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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה ו ר א ו ת מ י ו ח ד ו ת לגבי ה י ת ר ב מ י ת ק ן ב ט ח ו נ י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  173לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,! 1965אני מתקין
תקנות אלה:
הגשת בקשה

בקשה להיתר במיתקן בטחוני תוגש בארבעה עותקים לועדה למיתקנים בטחוניים
.1
של המחוז שבתחומו נועד להיות מוקם אותו מיתקן.

נוסח הבקשה

הבקשה להיתר תיערך לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותיחתם על ידי מי שיוסמך
.2
לכך על ידי שר הבטחון.

נוסח ההיתר

.3

תקופת תקפו
של ההיתר

)א( תקופת תקפו של ההיתר היא לחמש שנים מיום נתינתו ,זולת אם קבעה הועדה
.4
למיתקנים בטחוניים תקופה ארוכה יותר.

היתר למיתקן בטחוני ייערך לפי הטופס שבתוספת השניה.

)ב( הוחל בהקמת המיתקן הבטחוני ולא הושלמה הקמתו תוך תקופת תקפו של
ההיתר ,תאריך הועדה למיתקנים בטחוניים ,לפי דרישת בעל ההיתר ,את תקפו לתקופה
נוספת הדרושה ,לדעתה ,להשלמת הקמתו של המיתקן.
)ג( שוכנעה הועדה למיתקנים בטחוניים כי מחמת סיבה סבירה לא הושלמה
הקמתו של המיתקן הבטחוני תוך התקופה שהוארכה כאמור ,תאריך הועדה ,לפי דרישת
בעל ההיתר ,את תקפו לתקופה נוספת הדרושה ,לדעתה ,להשלמת הקמתו של המיתקן.
שינוי ההיתר
או ביטולו

תחולה

השפ

)א(

.5

הועדה רשאית ,בהחלטה שנתקבלה בקולות כל חבריה ,לשנות היתר שניתן.

)ב( היה סבור בעל ההיתר כי שוב אין צורך במיתקן הבטחוני .שלהקמתו ניתן
ההיתר ,יודיע על כך לועדה ובעקבות הודעה זו תהיה הועדה רשאית לבטל את ההיתר.
על אף האמור בכל תקנה אהדת לפי החוק יחולו הודאות תקנות אלה בלבד על
.6
בקשה להיתר במיתקן בטחוני ,על מתן ההיתר ועל תקופת תקפו.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה )הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן

.7

בטחוני( ,תשכ״ז—1966״.

תופפו* ראשונה
)תקנה (2
הועדה למיתקנים בטחוניים

אל:

תיק מ ם /

מחוז

בקשה להיתר להקמת מיתקן כטחזני
אני הח״מ מבקש בזה היתר להקמת מיתקן בטחוני על פי הנתונים המפורטים
להלן:
.1
1

98

איתורו של מקום המיתקן הבטחוני.

ם״ח  ,467תשכ״ה ,עמי .307
קוביז התקנות  ,1942כ״ג בתשרי תשכ״ז7.10.1066 ,

.2

פירוט המיגבלות שעומדים להטילן עקב הקמת המיתקן על אדם אחד.

.3

פרטים נוספים.......
מצ״ב תשריט המקום המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

תאריך.:
חתימה

תופפת שניה
1

)תקנה (3

הועדה למיתקנים בטחוניים מחוז....
תיק מם׳.

היתר להקמת מיתקן בטחוני
בתוקף הסמכות לפי סעיף  160לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965בהתאם
לבקשה —
מם׳

מיום

מס׳

. ...,מיום

 ,ועל פי החלטת הועדה למיתקנים בטחוניים
 ,ניתן בזה היתר להקמת מיתקן בטחוני

היתר זה הוא בתוקף עד יום.
)פרט זה ימולא אם תקופת יתקפו
של ההיתר עולה על  5שנים(.

תאריך.

יושב ראש הועדה למיתקנים
בטחוניים ,מחוז

ו׳ באלול תשכ״ו) 22באוגוסט (1966

זרח ורהפטיג
שד הדתות
ממלא מקום שד הפנים

)חמ (765804

אני מסכים.
לוי אשכול
שר הבטחון

קוב׳ז התקנות  ,1942ב״נ בתשרי תשנ״ז7.10.1966 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת ב ד ב ר סדרי נוהל ב ה ל י כ י ם ב פ נ י ועדה ל מ י ת ק נ י ם ב ט ח ו נ י י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  173לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—• 1965י ,אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלה —
.1
״הועדה״ — הועדה למיתקנים בטחוניים כמשמעותה בסעיף  (1)160לחוק.

קביעת מועד
הדיו! בבקשה

נתקבלה בועדה בקשה להיתר במיתקן בטחוני ,,יזמין יושב ראש הועדה בהקדם
.2
ככל האפשר את חבריה לדיון בבקשה ,ובלבד שהדיון בה ייערך לא יאוחר מאשר תוך  7ימים
מיום קבלתה.

דיו! בדלתיים
סגורות

דיוני הועדה יהיו בדלתיים סגורות ולא תותר הכניסה לחדר הדיונים לשום אדם
.3
זולת מי שהועדה רשאית להזמינו בהתאם לתקנה  4ומי שממונה לצורך רישום פרוטוקול
בהתאם לסיפה לתקנה .7

הרשאים להופיע
בפני הועדה

 4״ הועדה רשאית להזמין א ת נציג מבקש ההיתר ,ובהסכמת כל חברי הועדה הנוכ־
חים — גם אדם אחר ,להשמיע דבריהם בפניה ,ובלבד שבקשה להיתר לא תידחה אלא אם
ניתנה לנציג מבקש ההיתר הזדמנות להשמיע את דברו.

מועד להחלטת
הועדה

הועדה תחליט בבקשה למתן היתר לא יאוחר מאשר תוך  21יום מיום קבלת הבקשה,
.5
והיא רשאית להאריך תקופה זו על פי החלטה שנתקבלה בקולות כל חברי הועדה הנוכחים.

המשד הדיון
במקרה של
קולות שקולים

לא נתקבלה החלטה בבקשה להיתר בשל היות הקולות בועדה שקולים ,לא ייערך
.6
המשך הדיון באותה בקשה לפני תום  48שעות ,אולם אין בהוראה זו כדי לגדוע מהוראות
תקנה .5

פרוטוקול

יושב ראש הועדה או חבר אחר של הועדה שימונה על ידיו ירשום פרוטוקול על
.7
מהלך הדיון! אולם יושב ראש הועדה רשאי למנות לצורך רישום הפרוטוקול אדם שאינו
חבר הועדה אם אותו אדם אושר על ידי נציג שר הבטחון בועדה.

החלטות הועדה
ברובי קולות
המצאת החלטת
הועדה למבקש

בכפוף להוראות סעיף  43לחוק תתקבל החלטת הועדה ברוב קולות של חבריה

׳.8

הנוכחים והיא תיחתם על ידיהם.
)א(

.9

החליטה הועדה ל ת ת היתד ,תמציאו למבקש ,ואם הסכימו לכך כל חברי

הועדה תודיע למהנדס הועדה המקומית של מרחב התכנון הנוגע בדבר כי במקום פלוני
הותרה הקמתו של מיתקן בטחוני.
)ב( החליטה הועדה לדחות את הבקשה להיתר ,תמציא מיד למבקש א ת החלטתה
ההנומקת.

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה )הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים(,

.10

תשכ״ז—1966״.
זרח ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

ו׳ באלול תשכ״ו) 22באוגוסט (1966
)חמ (765804

אני מסכים.
לוי אשכול
שד הבטחון
1

100

ם״ח  ,467תשכ׳יה ,עמ׳ .307
קובץ התקנות  ,1942כ׳׳ג בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ס ד ר י נוהל ב ה ל י כ י ש ׳ ב פ נ י ו ע ד ת ע ר ר ל מ י ת ק נ י ש ב ט ח ו נ י י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  173לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—-1965י ,אני מתקין
תקנות אלה:
הנידות

בתקנות אלה —
.1
״ועדת ערד׳׳ — ועדת ערר למיתקנימ בטחוניים ,כמשמעותה בסעיף ) 166א( לחוק!
״ערר״ — עדר לפי סעיף  166לחוק 5
״המשיבה״ — הועדה למיתקנים בטחוניים שעל החלטתה הוגש הערר.
)א(

.2

העורר יגיש את הערר בששה עותקים לועדת הערר וכן ימציא עותק ממנו

'הגשת ערר

למשיבה.
)ב(
שד הבטחון.
)א(

.3

הערר יכלול פירוט נימוקי העדר ויהיה חתום בידי מי שיוסמך לכך על ידי

המשיבה תמציא ליושב ראש ועדת העדר ,תוך שלושה ימים מיום קבלת הערר,

 :את התיק הנוגע בדבר על כל המסמכים שבו בצירוף

ת

ש

ו

ב

ת

ה

לןןךף .ן .

מ ש י ב ה

ך נ ע ב י ד

המצאת התיס
בצירו!* תשובה

לעודד עותק מהתשובה.
)ב(

ועדת העדר רשאית לדון בערר אף אם לא הומצאה תשובת המשיבה.

)ג(

התיק ,בצירוף התשובה ,יועברו באופן ובדרך שיורה יושב ראש ועדת הערר

כדי למנוע פגיעה בםודיותם.
)א( נתקבל ערר ,יזמין יושב ראש ועדת הערר ,בהקדם ככל האפשר ,את חבריה  .קביעת מועד
.4
לדיון בערר ,ובלבד שהדיון בו ייערך תוך  12יום מיום קבלתו.
ה ד י ״

ב ע ר י

)ב( העורר והמשיבה יוזמנו לדיון בערר! אולם אם לא התייצב אחד מהם אין
בכך כדי לגדוע מזכותה של ועדת עדר לדון בעדר שלא בפניו.
דיוני ועדת הערר יהיו בדלתיים סגורות ולא תותר הכניסה לחדר הדיונים לשום
.5
אדם זולת מי שרשאי להשמיע דברו בפניה בהתאם לתקנה  6ומי שמונה לצודד רישום
פרוטקול בהתאם לסיפד• לתקנה .10
.6

)א(

העודר ישמיע דבריו תחילה ולאחריו המשיבה.

)ב(

לעורר תהא זכות לתשובה סופית.

דיו! בדלתיים
סגייית

םדר השמעת
ה י ב י י פ

)ג( בהסכמת כל חברי ועדת הערר הנוכחים רשאית הועדה להזמין כל אדם אחד
להשמיע דבריו בפניה.
ועדת העדד רשאית לקבל מסמכים שלא הוגשו למשיבה.

.7

מסמכי 0

 .8י ועדת הערר תתליט בערד תוך  21מיום הגשתו ,והיא רשאית להאריך תקופה זו
על פי החלטה שנתקבלה בקולות כל חברי הועדה הנוכחים.

מיעד להחלטת
י

)א( לא נתקבלה החלטה בערר בשל היות הקולות שקולים ,לא ייערך המשך הדיון
.9
,
באותו ערד לפני תום 48

המשרהדיו!
בטףרה״י

ש ע ו ת

)ב(

,

.

,

הוראות תקנה  8יחולו גם על המשך הדיון לפי תקנת משנה )א(.

ו ע ד ת

ה ע ר

קולות שקולים

ס״ח  ,467תשכ״ה ,עמ׳ .307
קוב ! התקנות  ,1942ג״ג בתשרי תשנ״ן7.10.1966 ,
,

101

פרוטוקול

החלטת ועדת
ערד ברוב
קולות

יושב.ראש הועדה או הבד אהד של הועדה שמונה על ידיו ירשום פרוטוקול על
.10
מהלך הדיון ? אולם יושב ראש הועדה רשאי למנות לצורך רישום הפרוטוקול אדם שאינו
חבר הועדה ,אם אותו אדם אושר על ידי נציג שר הבטחון בועדה.
בכפוף להוראות סעיף  43לחוק תתקבל החלטת ועדת הערר ברוב קולות של חבריה

.11

הנוכחים והיא תיחתם על ידיהם.

הודעה על
החלטת ועדת
ערר

.12

תחולה על
דרישת שר
הבטחח לדיוז
חוזר

הוראות תקנות אלה יחולו גם על דיון חוזר בערר לפי סעיף ) 166ג( לחוק ,בשינויים
.13
המחוייבים לפי הענין ,ולענין תקנות )3א( 4 ,ו־ 8יראו את יום קבלת הדרישה לדיון חוזר
כיום קבלת העדר.

ועדת ערר תודיע לעורר ולמשיבה את החלטתה המנומקת.

.14

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה )הנוהל בועדת ערר למיתקנים ב ט ח ר

ניים( ,תשכ״ז—1966״.
זרח ו ד ה פ ט י ג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

ו׳ באלול תשכ״ו) 22באוגוסט (1966
)חמ (765804

אני מסכים.
לוי אשכול
שד הבטחון

פקודת החברות
צו ב ד ב ר פ ר ט י ה ו ד ע ה על מינוי מ נ ה ל י ם ועל שינויים ב ה נ ה ל ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ד 76לפקודת החברות )להלן — הפקודה( ,וסעיפים
) 14א( ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

הודעה ל

.1

מינוי מנהלים

לפקודה ,תיערך לפי הטופס שנקבע בתוספת.

ע

אישור חתימה

הודעה על מינוי מנהלים ועל ,שינויים בהנהלה ,המוגשת לרשם החברות לפי סעיף 76
חתימת החותמים על ההודעה תאושר על ידי עורך דין ,או על ידי דואה חשבון של

.2

החברה ,בנוסח המפורט בפרט  14שבתוספת•
ביטול

.3

צו החברות )הודעה על מינוי מנהלים ועל שינויים בהנהלה( ,תשכ״ב — 1962-בטל

תחילה

.4

תחילתו של צו זה היא כתום חדשיים לאחר יום פרסומו ברשומות.

השם

.5
1966״.

לצו זה ייקרא ״צו החברות )הודעה על מינוי מנהלים ועל שינויים בהנהלה( ,תשכ״ז—

3

1
2
3

102

חוקי א״י ,כרד אי ,פרק כ״ב ,עמי .155
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,1333תשכ״ב ,עמ׳ .2218
קוב׳ז התקנות  ,1942כ״ג בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

תופפת
פקודת החברות )סעיף (76

הודעה על מינוי מנהלים ראשונים ועל שינויים בהנהלה
שם החברה ז
מספר התיק של החברה!
שמו ושם משפחתו של המנהל ,ובמקרה של תאגיד — שמו של התאגיד !
שמו ושם משפחתו הקודמים ,ובמקרה של תאגיד — שמו הקודם ,אס שונו !
מקום מגוריו הקבוע ,ובמקרה של תאגיד — מקום משרדו הרשום או ה ר א ש י ) נ א לציין
את המדינה ,העיר ,הדחוב ומספד הבית( !
משלח ידו ,אם יש לו!
תפקיד המנהל בגופים אחדים ,אם אין לו משלח יד !
מספד תעודת הזהות ,ובמקרה של תאגיד הרשום בישראל — מספר התיק שלו !
תאריך המינוי או השינוי!
תאריך ההודעה!
שם החותם !
תפקידו בחברה!
חתימה!
׳
עו״ד/רואה חשבון של החברה ,מ
אני

.1
.2
;3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

)מעז(

)השם(

מאשר שזו חתימתו של מ ד . . . .
חתימה

י

ח׳ בתשרי תשכ״ז) 22בספטמבר (1966
( 7 2 1 9 1

י ח מ

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
, 1948אני מצווה לאמור:
1

2

הפקודה תחול על הדרך בילו—רמלה—לוד—בני עטרות—פתח־תקוה ברוחב עד
.1
 50מטר ,להוציא קטעי דרך העוברים בתחום העיריות פתח־תקוה ולוד כאמור בתוספת.
על קטעי הדרך האמורים תחול הפקודה ברוחב שצויין לצדם בתוספת.

תחולת הפסודה
'

הקטע האמור בתחום עירית פתודתקוה מסומן לשם זיהוי בצבע אדום במפה מס׳
.2
כ ,5236/הערוכה בקנה מידה  ,1:2500והקטעים האמורים בתחום י ף י ל מסומנים
כצבע אדום במפה מם׳ כ 5271/הערוכה בקנה מידה  .1:1250המפות האמורות נחתמו ביד שר
העבודה ביום ח׳ באב תשכ״ו) 25ביולי .(1966

םימוז הקטעים
במפות

3

ע

ת

ו ד

ע ? ד

ד ר ד

\ עייר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1805עמי  ; 40ס״ח  ,404תשב״ ג ,עט׳ .144
ע״ר ת׳ט״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
ס״ת  ,1547תשכ׳׳ד ,עמ׳  : 816ק״ת  ,1925תשכ״ו ,עמ׳ .2766
2

3

קובץ התקנות  ,1942כ״ג בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

103

ר׳«ות לעיין

,3

המפ״ת'

העתקי המפות האמורות נמצאים במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל־אביב והמרכז,

ן רח׳ הרצל  ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ביטול

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כבישים ארציים שונים( ,תשכ״ד—

.4

 , 1964לגבי הדרך בילו--רמלה—לוד—בני עטרות—פתח-תקוה — בטל.
3

ה

׳

.5

־ום

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש בילו—רמלה—

לוד—בני עטרות—פתח־תקוה( ,תשכ״ז—1966״.

תופפת
בתחום עירית פתח־תקוה

 40מטר

מרחוב הרצוג עד פינת רחוב הותיקים
בתחום עירית לוד

משדרות דוד המלך עד רחוב מ״ג

 22מטר

מרחוב מ״ג עד פינת רחוב נ״ה

 30מטר

כ״ז באלול תשכ״ו) 12בספטמבר (1966
m

יגאל אלון
שר העבודה

)75050

D

תיקון טןןות
בצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  : 32צומת גולני—עפולה( )שינוי
תווי בק״מ  ,(30.5—29.0תשכ״ו— ,1966שפורסם בקובץ התקנות  ,1925תשכ״ו ,עמ׳ ,2767
בסעיף  ,1במקום ״במפה מספר כ53557/״ צ״ל ״במפה,מספר כ5357/״.
כ״ח באלול תשכ״ו) 13בספטמבר (1966
<חט (75050

יגאל אלון
שר העבודה

104

קובץ התקנות  ,1942כ״ג בתשרי תשכ״!7.10.1966 ,

תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—1948
צו ב ד ב ר ה ת י י צ ב ו ת נ ה ג י ם
בתוקף הסמכות לפי• תקנה  2לתקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—,* 1948
שהועברה א ל י  ,אני מצווה לאמוד:
2

בסעיף  1לצו גיוס כוח אדם" )התייצבות

.1

נ ן ן ג

י (
ם

׳

ת ש כ

״ _
ג

1 9 6 3

3

׳

ב מ

ק

ו ם

ה

ג

ך

ף

ת

״ נ ה ג

״

תיקו! סעיף 1

יבוא:
״ ״נהג״ — אדם שהוא :בעל רשיון נהיגה שהוצא על פי תקנות התעבורה ,תשכ״א—* 1961״.
לצו זה ייקרא.״צו גיוס כוח אדם )התייצבות נהגים( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.

.2

השם

ו׳ בתשרי תשכ״ז) 20בספטמבר (1966
ראו בן ג רו ב נ ר

<חמ «6098

המפקח הכללי על כוח אדם
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ 00׳  ,23עמי .62
י״פ  ,275תשי״נ ,עמ׳ .590
ק״ת  ,1408תשכ״ג ,עמי .888
* ק״ת  ,1128תשכ״א ,עמ׳ .1425
1

2

3

חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
צו ב ד ב ר ה ת י י צ ב ו ת נ ש י ם לרישום ,ל ב ד י ק ה ר פ ו א י ת ו ל ש י ר ו ת מילואים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים )3א()4 ,א( 9 ,ו־ 19לחוק שירות בטחון ,תשי״ט—1959
]נוסח משולב[  ,אני מצווה לאמור:
ג

.1

בצו זה —

הגדרות

״חייבת שירות מילואים״ — יוצאיצבא ,אשה נשואה ,אזרח ישראלי או תושב קבוע ,שנולדה
בתקופה שבין א׳ בתשרי תש״ט ) 4באוקטובר  (1948לבין כ״ט באדר תש״ט ) 30במרס
 , (1949שמי התאריכים בכלל ,להוציא אם לילד או אשה הרה.
כל חייבת שירות מילואים נקראת בזה להתייצב לרישום ולבדיקה רפואית לשם קביעת
.2
כושרה לשירות בטחון ,באחד,המקומות בלוח א׳ שלהלן ,בשעות שבין  08.00ל־ ,12.00ביום
המצויין בלוח בי ,בטור שממול האות הראשונה של שם משפחתה.

התייצבות
?רישום
ולבדיקה
לשם קביעת
כושר לשירות
בטחו!

חייבת שירות מילואים ,שהתייצבה כאמור בסעיף  2ונמצאה כשרה לשירות בטחון,
.3
נקראת בזה להתייצב ׳לשירות מילואים במקום ובמועד שנקבע בסעיף .2

התייצבות

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון)קריאה לרישום ,לבדיקה רפואית ולשירות מילואים(,

.4

לשירות
מילואים

השם

תשכ״ז—1966״.
1

ם״ח  ,296תשי״ט ,עמי .286

קוביז התקנות' ,1942.כ״ג בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

105

לוח א׳
ירושלים
תל־אביב־יפו
חיפה
פתח־תקוה
טבריה
באר־שבע

לשכת הגיוס,
לשכת הגיוס,
לשכת הגיוס,
לשכת הגיוס,
לשכת הגיוס,
לשכת הגיוס,

א׳—ב—ג  -ד
ד•—ו—ז- -ח
ט—י—כ - -ל
מ—נ—ס  -ע
פ—צ—ק
ר—ש—ת

יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום ראשון

רח׳דש״י ) 103שכ׳ מקור ברוד(.
רח׳ פוריה מס׳ ) 1ע״י קולנוע ״נוגה״(.
רה׳ עומר־אל־כיאם מס׳ ) 12—14ע״י קולנוע ״מאי״(.
שיכון עירוני פגיה.
רח׳ נצרת.
דח׳ יד־־ושם •22

לוח ב׳
ב׳ בחשון תשכ״ז) 16באוקטובר (1966
ג׳ בחשון תשכ״ז) 17באוקטובר (1966
ד׳ בחשון תשכ״ז) 18באוקטובר (1966
ה׳ בחשון תשכ״ז) 19באוקטובר (1966
ו׳ בחשון תשכ״ז) 20באוקטובר (1966
ט׳ בחשון תשכ״ז) 23באוקטובר (1966
אהרון
פוקד

כ״ח באלול תשכ״ו) 13בספטמבר (1966
)חמ (73021

ניב

מדור ל ס ל ס ו ן מ ק ו מ י
פקודת העיריות
א כ ר ז ה ב ד ב ר שינוי ת ח ו ם ע י ר י ת אשקלון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות  /ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות סעיף  8האמור ,אני מכריז לאמוד:
תיסיז םעיי>1

בסעיף  1לאכרזת אשקלון )שינוי תחום העיריה( ,תשכ״ו— , 1966במקום הקטע
.1
המתחיל במלים ״חלקי הגושים״ וגומר במלים ״ובמשרדי עידית אשקלון״ יבוא:
2

״חלקי הגושים,1279 ,1222 ,1211 ,1207 ,1167 ,1164 ,1163 ,1161 ,1160 ,398 ,382 :
,1734 ,1733 ,1481 ,1480 ,1472 ,1470 ,1469 ,1468 ,1467 ,1445 ,1444
 1736כמסומן במפה של תחום עירית אשקלון ,הערוכה בקניה מידה
 1:20,000והחתומה ביד שד הפנים ביום ב׳ בכסלו תשכ״ו )26
בנובמבר  (1965וביום ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט  (1966שה
עתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה
על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרדי עידית אשקלון״.
ה

׳״

פ

.2

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת אשקלון)שינוי תחום העיריה( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.

ט״ובאלול תשכ״ו)31באוגוסט(1966
) ח ט ( 8 0 7 1

1

106

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשב״ד ,עמי .197

קובץ התקנות  ,1942כ״נ בתשרי תשכ״ו7.10.1966 ,

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר מ ו ע צ ו ת מ ק ו מ י ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ד  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— , 1950במקום סעיף  6יבוא:
.1
,
ועדה תכהן עד תום שנתיים לאחר גמר תקופת כהונתה של
.6
״תקופת
2

תימיז
התוספת
השניה

המועצה הקיימת בשעת הקמתה! לא יאוחד משנתיים מיום היבחרה של

י ה י נ ה

מועצה חדשה ימנה השר פקיד בחירות לפי האמור בסעיף  ! (3) 3ועדה
שתקופת כהונתה נסתיימה,׳ תמשיך בתפקידה עד שתורכב כדין ועדה
חדשה״.
.2

<

8 0 1 1

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.

ב״בבאלול
°
n

1
2

תשכ״ו7).בספטמבר(1966

(

ה

׳

!  1ם

חיים משה שפירא
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,127תשי׳׳אtiv ,׳  ; 178ק״ת  ,1219תשכ״ב ,עמ׳  ;280ק״ת  ,1560תשיכ׳׳ד ,עמ׳  ; 980ק״ת ,1808
תשכ״ו ,עמי  : 470ק״ת  ,1847תשכ״ו ,עמי .1023

פקודת העיריות
חוק עזר לבת־ים ב ד ב ר ה ם ד ר ת ה ר ח צ ה בים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,׳וסעיף  6לחוק הסדרת מקומות
1

רחצה ,תשכ״ד—1965
.1

2

)להלן — החוק( ,מתקינה מועצת עידית בת־ים חוק עזר זה:

בחוק עזד זה —

״בעל־חיים״ — לרבות בקר ,עז ,גמל ,סוס. ,חמור ,חזיר ,עוף־בית ,חתול ,קוף ,דוב ,ולמעט
כלב!
״המועצה״ — מועצת העיריה!
״סדרן״ ,״פקח״ — מי שראש העיריה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לענין חוק עזר זה!
״מציל״ — מציל אחראי ,מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה
)מצילים ,סדרנים ומגישי עזרה ראשונה( ,תשכ״ו— 1965־־ ,אשר נתמנה על ידי ראש
העידיה!
״עיריה״ — עירית בת־ים!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב .את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמ׳ .197
פ״ח  ,434תשכ״ד ,עמ׳ .172
ק״ת  ,1808תשכ״ו ,עם׳ .463
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״רכב״ — כמשמעותו בסעיף  2לפקודת התעבורה * ,למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה
 13לתקנות התעבורה ,תשכ״א— , 1961ורכב של העיריה ,כשהם נהוגים על ידי אדמ
לצורך מילוי תפקיד!
״שפת הים״ — השטח המשתרע בין קו שפל המיס שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש
מאות מטר מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה
כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה  1:5000והחתומה ביד ראש העיריה וביד שר
הפנים ,אשר העתקים ממנה מופקדים במשרדי העיריה ,במשרד הממונה על מחוז תל־
אביב ובמשרד הפנים בירושלים.
6

תחולה

)א( הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המיס במרחק של קילומטר אחד מקו שפל
.2
המים שבחוף.
)ב( המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.

שעות הרחצה

)א( הרחצה בשפת הים אסורה בשעות שבין  18.00ובין  08.00בהעדר מציל.
.3
)ב( לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה ,ובלבד שהרחצה במקום מיוחד
שקבעה המועצה מותרת.

איסור רתצר,
פיקוח על ילד

לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

.4

)א( לא ירשה ולא .יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא
.5
על שפת הים ללא פיקוח.
)ב( אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על
בטחונו ושלומו על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.

לבוש

.6

ספורט,
משחקיט וכוי

לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לערכי ספורט או משחק או לרחיצת בעל חיים״
.7
אלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה.

כסא מרגוע,
צריףי ובו׳

לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע ,צריף ,סככה ,אוהל ,סוכה או כיוצא באלה.,
.8
אלא לפי היתר שניתן על ידי ראש העיריה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.

)א( לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
)ב( הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.

רכב ,בעל־חיים
וכלב

)א( לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב ,למעט אופניים כשהם מובלים ב י ד לצורך
.9
העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה ,ולמעט עגלות נכים.
)ב( לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום;
לשרשרת ומחסום לפיו.

איסור מפגע

 .10לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה ,מפגע או נזק לכל אדם אחד,
או שיש ב ו כדי להפר את הסדר על שפת הים.

איסור הקמת
רעש

.11

לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.

איסור גרימת
נזה

לא יגרום אדם נזק לרכוש העיריה ולא יסיר ,לא יפגום ולא ישחית כל שלט אד
.12
מודעה ,שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
4
5
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)א( לא יחזיק אדם בשפת הים ,לכל מטרה שהיא ,בחומר העשוי ללכלך או לזהם
.13
את שפת הים ,ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי י ללכלך לזהם או להשחית את שפת הים.
)ב( לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים'פסולת ואשפה מכל סוג שהוא לרבות •.׳.
שיירי מטבח ,פרי או ירק או פסלתם ,קליפה ,נייר ,עתון ,בקבוק ושברי זכוכית ,תיבה,
קופסה ,מסמר ,גרוטאה מכל סוג ,ענף ,גזר עץ ,קרש ,סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול
לגרום ללכלוך ,אי סדר או נזק לאדם או לרכוש.

איסור זיהום

לא יעבור אדם בשחיה בים מעבד לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף
.14
לא יקפוץ אדם מסלע ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו ,או חייו או גופו של
אדם אחר.

גבול רחצה
וסיכון חייט

)א( מי שקיבל אות ,אזהרה או הוראה ממציל ,מפקח או מסדרן ,למניעת סכנה
.15
לעצמו או לאדם אחר ,או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והנקיון על שפת
הים ,יציית להם.

הוראות מציל,
פקח וסדרן

)ב( לא ישתמש אדם ,פרט למציל ,בסירות ,בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחד
שבתחנת הצלה ,ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל ,אלא בהסכ6תו.
 .16לא יתראה אדם בזדון ,אם בצעקה או בהעוויה או באופן אחד ,כנתון בסכנה ,ולא
יתנהג בזדון באופן העלול ל6כן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.

קריאה לעזרה
ללא צורר

 .17לא ייכנס אדם לשפת הים ,למקום אוי במועד שינקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם
בני־מינו.

מקומות רחצה
נפרדים לגברים
ולנשים

.18

לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת.

)א( לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העיריה ובהתאם
.19
לתנאיו.

מחלות .
• רוכלות
ופשיטת יד

)ב( לא יפשוט אדם יד על שפת הים.
לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העיריה ובהתאם
.20
לתנאיו.

קייטנות

) , .21א( ראש העיריה ,סדרן ,פקח או מציל דשאים 'להיכנס בכל עת לכל מקום כדי
לבדוק אם נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעידיה רשאים
לבצע על פיו.

םטכויות ראש
העירייה ,סדרן,
פקח ומציל

)ב( .ראש העידית ,סדרן או פקח דשאים להסיר ,לקחת ,לסלק ,להוביל ולהוציא כל
אוהל ,סככה ,צריף ,סוכה ,כסא מרגוע ,רכב ,סירה ,מכשיר ספורט ,מודעה ,שלט או כל דבר,
חפץ או חומר שהונחו ,סודרו ,הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות
חוק עזר זה.
לא יפריע אדם לראש העיריה ,לפקח ,לסדרן או למציל ולא ימנע אותם מהשתמש
.22
בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
.23

המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת.

היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העיריה ,לפי הענין ,לתיתו ,לסרב
.24
לתיתו ,להתלותו או לבטלו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או
לבטלם׳ הכל לפי שיקול דעתם.
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אגרות
ה י ד ע י ת

.25

בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העירית אגרות כמפורט בתוספת.

) .26א( ראש העיריה דשאי ,בהודעה בכתב ,להורות לאדם שעבר על הודאה מהוראות
חוק עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו
כפי שהיה לפני שנעברה העבירה ,בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
)ב( לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העיריה לפי סעיף קטן )א( או ביצע את
העבודה שלא לפי התנאים והפרטים הקבועים בהודעה ,רשאי ראש העיריה לבצע את
העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

מסירת הודעה׳

ע ו נ ש י ז

ה ש ט

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ת ה א כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת
.27
או נמסרה במען מגוריו או במען עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו
אדם לפי מענו או מען מקום עסקו הידועים לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה
כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים
או נתפרסמה בשני עתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו—קנם  500לירות ,ואס היתה העבירה
.28
נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת דאש העידיה.
.29

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבודים )הסדרת מקומות רחצה( ,תשכ״ז—1966״.

ונוספת
)סעיפים  23ד(25
אגורות

א.

כרטיס כניסה חד פעמי לשטח המגודר — למבוגר
לילד

50
25
שיעור האגרה
בלירות לשנה

היתד להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה — לכל כסא

6

ב(1) .
)(2

היתר להעמדת מחסה למטרת השכרה — לכל מחסה

20

)(3

היתר להעמדת אוהל'למטרת השכרה — לכל אוהל

25

מ׳ רוטשילד
ראש עירית בת־ים

נתאשר.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966
)חמ (813308

חיים משה שפירא
שר הפנים
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פקודת העיריות
ח ו ק ע ז ר לחולון ב ד ב ר ה ר י ס ת מ ב נ י ם מ ס ו כ נ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  254 ,251 ,250ו־ 259לפקודת העיריות  ,מתקינה
מועצת עירית חולון חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זד— ,

.1

הגירות

״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,בטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפד ,גדר ,משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה
או שטח? .
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבגין ,או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
׳
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ! י
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח— , 1958שהעיריה מינתה
אותו להיות מהנדס העיריה ,לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
2

״העיריה״ — עירית חולון!
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן, .
)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
.2
שלום הציבור.

עריכת בדיקה

)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כך לראש העיריה.
)ג(  .ראש העיריה יורה מיד למהנדס לערוך ,מזמן לזמן ,ובמקרה שקיבל הודעה —
מיד אחדי קבלתה ,סקר על הבנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן )ב(! המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין־וחשבון לראש העיריה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
)א( םבוד ראש העיריה ,על יסוד דין וחשבון שנערך לפי סעיף  ,2כי בנין מהווה
.3
סכנה למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את ה ע ב ד
דות המפורטות בה בתוך התקופה שנקבעה בהודעה.
)ב(
1
2

הודעות

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

דיני מדינת ישראל ,נופח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
ם״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ .108
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)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן )א( ,או ביצע
את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
ביצוע עבודות
על ידי ראש
העירית

.4

אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למח־

זיקים או לציבור ,רשאי ראש העידיה ,באישורו של הממונה על מחוז תל־אביב ,לבצע את
העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

אישור טכום
ההוצאות

סמכות ראש
העיריה
והמהנדס
להיכנס לבניז

.5

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת

המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.
.6

)א(

ראש העיריה או המהנדס רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל בנין ,כדי לבדר

את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר ז ה , .
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן )א(.

מסירת הודעות

.7

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני לש
פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה <
אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים
הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עונשי!

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות ,ואם היתה העבירה

נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
השט

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ז—1966״.
פנחס אילון
ראש עירית חולון

נתאשר.
ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט (1966
)חמ (874128

חיים משה שפירא
שר הפגים
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קובץ .התקנות  ,1942כ״נ בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

פקודת העיריות
ח ו ק עזר ל ח י פ ה ב ד ב ר פ ת י ח ת ע ס ק י ם ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה קיפי סעיפים  250ר 251לפקודת העיריות •י ,מתקינה מועצת עירית
חיפה חוק עזר זה:
: .1

תיקח סעי!*3ב

בסעיף 3ב לחוק עזר לחיפה )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תש״ט—— 1949
) (1בסעיף ק ט ן ) א (  ,במקום ״— 12.ל״י״ יבוא ״— 24.לירות״.
2

)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום ״— 1.ל״י״ יבוא ״— 2.לירות״.

לחוק עזר יזה ייקרא ״חוק עזר לחיפה )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון( ,תשכ״ז—

.2

ר,שמ

1966״.
א ב א חושי

נתאשר.

ראש עירית חיפה

י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966
)חט (874010

חיים משה שפירא
שר הפנים
1

.

2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״היעמ׳ .197
ק״ת  ,15תש״ט ,עמ׳  ; 199ק״ת  ,26תש״ט ,עמ׳  ; 334ק׳׳ת  ,282תשי״ב ,עפ׳  ¡ 1112ק״ת  ,514תשט״ו.
י
י
עמ׳ .868

,פקודת העיריות
ח ו ק עזר ללוד ב ד ב ר ה י ט ל עינוגים
_

•גי׳׳

.

ו י

•• .

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות! ,מתקינה מועצת עידית לוד חוה
עזר זה:
בסעיף  1לתוספת לחוק עזר ללוד )היטל עינוגים( ,תש״י— , 1950במקום סעיף קטן

.1

2

תיקון התוספת

)ב( יבוא:
״)ב( לכל עינוג ח ת מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו באנורות

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־ 59.8עד 73.4
למעלה נד73.4
.2

 19.5אגורות
 25.5אגורות
 30.0אגורות
 38.9אגודות
 70%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל״.

לחוק עזר זה ייקרא,׳חוק עזר ללוד )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ז1966-״.

נתאשד.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966

השמ

צבי איצקוביץ
ראש עידית לוד

)חמ (88201

חיים משה
_________
1
2

שפירא

שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עט׳ .197
ק״ת  ,84תש״י ,עמ׳  ; 827ק״ת  ,1604תשכ״ד ,עמי .1577

קוביז התקנות  ,1942כ״נ בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

113

פקודת העיריות
ח ו ק עזר לראשון-לציון ב ד ב ר ב י ת ה מ ט ב ח י י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית ראשה׳
לציון חוק עזר זה:
x

החלפת
התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לראשון־לציון )בית המטבחיים( ,תשט״ו— , 1954י ב ו א

.1

2

״תופפת

שיעור האגרה
בלירות

בעד שירות הניתן לגבי —
׳
טלה או גדי
כבש או עז
עגל חלב
בן בקר שמשקלו אחרי השחיטה עד  150ק״ג
פ ר או פרה
.2

2
5
6
12
16״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאשוךלציון )בית המטבחיים( )תיקון( ,תשכ״ז—

1966״.
נתאשר.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966
חיים משה שפירא
שר הפנים
) ח מ

אריה שפטל
ראש עירית ראשון־לציון

( 8 9 7 2 0 7

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשב״ד ,עמי .197
ק״ת  ,492תש-ט״ו ,עמ׳  ; 298ק׳׳ת  ,1043תש׳׳ד ,עמ׳ .1785

פקודת העיריות
•

ח ו ק עזר לראשון-לציון ב ד ב ר ה י ט ל עינוגים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עידית ראשון־
1

לציון חוק עזר זה:
תיקח התוספת

בתוספת לחוק עזר לראשון־לציון )היטל עינוגים( ,תשכ״ב— , 1961במקום סעיף 2

.1

2

יבוא:
״ .2לכל עינוג אחר:
שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו באגורות

 19.5אגורות
 25.5אגורות
 30.0אגורות
 38.9אגורות
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל״.

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ 54.3-עד 59.8
למעלה מ־ 59.8עד 73.4
למעלה מ־73.4
השם

.2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון)היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.
אדיה שפטל
ראש עירית ראשוךלציון

נתאשד.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966
)חט (89720

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

114

ריני מדינת ׳ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
ק״ת  ,1202תשכ״ב ,עמ׳  ; 35ק״ת  ,1670תשכ״ה ,עט׳ .1141
קוב? התקנות  ,1942כ״ ג בתשרי 'ו<שכ״ז7.10.1966 ,

פקודת העיריות
חוק עזר לראשוךלציון בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית ראשון־לציון
ג

חוק עזר זד:.
במקום התוספת השניה לחוק עזר לראשון־לציון )מודעות ושלטים( ,תשכ״א— 1961־,

.1

החלפת
התוספת

השניה

יבוא:

״תופפת שניה
)סעיף  ) 3א ( (
שיעורי האגרה
בלירות

.1

מודעה המתפרסמת דדך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
עד יום ששי )ועד בכלל( או חלק משבוע — לכל קולנוע

2.50

.2

סרט פרסום בקולנוע — לכל  50מטר רץ או חלק מהם —
לשבוע — לכל קולנוע

4.50

•3

מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי חשמל ,זרחן או כל
אמצעי אחר וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר
אורך ,ואם הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב ,או חלק
ממטר — לשנה,

4.50

.4

מודעה המתפרסת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

.5

1

)א( מודעה גדולה — עד שלושה ימים
לכל יום׳ נוסף
וכן בעד הדבקה לכל עותק  30אגורות *

—6
1.50

)ב(

מודעה בינונית — עד שלושה ימים
לכל יום נוסף
וכן בעד הדבקה לכל עותק  20אגורות!

—3
—1

)ג(

מודעה קטנה — עד שלושה ימים
לכל יום נוסף
וכן בעד הדבקה לכל עותק  15אגודות,׳

—2
0.75

)ד(

מודעה זעירה — עד שלושה ימים
לכל יום נוםף
וכן בעד הדבקה לכל עותק  12אגודות.

1-50
0,50

)(1

שארכו ורחבו הם פחות ממטר אחד — לשנה

—4.

)(2

שארכו ורחבו הם מטר אחד ומעלה — לכל מטר מרובע
של שטח השלט ,או חלק ממטר מרובע — לשנה

—4

שלט המותקן מעל לעסק —

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
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קוב׳ו התקנות  ,1942כ׳׳ג בתשרי תשכ״ו7.10.1966 ,
ו

שיעיר האגרה
בלירות

 .6שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העידיה מחוץ
לשטח התפוס על ידי העסק — לכל מטר מרובע או ,חלק
ממנו — לשנה
 .7שלט המותקן מעל כל שטח אחר ,באולם שעשועים ,במגרש
ספורט או שעשועים ,או על; גבי בנין שאינו קשור עם העי
םק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה
ץ

.2

— 50

—15.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון )מודעות ושלטים() ,תיקון( ,תשכ״ז—

1966״.
אריה שפטל
ראש עירית ראשון לציון

נתאשר.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966
)חט (897205

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת העיריות
חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  250ו־ 251לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עידית
תל־אביב־יפו חוק עזר זה:
ג

בתוספת לחוקי עזר לתל־אביב )מסי שעשועים( , 1943 ,בפרט )א( —
) (1בפסקה ) (1במקום:

.1

2

3

״ 62.4אגורות ומעלה
יבוא:
״ 624עד  63-65אגודות
 63.66עד  71.15אגודות
 71.16עד  81.10אגורות
 81.11אגורות ומעלה

 100%ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־7,5
אגורות יהיו פטורות מהיטל״!
 56.15אגורות
 63.65אגורות
 66.2אגורות
%ש 1ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־7.5
אגודות יהיו פטורות מהיטל״.

) (3בפסקה ) ,> (2בסופה ,יבוא:
״על תוספת בשיעור של  7אגודות שלאחריה ,יהיה מיעוד ההיטל  3אגורות״.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ז—

.2
1966״.

נתאשד.
י״ז באלול תשכ״ו) 2בספטמבר (1966
חיים משה שפירא
שר הפנים
) ח ט

מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־־יפו

( 8 9 9 0 4

1
2

ריני מדיגת ישראל ,נוםח חדש  ,8תשכ״ד ,עט׳ .197
227.
ע״ר  ,1943תום׳  2מס׳  ,1256עט׳

3
4

ש״ת  ,1415תשכ״ג ,עמי .1014
לדת  ,1827תשכ״ו ,עמי .722

?וביו התקגות  ,1942כ״ג בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

פקודת העיריות
חוק עזר לתל־אביב-יפו בדבר שלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית תל־אביב־
1

יפו חוק עזר זד:.
בתוספת לחוקי עזר לתל־אביב )שלטים() 1941 ,להלן — התוספת( ,במקום סעיף !

.1

2

החלפתסעיף!
לתוספת

יבוא:
לירות לשנה

״ .1גודל השלט במטרים מרובעים )ועד בכלל( עד 0,50
למעלה פד 0.50עד 1
למעלה מ־ 1עד 2
למעלה מי 2עד , 3
למעלה מ־ 3עד 4
למעלה מ־ ,4לכל מטר מרובע או חלק ממנו
.2

— 15
—20
—25
—35
—50
י —30,״

בסעיף  7לתוספת ,במקום ״ 7.50לירות״ יבוא ״— 10.לידות״ ובמקום ״— 15.לירות״

יבוא ״  2 0 . -לירות״.

תיקו! סעיו־ 7
5

.3

בסעיף  8לתוספת ,במקום ״— 30.לירות״ יבוא •״— 40.לירות״.

.4

בסעיף  9לתוספת ,במקום ״— 60.לידות״ יבוא ״— 80.לירות״.

.5

בסעיף  10לתוספת ,בפסקה ) ,(1במקום ״— .25לירות״ יבוא ״— 35.לירות״! בפסקה

'

ת י פ פ ת

תיקו! טעיוי 8
לתוספת

תיקח סעיף 9
לתוספת

) ,(2במקום ״— 50לירות״ יבוא ״— 65לירות״.
.6

? ת י ס פ ת

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתליאביב־יפו)שלטים( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.

:נתאשר.
י׳ באלול ,תשכ״ו) 26באוגוסט >1966

תיקו! סעיף 10

השם

מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־יפו

)חמ (899002

חיים משה שפירא
שר הפנים

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197
ע״ר  ,1941תוס׳  2מם׳  ,1085עמ׳  : 390ק״ת  ,571תשט״ז ,עמ׳  ; 329ק״ת  ,1019תש״ד ,עמ׳  ; 1279ק״ת
 ,1330תשב״ב ,עט׳ .2193

קוב׳ו התקנות  ,1942כ״נ בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,

117

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
ח ו ק עזר ל ה ב ל ־ א י ל ו ת ב ד ב ר מ ם ע ס ק י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיפימ  22ד 23לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף 3
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית חבל־אילות
חוק עזר זה:
1

2

תיקו! התוספת

תחי5ה
הוראות מעבר

השפ

בתוספת לחוק עזר לחבל־אילות )מס עסקים מקומי( ,תשכ״ה— , 1965בפריט
.1
״קבלן או קבלן משנה״ במקום ״קידוחי מים ,קידוחי נפט או גזי׳ יבוא ״קידוחים״.
3

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשכי׳ו ) 1באפריל .(1966

.2

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1966/67
.3
והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות,׳ אולם כל סכום ששולם
לפי חוק העזר העיקרי על חשבון המס לשנת  1966/67ייחשב כאילו שולם על חשבון המם
לפי חוק עזר זה.
.4
1966״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־אילות )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ז—

אבינעם פינקלמן
ראש המועצה האזורית חבל־אילות

נתאשר.
ט״ו באלול תשכ״ו) 31באוגוסט (1966
)חמ (82761
חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,1683׳תשכ״ה ,עמ׳ .1361

פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לקלנסווה בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף  3לפקודת ה ר ש ר
יות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית קלנםווה חוק עזר זה:
ג

2

החלפי*
ה ת י ם פ ת

במקום התוספת לחוק עזר לקלנםווה )מם עסקים מקומי( ,תשט״ז—1956

.1

חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
1
2
3
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3

)להלן —

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,619תשט״ז.1956 ,

קובץ התקנות  ,1942ב״נ בתשרי תשכ״י7.10.1966 ,

״תוספת
שיעורי המס לשנה׳
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אטליז
בית חרושת לבלוקים
בית חרושת לגלידה
בית קפד .בלי טלביזיה
בית קפה עמ טלביזיה
בנק או .סניף בנק
בנאי

60
150
50
75
100
600
75

באר עם רשיון הפקה —
עד  100,000מ״ק
מעל  100,000מ״ק
זחל

100
250
175

חנות —
בדים
ציוד חקלאי
המרי בנין משומשים
ציוד משרדי
כל־בו
בגדים ישנים
מקלטי רדיו וטלביזיה
המרי אינסטלציה
בנזין וסולר
ממתקים
רהיטים
בגדים
ביצים
נעליים או סנדלר
מכולת
משקאות קלים
חייט לפי אופנה אירופית
חייט לפי אופנה ערבית
0ן.
חשמלאי

50
50
50
50
100
20
150
80
50
50
150
50
30
30
100
20
50
30
50

טרקטור —
עד  30כוח־סוס
מעל  30כוח־סוס

60
70

טנדר —
עד ן טון
מעל ן טון
מוכר פלאפל
מוכר לחם

30
70
25
30

.2

תיאור המלאכה או העסק
מאפיה
מהנדס או מודד

50
150

מונית —
בנזין
דיזל
מוכר קרח
מוסך עם סיכה
מוסך בלי סיכה
מחצבה
מכונית משא
מכונית לנוסעים
מסעדה ובית קפה
מסעדה בלי בית קפד.
מספרה
משרד ביטוח
מגהצה
מסגר

100
150
20
75
50
200
100
150
100
50
50
150
30
100
100
100

מכונת קידוח
מכונה לערבוב מלט
נגריה —
עם מכונות
בלי מכונות
סוחר בהמות
עורך דין
פחח מכונות
קבלן בנין
רוכל
רוכל דגים
רופא

150
100
40
150
100
75
30
50
50

רפת או אורווה —
לכל ראש בקר
לכל ראשי עגל
לכל ראש צאן
לכל חמוד
לכל פרדה או סוס

6
3
3
3
15
25
200
250״

רתך מכונות קיטור
תחנת בנזין
תחנת מוניות

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשכ״ו) 1באפריל .(1966

קובי! התקנות  ,1942כ״נ בתשרי תשכ׳׳ו7.10.1066 ,

המם בלירות

תחילה
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הוראות מעבי

השט

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום׳.המס בשנת , 1966/67והוא
.3
ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות,׳ אולם כל סכום ששולם בעד שנת
 1966/67על פי חוק עזר העיקרי ייחשב כאילו •שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.
.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנסווה )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ז—1966״.
חאלד מוחמד סלאמה
ראש המועצה המקומית קלנםווה

נתאשר.
י׳ באלול תשכ״ו) 26באוגוסט (1966
)חט (85280
ח,י י,ם מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים

120
המחיר  72אגורות

קוב ! התקנות  ,1942כ״ג בתשרי תשכ״ז7.10.1966 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים
,

