רשומות

קובץ התקנית
ט׳ בטבת תש״ל

2495

 18בדצמבר 1969
עמוד

תקנות נכי רדיפות הנאציפ )ערעור בפני בית המשפט העליון( ,תש״ל—1969

י״-׳׳*־.

$ t

,

600

תקנות החיילים המשוחררים )פטור לחיילים משוחררים עולי ,(0תש״ל—1969

.

,

«01

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון( ,תש״ל—. 1969

.

..

602

.

.

602

.

603

.

,

תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי חולים( ,תש״ל—1969

.

תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(2תש״ל—, 1969

.

,

.

.

אכרזה על שמורת טבע )איריס הדור אילת השחר( ,תש״ל—. 1969

.

צו מס נסיעות חוץ)פטור()תיקון( ,תש״ל—. 1969
אכרזה על שמורת טבע )אלוני יצחק( ,תש״ל—1969

.

אכרזד ,על שמורת טבע )ברכת תמסח( ,תש״ל— , 1969י
:

,

.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

605

.

.

606

.

.

606

.

607

.

607

אכרזה על שמורת טבע )בתרומת רוחמה כורכר( ,תש״ל—1969
אכרזה על שמורת טבע )החוף השקט{״ תש״ל—1969
אכרזה על שמורת טבע )המסרק( ,תש״ל—. 1969
אכרזה על שמורת טבע)כרמיה( ,תש״ל—1969

.

608
.
.

. . .

.

.

.

609

.

.

.

.

609

.

אכרזה על שמורת טבע )מצפה אלות( ,תש״ל—1969

י :יי

610

אכרזה על שמורת טבע )נוה אוד( ,תש״ל—. 1969

.

אכרזה על שמורת טבע )עין ג׳נדד ,(,תש״ל—1969

.

611
.

אכרזה על שמורת טבע )ראש הנקרה( ,תש״ל—1969

.

.
.

.

.
.

.

אכרזה על שמורת טבע )תל־סהרון( ,תש״ל—1969
 .,י י •

י

י

אכדזה על גן לאומי )סוסיתא( ,תש״ל—1969

.

611

.

612

.

613

.

613

מדור לשלטון מקומי
צו איגודי ערים )אזור ירושלים()שירות שדד .להשקייה ומלחמה במזיקים()פירוק( ,תש״ל—1969

614

.

.

615

.

.

.

615

.

.

.

616

.

.

חוק עזר לערד )מפגעי תברואה( )תיקון( ,תש״ל—. 1969

.

.

חוק עזר לירושלים )הוצאת אשפה( )תיקון( ,תש״ל—1969
.

,

 .י

חוק עזר לראש־העין )עגלות( ,תש״ל—1969

.

.
י

י

חוק נכי רדיפות הנאצים ,חשי״ז957-ן
ת ק נ ו ת ס ד ר הדין ל ע נ ץ ה ג ש ת ע ר ע ו ר בפני ב י ת ה מ ש פ ט העליון
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי׳׳ז—) 1957להלן —
החוק( ,וסעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל
דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

2

איכן הגשוז
הערעור

פימון מאדיר
ההגשה
ערעור
כעי כה

כ ת ג ערעור

ערעור על החלטתה של ועדת העררים לפי סעיף ) 17ח( לחוק יהיה בכתב ויוגש
.1
למשרד הרישום של בית המשפט העליון ! אולם התובע רשאי להגיש ערעורו ליושב ראש
ועדת העררים.
מי שהוגש לו כ ת ב הערעור יסמן בגוף הכתב את תאריך ההגשה.

.2

מערער או בא־כוחו שנקראה בפניו החלטת ועדת העררים רשאי ,מיד אחרי קריאתה,
.3
להגיש את ערעורו בעל־פה לפני הועדה ,אם נראה ליושב ראש הועדה שאין בהגשת
הערעור בדרך זו כדי לסבך או להאריך את הדיון בו! הרשה יושב ראש הועדה להגיש
ערעור בעל פה ,ירשום הוא או אחר על פי הוראתו את הנקודה המשפטית שהיא נושא
הערעור מיד אחרי רישום החלטת הועדה שעליה מערערים ,והיושב ראש יחתום על
הרישום.
ערעור בכתב יוגש בארבעה עתקים ,ייחתם על ידי המערער או בא־כוחו ,ויפורטו

.4

בו
) (1שמו ונ?ענו של המערער!
) (2שמו ומענו של המשיב!
) (3ועדת העררים שעל החלטתה מערערים!
) (4יום מתן ההחלטה ואם ניתנה במעמד המערער או בא־כוחו או לא!
) (5אם ניתנה ההחלטה שלא במעמד המערער או בא־כוחו — המועד שבו
נמסר למערער העתק ממנה!
) (6המספר הסידורי של הערר בועדת העררים!
) (7הנקודה המשפטית שבה מערערים על ההחלטה.
מכירת נתב
ערעור

.5

מכירת הודעה
על ערעור
כ ע י כה

הוגש ערעור בעל פה ,ישלח יושב ראש ועדת העררים למשיב העתק מרישום
.6
הערעור יחד עם העתק ההחלטה המנומקת של הועדה.

העכרת התיל,
של ועדת
הערריכ

בערעור בכתב שהוגש ליושב ראש ועדת העררים וכן בערעור שבעל פה ,יעביר
.7
יושב ראש ועדת העררים לרשם בית המשפט העליון את כתב הערעור או את רישום
הערעור ,הכל לפי הענין ,וכן את ההחלטה של הועדה במקורה ,את פרוטוקול הדיונים
לפניה ,כל כ ת ב של בעלי הדין וכל מסמך אחר שהוגש לועדה בקשר לערר שלפניה!
בערעור שהוגש במישרין לבית המשפט העליון יעביר יושב ראש ועדת העדרים את
המסמכים האמורים שברשות הועדה משנדרש לעשות כן על ידי רשם בית המשפט העליון.

כתכ ערעור
פגו&

כ ת ב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנה  ,4לא יתקבל על ידי משרד
.8
הרישום של בית המשפט העליון או על ידי יושב ראש ועדת העררים! אולם משקיבלו כתב

מי שהוגש לו כתב הערעור ידאג לכך שעותק הימנו יימסר למשיב.

1
2

600

"0ח  ,226תשי״ז ,עמי .103
ס״ח  ,233תשי״ז ,עמ׳ .148

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.-12.1969 ,

ערעור ,לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי קיום הוראה כאמור ,אלא אם כתב הערעור
אינו מגלה כל נקודה משפטית שבמחלוקת או אם ראה בית המשפט שאין למשיב סעד
בדרן־ של דחיית הדיון או של חיוב בהוצאות או בשתי הדרכים כאחת ושעליו לפסול את
י
כתב:הערעור כדי למנוע עיוות דין.
,משנמסר למשיב עותק כ ת ב הערעור או העתק מרישום ערעור שהוגש בעל פה,
.9
יקבע רשם בית המשפט העליון מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין.

שמיעה הערעור׳

 .10עד למתן פסק הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מהערעור במתן הודעה בכתב
לבית המשפט ובמסירת העתק ממנה למשיב או בהודעה בעל פה בשעת שמיעת הערעור!
משעשה כן ,בטל הערעור ,והמערער ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שקבע
בית המשפט.

פיטוי ערעור

 .11על איחוד ערעורים ,על שמיעת הערעור ,על ערעור שכנגד ,על מתן פסק הדין
ועל המצאת הודעות ומסמכים יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי ,תשכ״ג—, 1963
בכפוף לאמור בתקנות אלה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.

ת־זולת ת?נות
פדר הדין י•
האזרחי

 .12הוגש ערעור על ידי רשות מוסמכת שלא היתד ,בעלת דין בפגי ועדת העררים,
יראו לענין תקנות אלה כל פעולה שנעשתה לגבי הרשות המוסמכת בעלת הדין בועדת
העררים כאילו נעשתה לגבי הרשות המערערת.

הרשות
המופמכת

3

 .13י .י תחילתן של תקנות אלה היא ביום השביעי לאחר פרסומן ברשומות.
.14

תחייה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי רדיפות הנאצים )ערעור בפני בית המשפט העליון(,

תש״ל—1969״.
י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

א׳ בטבת תש״ל ) 10בדצמבר (1969
)1זמ (731110
3

ק״ת  ,1477תשכ״ג ,עמי .1869

חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,חש״ט 949-ו
ת ק נ ו ת ב ד ב ר פ ט ו ר מ א ג ר ת רישום ל ח י י ל י ם מ ש ו ח ר ר י ם ע ו ל י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  40לחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,
תש״ט— 1949ולאחר התייעצות עם שר הבטחון ושד העבודה ,אני מתקין תקנות אלה:
תקופת שירותו הצבאי של חייל משוחרר ,כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים
.1
)החזרה לעבודה( ,תש״ט— ,1949לא תובא בחשבון במנין חמש השנים כאמור בתקנה 10ב

הארגת תקופה

לתקנות המקרקעין)אגרות( ,תשכ״ו—. 1966
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ,החיילים המשוחררים )פטור לחיילים משוחררים

.2

השפ

עולים( ,תש״ל—1969״.
א׳ בטבת תש״ל ) 10בדצמבר (1969
)..חמ (7303902
1

2

י ע ק ב ש׳

שפירא

שר המשפטים

סייח  ,6תש״ט ,עמ׳ .131
ק״ת  ,1874תשכ״ו ,עמ׳ .1864

קובץ מתקנות  ,2495ט׳ בטבת תש׳׳ל18.12.1969 ,

601

פקודת מ?! המסה
תקנות בדבר כללים לאישור ולניהול קופות גמל
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  47ו־ 243לפקודת מס הכנסה
תיקון תקנה 52

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה  52לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,תשכ״ד—
.1
 , 1964במקום תקנות משנה )א( ו־)ב( יבוא:
2

״)א( קופת גמל תגיש לנציב מדי חודש בחדשו דין וחשבון בטופס שקבע
הנציב.
)ב( דין וחשבון כאמור לגבי כל חודש יוגש תוך שלושים יום מתום אותו
חודש.״
י״יי

ה

י ז ש פ

תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ג בטבת תש״ל ) 1בינואר .(1970

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות,.,גמל()תיקון(,
.3
תש״ל—1969״.
כ״ח בכסלו תש״ל ) 8בדצמבר (1969
) ח 8

זאב שרף
שר האוצר

 8״ ( 7 2 3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמ׳ 0 ; 120״ח תשכ״ח ,עמ׳ .171
ק״ת תשכ״ד ,עמ׳  ; 1302תשכ״ח ,עמ׳ .561

1
2

פקודת התעבורה
ת ק נ ו ת לביצוע ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  70 ,14ד 71לפקודת התעבורה

אני מתקין תקנות

אלה:
תיי,מ תקגה 532

בתקנה ) 532ג( לתקנות התעבורה ,תשכ״א— , 1961אחרי ״נכה מלחמה כמשמעותו
,1
בחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[״ יבוא ״או בן משפחה של
חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
תש״י~ 1950״.
2

3

ה ש פ

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )תיקון מס׳  ,(2תש״ל—1969״.

.2

כ״ב בכסלו תש״ל ) 2בדצמבר (1969
)חמ (756123
1
2
3

602

משה כרמל
שר התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,תשכ״א ,עמי .173
ק״ת תשכ״א ,עמי  ; 1425תש״ל ,עמ׳ .501
0״ח תש״י ,עמי .162

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

חוק שיחתי הכבאות ,תשיי׳ט959-ן
תקנות בדבר ציוה מיתקנים ותמרים לכיבוי דליקות בבתי חולים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק שירותי הכבאות ,תשי״ט— ,* 1959ולאחר התייעצות
עם שר החקלאות ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה —
.1
״בית חולים״ — כמשמעותו בסעיף  24לפקודת בריאות העם; 1940 ,
״ציוד כיבוי״ — ציוד ,חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות ,לפי המפורט בתוספת
ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים ,ובאין תקן י ש ר א ל י — לפי אישור
מפקח כבאות ראשי:כמשמעותו בסעיף  22לחוק שירותי הכבאות ,תשי״ט—? 1959
״רשות.כבאות״ — כמשמעותה כסעיף  1לחוק שירותי הכבאות ,תשי״ט—.1959

הגדרות

2

בכל בית חולים חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין
.2
ולהחזיק את ציוד הכיבוי במצב תקין לפי הוראות רשות כבאות.

*יוד חופה

רשות כבאות.רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להודות בכתב לבעל או למחזיק של בית
.3
חולים להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

הופגמ ציוו
כיפוי

.4

מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות  2או  ,3פטורים היתר מהחובה כאמור.

ה»ור

.5
1969״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי בבתי חולים( ,תש״ל—

השפ

תוספת
)תקנות  1ו־(2

ח ל ק א׳
בחלק זה ,״בית חולים״ — בית חולים שיש בו  50מיטות או שמועסקים בו 70
עובדים,
 : .1כשהמרחק בין כניסות לבנין בית החולים הוא בין  15מטר ו־ 60מטר ,בקרבת ל
כניסה יותקן ברז כיבוי בקוטר של ״ ¡2כשהמרחק שבין הכניסות קטן מ־ 15מטר ימוקם
ברז הכיבוי בין שתי הכניסות ,ואם המרחק גדול מ־ 60מטר יותקן ברז כיבוי נוסף לכל
חלק הגדול מ־ 15מטר.
כ

בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף  1יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי
,
ק
^
^

.2

כ י ב ו י

ב א ו ף ך

מ

5J

ט

ף

א ן ן ך

ו מ ן נ

ב י ב ו

א ח ך ׳

ו ב ?  1ב ך

ב

י

ת

ן ן ן ?  ) 1י ט

י ן ן י ן

גרז גיגוי

זרנוק ניגוי
ומזנק גיגוי

שלושה זרנוקי כיבוי ושני מזנקים.
בכל מפלס של בנין בית החולים יותקן לכל  30מטר גלילון כיבוי קבוע אחד ועליו
.3
צינור לחץ בקוטר של ״  3/ובאורך של  20מטר.

ג ל י ל ו ן

כ י  8ן י

4

הספקת מיס לברזי הכיבוי האמורים בסעיף  1צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי
.4
כיבוי בבת אחת ,כאשר בכל אחד יזרמו  310ליטרים מים לדקה ,בלחץ של  4אטמוספרות,
באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל־ד אטמוספרות ולא יקטן מ־2
אטמוספרות.
1
2

ס״ח תשי״ט ,עמי  ¡ 199ס״ח וזשכ״ט ,עמי ,144
ע״ר  ,1940תוס׳ מס׳  ,1065עמ׳ .191

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״? 18.12.1969 ,
1

הפפקת מיפ

9יגוי

.5

בכל מפלס של בנין בית חולים ,לאורך המסדרון המרכזי ,יותקנו לכל  30מטר שני

מטפי כיבוי מסוג א—י׳ בגודל של  6קילוגרמים.

ח ל ק ב׳
בחלק זה ,״בית חולים״ — בית חולים שיש בו  50עד  300מיטות או שמועסקים
בו  75עד  400עובדים.
גרז ־ י מ י

.6

)א(

בקרבת שתי כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברז כיבוי בקוטר של

״ 3לשימוש שירותי הכבאות.
)ב( בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף .1
זיני? *־*י
י ט י נ ?

־ י  8י י

.7

בקרבת בנין בית החולים יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל זרנוק כיבוי אחד באורך

של  15מטר לכל שניים מברזי כיבוי האמורים בסעיף  1ומזנק כיבוי אחד לכל שני זרנוקי
כיבוי.

נ

ייייי

־ י י י י

.8

)א( בכל מפלס של בנין בית החולים יותקנו גלילוני כיבוי כאמור בסעיף .3

)ב( במקומות הבאים ,כשגלילון הכיבוי האמור בסעיף  3מרוחק יותר מ־ 10מטרים,
יותקן בהם גלילון כיבוי קבוע אחד נוסף ,ועליו צינור לחץ כאמור בסעיף :3
)(1

חדרי ניתוח והרדמה!

)(2

מעבדות כימיות וביולוגיות!

)(3

מכוני רנטגן!

)(4

חדרי שירות ,לרבות חדר חשמל ,חדר דוודים וחדר מזגנים!

) (5אולמי התקהלות ,לרבות אולם לתפילה ,חדרים לטכסים דתיים ואולמות
וחדרים להרצאות ולמופעי תרבות!
)(6

ארכיונים ,לרבות חדר לכרטסת ,ארכיון לצילומים וחדרי אספים!

)(7

מקומות החסנה ,לרבות מחסנים לדלק ,לכימיקלים ולתרופות ,מרכזיות

לגאזים בעירים או התורמים לבעירה.
הפפקת »ים

)א( הספקת מים לצרכי ברזי הכיבוי האמורים בסעיף  6צריכה לאפשר הפעלה של
.9
שני ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף .4
)ב( לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף  6יותקן לפחות חיבור
אחד להספקת מים ממקור חירום.

»8־י ־יגיי
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 .10בכל אחד מהמקומות בבנין בית החולים המפורטים בסעיף ) 8ב( שלא קיימת בו
מערכת גילוי שריפות אוטומטית ,יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג א—י ,בגודל של  6קילו
גרמים ! אם קיימת בו מערכת לגילוי שריפות אוטומטית ,יותקן שם מטפה כיבוי א ח ה

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת וזש״ל18.12.1969 ,

ח ל ק ג׳
בחלק זה ,״בית חולים״ — בית חולים שיש בו מעל ל־ 300או שמועסקים בו יותר
מ־ 400עובדים.
)א(

.11

בקרבת ארבע כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברז כיבוי בקוטר של

»י»ז

״ 3לשימוש שירותי הכבאות.
)ב( בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף ,1
וברזי כיבוי בתוך כל בנין של בית החולים כאמור בסעיף קטן ) 6ב(.
.12

בקרבת כל בנין של בית החולים יותקנו זרנוקי כיבוי

ף ך,

זינו? מ ג ו י
ומזג? כיגוי

.13

בכל מפלס של בנין של בית החולים יותקנו גלילוני כיבוי כאמור בסעיף  ,3ובמקומות

גליליז ביכוי

ו מ ז נ ק

י

כ

י

ב ו י

כאמור

ב ס ן  5י

המפורטים בסעיף ) 8ב( יותקנו גלילוני כיבוי כאמור בסעיף ) 8ב(.
)א(

.14

הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף ) 11ב( צריכה לאפשר הפעלה

ש

ל

ד,פ9י,ו»1י8

שלושה ברזי כיבוי ב ב ת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף .4
)ב( לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף ) 11ב( יותקנו לפחות
שני חיבורים להספקת מים ממקור חירום.
בכל אחד מהמקומות המפורטים בסעיף קטן ) 8ב( יותקנו מטפי כיבוי ל י האמו-

.15

פ

מט־י כינוי

בסעיף .10
ח׳ בכסלו תש״ל) 18בנובמבר (1969

חיים משה

שפירא

שר הפנים

) ח מ ( 7 6 5 4 5

תוק מס נסיעות חוץ ,תשי״א1950-
צו בדבר פטור ממס נסיעות חוץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק מס נסיעות חוץ ,תשי״א—1950
לאמור:
.1

אני מצווה

בסעיף  4לצו מם נסיעות חוץ )פטור( ,תשי״ז— , 1957אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
2

תיקון מעי!־ 4

״)ב( מתשלום  190לירות של המס בסכום קצוב פטור הרוכש כרטיס נסיעה,
שהוכיח להנחת דעתו של השר שהוא נוסע בכלי טיס דרך הנתיב הדרומי
)מפרץ אילת ים־סוף( ,ובלבד שמחיר כרטיס הנסיעה הלוך ושוב הוא קבוצתי
ואינו עולה על  625לירות ,אם הטיסה היא ישירה ליעד אחד ,או אינו עולה
על  775לירות ,אם הטיסה היא גם ליעד נוסף.״
לצו זה ייקרא ״צו מם נסיעות חוץ )פטור( )תיקון( ,תש״ל—1969״.

.2

ח׳ בטבת תש״ל ) 17בדצמבר (1969
) ח מ ( 7 2 4 2 0

1
2

ם״ח תשי״א ,ע»׳  ; 12תשכ״ב ,עמ׳ .38
ק״ת תשי״ז ,ע»׳  ; 1710תשכ״ט ,עמי .1539

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

פנחס ספיר
שר האוצר

השפ

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג 963-ו
אכרזה על שמורת ט ב ע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,1 1963
ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
אנדזה על
שטוית טנע

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא במרחק של קילומטר אחד בערך דרומית לאילת־
.1
השחר והמותחם בקו כחול בתשריט מס׳ ש ,21/26/הערוך בקנה מידה  1 :2500והחתום
ביום ה׳ בםיון תשכ״ט ) 22במאי  (1969ביד שד הפנים ,הוא שמורת טבע.

הפקדה העהקיפ
של התשריט

העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה םומכי ,קרית שמונה,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״ א כ ח ה על שמורת טבע)איריס הדור אילת־השחר( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע איריס הדור אילת־השחר המותחם בקו כחול בתשריט האמור
כולל חלקות רישום קרקע אלה:
חלקות ) 1,45חלק( ו־)49חלק( בגוש ! 13809
חלקות ) 2,1חלק() 11 ,חלק( ו־ 12בגוש .13806
חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר (1969
)(76570 an
סייח תשכ״ג ,עמ׳ .149

1

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג1963-
א ב ח ה על שמורת ט ב ע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,! 1963
ולאחר התייעצות עם שד החקלאות ,אני מכריז לאמור:
אנייה על
שמוית טגע

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא מערבית לאלוני־יצחק והמותחם בקו כחול בתשריט
.1
מס׳ ש ,32/16/הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביום ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר
 (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

הפקדה העתקיפ
של ההשייט

העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
מחוז י חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה ,חדרה ,וכל המעונין בדבר
רשאי לעיץ בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכדזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )אלוני־יצחק( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע אלוני־יצחק המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקת
רישום קרקע ) 1חלק( בגוש .10129
ט״ז בכסלו תש״ל) 26בנובמבר (1969
)חמ (76570
1
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חיים מ ש ה שפירא
שד הפנים

ה״ח תשכ״ג ,עמ׳ .149
קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,חשכ״ג963-ו
אכרזה ע ל שמורת ט ב ע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,! !963
ולאחד התייעצות עם שד החקלאות ,אני מכריז לאמור:
השטח המתואר בתוספת ,הנמצא כקילומטר מזרחית למעגן מיכאל והמותחם בקו
.1
כחול בתשריט מס׳ ש ,32/9/הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביום ט״ז בכסלו תש״ל
) 26בנובמבר  (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

אכרזה על
שמוח* טגע

העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים׳ ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף־הכרמל ,עין־הכרמל ,וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ה«ל,דת העתקיפ
של התשריט:.

לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על שמורת טבע )ברכת תמסח( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע ברכת תמסח המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקת
רישום קרקע זו:
) 1חלק( בגוש .10196
חיים מ ש ה שפירא

ט ״ ז ב כ ס ל ו ת ש ״ ל )26בנובמבר (1969

שר הפנים

<ח» 0ד(765
:

ס״ח תשכ״ג ,עמי .149

1

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,חשב״ג963-ז
א ב ת ה ע ל שמורת ט ב ע
:בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,11963
ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
השטחים המתוארים בתוספת ,הנמצאים מזרחית לדורות והמותחמים בקו כחול
.1
בתשריט מס׳ ש / /
1 . 2 0 0 0 0
3 4

 6 1׳

ז ז ע ר ו ך

ב ק נ ה

מ י ד ן י (

ו

ה

״

ת

ו

ט

ב

י

ו

ם

ט

״

ז

ב

כ

ם

ל

ו

ת

ש

׳

׳

ל

אכרזהעל
שמוי״־ ט־ע

) 26בנובמבר  (1969ביד שר הפנים ,הם שמורות טבע.
העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על

.2

,

י

מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שמעונים ,במועצה
האזורית עזתה ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
 . .3לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )בתרומת רוחמה כורכר( ,תש״ל—!969״,
1

ס״ח תשב״ג ,עמי .149

קובץ חתקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

הפקדת הע«?י8
של התשריט

השפ

תוספת
)סעיף (1
שטחי שמורות הטבע המותחמים בקו כחול בתשריט האמור כוללים חלקות רישום
קרקע אלה:
) 1חלק( ו־) 35חלק( בגוש !5
) 1חלק( בגוש .12
ט״ז בכסלו תש״ל) 26בנובמבר (1969
חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

) ח מ  0י ( 7 6 5

חוק מים לאומיים ושמורות טבע ,חשכ״ג 963-ו
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,11963
ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
אגייי על
^ "
,,

 1,־  1ב ע

יי״?י

מ

ה

עי*ייי=

השטח ,המתואר בתוספת ,הנמצא כשלושה קילומטרים דרומית לטירת־צבי והמותחם
.1
בקו כחול בתשריט מס׳ ש ,23/12/הערוד בקנה מידה  1:10,000והחתום ביום ט״ז בכסלו
תש״ל) 26בנובמבר  (1969כיד שר הפנים׳ הוא שמורת טבע.
העתקים מהתשדיט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה

.2

שי התשריט

.

,

,

על מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בית־שאן ,וכל
המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י

! ש פ

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )החוף השקט( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף >1
שטח שמורת הטבע החוף השקט נמצא בתחום המועצה האזורית בקעת בית־שאן,
שבו חלה תכנית בנין ערים מפורטת מם׳  797שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1452תשכ״ח ,עמ׳ .1494
ט״ז בכסלו תש״ל) 26בנובמבר (1969
>
י"
מ 76570

חיים מ ש ה שפירא.
שר הפנים

ס״ח תשכ״ג ,עמ׳ .149

608

קובץ ד,תקנ1ת  ,2495ט׳ בטבת ווש״י18.12.1969 ,

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג1963-
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
ולאחד התייעצות עם שד החקלאות ,אני מכריז לאמור י.
השטח המתואר בתוספת ,הנמצא מזרחית לבית מאיר והמותחם בקו כחול בתשריט
.1
מס׳ ש 11/1/הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביום ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר
 (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

אכרוה ע י
שמודת יטבע

העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה ,ירושלים ,וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הפקית העתקיפ
ש י התשריט

לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על שמורת טבע )המסרק( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף (1
השטח נמצא בתחום המועצה האזורית מטה־יהודה שבו חלה תכנית בנין ערים
מפורטת מס׳ מי 107/שניתן ל ה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1489
תשכ״ט ,עמ> .335
ט״ז בכסלו תש״ל )26בנובמבר (1969
°
) ח מ

חיים משה שפירא
שר הפנים

(7657

ס״ח תשכ״ג ,עמ׳ .149

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשבי׳ג963-ו
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג— 1963י,
ולאחר התייעצות עם שד החקלאות ,אני מכריז לאמוד:
השטח המתואר בתוספת ,הנמצא כקילומטר אחד דרומית לכרמיה והמותחם בקו
.1
,
,
כחול בתשריט מס׳ ש ,61/16/הערוך בקנה מידה ! 000
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אגייו! ע י
שמורת טנע

) 17ביוני  (1969ביד שד הפנים ,הוא שמורת טבע.
העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על

.2

מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים ,צומת ראם,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )כרמיה( ,תש״ל—1969״.
.3
1

הפקרת העו!י,יפ
ש י המשליט

י!שפ

פ ״ ה תשכ״ג» ,מ׳.149,

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״י18.12.1969 ,

609

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע כרמיה המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות רישום
קרקע אלה:
חלקות  13—7בשלמות וחלקי חלקות 6,5,4 ,ר 15בגוש ! 1409
חלקות  43 ,41,40 ,38 ,37,23—17,12 ,11,5—2ד 44בשלמות וחלקי חלקות
 36 ,35 ,30 ,16—13 ,10 ,6ו־ 39בגוש .1422
טי׳ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר (1969

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

<חמ (76570

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג 963-ן
א ב ת ה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—, 1963
ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
נ

אכריח עי
ש»ורת טכע

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא כשני קילומטרים דרומית־מזרחית ליבנאל והמותחם
.1
בקו כחול בתשריט מסי ש ,22/10/הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביום י״ב באייר
תשכ״ט ) 30באפריל  (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

הכקות העתקיט
שי התשריט

העתקים מהתשדיט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על
•2
מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

השט

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )מצפה אלות( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע מצפה אלות המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות
רישום קרקע אלה:
חלקות  9 ,5ד 10וחלקי חלקות  22,19 ,18 ,15 ,14 ,12 ,11 ,6 ,2ר 23בגוש
.15395
ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר (1969
)חמ (76570

1
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חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

ם״ח תשכ״ג ,עמ׳ .149

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״י18.12.1969 ,

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ ג 1963 -
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג,1 1963^-
ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
השטח

.1

המתואר
.

בתוספת ,הנמצא כקילומטר וחצי

לנוה־אוד

צפונית־מערבית

אכרזהעי
שמורת ט8ט

וה&ותחם בקו כחול בתשריט מם׳ ש 23/31/הערוך בקנה מידה  1:4000והחתום ביום
ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר  (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.
העתקים מהתשדיט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על • ה»ןימ ומזמי*-
.2
,

י.

,

של התשריט

,

מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בית־שאן ,וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )נוה־אור( ,תש׳׳ל—1969״.
.3

השט

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע נוה־אוד המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות רישום
קרקע אלה:
חלקות  3,1ו־ 125עד  ,127וחלקי חלקות  128,4ו־ 144בגוש !22660
 .ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר (1969
>
.
)״מ

חייםמשהשפירא
שר הפנים

76570

1

0״ח תשכ״ג ,ע»׳ .149

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשב״ג1963-
אכרזה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,1 !963
ולאחד התייעצות עם שד החקלאות ,אני מכריז לאמור:
השטח המתואר בתוספת ,הנמצא כ־ 2קילומטרים מזרחית לטירת־צבי והמותחם בקי

.1

!?«.״"!.״
שמורת מכע .

כחול בתשריט מם׳ ש ,23/11/הערוך בקנה מידה  1:4000והחתום ביום א׳ בתמוז תשכ״ט
) 17ביוני  (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.
העתקים מהתשדיט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה ל
.2
.

,

,

ע

מחוז :הצפון נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בית־שאן ,וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )עיךג׳נדה( ,תש״ל—1969״.
.3
1

זז«,ות ד,עמי,ים
ש י התשריט

משם

ס״ח תשכ״ג ,עמי .149

קובץ דתקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״י18.12.1969 ,

611

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע עין ג׳נדה המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות
רישום קרקע אלה*.
) 1חלק( בגוש ! 23047
) 26חלק( ו־)27חלק( בגוש , 23046׳
) 34—31חלק( ו־)40חלק( בגוש .23044
ט״ז בכסלו תש״ל) 26בנובמבר (1969

חיים מ ש ה שפירא
שד הפנים

)חמ (76570

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשב״ ג 963-ז
א ב ת ה על שמורת טבע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—, 1963
ולאחד התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמור:
ג

אגייר עי
שמורת טגע

 .1י השטח המתואר בתוספת ,הנמצא כשני קילומטרים צפונית־מזרחית לראש הנקרה,
המותחם בקו כחול בתשריט מם׳ ש ,24/7/הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביום ט״ז
בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר  (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.

הפקדת העמקים
שי התשריט

העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
מחוז הצפון נצרודעלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשרי ,קיבוץ עברון ,וכל
המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )ראש הנקרה( ,תש״ל—1969״.

.3

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע ראש הנקרה המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות
רישום קרקע אלה:
) 1חלק( בגוש ) 37! 18298חלק( בגוש ! 18299
) 7חלק( בגוש ) 8»18300חלק( בגוש .18301
ט״ז בכסלו תש״ל) 26בנובמבר (1969
)חמ (76570

1
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חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

ס״וו תשכ׳ע ,ע»׳ .149

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטנת תש״י18.12,1969 ,

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג1963-
א ב ת ה ע ל שמורת ט ב ע
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—,! !963
ולאחד התייעצות עם שר החקלאות ,אני מכריז לאמוד:
.1

אנרזה עי
שמורת 8בע

השטח המתואר בתוספת ,הנמצא במרחק של כשני קילומטרים דדומית־מערבית

לכפר רופיו והמותחם בקו כחול בתשריט מס׳ ש ,23/7/הערוך בקנה מידה  1:4000והחתום
ביום ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר  (1969ביד שר הפנים ,הוא שמורת טבע.
העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בית־שאן ,וכל המעונין
בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
.3

הפקות העתקיפ
שי התשריפ

השפ

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע )תל סהרון( ,תש״ל—1969״.

תוספת
)סעיף (1
שטח שמורת הטבע תל־םהדון המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות
רישום קרקע אלה:
) 71חלק( בגוש ) 1! 22991חלק( בגוש  23002ז
חלקי חלקות  41,40ו־ 50בגוש ) 1! 23040חלק( בגוש .23042
חיים מ ש ה ש פיר א
שר הפנים

ט״ז בכסלו תש״ל) 26בנובמבר (1969
מ ( ט ( 7 6 5 7 0

1

0״ח תשכ״ג ,עמי .149

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג1963-
א כ ר ז ה ע ל גן ל א ו מ י
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 6לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—
 ,! 1963אני מכריז לאמור:
השטח המתואר בתוספת ,הנמצא במרחק של כקילומטר אחד מזרחית לעין־גב
.1
״
!.
והמותחם בקו כחול בתשריט מס׳ ג ,22/5/הערוך בקנה מ י
בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר  (1969ביד שר הפנים ,הוא גן לאומי.
ד ה

5 0 0 0

ו

ה

ח

ת

ם

ו

ב י ו ם

ט

העתקים מהתשריט.האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על
.2
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הפקימ העווהיפ
שי התשריפ

המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על גן לאומי )סוסיתא( ,תש״ל—1969״.

.3
1

וזשמ

ס״ח תשכ״ג ,עמ׳ .149

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״י18.12,1969 ,

613

תוספת
)סעיף (1
שטח גן לאומי סוסיתא המותחם בקו כחול בתשריט האמור כולל חלקות רישום קרקע
אלה:
) 2חלק( ו־)5חלק( בגוש ! 15183
 1בגוש ; 15185
 1וי 2בגוש ! 15186
) 1חלק( בגוש ! 15187
) 1חלק( בגוש .15188
ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר (1969
חיים משה שפירא
שר הפנים

)חמ •• (?6570

מדור לשלטון מקומי
חוק איגודי ערים ,חשגו״ו1955-
צו בדבר פירוק איגוד ערים לאזור ידושלימ בדבר שירות שדה
להשקייה ומלחמה במזיקים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק איגודי ערים ,תשט״ו— ,!1955אני מצווה
לאמוד:
פיייי ,איניי

איגוד ערים )אזור ירושלים( )שירות שדה להשקייה ומלחמה במזיקים( ,תשכ״ב—

.1

 — 1961יפורק.
2

משפ

לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים )אזור ירושלים( )שירות שדה להשקיית ומלחמה
.2
במזיקים()פירוק( ,תש״ל—1969״.
י״א בתמוז תשכ״ט ) 27ביוני (1969
״
<
חמ 6 5 3 6

1
2

614

חיים משה שפירא
שר הפנים

ס״וו  ,176תשט״ו ,עמ׳  ! 48ס״ח  ,476תשכ״ו ,עמ׳ .36
ק״ו ,1225 1תשכ״ב ,עמ׳ .390

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת חש״ל18.12.1969 ,

פקודת העיריות
ח ו ק עזר לירושלים ב ד ב ר ה ו צ א ת א ש פ ה
מתקינה מועצת עירית

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־  251לפקודת העיריות
ירושלים חוק עזר זה:

אחרי סעיף  7לחוק עזר לירושלים )הוצאת אשפה( ,תשי״ג— , 1953יבוא:

.1

2

״*״־מ הוצא!*
1 1 , 3

.2

7א .בעד הוצאת פסולת של בית מלאכה והעברתה על ידי המפקח ישלם
המחזיק בבית־המלאכה  -אף אם הוא משלם אגרה לפי סעיף - 7
לקופת העידיה אגרה בשיעור  5לירות וכן אגרה נוספת בשיעור של
 35אגורות לכל חבית של פסולת בנפח של  100ליטר שהוצאה על־ידי
המפקח.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )הוצאת אשפה( )תיקון( ,תש״ל—1969״.
טדי קולק
ראש עירית ירושלים

נתאשר.
י׳ באב תשכ״ט ) 25ביולי (1969
)חט (878007

ח י י ם משד .ש פ י ר א
שד הפנים
דיני מדינו! ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,ז5מ׳ .197
ק״ת  ,324תשי׳׳ג ,עמ׳  ¡436ק״ת  ,767תשי״ח ,עמי .692

1
2

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר לערד בדבר מפגעי ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית ערד חוק עזר זה:
בסעיף  2לחוק עזר לערד )מפגעי תברואה( ,תשכ״ז— , 1966אחרי פסקה ) (29יבוא

.1

2

״)(30

׳

כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקום

אחר הפונה לצד הרחוב.״
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד )מפגעי תברואה( )תיקון( ,תש״ל—1969״.

.2

נתאשר.
ט״ז בכסלו תש״ל ) 26בנובמבר (1969
)חמ (846611

:

חיים מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים
1
2

דיני מדינת יע(ראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ק״ת  ,1970תשכ״ז» ,מ׳ .1010

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

אברהם שוחט
ראש המועצה המקומית ערד

פקודת המועצות המקומיות
פקודת התעבורה
ח ו ק ע ז ר ל ר א ש י העין ב ד ב ר ע ג ל ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ד 23לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף ׳) 77א()(3
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית דאש־העין חוק עזר זה:
ג

2

פרק ראשון  5פרשנות
י״יייי*

בחוק עזר זה —

.1

״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי־חיים ,למעט עגלה או כרכרה הבנויה
להסעת נוסעים !
״אורך כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
האחורי ,כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים
לציד המרכזי!
״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,
לרבות כל מיתקן ,מכשיר או ד ב ר אחר המחובר אליה דרך קבע!
״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויד!
״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת ,המשמש לחיבור שתי רצועות
עור של הרתמות אליו!
״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה!
״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה
לפגי זריחתה!
״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה ,כפי
שהותר על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנדונה!
״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים!
״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה
המקרית של עגלה!
״סדן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה׳ הנושאים גלגלים המעבירים
את משקל העגלה על פני הדרך!
״עובר דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה ,להליכה ,לעמידה או לכל מטרה אחרת!
״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים
העוברים ד ר ך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה!
״הרשות המקומית״ — המועצה המקומית דאש־העין!
1

2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,ע»׳ .173

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

״ראש הרשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר לו בכתב את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן <
״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.

פרק שגי :מתן היתר
.2

)א( לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר־

הימי לעגלה

תוקף מאת ראש רשות מקומית.
)ב( לא יינתן היתד אלא למי שמלאו לו  16שנים.
תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הדשות המקומית ,ימסור
.3
פרטים מלאים ונכונים ,בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
המקומית על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות ,ומסמכים כפי שידרוש ראש
הרשות המקומית ,וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו.
.4

)א(

המבקש היתד יביא א ת העגלה למשרד הרשות המקומית או למקום אחר

שיורה ראש הדשות המקומית ובמועד שיודה.

ג־!שה להימי

הגאמ עגלה
לגדיקה

)ב( העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
חוק עזר זד .ואפ היא ראויה לשימוש.
)א( לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת
.5
שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאת ראויה לשימוש.

ממן הימי

)ב( מתן היתר או סירוב לתיתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מםוריפ
לשיקול דעתו של ראש הרשות המקומית.
)ג( ׳

ניתן היתר ,יחתיפ ראש הדשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

)ד( לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.
.6

היתד יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

פ?יעמ הימי

.7

)א> בעד כל היתר תשולם למועצה אגרה בסך  5לירות ,אולם אם ניתן ההיתר

אגימ הימי

אחדי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
)ב( ראש הרשות המקומית רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף
קטן)א( בהתחשב במצבו הכלכלי.

פרק שלישי :מבנה העגלה
סימן אי :מצב העגלה והפיקוח על תקינותה
עגלה וכל החלקים ,האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל
.8
עת במצב תקין׳ ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה ,בתוכה או על

ת־ןינומ העגלה

ידה ,או לעוברי דרך או לרכוש.
קובץ התקנומ  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,
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.9

מ י ט נ ה

)א(

בוחן וכן שוטר רשאים בבל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלו!.

)ב( בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד
שנקבעו בהזמנה.
הי » י־
ד

מ א

מ י  8י ש

) .10א( סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה ,או שהעגלה
עלולה לסכן א ת התנועה ,ימסור לנוהג בה הודעה )להלן — הודעת אי־שימוש( ,בה יפורטו
הפגמים בעגלה ,יסיר מן העגלה את לוחית־הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית
ויעביר אליו א ת לוחית־הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.
)ב( מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש ,לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה
אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה
נוספת.
)ג( עגלה שנמסרת עליה הודעת אי־שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נהגה או מי
שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן )ב( אף אם ההודעה ל א נמסרה
לידיו.
)ד( נוכח הבוהן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי־שימוש
תוקנו ,יבטל א ת הודעת אי־השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית־הזיהוי.

סימן ב׳:

מבנה העגלה

גלמיפ כעגלה
שמשקל מפעגה
עולה על 500
ק״ג

בעגלה שמשקל מטענה עולה על  500קי׳ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת
.11
המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סדן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה
במצב בלימה בכל דרך.

גלמיפ כעגלה
אהרוג

בעגלה שהוראות סעיף  11לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת
.12
ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה
במצב בלימה בכל דרך.

רוחכ כולל

.13

הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על  2.00מטר.

גובה כולל

.14

הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על  3.00מטר ,ובלבד שהגובה מן פני הקרקע ועד

לתחתית העגלה לא יעלה על  1.20מטר.
אורו כולל

.15

מרהק

.16

אורך כולל של עגלה לא יעלה —
)(1

בעגלה בעלת סרן אחד על  3.00מטר!

)(2

בעגלה בעלת  2סרנים על  5.00מטר.

המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה —
)(1

בעגלה בעלת ציד אחד — יהיה  45%מהאורך הכולל של המרכב או

המשטח או השטח המיועד למטען!
)(2
618

בעגלה בעלת  2צירים לא יעלה על  50%המרחק בין הצירים של העגלה.
קובץ מתקנות  ,2493ט׳ בטבת תש״ל18.12.1969 ,

.17

בעגלה תותקן מערבת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של  45°לפןןןןן

מ ע ר ג ת היגוי

והחזרתה המיידית בקלות ,מהירות ובטיחות.
בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
.18
בעומס הסחיבה ,הדחיפה והטלטולים של העגלה ,בבל תנאי הדרו .בעגלה הרתומה לשתי
בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.
.19

ייצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק׳ ובלבד שמוט העץ לא יהיה מ ו

ר כ ב

חיכוד

ייצול חיפוי

משני חלקים או יותר.
.20

בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ ,מברזל או מפלדה ,בעלי נקבים המותאמים
.21
בקוטרם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסדן .אופני עץ יהיו בעלי חישוקי
ברזל ,פלדה או גומי מוקשה .על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.
המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפני עומס הסחיבה .חלקי הרתמה והמושכות
.22
הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.
) .23א( בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות ,ובהיותה
בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה
למרחק של  100מטרים לפחות.

גלגליפ

אופגיפ

"

י ג י י פ

היממה/

7

התקנת פנפ

)ב( הפנס כאמור בסעיף קטן)א( ,יותקן בגובה של לא פחות מ־ 40ס״מ ולא יותר
מ־ 120ם״מ מפני הקרקע.
) .24א( בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום ,כל מחזירור במרחק
שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על  40ס״מ ובגובה של לפחות  40ס״מ מן פני
הקרקע ולא יותר מ־ 80ס״מ! הותקן בעגלה מחזידור מלבני ,יהיה שטחו  20ס״מ מרובעים
לפחות! הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו  5ס׳ימ לפחות .שני המחזירורים יהיו במצב
תקין ונקי בכל עת.

מחזייוייפ

)ב( בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסדן האחורי ,ובלבד שהמר
חקים ,צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמוד בסעיף זה.
)ג( לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית.
בעגלה שמשקל מטענה עולה על  500ק״ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות
.25
השארתה של העגלה ,כשהיא עמוסה ,במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם
מופעלים.
.26

לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויץ לצדה להלן:
) (1בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה —  500ק״ג!
) (2בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני
חמורים —  250ק״ג;

קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תש״ל18.12*1969 ,

נעליפטהמ

משקל כולל»תי
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)(3

בעגלה בעלת  2סרנים הרתומה לסוס או פרדה —  500ק״ג!

)(4
ק״ג.

בעגלה בעלת  2סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי סרדות •—1000

לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יגיח לאחר להובילו באמור אלא אם —

הוגלת מטען

.27

׳טימון מטען
חורג

 .28היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען
כדלקמן:

) (1המטען מסודר באופן המאפשר הובלתן׳ בבטיחות!
) (2המטען קשור ומחוזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו!
)(3

חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות!

) (4המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים ,את לוחית־הזיהוי
ואת הפנס!
) (5המטען מסודר באופן שאינו חורג —
)א(
)ב(
)ג(
)(1

מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה!
מחוץ לקרקעית העגלה!
יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה!
מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

) (1שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען!
) (2בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירוד אדום בקצה האחורי של
המטען בגודל שנקבע בסעיף ) 24א(.
היתר לעגלה
שמידותיה
ומשקלה עולים
על הקגוע

 .29ראש הרשות המקומית רשאי להתיר ,לאחר התייעצות עם רשות הרישוי ,בתנאים
או ללא תנאים ,שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

סימן ג׳ :שינוי מבנה
 .30לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש הרשות המקומית
ובהתאם לתנאי ההיתר.
רישום השינוי
3היתר

 .31לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף  30אלא לאחר
שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף .5

פרק רביעי :לוחית־ זיהוי
מתן לוחית־זיהוי

) .32א( ראש הרשות המקומית יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית־
זיהוי משומשת או פגומה בחדשה.

)ב( לוחית־הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר
 xם״מ .הלוחית
הסידורי של ההיתר ,שמו ומענו של בעל העגלה .גודל הלוחית יהיה 40 20
תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין ,ותהא במצב נקי
ותקין בכל עת.
)ג( בעד כל לוחית־זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לירות.
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הרשות המקומית.
 .34לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש
'הדשות המקומית! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר ,לא
יחספס את צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

פרק חמישי:

הפימ לוחית-

"*״י•

החזקת היחד ושינוייט גו

.35

לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתד ומותקנת בה לוחית־זיהוי.

.36

הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו.

חוגת החזקת
הימר

 .37מי שניתן לו היתר ,חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש
אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.
 .38לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד ,שרטוט ,מחיקה׳
טשטוש ,הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור•
). : .39א( אבד היתד או הושחת או טושטש ,רשאי ראש הרשות המקומית לתת,
בקשת בעליו או מחזיקו ,כפל ממנו לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה.

ל י
פ

חו־ה למילוי

תגאיהימר <
איפורשינוי,

"י״י

8

גפלהימר

)ב( מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור ,יחזיר את
הכפל לראש הרשות המקומית.

פרק ששי!

הוראות שונות

 .40ראש הרשות המקומית רשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה
מהוראות הפרק השלישי ,כולן או מקצתן ,והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על
הוראות הפרק האמור ,אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות
או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

פפור

 .41לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת ,יראוה כמוטלת על נהגה של
עגלה ,על בעל ההיתר ,על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

הפלמאחריומ

 .42העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  10לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחר הרשעתו בדין.

עונשיו

.43

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאש־העין)עגלות( ,תש״ל—1969״.

נתאשר.
ט״ו בכסלו תש״ל ) 25בנובמבר (1969

שלום מנצורה
ראש המועצה המקומית ראש־העין

)וומ (854052

חיים משה שפירא
שר הפנים
קובץ התקנות  ,2495ט׳ בטבת תשיל18.12.1969.,

אני מסכים.
משה כ ר מ ל
שר התחבורה
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המחיר  72אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

