
רשונוות

התקכותקובן
-1980במאי15

עמי

4124ם"תשבאיירט"כ

,(תיקן)(מקסימלימחיר)(יידיפגוןשירותים)ושירותיםמצרכיפעיהפיקוחצו
1598

1598

15

.1980-תקרים,(2'מסתיקון)(וחילוצורכבגרירת)ושירותיםמצרכיםעלהפיקותצו
.1980-ם"תש,(תיקון)(רשומותשמירת)העםבריאותתקנות

מסיתיקון)(ושמןלמרגרינהמקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלהמיקוחצו
....ש198-י'תעף,(3

(בחמימותעממילשוקולדמקסימלייםמחירים)והכרותיםמצרכיםעלהפיקוחצו

0%1

0%1

.1980--ם'תעה,(תיקון)
.1980-ם'תיד,(3'מסתיקון)(היטלים)(ושיווקייצור)הפירותמועצתכללי
,(2'מסתיקת)(פירותשלולהובלהלשיווקהסדר)(ושיווקייצור)הפירותמועצתגללי

ש1 .,..1980-ם"תש
זים-מווומעעוקיסלתעשיהפירותשיווקררכי)(ושיווקייצהל)הפירותמועצתכללי

3%1

1604

..1980-ם"תש,(תיקוו)(לתעודיה
1980---ס"תש,(היטלים)נויצמחיולשיווקלייצור(תלעודיהכללי

מקומילשלטוןמדור

1605

16"ו

608נ

1980-ם'תעד,(העיריהתחוםשינוי)יפו-אביב-תלאכרות

.1980-ם"תש,(תיקון)(ביובאגרת)שבע-לבארעזרחוק
~.980ג--ם"תי,(וחנייתורכגהעמדת)גןלרמתעזרתוק

טעותתיקון



בגושירותים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקותצו

'

ntvbt((מקסיםמחיר*
)

1980-ם"תש,(תיק11)

-ה"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלהוק(3)(א)6סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני19571

,(מקסימלימחיר)(ילדיםבגזשירותים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחל111בסעיף.1יי.~יויו.ת
-19801-ם"תש

:יבוא"ילדיםבגןשירותים"הגדרתלפני(1)

וטרםהלימודיםשנתשלבטבת'איוםלפני3לגילשהגיעמי-"ילד"
;"האמורבמועד5לגילהגיע

"לילד"יבוא"הניתניםשירותים"המליםאחרי,"ילדים,בגשירותים"בהגדרת(2)
הגיעווטרםפלוניתלימודיםשנתשלבטבת'איובלפני3לגילשהגיעו"והקטע
.יימחק-"האמורבמועד5לגיל

.(1979בדצמבר1)ם"תשבכסלוא"יביוםזהצושלתחילתו.:!וה."ת

המראביב1(1980באפריל23)ם"תשבאייר'ז

והתרבותהחינוךןר:,(=כי44"י
.25'עכ,ג"משל;92'עמ,משיש;24'עמ.ח"תסיח"סנ'

,21מ1'צמ.ם=חסת"וע

,(1'מסתיקון)(וחילוצורכבגרירת)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחצו
1980-ם"תש

ז1957-ח"שי'ת,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלהוק5סעיףלפיסמכותיגתוקף

:לאמורמצווהאני

"Po1תיקיו
-ד"סל'ה,(וחילוצורכבגרירת)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלצו(א)5בסעיף.51

.בטלה-(5)פסקה,(העיקריהצו-להלן)ו1974
יבוא"ברשומותבהודעההתחבורהשרשמינה"במקוםהעיקרקלצו(ב)11בסעיף.2ויn'soויו.ת

."שיתמנו"
:יבוא(4)פסקהאחרי,העיקרילצו(א)13בסעיף.3נור.נ1תיוו

מלשמשאותולפסולהרשותלדעתבהשישבעבירההורשעאם(5)"
העונשריצויתוםלמןשניםשבעלפחותחלפו,עסקשלמקצועימנהל

הדיוגזרמתןמיוםאובפועלמאסרשלעונשעליוהוטלאםהעבירהעל.
מגיזיתחילבלבדתנאיעלמאסרהעינשהיה;אחרעונשעליוהוטלאם

~התנאיאםהדיןגורמתןמיוםכאמורשניםשבעשלהתקופה lp

Q1

"

לנדאוחיים(1980במרס19)ם"תשבגיסז'ב
התחבורהשר(י-ון4מ")

.32'עמ,ס"תשל;24'עכ,א"ושיה"ס1
.752'צמ,ס"מש913ן'עמ,ד"תשית"קג

"גניס411(ית:גתןורז8%1
נ1.,.%1ר.ן.תןן,,



1980-ם"חש,(תזקין)(רשימנתשמירה)העםבריאותתקנות

תקנותמתקיןאני)1940,העםבריאותלפקודת(ט)33סעיףלפיסמכותיבתוקף
:אלה

,הוי(30)פרטאחרי,י1976-ז"תשל,(רשומותשמירת)העםבריאותלתקנותבתוספת.1
""

זזנת

?יגש

,יין,איי

לאחרשנה100פטירותספר(31)"
"?האתרוהרישום

מודןברוך.(6באפריל1980)ם"תשבניסו'כ
הבריאותמשרדשלהכלליהמנהל(י-ומ,מ")

91נ'עמ,1'תוס,1940ר"ע1
.425,733'עמ,ח"תשל;270,468,876'עמ,ז"תשלת"ק2

(ושמןלמרסינהים*מקעיממחירים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקותצו

תיקע)

~

va'3),1980-ם"תש

,ז1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיףלפיסמכותיבתוקף

:לאמורמצווהאני

111'ת,(ושמולמרגרינהמקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלצובתוספת.1
ת"

זנת)

:יבוא'ד-1גי,'בבטוריםתלרשוםוהרשום"מרגרינה"בהדזהקטעבמקום,,1980--ם"תש

חניההנביי""

"
~נ

"'
,יזתן יוד

-'יזר1'גווו'"
-ן

ס"מעןמ-מעכמות"אריזה"..רד?מ"

35,1090,12.גרם200חבילהמלחבליאועםמרגרינה"

10.1580.18גרם250-גביצמלחבליאועםמרגרינה

AO14-30.11גרם250גביעקלוריותדלתמרגרינה

090.12נ,35גרם200'חבילהלאפיהמרגרינה

90.1240.16גרם200חבילה-חלבעםמרגרינה

"1680.20.שגרם250גביעחלבעםמרגרינה

תהייה.(1983באסריל28)ם"תשבאיירב"יביוםזהצושלתחילתו.2

פתגדעוז(271980באפריל)ט"תשבאיירא"י (

מ4"

והתיירותהמסחר,התעשיהשר(,

'עב:יןכ:'ב.;:::::
ננ

.נ.הקו-"ני,נ.112(תאות",7ונ
"

111.,.151599



עממילשוקולדמקסימלייםמחירים)ועמרותיםמצרכיםעלהפיקיחצו
1980-ם"תש,(תיקון)(גחפיסות

י1957-ח"תשי,ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלחוק6סעיףלפיסמכותיבתוקף
:לאמודמצווהאני

לשוקולדמקסימלייםמחירים)ושירותיםמצרכיםעלהתיקוהלצוהתוספהנמקום.1
:יבוא,"1980--ם"תש,(בחפיסותעממי

תוסםת"
(2סעיף)

'גשר

"מ",גקוי
ניניקגלוייתימייהר.

"
'רח

יי יםייןמרמץטפין
יםנייי

5030.1000.13חלבשקדי

10070,1970.24חלבשכסלד

3820.48.שמבחלבשוקולד

5000.1200.15מריךשוקולר

10070,2240.28מהיהשוקרלד

55ע.30.4450ש)0מריהושוקולד

.(1980באפריל27)ם"תשבאיירא"יביוםזהצושלתחילתו.2תחילה

פתן1גדע(1980באפריל24)ם"תשבאייר'ח ,
והתיירותהממחר,התעשיהשר(4-1נ"

,32'עמ,ס"חשל;24תלמחר,חשהח""ס1

.8דם'עמ,ס"תפת"ק2

,(3'מסתיקת)(היטלים)(ושיווקייצור)הפירותמועצת_'כלל
980ג-ם"תש

-ג"ל?ת,(ושיווקייצור)הטירותמועצתלחוק36סעיףלפיסמכותהבתוקף
:אלהכללים,(המועצה-להלן)המירותמועצתקובעת1973ז

,!1975-ה"תשל,(היטלים)(ושיווקיצור')הפירזהמועצתלכללי3סעיףגמקום.31סעיףהחלפת
:יבוא

,310'עמ,ג"תשלה"ס1
12כה'עמ53ג'עמ,ם"תש;3997'עמ,228'ינ,תשלה;18(3,עב,15%'עמ,ה"תשלת"ק2

1600



הויי".לסתיו
:להלןהמפורטיםבשיעוריםהפירותמינילפייהיהההיטל.3

פירותשלטונהלכינשקליםהתיצל

"
.~נויגה"""י,גת";ן"קי,שיי".סיסן".י;

1980.10.1100-ומה1980.9.3050.97-העדחבוקדד

1980,10.150.67-ומה1980,9.3065-העדאגס

1980.10.150.56-ומה30354.יהי1980עדה:אנח

1980.10.150-ומה1980.30356-העדאננס
~

5

150ך980.10,1ג-ומה4ך1980.303-העדאפרסמון

1980.7.15030-מה1980.6.3094-העדנקטרינה1כולל,אפרסק

0.153ג.1980-ומה

1980.10.1-ומה1980.9.3046-העיבנגח

.
50.48

.1980.10,150.23-ומה--1980.9,30-21-העדגואיבח

1:9.!1980.0-ומה9.30.9.!980-העדגודגדןכולל,דובדבן

__1980,10.159-ומה59--1980.9,30-העד-אירופייםמזניםזיתום

1980.10,150,26-ימה1980,9.3024-העד,.חבתן

1980.10.150.118*ומה1980,9.30116-ה9דמגגו

1980,6.185-ומה1980.5,31120-העד2משמש

1980.150.61ש-ומה50,106אביבעד5מאבלענגי

111980.164-ומה

1950.10.150.192-ומה1980.303190-העדפקאן:

1980.10.150.45-ומה1980.9.3043-העדיפאגישזיף

שויף
אירופי

מזןכולל
1980.10.150.80-ומה1980.9.3078-העדשגיב

4!1980.10.1-ומה4!9.30.!980-העדשסק

1980.9.3083-העדירוקשקד

1980.10.150.135-ומה303133.ס198-העד'שקדבקליפה

1-1980.10.150.218מה1980.9.30216-העד(גלעינים)מקולףשקד

1980,10.150,128-ומה'1980,9,30126-העד.רימון

1!.1980.10.150-ומה9ש1980.30-העדתאנה

1980.10.150.101-ומה1980.9.3099-העדתפוח

מהפרען2.ג%+1980.9,306-העד--תמה

מהפדיון%1.2+:10,150.8.!980-ומה

1980.9.309-הצראחרממיןפירות

1980.10.150.11-ומהלחוקבתוספתהמפורטים

1%1



:הערות

לקבועמבלישתייצאםאו,טרייםנקטרינותאואפרסקיםתייצאלאשהמועצהככל(1)

.שקל198050.50ביוני30-העדההיטלשיעוריהיה-למגדלמובטחמהיר
למגדלמובטהמהירלקבועמבלישתייצאאו,טרימשמשהייצאלאשהמועצהככל(2)

..שקל198085במאי31-העדההיטלשיעוריהיה-
לקבועמבליכנהיצואשתבצעאו,טרייםמאכלענביתייצאלאשהמועצהככל(3)

".שקל198050.61ביולי31-העדההיטלשיעוריהיה-למגדלמובטחמתיר

מואכלהייםמאשה
הפירותמועצתראשיושב(1980במאי4)ם"תשבאיירה"י ,

1-מוש4"

)

.מסכיםאני
הורביזיגאלשרוןאריאל

*
(הירוחשלהזבלה%לשיווקהשדר)(ישימק1ייטדהפידרתמיעצתכללס

1980-ם"חש,(2'משחיקך)

ייצור)הפירוהמועצתלחוק11,26,27,291-30סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
הפירותמועצתקובעת,הכנסתשלהכלכלהועדתוכידיעת19731-ג"תשל,(ושיווק

:אלהכללים(המועצה-להלז)

וי'ת
~

שלולהובלהלשיווקהסדר)(ושיווקייציר)הפירותמועצתלכללי1בסעיף.1ין.נ1
המליםיימחקו"מגדל"ליד,(העיקרייםהכללים-להלן)%1971-(!"תשל,(פירות
:יכשהסעיףשלובסופו,"היבוליםקונה-העץעלפירותיבולינמכרו"בסיפה

ש.;קבעהשהמועצהמגדללבלירוי~מסטר-"מגדלמספר""
שספרהישובמשפחתהשםשמהובופלסטיחומרהעשויכרטיס-"מגדלכרטיס"

יוטבעוושבאמצעותועלותודמיתשלוםתמורהמגדללכלסיפקהשהמועצה,המגדל
".משלוחבתעודתהמגדלשלוהמספרהישוב,השם

nt

'
sel

lv

'n2.פירותיבוליוקונה"יבוא"מגדל"המלהלאחר,העיקרייםלכללים(א)2בסעיף העץעל
".

,לכךהמיועדבמקום,בהוהוטבעו":יגואבסיפה,העיקרייםלכללים(א)3בסעיף.3עיי3.ריו.ת
המועצהידיעלשסומקהמגדלכרטיסבאמצעותהמגדלומספרהישובמשפחתהשם,שמו

שלוהמגדלומספרהישוב,משטחתושם,ששמואוהמגדלשלהבלעדיתברשותווהנמצא
המגדלבקשתלפיהמועצהיריעלבדפוסבההוטבעו

.90עמי,תשליח;2071-ו1642'עמ,ה"תשלת"ק2

ויקז1602



נעיויז.ת,שמולהטבעתוידאג"יבוא"יעדו"המלהלאחר,העיקרייםלכללים(א)6בסעיף.4

"
6

באמצעותהטבעהבמכונתהמשלוחבתעודתשלדהמגדלומספיהישובמשפחתהשם
."שבידיוהמגדלכרטיס.

מולכוחיים.נתאשר
הפירותמועצתראשיושב(נ198באפריל2)ם"תשבניסזו"ט
(

2ו-סו"

פתגרעון_שרוןאריאל
והתיירותהמסחר,התעשיהשרהחקלאותשר

ומשווקיםלתעשיהפירותשיווקדרכי)(ושיווקייצור)הפירותמועצתכללי
.19*0-ם"תש,(לתיקון(לתעשיהמורשים

----,(ושיווקייצור)הפירותמועצתלחוק27-ו11,26סעיפיםלפיסמכותהבתוקף

:אלהכלליםהפירותמועצתקובעת,הכנסתשלהכלכלהועדתובידיעת,יר%19-ג"תיל

י1.יי1ז1,ה-ומשוולתעשיהפירותשיווקדרכי)(ושיווקייצור)הפירותמועצתלכללי3בסעיף.1
סעיףובמקום"(ה)"יסומן"(ג)"קטןסעיף,זי197-ה"תשל-,(לתעשיהמורשיםקים
:יבוא(לת)קטן

מזגיםזיתיםשיווקלעניןלתעשיהמורשהכמשווקלהרשאהבקשההוגשה(ב)"
בביתשמהזיקמיבידיאו,לזיתיםכבישהביתשלבעליםבידילתעשיהאירופאיים

בונתקימוכי,המועצהשלדעתהלהנחתלהוכיחהמבקשעל,לזיתיםכבישה
כדימצויידלזיתיםהכבישהביתוכי(5)-ו(4)(א)קטןבסעיףהמפורטיםהתנאים
;המועצהשקלעהלתקניםבהתאםזיתיםוכיבושיזיתיםמוצרילייצראפשרות

אותורואים,(ב)קטןסעיףלפילתעשיהלזיתיםמורשהמשווקשנתמנהמי(ג)-

הפירותמועצתכלליפיעללזיהיםמורשהמשווקאותומינתהשהמועצהכמי
כלעליוויחולו,,1975.-ה"תשל,(מורשיםומשווקיםשיווקדרכי)(ושיווקייצור)

.;מורשהמשווקעלכחוקהמוטליםהחובות)

....,-(ג)-ו(ב)קטניםלעניןסעיפים(ד)

;לחוקבהוספתשהוגדרוכפיאירופאייםזיתגי,כל-"זיתים"

זיתםשללעיגודםאולשימורם,זיתיםלכבישתמפעל-"לזיתיםכבישהבית"
י".שרגאדרךבכל

מולכוחיים..,.נתאשר
הפימועצתראשיושב-(1980באפריל2)ם"תשבניסןו"ט
.(158-3דם)

פתגדעוןשרוןאריאל
והתיירותהמסחר,התעשיהשר-החקלאותשר

:2.
שי"קעת3

.
".

'

~7771.מ,,".תשי.שיןיי DY1)1י.
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המועצה'כלל
~

1980-ם"תש,(היטלם)'11'צמחולשיווקיצור

,(ושיווקיצוא)נוילצמחיהמועצהלהוק4-ו1סעיפיםלפיסמכותהבתוקף
ייצוה)המירותמועצתלהוק39-ו38,ד63הוסעיפים,(החוק-להלן)ן6ד19-ו"תשל

,(המועצה-להלן)נויצמחיולשרוקלייצורהמועצהקובעת,,ד%19-ג"תשל,(ושיווק
:אלהכללים

-אלהבכללים.1

בייצורעוסקיםבהשחבריםאגודהאוליצואנויצמחיבייצורהעוסקאדם-"מגדל"
;ליצואנויצמחי

;לחוקבתוספתהמפורטיםנויצמחישלהמיניםכל-"נויצמחי"

שלפלונילמיןמורשהיצואןלהיותאותוהרשתהשהמועצהאדם-"מורשהיצואן"
.החוקשלפיכלליםפיעלנףצמחי

.ליצואמייצריםשהםנויצמחיבשלמגדליםעלהיטלבנהמוטל.2
אביבמפדיוןב"פומההמרההאהוןורבעאהדאהוןשלבשיעוריהיהההיטל.3

נוהצמחי

נויצמחיסיפקשלומורשהיצואןבאמצעותההיטלאתלמועצהישלםמגדל.4
~

msf,
שלההנויצמחיאתלהסיפקאם,המועצהבאמצעותאו

למגדללשלםשעליהםמהתמורהההיטלסכומיאתינכווהמועצהמורשהיצואן.5
.3בסעיףהנקובהשיעורלפיליצואממנושקיבלונויצמחיבעד

ההיטליםסכומיאתחורשכלשלהראשוןבשבועלמושצהיעכירמוכשהיצואן.6
.לכךקבעהשהמועצהטפסיםלפי,וחשבוןדיןבצירוף,הקווםבחודששגבו

ית
די"'שיייו,יר

3בסעיףשנקבעבשיעורההיטלבתשלוםחייבמורשהיצואןגםשהואמגדל.

.6בסעיףכאמורוהשכוןדיןבצירוף,6בסעיףהאמורכמוערלמועצהבמישריו
,המועצהלכךשקבעהביומןהנויצמחייצואשליומירישוםינהלמורשהיצואן.8

היומןמרסיהעתקוימציאיוםבארחוהנויצמהימיצואהפדיוןאתביומויוםמדייסכם
.המועצהשלדרישתהלפיאו,והשכוןהדיןעםביחד

9נכוהנתעברת
ההיטלסכומיבהעברתיפררולא,מורשהיצואןגםשהואמגדל,מורשהיצואן.

.למועצה6לסעיףבהתאם
שחורייהלומהנתאשה

מיצמחיולשמוקלייצורהמועצהראשתשבת(191)במרס6)ם"תשבאדרהה
חס)

~

115--3).

מסכיננאני
הורביץיגאלשרוואריאל

האוצרשרהחקלאותשר



מקומילשלטוןפרור

1980-ם"תש,(העיריהתחוםשינוי)ימו-אביב-תלאכרזת

;עיןולאחר,(הפקודה-להלן)יהעיריותלפקודת8סעיףלפיסמכותיבתוקף
:לאמורמכריזאני,האמורהסעיףלהוראותבהתאםהחקירהועדתשלבתסקיר

'צבט
ית ישונה,לפקודההראשונהבתוספתכאמורהמפורט,יפו-אביב-תלעיריתתחום.1

:יבוא,!האמורהבתוספתהפירוטובמקום

,6149עד6138,6147עד6108,6110,6111,6130נד6034,6106:גושים"
,6338,6609עד6217,6336עד6153,6208,6209,6212עד6151
,6651יד6638,6644עד6632,6634עד6610,6620,6621,6623

,6986,6988,6991עד6964,6966עד6772,6896,6900עד6768

עדoeo~,57%,55%עד7%7,9%7,7051עד01%,8-6992,9%
7118,7224,7226עד7104,7106עד7069,7071עד063,7065ל

.בשלמותם7230עד
/תגפלפי)אילוןנתיביתעלתמצירצפוניתהנמצאהקטע-6032:גושיםחלקי

עיריתתחוםשלבמפהכמסומן9נ-ו27,28מחלקותחלקים,(574

הפניםשןבידוהחתומה000,10:1מידהבקנההערוכהיפו-אביב-תל
-שהעת,(המפה-,להל)(1980באפריל13)ם"תשבניסןז"כביום
עלהממונהבמשרד,ירושלים,הפניםבמשרדמופקדיםממנהקים
:יפו-אביב-תלעיריתובמשרדאביב-תלמחוז

/תגפלפי)אילוןנתיביתעלתמצירצפוניתהנמצאהקטע-6035.
574)-

:חלקותוחלקי,בשלמותן10-ו1,2,3,6,7,8,9חלקות-
.במפהכמסומן,14-ו4,5,11,12,13.

אילוןנתיביתעלתלצירדרומיתהנמצאיםלקטעיםפרט-6036

,2ז-ו54,68,69,70,71:חלקותחלקי,(574/תגפלפי)4 כמסמן
.במפה

*
/תגפלפי)אילוןנתיביתעלתמצירצסוניתהנמצאהקטע-6037

.במפהכמסומן,65-ו2:מחלקותחלקים,(574
,744'מסהרחובלציהמזרחיתצפוניתהנמצאלקטעפרט-6129

;הטייסיםדרך

,744'מסרחובלצירמערביתהנמצאיםהקטעים-6141,6142,6146
;הטייסיםדרך

הטייסיםדרך,744'מארחובלצירדרומיתהנמצאהקטע-6143
;עודד'רח,1051דרךלצירומערבית

דרך,730'מסהרחובותלצירימזרחיתהנמצאלקטעפרט-6150
זכרוןאבני,1128'מסרחוב,השלום

.פו'"ז.8זק""נוי,)%שומדינה'וא1
.1"(זעם,;השיאת.,2

"
נו,

תת"ת"
1605-[5.,.[%1,".חקנשוננס.4:ע



.במפהכמסומן885מהלקהוחלק1חלקה-6;54
דרר730'מסהרחובותלצירידרומההנמצאמהגושחלק-6163

'מסהרכובותלציריומערגה,עמישברחוב,733-ו,השלום

;הטייסיםדרך744

.המאבק'רח741-ועודדרהוב1051--
-הגבודרך,731'מסהרהובוהלצירידרומיתהנמצאהקטע-6164

רטוב,733'מסהרחובותלציריומערבית,656'ומס,רה

;גונןרעוב,734-ו;עמישב

רחוב,704הרחובותלצירימערבית-דרומיתהנמצאהקטע-6167

;הנוערעלייתרתוב,701-ו,נחל-ערבי

2,138חלקותוהלקי137עד05נ-ו98עד88חלקות-6206

.במפהכמסומן,(דרכים)
כמסומןאמשן5,9,12הלקותוהלקי8,10,14,16להלקותפרט-6211

;במפה

(דרך)13מהלקהוהלק,131עד122וחלקות9להלקהפרט-6332

;במפהכמסומן

כרסומו237מחלקהוחלק15עד9,12עד2לפלקותפרט-6335
הנמצאיםלקטעיםפרט-6339,63431-6639;במפה

;הארציהכבישלצירמזרחית..

;(דרך)37-ו36הלקה-6414

והלק109עד38,106עד28,35עד20להלקותפרט-6615
.במפהכמסומן(דרכים)3,34,46מהלוות

.44-ו32,43עד29לחלקותפרט-6616
;במפתכמסומן5מחלקהוהלק;(דרך)2מחלקההלק-6617

;במפה';כמסומהאדוםלקודרומיתהנמצאיםהקטעים-י661--4618

;במפהכמסומן80מחלקהוחלק1,2,26,81,82הלקות-6643
-הנמשמערבהמטר75ברוחבלרצועהפרט-6989,וש69
.האמוריםהגושיםשלהמזרחיגבולםלאורךכת

אשו,3708,מסהדרךלצירמדרוםהנמצאהדרומילקטעפרט-6993
;במפהכמסומןהלזהמים'רח

'מסבדרךציר)האדוםלקודרומיתהנמצאיםלקטעיםפרט-6994
.במפהכמסומן(הלוחמים'רת3708

'מסבדרךציר)האדוםלקודרומיתהנמצאיםלקטעיםפרט-6995
;במפהכמסומן(הלוחמים'רה3708

3770כדררצירביןהנמצאהגוששלמערביהצפוןהקטע-6997

ידדד3דרךוציר(מחרוזת'רח) 6998
לרישוםבתכניתציבורילבניןהמגרשאתהמשליםהחלק-

;2/39/3'מסים-בתציבורישיכון

שלגרוחב)הדרךאתהכוללהגוששלהדרומילקטעפרט-7000
;ים-בבתהגבול'רחהנקראת(מטר10



.במפהכמסומןהאדוםלוימזרחיתהנמצאיםלקטעיםפרט-7048
רהוב3770'מסדרךלצירדרומההנמצאיםלקטעיםפרט-7050

ומזרחההלמית'רח,3776'מסהדרךמצירומורההמחרוזת
;במפהכמסומןהאדוםלקוודרומת-

רחוב,3708דרךלצירדרומיתהנמצאיםלקטעיםפרט-7056
.הלוחמים

;במפהכמסומן(דרך)8,12מחלקהלחלקפרט-7064

רחוב,704'מסהדרךלצירדרומיתמערביתהנמצאקטע-7105

;נחלערבי

-מער(הגבוריםרחוב)'אלדרךצפוניתהנמצאיםהחלקים-7153
.במפה'כמסומןהאדוםלקווצפוניתירושלים'שדלצירבית

.במפהכמטומןהגוששלצפוניקטע-7231-
לביןבזההמבוטליפו-אביב-תלעיריתשלהמערביהגבולשניןהיםחוףלאורךלשטחים
,במפהאדוםבקוהמסעןהגבול

בורגיוסף(1980באפריל13)מ"השבגיטןז"כ
("

..הפניםשר.--(נ-מ91

0פ19-פ"תש,(ק11'ת)(בישאגרת)שבע-לבארותלתזק

הרשויותוחוק,יהעיריותלפקודת250,2511-254סעיפיםלפיסמכותהבהוקת
:זהעזרחוקשבע-נארעיריתמועצתמתקינה,ו1962-ב"תשכ,(ביוב)המקומיות

:יבוא,,וד19--ב"חשל,(ביובאגרת)שבע-לבארעזרלחוקהתוספתבמקום.1

ונוספת".,...
(2סעיף)

,מיםק"מלכלרדזותגאגורותהאגרה
נ"נ

מ"
~Tpvn"עדהיחעיד111הזנו

il

,מלון-בתי,משרדים,מסחר,עסקים,מגורים.1

,צבא,ציבורמדסדות,מסעדות,אירוח-בתי

פורטשלא'צרכןוכלמרפאות,חולים-בתי
--42'זובתוספתאחרבמקום

."63.ומלאכהתעשיהמפעלי.2
נאויאליהו-,:נתאשו

שבע-בארעיריתראש(1980במרס23)מ"השבניסן'ו
.(6--18חט)

בורגיוסף
הפניפשר

.197'עמ,8בדשנוסח,ישרתימדינתדיני1
.156'עמ,ב-תשל96ן'עמ,ג"תשכס"ס2
.1731'עמ,ס"תשל;841'עמ,ב"תשלת"ק3

1-1607!1980.5,תחםבערט"כ,4124התקנותקובץ



עורחוק

~

רכבהעמדת)גן-מת
~

1980-ם"תש,(חזייתו

קהתעבורהלפקודתדדוסעיף,והעיריותלפקודת259סעיףלפיסמכותהבתוקף

:זהעזרחוקגזרמתעיריתמועצתמתקינה

"
-זהעזרבהוק.1גיוות

להלן)ו1961--4"תשכ,התעבורהבתקנות"ציבוריאוטובוס"כמשמעות-"אוטובוס"
;(התעבורהתקנות-

;אוטובוסשאיננוציבורירכב-"מונית"

מילרבותבתחומהנמצאתשהעיריההמחוזשלהמשטרהמפקד-"המשטרהמפקד"
;מקצתןאוכולן,זהעזרחוקלפיסמכויותיואתבכתבלוהעבירהמשטרהשמפקך

-סמכואתבכתבלוהעבירהתעבורהעלשהמפקחמילרבות-"התעבורהעלמפקח"

"
מק:ג:ב::~מבייי

ש;בבלפיסעיו2
;(א)3סעיףלפימוסדרחניהכמקוםשנקבעחניהמקום-"מוסדרחניהמקום"

;רווחהפקתלשם,לעיריהפרט,אדם,בידהמתנהלחניהמקום-"פרטיחניהמקום"

;גן-רמתעירית-"עיריה"

ןזהעזרחוקלעניזפקחלהיותבכתבמינההעיריהשראשאדם-"פקח"

עזרחוקלפיסמכויותיואתבכתבלוהעבירהעיריהשראשמילרבות-"העיריהראש"
;מוצתןאוכולן,זה

;אופנייםלמעט,התעבורהבפקודתכמשמעותו-"רכב"

;התעבורהבתקנותכמשמעותם-"תמרור"ו"ציבורירכב","פרטירכב"

חלקלרבות,העיריהבתחוםהנמצא,התעבורהבפקודתכמשמעותהדרך-"רחוב"
.מרחוב

"
ראשרשאי,המשטרהמפקדעםהתיעצותולאחר,התעבורהעלרמפקהבהסכמת.2י.1""ינגנת

לקבוע,רכבשלמסוייםסוגאורכבשלהעמדתואתולהסדירלהגביל,לאסורהעיריהניתרננ"
וב,רכבשלמסוייםלסוגאולרכבהחניהמותרתשבוחניהכמקוםאחרמקוםאורחוב

" .המותרהרכבכלימספרואתהחניהמותרתשבהםוהתקופותוהשעותהימיםאתלקבוע
.מקוםבאותולהמה

מ"פ"מ
העיריהראש(א).3"

רשאי
מפקדועםהתעבורהעלהמפקחעםהתייעצותלאחר מ

עלבוהחניהאתולהסדירמוסדרחניהכמקוםחניהמקוםלקבועשטרהרש"
סדרוידי

.מיתייםמכשיריםאו.חניהכרטיסיבאמצעותאו
לצייתחניהבמקוםרכבהמעמידאדםחייב,סדרןידיעלהחניהסודרה(ב)

.בחניההקשורעניןבכלהסדרןלהוראות

):1):::::::::::ך::::::::::::

נן,ן.(21ןת,);:",יי,1608
"

ן,.י.י.,,.תדקי..



במקוםרכבהמעמידאדםחייב,מיכנתםמכשיריםבאמצעותהחניהסודרה(ג)
המכשירמול,והמנוייםכךלשםהמסומניםמהשטחיםאחדבתוךלהעמידוההניה
למשך,החניהלזמניהנוגעבכל,בוהכתובותלהוראותולציית,שטחלאותוהמסונף
.החניהבהסדרתהקשוראחרעניוולכלהמכשירלהפעלת,החניה

--- באמצעותהחניהסודרה(ד)
במקוםרכבהמעמידאדםחייב,חניהכרטיסי

-החניה

באופןאוצבעבקוויהמסומנים,הפנוייםמהשטחיתאחדבתוךלהעמידו(1)
;מסורגיםשטחיםישנםאם"אחר

התאריךמסומניםשבהםהחניהכרטיסחלקיאתלנקבאולתלוש(2)
-כרטיגבישעללהוראותבהתאםהכל,הרכבהחנייתעפמיד,החניהומשך

;החניהסי

הקדמיתהדלתלהלוןאוהקדמיתלשמשההחניהכרטיסאתלהצמיד(3)

*
והתאריךהחניהמשךשסימוןבאופן,למדרכההקרובהפנימיבצדהרכבשל
;מבחוץיראו

החניהכרטיסגביעלהמפורטותההוראותכלאחרולמלאלציית(4)
זמני,החויהלמקוםהגוועגבל,לחניההמיועדבשטחהמוצבהתמרורועל

הקשוראחרעניןוכלהחניהכרטיסמילוי,החניהמשך,המותריםהחניה
.החניהבהסדרת....

רשיוןפיעלאלא,פרטיחניהמקוםלנהללאחרירשהולאאדםינהללא(א).4
.הרשיוןלתנאיובהתאםהעיריהראשמאת

לתתהלסרבאולתתורשאיוהוא,העיריהלראשבקשהיגישברשיוןהרוצה(ב)
.לבטלםאולשנותם,מהםלגרוע,עליהםלהוסיף,תנאיםבולקבועובזלהתלותואולבטלו

נתינתהמיוםאחתשנהעלתעלהשלאלתקופהיהיההריפיתתוקף(ג)

המחושבתאגרה,קבלתולפני,לעיריההמבקשישלם,רשיוןלתתמשהוחלט(ד)

.ההניחמשטחלדונםלשנהשקלים120שלשיעורלפי
.מקצתהאוכולה,האגרהמתשלוםרשיוןמבקשלפטוררשאיהעיריהראש(ה)4

כהסכמתרקיינתןמרחובבחלקאוברחובפרטיחניהמקוםלנהלרשיון(ו)

._-.המשטרהמפקדעםהתייעצוהולאחרהמפקח,י

ברחוברכב,להחנותאולהעמידלאחרירשהולא,יחנהולאאדםיעמידלא(א).5
בהתאםתסומןוהאיסור,2סעיףלפיהעיריהראשגידיבונאסרהשהחניהבמקום
-ל"תש,(תמרוריםקביעת)התעבורהלהודעת

~
ו

~
אלא,בתמרור,(ההודעה-להלן)14

.פוסקתזבלתימיידיתלפריקהאולטעינהאו,להורדתםאונוסעיםלהעלאתהדרושלזמן
במקוםרכבלהחנותאולהעמידלאחרירשהולא,יחנהולאאדםיעמידלא(ב)

-אלא,חניה
;העיריהראשבידיהותרהשםשחנייתםלסוגיםך=שהרבבאם(1)

אם-אחרבאופןאוצבעבקוויהמסומניםמהשטחיםאחדבתוך(2)
;כאלהמטומניםשטחיפיש

וצל,ען.פקייועת4



;במקוםהחניההותרהשבהםהתקופהובמשךבזמן(3)

לחניהכמותרשנקבעבמספררכבידיעלתפוסההניהמקוםכשאין(4)
.אההבבת

המונעקלקולשנתקלקלרכבברחובלהעמידלאחרירשהולאאדםיעמידלא.6שנתויוידני
לתנועתהמיועדהרהובצדשלהימניתלשפה,האפשרככל,סמוךאלא,הנסיעהדצושכת

עדאובמקוםבולעשותםשישnvlesaלהמשכתהכרחייםהיקוניםלשםואלא,רכב
.דיהרללאיועבראויתוקןשהרכבובלבד,תיקונולמקוםהרכבשיועבר

שנקבעחניהבמקוםאלאמוניתלהחנותלאחרירשהולאאדםיהנהלא(א).7מימית
לתנאיובהתאםהעיריהראשמאתהיתהפיעל,למוניותחניהכמקוםאו,מוניותכתחנת
.ההיתר

לחתהלסרבאולתתורשאיוהואהעיריהלראשבקשהיגישבהיתרהרוצה(ב)
-.לבטלםאולשנותם,מהםלגרוע,עליהםלהוסיף,תנאיםנולקבועוכן,להנעלותואולבטלו

*עלהמפקחבהסכמתהעיריהראששיקבעבטוטםעוזךיהיהכאמוההיתר(ג) .התעבורה
.נתינתושלאחרבדצמבר31ביוםיפקעכאמורהיתר(ד)

25בסךאגנה,קכלהולפני,לעיריההמבקשישלם,היחולתתמשהוחלט(ה)-

תופחת,'ביונ30-הלאחרההיתרניתן;ההיתרלפימותרתשחנייתהמוניתלכלשקלים
.שקלים50.12-להאגרה

נ(ו)
ויראהובמוכיחההיתראתיחזיק,כאמורהיתרניתןשלגביהמוניהנ"

.דרישתםלפילפקחאולשוטר
בוהובמוניתלהתנותאולהעמירלתחרירשהולאיחנהולאארםיעמידלא(ו)

גאתאלא,להורדתםאונוסעיםלהפלאתהדרושעלהעולהלזמן
:מאלה"

חנייתהאווהעמדתה,לרשותוועומדתנוסעמאתמוזמנתהממיתאם(1)

.נוסעלאותודייתנהלשםהם
-."פנוילא"בשלטמסומנתוהיאבמוניתהולכההוצעהלאאם(2)

-שנקבמקוםאלאברחובאוטובוסלהעמידלאחרירשהולאאדםיעמידלא(א).8ס.י~אייונ

מספרואתעליוהנושא,בהודעהשנקבעכפיבתמרורוהמסומןאוטובוסיםכתחנתבע
- .בלבדמסעיםלהורדתמיועדתשהתחנההודעהאוהאוטובוסיםקושל

לזמןהאמורבמקוםאוטובוסלהעמידלאחרירשהולאאדםיעמידלא(ב)
"לגגיחלהאינהזוהוראה;נוסעיםלהעלותאולהורידכדיהדרושעלהעולה

חנה
.סופית

העולהלזמןסוסיתבתחנהאוטובוסלהחנותלאחרירשהולאאדםיחנהלא(ג)

.בתמרורהנקובהאוטובוסיםמספרידיעלתטווההיאעודוכלבתמרורהנקובהומןעל

לפישנקבעוהכדראוהגבלה,איסורכלוכןחניהמקוםבליצייןהעיריהראש.9-",המייי סעיף
.בהודעהשנקבעמתאיםבתמרור,2

את,לוסמוךשייקבעבלוהאו,התמרורגביעללצייןרשאיהעיריהראש(א).10ייב"ז"'י ימין
.מסוייםחניהבמרוםלהעמידושמותרהרכבשלהרישוםוסימנירישוםמספרוש"

ל161
וזת,""יגו"

~
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ולא,יחנהולאאדםיעמידלא,(א)קטזבסעיףכאמורהעיריהראשציין(ב)
הרישוםוטימןהרישוםשמספררכב,הניהמקוםבאותו,להחנות.אלהעמידלאחרירשה
...כאמורמצוייניםאינםשלו

הסדראגרת במקוםרבב,להחנותאולהעמידלאחרירשהולא,יחנהולאאדםיעמידלא(א).11

בהתאםהניהמקוםלאותושנקבעבשיעורהסדראגרתשילםאםאלא,מוסדרהגיה
.בתוספתהנקוביםהאגרהלשיעורי.

בעדוששולםהחניהמזמןלמעלהמוסדרהניהבסקוסרכבאדםהשאיר(ב)
אגרהששילםלאחראלאמשםיוציאולא,מקוםבאותולהניההמותרתהתקופהובתוך
.הנוסףהחניהזמןבעדנוספת

באופןאיתויםאותותמורתלידיוהאגרהתשולם,סדרןבידיההניהסודרה(ג)

.העיריהראששיקגעאחר

4
המיכנילמכשירהאגרהתוכנס,מיבנייםמכשיריםבאמצעותהחניהטהירה(ד)
.המכשיריםגביעלשצויינוהשימושלהוראותבהתאםמיוחדתמתכתבתויתאוטבע

כרטיסרכישתידיעלהאגרהתשולם,חניהכרטיסיבאמצעותהחניהסודרה(ה)
עזרחוקלהוראותבהתאםהחניהכרטיסהצגת-אי;זהעזרלחוקבהתאםוהצגתוהחניה

.כאמורהאגרהתשלוםלאילכאורהראיהתהווהזה
חניהכרסיס ובהתאםזהעזרחוקלהוראותבהתאםאלאחניהבכרטיסאדםישתמשלא(א).12

.הכרטיסגביעלהמפורטותלהוראות
.המועצהידיעלכדיןואושיהודפסשלאחניהבכרטיסאדםישתמשלא(ב)
.אחתחניהמאשרליותרחניהבכרטיסאדםישתמשלא(ג)
כדיבכךאיןאולם,אחתחניהבעדאחדמכרטיסביותראדםישתמשלא(ד)
חניהכרטיסבמקוםאחדכלשעהחצישלחניהכרטיסיבשנילהשתמשמאדםלמנוע

.רצופותדקות60שלחניהמשךעליורושיתלשושהתלושיםבתנאיוזאת,אחתשעהשל
החניהבכרטיסלאמורבהתאםיהיה.,חניהכרטיסבאמצעותהחניהמשך(ה)

נמשכתעודוכל,הרכבהחנייתבעתינקבאואדםיתלושולאבמקוםהמוצבובתמרורן
במקוםהמוצבבתמרורצויינהאםאלא,החניהמשךאתהמורהאחדמתלושיותר,החניה
.אחרתהוראה

י:שכקניקןשלהדדיתהכרהבדבראחרתמקומיתרשותעםהסכםלידיהעיריההגיעה.13יי
אושר;מקשיתרשותאותהשלהחניהכרטיסהמועצהלאישוריובא,החניהכרטיסי
שהודפסחניהככרטיסאותויראו,המועצהבידימקשיתרשותאותהשלהחניהכרטיס
להוראותבהתאםייעשהבווהשימוש,(ב)12בסעיףכאמורהמועצהבידיכדיןואושר
,..זהעזרחוק

פיקוחות'סמכו

...זהעזרחוקהוראותקויימואםלבררכדין

סעיףלפיבסמכויותיומהשתמשאותוימנעולאלפקחאדםיפריעלא(ב)

--------------------------~.(א)קטן_

1611 ,ינחת,



.שקלים500קנס-דינו,והעורחוקמהוראותהוראהעלהעובר.15
.בטל-וז195-ו"תשי,(וחנייתורכבהעמדת)גן-לרמתעורחוק.16

תוספת

"
((א)11עיף

ידיעלמוסדרהניהבמקוםהניההסדראגרת.1
ס'י"גש"יי""-רכנלכל,סדרן

50.1ממנהלחלקאוהראשונהלשעה

1ממנהלחלקאונוספת'שעהלכל

50(מראשלחודש)משאיתלכל

40(מראשלחודש)אחרתמשניתלכל

10(מראשלחודש)אופנועלכל

באמצעותמוסדרחניהבמקיםחניההסדראגרת.2

-רכבלכלי,חניהכרטיסי
40.0ממנהחלקאושעהלכל,

.20.0ממנהחלקאושעהחצילכל

פלדישראל.נתאשר
גן-רמתעיריתראש(1989באפריל13)ם"תשבניסןז"כ ,

(טא

.מסכיםאני
לנדאוחייםבורגיוסף

-
התחבורהשרהפניםשר

328נ'עמ,י"תשת"ק5
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-ם"תש,(שיוםמשפטביתאימחווימשפטמביתענייניםהעבדת)משפס"'בתבתקנות

ל"צ"(ג)(2)25סעיף"במקום,2נתקנה,1332'עמ,ם"חשAIIOהתקנותבקובץשפורסני,%19

."(ג)28סעיף"
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