים

 5. (א) אחות הנותנת סם לחולה תרשום את מתן הסם על טופס רישום לפי תקנה 10
 או בפנקס טפסי רישום סמים לפי תקנה 17 לפי הענין.

 (ב) הרופא האחראי על המחלקה יבדוק מתן הסמים לחולים שבמחלקה, ולא יאוחר
 מ־48 שעות לאחר מתן הסמים יחתום על גבי טופס רישום הסמים או בפנקס טפסי רישום

 הסמים כאמור בתקנה 17.

 רישום מתן
 סמים לחולים

וסה חדש 27, עמ׳ 526. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
ס׳ 1, עמ׳ 195.  2 ע״ר 1940, תו

 3 ס״ח תשכ׳׳ח, עמ׳ 226.

ז תשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  1710 קובץ ה



 6. כל רישום, מרשם והזמנה לפי תקנות אלה וכל תיקון בהם ייעשו בדיו או באופן אחר סדרי רישום
 שאינו ניתן למחיקה, ולא ייעשו בל מחיקה, טשטוש או שינוי בהם; כל תיקון בהם ייעשה

 בדרך רישום הערה בצדי העמוד או בשוליו, בציון תאריך התיקון ובחתימת המתקן.

פ  מרשמי

פס הרישום  טו

ת ר ו ק י ב קס ה  פנ

ת ל ב ר ק  אישו
 הסם

ת טופס ר ז ח  ה
 רישום הסמים

רת קו ת בי ל ו ע  פ

 סימן ב׳: בית חולים שיש בו בית מרקחת

 7. (א) בבית חולים שיש בו בית מרקחת יזמינו המחלקות סמים אך ורק מבית המרקחת
 של בית החולים.

 (ב) ההזמנה תיעשה במילוי טופס הזמנה ובצירוף מרשם הרופא, שניהם חתומים
 ביד הרופא המזמין.

 (ג) דוגמת חתימתו של כל רופא הרשאי לרשום סמים בבית החולים תימצא בבית
 המרקחת יחד עם מספר רשיונו, ולא יספק הרוקח סם אלא אם ההזמנה והמרשם ערוכים
 וחתומים בהתאם לתקנות אלה ואין לרוקח סיבה לחשוש שהחתימות עליהם אינן אמיתיות.

 8. (א) טפסי הזמנה יהיו לפי טופס א׳ בתוספת•, הם יהיו ערוכים בפנקס כשכל טופס
 כולל שני דפים בצבעים שונים, דף המקור ניתן לתלישה ודף ההעתק כולו כרוך בפנקס •,

 הטפסים ישאו מספרים שוטפים, וכל זוג דפים של טופס — מספר אחד.

 (ב) לכל מחלקה יהיה פנקס הזמנות לשימושה בלבד.

 (ג) בטופס יצויינו פרטים אלה:
 (1) המחלקה המזמינה!

 (2) השם ומספר הרשיון של הרופא המזמין!
 (3) שם הסם המוזמן והכמות הנדרשת;

 (4) תאריך ההזמנה.

 9. (א) על כל סם יירשם מרשם נפרד.

 (ב) במרשם יצויינו הפרטים המנויים בתקנה 8(ג).

 10. לפני הספקת סמים למחלקות יכין הרוקח טופס רישום סמים לפי טופס ב׳ שבתוספת!
 לכל סם יוכן טופס נפרד הנושא מספר, ואותו מספר יירשם על תווית הסם המסופק למחלקה.

 11. (א) בבית המרקחת יוחזקו, לכל מחלקה בנפרד, פנקסים לבקורת על טופסי רישום
 הסמים שלפיהם סופקו סמים למחלקות! פנקס כאמור יהיה לפי טופס ג׳ שבתוספת.

 (ב) לפני הספקת סמים למחלקה ירשום מנהל בית המרקחת, או רוקח שהוא
 הסמיך לכך, בפנקס הביקורת את מספר של טופס רישום הסמים ואת שם הסם המסופק.

 12. האחות האחראית על המשמרת במחלקה תאשר בחתימתה על טופס ההזמנה את
 קבלת הסם המוזמן.

 13. כשאזל המלאי של סם שסופק למחלקה יוחזר טופס רישום הסמים לבית המרקחת,
 והרוקח ירשום את האריך ההחזרה על הטופס ובפנקס הבקורת.

 14. אחרי קבלת טופס רישום הסמים לפי תקנה 13 יבדוק הרוקח אם הטופס נתמלא
 בשלמותו כדרוש, ורשאי הוא לבדוק אותו כנגד מלאי הסמים במחלקה.

ז תשל״ח, 13.7.1978 1711 ת 3869, ח׳ בתמו ו  קובץ התקנ



 סימן ג׳: בית תולים שאין בו בית מרקחת

 15. בבית חולים שאין בו בית מרקחת יוזמנו סמים אצל בית מרקחת בהזמנה בהתאם
 לתקנה 8, על ידי מנהל בית החולים או רופא שהוא הסמיך לנהל רישום מרכזי של סמים

 בבית החולים לפי תקנה 17 (ב).

 16. (א) הרוקח המספק את הסמים יערוך תעודת משלוח עם שני העתקי פחם! התעודה
 תכלול פרטים אלד.:

 (1) שמו ומענו של בית החולים המזמין את הסמים;
 (2) השם ומספר הרשיון של הרופא שחתם על ההזמנה:

 (3) שמות הסמים המסופקים וכמויותיהם!
 (4) תאריך הספקת הסמים!

 (5) השם והמעז של בית המרקחת ושם הרוקח.

ת הסמים יחתום על תעודת המשלוח, בתוספת החותמת של  (ב) הרוקח המספק א
ת ההעתק  בית המרקחת! הוא יצרף למשלוח את התעודה ואת ההעתק הראשון וישמור א

 השני.

 (ג) בשעת קבלת המשלוח בבית החולים יחתום מנהל בית החולים, או מי שהוא
ת החולים לפי תקנה 17(ב), על תעודת המשלוח  הסמיך לנהל רישום מרכזי של סמים בבי

ת ההעתק לבית המרקחת.  ועל ההעתק, ויחזיר א

 17. (א) בבית חולים שיש בו מחלקה אחת תנהל האחות האחראית על המשמרת במחלקה
 פנקס של טפסי רישום סמים לפי טופס ב׳ שבתוספת! דפי הפנקס יהיו כרוכים בו שלא
 לתלישה וישאו מספרים וחותמת של לשכת הבריאות המחוזית! הדף הראשון ישא חתימת

 הרוקח המחוזי.

 (ב) בבית חולים שיש בו יותר ממחלקה אחת יתנהל פנקס נפרד בכל מחלקה,
 כאמור בתקנת משנה (א)! בנוסף לפנקס כאמור ינהל המנהל של בית החולים או מי שהוא
 הסמיך לנהל רישום מרכזי של סמים בבית החולים, פנקס מרכזי לפי טופס ד׳ שבתוספת.

, ינהל את הרישום המרכזי  (ג) בבית חולים כאמור בסעיף 32(2) לפקודת הרוקחים 4
 האמור בתקנת־משנה (ב) האדם המועסק לפי סעיף 32(2) לאותה פקודה.

ת סמים מנ  מז

ת משלוח ד ו ע  ת

ם סמים  רישו
ת החולים י ב  ג

 סימן ד׳: הוראות שונות

, יחולו בבתי חולים במידה שלא נאמר אחרת  18, תקנות הסמים המסובנים, 1936 5
 בתקנות אלה.

 19. תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן ברשומות.

 20« תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), תשל״ד—1973 8 — בטלות.

 21. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), תשל״ח—1978״.

 4 הוקי א״י, כרד בי, פרק ק״י, עמ׳ 1102; ס״ח תשל״א, עמי 69.
 5 עייר 1936, תוס׳ 2, עמי 1007; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 611.

 6 ק״ת חשל״ד, עמ׳ 280.

ת ו נ ק ת ת ל ו ח  ת
ים, כנ ם המסו  הסמי

1936 

ה ל י ח  ת

ל ו ט י  ב

ז תשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  '1712 קובץ ה



 תוספת

פס א׳  טו

 (תקנה 8)

 בית חולים

 בית מרקחת

. . . . ך י ר א  ת

 הזמנה מס׳

 מחלקה ביתן מס׳

 יחידה התרופה
ת  כמו

זמנה  שהו
 כמות

 שסופקה
 טופס רישום

ם מס׳ י כנ  סמים מסו

 חתימת הרופא

.  מס׳ הרשיון .

 חתימת הרוקח חתימת האחות

פס ב׳  טו

 (תקנה 10)

 בית מרקחת

 בית תולים

. . . י ס פס רישום סמים מסוכנים מ  טו

 ביתן — מחלקה שם, צורה וכמות של הסם המסוכן

ל ב ק ת  נ

ת ו מ  כ
דה  מס׳ התעו

 תאריד של הספק

 תאריד
 בדיקת
 המלאי

ת מ י ת  ח
ת  האחו

 האחראית
ה ק ל ח מ  ב

מת  חתי
ת  האחו
ת נ ת ו  נ

פה ו  התר

פא מת הרו  חתי
 של המחלקה

 יתרה
 הכמות
 תאריך שעה שם החולה שנתנה

ה תשל״ח, 13.7.1978 1713 מ ת ת 3869, ח׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



ך הפנקס  העמוד הראשון בתו

ס ג׳ פ ו  ט

 (תקנה 11)

 בית חולים

 המחלקה

 המלאי הקבוע של סמים מסובנים במחלקה.

ת ו ר ע ת ה  הכמו
 הריכוז

זק  או החו
 שם וסוג שקי
 הסם המסוכן

 מסי סידורי

4 3 2 1 

 עמודים פנימיים : בפנקס

 בית חולים

 המחלקה.

 חתימת
 המקבל

ך  תארי
רת  החז

 הטופס י
קח ת הרו מ י ת  ח

ג  שם וסו
 של הסם
כן  המסו

ת ו מ  כ
 מס׳ הדף

ס ק נ פ  ב
ת ו מנ  ההז

ר  תארי
רה  מסי

 מס׳
רי דו  סי

׳ ס ד פ ו  ט

 (תקנה 17 (ב))

 טופס של פנקה הסמים המפוכניים

 הוצאות
 שם הסם

 בית חולים / בית מרקחת

 המחלקה

 קבלות
 שם הסם

 המספר הסידורי

 !תאריך ההוצאה

 השם והמען של האדם או
פק להם  הפירמה שהסם סו

ו צורה הוצא ז  באי

ת  הכמו

נחים של הסם ת במו  הכמו

רי  המספר הסידו

 תאריך הקבלה

 השם והמען של האדם,
 המוסד או הפירמה
ל הסם ב ק ת  שמהם נ

ל ב ק ת ו צורה נ ז  באי

ת  הכמו

נחים של הסם ת במו  הכמו

ם ט ק ו ר ש ז ע י ל  א
 שר הבריאות

 ז׳ בסיון תשל״ח (13 ביוני 1978)
 (חמ 573—3)

ז חשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ה׳ בתמו ו נ ק ת  1714 קובץ ה



ה 1 נ ק ה ת ק י  ת

ה 2 ן תקנ קו  תי

ה 2 ן תקנ קו  תי

 פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א-1971

ת בדבר רישוי משיטי כלי שיט קטנים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסה חדש], תשל״א—1971 !, אני
:  מתקין תקנות אלה

 1. בתקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים), תשכ״ח—1968 2 (להלן — התקנות
א: בו  העיקריות), בתקנה 1, לאחר הגדרת ״תעודת משיט״ י

 ״ ״יכטה״ — כלי שיט בעל סיפון סגור שארכו עולה על 5 מטר ועונה על אחד או
ם:  יותר מהנתונים הבאי

 (1) הוא מסיע יותר מ־3 נוסעים!

ותר!  (2) המנוע שנמצא בו הוא בעל 10 כ״ם או י

 (3) הוא יכול לפתח מהירות העולה על 15 קמ״ש.״

 2. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום ״גוררת או סירת נוסעים״ יבוא ״גוררת,
 סירת נוסעים או יכטה״.

ה להשיט גוררת, סירה  3. בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״שמונה עשרה שנ
 מהירה או טירת נוסעים״ יבוא ״חמש עשרה שנה להשיט גוררת, סירה מהירה, סירת נוסעים

 או יכטה״.

ה 3 נ ק ן ת קו  תי

ה 5 ן תקנ קו  תי

ה 5א נ ק ת ת פ ס ו  ת

א: בו  4. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (6) י

 ״(7) הרשות תיתן תעודת משיט להשטת נוסעים בשכר למי שאינו בעל
 עבר פלילי ותוקף התעודה יהיה לחמש שנים מיום הוצאתה!

 (8) אדם ייחשב במי שאינו בעל עבר פלילי לצרכי פסקה (7) אם חלפו לפחות
 חמש שנים למן תום ריצוי העונש על עבירה שבה הורשע, אם הורשע, ואשר
 לדעת הרשות פגעה בכשירותו להפעיל סירה המוליכה נוסעים בשכר ולתת
 שירות! אם יהיה העונש תקופת מאסר על תנאי והתנאי קויים — תתעלם
 הרשות מהעבירות לענין זה! אם יופעל המאסר — יראו את תום תקופת

 המאסר כמועד ריצוי העונש״.

 5. בתקנה 5(1) לתקנות העיקריות, במקום ״הוא בן שמונה עשרה שנה, לפחות.״ יבוא
 ״הוא בן שש עשרה שנה לפחות״.

 אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

 5א. רשות הרישוי תיתן תעודת משיט להשטת יכטה בתחום המים
ט יכטה מסוג ב׳) לכל מבקש ת ישראל (להלן — משי נ י  הפנימיים של מד

 שנתקיימו בו תנאים אלה:

ה!  (1) מלאו לו שש עשרה שנ

 (2) הוא המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא
 כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו, כפי שיידרש על

 ידי רשות הרישוי, להשטת יכטה!

.6 

ת ל ב ק  ״תנאים ל
דת משיט  תעו

סח חדש 20, עמ׳ 443. ו ת ישראל. נ נ י  1 דיני מד
 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 2011; תשל״ב, עמ׳ 750¡ תשל״ד, עמי 1621.

ז תשל״ה, 13.7.1978 1715 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 (3) הוא עבר בהצלחה בחינה מטעם רשות הרישוי, להשטת
! כטה סוג ב׳  י

דת משיט לפי תקנות אלה.  (4) הוא לא נפסל מלקבל תעו

ט להשטת יכטה מחוץ למימי  (ב) רשות הרישוי תיתן תעודת משי
נת ישראל (להלן — משיט יכטה סוג אי), לכל מי שנתקיימו  החופין של מדי

 בו תנאים אלה:

 (1) הוא עונה על כל התנאים האמורים בתקנת משנה (א) 5

 (2) הוא עבר בהצלחה בחינה מטעם רשות הרישוי להשטת
!  יכטה סוג א׳

 (3) הוא לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.״

 7. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא:

ו 13. בעל תעודת סמכויות לחובל שני או בדרגה גבוהה יותר במחלקת י בל לענ  ״דין תי

יתנה או הוכרה לפי תקנות הספנות (ימאים), תשל״ו—1976, יוכל ה סיפון שנ י ת א י נ ק  ת

 לקבל תעודת משיט להשטת סירה מהירה, סירת נוסעים, גוררת או יכטה
ות אלה.״  לפי תקנ

ות העיקריות יבוא:  8. במקום תקנה 16 לתקנ

 ״תעודה, לבעל 16. מי שהחזיק בערב תחילתן של תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי

י שיט קטנים) (תיקון), תשל״ח—&197, באישור זמני להשטת יכטה שניתן ב מ י ז י ש י  א

 לו מטעם רשות הרישוי, תיתן לו רשות הרישוי, על פי בקשתו, תעודת
 משיט יכטה סוג א׳.״

 בתקנה 17 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״סירת נוסעים״ יבוא ״גוררת או יכטה״ •,

 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי ״סירת נוסעים״ יבוא ״גוררת או יכטה״.

.9 

 10. בתקנה 18 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״סירת נוסעים״ יבוא ״גוררת יכטה״!

 (2) בתקנת משנה (ב)(1), אחרי ״סירת נוסעים״ יבוא ״גוררת או יכטה״.

 11. בתקנה 19 לתקנות העיקריות, אחרי ״סירת נוסעים״ יבוא ״גוררת או יכטה״.

א: בו ות העיקריות י  12. במקום תקנה 20 לתקנ

ת 20. בעד הרשיונות והבחינות המפורטות בתוספת ישלמו המבקשים את  ״אגרו

 האגרה שנקבעה לצידם.״

 13. תחילתן של תקנות אלה לאחר שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.

ט קטנים) (תיקון), ות הנמלים (רישוי משיטי כלי שי  14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
 תשל״ח—1978״.

ה 13 נ ק ת ת פ ל ח  ה

ת תקנה 16 פ ל ח  ה

ה 17 נ ק ן ת  תיקו

ן תקנה 18  תיקו

ה 19 נ ק ן ת קו  תי

ן תקנה 20 קו  תי

לה  תחי

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התחבורה

 ח׳ בסיון תשל״ח (13 ביוני 1978)
 1,חמ 588—3)

ז תשל״ח, 13,7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  1716 קובץ ה



 חוק דשות הנמלים, תשכ״א-1961

 פקודת הנמלים [נוסח חדש],תשל״א-1971

ות הנמלים  תיקון תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ׳יא—1961 !, וסעיף 60
, אני מתקין תקנות אלה:  לפקודת הנמלים ן נוסח חדשן, תשל״א—21971

ה נ ק א: הוספת ת בו  1. אחרי תקנה 149 לתקנות הנמלים, תשל״א—1971 י•, י
 149א

ת 149 א. מנהל רשות הנמלים רשאי להוסיף על ההוראות הקבועות בפרק ו ^ ר י ^ נ  מ

 הנמלים זה או לסטות מהן, מטעמים מיוחדים שייראו לו ובתנאים שיקבע.״

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

 ח׳ בםיון תשל״ח (13 ביוני 1978.)
 (וומ 137—3)

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 145.
וסח חדשי 20, עמ׳ 443. ת ישראל, נ נ י ד  2 דיני מ

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 306; תשל״ג, עמ׳ 1105; תשל״ז, זנמ׳ 1308; תשל״ח, עמי 1020.

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התחבורה

 פקודת התעבורה

ס  צו בדבר עבירות קנ

ר: , אני מכריז ומצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה ג

ת פ ס ו ת ! ה קו  1. בחלק ב׳ לתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), תשל״ז—2.1976 (להלן — הצו תי
 העיקרי) —

 (א) במקום ״22(א), למעט תמרורים ב־20, ב־22 וב־48 ולמעט
 התמרורים שלגביהם נקבע קנס אחר כמפורט להלן 100״

 יבוא ״22(א), למעט תמרורים שלגביהם נקבע קנם אחר
 כמפורט להלן ולמעט תמרורים ב־20, ב־22, ב־48 ואי־

ות לרמזור על ידי נוהג רכב 100״  צי

 (ב) אחרי ״22(א) לגבי אי־ציות לתמרורים ב־1, ב־2, ב־7,
 ב־37 לגבי אי עצירה ו־ד־.13 250״

ות רוכב אופניים לתמרור ב־2 100״  יבוא ״22(א) לגבי אי־צי

 (ג) במקום ״58 לגבי אי־מתן אות למעט בפנס בלימה 150״

 יבוא ״58 לגבי אי־מתן אות או אי־הפםקתו, למעט בפנס
 בלימה 150״

) 200״ ד ) ו  (ד) במקום ״72(ב) א

) 200״ ד )  יבוא ״78(ב) או

סח חדש 7, עמ׳ 173. ו ת ישראל, נ נ י י מד נ  .1 די
, עמ׳ 610, 740 , 2038; תשל״ח, עמ׳ 1205.  2 ק״ת תשל״ז

ז תשל״ח, 13.7.1978 1717 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 100״

 500״.

 (ה) במקום ״423

 יבוא ״423

 2. לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון מס׳ 2), תשל״ח—1978״.

 ב״ג בסיון תשל״ח (28 ביוני 1978)
 (דזמ 250—3)

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התחבורה

 חוק מילווה פיתוח, תש״ך-960ו

ות בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב מסוג ב׳ ותנאיהן  תקנ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960 נ
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בוא: , במקום תקנה 11 י 1 1. בתקנות מילווה פיתוח (סדרות מסוג ב׳), תשל״ח—1978 2 1 ה נ ק ת ת 2 ל ח  ה

 ״קרן צמודה 11. (א) השווי הנקוב של איגרת חוב לפי ברירת הפדיון המנויה בתקנה

: י 9(א)(2), יהיה צמוד לשער היציג של הדולר כמפורט להלן י י י  י

 אם ביום השביעי לפני הגיע מועד פרעונה של הקרן, יהיה השער
 היציג של הדולר (להלן — השער החדש) גבוה מהשער היסודי,
 ישולמו הקרן והריבית עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור

 העליה של השער החדש לעומת השער היסודי.

 (ב) בתקנות אלה —

 ״השער היסודי״ — לגבי איגרות חוב שנרכשו עד ה־15 לחודש —
 ממוצע השערים היציגים לימים מה־ 1 עד ה־15 לאותו חודש!
 לגבי איגרות חוב שנרכשו מה־16 לחודש — ממוצע השערים

 היציגים לימים מה־16 לחודש ועד תום אותו חודש.

 ״השער היציג״ לגבי יום מסויים — השער היציג של הדולר שפרסם
 בנק ישראל לאחרונה לפני אותו יום, ובלבד שבתקופה בה אין
 בנק ישראל נוהג לפרסם את השערים היציגים יקבע נגיד בנק

 ישראל מהו השער היציג לענין תקנות אלה.

ות מילווה פיתוח (סדרות מסוג ב׳) (תיקון), תשל״ח—  השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
 1978״.

ד י ל ר א ה ח מ  כ׳ בסיון תשל״ח (25 ביוני 1978) ש
) שר האוצר 3 ־ ־ 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 47¡ תשל״ז, עמ׳ 18, 146.
 2 ק״ת תשל״ח, עמי 762.

ז תשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  1718 קובץ ה



ב ת חו גרו  אי
ג בבי  מסו

ב ת חו גרו  אי
 על שם

ם קי ה לבנ ק פ נ  ה

 העברת איגרת
ב  החו

ב קו  השווי הנ

וסח איגרות  נ
ב  החו

ה לשש שנים ק פ נ  ה

ת פדיון ו י  אפשרו
ב  איגרות החו

ן ו  דרך תשלום פדי
ב גרת החו  אי

 קרן צמודה
 למדד

 חוק מילווה פיתוח, תש״ ך-960 ו

ות בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב מסוג בב׳ ותנאיהן  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6׳ 9, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח׳ תש״ך—1960
ן תקנות אלה:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. כל סדרה של איגרות חוב מסוג בב׳ המוצאת על פי החוק תסומן במספר החל ב־ 8501
 ותכונה ״מילווה פיתוח, תש״ך—1960״, בתוספת ציון מספר הסדרה.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב רשומות על שם•

 3. איגרות החוב יימכרו רק למוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 2
 (להלן — מוסד בנקאי), לצורך השקעת כספי תכנית חסכון כהגדרתה בתקנות עידוד החסכון

 (תכניות חסכון עם ברירה דולרית), תשל״ח—1978 3 (להלן — תכנית הברירה).

; י פ ס  4. איגרות החוב אינן ניתנות להעברה אלא בין מוסדות בנקאיים לצורך השקעת כ
 תכנית הברירה.

 5. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 100 לירות או כפולה של 100 לירות.

 6. נוסח איגרות החוב יהיה כאמור בתוספת.

 7. איגרות החוב ייפדו בשלמותן לאחר תום 6 שנים מיום הוצאתן ובתוספת הריבית
 המצטברת והפרשי ההצמדה המשתלמים עליהן, לפי הברירה כאמור בתקנה 9.

 8. (א) 7 ימים לפגי הגיע מועד הפדיון יודיע בעל איגרת החוב באיזו אפשרות פדיון
 מבין המנויות להלן בחר:

 (1) סכום איגרת החוב לפי שוויה הנקוב בתוספת ריבית בסכום 26.53 לירות
 לכל 100 לירות שווי נקוב, כשהקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן.
 (2) סכום איגרת החוב לפי שוויה הנקוב בתוספת ריבית בסכום של 30.23
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב, כשהקרן והריבית צמודות לשער היציג של

 הדולר של ארה״ב של אמריקה (להלן — דולר).

 9. סכום הפדיון של איגרת החוב ישולם לבעליה על ידי זיכוי חשבונו בבנק ישראל.

 10. (א) השווי הנקוב של איגרת חוב לפי ברירת הפדיון המנויה בתקנה 8(א)(1)
:  יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע מועד
(להלן — המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד  פרעונה של הקרן
 שפורסם לחודש שבו הוצאה הסדרה של איגרות החוב(להלן — המדד היסודי),
 תשולם הקרן והריבית עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי, לשיעור העליה של

 המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 47; תשל״ז, עמי 18, 146.
 2 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 192; תש״ל, עמ׳ 125. •׳

 3 ק״ת תשל״ח, עמי 1378.

ז תשל״ח, 13.7.1978 1719 ת 3869, ח׳ בתמו ו  קובץ התקנ



 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד

 הקיים ובין אם לאו!

 אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין
 המדד המוחלף.

 11. (א) השווי הנקוב של איגרת החוב לפי ברירת הפדיון המנויה בתקנה 8(א)(2),
:  יהיה צמוד לשער היציג של הדולר כמפורט להלן

 אם ביום השביעי לפני הגיע מועד פדעונה של הקרן, יהיה השער היציג של
 הדולר (להלן — השער החדש) גבוה מהשער היסודי, ישולמו הקרן והריבית
 עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של השער החדש לעומת

 השער היסודי.

 (ב) בתקנות אלה —

 ״השער היסודי״ — לגבי איגרות חוב שנרכשו עד ה־15 לחודש — ממוצע השערים
 היציגים לימים מה־ 1 עד ה־15 לאותו החיש: לגבי איגרות חוב שנרכשו
 מה־16 לחודש — ממוצע השערים היציגים לימים מד.״16 לחודש ועד תום

 אותו חודש.

 ״השער היציג״ לגבי יום מםויים — השער היציג של הדולר שפרסם בנק ישראל
 לאחרונה לפני אותו יום, ובלבד שבתקופה בה אין בנק ישראל נוהג לפרסם
 את השערים היציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנות

 אלה.

ן צמודה ר  ק
ר ל ו ד  ל

 12. עם רכישת איגרות החוב או העברתן ממוסד בנקאי אחד למשנהו, רשאית המינהלה,
 על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום בפנקס של

 איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 רכישת איגרות
ב והעברתן  החו

 ללא הוצאת
ב ת החו גרו  אי

 13. המינהלה רשאית לסגור את הפנקס שלושים יום לפגי מועד פדיון איגרות החוב
 ולא לרשום בו כל העברה של איגרת הוב.

ת הפנקס ר י ג  ס

 14. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל.

 15. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב תהיה פטורה מן המם המוטל על
 הכנסה, חוץ מן המס שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מס ההכנסה יי.

ת איגרות ר י כ  מ
ב  החו

ר ממס  פטו
ה ס נ כ  ה

 16. הל מועד הנקוב בתקנות אלה ביום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 תש״ח—1948 י, יידחה המועד הנקוב ליום החול הבא מיד אחריו.

ת מועד ל י ח  ת
חה ו  ביום מנ

 17. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרות מםוג בב׳), תשל״ח—1978״

וסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ז, עמ׳ 194. נת ישראל, נ י מדי נ  4 די
ס׳ אי, עמ׳ 1, 12; סייח תשי״ב, עמי 10.  5 ע״ר תש״ח, תו

ה תשל״ח, 13.7.1978 מ ת ת 3869, ח׳ ב ו נ ק ת  1720 קובץ ה



 תוספת
 (תקנה 6)

ב ו ח ת ה ו ר ג י ח א ס ו  נ

נת ישראל  מדי

 מס׳ סידורי סדרה

 מילווה פיתוח, תש״ ך-1960

 איגרת חוב רשומה על שם לתקופה של 6 שנים

ת ו ר י ל . . ; 

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילויה פיתוח, תש״ד—1960,
 'והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

ב זו ישולמו על ידי זיכוי חשבונו של בעל איגרת חו גרת.  3. סכומי הפדיון של אי
 החוב בבנק ישראל.

 4. על פדיון איגרת חוב זו יחולו תנאי הריבית וההצמדה המפורטימ בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 5. מדד המחירים לצרכן שפורסם לחודש שבו הוצאה איגרת חוב זו הוא
 נקודות.

 6. השער היסודי לפיו ישולמו הפרשי ההצמדה לדולר על איגרת חוב זו

 תאריך ההוצאה:

 ממשלת ישראל

 שר האוצר החשב הכללי

: ף ד ר ל ב ע  מ

ת איגרת החוב כאמור בתקנה 8(א)(1)/8(א)(2) לתקנות  אני מבקש לפדות א
 האמורות.

 תאריך

 חתימה

 כ׳ בםיון תשל״ח (25 ביוני 1978)
 (חמ 50—3)

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

ז תשל׳יוז, 13.7.1978 1721  קובץ ד,תקנו.ת 3869, ח׳ בתמו



ו 9 6 0 - ו ״ ש  חוק מילווה קצר מועד, ת

ן ה י א נ ת ב ו ו ת ח ו ר ג י ת א א צ ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14. לחוק מילווד, קצר מועד, תש״ך—1960 ג,
: ן תקנות אלה  אני מתקי

 1. ביום כ״א בתמוז תשל״ה (26 ביולי 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 50 מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/164, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/164״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורש בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ז—977! 2.
 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 20 מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/364, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/364״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 6/301), תשל״ז—81977
 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 10 מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/564, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/564״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז—977! 4,

 ד,שם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/164, 6/364, 12/564),
 תשל ״ח—1978״.

ך י ל ר ה א ח מ  כ׳ בסיון תשל״ח (25 ביוני 1978) ש
י שר האוצר 3 ־ ־ m 8 

 1 ס׳׳ח תש״ך, עמי 48; תשל׳׳ו, עמי 25.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1624.
 3 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1625.
ת תשל׳׳ז, עמי 1627. ״  4 ק

 פקודת מס הכנסה

ת ח ר ניכוי פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת ב׳ לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941 -, בפרק ״מכונות וציוד״, בפסקה
 (3) (יב) 111, אחרי ״אוטובוסים״ יבוא ״מכוניות להשכרה״.

 2. תחילתן של תקנות אלה משגת המס 1978.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פחת)(תיקון), תשלי׳ח—1978״.

ת ב׳ פ ס ו ן ת ו ק י  ת

לה  תחי

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

 כ״א בסיון תשל״ח (26 ביוני 1978)
 (חמ 597—3)

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח תשל״ה, עמי 133. נ י מדי נ  1 די
 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמי 1261; ק״ת תשכ״ז, עמי 2517.

ז תשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  :1722 קובץ ה



 חוק להגנת חיית הנר, תשמ״ו-955ו

ת בדבר הגנת חיית הבר ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להגנת חיית הבר, תשט״ו—1955 אני מתקין
:  תקנות אלה

 1. בתקנה 3 לתקנות חיית הבר, תשל״ו—21976 (להלז — התקנות העיקריות), אחרי ו1יקוןתקנד,3
 ״תורים״ יבוא ״דרבן״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות אחרי ״עשרה״ יבוא ״או חוגלות במספר העולד, על תיקון ת>ןגד,« 1
 חמש עשרה״.

 3. האמיד בתקנה 5 לתקנות העיקריות יסומן (א), ואחריו יבוא: »יקמתקנה5 :

ה (א) מיתר לציד ברייזי בר חצי שעה  ״(ב) על אף האמיר בתקנת משנ
 לאחר שקיעת החמה אי לפני זריחתה ללא היתד בכתב מאת המנהל.״

6 , י ת הקנ פ ל ח א: ה בו  4. במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות י

ד 6. לא יצוד אדם בכלי יריד. אלא ברובה היורה גלולות עופרת או י  ״רובי׳ צ
 המופעל בקפיץ בלבד וקנהו אינו סלילי.״

ה ל נ ק ן ת קו  5. (א) בתקנה 7 לתקנות העיקריות — תי

 (1) במקום הדישה של תקנת המשנה (א) יבוא:
: ״!  ״(א) לא יינתן רשיון ציד ולא יצוד אדם אלא אם נתקיימו כל אלה

א: בו  (2) אחרי פסקה (3) י
 ״(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שייקבע מדי
ית אלה  פעם בידי מי ששר החקלאות הסמיכו להיות מנהל לענין תקנ
 (להלן — המנהל)! אולם אדם שהחזיק רשיון ציד בר־תוקף לפני פרסום
 תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל״ח—1978, ולא הורשע בעבירה
 על הוראות החוק להגנת חיית הבר, תשט״ו—1955, או תקנות שהותקנו

 על פיו יהיה פטור ממבחן כאמור•,

 (5) הורשע אדם בעבירה כאמור בפסקה (4) או לא חידש שנה אחת
 לפחות את רשיון הציד, יהיה חייב לעבור בהצלחה מבחן. ״!

א: בו  (3) במקום תקנת משנה (ג) י

ה אחת ויפקע ביום 31 באוגוסט ד יהיה עד שנ  ״(ג) תקפו של רשיון צי
ד מיוחד — ביום שצוין בו״.  של כל שנה ושל רשיון צי

 (4) בתקנת משנה (ד), המילים ״או אוגוסט״ — יימחקו.

ה 8 נ ק ן ת  6. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום תיקו
 האגרה.״

ח תשט״ו, עמ׳ 10. ״ ס , 1 
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 2631; תשל״ז, עמי 2288.׳

ז תשל״ח, 13.7.1978 1723. ת 3869, ח׳ בתמו ו  קובץ התקנ



א: בו  תיקו!תקני,0! 7. בתקנה 10 לתקנות העיקריות, נמקום תקנת משנה (א) י

 ״(א) לא יחזיק אדם חיית בר, למעט ציפורי שיר מסוג התוכים, אורגים,
 ספרמטידים וכנרים, ולא יחזיק חלק ממנה, אלא על פי היתר מאת שר החקלאות

 או מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.״

 השם 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל״ח—1978״.

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בםיון תשל״ח (16 ביוני 1978) א
) שר החקלאות 3 ־ 5 2 מ 4 ח ) 

 חוק להגנת חיית הבו, תשט״ו-955ן

ת בדבר הגנת חיית הבר ו  תקנ

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להגנת חיית הבר, תשט״ו—1955 ג
ן תקנות , אני מתקי י  ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה -

 אלה:

, במקום ״200 לירות״ יבוא  תיקון תקנה 8 1. בתקנה 8 לתקנות להגנת חיית הבר, תשל״ו—1976 3
 ״300 לירות״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות להגנת חיית הבד (תיקון מס׳ 2), תשל״ח—1978״.

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בסיון תשל״ח (16 ביוני 1978) א
< שר החקלאות ־־3 5 2  >"מ 4

 1 ס״דו תשט״ו, עמי 10.
 2 ם׳׳ח תשל״ה, עמי 206; י״פ תשל״ו, עמי 754.

 3 ק״ת תשל״ו, עמי 2631; תשל״ז, עמי 2288.

 חוק זכות מטפחים, חשל״ג-973ו

 צו בדבר הוספה לתוספת

: ד  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זכות מטפחים, תשל״ג—1973 אני מצווה לאמו

 תיקון התוספת 1. בתוספת לחוק, בפרק א׳ גידולי שדה וגן, אחר —

."Sesamum indicum L. — יבוא ״שומשום "Avena sativa — ״שבולת שועל 

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו זכות מטפחים (הוספה לתוספת)(מם׳ 2), תשל״ח—1978״.

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בסיון תשל״ח (16 ביוני 1978) א
) שר החקלאות 3 ־ 1 מ 2 ת ) 

 1 ם״ח תשל״ג, עמי 272; ק״ת תשל״ד, עמי 1675; תשל״ה, עמי 1112, 1730; תשל״ו, עמ׳ 1730; תשל״ז, עמ׳ 2535;
 תשל״ח, עמי 560.

 1724 קובץ התקנות 3869, ח׳ בתמוז תשל״זז, 13.7.1978



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

 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לקרפיונים חיים

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

 1. המחיר המקסימלי לקרפיונים חיים יהיה — מחיר מקסימלי
 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — 19.80 לירות לקילוגרם

 בתוספת מס ערך מוסף!

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי — 24.55 לירות לקילוגרם
 בתוספת מס ערך מוסף.

 2. תחילתו של צו זה מיום ט׳ בסיון תשל״ח (14 ביוני 1978). תחילי.

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים) (מם׳ 2), ביטול
 תשל״ח—1978 2 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים השם
 חיים)(מס׳ 3), תשל״ח—1978״.

ן ו ר ל ש א י ר  י״א בםיון תשל״ח (16 ביוני 1978) א
< שר החקלאות 3 ~ 1 מ 9 ח י  י

 1 ס״ה תשי״ח, «ימ' 24.
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 851.

ן מקובלי* ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

ה ב ר ע ת ה י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות ג

ן פרט >נג) קו , תי  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
נה ת הראשו פ ס ו ת  בפרט (נג) _ ב

 (1) במקום ״הערבה״ יבוא ״הערבה התיכונה״!

 (2) בטור א׳, במקום ״באר צופר״ יבוא ״צופר״:

 (3) בטור אי, במקום ״שלהב״ יבוא ״ספיר״.

ם ש ז ת אזוריות)(הערבה)(תיקון), תשל״ח — ז עצו ות(מו מי  2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקו
 1978״.

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳ בסיון תשל״ח (12 ביוני 1978) י
 >חמ 3-136) שר הפנים

וסח חדש 9, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די
 2 ק״ת תשי״ח, עמי 1256¡ תשל״ז, עמ׳ 405.

ז תשל״וז, 13.7.1978 1725 ת 3869, ת׳ בתמו ו בץ התקנ  קו



 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

ו ת י י נ ח ב ו כ ת ר ד מ ע ר ה ב ד ה ב י ל צ ר ה ר ל ק עז ו  ח

, וסעיף 77 לפקודת התעבורה־, 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העי
נה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה:  מתקי

 1. בחוק עזר זה —

 ״אוטובוס״ — כמשמעות ״אוטובוס ציבורי״ בתקנות התעבורה, תשכ״א—961! 3 .

 ״כרטיס חניה״ — כרטיס חניה שמועצת העירית תכריז עליו, מזמן לזמן, בתוקף לצורך
 חוק עזר זה!

!  ״מונית״ — כמשמעות ״מונית״ בתקנות התעבורה, תשכ״א—31961

 ״מפקד המשטרה״ — מפקד המשטרה של המחוז שהעיריה נמצאת בתחומו, לרבות אדם
; ן ת צ ק  שמפקד המשטרה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מ

 ״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו בכתב את ^
y י !  סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 2 !

 ״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 3(א)!

ת להפיק רווח!  ״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל בידי אדם, פרט למועצה, על מנ

ה;  ״עיריה״ — עירית הרצלי

נה אותו בכתב להיות פקח לענין חוק עזר זה!  ״פקח״ — אדם שראש העיריה מי

ת סמכויותיו לפי חוק  ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב א
!  עזר זה, כולן או מקצתן

 ״רחוב״ — דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה, הנמצאת בתחום העיריה, לרבות חלק
 מרחוב 5

 ״רכבי׳ — כמשמעותו בפקודת התעבורה, למעט אופניים!

ות התעבורה.  ״רכב פרטי״, ״רכב ציבורי״ ו״תמרור״ — כמשמעותם בתקנ

 2. בהסכמת המפקח על התעבורה, ולאחר התייעצות עם מפקח המשטרה, רשאי ראש
 העיריה לאסור, להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מםויים של רכב, לקבוע

flT רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסרים של רכב, וכן 
 לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר

 לחניה בבת אחת באותו מקום.

 3. (א) ראש העיריה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד ן
 המשטרה, לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו בידי סדרן או

 באמצעות כרטיסי חניה•

ת להסדיר ו כ מ  ס
יית רכב  חנ

 מקומ חניה

נת ישראל, נוסח חדש 8, עפ׳ 197. י מדי נ  1 די
וסח חדש 7, עמ׳ 173. ת ישראל, נ נ י מדי נ  2 די

 3 ק״ת תשכ״א, עמי 1425.
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 (ב) סודרה החניה בידי סדרן, חייב המעמיד רכב במקום החניה לציית להוראות
 הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.

 (ג) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה —

ד צבע או באופן ק  (1) להעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים, המסומנים ב
 אחר — אם ישנם שטחים מסומנים

 (2) מיד עם החניית הרכב לתלוש או לנקב את חלקי כרטיס החניה שבהם
 מסומנים התאריך ומשך החניה, הכל בהתאם להוראות שעל גבי כרטיס

ה; י  החנ

ת ת כרטיס החניה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמי  (3) להצמיד א
 של הרכב בצד הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך החניה והתאריך ייראו

 מבחוץ;

 (4) לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה ועל
 התמרור המוצב בשטח המיועד לחניה בבל הנוגע למקום החניה, זמני החניה
 המותרים, משך החניה, מילוי כרטיס החניה וכל ענין אחר הקשור בהסדרת

 החניה.

 (ד) הותקנו במקום חניה שלטים, סימונים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכבו
 באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות הכתובות

 המופיעות על השלטים, הסימנים וכיוצא באלה.

ם חנית  4. (א) לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי, אלא על פי רשיון מאת מקו
י ט י  העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון. פ

 (ב) הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

 (ד) משהוחלט לתת רשיון, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגרה המחושבת
 לפי שיעור של 800 לירות לשנה לדונם משטח החניה.

 (ה) ראש העיריה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה, כולה או $קצתה.

 (ו) רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב או בחלק מרחוב יינתן רק בהסכמת
 המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.

ר ״ניד. סו  5. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות, רכב ברחוב אי
 במקום שהחניה נאסרה בידי ראש העיריה לפי סעיף 2, והאיסור מסומן בהתאם להודעת
 התעבורה (קביעת תמרורים), תש״ל—1970 י• (להלן — ההודעה), על ידי תמרור, אלא
 לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, או לטעינה או לפריקה מידית ובלתי פוסקת.

 (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה, ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום
 חניה, אלא —

 (1) אם הרכב שייך לסוגים שהניתם שם הותרה בידי ראש העיריה!

 (2) בתוך אהד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר, אם יש שטחים
 מסומנים כאלה;

 4 ק״ת תש״ל, עמי 738. ,

ז תשל״ה, 13.7.1978 727 ת 3869, ח׳ בתמו ו  קובץ התקנ



 (3) בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!

 (4) כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה
 בבת אחת.

 6. לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע
ועת  המשכת הנסיעה, אלא סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנ
 רכב ורק לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר

 הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.

ת  7. (א) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית אלא במקום חניה שנקבע כתחנ
 מונית, או כמקום חניה למוניות, על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתו,
 לבטלו או להתלותו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ג) היתר כאמור יהיה ערוך בטופס שיקבע ראש העיריה בהסכמת המפקח על
 התעבורה.

 (ד) היתר כאמור יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 (ה) משהוחלט לתת היתר, ישלם המבקש לעיריה, לפני קבלתו, אגדה בסך 50 לירות
 לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר.

נית ויראהו לשוטר ת ההיתר במו  (ו) נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור, יחזיק א
 או לפקח לפי דרישתו.

ית ברחוב נ  (ז) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מו
 לזמן שלמעלה מהדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם, אלא באחת מאלה:

 (1) אם המונית מוזמנת מאת נוסע ועומדת לרשותו, והעמדתה או חנייתה היא
וסע; ה לאותו נ  לשם המתנ

 (2) אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

 8. (א) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמיד אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע
ת מספרו  כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה, הנושא עליו א

ועדת להורדת נוסעים בלבד.  של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מי

ד אוטובוס במקום האמור לזמן שלמעלה  (ב) לא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר להעמי
 מהדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים ז הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.

 (ג) לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות אוטובוס בתחנה סופית לזמן העולה
 על הזמן הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

 9. ראש העיריה יציין כל מקום חגיה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי
 סעיף 2, על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

ת  10. (א) ראש העיריה רשאי לציין על גבי התמרור, או בלוח שייקבע סמוך לו, א
 מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב שמותרים לעמוד במקום חניה מסרים.

ל ק ל ק ת נ  רכב ש

ק רכב תו  רי
 למקום חניה

ז תשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  172$ קובץ ה



 (ב) ציין ראש העיריה כאמור בסעיף קטן(א), לא יעמיד אדם ולא יהגה׳ ולא ירשה
 לאחר להעמיד או להחנות, באותו מקום חניה, רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו

 אינם מצויינים כאמור.

ת הסדר ר ג  11. (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום א
 חניה מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעור שנקבע לאותו מקום חניה בתוספת.

 (ב) השאיר אדם רבב במקום חניה מוסדר למעלה מזמן החניה ששולם בעדו ובתוך
 התקופה המותרת לחניה באותו מקום, לא יוציאנו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת

 בעד זמן החניה הנוסף.

 (ג) סודרה חניה על ידי סדרן, תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים או באופן
 אחר שייקבע על י ידי ראש העיריה.

 (ד) סודרה החניה באמצעות כרטיסי חניה, תשולם האגרה על ידי רכישת כרטיס
 החניה, והצגתו בהתאם להוראות חוק עזר זה תהווה ראיה לכאורה על אי תשלום האגרה

 כאמור.

 12. (א) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם כרטיס הניד,
 להוראות המפורטות על גבי הכרטיס.

 (ב) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה שלא הודפס ואושר כדין על ידי המועצה.

 (ג) לא ישתמש אדם בכרטיס חניה ליותר מאשר חניה אחת.

 (ד) לא ישתמש אדם ביותו־ מכרטיס אחד בעד חניה אחת.

 (ה) משך החניה באמצעות כרטיס חניה יהיה בהתאם לאמור בכרטיס החניה
 ובתמרור המוצב במקום, ולא יתלוש אדם או ינקב בעת החנית הרכב וכל עוד נמשכת

 החניה יותר מתלוש אהד המורה את משך ההניה.

 (ו) לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס אחד בעד חניה אחת, אולם אין באמור לעיל
 למנוע מאדם להשתמש בשני כרטיסי חניה של חצי שעה כל אחד במקום כרטיס חניה
 של שעה אחת וזאת בתנאי שהתלושים שייתלשו יורו על משך חניה של 60 דקות רצופות.

 13. ראש העירית רשאי, בהסכמת המפקח על התעבורה, לקבוע שיעורי אגרה שונים,
 ,למקומות חניה מוסדרים שונים, ולפי שעות חניה, פרקי זמן וסוגי רכב.

ות פקח י  14. (א) פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי סמכו
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

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

 16. חוק עזר להרצליה (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ג—1963 5 — בטל. גיייי

m n .17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (העמדת רכב והגייתו), תשל״ח—1978״ 

 5 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 2082; ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1033.
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 תוספת
 שיעור האגרה

ת רו  בלי

3 
8 

30 
30 

 אגרת חניה במקום חניה המוסדר באמצעות כרטיסי חניה
 (סעיף 3(א)) —

 חגיה לכל רכב —
 לכל שעה

 לכל חצי שעה או חלק מחצי שעה
 אגרת חניה במקום חניה המוסדר באמצעות סדרן

 (סעיף 3(א)) —
 חניה לאופנוע

 חניה למכוניות פרטיות
 חניה למכוניות משא

 חניה לאוטובוסים

ו ב ף נ ס ו  י
 ראש עירית הרצליה

 אני מסכים.
ת י מ ר ע י א  מ

 שר התחבורה

 נתאשר.
 ז׳ בםיון תשל׳יח (12 ביוני 1978)

 (חמ 22—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לטבריה בדבר פתיחת עסקים וסגירתם
, מתקינה מועצת עירית טבריה 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העי

: ה  חוק עזר ז

, אחרי סעיף  תיקו! סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לטבריה (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי׳׳ח—1958 2
א: בו ) י ב ) ן ט  ק

 ״(ג) על אף האמור בסעיף 2 חייב בעל בית מרקחת לפתוח את עסקו, בימי
 מנוחה, לפי סדר תורנות בתי מרקחת שנקבע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי
, ואם לא הותקנו תקנות כאמור — לפי תורנות שיקבע 3 קחים  פקודת הרו

 ראש העיריה״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטבריה (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון מם׳ 2),
 תשל״ח—1978״.

ד ה צ ח ש  נתאשר. מ
 כ״א באייר תשל״ח (28 במאי 1978) ראש עירית טבריה

 (תמ 8/10)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

וסח חדש 8, עמי 197. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 944; תשל״ז, עמ׳ 2062׳, תשל״ח, עמי 753.

ד בי, עמי 1102; ם״ח תשכ״ד, עמי 104; תשל״ה, עמ׳ 60. י  3 חוקי א״י, כ
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 פקודת העימות

 י חוק עזר לרחובות בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העי
 עירית רחובות חוק עזר זה:

ספת ח התו ק י , במקום פריטים 1 עד 6 ת  1. בתוספת לחוק עזר לרחובות (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2
א: בו  י

רות  האגרה בלי

ת (סעיף 2(ג)(1)) —  ״1, אגרת חיבור רשת פרטי

 (א) (1) לכל יחידת דיור 1800

 (2) לכל יחידת עסק או משרד 2050

 (3) לכל יחידת מלאכה —

 ששטחה עד 30 מ״ר . 1800

 לכל מ׳יר נוסף 30

 (4) לכל יחידת תעשיה —

 עד 60 מ״ר 2400

 לכל מ״ר נוסף 36

 (5) לכל יחידת מלאכה או תעשיה, לכל 1000 מ״ק
ת או חלק מהן באופן יחסי 5080  צריכה שנתי

 (ב) הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש, לפי
 דרישת הצרכן או כתוצאה מפירוק עקב עבירה על

 חוק עזר זה והחזרתו בהיתר —

 עד ״2 400

 למעלה מ־״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או פירוקה של רשת פרטית

 (סעיף 3(ב)), או סגירת מים או פתיחתם 100

 3. אגרה בעד בדיקה של.רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 140

ף 4(א) ו־(ג)) : ורות(סעי נ  4. (א) אגרת הנחת צי

 (1) לנכס ששטחו עד חצי דונם 4200
 (2) לכל מ״ר נוסף של שטח הנכם 8

 (3) ונוסף לזה כל מ״ר של שטח בניה, בכל קומה 20

 (ב) תוספת בניה בבנינים קיימים —

 (1) מגרש שבעדו שולמה אגרת הנחת צינורות פטור

 (2) לכל מ״ר שטח בניה, בכל קומה 20

וסח חדש 8, עמ׳ 197. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 763; ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1673.
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 האגרה בלירות

 (ג) בבנין שאינו למגורים —

 לכל מי׳ר משטח הבנין 20

 ונוסף לזה לכל מ׳׳ק נפה 8

 (ד) מגרש שעליו עמד מבנה שנהרס ושהיה לו חיבור
 שלא שולמה בעדו אגרת הנחת צינורות לפי חישוב

 שטח המגרש ושטח הרצפה —

 (1) לכל מ״ר משטח המגרש 6

 (2) לכל מ״ר של שטח בניה, בכל קומה 20

 (ה) בבנינים ציבוריים המשמשים אך ורק מוסדות דת,
 צדקה, חינוך, בתי מחסה או מצבות שאינם

 משמשים להפקת רווחים —

 (1) לכל מ״ר משטח המגרש 6

 (2) לכל מ״ר של שטח בניה, בכל קומה 16

 5. (א) אגרת התקנת מד־מים (סעיף 5(3)), כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת מד־מים, שקטרו —

 (1) אינו עולה על "1 85

ן ואינו עולה על ״1 120  (2) עולה על ״

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״\\ 200

 (4) עולה על ״!1 ואינו עולה על ״2 260

 (5) עולה על ״2 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ב) אגרת התקנת מד מים (סעיף 5(3)), כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מד מים לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ג) תשלום אגרת מד־מים לפי המחיר שנקבע ליצרן
 על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

, בתוספת 25%.  תשי״ח—1957 3

 6. אגרת בדיקת מד־מים לפי בקשת הצרכן, כולל דמי
פירוק, הובלה והתקנה מחדש (סעיף 5(1)) 110״ ' 

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (אספקת מים)(תיקון), תשל״ח—1978״.

ל ר כ ט מ ן א ו מ  נתאשר. ש
 ז׳ בסיון תשל״ח (12 ביוני 1978) ראש עירית רחובות

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 טייח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26 ועמי 202.
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 נקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לתמרה בדבר תברואה וסילוק מפגעים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה
: ה  המועצה המקומית תמרה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה _ הגדרות

 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־חיים,
 לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה, או חצר, שמשתמשים בהם יחד עם האורווה;

 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של צואים, דלוחים, שפכים וכל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים וכל חומר אחר, ולרבות ביב

 או תעלה;

 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה
 של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שגי מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או ביב ציבורי, לרבות אבזר

 ביוב, מחסום ותא־ בקרה;

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים וכל פסולת של נוזלים
;  אחרים, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי

 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים;

 ״בעל נכס״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה
 זכאי לקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא
 כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או

ם; י  שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה העולה על שלוש שנ

 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה;

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, ובין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
; מן  לאחר ז

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה המקומית, או על ידי המנהל הכללי של משרד
; כו  הבריאות או מי שהוא הסמי

 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי וכל
;  חלק מהם, על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין בתוך המבנה ובין בסביבתו

 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקד״ בבית־הבד, אחרי הוצאת
 השמן •,

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר,
; ן ו  למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסי

וסח חדש 9, עמי 256. ת ישראל, נ נ י ד  1 דיני מ
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 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, צינור ואבזר בפנים
 בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא־בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי, בורות שפכים,
 וכן מיתקן לחימום בנין ולחימום מים, ולרבות מערכת אספקת מים על כליה, צינורותיה

 ואבזריה!

;  ״נכס״ — מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי

ת סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה האציל לו בכתב א
; ן  עזר זה, כולן או מקצת

אך — רופא המועצה המקומית, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה המקומית,  ״תברו
 מהנדס התברואה של המועצה המקומית או כל פקיד אחר של המועצה המקומית, שהיא

;  מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף, תעלת שפכים, תא־בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמעותו
 בחוק עזר זה.

: ה ל א ם 2. ״מפגע״ — כל אחד מ  מפגעי

 (1) העדר בתי־כיסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית־כיסא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ציבורית;
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכס המשמש למטרת

 מגורים או עסק או למטרה ציבורית;

 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור או מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו
 או בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח,
 במידה שלפי דעת התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו

ך;  או בבנין סמו

 (4) החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים
 להזיק לבריאות;

 (5) צפיפות מרובה בנכם העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן
 שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות;

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכם, ובן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא לדעת התבואן לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
ו שהוקמו  לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנ
, או שלא לפי תנאי  ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 ההיתר, ושהם, לדעת התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם;

נה מצויירת במחסום,  (7) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה, שאי
 או שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שלדעת התברואן אינו קבוע כהלכה:

 (8) סעיף, תעלת שפכים או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע
 בתוך בנין או מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר:

 י (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, בית־כסא, אסלה, משתנה,
 בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או שלדעת התברואן הם עלולים להזיק לבריאות;

 2 ס״וז תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (10) באר, בור מים, מכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הנמצאים
 לדעת התברואן במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם;

נו מצוייד במכסה  (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאי
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להת

 פתחות יתושים בהם;

ם או נוזלים שבו י מ  (12) צינור שפכים שבור, סתום או פגום, באופן ש
; ו כ  עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתו

 (13) מחבר או חיבור לקויים של ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או
 אסלה או של צינור או של מחסום במיתקן תברואה •,

 (14) שימוש בציגור גשם כצינור שפכים או דלוחים או שפיכת כל נוזל
 אחר דרך צינור גשם;

 (15) צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין, או בעקיפין, אל ביב,
ם;  צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכי

 (16) הצטברות חומר כלשהו בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורמת או
ך;  עלולה לגרום לדעת התברואן לרטיבות או לטח!: בבנין או בבנין סמו

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי רכב,
 זבל, נוצות או פסולת אחרת, שלדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק

 לבריאות;

 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה
נה גבוהה דיה או פולטת עשן באופן הגורם  בבנין שהיא שבורה או לקויה, אי

; אן  נזק לבריאות לדעת התברו

 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשר לדעת התברואן אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות;

 (20) ניקוי, ניעור, או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,
; אן  בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התברו

ת מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא ת חרושת, בי  (21) בי
 המוחזקים במצב לא נקי או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות,

; אן  לדעת התברו
 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית
 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא הגורמים או העלולים לגרום נזק

; אן  לבריאות, לדעת התברו

 (23) החזקת בעל־חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות לדעת
; אן  התברו

ה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים  (24) מבנ
 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם;

 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול
לת;  לשמש מיצבור אשפה או פסו

 (26) עצים, שיחים, לרבות שיחי צבר אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים
 לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים;
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; אן  (27) גרימת רעש, גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות לדעת התברו

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במי תקני אספקת מים, או הפרעה
נה אחרת! נה תברואית או מבחי  כלשהי להחזקתו היעילה של נכס מבחי

ה;  (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקי

 (30) כל דבר אשר לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסבן את חייו,
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

  מזבלי• 3. (א) המועצה רשאית, בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחו
 זית, וחייבת אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, לקבוע מקום שישמש לאיסוף אשפה,

 פסולת, דומן וזבל (להלן — מזבלה).

 (ב) אשפה, פסולת, דומן וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

ן זריחת החמה ובין שקיעתה , 4. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי א ו ר ב ת ות ה י  סמכו

 לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן אחר, ואם ראה צורך בכך,
 רשאי הוא לגלות כל ביב, מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו, לא פחות מ־24 שעות לפני
 ביצוע העבודה, ובתנאי אם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה, עליו לכסות
 מחדש את החפירה על חשבון המועצה וכן נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן
עצה; מצא התברואן פגם יתן לבעל הנכס או למחזיק  האמורה, יתקן על חשבון המו

 בו כהגדרתו בחוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד
כס; אולם אם אי־אפשר  חוקי נגד אדם אחד, חייב המחזיק בנכס לסלק כל מפגע מהנ
ת ת המחזיק, חייב בעל הנכס לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק א  למצוא א

 המפגע.

 (ב) מפגע הנובע, לדעת התברואן, מליקוי במבנה הנכס עצמו או במיתקני
ו נהנים  התברואה שבו או מדבר כלשהו בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנ
 רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכס בלבד לסלקו, אולם אם בעל הנכס נעדר מן הארץ
 או שאי־אפשר למצוא אותו או את בא־כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לכך

 בכתב על ידי התברואן, לסלק את המפגע.

 (ג) היו לנכס בעלים אחדים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם,
 כולם יחד או כל אחד מהם לסלק את המפגע.

 6. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע
 לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
 קטן (א).

 (ג) הבעל או המחזיק שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

לוק ת לסי ו י ר ח  א
 מפגע

לוק  הודעה לסי
 מפגע
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 7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בהודעה לפי סעיף 6 או סילוק מפגע
ת על-ידי המועצה י א ש ׳ ר ה  ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים ב

 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם
 או מהאנשים החייבים לסלק את המפגע מכולם יחד או מכל אחד מהם.

 8. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו. או בדבר העבודות החלטת התברואו
 וההמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קבועה וסופית.

 9. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על־ידי התברואן, הצגת העתק
י י ע , ק ד י "  להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנק עותק מחוק עזר זה או מחלק ממנו. מ

 10. בעל נכס והמחזיק בנכם חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן המניח שמירי, על
ת נקי״ בנכס ר ח ה א פ ש ן א ן א מ ן ׳ ד ת 1 , ו ם ׳ פ ה מ ה ו  את דעת התברואן, וכן לבקות ןלסלק ב,1 ז

 שנצטברו בנכס או בסביבתו, על ידי העברתם למזבלה.

 11. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים סידורים לעובדים
 בית כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום שיקבע ארעיים

 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק
 את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית־הכסא הארעי בצורה המניחה את

 דעת התברואן.

 12. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב גלי זבל
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ
 לאותו כלי־קיבול.

 •13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום בור >בל
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או לדרישת
 התברואן.

 14. ,(א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל הוצאת זבל
 יום, והוא רשאי להעבירו אל הבור אם יש בור סמיד לאורווה, או אל השדה אם יש לו

 •שדה שברצונו לזבלו.
 (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא

 העביר את הזבל כאמור בו, חייב להעבירו למזבלה.

 15. (א) המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב, !ומורות מוהל
 פרט לנזילה בתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית• הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי הגשם שברחוב, הכל להנחת

 דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.
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 (ג) המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתם של הצינור או התעלה, לנקותם,
 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות התברואן.

 בסירת הומות 16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל בוגר העובד או המועסק שם, או אם
 ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקו
נה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה  הרגילים או הידועים לאחרו
 כדין אם הוצגה ההודעה באופן בולט, באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא
 דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה המקומית, שאחד מהם,

 לפחות, הוא בשפה העברית.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו, יראו
 אותה כאילו נערכה כהלכה אם נערכה אליו כ״בעל״ או ״מחזיק״ של הנכס, ללא כל שם

 או תיאור נוסף.

:  עבירות ועונשין 17. אדם שעשה בתחום המועצה המקומית אחד מאלה

; ה  (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר ז

 (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;

ב;  (3) הניח כלי־ קיבול לאשפה ברחו

 (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל מקום
ה; ועד לצורך ז  שאינו מי

;  (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר

 (6) הטיל נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין
;  ציבורי

 (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים
 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;

 (8) הניח ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי זכוכית, שברי חרס,
 מסמרים, חומר הד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כלשהו,

 שברי כלים או חלקי מכונות או רכב;

 (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, נבלות בעלי־ חיים או חלקיהן או פסולת
;  מזון כלשהי

ם;  (10) רחץ רכב ברשות הרבי

 (11) נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אהרים לאשפה;

ב;  (12) האכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחו

 (13) חלב בהמת־בית ברחוב;

 (14) שחט בעל־חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
; ה נ ב  על גג מ

 (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה
 דינו — קנס 3000 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא
 השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתד. העבירה נמשכת, דינו — קנס
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 נוסף 100 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
 הודעה בכתב מאת ראש המועצה המקומית או אחרי הרשעתו בדין.

 18. חוק עזר לתמרה (תברואה), תשי״ט—1959 י• — בטל. ביטיל

 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמרה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״ח—1978״. השם

ב א י י ד כ  נתאשר. ז
 כ״א באייר תשל״ח (28 במאי 1978) ראש הוועדה הקרואה בתמרה

 (וומ 107—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 777.

 פקודת העיריות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים
 על ידי עירית קרית שמונה

 בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות י, אני מודיע כי מועצת עירית קרית שמונה
.  אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳ בסיון תשלי׳ח (12 ביוני 1978) י
) שר הפגים 3 ־ 3 8 מ 1 ח ) 

 1 דיני &דינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 594; תשל׳׳ו, עמ׳ 1734.

 פקודת העיריות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות־ מספר לבגינים
 על ידי עירית קרית שמונה

ות!, אני מודיע כי מועצת עירית קרי ת שמונה  בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העירי
 אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות־מםפר לבוינים), תשל״ב—

. 2 1972 

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳ בםיון תשל״ח (12 ביוני 1978) י
 (חמ 3-580) שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1218; תשל״ו, עמ׳ 1734.
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 פקודת העיריות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים
 על ידי עירית קרית שמונה

 בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות אני מודיע כי מועצת עירית קריה שמונה
 אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל״ג—1972 2.

 ז׳ בסיון תשל׳יח (12 ביוני 1978)
 (וומ 582—3)

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. נ י י מד נ  1 די
 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 373; תשל״ו, עמ׳ 1734.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 תיקון טעויות דפוס

ת מילווה קצר מועד (סדרות 3/162, 6/362, 12/562), תשל״ח—1978, שפורסמו בק״ת 3866, ו  בתקנ

ז תשל״דו  תשל״ח, עמי 1650, בתקנה 1, במקום ״ט״ז בםיון תשל״ח (21 ביוני 1978)״ צ״ל ״ז׳ בתמו

 (12 ביולי 1978)״.

ת מילתה קצר מועד (סדרות 3/163, 6/363, 12/563), תשל״ח—1978, שפורסמו בק״ת 3866, ו  בתקנ

ז תשל׳׳ח  תשל״ח, עמי 1651, בתקנה 1, במקום ״כ״ג בםיון תשל״ח (28 ביוני 1978)״ צ״ל ״י״ד בתמו

 (19 ביולי 1978)״.

ז תשל״ח, 13.7.1978 ת 3869, ח׳ בתמו ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

1740 

 המהיר 8 לירות




