רש־ומות

קובץ התקנות
עמוד
תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( )כללים לחישוב תקופת שידות
.
.
.
.
.
בתפקיד שהחוק לא חל עליח .תשי״ח—1958
¿
.
.
.
.
־ X, $תקנות הפרוצידורה האזרחית !תיקון מסי'  ,(2תשי״ח—1958
.
.
 /תקנות הפרוצידורה בבתי צשפט השלום )תיקון מסי י( .תשי״ח—. 1958
—תשי״ח58W
תקנות מס הכנסה )הזזת! )תיקון מסי .(3
תקנות מס הכנסה )פטור והנחות מסס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשסהי
1887
פיתוח( )תיקון מס׳  ,(5תשי״ה—1958
88S1
תקנות מס הכנסה)סטור והנחות בישוביי הדרום והאחזויותנח־ל()תיקוןתשי״ח1 9 5 8 — (,
תקנות מם הבולים )סימון המס על הסכמים ,הערכות ופסקי בוררים( )ביטול()תיקון(,
1889
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשי״ח—1958
1889
.
.
.
.
צו מם הבולים )עיבובים()פטור( ןמס׳  ,(28חשי״ח—1958
1890 .
.
.
.
צו מס הבולים )עינוגים( )פטור( )מסי  ,(29תשי״ה—1958
1890
צו מס הנולים )עינוגים()הטהתת ה;7ם( .תשי״ח—1953
1891 .
.
.
צו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מס  ,(23תשי״ח—1958
1894
.
צו הפיקוח עד מצרכים ושירותיט )הקצאת מנות( )תיקון מסי  ,(5תשי״ח—1958
1894
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש מחבר פודיה טבריה( ,תשי״ח—1958
1895
.
.
צו לעידוד הסרט הישראלי)הצגת יומן ישראלי()מסי  ,(4תשי״ח—1958
1895 .
צו הקנייה מם׳ 629
1882
1883
1885
1537

,

מדור לשלטון מקומי
צו תכנון ערים )לוד( ,תשי״ד—1958
.
צו המועצות המקומיות )מועצות.אזוריות( )ברנד ,תיקון( .תשי״ח—1958
.
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יטה ,תיקון( .תשי״ח—1958
צו המועצות המקומיות ;מועצות אזוריות( )הגליל העליון ,תיקון( ,תשי׳יח—1958
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()שער הנגב ,תיקון( ,תשי״ח—. 1958
.
.
.
.
חוק עזר לרמת־גן )צעצועים מסוכנים( ,תשי״ח—1958
הוק עזר לגבעתיים )הדברת עשבי בד( ,תשי״ה—1958
חוק עזר לגיזו )הדברת עשבי בר( ,תשי״ח—1958
.
.
.
חוק עזר לגךרוה )הדברת עשבי בד( ,תשי״ח—. 1958
.
.
.
חזק עזר להדר־השדון )הדברת עשבי בר( ,תשי״ח—1958
.
.
.
חוק עזר לכםו־שמריהו )צעצועים מסוכנים( .תשי״ח—1958
.
חוק עוד לעיד-יזדו«1ל-ד-עסןלד) ,צעצועים מסוכנים( ,תשי׳׳ח—. 1953
.
.
.
חוק עזר לראש־פינה )צעצועים מסוכנים( ,תשי״ה—1958
.
.
.
חוק עזר לרמת־השרון )צעצועיה מסוכנים( ,תשי״ח—1958
.
.
.
הוק עזר לרמות־השבים )הדברת עשבי בר( ,תשי׳׳ת—1956
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תיקון שעויות

1896
1898 .
1898
.
1899 .
1899 .
1900
.
1901
1903
 .־ 1904
1905
.
1907
.
1908
.
1909 .
1910 .
1911 .
1912 .

חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ,תשי״ד1954-
ת ק ג ו ת ב ד ב ר כ ל ל י ם להייצוב ת ק ו פ ת ש י ר ו ת ב ת פ ק י ד ש ה ח ו ק לא חל עליו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52א ר 56לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
)גימלאות( ,תשי״ד—) 1954להלן — ההוק( .אני מתקין תקנות אלה:
1

ער ,הכי-חכנסת,
עונד המדיני

5

שעבר5שיו1ת
p

חבר הממשלה כאמור בחוק המעבר .תש״ט— ? 1949או חבר הכנסת כאמור בחוק־
.1
יסוד :הכנסת י ,-או שופט כאמור בהוק השופטים .תשיי׳ג— 1953י ,או דיין כמשמעותו בחוק
הדיינים ,תשט״ו— , 1955או עובד המדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה )גימלאות(,
תשט׳יו— . 1955שעבר לשירות קבע כחייל שהחוק הל עליו ,ייחשב שירותו הקודם כשירות

"

6

לענין החוק ,אם נתמלאו בו כל התנאים האלה:
''/י׳׳
י

(1
•r

f

, " /
״
,

A

 ( aבין שירותו׳הקודם ו*ין שירות/בחייל שהחוק חל עליו לא הלה הפסקה
י
העולה על עשרים וארבעה חדשים
) (2הגיש בקשה לרמטכ״ל ,באמצעות מפקד יחידתו ,בדבר הכרת ־שירותו
הקודם כשירות לעניו החוק ,תוך ששה חדשים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות
)להלן — יום הפרסום( או מיום שעבר לשירות קבע כחייל שהחוק חל עליו,
הכל לפי התאריך המאוחר יותר:
) (3הרמשכ״ל אז מי שהוסמך על ידיו לא דהה את הבקשה ,מטעמים סבירים,
תוך ששה חדשים מיום הגשתה ז
) (4החזיר בהתאם להוראות ראש מינהל התשלומים בצבא־הגנה לישראל ,כל
פיצויים או הטבה אחרת שקיבל מאוצר המדינה עם הפסקת שירותו הקודם
)להלן — פיצויים(.

דיזםי שאינו
אחדנזאלח

מי שהיה בשירות מטעם המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עליו והוא אינו נמנה עם
.2
הסוגים האמורים בתקנה  1ועבר לשירות קבע כחייל שהחוק חל עליו ,ייחשב שירותו הקודם
כשירות לעניו החוק ,אם נתמלאו בו כל התנאים האלה:
) (1התנאים האמורים בתקנות משנה) (2) ,(1ו־) (3לתקנה ; 1
) (2שילם לאוצר המדינה ,בשיעורים ובתנאים שהורה ראש מינהל התשלומים
של צבא־הגנה לישראל 184 ,אחוזים ממשכורתו החדשית ,כפי שנקבעה לו בעת
שעבר לשירות קבע ,בעד כל חודש של שירותו הקודם שצורף לשירותו כחייל
שהחוק חל עליו :ואם לא קיבל מאוצר המדינה פיצויים ,ינוכה מהסכום כאמור
סכום הפיצויים שהיה זכאי להם ,אילו הפסיק את שירותו הקודם בנסיבות
המזכות אותו לתשלום פיצויים.

עידו!*!׳טיווח

נתמלאו לגבי חייל התנאים שפורטו בתקנה  1או  ,2תצורף תקופת שירותו הקודם
.3
לשירותו כחייל שהחוק תל עליו ,אלא שלגבי חייל ,כאמור בתקנה  ,2יצורף לתקופת שירותו
כחייל שהחוק חל עליו ,כל חודש של שירותו הקודם שבעדו שילם לאוצר המדינה את
התשלום שנקבע בתקנת .(2) 2
ס׳־ח  ,163הי£י״ר ,עסי  ; 173ס״ח 41״ ,תש״׳3? .-׳ .*3
ס״ת  ,1תע״ט ,עט .1
ם״ח . ,1144תשי״ח ,עטי .69
* ם״ד ,132 1חיטי"! ,עם' .149
ם״ח  ,170תשט׳׳ו ,עם' .BS
0״ח  ,138חשם״ו ,עם׳ .133
1

2

,

3

5

6

1882

קןבין התקנות  ,823י״ט נ«לו 5תיש״׳ח•;.0.1958 ,

.4
כ ח

ביי .שנימנה עם אחד הסוגים האמורים בתקנה  1ותקופת •שירותו צורפה לשירותו׳  ,שטירו! »ל .
וממת שישוב
^
, ,
ק
ןך
{, 1,
,
״^
ש ה

ז ו ק ח

ע

יו

ב א מ

ב ח

נ ה 3

ק ו י י מ ו

ז כ  1י ו ת י ו

ף

ש

כ

ש

ב

ת

ק

ן

פ

ת

ע

ן ת ן

״ ק ו ך ם

לגבי חישוב תקופת אותו שירות ולגבי הקיצבה-המינימלית,
לתקנות אלה ייקרא .,תקנות שידות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( )כללים
,5
לחישוב תקופת שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו( ,תשי״ח—1958״.
ד׳ באלול תשי״ח) 20באוגוסט (1958
<חס (780400

וזמם

דוד בן־גוריון
שר הבטחון

חרק בתי המשפט ,תשי׳׳ז—1957
ת ק נ ו ת לתיקון ת ק נ ו ת ה פ ר ו צ י ד ו ר  3ה א ז ר ח י ת 1938 ,
״ בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ובתוקף שאד
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
1

.1
בטלה.

תקנה  22לתקנות הפרוצידורה האזרחית) 1938 ,להלן — התקנות העיקריות( —

ניטו? תמנה 22

.2

תקנה • 23לתקנות העיקריות — בטלה.

ביטול תקנה 23

2

בתקנה  27לתקנות העיקריות ,בפסקה )א( ,בסופה ,במקום ״כל אימת שעורך הדין
.3
מייצג את האדם שלו נועד המסמך״ יבוא ״כל אימת שעורך דין מייצג את הארם שלו נועד
המסמך״.
במקום הקנה  96לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

.4

תיקו! תקנה 27

החלפת תהנה 96

,,תגיעה ע » נ י  .96 -העלה נתבע תביעה־שבנגד ,מותר להמשיך בה אף אם עוכבה תובענת
" ™ -התובע או הופסקה או נדחתה או שכתב התביעה נמחק.״
כ ו נ ו ב ע נ

.5

n $

תיקו! ח־ןנה!16

בתקנה  161לתקנות העיקריות יימחקו המלים ״מחמת הוסר תביעה״.

בתקנה  184לתקנות העיקריות ,במקום ״מדוע אין לבטל א ת המשפטי׳ יבוא ״מדוע
.6
לא יימחק כתב התביעה״ ובמקום ״מבטלין את המשפט״ יבוא ״מוחקים את כתב התביעה״.

תיקל! תגןנד184,

בתקנה  187לתקנות העיקריות ,בפסקה )א( ,במקום ״לדחות את התביעה או לבטלה״
.7
יבוא ״לדחות את הבירור למועד אחר או למחוק את כתב התביעה״.

תיהוז ת?נהז18

.8

הוספ״

אחרי תקנה  210לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:
"
2
1
0
הריבית ,ובלבד שלא יעלה על חמישה עשר למאה לשנה ,על אף האמור
בכל דין אחר.
)ב( לא קבע בית המשפט את שיעור הריבית ,יהיה השיעור
חמישה עשר למאה לשנה.״
0

1

n

i

בתקנה  240לתקנות העיקריות ,אחרי המלים ״מותר להוציא מודעה״ יבוא ״ללא
.9
בקשת רשות מבית המשפט״.

n

־־

.׳,
•

ר,׳?!! תקנה 240

סייח  ,233תשי״ז ,עמי .148
,
 /״ ' עייר  ,1938תופ׳  3מס•  ,755עסי .65
1

2

יוונ־ז התקנות  ,823י׳־מ באלול תשי״ח49.1958 ,

1883

.10

בתקנה  241לתקנות העיקריות —
ע ( אחדי פסקה )ג( תבוא פסקה זו:
״)ד( חיוב לתשלום סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חוק״;
) (2בסופה יבוא ״ורשאי בית המשפט להחליט שלא ייחקר המצהיר חקירה שכנגד
על תצהירו״.

תיקח תשנה 241

הוםפר ,תקנה 243

,11

אחרי תקנה 243לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

הופפת
הקנה 247א

.12

״עיקול

נ0:י

ה נ ת  : 1ע

243א) .א( הוגשה בקשת רשות להתייצב ולהתגונן .רשאים בית המשפט
או השופט ,על פי בקשת התובע שהוגשה בדרך הודעת המרצה או בעל
פה ,ללא תודעה ,לצוות לעקל את נכסי הנתבע ,בולם או מקצתם ,ורשאים
הם לפטור את המבקש ממתן ערובה.
) .ב( הוראות הסעיפים  296—271לחוק הפרוצידורה האזרחית
העותומני מיום  2רג״ב  21 — 1296ביוני  1879יחולו על העיקול ,בשי־
נויים המחריבים לפי העניו".

אחדי תקנה  247לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

״הצהיר
הנ:ה

תיקו; תקנה ג*24

הוםפת
תקנה 361ב

 .13בתקנה  249לתקנות העיקריות ,במקום הסיפה ״או יכול הוא לצוות להעמיד מיד את
התביעה לבירור״ יבוא ״ויקבע מיד בצו הנותן רשות להתגונן את המועד לבירור המשפט.
משהוחל בבירור ימשיכו בו מיום ליום ,עד תום חקירת בל העדים ,זולת אם מצאו בית
המשפט או השופט ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כי מן הראוי לדחות את המשך הבירור
ליום אחר*.
.14

אחרי תקנה 361א לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

.מחיקה א י נ ה 361ב .מחיקת כתב תביעה אינה מהווה מעשה בית דיו ואין בה ,כשהיא
י ׳ " "י׳ ייי לעצמה ,כדי למנוע את התובע מהגיש כתב הביעה חדש בקשר לאותה
עילת תובענה.״

0

החלפת
טופס משי 17
ש נ ת ו ט פ ת א׳

ה ם י ^ ש 247א .ניתנה רשות להתייצב ולהתגונן נגד תביעה ,יראו את התצהיר
לפי תקנה  243בכתב הגנה שהוגש ,זולת אם הורה בית המשפט הוראה
אחרת.״

.15

1

8

במקום טופס מם׳  17שבתוספת א׳ לתקנות העיקריות יבוא טופס זה:
ל

צ

ף

ע ן ל י ש י

״טופס מס׳ «

תקנות  233ו־240א
למר פלוני.
שנת
לחודש
הודעה שנרשמה ביום
דע כי משפט זה הוגש על ידי התובע נגד הנתבע על יסוד )לפרש בקיצור את מהות
התביעה( והעתקים מכתב התביעה ומכתב ההגנה מצורפים בזה.
הנתבע טועז כי הוא זכאי ולקבל ממך דמי השתתפות ,פיצויים ,לסעד כלפיך המתייחס
לנושא התובענה או הקשור בה י( על סמך אלה:
)א( העובדות המהוות את עילת התובענה הן

*״

)ב( עילת התובענה התעוררה ביום
)ג( הנתבע תובע ממך
״ מחק את הטעון מהיקה.
** תפרט כא; א ת העילה כאי 15הגשת בתב הביעה מטעם הנתבע ג נ ד הצר השלישי.

1884

קובץ התקנות  ,823י׳׳ט כאלו 5תשי״ח4.9.1958 ,

וכן הוא תובע ממך כי תפצה אותו על כל אחריות להוצאות משפט ,שהתובע רשאי
לגבות ממנו בהגיגו על משפם זה ,ער כדי שיעור כל ההוצאות ־)או כפי הענין( ונוסף לכך
הוא תובע ממך את הוצאות המשפט של הליכים אלה של צד שלישי.
ולהווי ידוע לך כי אם יש ברצונך לחלוק על תביעתו של התובע במשפט זה נגד
ימים
הנתבע או על תביעתו של הנתבע נגדך ,עליך להגיש כתב הגנה במשך
מיום מסירת הודעה זו.
אם לא תעשה כן ,יראו אותך כמודה בתקפו של כל פסק דין שיינתן נגד הנתבע או
בתביעתו של הנתבע נגדך ,ובאחדיותך אתה )להשתתף או לפצות כדי השיעור הנתבע אוי
למלא אחר התביעה שהנתבע תובע ממך י(.
י

״״*י

1

ה ט ע י ז

ש ״

'

? ה

)חתום(

י־

הנתבע או עורך דינו״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוציוורה האזרחית )תיקון מם׳  ,(2תשי׳׳ת—1958״.

.16

י׳׳ב באלול תשי״ח) 28באוגוסט (1958

פנחס

והמ>70014

שר המשפטים

חוק בתי המשפט ,תשיי׳ז—1957

השט

רוזן

®

״ ת ק נ ו ת לתיקו; ת ק נ ו ת ה פ ר ו צ י ד ו ר ח ב ב ת י מ ש פ ט השלום1940 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— / 1957ובתוקף שאר
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקיו תקנות אלה:
בתקנה  13לתקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום) 1940 ,להלן — התקנות
.1
העיקריות( ,בפסקה )א( ,בסופה ,במקום ״כל אימת שהעורך דין מייצג את האדם שלו נועד
המסמך״ יבוא ״כל אימת שעורך דין מייצג את• האדם שלו נועד המסמך״.
2

במקום תקנה  83לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

.2

תיקו! תקנה !3

הח?3ת תקנה 83

״תביעה מכ»י  .83העלה נתבע תביעה־שכנגד ,מותר להמשיך בה אף אם עוכבה תוב־
ענת התובע או הופסקה או נדחתה או שכתב התביעה נמחק.״
י^י
7 0

.3

 ! :ה י ל ה

בתקנה  134לתקנות העיקריות ,בסופה ,במקום ״יבוטל המשפט״ יבוא ״מוחקים א ת
כ ת ב התביעה״.
אחדי תקנה  160לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:

.4

,

״שיעור ה י י נ י י !

תיקח n־¡;134

,

1

הופפת
חק1ה180א

160א) .א( חייב בית המשפט בעל דין בתשלום ריבית ,יקבע את שיעור
הריבית ,ובלבד שלא יעלה על חמישה עשר למאה לשנה -על אף האמור
בכל דין אחר.
)ב( לא קבע בית המשפט את שיעור הריבית ,יהיה השיעור
חמישה עשר למאה לשנה.״

בתקנה  187לתקנות העיקריות ,בסופה ,יבוא ״או לדחות את הבקשה על מתן הודאות״.

.5

n

חיקוז תקגה !87

כ״ח  ,233ה״!׳"! ,עמי .143

קובץ התקנות  ,823׳ ״ ט באל; 5תשי״ח4.9.1958 ,

1885

חוטפת
תקנה 284ב

.6

החלפת ט ו פ ם ו
שבתובפתא׳

.7

אחרי תקנה 284א לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:
״מתיקה א י נ ה
מ ע ש ה י י ח י י |

284ב .מחיקת כתב תביעה אינה מהווה מעשה בית דין ואין בה ,כשתיא
לעצמה .כדי למנוע את •התובע מהגיש כ ת ב תביעה חדש בקשר לאותה
עילת תובענה.״

במקום טופס מס׳  9לתקנות העיקריות יבוא טופס זה:
״טופס מס׳ 9
ה ו ד ע ה לצד שלישי

תקנות  183ו־190א
הודעה שנרשמה ביום

לחודש

שנת

למר פלוני.

דע כי משפט זה הוגש על .ירי התובע נגר הנתבע על יסוד )לפרש בקיצור את מהות
התביעה( והעתקים מכתב התביעה ומכתב ההגנה מצורפים בזה.
הנתבע טוען כי הוא זכאי)לקבל ממך דמי השתתפות ,פיצויים ,לסעד כלפיך המתייחם
לנושא התובענה או הקישור בה י( על סמך אלה:
־•*..,.

)א( העובדות המהוות את עילת התובענה הן
)ב( עילת התובענה התעוררה ביום
)ג( הנתבע תובע ממך

וכן הוא תובע ממך כי תפצה אותו על כל אחריות להוצאות משפט ,שהתובע רשאי
לגבות ממנו בהגייו על משפט זה ,עד כדי שיעור כל ההוצאות )או כפי הענין( ונוסף לכך
הוא תובע ממך את הוצאות המשפט של הליכים אלה של צד שלישי.
ולהווי ידוע לך כי אם יש ברצונך לחלוק על תביעתו של התובע במשפט זה נגד
הנתבע או על תביעתו של הנתבע נגדך ,עליך להגיש כתב הגנה במשך חמישה עשר יום
מיום מסירת הודעה זו.
אם לא תעשה כן ,יראו אותך כמודה בתקפו של כל פסק דין שיינתן נגד הנתבע או
בתביעתו של הנתבע נגדך ,ובאחריותך אתה )להשתתף או לפצות כדי השיעור הנתבע או
למלא אהד התביעה שהנתבע תובע ממך יי(.
* מחק את הטעוז מתיקה.
** ה פ ר ם כאז את העיקה כא-לו הגשת כתב הביעה מימש הנתבע נ נ ד הצד ו(יש?י?!י.

)חתום(
הנתבע או .עורך דינו״
השש

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הםרוצידורה בבתי משפט השלום )תיקמ מס׳ ,(2
.8
תשי״ח—1958״.
י׳׳ב באלול תשי״ח ) 28באוגוסט (1958
)המ (70022

1886

רוזן
פנהס
שר המשפטים

קובץ התקנות  ,¿23׳״מ באלול ,־.שי״ת49.1358 ,

פקודת מס הכנסה1947 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ניכויי פ ח ת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ) (1)11ט( ו־• 82לפקודת מם הכנסה 1947 ,י .והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש׳ית— , 1948אני מתקין תקנות אלה :־
2

בתוספת ב׳ לתקנות מס הכנסה )פחת( , 1941 ,בסעיף  ,111בסעיף קטן) ,(3אחרי
.1
פסקה יא תיווסף פסקה זו:
״יב .שלוחות רכבת
) (Iחפירות ,יישור ,סוללות ,מנהרות וביוצא באלה — . 2 %
) (IIפסים ויתר האביזרים— ".61%
3

.2

תהילתן של תקנות אלה היא ביום י״א בניסן תשי׳׳ת) 1באפריל .(1958

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )פחת()תיקון מס׳  ,(3תשי׳׳ח—1958״.

ח׳ באלול תשי״ח) 24באוגוסט (1958
*
) ח ט

לוי אשכול
שר האוצר

> 7 3 3 1

י עייר  ,1047תום׳  1מם׳  ,15(18ע3י .77
עייר ת?ו״וז ,חוט׳ א׳ מם׳  ,2עשי .1
ע״ר  ,1941תוס׳  2מטי  ,1131עמי  ; 1261י1״ת  ,771ה׳ץי״ח ,עמי  ; 744ידיו!  ,791תשי״ה ,עם' .1148
8

1

פקודת מס הכנסה1947 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר פ ט ו ר ו ה נ ח ו ת מ מ ם על ה כ נ ס ה ב ע ט ה י ה ת י י ש ב ו ת ה ד ע ת
 ,ובשטחי פיתוח
 ,בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8ב ר 82לפקודת מם הכנסה 1947 ,י׳ והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— ,21948ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת הראשונה לתקנות מ ס הכנסה )פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי
.1
התיישבות הדשה ובשטחי פיתוח( ,תשי׳׳ז—) 1956להלן — התקנות העיקריות( —
3

) (1במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ״חודשי׳ שלצד שמות
הישובים המפורטים להל! יבוא:
שט הישוב

מועד הקמת הישוב
ענה

בית ניר
בר עם
גדות
שורש
1
2
3

״1956
1954
1953
1950

ה ודש

ספטמבר
ספטמבר
יולי
ספטמבר״!

עייר  ,1947חוט׳  1מטי »( ,15עם'  ; 77ס״ה  ,178השט״ו ,עמי .56
ע״ד תש״ח ,תום׳ א׳ מטי צ ,עם׳ .1
ק״ ת  ,643תי»י״ ,1עם׳ 0פ :1ק״ח  ,692תשי״י .עמי  : 1218ע״ח  ,745היצי״ח עם׳  160ז ק־׳ת ,763
ר,״:י״ח ,עם׳  : 582ק״ת  ,801ו מ י ״ח ,עם׳ .1472

־קיב•! החקנזת  ,823י״ט נא5ו 5ת^י־ח4.9.1958 ,

)(2

מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה* ״חודש״ יווםםו:
מועד הקט!ה הישוב

שם הישוב

ע1נה

אדירים
ברק
גדיש
דבורה
ניר יפה
תיקח

חו־,ופפת

 956נ
1956
1956
1956
1956

חודש

ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר״.

בתוספת השניה לתקנות העיקריות —

.2

השניה

) (1במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ,׳שנה״ ״חודש״ שלצד שמות
הישובים המפורטים להלן יבוא:
שם הישוב

מיער המז.ת הייצוב
ענה

מרם
״1950
בית גמליאל
אוקטובר
1951
משמר דוד
אוקטובר״;
1953
פרוד )גרדוש(
) (2מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״ יווסף
אוגוסט״.
1954
״כפר ממש
תייווו ההוםפת
ד51?,״&יח

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות .מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ״שנה״ ״חודש״
.3
נובמבר״.
1957
אוגוסט״ ויווסף ,׳רמת צבי
1954
יימחק ״בפר מונש

מחילה

.4

השס

לתקנות אלת ייקרא ״תקנות פ ס הכנסה )פטור והנחות ממס על הכנסות בשטהי
.5
התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח( )תיקון מס׳  ,(5תשי״ה—1953״.

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט׳ בחשון תשי״ז) 14באוקטובר .(1956

לוי אשבול
שר האוצר

בי׳ח באב תשי״ח ) 14באוגוסט (1958
)המ (723110

פקודת מס הכנסה1947 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר פ ט ו ר ו ה נ ח ו ת ממם עד ה כ נ ס ו ת של ת ו ש ב י ם ב י ש ו ב י הדרום
ובהאהזויות נח״ל
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־ 32לפקודת מס הכנסה1947 ,׳ ,והסעיפים ) 14א(
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ת—- 1948׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
תיקו!

התופפת

בתוספת לתקנות מם הכנסה )פטור והנחות בישובי הדרום והאחזויות נח״ל( ,תשי״ז—
.1
 , 1957יווספו ישובים אלה:
עידיהב
״באר־אורה
עיךרדיאך.
באר־מנוחה
אזור ניצנה
3

י ע־!־  ,1847חוה׳  1מכי  ,1068עמי  ; :7םידז  ,178חשט״ו ,עטי .58
־ עייר תש״ח ,מושי n׳ מסי  ,2עטי .1
ק״ת  ,692תשי״ ,:ע6׳ .1216
3

1868

קובץ ה ה מ ו ה  ,823י״ט כאלו? תשי״ח4.0.1958 ,

לתקנות.אלה ייקרא־״תקנות מס הכנסה )פטור •והנחות כישובי הדרום והאוזזויות
«2-נח״ל( )תיקו!( ,תשי״ח—.*1958
ח׳ באלול תשי״ה) 24באוגוסט (1958

העם •

לוי אשכול
שר האוצר

< (723110
חם

פקודת מם הבולים
•

ביטול ת ק נ ו ת ב ד ב ר םימון ה מ ם על ה ס כ מ י ם  ,ה ע ר כ ו ת ו פ ס ק י ב ו ר ר י ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ר 94לפקודת מס הבולים י ,והסעיפים  0*) 14ר)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— . 1948אני מתקין תקנות אלה:
£

בתקנה  1לתקנות מס הבולים )סימון המס על הסכמים ,הערכות ופסקי בוררים(
.1
)ביטול( ,תשי״ה—) 1958להלן — התקנות העיקריות( ,בסופה ,עוסף ״ויחולו הוראות פקודת
מס הבולים בדבר סימון המס על הסכם או זכרון דברים של הסכם ,הערכה או שומה ועל
פסק בוררים״.

־ימח תקנה • 1י

3

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום תחילתן של התקנות העיקריות.

״חילה

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים )סימון המס על הסכמים ,הערכות ופסקי

השט

בוררים()ביטול()תיקון( ,תשי״ח—1958״.
י׳ באלול תשי״ח) 26באוגוסט (1958
} ז ז ם

 0 1ט ז (

1

יי

3

- ,
קי׳ת

לוי אשכול
שד האוצר

s

וייקי א״י ,כ י ד ב'5 ,רק קל״נ ,עם׳  ; 1302ם״ח  ,21תשייט ,עטי .171
עייר תש׳יח ,תוס' א׳ מש׳  ,2עמי .1
 f i íת ע י י ה  ,עסי .816
,7

פקודת מם הבולים
צו ב ד ב ר פ ט ו ר עינוגים מ ם ו י י מ י ם מ מ ם בולים
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (5) 74ג( לפקודת מס הבולים י ,אני מצווה לאמור:
כרסיסי כניסה לעינוגים המפורטים בטור א׳ שנערכו וייערכו בתקופות הנקובות
.1
לצדם בטור ב׳ יהיו פטורים ממס:
טור א'
העינוג

ט ו ר ב׳
התקופה

מחזה -הבכור״

מיום ט״ו בתמוז תשי״ח ) 3ביולי (1958
עד יום ג׳ באב תשי״ח ) 20ביולי (1958

הופעות של פסטיבל הקיבוצים שיתקיימו
באמפיתיאטרון ובקולנוע ״אורה״ בחיפה

מיום כ״ד באב תשי״ת ) 10באוגוסט (1958
עד יום ט״ז בתשרי תשי״ט ) 30בספ
טמבר .(1958

.2

לצו זה י י ק ר א  ,צ ו מם הבולים)עינוגים()פטור()מס׳  ,(28תשי״ח—1958״.

די באלול תשי״ח) 20באוגוסט (1958
)

ב׳ ,פרק על״נ ,עם׳

m

a

 : .חיקי

n

א

0

״

׳

2

פטור

0

2

3

1

ש

השם

לוי אשכול
ד האוצר

; ם״ח  ,235חמי"! ,עם־ .7S1

? ו ב ז החמנות  ,823י״ט באלול תשי״ח4.9.1&58 ,

1889

פקודת מס הבולים
צו ב ד ב ר פ ט ו ר עינוגים טםויימים מ מ ם בולים
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (5) 74ג( לפקודת מס הבולים  ,אני מצווה לאמור:
ג

5טיר

תחולה

י^,

כרטיסי כניסה למסכת ״!אבן אל אבן״ הנערכת על ידי מועצת פועלי ירושלים במסגרת
.1
תערוכת העשור יהיו פטורים ממס.
תחולתו של צו זה היא מיום
.2
) 17באוגוסט .(1958
.3

ו׳

באב תשי״ח ) 23ביולי  (1958עד יום א׳ באלול תשי״ח

לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים)עינוגים()פטור()מס׳  .(29תשי׳׳ח —1958״.
לוי אשכול
שר האוצר

י׳ באלול תשי״ח) 26באוגוסט (1958
'
ח מ ( 7 2 3 0 2

חוקי א״י ,ברר ב׳ ,פרק קל״נ ,עם׳  : 1302ס״וז  ,235תשי״ז ,ע»י .197

1

פקודת מס הבולים
צ ו ב ד ב ר ה פ ח ת ת ה מ ם ע ל עינוניש
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (5) 74ג( לפקודת מס הבולים י ,אנ־ מצווה לאמור:
.1

המס על כרטיסי כניסה להצגות קולנוע -יהיה בשיעור הנקוב בתוספת.

נימול

.2

צו מם הבולים)עינוגים()הפחתת המם()מם׳  ,(4תשי״ז— — 1957בטל,

חת י לה

.3

תחילתו של צו זה היא ביום טיי׳ו באב תשי״ה ) 1באוגוסט .(1958

השם

.4

לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים)עינוגים()הפחתת המס( ,תשי״ה—1958״.

הפחתת מס
עינוגים

2

התוספת
)סעיף (1
ברטים •במחירו למבקר
בפרוטות

כ מ ם הסס
בפרוםות

ע ד 475
 476עד 600
 601עד 800
 801עד 1000
 1001עד 1250
 1251עד 1500
למעלה מ־1500

10
25
50
75
100
125
150
לוי אשכול
שר האוצר

כ״ה באב תשי״ח) 11באוגוסט (1958
<חס ;72303
1
3

]890

חוקי א״י ,כרך ב׳ ,פרק קל״נ ,עמי  ; 1302סייח  ,235תשי״ז ,עט׳ .187
ק״ת  ,721תשי״ז ,עם׳ .1724

קוב? ההקנווז  ,823י־ט באלול חישי־ח4.9.1958 ,

פקודת תערין* המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תשיט—1949
צו ב ד ב ר שינויים ב ת ע ר י ף ה מ ב ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעדיף המכס והפטורים / 1937 ,הסעיפים 01) 14
ו־)2ד 1לפקודת םדדי השלטון והמשפט ,תש־ח— , 1948וסעיף  1לחוק מסי מכם ובלו)שינוי
תעריף( ,תש״ט— , 1949אני מצווה לאמור:
2

3

ב ת ו ס פ ת לפקודת תעריף המכס והפטורים ,1937 ,בסימן א ׳ )להלן — סימן א׳(,
.1
בפרט  ,419במקום סעיף)ז( י ב ו א סעיף זה:
5

4

תיקון פיט419

8

.מיעוד המים
הפרט

-

ה יתירה

התיאור

פרוטה לפי ערד

),ז( ציוד ומכשירים שאושרו על ידי המנהל הכללי
של משרד הבריאות או כד שהוסמר דל ידיו
שהם משמשים לבנק רם ,לייבוש דם או להח־
זקת פלסמה של דם ,רכן חלקיהם ואביזריהם
של ציוד ומכשירים כאמור

פטור״.

בסימן אי ,בפרט 595א —
) (1במקום סעיף)ב( יבוא סעיף זה:
״)ב( התכשירים הבאים:
B.A.L., British. Anti-Lewisite, Dimercaprol,
;2 : 3 Dimercapto-propanol

תיקוז
פרט 595א

)(1

(2) Medicinal Gold Preparations of the foliowing kinds: Allochryiijie,CalciumAurotluomalare, Mvochrysine, Solgauol-B Oleosuni,
Ttiphal, Orargol, Tribromauro-colloidal
;Gold
; (3) Heparin,, Liquaemm
(4) Neoarsphenaniine, Neosalvarsan, Araphenaroine-S, Novarsenobenzene, Neodiarsenol,
;Rhodarson, UlcJrsyl Norarsenobenzene
; (5) NeoProstigtnine
;(6) Prostigmine
;(7) Sera, Vaccines and Antitoxins
; (8) Tuberculin
and its Sodium

(9) Paramino-s.ilicylic Arid
;Salts
; Aitane

)(10

2-diphenyt־׳Dacorene (Diethylatnino-ethoxj; )hydrochlonde

)(11

(12) Chlorpromazine (Largactil, Megaphen,
; )Thorazine
; Hesantoin

)(13

; (14) Mescinon
)(15) Nitrofurantoin Tablets (Furadantin

עייר  .lostתום׳  1טס׳  ,714עמי .183

D־19

ק׳׳ת
ע״ד תיש׳ית ,תום׳ א׳ טסי  ,2עטי -1
 , nת ע  -ט  ,עם׳ .154

קונץ התקנות  ,823׳׳•ט באלול תשי״ח,

4.9.1058

ת׳עי-יח ,עטי
ק״ת

פטור״.

ק״ת  ,750חשי״ת ,עם׳ .300
. 0 S 1 7 8 2 0
,
 7 7 7ת ש י ״ ח  ,עם׳ .5SS
,

1891

אחדי םע ף )ב( יווספו סעיפים אלה:

)(2

י

ע י ע ו ו הטכס
הפרם

היתירה

ה ת י א ו ר
י

פרוטה

״)ג( המרים אנסיביוטיים לייצור תכשירים רפואיים
אנמיביוטיים וכן תכשירים רפואיים באמור,
ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או
מי של׳רסמד על ידיי אישר שהטובין הם המרים
או תכשירים באמור
) aהורמונים לייצור תכשירים רפואיים על בסיס
הורמונים וכן תכשירים רפואיים כאמור ,ובלבד
שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או מי
שהוסמך על ידיו אישר שהטובין הם הורמונים
או תכשירים כאמור
n״nt
פרט K6R6

.3

)(2

ק׳׳ג

750״¡

סעיף)ג(— בטל.

בסימן א׳ יווםפו פרטים אלה:

מאזני גשד לשקילת קרונות ר3גת שמש״
קלם  60טונות ומעלה

10%

417א

מכשירי שרטומ מתמטיים וחלקיהם

50%

417ב

םרגלי חישוג וחלקיהם

35%

434א

מכשירי אלחוט אם אושר על ידי המנהל הכללי
של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידיו שהם
משמשים לקיום הקשר ביו תחנת עזרה ראשונה ובין
אמבולנסים
המנהל רשאי לדרוש ערובות כי תנאי פרטי זה יתמל
או ,ואם ישתמשו בטובין שלא בהתאם לתנאים,
ישולם המכס ההל עליהם.

פטור

״405א

1892

פטור״

במקום סעיף)ב( יבוא סעיף זה:
״)ב( מכונית נוסעים ,לרבות גיים וסטיישן ווגון,
שהיא משומשת ויובאה על ידי עולה כמשמעו
תו בחוק השבות ,תש״י— ,1550על •די נכנם
לפי אשדה ורשיון לישיבת קבע על טי חוק
הכביסה לישראל ,תשי״ב— ,1952או על ידי
תושב חוזר הזכאי לפטור לפי פרט ) 704ד(,
והמיועדת לשימושו העצמי של הנכנס כאמור,
ובלבד שהנכנס הביא הוכחות להנחת דעתו של
המנהל ,כי סמוך לכביםתו היתה מכונית בבע־
לותו ובשימושו בחח לארץ לא פחות משנה
אחת ,ושיתן התחייבות כי לא יקנה לאדם אחר
זכות שימוש במכונית ,אלא אם ישלם תחילה
את המנס המלא החד לפי פרט 666 .666ה או
666ו ,הכל לסי העבין

הוספת פרטים

פטור

בסימן אי ,בפרט 666א —
(u

.4

יזפיערד

עיכץ התיןגיח  ,823׳״ט ב^ו 5חשייח4.9.1958 .

שימו ד-הסכם

הפרם

ה חיא

ו ד

היחידה
פרוטה לפי ערד

קרונות רכבת ־לנוסעים או משאות וחלקיהם,
לרבות אביזרי התאורה ,ולמעט נורות חשמל

442א

פטוד

442ב ציוד וחמרי מסילה אלה לרכבת:
)א( אדני'עץ מחוסנים בקדיאוזוס!
)ב( פסי רכבת ) (Rads, Tumoursשמשקלם הוא
 37ק״ג למטר רץ או מעלה ,חלקיהם ואביזריהם ז
)ג( מחסומים אוטומטיים ורמזורים למפגשי רכבת,
חלקיהם ואביזריהם 1
)ד( ציוד אלחוט ,איתות ושילוב לרכבת ,לרבות חל
קים ואביזרים ז
ובלבד שהציוד והחמרים כאמור יובאו ושוחררו באי
שור המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

פטור

595ד

איזוטופים רדיואקטיביים יציבים לשימוש רפו־
אי או למחקר מדעי

פטור

595ה

תרופות הנשלחות בחבילות שי בכמות סבירה
לגובה המכס ,שאושרו על ידי רופא מחתי
או רוקח מחוזי ,ובלבד שגיבה המכס שוכנע כי
התרופות אינן מיועדות למסחר ,ושלא יועבדו לאדם
אחר .החלטתו של גובה המכס תהיה סופית.

פטור

780

.5

ציוד והמרים ,למעט כלי רכב ממונעים וציוד משרדי,
המשמשים לבנייתה והפעלתה של רכבת תחתית
וםיתקניה וששוחירו על ידי רשות המכס לפני כ״ב
באדר ב׳ תשי״ט )(1,4.1959
הפטור לפי פרט זה יוענק לגבי טובין שיובאו אחרי
י׳׳ט באלול תשי״ח ) ,(4.9.1958אס הוגשה למנהל דשי־
מה של הסובין לפני הזמנתם מהפה בחו״ל והמנהל
אישרם לצורך פוס זה .הטבהל רשאי לדרוש ערובות
כי תנאי פרט זה יתמלאו ,ואם ישתמשו בטובין שלא
בהתאם לתנאים ,ישולם המבט ההל עליהם.״

פטור

תחילתו של צו זה היא —
) (1לגבי פרטים ) 419ז(434 ,א442 ,ב ר595ד ביום ר בתשרי תשי״ח ) 1באוקטובר
1 (1957

.6

)(2

לגבי פרט 666א)ב( ו־)ג( ביום א׳ באלול תשי׳׳ח) 17באוגוסט  (1958ו

)(3

לגבי פרט  780ביופ כיה באלול תשט׳׳ז) 1בספטמבר .(1956

לצו זה ייקרא  ,צ ו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מסי  ,(23תשי״ח—1958״.

ה׳ באלול תשי״ח) 24באוגוסט (1958
לוי

<חם801בד(

אשכול

שר האוצר

$23קובץ התקנות

 .י ״ ט באלול תשי״וז9.1058i ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
צו בדבר ה ק צ א ת ס נ ו ת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  13 ,5ר 38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ה— , 1957אני מצווה לאמור;
ג

תלקוז התוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הקצאת מנות( ,תשט׳׳ו—
.1
 , 1955במקום פרט  1יבוא פרט זה:
־

״ .1אורז על כל צורותיו ,ממצבו הגלמי ע ד לאחר עיבודו הסופי ,לרבות
אורז ״פדי״ ואורז ״קרגו״.״
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הקצאת מנות( )תיקון מסי ,(5
.2
תשי׳׳ח—1958״.
ט״ו באלול תשי״ח ) 31באוגוסט (1958
)חם (740117

1

^

5

ספיר
פנחס
שר המסחר והתעשיה

ם׳׳ה  ,240העלייה ,עם' .24
ק״ת  ,581חישט״ל ,עם׳ .1192

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפק־דת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,י
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—^48
אני מצווה לאמור:

 2׳

תח51ת הפקודה
ע 5י ר ד

הפקודה תחול על הדרך ברוחב י1ד  40מטר המתחילה בנקודת ציון חלקה  32וגוש
.1
 15249בקירוב ,על הכביש פוריה ומסתיימת בנקודת ציון חלקה  3וגוש  15051בקירוב,
המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה :1ס/מ/פרצ9/1685/נ 26מ/פרצ ,2637/1685/הערוכה
בקנה מידה  1:1250והחתומה ביד שר העבודה.

י־עלת ?עלל•
כהעתק הםפה

העתק המפה נמצא במחלקת הע!:ודות הציבוריות ,טבריה ,וכל המעונין בדבר זכאי
2 .
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

העש

לצו זה ייקרא ״צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש מחבר פוריה טבריה(,
.3
תשי׳׳ח—1958״.
ד ׳ באלול תשי״ח) 20באוגוסט (1958
)הס (75050

נמיר
מרדכי
שר העבודה

עייר  ,1943תום•  1סם׳  ,1305עטי  ;40ש״ה ו ,7תשל״א ,עטי .74
עייר תש״ח ,תוה׳ א׳ םם'  ,2עטי .1

1894

קובץ התקנות  ,823׳״ט באקול תשי״ח4.9.1958 ,

חוק לעידלד הסרט בישראלי-,תשיי׳ד—• 1954
י צו בדבר הצגת יומן ישראלי
אבי

בתוקף סמכותי לפי סעיף•  5לחוק לעידוד הםרט הישראלי ,תשי״ד—1954
מצווה לאמור:

 • .1כל מציג חייב להציג כחלק מהצגותיו שאורך זמנן אינו פחות מ־ 90דקות ,ובכלל
1,
^1,
,״ ^
י ן ״ ז באלךל
זה ההפסקות ,במשך התקופה
ט

ש ב

ת ש

ח

2

ס

פ

ט

מ

ב

ר

1 9 5 8

ב י ן י

״

ח

ב כ ס

י

הצנתיימו
ישראלי

י ־

תשי׳׳ט ) 30בנובמבר  (1958א ת אחד היומנים הישראליים שיפורטו בהודעה שתפורסם
ברשומות.
.2
1958״.

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט הישראלי)הצגת יומן ישראלי()מם׳  ,(4תשי׳׳ח—

י׳ באלול תשי״ה) 26באוגוסט (1958
״י״
) י  1פ 8 0

1

המם

א .ה י ר ש ב ר ג
רשות מוסמכת

טייח  ,158תשי״ד ,עט׳ .143

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צ ו ה ק נ י י ה מ ס ׳ 629
בתוקף סמכויותיו׳של שר האוצר לפי סעיף )(1)9ב( לפקודת המסחר עמ האויב,
 1939י ,הסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ה— ? 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאר סמכויותי אבי מצווה לאמור:
צו הקניית מם׳  15מיום  ,26.9.1940שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1047מיום 30.9.1940
.1
יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של סלומון אדולף הרצברגר מאמסטרדם )מס׳ סידורי .(16
צו הקנייה מס׳  49מיום  ,24.11.1941שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1145מיום 24.11.1941
.2
יבוטל במידה שהוא תל על רכושו של ארנםט ברמר מבניה לוקה )מס׳ סידורי .(7
צו הקנייה מם׳  51מיום  ,27.12.1941שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1159מיום 1.1.1942
.3
יבוטל במידה שהוא חל על חלק אחד מתוך ארבעה חלקים של רכושו של צלאלס לאקס
מרינה באשר החלק הנ״ל מגיע לחיה לאק לפי צו ירושה)מס׳ סידורי .(22
צו הקנייה מס׳  317מיום  ,12.8.1947שפורסם בעתון הרשמי מם׳  1605מיום 215.1947
.4
יבוטל במידה שהוא הל על רכושה של ביילה מלכה פרומן מוורשא )מס׳ סידורי)ב( .(2
תחילתו של צו זה היא ביום ה׳ באלול תשי׳יח) 21באוגוסט .(1958

.5

ה׳ באלול תשי״ח) 21באוגוסט (1958
)חגו (72010

,

ך  jן ן

הממונה על רכוש האויב
* ע׳׳ד  ,1939חוסי  1טס־  ,923עטי .79
ע״ד תש״ח ,חום׳ א׳ מט׳  ,2עסי .1
2

שובץ .התקנות  ,823׳׳׳ט באלול חשי׳׳ח4.9.1958 ,

1895

מ ת ר לשלסוז מקומי־
פקודת בנין ערים1936 ,
צ ו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ־עטת ת כ נ ו ן ע י ר ש ל לדד
והסעיפים ) 14א>
בתוקף סמכותי לפי סעיף  !;1) 10לפקודת בנין ערים1936 ,
ו*)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— ;- 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה
ולתכנון עיר ,מחוז ה מ ר כ ז ) ל ה א — הועדה( ,אני מצווה לאמור:
קביעת גבולית

״״""יי׳

ג י י

ת־־ייטוהססרת
העתק ט ס נ ו

השטח במחוז המרכז שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בתוספת יהיה שסח
.1
תכנון עיר.
גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתשריט הערוך
.2
בקנה מידה  ,1:10,009מיום כ׳יז בשבת תשי׳׳ח ) 19בינואר  ,(1958החתום בידי שד הפנים
וביד יושב ראש הועדה! העתק התשריט הופקד במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון
עיר לוד וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות ובימים שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
תהילתו של צו זה היא ביום פרסומו ברשומות.

תחילי׳

.3

ביט*

.4

צו תכנון ערים )לוד( ,תשט״ז—19155

«׳!!״

,5

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים)לוךו ,תשי׳׳ח—1958״.

3

—

בטל,

תופ8ת
ג ב ו ל ו ת שנ!ח ת כ נ ת ע י ר לוד
גבולות שטח תכנון עיר לוד הם כפי שסומנו בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה
 1:10,000מיום כ״ז בטבת תשי׳׳ח ) 19בינואר  ,(1958החתום ביד שר הפנים וביד יושב
ראש ה ו ע ד ה ) ל ה א — התשריט( ,והמקיף  sת השטח הכולל גושים וחלקות רישום ,קרקע אלה:
הגושים 3948 :עד  3979 ,3977 ,3972 ,3971 ,3966עד ,4011 ,3991 ,3930 ,3984
4012׳  4016עד  4024 ,4019עד  4027בשלמותם;
 3973פרט לחלקי חלקות  14 ,13הנמצאים מזרחה לקו ,העובר במקביל
לגבול המזרחי והדרומי של הלקה ) 2נחל אילון( ובמרחק של  20מטר
ממנו!
 3978פרט לחלק מחלקו;  ,32הנמצא מזרחה לקו ,העובר במקביל לגבול
המזרחי של חלקה ) 31נזל אילון( ובמרחק של  20מטר ממנו!
 4013פרט לחלקי חלקות  43 ,40עד  50 ,46עד  ,54כמסומן בתשריט:
י ע״ר  ,1936תופ־  1טסי  ,539עמי .153
־ עייר e>n״ ,nתוס׳ n׳ מ0י כ .עפ' .1
ק״ת  Míהש0״ז ,עם׳ .187
3

1S96

קובץ התקנות  ,823י־־ט באלול תמי״ח4.9.1853 ,

החלקות \7 :עד־24-,12־ עד  39 ,34עז־ 59• ,58 ,55 ,51׳ חלק מחלקה & 2גירד(.
הגובל עם חלקות  27 ,26 ,24וחלק מחלקה ) 21דיר( ,הגובל עם חלקות
 47ו־ 48בגוש ¡3967
;

 1ע ד  ,4חלקי חלקות  ,5ד 17 ,8 ,ע ד  22 ,20בגוש  ,3974הנמצאים
מערבה במרחק של  20מטר לקו ,העובר במקביל לגבול המזרחי של
חלקה ) 4נחל אילון( בגוש  3974והגבול הצפוני של חלקה ) 2נחל אילו!(
בגוש ¡3973
חלקי חלקות  ,15 ,13 ,12בגוש  ,3975הנמצאים מערבה לקו ,העובר
־במקביל לגבול המזרחי של חלקה ) 2נחל אילון( בגוש ¡ 3973
 15עד  57וחלק מחלקה ) 13דרך( ,הגובל עם חלקות  15עד  28,18עד ,31
 35עד  51 ,49עד  56 ,54בגוש 5 3985
 10 ,7 ,6 4עד  21וחלק מחלקה ) 5דרח׳ הגובל עם חלקות 10 ,7 ,6 ,4
עד  17 ,13בגוש !3986
 21עד  38וחלק מחלקה ) 39מסילת ברזל( ,הגובל עם חלקות  36 ,28עד
 38בגוש !3992
 2עד  ,9 ,8 ,4חלקי חלקות  ,6 ,1ורצועה ברוחב  20מ׳ לאורך הגבול
המערבי של חלקות  ,5ל ,40 ,39 ,38 ,16 ,10 ,בגוש 5 4014
 1עד  ,25חלקי חלקות  29 ,27 ,26עד  44 ,40 ,36 ,34עד ) 53 ,47דרך(
בגוש  ,4015הנמצאים מערבה לקו ,העובר במקביל לגבול המזרחי של
חלקה ) 23נחל אילון( ובמרחק של  20מטר ממנו ז
 24 ,22 ,21עד  42 ,28עד  ,55הלקי חלקות 18׳ ) 20 ,19דרך(29 ,׳ ,31
 ,41בגוש  ,4020הנמצאים מערבה לקו ,העובר במקביל לגבול המזרחי
של חלקה ) 22נחל אילת( ובמרחק של  20מטר ממנו ן
 ,20 ,19 ,1חלקי הלקות 2׳  21,5עד  24בגוש  4022הנמצאים מערבה לקו,
העובר במקביל גבול המזרחי של חלקה ) 20נחל אילון( ובמרחק של 20
מטר ממנו!
חלקי חלקות 1׳  31 ,21 ,3בגוש 4023׳ הנמצאים מערבה לקו ,העובר
במקביל לגבול המערבי של אותו הגוש ובמרחק של  20מטר ממנו!
חלקי חלקות ) 58 ,57 56 .37 ,36 ,15הלק( בגוש  ,4108הנמצאים מערבה
לקו ,העובר במקביל לגבול המערבי של אותו הגוש ובמרחק של 20
מטר ממנו!
 31 30 .15 1,בגוש ! 4342
 11 ,5 ,4 2,עד  51 ,13עד  54וחלק צפוני של חלקה ) 45כביש( ,הגובל
עם חלקות 5׳  ,12 ,11חלקי חלקות ) 47 ,31מסילת ב ח ל ( בגוש .4338
ח׳ באב תשי״ה ) 25ביולי (1958
<תמ >76511

ישראל

בר־יהודה

שר הפנים

עובץ התקנות  ,823י״ט באלול השי״וז4.8.1058 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צ ו ב ד ב ר ה&ועצה ה א ז ו ר י ת ב ר נ ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
) 2-1ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט! ,ושיח— , 1548אני מצווה לאמור ־.
ג

ס

בתוספת לצו המועצות המקומיו! ! )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— ? 1958בפרט )ז( —

תי?חפרט»>

.1

המט

.2
1958׳׳.

,

) (1שם הישוב ״יחד״ והגוש המפורט לצדו בטור ב׳ — יימחקו.
)(2
יבוא:

בישוב כפר עקרון ,במקום הגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳

״הגושים 3813 .3801 :ער  3827 ,:5815עד  3830בשלמותם! החלק הדרומי של גוש
 3796הנמצא דרומית לחלקה ) 38דרך( •,החלק הדרומי של גוש 3797
הנמצא דרומית לה?קה ) 40דרך(! החלק הדרומי של גוש  3820הנמצא
דרומית לתלקות ) 13דרך( ו־ 82וכולל את החלקות האמורות.׳׳
לצו זה ייקרא  .צ ו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()בדנר ,תיקון( ,תשי״ח—

י׳׳ט באב תשי׳׳ח) 5באוגוסט (1958

בר־יהודה
ישראל
שר הפנים

)חט (3001

* עייר  ,«41תום׳  1טפ  ,1154עסי &1ב.
־ ע״ר תיט״ה ,תום' מ' טס׳  ,2עטי ,1
ידת  ,797תשל״ח ,עמי .1259
,

3

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר הכזועצה ה א ז ו ר י ת י ב נ ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

ת י מ ח  0י ט )נז׳

היש ס

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי׳יח— , 1958יפרט )כז(,
.1
במקום ״ 2048עד  2071 ,2055עד 2073״ יבוא ״ 2048עד  2071 ,2068 ,2067 ,2055עד 2073״.
3

.2
1958״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יבנה ,תיקון( ,תשי״ה—

י ״ ם ב א ב ת ש י ״ ח )  5ב א ו ג ו ס ט (1958
>
1 m

2

3

1898

m

i

ישראל בר־יהודה
שר הפניס

עייר  ,11141תלם' נ םה׳  ,1154עם׳ .119
ע״ד ת~1״ח ,תום' א' מש׳  ,2עטי .1

ק״ת  ,767תעי״ח ,עם׳ .1259
קובץ החקנ1ת• ,5£3״ט :אי>vn ?:״isas .n.4.9

•פקודת המועברת המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית הגליל־־העליוז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 .״ ,והסעיפים ) 14א(
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ת—-1948״ ,אני מצווה לאמור:
בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )פו( —

.1

נ

חיסי! פיט)מי(- .

) (1אחרי שם הישוב ״שמיר״ והגושים והחלקות המפורטים לצדו־ בטור ב׳ יווסף:
הגושים 13548 :ע ד  13556בשלמותם״;
״אליפלט
) (2אחרי ״והשטח המסומן במפה באות ג׳ •י יווסף:
13025 ,13022 ,13015 ,13012׳ 13380 ,13360 ,13045 ,13035 ,13034 ,13026עד  13382בשלמותם;  13033פרט לחלק המסומן באות א׳ במפה הערוכה
בקנה מידה של  1:20000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ׳ באב תשי״ח
) 6באוגוסט  (1958ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים ובמשרד
המועצה האזורית.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגליל העליון ,תיקון(,
2.
תשי״ח—1958״.
כ׳ באב תשי״ח) 6באוגוסט (1958
)חט (8001

העם

בר־יהודה
ישראל
שר הפנים

 Jע״ר  ,1641תוס׳  1טפ־  ,1154עס׳ .us
י ע״ר תש״ה ,תום׳  ' aט פ  ,2עם' .1
ס״ת &7ד ,תשי׳׳ת ,ע ם )!.125
,

3

,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ש ע ר ־ ה נ ג ב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודה המועצות המקומיות 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ר)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ת— ? 1948אני מצווה לאמוד:
בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי׳׳ה , 1958—-במקום
.1
פרט)מה! יבוא פרט זה:
3

התלפת

פרט <טח(

״)מח(
שער־הנגב
בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור שער־הנגב הערוכה בקנה מידה של 1:20000
וההתומה ביד שר הפנים ביום ג׳ באב תשי׳יח ) 20ביולי  (1958ושהעתקים ממנה נמצאים
במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
י ע״ר

 1 9 4 1ת ו ם ׳  1םפ־  .1154עט־ .S11
,
• ע׳־ד ד.יי*״ח ,תופי א' טס־  ,1עטי .2
ע״ח  .797תשי״ח ,עם' .1259
3

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,823י" 0באלו? חשי״ח4;9.1958 ,

1899

טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

ט!ר א־

הגושים:

אבים
אור הנד
ארז
ברור חיל

הגושים:
הגושים:

גבים

הגושים:

דורות

הגושים:

יכיני
כפר עזה
מפלסים

הגושים:
הגושים:
הגושים:

בחל עוז

הגושים:

ניר עם

הגושים:

רוחמה
חמם

הגושים:

 1867עד  1892 ,1890 ,1885 ,1883 ,1872בשלמותה! וקטע
מגוש  1884המסומן במפה.
 1669עד  1673 ,!(¡71עד  1873 ,1689 ,1687עד 189! ,1880
בשלמותם.
1124עד  1135בשלמותם.
 2091עד  2122 2112עד  2136 ,2133עד ,2180 ,2175 ,2140
 2186בשלמותם.
 763 ,761עד  2293 ,2290 ,793 ,787,786 ,765בשלמותם! והלק
מגוש  1889כמסומו במפה.
2165 ,2164 ,2134 ,2133׳  2252עד  2266 ,2279עד 2289
בשלמותם.
 275עד  7&> ,281עד  789,788,771בשלמותם.
 738עד  ,743י 74עד  820,749עד  823בשלמותם.
 766 ,762 ,758 ,757 ,746 ,745 ,595 ,594עד ,777 .776 ,768
 924 ,908 .879 ,785 ,784 ,780עד  955 ,930עד  957בשלמותם ¡
וקטעי גושיב  911 ,744 ,588 ,586עד  950 ,923 ,913כמסומן
במפה.
 815עד  825 ,819ע ד 831׳  ,851 ,850 ,846בשלמותם! וקטעי
גושים  845,8% 505כמםומן במפה.
 596 ,593 ,592עד  760 ,759 ,601בשלמותם ¡ וקטעי גושים
 188,591 .590,589 ,587כמםומן במפה.
השטח המסומן במפה באות ״א״.״
ז

לצו זה ייקרא .,צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שער הנגב ,תיקון(,
.2
תשי״ח—1958״.
ג׳ באב תשי״ח) 20ביולי (1958

ישראל ב ד־י הורה
שד הפנים

) ,חט (8001

פילןודת העיריות1934 ,
ח ו ק ע ז ר לרמת-גן ב ד ב ר צעצועים מ ם ו כ נ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית רמת־
גן חוק עזר זה:
1

הנדרות

בחוק עזר זה —
.1
״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״העירית״ — עירית רמת־גן ו
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה 1
״פקוד — אדם שראש העיריה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״צעצוע מסוכך — כלי הפולט וזורק גוף *ז אש או גודפ להרף אויר מסוכן!
1

•1900

עייר 4ז; ,19תום׳  1מם׳  ,414עם׳ .1

קובץ ה ח מ ו ת

.823

י׳׳ט

באלולn׳e׳״n,58&4.9.1

״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו א ת סמכויותיו ל פ י חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסובבים או במכירתם -בין כעסק נפרד ובין כחלק
.2
מעסק אחד ,אלא על פי היתר מאת ראש העירית ובהתאם לתנאי ההיתר.

״ צ ו ר צעצועים־
מסוכנים
ומכירתם

3
ההיתר.

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי

הפעלת
צעצועים
מסוכנים

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש.

בקשח למתן י -
היתר

ראש העיריה רשאי ל ת ת היתר או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע'בו
.5
תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשבותם או לבטלם.
.6

היתד יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

.7

בעד מתן היתד תשולם לעידיה אגרה בסך שלוש לידות.

־ י.

מת; ה י ת ר
ותנאיו
פקיעת ה י ת ר

.

אגרת היתד

ל א ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם
.8
־• ¿118.לתנאי ההיתר.

חובת
אפוטרופופ

)א( פקח רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לד,
.9
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

סמכויות
כניסה ובקו־רת ׳

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

עונשין

•11

חוק עזר לרמת־גן)צעצועים מסוכנים( ,תשי״ז— — 1957בטל.

ביטול

.12

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן )צעצועים מסוכנים( ,תשי׳׳ח—1958״.

השם

2

נתאשר.
ה׳ ב ת מ ח תשי״ח) 23ביוני (1958

קריניצי
אברהם
ראש עירית רמת־גן

)חם 1897020

בר־יהודה
ישראל
שר הפנים
ק״ת  ,674תשי״ז ,עם׳;

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגבעתיים בדבר הדברת עשבי בר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,׳ מתקינה המועצה
המקומית גבעתיים חוק עזר זה:
1

 . .1בתוק עזר זה —
ב ע ל נכפים״ — לרבות 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 ,וכולל שוכר או שוכר משנה
ששבר א ת הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים.

הגדרות

״

1

ע״ד  ,1941תום׳  1םם׳  ,1154עפ׳ .119

קונץ התקנות  ,823י״מ באלול

תשי׳׳ח4.9.1958 ,

£901

•המועצה•׳ — המועצה המקומית גבעתייפ!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המיעצה ,בין תפוסים ובין פנויים׳ בין ציבוריים ובין
פרטיים.
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,בולן או מקצתן!
״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת ,כולל קוצים ,ב־־קנים ,דרדרים וביוצא באלה.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

תובה ?הרביד
עשבי בר

.2

ה ו ר א ו ת להדברת
עשבי בר

)א( ראשי המועצה רשאי לדרוע בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
•3
סעיף  2להדביר עשבי בר ולבצע כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תבלזל א ת התקופה שבה יש לבצע את העבודות באמור בסעיף קטז)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה באמור חיייב למלא אחריה.

הדברה על ירי
הסועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים !התנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע א ת
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבד זלגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות
ראש המועצה

)א( ראש המועצה דשאי בכל עח .להיכנס לנכסים על מבת לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כ ל מעשה הדרוש ל ו בדי לברר א  :קויימו הוראות חוק עזר זד״
)ב> לא יפריע אדם לראש המועטה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א>.

מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.6
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר י
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגודיו או עסקו הרגילים או הידועים
לאהרונה ,או הוצגה במקום בולט באהד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העןזונים
הנפוצים בתהום המועצה.

ענעים

העובר על הוראה מהוראות חוק עייר זד״ דינו — קנם  20לירות׳ ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפ־ סעיף  4והיתד ,העבירה נמשכת ,דינו —
ק נ ס נוסף  2לירות לכל יום שבו נ מ ש כ ז העבירה אחרי שנמסרה ל ו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבדתיים )הדברת עשבי בד( ,תשי״ח—1958״.

נתאשר.
כ״ג בתמוז תשי״ח) 11ביולי (1958

ש ,ב ן ־ צ ב י
ראש המועצה המקומית גבעתיים

)חם (76501

ישראל בר־יהודה
ישר הפנים

1902

תונינ התקנות  ,823י״מ באלול תעי״וז46.1056 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק

ע ז ר ׳לכיזר

כ ד ב ר ה ד ב ר ת עשבי ב ר

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י׳ מתקינה המועצה
האזורית גתו חוק עזר זה:
בהוק עזר זה •—

.1

הגדרות

״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או בבא־בוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
״המועצה״ — המועצה האזורית גיזו!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון •,
״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין
פרטיים,
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בבהב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת ,בולל קוצים ,ברקנים ,דרדרים וביוצא בהם.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

.2

) 01ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 2
•3
להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם בך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול א ת התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)*.0

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

ח ו נ ה להדביר
עשבי בר
הוראות להדברת
ע׳עביבר

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה על ידי
המועצה

)« 0ראש המועצה רשאי בבל עת להיכנס לנכסים על מ נ ת לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות הוק עזר זד״

טמנו ת
דאש המועצה

,

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
 , .6מסירת 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 לאתד 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 או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
'או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או.נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתהום המועצה.
1

מטירת הודעות

ע״ר 5« ,1941פי  1טפ׳  ,1154עט׳ .110

קונץ התקגוח  ,823י״מ באלול תשי״ח4.9.1958 ,

1903

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד -דינו — קנם  20לירות ,ואם -עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לסי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8

י.י!-ום

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגיזו)הדברת עשבי בר( ,תשי״ה—1958״.

נתאשר.
ב״ח בתמוז תשי״ח) 16ביולי (1958

-

יוסף מוצ׳ניק
ראש המועצה האזורית גיזו

)ח» «(765

ישראל בר־יהודר,
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר לנן־רוה ב ר ב ר ה ד ב ר ת ע ש ב י ב ר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית ג ד ת ה חוק עזר זה:
.1

הנורית

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,בנאמן או בבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שובר או שובר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש ש נ י • ,
״המועצה״ — המועצה האזורית גן־דוה!
•״׳מחזיק״ — אדם המהדק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בבל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון:
״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים'ובין
פרטיים!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,בולן או מקצתן!
״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת ,כולל קוצים ברקנים ,דרדרים וכיוצא בהם.
בעל נכסים אז המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

חינה לתדניר
עשבי בר

.2

ה ו ר א ו ת להדברת
עשבי בר

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 2
.3
להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שכה יש לבצע את ה ע מ ד ו ת באמור בסעיף קטן)א(.
)ג(

1

1904

ע״ר  ,1941תום• 1

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
1154

'  , c eע ם .119
,

קוב? התקנות  ,823יי׳ט באלול תשי״וז4.9.1958 ,

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודת מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה׳ רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברת ע 5ידי
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

מסכות
ראש המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפ־
סעיף קטן)«. .0
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 בל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתוניס הנפוצים
בתחום המועצה.

מ כ י ר ת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  20לירות ,ואם עבר על
.7
הודאות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל ג ך ר ו ה ) ה ד ב ר ת עשבי בר( ,תשי״ח—1958׳׳.

.8

נתאשר.
כ״ח בתמוז תשי״ת) 16ביולי  (1958י

המם

לב־כוכב
חנוך
ראש המועצה האזורית גן־רוה

)ח־ו (76501

י ש ר א ל ב ר־ י ה ו ד ה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ל־דר־השרון ב ד ב ר ה ד ב ר ת עשבי בר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית הדר־השרון חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוה ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־השרון!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים בבעל או כשוכר או בכל אופן אחר׳ למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון ז
1

ע״ר  ,1041תום׳  1טם׳  ,1154עסי .119

קונץ התקנות  ,823י״מ כא?ו 5תשי״ח4.9.1955 ,

1905

׳•.נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה׳ בין תפוסים ובין פנויים׳ בין ציבוריים ובין
פרטיים!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוקו
עזר זה ,כולן או מקצתן;
,.עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת ,כולל קוצים ,ברקנים ,דרדרים וכיוצא בהם.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

הלבה ?הדביר
עשבי בר

.2

הוראות ?הדברה
עשבי בר

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 2
.3
להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)מ

ההודעה הבלול את התקופה שבר ,יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג!* 1דם שקיבל הודעה באמור חייב למלא אחריה.
הרברה על ירי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  .3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבד ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סס; ו ה
ראש המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בבל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( ל 8יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

םםירר ,הזדעלת

מסירת הודעה לפי הוק עזר זה תהא כרין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכווית,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עמקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאהד מבני
משפדתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקים מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומית האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ענשים

 • .7העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  20לידות ,ואם עבר על
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתנשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השט

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד להדר־השרון)הדברת עשבי בד( ,תשי״ח—1953״.

_ נתאשר.
ב׳י׳ה בתמוז תשי״ח ) 16ביולי (1958

א .ב ן  -א פ ד י ם
ראש המועצה האזורית הדר־השרץ

ןהמ8501־(

ישראל ברייה ודה
שר הפכים

1906

ק;בץ התקנות 3צ ,5׳״ט ;אלול ת׳גי״ה4.9.1658 ,

פקודת המועצות .המקומיות 1941 ,־
חוק עזר ל כ פ ר ־ ש מ ר י ה ו ב ד ב ר צעצועים מ ס ו כ נ י ם
'בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית כפד־שמריהו-הוק עזר זה:
בחוק עזר זה

.1

—

וז״-ויח

״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״המועצה״ — המועצה המקומית כפד־שמריהו!
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה;
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לעניו חוק עזר זה!
״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוקיעזר זה,
כולן או מקצתן.
 .2י לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
מעסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

ייצור צעצועים
ץ
מסוכנים
וטכירתש

 .3י
ההיתר.

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

הפע5ת
צעצועים
טםוכנים

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

נקשה 5מתז
היתר

ראש המועצה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו ,לבסלו או להתלותו וכן לקבוע בו
.5
תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

מתז ה י ת ר
ותנאיו

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

פקיעת תיתר

•7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

אנרת היתר

לא'ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסובן ללא היתר או שלא בהתאם
.8
לתנאי ההיתר.

חוגת אפוטרופונ

)א( פקח רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
.9
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

סטכויות
כניסה וביקורת

)ב(

לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות ו ק ר ך  ,ל
.10
נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
במ

.11

ש

ע ב י ר ה

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־שמריהו)צעצועים מסוכנים( ,תשי״ח—1958״.

ענשים

ה ש ש

בדיד ויי ל
ראש המועצה המקומית כפר־שמדיהו

נתאשר.
ב׳ בםיון תשי״ח) 21במאי (1958
)חם (834G05

פ ר־ין נ פ ת ל י
ממלא מקום שר הפנים
1

ע״ר  ,1011תום׳  1טס׳  ,1154עטי .110

-קובץ התקנות  ,823י״ט בא5ול תשי״ה4.9.1958 ,

1907

פקודת המועצות המקומיות• 1941 ,
• ח ו ק עזר לעיר יזרעאל—עפולה ב ד ב ר צ ע צ ו ע י ם ם ם ו כ נ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ?•1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עיר יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״המועצה״ — המועצה המקומית עיר יזרעאל—עפולה

(

״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנד;,
.,פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקה לעיין חוק עזר זה!
•,צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן(
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.
ייצ1ר צעצועיה.
מסוכנים
וטכירתמ

לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
.2
מעסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

הפעלת
צעצועים
םםוכניט

.3
ההיתר.

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

בקשה
5טתן ה י ת ר

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

טתז ה יתר
ותנאיו

ראש המועצה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלוהו וכן לקבוע בו
.5
תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

פקיעת ה י ת ר

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

אגדת היתר

.7

בעד מתן היתד תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

הונת
אפוטרופוס

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם
.8
לתנאי ההיתר.

סמכויות
כניסה ובקורת

)א( פקח רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
.9
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות ובמקרה של עבירה
.10
נמשכת — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אהרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

השם

.11
1958״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר יזרעאל—עפולה )צעצועים מסוכנים( ,תשי״ח—

ד .ק נ י א ל
ראש המועצה המקומית עיר יזרעאל—עפולה

נתאשר.
י״ח בסיון תשי״ה ) 6ביוני (1958
)חט (831012

בד־יהודה
ישראל
שר הפנים
עייר  ,1841ת.ישי  1פסי  ,1154עם׳ .110

1908

קו ) :ה ת ק נ ו ־  ,823י״ט נא?ול תעי״ה4.9.1958 ,
,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראש־פינה בדבר צעצועים מסוכנים
בתוקף םמבותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית ראש־פינה חוק עזר זה:
1

.1

בחוק עזר זה —

ה;רי1ת

״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פינה ו
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה 1
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענץ חוק עזר זה ן
.,צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
.2
מעסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

ייצלו צעצועים
טפוכנים
ו מלי רתם

.3
ההיתר.

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

ה:ע5ת
צעצועים
ממוכנים

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

בקיעה 5מתז
היתר

ראש המועצה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו
.5
תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

מתז ה י ת ר
ותנאיו

.6

היתר יפקע ביומ  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

םמיעת היתר

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

אנרח היתר

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם
.8
לתנאי ההיתר.
)א( פקה רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
.9
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקת להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א>.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מאה לירות ובמקרה של עבירה
.10
נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
.11

חובת אפוטרופוכ

םטנויות
כניסה וביקורת

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה )צעצועים מסוכנים( ,תשי״ח—•1958״ .־ השם
רובנשטין
יעקב
ראש המועצה המקומית ראש־פינה

בתאשר.
ב׳ בםיון תשי״ח) 21במאי (1958
)הס (854409

נפתלי
פרץ
ממלא מקום שד הפנים
ע״ר  ,1941ת ו ם

,

1

טס•  ,1154עמי .119

קובץ התקנות  ,823י׳׳ם בא?ו 5תשי״ח4.9.1958 ,

1909

 .פקודת המועצות המקומיות1941 ,
הוק עזר לרמת-ה־טרון כדבר צעצועים מסוכנים
\
הגדרית

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 -׳׳ מתקינה המועצה
המקומית רמת־השרון חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

•1

״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־השרון;
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה;
.,פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״צעצוע מסוכך — בלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
ייצור צעצועים
םבוכניש
וסבי רחש -

לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסובנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
.2
מעסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

הפעלה
צעצועים
מכוננים

.3
ההיתר.

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

ניןי׳טה
?םת; ה י ת ר

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

טתז ה י ת ר
ותנאיו

ראש המועצה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו ,לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו
.5
הנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

ג ק י ע ת היתר

.$

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

אגרת היתר

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.

ח וכת
א12טרופוס

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם
.8
לתנאי ההיתר.

שטכויות
כניםה ובקורת

)א( פקח רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
.9
כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

ענשים

השם

 .10העובר על הוראה מהוראות הוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לירות ובמקרה של עבירה
נמשכת — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־השרון)צעצועים מסוכנים( ,תשי׳׳ח—1958״.

.11
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 .פקודת המועצות המקומיות.1941 ,
הוק עזר לרמות־השבים בדבר הדברת עשבי בר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941-.י .מתקינה המועצה
המקומית רמות־השבימ חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,בנאמן או כבא כוח׳ בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה
י ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
,׳המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים!
״מחזיקי׳ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין
פרטיים•!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אתרת ,כולל קוצים ,ברקנים ,דרדרים וכיוצא בהם.
.2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות3
סעיף  2להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

הנהרות

ה1בה ?הדביר
עשבי בר
הוראות להדברת
עשבי בר

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש המועצה דשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת-לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לוי כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

הרגרה על
ידי הטועצה

םמכות
ראש המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
 .6י מסירת הודעה לסי 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 משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוף אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

מ מ י ר ה הודעות
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ענשים

י

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

ע ט

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים )הדברת עשבי בר( ,תשי״ח—1958״.
ו .מ נ ה י י ם
ראש המועצה המקומית רמות־השבים

נתאשר.
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תיקון מ ע ד ו ת
בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(20תשי״ח— ,1958שפורסמ בקובץ
התקנות  ,820תשי״ח ,עמי — 1786
)(1

בעמ׳  ,1787בפרק  ,73לאחר הכותרת ברזל ופלדה ומוצריהם צ״ל ״כללים:״[

) (2בעמי  ,1792ינסמן  73.11בסעיף )א() ,(1בשור ״היחידה״ צ״ל ״ק׳יג״ ובטור
״שיעור המכס״ צ״ל ״309^70״; בסעיף  ,(2)110במקום ״ק״ג 70+30%״
צ״ל ״;"30%
)(3

בעמ׳  ,1804בנםמן ) 74.03ג() ,(3במקום ״חד־גדולי״ צ״ל ״חד־גדילי״.

) (4בעמ׳ — 1827
בנםמן  ,83.15במקום
מתכתי״(

")"(brazing

צ״ל

"),(brazing

בריתוך או בציפוי

סעיף  2יסומן כסעיף  3וסעיף  3יסומן כסעיף i 4
בסעיף  ,3במקום ״תחילתו של צו זה״ צ״ל ״תחילתו של סעיף  2לצו זח״.
בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(21תשי״ח— ,1958שפורסם בקובץ
התקנות  ,820תשי״ח ,עמי  ,1827בסעיף  Aבפרט 316א ,במקום ״קורי גרפית״ צ״ל
״כורי גרפית״.
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קוביו התקנו,־!  ,823י״ם בא?ו 5תשי״ח4.3.1958 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

