רממסות

קובץ התקנות
פ״ז בניסן תשכ״א
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 13באפריל 1961
עמוד

תקנות המועצה המשפטית )תיקון( ,תשכ״א—1961
•
תקנות התעבוךה )בתי ספר לנהיגה.,הוראה והדרכה( )תיקון( ,תשכ״א—• 1961
*
•
•
..
•
....
תקנות מניעת שטפון )ביטול( ,תשכ״א—1961
•
•
•
תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( )תיקון( ,תשכ״א—1961
.
.
.
.
תקנות חינוך ממלכתי )העברה( )תיקון( ,תשב״א—. 1961
•
•
 .י•  .י
.
•
צו לימוד חובה )ארנונה( ,תשכ׳יא—; . 1961
•
•
•
צו לימוד חובה )שיעור השתתפות בהוצאות חינוך( ,תשכ״א—1961
•
י־
•
י
״.
ציו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון( ,תשכ״א—1961
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הרכבת מנועי דיזל ברכב( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—
•
•
•
.
.
.
.
.
.
.
. 1961
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים( )מס׳  ,(4תשי״ט—) 1958ביטול(,
.
,
.
.
.
.
,
.
.
.
תשכ״א—1961
.
צו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )מס׳ ) (3תיקון מם׳  ,(12תשכ״א—. 1961
•
•
•
•
צו מס שבח מקרקעין )פטור( )מס׳  ,(6תשכ״א—• 1961
.
.
.
כללי מים )שימוש במים בחנות דגים() .תיקון( ,תשכ״א— 1961י
.
החלטות ה מ ס ת בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים ,מכס או בלו
• •• •
•
•
•
צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״ .
צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתדוכה״ לסוג ״מירי״

1 5 5 6
1 5 5 6
1 5 5 7

,
-

1 5 5 7
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?
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1 5 6 0
1 3 6 2

1 5 6 2

1563
1564
1 5 6 6
י

1566
1566
ז
י 1
( 1 5 7
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מדור לשלטץ מקומי
צו הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש()תחומי רשויות מקומיות המשמשים לנופש או
•
. . . .
.
,
.
להבראה( )תיקון( ,תשכ״א—!961
צו תכנון ערים )אשרי( )תיקון( ,תשכ״א—1961
•
•
•
•
•
צו תכנון .ערים )בישנים( )תיקון( ,תשכ״א—• 1961
•
•
׳ צו תכנון ערים )הדרים( )תיקון( ,תשכ״א—1961
•
•
•
צו תכנון ערים )לודים( )תיקון( ,תשכ״א—1961
.
.
.
.
.
.
צו תכנון עדים )סומכי( )תיקון( ,תשכ״א—1961
.
.
.
•
.
צו תכנון ערים )שורקות( )תיקון( ,תשכ״א—•1961
.
.
.
.
.
צו תכנון ערים )שמעונים( )תיקון(,תשכ״א—. 1961
•
•
•
.
.
צו תכנון ערים )שקמים( )תיקון( ,תשכ״א—. 1961
.
. . .
.
.
צו תכנון ערים )שרונים( )תיקון( ,תשכ״א—. 1961
.
.
.
.
חוק עזר לרמת־גן )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״א—1961
.
.
.
.
חוק עזר לגזר )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—• 1961
. . .
.
חוק עזר לג׳לג׳וליה )קביעת לוחיות־מספר בבנינים( ,תשכ״א—1961
.
.
.
.
חוק עזר לגן־רוה )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״א—. 1961
חוק עזר לבפר־קרע )היטל עינוגים( ,תשכ״א—1961
• «
תיקון טעות

1 5 7 2
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1 5 7 3
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1 5 7 3
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פקודת המועצה המשפטית1938 ,
ת ק נ ו ת בדבר ה ת מ ח ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המועצה המשפטית v 1938 ,סעיף  29לפקודת
עורכי הדין , 1938 ,הסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948וסעיף  45לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957אני מתקין תקנות אלה:
2

3

תיקח תקנה 80

-השם

4

.1

בתקנה  30לתקנות המועצה המשפטית ,תשי״ג—— 1953
) (1בהערת השוליים יווסף ״וסיום התמחות״ ן
) (2אחדי תקנת משנה )א( תיווסף תקנת משנה זו:
״)א (1מנהל בתי המשפט או המנהל הכללי של משרד המשפטים ,הכל לפי
הענין ,רשאים לסיים לפני זמנה התמחותו של מתמחה אם הדבר דרוש למען
עבודתם התקינה או הסדר הטוב של בתי המשפט או השירות המשפטי,״

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המועצה המשפטית )תיקון(׳ תשכ״א—1961״.

5

כ׳ בניסן תשכ״א ) 6באפריל (1961

פנחס רוזן
שר המשפטים

)חמ (70330
>
:

ע״ר  ,1938תום׳  1מם׳  ,843עט׳ .86
ע״ר 1 ,1938תום׳ טס׳  ,43Sעמ׳ .75
ע״ר ת׳מ׳׳ח ,חוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

1

ם״ח  ,233ת׳עי״ז ,עמי .148
ק״ת  ,344תשי״ג ,עמ׳ .772

פקודת התעבורה
ת ק נ ו ת בדבר רשיונות בתי םפר לנהיגה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לפקודת התעבורה  ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד( לפקודת
ג

סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקו!
תקנה 32

הח'5פת•
התוספת

הנאמר בתקנה  32לתקנות התעבורה )בתי ספר לנהיגה ,הודאה והדרכה( ,תשי״ג—
.1
) 1953להלן — התקנות העיקריות( ,יסומן כתקנת משנה )א( ואחריה יבוא:
״)ב( כעד בחינות לפי תקנות  13ד 18ישולמו האגדות המפורטות בתוספת.״
3

.2

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

״תופפת
.1

.2
.3
.4
.5
.6

)תקנה (32
אגרת רשיון לבית ספר שלרשותו עומד לצרכי הוראת נהיגה —
)א( רכב אחד
)ב( יותר מרכב אחד
אגרת כפל רשיון לבית ספר
אגדת רשיון להוראת נהיגה
אגרת כפל רשיון להוראת נהיגה
אגרה בעד בחינה לקבלת רשיון להודאת נהיגה
אגדה בעד בחינה נוספת לפי תקנה 18

_!1בייז_
—75
—150
—5
—10.
—2.
—30
—15״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )בתי ספר לנהיגה׳ הוראה והדרכה( )תיקון(׳
.3
תשכ״א—1961״.
י״ח בניסן תשכ״א ) 4באפריל (1961
)חמ (756104

י צ ח ק ב ן־ אהר ן
שר התחבורה

חוקי א׳׳י ,כדר ג׳ ,פרק קכ״ח ,עמ׳ •1271
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מסי  ,2עמי .1
ק״ת  ,347תשי״נ ,עמ׳ .810

1556

קובץ התקנות  ,1132כ׳׳ז בניסז ת׳ןוכ״א13.4.1961 ,

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—1957
י

תקנות־ בדבר׳ מניעת שטפו!

•  :׳ • " ־ ־ • . ,

בתוקף סמכותי לפי.סעיף  61לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות .,תשי״ח•—1957
י אני מתקין תקנות אלה:
.1

תקנות מניעת שטפון ,תשט״ז— — 1956בטלות.

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מניעת שטפון)ביטול( ,תשכ״א—1961״.

2

.

ב

ט׳^ז בניסן תשכ״א )2באפריל (1961
°
) ח מ

ה׳גים

משה דיין
שר החקלאות

( 7 3 9 0

1

יטיי

סייח • ,230תשי״ח ,עט׳ .4
ק״ת  ,099תשט״ז ,עמי 714
ק״ת  ,701תשי״ז ,עמי .1379

חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
חוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת בדבר רישום לגני ילדים ולבתי ספר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
חינוך ממלכתי ,תשי״ג— , 1953אני מתקין תקנות אלה:

ולפי סעיף  34לחוק

2

במקום תקנה  12לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום( ,תשי״ט—, 1959
.1
תבוא תקנה זו:
3

״ייעת
׳ י י
נ י ה

?

ח ע ט י ? ח

הח5פתמקנה12

)א( רשם לא ייעץ לרושמים בענין הבחירה בין מוסד לחינוך
.12
ממלכתי לבין מוסד לחינוך ממלכתי דתי וכן יימנע מכל העדה העשויה
להשפיע על בחירתם החפשית של הרושמים.

׳•..

)ב( בימי הרישום ,כאמור בתקנה ) 6א( ,לא תנוהל תעמולה
בקשר לרישום תלמידים ,בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית ,שבה
נערך הרישום.
)ג( ראה הרשם שמתנהלת תעמולה כאמור בתקנת משנה )ב(,
ינקוט בכל האמצעים המתאימים כדי להפסיק א ת התעמולה .לא עלה
הדבר בידו ,או היה לו יסוד להניח כי התנהלה תעמולה בתקופה האסורה,
יודיע על כך לרשם הראשי אשד יחליט אם להפסיק א ת הרישום״.
.2
196,1״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי)רישום( )תיקון( ,תשכ״א—

י״ח בניסן תשכ״א ) 4באפריל (1961
( 7 3 5 0 0 0

) ח מ

1
2
8

השפ

אבא אבן
שד החינוך והתרבות

ם״ח  ,26תיע״ט ,עט׳ .287
ס״ח  ,131תשי״נ ,עט׳ .137
ס״ת  ,893תשי״ט ,עט׳ .1160

קובץ התקנות  .1132כ״< בניסן ת׳&כ׳׳א13.4.1061 ,

1557

חוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה ע ב ר ת תלמידים ממוסד חינוך א ח ד למשנהו
בתוקף סמכותי לפי םעיף  34לחוק חינוך ממלכתי ,תשי״ג— , 1953אני מתקין תקנות
ג

אלד:.
החלפת תקנה 4

במקום תקנה  4לתקנות חינוך ממלכתי)העברה( ,תשי״ט— , 1959תבוא תקנה זו:
.1
)א( במועד ההעברה לא תנוהל תעמולה בענין הגשת בקשות
״איסור ייעי־י .4
העברה בתחום שיפוטה של רשות החינוך המקומית שבה מתנהלות
י
2

י נ י ה

5

ת ע מ י  5ה

פעולות העברה ,וכן יימנע נציג רשות החינוך המקומית מכל הערה
העשויה להשפיע על ההורה המבקש העברה.
)ב( ראה הרשם כמשמעותו בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי
) .רישום( ,תשי״ט—) 1959להלן — תקנות הרישום( ,כי מתנהלת תעמולה
כאמור בתקנת משנה )א( ,ינקוט בכל האמצעים המתאימים כדי להפסיק
את התעמולה .לא עלה הדבר בידו ,או היה לו יסוד להניח כי התנהלה
תעמולה בתקופה האסורה ,יודיע על כך לרשם הראשי כמשמעותו
בתקנות הרישום אשר יחליט אם להפסיק את קבלת בקשות ההעברה.״
3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך ממלכתי )העברה( )תיקון(׳ תשכ׳יא—1961״.

.2

אבא אבן
שר החינוך והתרבות

י״ח בניסן תשכ״א ) 4באפריל (1961
)חט (73513
ס״ח  ,131תשי״נ ,עמ׳ .137
ק״ת  ,893תשי״ט ,עט׳ .1169
ק״ת  ,893תשי״ט ,עט׳ .1160

חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
צו ב ד ב ר ה ט ל ת א ר נ ו נ ה על ידי ר ש ו י ו ת ח י נ ו ך מ ק ו מ י ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק לימוד חובה ,תש״ט— , 1949ולאחר התייעצות עם
שר הפנים ,אני מצווה לאמור:
ג

סמכות להטיל
ולנכות
ארנונה

רשות החינוך המקומית בכל כפר מן הכפרים המפורטים בתוספת ,מוסמכת להטיל
.1
על תושבי השטח שהוא תחום שיפוטה )להלן — תושבים( ,ולגבות מהם ארנונה לכיסוי
ההוצאות הכרוכות במילוי החובות המוטלות עליה לפי החוק.

עקרונות
להטלת
הארנונה
ושיעורה

הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום ט׳ באלול תש״ך ) 1בספטמבר (1960
.2
והמסתיימת ביום י״ט באלול תשכ״א ) 31באוגוסט  (1961על ידי כל אדם שהיה בתקופה
האמורה תושב בן  18ומעלה והחזיק כבעל או כשוכר בדירה ,בבית עסק ,במכונית׳ בטרקטור
או בבהמה כמפורט בתוספת:
) (1בשיעור הנקוב בתוספת בצד שמו של כל כפר ,וכן
) (2בשיעור השווה לסכום מס הרכוש החקלאי המגיע ממנו בהתאם להוראות
פקודת מס הרכוש החקלאי , 1942 ,בעד אותה תקופה.
2

הודאות סעיף  (2)2לא יחולו על תושבי הכפרים אל־בועייגה ,ברטעה ,גיודיידה,
.3
ג׳יםר אלזרקא ,דייר אל־אםד ,מכר• ,מוקייבלה ,םנדלה׳ עיילוט ,עין מאהל ,ערב אלגריפאת,
ע ר ב אלזובידאת ,ערב אלחלף ,ערב אלכעבייה ,ערב אלםעאידה מנשית זבדה ,ערב אלםע־
אידה אום אלגנם וערב אלשיבלי.
1
2

1558

ם״ח  ,26ומ6״ט ,עט׳ .287
ע״ר  ,1942תוס׳  1טס׳  ,1182עט׳ .9
קובץ התקנות  ,1132כ״ו נניס! תשכ״א13.4.1961 ,

מועדי תשלום
׳ .4י מועדי תשלוט הארנונה ייקבעו על ידי כל דשות חינוך מקומית לגבי השטח שבתחומ
י * \.־ הארנונה י
•
י
•
•י
 .י.
׳שיפוטה•.׳
.5

לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה )ארנונה( ,תשכ״א—1961״.

ה

'

ע ט

תופפת
)סעיפימ  1ר(2
לכל חדר המקורה
בטו! או רעפים
עם תקרה

לכל חדר בנוי
מאב! וסיד

י=1 -
׳_ ו ; י-

3ו_2
3

£

1צ
לירות לירות

 .1אל־בועיינה
 .2ביר אל־סיכד,
 .3ברטעה
 .4ג׳ודיידה
 .5ג׳יסר אלזרקא
 .6ג׳ת׳)של עכו(
 .7דייר אל־אסד
 .8דייר חנא
 .9זלפה
 .10חורפיש
 .11יאנוח
 .12כיסרא
 .13כפר סומייע
 .14מועאויה
 .15מוקייבלד,
 .16מכר י
 .17נחף
 .18סולם
 .19סנדלר,
 .20עארה
 .21עיילוט
 .22עין מאהל
 .23עין סהלה
 .24ערב אלגדיפאת
 .25ערב אלזובידאת
 .26ערב אלחוג׳יראת אלזהרה
 .27ערב אלחלף
 .28ערב אלכעבייה
 .29ערב אלסואעד אלכמאנה
 .30ערב אל־סואעד אלמל אלגרבי
 .31ערב אלסעאידה מנשית זבדה
 .32ערב אלםעאידה אום אלגנם
 .33ערב אלשיבלי
 .34ערערה

לכל חדר בנוי מאב!
ותקרתו מעץ או
ענפים ועפר

ש ם הכפר

לירות

לידות

11

ג*

 3״

2.25
—2.
—4.
—6.
—4.

לירות

3 u

_! u
יע «
לירות' לירות

1.50
—1.

לירות

לירות

 • 1* -׳

לירות

—10.

—2.
—5.

—4.

3.50
—8.

—10.
1.20
—, 4.
—4.
—1.
—1.
3.50
—4.
—8.
—4.
—10.
2.50
—5.
2.50
—5.
—3.

3

ז.
3 —1
5! —4
 3״

י.»-

3 3
 3יי
3
-• 1,
 •01י^

לכל מכונית או
טרקטור

1

—10.
—6.
—1.

—3.

—10.

1.12

9.

—1.
0.50
1.50

—7.׳
—3.
—6
—1

3.50

—2.

—7.
—2.
—7.
1.50

—10.
—10.
—3.

—5.
—1.

—1.

—15.
—15.

—4.
—2.
—2.
—3.

—5.
—5.

1.50
—8.
—4

—10.
—6.
—4.

—2.
—3.

—4

—6.
—8.
—8.
—3.

ט׳ בניסן תשכ״א ) 26במרס (1961
)חמ (73503
קובץ התקנות  ,1132כ"! בניס! תשכ״א13.4.1961 ,

—4.

—4

אבא

אבן

שר החינוך והתרבות
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חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
צו בדבר שיעורי ה ה ש ת ת פ ו ת של המדינה ושל רשויות חינוך מקומיות
בהוצאות חינוך
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 7ב( לחוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
עם שר הפנים ,אני מצווה לאמור:
שיעורי
ההשתתפות

ולאחר התייעצות

השתתפותה של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בכל אחד מהישובים שב
.1
תוספת ,בקיום מוסדות החינוך הרשמיים שבהם ניתן חינוך יסודי לילדים ולנערים הגרים
בתחום שיפוטה שליאותה רשות חינוך מקומית ,תהיה לגבי תקופת שנת הלימודים תשכ״א,
בשיעורים אלד:.
שיעור
שיעור
שיעוד
שיעור
.2

השתתפות
השתתפות
השתתפות
השתתפות

המדינה במשכורת המורים
המדינה בהוצאות אחדות
רשות החינוך המקומית במשכורת המורים
רשות החינוך המקומית בהוצאות אחרות

.

100%
0%
0%
100%

לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה )שיעור השתתפות בהוצאות חינוך( ,תשכ״א—1961״.

תופפת
שט חישוב
אבו אירקייק
אבו גוש
אבו סנאן
אום אל פחם
איבטין
איכסאל •
איכסיפה אבו ארביעה
באקר ,אל־גרבייה
בועיינה
ביענה
ביר אלסיכה
בית ג׳ן
ברטעה
ג׳ואריש
גיודיידה
ג׳וליס
ג׳יסר אלזרקא
ג׳יש )גוש חלב(
ג׳לג׳וליה
ג׳ת )מחוז השומרון(
ג׳ת׳ )הגליל(

שם חישוב
דאלית אל־כרמל
דבוריה
דחי
דייר אל אסד
דייר הנא
מון
אל הוזייל
ואדי
ואדי
ואדי
ואדי

חמאם
סלאמה
אל עיין
אל קסב

זלפה
חורפיש
חיפה )לגבי ביה״ס הערבי,,אחוד,״(
טובא
טורעאן
טייבה — של השרון
טייבה — של העמק
טירת בני סעב ,
טמרה — של עכו
טמרה— של העמק

ס״ח  ,26תש״ט ,עמי ,287

1560

קובץ התקנות  ,1132כ״ז בניס! תשכ״א13.4.1001 ,

שם הישוב
יאנוח
יאפת אל נאסרה )יפיע(
ירושלים )לגבי ביה״ס הערבי בבית ספאפא(
ירכא
1

כאבול
כוכב אבו אל הייג׳א
כיסרא
כפר ברה
כפר יאסיף
כפר כמא
כפר כנא
כפר מיםר
כפר מנדא
כפר סומייע
כפר קאסם
כפר קרע
לוד)לגבי ביה״ם הערבי בלוד(
מגיד אל־כרום
מוגאר
מוסמוס
מועאליה י
מוקייבלה
מושירפה
מזרעה
מייסר
מיעיליא
מכר
משהד
נאעורה
נחף
נין
נצרת
סאג׳וד
סאלם
סולם
םכנין
סנדלה
עארה
עבלין
עוזייר
עיילבון
עיילוט
עין אל אסד
עין מאהל

ט׳ בניסן תשכ״א ) 26במרס (1961
)חמ (73507

קובץ התקנות  ,1132כ׳׳ז בניסן תשכ״א1.3.4.1961 ,

'עין סהלה
•עין ראפה ־
עיםפיה
עיראק אל שבאב
עכברה
עכו)לגבי ביה״ס הערבי עכו(
עראבת אלבטוף
ערב אל גוריפאת
ערב אל היב אבו סיאח
ערב אל היב פרוש רומאנה
ערב אלזובידאת
ערב אלחוג׳יראת אלביר אלמכסור
ערב אלחוג׳יראת אלזהרה
ערב אלחלף
ערב אלח׳דובייה
ערב אלכעבייה
ערב אל לאקיה
ערב אל מזאריב
ערב אל םואעד אלכמאנה
ערב אל סואעד אלמל
ערב אל סואעד אלסמניה
ערב אל סייד
ערב אל סעאידה — אום אלגנם
ערצ אל סעאידה — מנשית זבדה
ערב אל סעדייה
ערב אל עזאזמה
ערב אל עטאונה
ערב אל עראמשה
ערב ראם עלי
ערב אל שיבלי
ערערה
פסוטה
פקיעין)בוקייעה(
פוריידיס
קלנםווה
ראמה
רומאנה
ריחאניד.
דיינה
רמלה )לגבי ביה״ס הערבי ברמלה(
שעב
שפרעם
תל־אביב־יפו)לגבי ביה״ס ״חסן ערפה״ ביפו(
תרשיחא

א ב א אבן
שר החינוך והתרבות

פקודת התעבורה
צו בדבר עבירות קנס

 -י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לפקודת התעבורה  ,אני מכריז ומצווה לאמור:
1

תיקו! התוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו התעבורה )עבירות קנס( ,תשי״ט— , 1958אחרי חלק ג׳

.1

2

יבוא:

״חלק ג׳ :1תקנות הטיס )העמדת רכב וחנייתו בשדה התעופה לוד( ,תשי״ט—

1959

3

׳עיעוו,הקנס בלירות

התקנה

5
11
השם

15
5״

לצו זד ,ייקרא ״צו התעבורה )עבירות קנס( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.
כ׳ בניסן תשכ״א ) 6באפריל (1961
)חמ (756103

אני מסכים.
פנחס רוזן
שד המשפטים
1
2
3

יצחק בן־אהרן
שד התחבורה

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קכ״ח ,עט׳  ; 1271ש״ח  ,252תשי״ח ,עמ׳ .123
ק״ת  ,856תשי׳׳ט ,עמ׳  ; ,518ק״ת  ,959חש״ד ,עמ׳ .204
ק״ת  ,916תשי״ט ,עמ׳ .1496

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר ה ר כ ב ת מנועי דיזל ברכב
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  15 ,5ר 38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— , 1957אני מצווה לאמור:
ג

תיקי! סעיי*

2

בסעיף  2לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הרכבת מנועי דיזל ברכב( ,תש״ד—
.1
) 1959להלן — הצו העיקרי( ,במקום פסקה ) (2תבוא פסקה זו:
2

״) (2רכב מסחרי כמשמעותו באותן תקנות שמשקלו הכולל המותר כמש־
מעותו באותן תקנות עולה על  10455ק״ג״.
ה ח ? פ ת ס

׳1יי

 2ב

.2

במקום סעיף 2ב לצו העיקרי יבוא סעיף זה:

״אנרת רש י ח

בעד רשיון כאמור בסעיף 2א תשולם אגדה בסך  2000לירות ,ובלבד
2ב.
שאם ניתן הרשיון לנכד ,כמשמעותו בתקנות התעבורה )אגרות רשיונות
לרכב מנועי( ,תש״ך— , 1959לגבי מנוע דיזל שהובא על פי רשיון יבוא
בו צויין שבעד הרשיון תשולם מחצית האגרה האמורה — תשולם אגרה
בסך  1000לידות״.
3

י ס״ח  ,240תשי״ח ,עמי .24
ק״ת  ,958תש״ד ,עמי  ; 192ק״ת ,996
ק״ת  ,957תש״ד ,עמ׳ .166

1562

חש״ר,

עמי  ; 837ק״ת  ,1071תשכ״א ,עט׳

קובי! התקנות  ,1132כ״( בניסן תשכ״א13.4.1061 ,

.3

אחרי סעיף 2ב לצו העיקרי יווםף סעיף זה:
״פטו<־ י

הוספת סעיף 2ג

הוראות .סעיף 2ב לא יחולו על בעל מונית ׳שברשיון הרכב שלה
2ג.
צויין שהיא מונעת על ידי מנוע דיזל ,אם הוכח לרשות הרישוי ,כמשמעותו
בפקודת התעבורה ,על פי כל הוכחה שתדרוש ,אחד מאלה:
) (1שהרכבת מנוע דיזל במונית דרושה לצורך החלפת המנוע
שבה שיצא מכלל שימוש!
) (2שמנוע הדיזל במונית שיצאה מכלל השימוש כמונית דרוש
להרכבתו ברכב אחר שעליו ברצונו לקבל רשיון רכב כ מ ו נ י ת » .

 . .י• י

1

) . (3שגם המנוע וגס המונית יצאו מכלל השימוש כאמור בפס
קאות ) (1ו־) (2ונתמלאו כל הדרישות שבפסקאות האמורות,
בשינויים המחוייבים לפי הענין״.
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הרכבת מנועי דיזל ברכב(,
.4
)תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—1961״.

ה ש מ

י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
)חט (75641

בן־אהרן
יצחק
שר התחבורה

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
י ביטול •צו ־בדבר ק ב י ע ת  .מ ח י ר י ם מ ק ס י מ ל י י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—, 1957
אני מצווה לאמור:
1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים( )מם׳  ,(4תשי״ט—!958

.1
בטל.

;

2

_

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מקסימליים( )מס׳ ,(4
,2
תשי״ט—) 1958ביטול( ,תשכ״א—1961״.

ביטול

] ז ש

°

י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
)חצו (74111

1
2

ספיר
פנחס
שד המסחר והתעשיה

ס״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ס״ת  ,851תשי״ט ,עט׳ .452

קובץ התקנות  ,1132ב״ז בניס! תשכ״א13.4.1961 ,

1563

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת שיעור ה י ט ל ואופן ח י ש ו ב ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקגות־שעת־חירום )תשלומי חוגה( ,תשי״ח—/ 1958
אני מצווה לאמור
תיקו! םעיןז 5א

בסעיף 5א לצרשעודחירום )שיעור תשלום חובה( )מס׳  ,(3תשי״ח—1958

!.

2

)להלן —

הצו העיקרי( ,בסעיף ק ט ן ) ד (  ,המספד ״77״ יימחק.
3

תיקו!
התוםפת
הראשונה
חלק א׳

.2

תיקון
התוספת
הראשונה
חלק ב׳

.3

בתוספת הראשונה לצו העיקרי ,בחלק א׳ —
)(1

בפרט  1״וניליך ,״אדמת סינון לליקרים״ ו״תמציות״ — יימחקו.

)(2

במקום פרט  *69יבוא פרט זה:
״ 69תיל ברזל או פלדה מצופה אבץ בעל תכולת פחמן שאינה עולה
על  0.30%שסיווגו הוא לפי נסמן ) 73.14א( לתוספת לפקודת תעריף
המכס

)(3

פרט  — 77בטל.

)(4

במקום פרט  78יבוא פרט זה:

5

5

״ 78המרים ריחניים או נותני טעם במצב נפרד המשמשים בתעשיית
המזון או בייצור תמרוקים או סבון למעט בנזיל אצטט וטיפינאול —
למען הסדרת הביקוש או התצרוכת
)(5

25׳׳.

70״.

בפרט < 85׳ ,המלה ״שקופים״ תימחק.

בתוספת הראשונה לצו העיקרי ,בחלק ב׳ —
) (1בפרט
הקלטה״.

 , 19במקום ״מכשירי הקלטה או חלקיהם״ יבוא ״.חלקים למכשירי
7

)(2

פרטים  20״21 ,

)(3

במקום פרט  27יבוא פרט זה:

6

ר  21א — בטלים.
6

8

״ .27שעוני קיר מסוג קוקיה לרבות מנגנר־
ניהם ,מורכבים או מפורקים׳ שסיווגם הוא לפי
פרט  413לתוספת לפקודת תעריף המכס — לכל
לירה של ערך ס.י.ף — .למען הסדרת הביקוש
 5.55לירות בניכוי המכס
ומם קניה החלים עליהם״.

או התצרוכת

1
2
3
4
5
6
7
8

1564

סייח
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק׳׳ת

 ,268תש י ״ח ,עמ׳ .18
 ,772תשי״ח ,עמ׳ .776
 ,1016תש״ד ,עמי .1218
 ,967תש״ו ,עט׳ .360
 ,967תשייר ,עמי  ; 360ס״ת  ,1016תש״ר ,ע»׳ .1218
 ,1079תשכ״א ,עמ׳ .525
 ,1079תשכ״א ,עט׳ .524
 ,929תשי״ט ,עמ׳ .1747

קובץ התקנות  ,1132כ״ו כניס! תשכ״א13.4.1961 ,

) (4במקום פרט  28יבוא פרט זה:
״ .28אופנועים משומשים שסיווגם הוא לפי
פרט  671לתוספת לפקודת תעריף המכס ,למעט
אופנועים משומשים הנועדים לשמש לייצור
תלת־אופנועים למשא׳ ובלבד שניתנו ערובות
להנחת דעתו של מנהל המכס והבלו כי בטובין
ישתמשו לייצור כאמור — למען הסדרת הבי
קוש או התצרוכת
 650לירות ליחידה בתוספת
 50%מערך ס.י.ף .של היחי
דה או  4.50לירות לכל לירה
של ערך ס.י.ף .בניכוי המכס
ומם קניה החלים עליהם,
הכל לפי הסכום הגדול
יותר״ .י
) (5פרט  — 30בטל.
9

0

.4

בתוספת השניה לצו העיקרי ,בפרט  , 6אחרי ״שלא פורט במקום אחד״ יווםף
״למעט יין הנמכר בבקבוקים שקיבולם הוא עד 6 25״ל״.

תיסו!
התוספת השניה

.5

בתוספת השלישית לצו העיקרי —

תיקו!
התוספת
השלישית

10

)(1

פרט 49

)(2

אחרי פרט  1 4 2י ו ו ם ף פרט זה:

—

בטל.
11

״ .143מי־חמצן שסיווגם הוא לפי פרט  582לתוספת לפקודת תעריף המכס —
למען הגנה על תוצרת הארץ מפני התחרות של מוצרי יבוא וכן למען ספיגתו
או מניעתו של ריווח עודף״,
תחילתן של פסקה ) (1לסעיף  2לצו זה לגבי תמציות ושל פסקה ) (3לסעיף  2לצו
.6
זה היא ביום י״ט בשבט תשכ״א ) 5בפברואר  ,(1961של פסקה ) (2לסעיף  2לצו זה היא
ביום ו׳ בטבת תשכ״א ) 25בדצמבר  ,(1960ושל פסקה ) (4לסעיף  3לצו זה היא ביום א׳
בניסן תש״ך ) 29במרס .(1960

תחילה

לצו זה ייקרא ״צו־שעודחירום )שיעור תשלום חובה( )מס׳ ) .(3תיקון מס׳ ,(12
.7
תשכ״א—1961״.

׳»

ה

ס

י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
)חט (74043

9
11
1

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ק״ת  ,1000תש״ו ,עט׳ .910
ק״ת  ,1080תשכ״א ,עט׳ .554
ק״ת  ,1093תשכ״א ,ע»׳ .784

קובץ התקנות  ,1132כ״ ז כניס! תשכ״א13.4.1961 ,

1565

חוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט—1949
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ מ ס
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט— , 1949אני מצווה
לאמור:
ג

אגודת חורין ״בני ברית״ לשכת בנימין די רוטשילד )מם׳  ,(1121ראשוךלציון,
.1
מאושרת בזה לצרכי סעיף ) 6א( לחוק מס שבח מקרקעין ,תש״ט—.1949
לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין)פטור( )מם׳  ,(6תשכ״א—1961״.

.2

לוי אשכול
שר האוצר

י״א בניסן תשכ״א ) 28במרס (1961
)חט (72340
ס״ח  ,21תש״ט ,עט׳ .174

חוק המים ,תשי״ט—1959
כללים לשימוש ב מ י ם ב ח נ ו ת דגים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לחוק המיס ,תשי״ט— , 1959ולאחר התייעצות עם מועצת
המים ,אני קובע כללים אלה:
ג

בסעיף  2לכללי מים )שימוש במים בחנות דגים( ,תשכ״א— , 1960במקום ״י״ד בניסן
.1
תשכ״א ) 31במרס (1961״ יבוא ״י״ז בםיון תשכ״א ) 1ביוני (1961״.
2

לכללים אלה ייקרא ״כללי מים )שימוש במים בחנות דגים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

משה דיין
 . .שר.החקלאות

ט״ז בניסן תשכ״א )2באפריל (1961
>
<
ס״ח  ,288תש י ״ט ,עט׳ .166
חמ 7 3 7 6 3

1

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת בלו
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו המלט )בלו( ,תשכ״א— , 1961שכתוצאה מהן מוגדל בלו
או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961

) ח ט

( 7 2 9 0 0 0

א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

ם״ח  ,19תש״ט ,עט׳  : 154ס״ח  ,103תשי׳׳ב ,עט׳  ; 204ם״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  ;159ם״ח  ,303תש״ה
עמ׳ .18
ק״ת  ,1109תשכ׳׳א ,עט׳ .1057
קובץ.התקנות  ,1132ב״ז בניס[ תשב״א13.4.1961 ,

חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעייף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת בלו
י ;־ • בהתאם לסעיף  ) 2א ( לחוק מסי מכס ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט— ?• 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו הבלו על טבק )שינוי תעריף מם׳  ,(2תשכ״א—, 1961
שכתוצאה מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
:

.

.

.

י

:

י

ם״ח  ,19תש׳׳ט ,עמ׳  ; 154ם״ח  ,103תשי״ב ,עט׳  !264ם״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  ;139ס״ח  ,303ומרד,
עט׳ .18
 , nתשכ״א ,עט׳ .1044
p׳׳1107
1

2

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם .לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— /1949מחליטה.
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו.תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(103תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
א.בן־אליעזר
סגן יושב ראש הכנסת

) ח ט ( 7 2 8 0 1

ס״ת  ,19תש״ט ,עט׳  ;154ם״וו  ,103תשי״ב ,עט׳  ;254ם״ח  ,188תשט״ו ,עטי  ;159ם׳׳דו ,303
תש״ד ,עט׳ .18
.יו״ת  ,1099תש5״א ,עט׳ .911

2

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט1949-
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ם
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(104תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א 27),במרס (1961

גחמ (72801

א .ב ן י א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

סייח  ,19תשייט ,עמי  ;154ס״ח  ,108תשי״ב ,עט׳  ;254סייח  ,188תשט״ו ,עט׳  ;159פ״ח ,303
תש״ד ,עט׳ .18
ק״ת  ,1099תשכ״א ,עט׳ .912
* מ התקגות  ,1138כ״» מ י ס ! ת»8כ״א13,4.1961 ,

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
.

החלטה בדבר אישור ההוראות המגדילות או המטילות מכם

בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(106תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
x

2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961

) ח מ

1

2

m

א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

m

ט״ח  ,19תש״ט ,עמי  ; 154ם״ח  ,103תשי״ב ,עטי״  ; 264סייח  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 159ס״ח  ,303תש״ד,
עט׳ .18
ק״ח  ,1107תשכ״א ,עט׳ .1048

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה בדבר אישור ה ה ו ר א ו ת המגדילות או המטילות מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— ,! 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הודאות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(109תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנםת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961

) ח מ

א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

( 7 2 8 0 1

סייח  ,19תש״ט ,עט׳  ; 154ם״ח  ,103תשי״ב ,עט׳  ; 264סייח  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 159ס״ח  ,303תש״ו,
עט׳ .18
ק״ת  ,1118תשכ״א ,עט׳ .1250

1

2

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש ט—1949
״

החלטה בדבר אישור ההוראות המגדילות או המטילות מכס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(110תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961

<

חט 7 2 8 0 1

1

2

>

א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

טייח  ,19תש״ט ,עט׳  : 154טייח  ,103תשי״ב ,עט׳  ; 264ס״ח  ,188תשט״ו• עט׳  ; 159ס״ח  ,303תש״ד,
עט׳ .18
ק״ת  ,1118תשכ׳׳א ,עמ׳ .1253
קונץ התקנות  ,1133כ־ 1נגיסז ח-ןב׳׳א13.4.1961 ,

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש׳יט1949-
החלטה בדבר אישור החוראות המגדילות או הממילות מ כ ם
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מטי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(111תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
א .ב ן * א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

<ח2801 0מ

ט״ח  ,19תש״ט ,עמ׳  ; 154ס״ח  ,103תשי׳יב ,עמ׳  ; 264ס״ח  ,188תשט״ו ,עס׳  : 159ט״ח  ,303תש״ר,
עט׳ .18
ק״ח  ,1118תשכ״א ,עט׳ .1277

1

2

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
החלטה בדבר אישור ההוראות המגדילות או המטילות מכם
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— 1949י ,מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות ב?ו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(112תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על 6חורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

<חמ (72801
1

2

ט״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ; 154נדדו  ,103תשי״ב ,עט׳  : 264פ׳׳ו ,188 1תשט״ו ,עט׳  ; 159ט״ח  ,303תש״ד,
עמ׳ .18
ק״ת  ,1118תשכ׳׳א ,עט׳ .1278

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה(,
תשי״ט—1958
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים
בהתאם לתקנה  3לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )תשלומי
חובה( ,תשי״ט— 1958י ,מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצדשעת־חירום )שיעור
תשלום חובה( )מם׳ ) (2תיקון מם׳ (2׳ תשכ״א— , 1961שכתוצאה מהן מוטל היטל או
מוגדל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.
1

2

נתקבלה בכנסת ביום י׳ בניסן תשכ״א ) 27במרס (1961
<

חט 7 4 0 4 3

1
2

>

א .ב ן ־ א ל י ע ז ר
סגן יושב ראש הכנסת

ס״ח  ,268תשי״ט ,עט׳ .18
ס״ת  ,1101חשכ׳׳א ,עט׳ .937

קובץ התמנות  ,1132ב״ז מיס! ח׳ןנ׳׳א13.4.1961 ,

1569

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק׳
) ל פ י ד ב ר י ־ ה מ ל ך ב מ ו ע צ ה על א ^ ך י ש ר א ל (1947 —1922 ,

,

.

הואיל ושטח הקרקע של  532מטר מרובע הידוע כחלקה  162בגוש  6205רשום בלשכת
רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו כקרקע מסוג ״מידי״ )להלן — הקרקע האמורה(»
והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מירי״ לםוג ״מולק״ 1
לפיכך ,אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאמ לכך בלשכת רישום
המקרקעין של תל־אביב־יפו.
2

י״ג בניסן תשכ״א ) 30במרס (1961
)

ח

1

מ

3

1

0

7

(

פנחס רוזן
שר המשפטים

י

חוקי א.״י ,כרד ני ,עמי  2738ר.2765
עייר תש״ח ,חום׳ א׳ מט׳  ,2עמ׳ .1

1
2

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ךי—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״(,
תש״ך— ,! 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
המקרקעין של נתניה במקרקעין מסוג ״מתרופה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו
בלשבה האמורה בהתאם לפך.

תופפת
החלקה

הגוש

13
15
3
21
22
41
19
39
35
10
5
55

7752
7752
7754
7754
7754
7754
7777
7753
7754
7755
7756
7778

השטח
במטרים מרובעים

336
1,220
702
5,808
442
578
2,230
6,383
8,233
1,211
10,093
5,536

כ״ט באדר תשכ״א ) 17במרס (1961
( 7 0 1 3 0

) ח ט

1

1570

השטח להמרה
במטרים מרובעים

מספר
השטר

תאר י ר
השטר

בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
1,461
5,476
139
2,456
4,524

206
206
32
32
32
32
1
29
32
301
301
945

9.3.38
9.3.38
13.1.38
13.1.38
13.1,38
13.1.38
1.1.36
18.1.36
13.1.38
15.10.35
15.10.35
15.5.36

פ נחס ר וז ן
שר המשפטים

ס״ח  ,316חש״ד ,עט׳ .92
קובץ התקנות  ,1132כ׳׳ו בניסן ת^כ״א1344061 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תשייר—1960
'.׳ • צו בדבר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לפוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת״מתרומה״( ,תש״ו—
 ,!1960אני מצווה כי שטח של  716מטר מרובע מתוך הקרקע הידועה כחלקה  61בגוש
 6021והרשומה בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מס׳  19/61מיום
 10ביולי  1929כקרקע מסוג ״מתרומה״ יומר לקרקע מסוג ״מידי״ ויירשם בלשכה האמורה
בהתאם לכך.
י״ג בניסן תשכ״א ) 30במרס (1961
< °
חמ

(

פנחס רוז ן
שד המשפטים

( 7 0 1 3

ס״ח  ,316תש״ך ,עמ׳ .92

1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—960i
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
 .;.בתוקף סממותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרומה״( ,תש״ד—
 1960י ,אני מצווה בי שטח של  2,929מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים מחלקה 4
בגוש  ,8002והרשומים בלשמת רישום המקרקעין של נתניה לפי שטר מם׳  385מיום
 16במאי  ,1939ממקרקעין מסוג ״מתרומה״ ,יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה
האמורה בהתאם למך.
י״ג בניסן תשמ״א ) 30במרס (1961
) י ז מ 1 7 0 1 3 0

1

פנחס רוזן
שר המשפטים

ס״ח  ,316תש״ר ,עפ׳ .92

קונץ התקנות  ,1132כ״ז בניס! תשכ״א13.4.1961 ,

1571

מדוד לשלטיון מקומי
חוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—1959
צו ב ד ב ר ת ח ו מ י ר ש ו י ו ת מ ק ו מ י ו ת ה מ ש מ ש י ם לנופש או ל ה ב ר א ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 1ב( לחוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש(,
תשי״ט— ,* 1959אני מכריז לאמוד:
בתוספת לצו הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( )תחומי רשויות מקומיות
.1
המשמשים לנופש או להבראה( ,תש״ך— , 1960מתחת לכותרת ״הרשות המקומית״ ,לאחר
פריט  10יווםף פריט זה:״ 11עמק־חפר״.
2

לצו זה ייקרא ״צו הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( )תחומי רשויות מקומיות
.2
המשמשים לנופש או להבראה( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.
ג׳ בניסן תשכ״א ) 20במרס (1961
וחמ (765202

משה

חיים

שפירא

שר הפנים
ם׳׳ח  ,291תשי״ט ,עמי .215
ק״ת  ,996תשייר ,עט׳  : 831ק״ת  ,1024תש׳׳ד ,עמ׳ .1412

1
2

פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן עיר של א ש ר י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים , 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הצפון ,אני מצווה לאמור:
ג

2

שינוי שם

השם

בצו תכנון עדים )געתון ,סולם צור ,נעמן ,שבי ציון( ,תשי״ד— 1954י ,בכל מקום
.1
בו נאמר ״געתון ,סולם צור ,נעמן ,שבי ציון״ קרי ״אשרי״.
לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )אשרי( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ״ב באדר תשכ״א ) 10במרס (1961
"
( 7 6 5

) ח ט

1
2
3

1572

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1936תום׳  1טס׳  ,589עט׳ .153
ע״ד תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,439תשי״ד ,עט׳ ,635

קובץ התמנות  4133כ׳׳ז כניס! ת׳ןונ״א13,4.1861 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של בישנים
בתוקף סמכותי לפי.סעיף  10לפקודת בנין ערים , 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הצפון ,אני מצווה לאמור:
בצו תכנון ערים )בית שאן( ,תשי״ח— — 1957בכותרת ובתוספת,
.1
בית שאן״ ובסעיף  ,5במקום ״בית שאן״ יבוא ״בישנים״.
ג

2

3

ב

.2

מ

ו

ק

ם

״

א

ז

ו

ד

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )בישנים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

כ״בבאדרתשכ״א ) 10במרס (1961

שינוי שפ
ה ש ם

חיים משה שפירא
שר הפנים

) ח ט ( 7 6 5 1 1

ע״ר  ,1936תום׳  1טם׳  ,589עט׳ .153
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,745חשי״וו ,עט׳ .163

1
2
3

פקודת בנין ערים1936 ,
,

צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של הדרים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז המרכז ,אני מצווה לאמור:
,( ,
י _
בצו תכנון ערים )הדר רמתיים — ירקון — מגדיאל
.1
תשט״ו— , 1954בכל מקום בו נאמר ״הדר רמתיים — ירקון — מגדיאל — רמות השבים —
רמת הדר״ קרי ״הדרים״.
2

ר מ ו מ

ן ; ש ב

ם

ר

מ

ת ד

דר

שינוי שם

3

לצו זה ייקרא ״צו תכנון עדים )הדרים()תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ״ב באדרתשכ״א ) 10במרס (1961
־
) ח מ ( 7 6 5 1 1

1

יי

שט

חיים משה שפירא
שר הפנים

.

עייר  ,1936תום׳  1מס׳  ,589עפ׳ .153
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,490תשט״ו ,עט׳ .259

2
3

פקודת בנין ערים1936 ,
צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של לודים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים - 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז המרכז ,אני מצווה לאמור:
1

2

 .1בצו תכנון ערים )גזר ,מודיעים ,עמק לוד( ,תשי״ח— , 1958בכל מקום בו נאמר
״גזר ,מודיעים ,עמק לוד״ קרי ״לודינד.
3

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )לודים()תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ״בבאדרתשכ״א ) 10במרס (1961
) ח מ ( 7 6 5 1 1

שינוי שם

השם

ח י י ם משד .ש פ י ר א
שר הפנים

ע״ר  ,1936תום׳  1טסי  ,589עמ׳ ,153
״ ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
1

קובץ התקנות  ,1132כ״< נניםז תשכ״א13.4,1961 ,

1573

פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן ע י ר ש ל ם ו מ כ י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים 1936 ,י ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח-־ , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
2

עיר ,מחוז הצפון ,אני מצווה לאמור:
בצו תכנון עדים )הגליל העליון — יסוד המעלה — מטולה — קרית שמונה(,
.1
תש״ד— , 1959בכל מקום בו נאמר ״הגליל העליון — יסוד המעלה — מטולה — קרית
שמונה״ קרי ״םומכי״.
3

לצו זה ייקרא ״צו תכנון עדים )סומכי( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ ״ ב ב א ד ר ת ש כ ״ א ) 10במרס (1961
) ח מ

חיים משה שפירא
שר הפנים

״ ( 7 6 5

1
2
3

ע״ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,589עמ׳ .153
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,970ת׳65׳׳ד ,עט׳ .401

פקודת בנין ערים1936 ,
צו בדבר גבולות ש ט ח תכנון עיר של שורקות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים , 1936 ,והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— /• 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז המרכז ,אני מצווה לאמוד:
ג

בצו תכנון ערים )ברנד ,גךרווה ,גדרות ,נחל שורק ,יבנה ,כ פ ר יבנה( ,תשט״ז—
.1
 , 1956בכל מקום בו נאמר ״ברנד ,גךרווה ,גדרות ,נחל שורק ,יבנה׳ כפר יבנה״ קרי
״שורקות״.
3

לצו זה ייקרא ״צו תכנון עדים )שורקות( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ״ב באדר תשכ״א ) 10במרס (1961
)חט (76511
1
2
3

חייס משה שפיר א
שר הפנים,

ע״ר  ,1936תום׳  1טס׳  ,589עמ׳ .153
ע״ר ת׳(5״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,611ת׳עט״ז ,עט׳ .850

;

.

׳

'

" •

פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן ע י ר של ש מ ע ו נ י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין עדים 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הדרום ,אני מצווה לאמור
2

!.
;

בצו תכנון ערים )בני שמעון — חבל מעון — מרחבים — עזתה — שלחים — שער

הנגב( ,תשי״ז— , 1957בכל מקום בו נאמד ״בני שמעון — חבל מעון — מרחבים —
3

עזתה — שלחים — שער הנגב״ קרי ״שמעונים״.
לצו זה ייקרא ״צו תכנון עדים )שמעונים()תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ ״ ב ב א ד ר ת ש כ ״ א ) 10במרס (1961
>

7

) ח מ

1
2
3

ga1

חיים משה שפירא
שד הפנים

ע׳׳ר  ,1936תוס׳  1מס׳  ,589עט׳ ,153
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ ,1
ק׳׳ת  ,666תשי״ז ,עט׳ ,662
!?וגץ התקנות ?3 ,113״ז נניס! תיןןנ״א13.4.1961 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
׳צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן ע י ר של ש ק מ י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
•:״•'־'.;-
עיר ,מחוז הדרום ,אני מצווה לאמור:
2

בצו תכנון ערים )יואב — שפיר — חוף אשקלון( ,תשי״ד—53

.1

19

בב

1,

מ

ק

ו ם

ב

ו

שינוי שם

נאמר ״יואב — שפיר — חוף אשקלון״ קרי ״שקמים״.
.2

חשם

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )שקמים( )תיקון( ,תשכ״א—1961׳/

כ״ב באדר תשכ״א ) 10במרס (1961

חיים משה

< ח ט > 7 6 5 1 1

שפירא

שר הפנים
1
2
3

ע״ר  ,1936תום׳  1מס׳  ,589עמי .153
ע״ר וזש״ח ,תום׳.א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,392תשי״ד ,עט׳ .22

פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן  .ע י ר של ש ר ו נ י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים , 1936 ,והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ח
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז המרכז ,אני מצווה לאמור:
ג

2

בצו תכנון ערים )הדר השרון — השרון הצפוני — אבן יהודה — קדימה — כפר
.1
יונה — תל מונד — פרדסיה( ,תשי״ט— , 1959בכל מקום בו נאמר ״הדר השרון — השרון
הצפוני — אבן יהודה — קדימה — כפר יונה — תל מונד — פרדסיה״ קרי ״שרונים״.

שינוי שם

3

,2

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )שרונים()תיקון( ,תשכ״א—1961״.

העם

כ״ב באדר תשכ״א ) 10במרס (1961
)וזמ (76511

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1936תום׳  1מם׳  ,589עט׳ .153
/עייר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,894תשי״ט ,עט׳ .1188

קובץ התקנות  ,1132כ״ז בניסן תשכ״א13.4,1961 ,

1575

צ*קודת העיריות1934 ,
פקודת התעבורה
ח ו ק ע ז ר לרמת־גן ב ד ב ר ה ע מ ד ת ר כ ב ו ה ג י י ת ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,וסעיף  25לפקודת
התעבורה  ,מתקינה מועצת עירית רמת־גן חוק עזר זה:
1

2

הגדריי!

בחוק עזר זה —
.1
״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה
)שירותי הולכה( ,תשי״ד—! 1954
״מונית״ — רכב ציבורי שאיננו אוטובוס!
״מפקד משטרה״ — מפקד המשטרה הממונה על מחוז תל־אביב ,לרבות אדם שמפקד
המשטרה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביר אליו את 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
״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט לעיריה — לשם הפקת
8

רווחיס!
״עיריה״ — עירית רמת־גן)
״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן ?
״רחוב״ — דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה ,והנמצאת בתחום העיריה ,לרבות חלק
מרחוב!
״רכב״ — כמשמעותו בסעיף  (1) 2לפקודת התעבורה ,למעט אופניים!
״רכב פרטי״ ו״רכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה t
״תמרורי׳ — כמשמעותו בתקנות התעבורה)סדרי תנועה( ,תשי״ג— 1953יי.
םטכות ?הסדיר
חניית רכב

ראש העיריה רשאי ,בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד
.2
המשטרה ,לאסור ,להגביל ולהסדיר א ת העמדתו של רכב או סוג מסרים של רכב ,לייחד
רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב וכן
לקבוע א ת הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרבב המותר
בחניה באותו מקום בבת אחת.
)א( ראש העירית דשאי — לאחד התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד
.3
המשטרה — לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר א ת החניה בו על ידי סדרן
או באמצעות מכשירים מיכניים.
)ב( סודרה החניה על ידי סדרן ,חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית
להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
1
2
8
4
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ע״ר  ,1934תוס׳  1מם׳  ,414עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פריו קכ״ח ,עט׳ .1271
ק״ת  ,463תשי׳׳ד ,עמ׳ .1032
ק״ת  ,356תש י״ ג ,עט׳ .942
קובץ התקנות  ,1133כ׳׳ח בניס! תשכ״א14.4.1961 ,

)ג( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,חייב אדם המעמיד רכב במקום׳
החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים ,מול המכשיר המסונף
לאותו שטח ,ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו.
)ד( הותקנו במקום חניה שלטים ,סימנים וכיוצא באלה ,חייב אדם המעמיד רכב
באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל
,שלטים ,סימנים וכיוצא באלה.
)א( לא ינהל אדם ולא ירשה לאחר לנהל מקום חגיה
. .4
.
ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב( הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העיריה ,והוא רשאי 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  80לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.
)ד (.ראש העיריה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.
)ו( .רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת המפקח על התעבורה
ולאחד התייעצות עם מפקד המשטרה.
פ ר ט

י  ,לא
א

ע

ל

פ י

ר ש י ן

י
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א

ת

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,רכב ברחוב
.5
במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש העיריה לפי סעיף 2׳ והאיסור מסומן בהתאם להודעה
בדבר קביעת סוגי תמרורים ,׳צורתם ופירושם )להלן — ההודעה( ,על ידי תמרור ,אלא
לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.
)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,רכב במקום
חניה ,א ל א 
)!( אם הרכב שייך לסוגים שחנייתם שם הותרה על ידי ראש העירית)
) (2בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אס יש
שטחים מסומנים כאלה!
) (3בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום!
) (4כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה
בבת אחת,

מקום חניה
פרטי

איסור חניה

5

לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחר להעמיד ,ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע המשכת
.6
הנסיעה ,אלא סמוך ,ככל האפשר ,לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב׳ ואלא
לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר הרכב
למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.
)א( לא יחנה אדם ,ולא ירשה לאחר להחנות ,מונית במקום חניה שנקבע כתחנת
.7
מוניות ,אלא על פי היתר מאת ראש העירית 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 שייקבע על ידי ראש העיריה בהסכמת המפקח
&ל התעבורה.
)ד( היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו.
)ה( משהוחלט לתת היתר ,ישלם המבקש לעיריה ,לפגי קבלתו ,אגרה בסך חמש
לירות לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר .ניתן ההיתר לאחר  30ביוני׳ תופחת
האגרה לשלוש לירות*
5

יי'
רכב שנת????

ט י נ מ ״

י״פ  ,61תש״י ,עט׳ 05ש.

קוגיז התקנות  ,1132כ״ז מ י ס ו תשכ״א13.4,1961 ,
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) 0נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר
או לפקח לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה׳ ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות׳ מונית ברחוב
לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,אלא —
) (1אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו ,והעמדתה או חנייתה
היא לשם המתנה לאותו נוסע! או
) (2אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.
אוטובוסים

)א( לא יעמיד אדם׳ ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע
.8
כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור בפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו
של קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס במקום האמור לזמן העולה
על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים .הוראה זו אינה חלד .לגבי תחנה סופית.
)ג( לא יחנה אדם׳ ולא ירשה לאחר להחנות ,אוטובוס בתחנה סופית למעלה
מהזמן הנקוב בתמרור ובל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

תטרווים

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

ריתוק רכב
?מקום חניה

)א( ראש העירית רשאי לציין על גבי תמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו ,את
.10
מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים לעמוד במקום חניה מםויים.
)ב( ציין ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא
ירשה לאחר להעמיד או להחנות׳ באותו מקום חניה ,רכב שמספר הרישום וסימן הרישום
שלו אינם מצויינים כאמור.

אנדת חםדר

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,רכב במקום
.11
חניה מוסדר ,אלא אם שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חגיה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך
התקופה המותרת לחניה באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת
בעד זמן החניה הנוסף.
)ג( סודרה החניה על ידי סדרן ,תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים ,או
באופן אחר שייקבע על ידי ראש העיריה.
)ד( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,תוכנס האגרה למכשיר המיכגי
במטבע או בתווית מתכת מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.
.12

לא יקלקל אדם מכשיר מיכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא יטפל בו שלא

בהתאם למטרתו.
.13

)א(

פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי

לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
.14

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות.

.15

חוק עזר לרמת־גן)העמדת רכב והגייתו( ,תשי״ז—1957

.16

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמתען)העמדת רכב וחגייחו(׳ תש3״19>?1—8״,

8

— בטל.

ק״ת  ,698תשי״ז ,עט׳ .1328
1578

קובץ התקנות  ,1132ב״ 1בניס! וומכ׳׳א13.4.1961 ,

״תופפת •
)סעיף  ) 11א ( (
אגרת

.1

הםדר

שיעור האנרח.

במקום חנית מוסדר באמצעות מכשירים מיכניים:
לכל רכב — לכל חצי שעה או לחלק מחצי שעה
במקום חניה מוסדר על ידי סדרן:
 15אגורות
לכל רכב — לשעה הראשונה או לחלק ממנה
 12אגורות
לכל שעה נוספת או לחלק ממנה
 30לירות
לכל מכונית משא — לחודש מראש
לכל מכונית אחרת — לחודש מראש
 15לירות
לכל אופנוע — לחודש מראש
לידות
7.50
5

.2

נתאשר.
י״ז בשבט תשכ״א) 3בפברואר (1961

אגורות

אברהם קריניצי
ראש עירית רמת־גן

)חפ(897023 .

חיים משה שפירא
שר הפנים

אני מסכים.
י צ ח ק ב ן ־ אה רן
שר התחבורה

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגזר בדבר הדברת זבוב ים התיכון .
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית גזר חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר
.1
,,בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנת ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ן
זה—י

חגדרות

״המועצה״ — המועצה האזורית גזר ז
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד?
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ן
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

)א( ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

חובה5.הדביר
זבוב ים
התיכון
הוראות ?הדברת
זבוב ים
התיכו!

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התמנות  ,1132כ״ז בנים! תשכ״א13.4.1961 ,
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)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
הדברה ע 5ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת .זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכויות רא׳?«
המועצה

ראש המועצה רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם

)א(

.5

ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
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 במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו אז עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו — קנס  50לירות ,ואם עבר על הודאות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

.8

אונגר
נפתלי
דאש המועצה האזורית גזר

נתאשר.
י״א בכסלו תשכ״א ) 30בנובמבר (1960
)חמ (816300

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
 ,ח ו ק עזר לג׳לג׳וליה ב ד ב ר ק ב י ע ת ל ו ח י ו ת ־ מ ם פ ר ב ב נ י נ י ם

י

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ג׳לג׳וליה חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳לג׳וליה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה!
״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה!
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובי) התקנות  ,1132כ״ז בנים! תשכ״א13.4.1961 ,

״בעל בנין״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח׳ בין מהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאינו •הבעל הרשום ,וכולל שוכר/ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה של
למעלה משלוש שנים.
)א( ראש המועצה דשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בנין ,לקבוע על גבי הבנין
.2
לוחיודמםפד ,או להחליף לוחית־מםפר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ,ובעל הבנין
חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.
)ב( ראש המועצה יקבע את צורת לוחיות־המםפד והן יותקנו בהתאם להוראותיו.
)ג( מסירת ההודעה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל הבנין ,או נמסרה במקום
מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם בוגר העובד או
המועסק באותו מקום ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוד אל בעל הבנין לפי מען מקום
מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על גבי הבנץ
הנדון בהודעה.

קביעת ?וחיות־
מספר ..-

לא יקבע אדם לוחית־מספר על גבי בנין ,לא יסירנה ולא יחליפנה אלא ברשות
.3
בכתב מאת ראש המועצה.

איסור

לא מילא בעל הבנין אחרי הדרישה או אחר ההודאות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים
.4
)א( או )ב( לסעיף  ,2או עבר על הודאות סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי
בנינו של אותו בעל בנין את לוחית־המספד ,להסירה או להחליפה ,ולגבות מבעל הבנץ
כל הוצאה בקשר לעבודות אלה.

.5
.6

סמכויות ראש:
המועצה • .

העובד על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() ,ב( או  ,3דינו — קנם חמישים לירות.

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳לג׳וליה )קביעת לוחיות־מספר בבנינים( ,תשכ״א—

השפ

1961״.

נתאשד.
ח׳ באדר תשכ״א ) 24בפברואר (1961

יוסף עבדל־דחמן דאבי
ראש המועצה המקומית ג׳לג׳וליה

)חפ (81755

חיים •משה.שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לגן־רוה בדבר העמדת רכב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941
התעבורה  ,מתקינה המועצה האזורית גךרוה חוק עזר זה:

וסעיף  25לפקודת

־

 .1בחוק עזר זה —
״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה
)שירותי הולכה( ,תשי״ד—< 1954

הגדרות

8

* ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
״ חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קכ״ח ,עמ׳ .1271
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״רחוב״ — דרך הנמצאת בתחוט המועצה ,לרבות חלק מדרך ולמעט כביש ביךעירוני!
״מונית״ — רכב ציבורי שאינו אוטובוס!
,,מפקד משטרה״  -מפקד המשטרה הממונה על מחוז המרכז ,לרבות אדם שמפקד המשטרה
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״כביש״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה )סדרי תנועה( ,תשי״ג—! 1953
״כביש ביךעירוני״ — כביש שאינו דרך עירונית כמשמעותו בתקנות התעבורה )סדרי
תנועה( ,תשי״ג—¡ 1953
״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביד אליו את 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
״מקום חניה פרטיי׳ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט למועצה — על מנת
4

להפיק דיווח!
״המועצה״ — המועצה האזורית ג ך ר ו ה !
״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
,,רכב״ — כמשמעותו בסעיף  (1) 2לפקודת התעבורה ,למעט אופניים!
״דרך״ ״רכב פרטי״ ו״דכב ציבורי״ — כמשמעותם בפקודת התעבורה!
״תמדוד״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה )סדרי תנועה( ,תשי״ג—.1953
ססכית ?הטריו

בהסכמת המפקח על התעבורה ,ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה ,רשאי ראש
.2
המועצה לאסור ,להגביל ולהסדיר בתחום המועצה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של
רכב ,לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסרים של רכב ,וכן
לקבוע את הימים ,השעות והתקופות שבהן מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר
בחניה בבת אחת באותו מקום.

מקום חניה

)א( המועצה רשאית ,לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המש־
.3
טרה ,לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר.

ח נ י י ת

י כ ב

מ י ט י ר

)ב( קבעה המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,תוסדר החניה על ידי סדרן .אדם
המעמיד רכב במקום חניה מוסדר חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
מקום חניה

פרטי י

.4

)א(

לא ינהל אדם ,ולא ירשה לאחר לנהל מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון
,

מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב( הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש המועצה ,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 ל ת ת רשיון ,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגדה המחושבת
לפי שיעוד של מאה לירות לדונם משטח מקום החניה.
)ה(

ראש המועצה רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.

)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן רק בהסכמת"המפקח על התעבורה
ולאחד התייעצות עם מפקד המשטרה.
* ק״ת  ,356תשי״ג ,עמ׳ .942
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קובץ התקנות  ,1132כ״ו בנים! תשכ״א13.4.1961 ,

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,כלי רכב בדרך
.5
במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש המועצה לפי מעיף  ,2והאיפור ממומן בהתאם להודעה
בדבר קביעת סוגי תמרורים ,צורתם ופירושם )להלן — ההודעה( ,על ידי תמרור ,אלא
לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתמ ,או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת.
)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום
הניד! •אלא —
) (1אם הרכב,שייך לאחד הסוגים שחנייתם •שם הותרה על ידי ראש המועצה ז
) (2בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר — אם יש
שטחים מסומנים כאלה ן
) (3בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום;
) (4כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה
בבת אחת.

איסור חניה

5

לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחר להעמיד ,בדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע,
.6
.המשכת הנסיעה ,אלא על שולי ה ד ר ך מצד ימין ,ובאין אפשרות לכך סמוך ככל האפשר
לשפה הימנית של הכביש ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם
:בו במקום או יעד שיועבר הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור
ללא דיחוי.
)א( לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית במקום חניה שנקבע כתחנת
.7
מוניות ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש המועצה ,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 שייקבע על ידי ראש המועצה בהסכמת המפקח
על התעבורה.
)ד( היתר כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ה( משהוחלט ל ת ת היתר ,ישלם המבקש למועצה ,לפני קבלתו ,אגרה בסך שש
לירות לכל מונית שהחנייתה מותרת לפי ההיתר! ניתן ההיתר לאחר  30ביוני ,תופחת
האגרה לשלוש לידות.
)ו( נהג מונית שלגביה ניתן ההיתר כאמור ,יחזיק את ההיתר במונית ויראהו
לשוטר או לפקח לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה׳ ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות מונית בדרך
לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם אלא —
) (1אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו והעמדתה או החנייתה
היא לשם המתנה לאותו נוסע ,או
) (2אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.
)א( לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס בדרך ,אלא במקום שנקבע
.8
כתחנת אוטובוסים המסומן על ידי תמדוד כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו
של קו האוטובוסים או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם׳ ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס במקום כאמור לזמן העולה
על הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים .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.
5

י״פ  ,61תש״ י ,עמ׳ .505

רכב שנתקלקל

• .
מוניות

•אוטובוסים

י
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תמרורים

ריתוק רכב
לטסים חניה

אגדת הסדר

~
סמכויות פקח

ראש המועצה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי
.9
סעיף  ,2על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.
.10

)א( ראש המועצה רשאי לציין על גבי התמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו ,את
!

מספדי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים בעמידה במקום חניה מםויימ.
)ב( ציין ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( ,לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא
ירשה לאחר להעמיד או להחנות׳ באותו מקום חניה רכב שמספר הרישום וסימן הרישום
שלו אינם מצויינימ כאמור.
) .11א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,רכב במקום
חניה מוסדר ,אלא לאחר ששילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב( השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך
התקופה המותרת לחניה באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת
בעד זמן החניה הנוסף.
)ג( שיעורי האגרה כפי שנקבעו בסעיף קטן )א( יצויינו בהודעת ראש המועצה
שתפורסם במקום החניה המוסדר.
)ד( האגדה תשולם לידי הסדרן תמורת תו או תווים ,או באופן אחר שיקבע ראש
המועצה.
) .12א( פקח דשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או מקום חניה פרטי כדי
לבדר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

ענ

׳*י

ים

השפ

 .13העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס ארבעים לירות ,ואם היתה
העבירה נמשכת ,דינו—קנס נוסף חמש לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע
בדין או לאחר שנמסרה לו עליה הודעה על ידי ראש המועצה.
.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן־רוה )העמדת רכב וחנייתו( ,תשכ״א—1961״.

תוספת
)סעיף ) 11א((
שיעורי אגרות הסדר ליום ,משעה  5.00עד  ,23.00או לחלק ממנו —
סוג הרכב

אופנוע או קטנוע
מכונית פרטית או טנדר
משאית
אוטובוס
נתאשר, .
כ״ד בחשון תשכ״א ) 14בנובמבר (1960
)חמ (817004
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ראש המועצה האזורית גן־רוה
אני מסכים.
יצחק בן־אהרן
שר התחבורה
קובץ התקנות  ,1132כ״ז בניסן תשכ״א13.4.1901 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל כ פ ר ־ ק ר ע ב ד ב ר ה י ט ל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית כפר־קדע חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה—
.1
״עינוג׳•׳ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים׳ ! 1935
׳׳בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג!
״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג !
,,בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין ,לרבות אדם
המנהל בית עינוג או מפקח עליו!
״המועצה״ —:המועצה המקומית כפר־קרע!
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!
״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

ה ג ד ר י ת

2

המנהל ישלם למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס הנמכר
.2
בכסף .ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.
ק 1,
)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו ,יחובר אליו תלוש ב ק ו
.3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס .הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
יתקיים העינוג.
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף ק ט ן ) א ( .
ד ת

ו י ו ד ב

ע

י ו

)א( בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
.4
סעיף ) 3א( .המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.
)ב( בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.
)ג( לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
שנתקיימו בו הוראות סעיף ) 3א(.
המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים ) 4 ,3א( ו־)ג( יקויימו.

.5

)א( המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן ישלמו
.6
תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו ,בניכוי שלושה אחוזים למאה,
אם מבקש״יהתשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים
שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
)ב( לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.
)א(

.7

1
2

המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה:
) (1תחרות אםפורט!
) (2עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!
) (3עינוג שהוא ,לדעת המועצה ,בעל אופי תרבותי ,חינוכי או אמנותי
ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

היט? ושיעורו
כרטיסיה vv

כניסה לבית
ע י ג ו נ

חובות המנהל
׳בוליט

פטור והנחת

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ , .119
עייר  ,1935תום׳  1מס׳  ,496עמ׳ .49

קובץ התקנות  ,1132כ״ז בניסז ת׳טכ״א13.4.1961 ,

1585

)ב( הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף ק ט ן ) א ( ׳ יגיש בקשה למועצה לפני
שיתחיל במכירת הכרטיסים.
)ג( המועצה רשאית להפחית א ת שיעור ההיטל לגבי כרטיסים.הנמכרים לחיילי
צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המנויים.
סמכויות המפקח

)א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
.8
אצל המבקר ,הסדרן ,הקונה או כל אדם אחר ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
וכן רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לשמש ראיה לעבירה על
הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

ענשים

.9

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנ׳ס עשרים לירות.

החולד!

.10

תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום כ״ה באדר ב׳ תשכ״ב ) 31במרס .(1962

השם

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע )היטל עינוגים( ,תשכ״א—1961״.

תופפת
)סעיף (2
שיעור ההיט?

ברטים שמחירו באגורות

עד 25
 26עד 35
 36עד 50
 51עד 60
 61ומעלה

4
6
7
9
12

נתאשר.
י״ט בשבט תשכ״א ) 5בפברואר (1961

אגורות
אגורות
אגודות
אגורות
אגורות

עבדאללה יחיא
אחמד
ראש המועצה המקומית כפר־קדע

)חמ (83506

חיים משה שפירא
שד הפנים

תיקון טעות
בצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—
 ,1961שנתפרסם בקובץ התקנות  ,1117תשכ״א ,עמ׳  ,1204בעמ׳  ,1205לצד פסקה  7של
פרט  15א( ,יש להוסיף ״2״.
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המחיר  64אגורומ

קובץ התקנות  ,1132כ״ז בניסן תשכ״א13.4.1961 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

