רשומות

קובץ התקנות
ט׳ באב תשי״ט

 13באוגוסט 1959

934

.
.
י תקנות שירות התעסוקה )פטור מזיקה ללשכת עבודה( ,תשי״ט.1959-
.
.
.
.
* תקנות המדגמים )אמנה בין־לאומית( )תיקון( ,תשי״ט—1959
.
.
.
* תקנות הפטנטים )אמנה בין־לאומית( )תיקון( ,תשי״ט—. 1959
.
.
.
.
.
.
י תקנות המדגמים)תיקון( ,תשי״ט—. 1959
.
.
. . ..
.
.
י תקנות הפטנטים )תיקון( ,תשי״ט—. 1959
.
-.--.•.־••.
.
.
י תקנות סימני המסחר )תיקון( ,תשי׳׳ט—. 1959
•
. .
י * צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חומץ וחומץ מחוקה( ,תשי״ט—1959
.
.
.
* צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מספרות( ,תשי״ט—. 1959
.
.
 .צו לעידוד החסכון)פטור והנחות ממס הכנסה()מס׳  ,(12תשי״ט—1959
.
.
•י צו עידוד השקעות הון)פטור מתשלום מכס()תיקון( ,תשי״ט—. 1959
י .
 ,צו הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
.
.
* החלטות הכנסת בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות מ כ ם .

עמוד
1810
1810
1811
1812
1814
1816
1818
1820
1820
1821
1821
1822

מדור לשלטון מקומי
» צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()זבולון ,תיקון( ,חשי״ט—1959
.
,
 iצו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מס׳  ,(11תשי״ט1959-
י חוק עזר לרמלה )עקירת עצים( ,תשי״ט—1959
* חוק עזר לעמק־לוד )ניקוז( ,תשי״ט—1959
יי חוק עזר לקרית־גת )הגנה על הצומח( ,תשי״ט—1959
י חוק עזר לקרית־מלאכי)שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשי״ט1959-
״•חוק עזר לקריודמלאבי)ניקוי חצרות וכניסות לבנינים( ,תשי״ט—1959
> חוק עזר לקרית־שמוגה )ניקוי חצרות וכניסות לבנינים( ,תשי״ט1959-
תיקון טעות
י

.
.

.
.
..

1823
.
1824
1824
1825
1827
1828
.
1829
.
•< 1830 .
1831
•

חוק שירות התעסוקה ,תשי׳׳׳ט—1959
ת ק נ ו ת כדבר פטור שזיקה

ללשכת עכודח

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  $¡12ו־ 89לחוק שירות התעסוקה ,תשייט—1959
49?9
י י•-,׳ ...׳  ' • /ל י ^ י 0
אני מתקין תקנו״ אלה:
מעביד שיצא
ידי חובת
הזיקה ??שכה

הודיע מעביד ללשכת עבודה לפי סעיף  36לחוק ,שהוא זקוק לעובד והלשכה לא
.1
הפנתה אליו עובד כמבוקש תוך התקופה שנקבעה בתוספת לגבי העובדים בענפים המנויים
בד — .ל א יחולו הוראות סעיף ) 32א( לחוק על עובד שנתקבל לעבודה כתום התקופה
,
־׳י
האמורה-.

שוטר

.2

הו1אות סעיף ) 32א( לחוק ל א יחולו על שוטר ,לרבות נוטר ושוטר מוסף זמני.

השם

.3
1959״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה)פטור מזיקה ללשכת עבודה( ,תשי״ט—

התופפת
)תקנה (1
עובדים ב?תי מקצועיים

עובדים מקצועיים

תעשיה ומלאכה
בניה
חקלאות,
חקלאות לאיסוף ירקות
ימאות •
פקידות
שירותים

 2ימים
 2ימים
 2ימים
יום אחד
 4ימים

 7ימים
 3ימים
 3ימים
 7ימים
 7ימים
 7ימים

 2ימים
נמיר
מרדכי
שר העבודה

כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
)חט (75288

סייח  ,270תשי״ט׳ עמי .32

פקודת הפטנטים והמדגמים
תקניות בדבר אמנה בין־לאומית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים י ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקו! תקנה 4

בתקנה  4לתקנות המדגמים)אמנה בינלאומית() 1935 ,להלן — התקנות העיקריות(,
.1
במקום ״בזמן שמניחין את הבקשה או לאחר מכן ,כפי שיתיר הרושם ,אך לא יאוחד משלושה
חדשים לאח״כ״ יבוא ״תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה״.
2

1
2

1810

חוקי א״י ,כרד ב  /פרק ק״ה ,עמי .1053
ע״ר  ,1935תום׳  2מם׳  ,491עט׳  ;117ק״ת  ,291תשי״ב ,עט׳ .1267
קובץ התקנות  ,934מ׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

.2

אחרי תקנה 6לתקנות העיקריות תיווסף תקנה זן:
״אגרת ארכה

היספתתהנה7

בעד ארכה להגשת מםמכי הבכורה תשולם אגרה של  1.500לידות
.7
לכל חודש או חלק ממנו.״

.3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ו באב תשי״ט) 19באוגוםט .(1959

תחילה

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדגמים )אמנה בין־לאומית()תיקון( ,תשי״ט—1959״.

השם

זאב
נתאשר.

שר

דשם הפטנטים והמדגמים

כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
)חט (70514

נפתלי
פרץ
שד הסעד
ממלא מקום שר המשפטים

פקודת הפטנטים והמדגמים
תקנות בדבר אמנה ביךלאומית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים  ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

אחדי תקנה

7

לתקנות הפטנטים
״אנרת ארכה

.2

)

א

מ

נ

ה בינלאומית( , 1935 ,תיווסף תקנה זו:
i2

בעד ארכה להגשת מסמכי הבכורה תשולם אגרה של  1.500לירות
.8
לכל חודש או חלק ממנו.״ י

תחילתן של תקנות אלה היא ביום נדו באב תשי״ט) 19באוגוסט •(19!<9

.3

הוספת תקני8 ,

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים )אמנה בין־לאומית()תיקון( ,תשי״ט—1959״.

תחילה
השם

ז א ב שר
דשם הפטנטים והמדגמים

נתאשר.
כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
)חמ (70514

נפתלי
פרץ
שד הסעד
ממלא מקום שר המשפטים

1
2

חוסי א״י ,כרו כ׳ ,פרה ק״ה ,עט׳ .1053
ע״ר 1935׳ תום׳  2מם׳  ,491עט׳  113ז ק״ת  ,291תשי״ב.,עמ׳  ;1263ס״ת  ,492תשט׳׳ו ,עט׳.296

קיבץ התקנית  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

811

פקודת הפטנטים והמדגמים
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים •? אני מתקין תקנות אלה:
החלפת התוספת

במקום התוספת הראשונה לתקנות המדגמים  ,תבוא תוספת ראשונה זו:

.1

2

הראשונה

״תופפת ראשונה
)תקנה (3
שיעור האגרות
בקירות

.1

עם הגשת בקשה לרישום מדגם אחד המיועד לחפץ אחד בסוג אחד

5

 .2עם הגשת בקשה לרישום מדגם אחד המיועד למערכת חפצים
בסוג אחד

10

 .3עם הגשת בקשה על פי תקנה  29שהרשם יפרט את נימוקי
ההחלטה והחומר בו השתמש

5

 .4עם הגשת בקשה להארכת המועד אשר בו יש להשלים בקשה
לרישום מדגם — לכל חודש או חלק ממנו

2.500

.5

בעד הארכת תקופת ההגנה —
)א( על פי סעיף  (2) 33לפקודה

10

)ב( על פי סעיף  (3) 33לפקודה

25

 .6עם הגשת בקשה להארכת המועד לתשלום האגרה בעד הארכת
תקופת ה ה ג נ ה — ל כ ל חודש או חלק ממנו

2.500

 .7עם הגשת בקשה לרישום בפנקס המדגמים שם של בעל חדש,
שעבוד ,זכית או מסמך כיוצא באלה —

ץ

)א( אם הבקשה הוגשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת —
למדגם אחד
לכל מדגם נוסף

3
1

)ב( אם הבקשה הוגשה לאחר ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחדת —-
למדגם אחד
לכל מדגם נוסף

15
2

 .8עם הגשת בקשה לביטול רישום שעבוד ,זכית וכיוצא באלה
בפנקס המדגמים —
למדגם אחד
לכל מדגם נוסף

1
2

;181

3
1

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק ק״ה ,עט׳ .1053
חוקי א״י׳ כרד גי ,עט׳  ;1957ק״ת  ,266תשי׳׳ב ,עט׳  ;804ק״ת  ,288תשי״ב ,עט׳ .1208
קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

שיעור האגדות
בלירות

׳

 .9בעד רישום .שינויישם ,מען או מען למסירת הודעות בפנקס
המדגמים —
למדגם אחד
 .לכל מדגם נוסף
 .10עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופד

3
1
1.500
2

 .11בעד תיקון טופס הבקשה
 .12עם .הגשת בקשה על פי סעיף ) 42ב( לפקודה לבטל רישומו
;

של מדגם ,כולו או מקצתו

.1.500
3

 .13עם הגשת בקשה לתעודה מאת הרשם על פי תקנה 55

 .14עם הגשת בקשה על פי סעיף  36לפקודה לבטל רישומו של מדגם 7.500
׳ .15בעד בירור בקשה לביטול מדגם על פי סעיף  36לפקודה
האגרה תשולם על ידיי המבקש ועל ידי הבעל הרשום.

5

 .16בעד רישום של שינוי בפנקס בעקבות צו בית המשפט

2
1.500

 .17בעד העתק של תעודת רישום

 .18בעד עיון בפנקס.׳או במדגם ,למעט עיון על פי הסייג לסעיף :.
 (1)35לפקודה

1

 .19בעד אישור העתקים — לכל עמוד

0.500

 .20בעד העתקת דמויות של מדגם במכונת העתקה — לכל דמות

0.600

 .21עם הודעת ערעור לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפגי ועדת ערעור( ,תשי״ב—1952
3

5

 .22עם הגשת תביעה לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכיון( ,תשי״ב—1952

4

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ו באב תשי״ט) 19באוגוסט .(1959

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המדגמים)תיקון( ,תשי״ט—1959״. .

נתאשד.
כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
)חמ (70311

פרץ נפתלי
שד הסעד
ממלא מקום שר המשפטים
ק״ת  ,288תישי״ב ,עפ׳ .1205
ק״ת  ,288תשי״ג ,עמ׳ .1202

קובץ התקנות  ,934ט׳ באב ת׳צ«י״ט13.8.1959 ,

20״

ז א ב שר
רשם הפטנטים והמדגמים

פקודת הפטנטים והמדגמים
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  56לפקודת הפטנטים והמדגמים  ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

במקום התוספת הראשונה לתקנות הפטנטים  ,תבוא תוספת ראשונה זו:
2

״תופפת ראשוגה
)תקנה (3
שיעור האגרות
בלירות

.1

25

עם הגשת בקשה מלווה פירוט

 .2ב ע ד מתן ארכה להגשת פירוט מתוקן על פי תקנה  22או
למסירת הודעה על פי תקנה  — (6)23לכל חודש או חלק ממנו

2

׳ .3עם הגשת הודעת התנגדות

10
י

.4

בעד בירוד התנגדות בפני הרשם
האגדה תשולם על ידי המבקש ועל ידי המתנגד.

.5

בעד הארכת המועד לחיתום  - -לכל חודש או חלק ממנו

.6

בעד
)א(
)ב(
)ג(

.7

5

חידוש תקפו של פטנט —
לפני תום השנה הרביעית מתאריך הפטנט — לארבע השנים
שלאחריה
לפני תום השנה השמינית מתאריך הפטנט — לארבע השנים
שלאחריה
לפני תום השנה השתיכדעשדה מתאריך הפטנט — לארבע
השנים שלאחריה

20
35
50

בעד מתן ארכה לתשלום :אגדת חידוש — לכל חודש או חלק ממנו

 .8עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של פטנט לאחר פקיעתו
.9

7.500

עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לאחר קבלתו על פי סעיף (1) 10
לפקודה

5
60

7.500

 .10עם הגשת בקשה למתן זכיון חובה או לביטול פטנט על פי
סעיף  (1)21לפקודה

25

 .11בעד העבדת בקשה לבית המשפט המחוזי על פי סעיף (2)21
לפקודה

10

 .12בעד רישום שינוי שם ,מען או מען למסירת הודעות בפנקס
הפטנטים — לכל פטנט

3

 .13עם הגשת בקשה לרשום בפנקס הפטנטים שם של ב ע ל חדש,
שעבוד ,זכיון ,או מסמך כיוצא באלה —
)א( אם הבקשה הוגשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת לכל פטנט

5

חוקי א״י ,ברר ב׳ ,פרס ק״ה ,עט׳ .1053
חוקי א״י ,כרד ג׳ ,עט׳  ;1974ת״ת  ,266תשי״ב ,עט׳  :800ק״ת 288׳ תשי״ב ,עט׳  ;1207ק״ת
תשי״ג ,עמ׳ .582
קובץ התקנות  ,934ט' באב תשי״ט13.8.1959 ,

שיעור האגרות
בלירות

)ב( אם הבקשה הוגשה לאחר ששח חדשים מתאריך רכישת
הבעלות או הזכות האחרת — לכל פטנט

25

 .14עם הגשת בקשה לביטול רישום שעבוד ,זכיון וכיוצא באלה,
בפנקס הפטנטים

5

 .15עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר —
)א( לפני החיתום

2.500
5

)ב( לאחר החיתום
 .161בעד תיקון טופס הבקשה

2

 .17בעד תעודה מאת הרשם על פי סעיף  48לפקודה
 .18בעד כפל תעודת פטנט
 .19עם מתן הודעה על פי תקנות  67או  68על כוונה להציג או
לפרסם המצאה

3
10
5

 .20עם מתן הודעה בדבר צו בית משפט לתקן פירוט או להכניס
תיקון בפנקס הפטנטים

2

.21
.22
.23
.24

בעד
בעד
בעד
בעד

עיון
אישור העתקים — לכל עמוד
נסח מתוך הפנקס
העתק של תעודה שניתנה על ידי הרשם — לכל העתק

 .25בעד העתקת מסמך* למעט תעודה ,כולו או חלקו,
כתיבה — לכל עמוד או חלק ממנו

,

1.500
0.500
1.500
1

במכונת
1

) .26א( בעד העתקת פירוט לרבות שרטוט במכונת העתק או בעד
העתק שמש של שרטוט — לכל עמוד

0.400

)ב( בעד העתקה כאמור של כל מסמך אחר — לכל עמוד

0.600

 .27עם דרישה לפי סעיף  (6)52לפקודה
 .28עם הודעת ערעור לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפגי ועדת ערעור( ,תשי״ב—1952
3

5
5

 .29עם הגשת תביעה לפי תקנה  2לתקנות הפטנטים והמדגמים
)סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי זכית( ,תשי״ב—1952

4

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ו באב תשי״ט) 19באוגוסט .(1959

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים)תיקון( ,תשי״ט—1959״.

נתאשר.
כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
)חמ (70511

פרץ נפתלי
שד הסעד
ממלא מקום שר המשפטים

קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

20״

ז א ב שד
רשם הפטנטים והמדגמים

פקודת סימני המסחר1938 ,
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת סימני המסחר• 1938 ,י ,אני מתקין תקנות אלד:.
במקום התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר , 1940 ,תבוא תוספת ראשונה זו:
;2

״תוםפת ראשונה
)תקנה (3

.1
.2
.3

.4
.5.
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.13
.13

שיעור האגרה
בלירות

5

עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג סחורות אחד
עם הגשת בקשה לרישום סימן אישור על פי סעיף  10לפקודה,
5
בסוג סחורות אחד
עם הגשת מספר בקשות לרישום סימן אישור על פי סעיף 10
5
לפקודה ,בסוגי סחורות שונים — לכל בקשה
ובלבד שהסכום הכולל לכל הבקשות יחד לא יעלה על  100לירות.
עם הגשת בקשה שהרשם יפרט את נימוקי החלטתו בדבר בקשה
5
לרישום סימן מסחר והחומר בו השתמש
10
עם הגשת הודעת התנגדות — לכל בקשה שמתנגדים לה
עם הגשת הודעה שכנגד בתשובה להודעת התנגדות — לכל
2
בקשה שמתנגדים לה
7.500
בעד בידור לכל התנגדות
האגרה תשולם על ידי המבקש ועל ידי המתנגד.
10
בעד רישום סימן מסחר בסוג סחורות אחד
בעד רישום סימן אישור אחד לגבי סחורות מסוגים שונים .על פי
בקשות שהוגשו בעת ובעונה אחת לפי סעיף  10לפקודה — לכל
10
סוג סחורה
ובלבד שהסכום הכולל לכל הסוגים יחד לא יעלה על  200לירות.
עם הגשת בקשה לרשיון לחידוש רישומו של סימן עם פקיעת
20
תקפו של הרישום האחרון
10
אגרה נוספת על פי תקנה (2)52
25
אגדה נוספת על פי תקנה (1) 53
עם הגשת בקשה לרשום בפנקס סימני המסחר שם של בעל חדש —
)א( אם הוגשה הבקשה תוך ששה חדשים מתאריך רכישת הבעלות —
5
לסימן אחד
2
לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה

)ב( אם הוגשה הבקשה אחדי ששה חדשים מתאריך רכישת הבעלות —
15
לסימן אחד
5
לכל סימן נוסף שהועבר באותה פעולה
) .14א( עם הגשת בקשה לרשום שינוי שם של בעל סימן או שינוי
2
מענו או שינוי המען למסירת הודעות
ע״ר  ,1938תום׳  1מס׳  ,843עט׳ .103
ע״ר  ,1940תוס׳  2מם׳  ,984עט׳  ;192ק״ת  ,286תשי״ב ,עמי  ;802ק״ת  ,331תשי״ג ,עט׳ .581
קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

.׳

י)ב(

״

-

שיעור האגרה

אס מבקשים לרשום אותו שינוי בעת ובעוגה אחת לגבי —

'

ב ?

ר ו ת

מספר סימנים —
לסימן הראשון
לכל סימן נוסף
) .15א( עם הגשת בקשה לכל רישום ,תיקון או שינוי ברישום
שבפנקס שלא הוטלה עליו אגדה אחרת
)ב( אם מבקשים לרשום אותו רישום ,שינוי או תיקון לגבי מספר
סימנים בעת ובעונה אחת —
לסימן הראשון
לכל סימן נוסף
) .16א( עם הגשת בקשה למתן רשות לתקן בקשה לרישום סימן

2

1

2

2

1

מסחר
)ב( אם מבוקש אותו תיקון לגבי מספר בקשות בעתובעונה אחת —
לבקשה הראשונה
1
לכל בקשה נוספת
 .17עם הגשת בקשה למחוק מהפנקס רישום של סימן מסחר ,כולו
2
או מקצתו ,על פי בקשתו של בעל הסימן
 .18עם הגשת בקשה לתיקון פנקס או למחיקת סימן מסחר מהפנקס יי
10
על פי סעיף  22או סעיף  25לפקודה
7.500
 .19בעד בירור בקשה על פי סעיף  22או סעיף  25לפקודה
האגרה תשולם על ידי המבקש ועל ידי בעל הסימן.
2

2

3
3
5

׳ .20בעד חיפוש על פי תקנה  78לכל סימן בסוג אחד
 .21בעד תעודה מאת הרשם ,למעט תעודה על פי סעיף  (2) 15לפקודה
 .22עם הגשת בקשה על פי סעיף  (2) 19לפקודה
 .23עט הגשת בקשה למתן רשות לשנות סימן רשום או להוסיף
5
עליו — לכל סימן רשום
) .24א( בעד עיון בכרטסת סימני המסחר מכל סוג וסוג —
1
לרבות עיון בפנקס שנעשה בעקבות העיון בכרטסת כאמור
)ב( בעד עיון בפנקס שלא בעקבות עיון בכרטסת — לכל סימן 0.250
1
1

 .25בעד העתק מסמך במכונת כתיבה — לכל עמוד
 .26בעד נסה מפנקס סימני המסחר
 .27בעד אישור העתק ש ל ס י מ ן מסחר או של נסח מהפנקס —
0.500״
לכל עמוד
.2
.3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ו באב תשי״ט) 19באוגוסט .(1959
לגבי סימן מסחר ,שהבקשה לרישומו הוגשה לפני יום ט״ו באב תשי״ט) 19באוגוסט

 ,(1959תשולם אגרת רישום
.4

של— 6לידות בלבד.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סימני המסחר)תיקון( ,תשי״ט1959-״.

נתאשד.
כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
פרץ נפתלי
<חמ(70550
שר הסעד
ממלא מקום שר המשפטים
?,וגץ התקנות  ,934מ׳ ם*נ תשי״ט13.8.1959 ,

ז א ב שר
רשם סימני המסחר

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ייצור חומץ וחומץ מ ח ו ק ה ו ה ס ח ר ב ה ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ר 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 ,* 1957אני מצווה לאמוד:
הגדרות

בצו זה —

.1

״חומץ״ — תמיסה של חומצה אצטית המתקבלת —
) (1על ידי תסיסה כוהלית ואצטית של מיצי פירות או של נוזלים אחרים
המכילים סוכרים! או
) (2על ידי תסיסה אצטית של תמיסות מהולות של כוהל אתילי $
״חומץ מחוקה״ — חומצה אצטית המתקבלת —
) (1על ידי תהליכי סינתיזה! או
) (2על ידי תהליכים אחרים מאשר תהליכי תסיסה אצטית ,בין שחומצה
אצטית זו היא מהולה ובין אם לאו!
״מזון״ — כל דבר המשמש או העשוי לשמש מאכל או משקה לאדם ,או חומר גלם או חומר
עזר לייצור מאכל או משקה לאדם ,לרבות נותני טעם וריח i
״העברה״ — העברת בעלות או חזקה לאחר בכל דדך מדרכי ההעברה!
״רכישה״ — רכישת בעלות או החזקה מאחר בכל דרך מדרכי הרכישה!
״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו(,
תשי״ח—. 1958
2

)א( לא ייצר אדם חומץ אלא אם החומץ —
) (1מכיל בטמפרטורה של  20מעלות צלזיוס לפחות ארבעה גדם של חומצה
אצטית במאה מיליליטר,
) (2אינו מכיל דו־תחמוצת הגפדית הכללית בשיעור העולה על  450חלקים
למיליון.

ייצור חומץ

.2

אריזת חונה

,3

)א( לא יארוז אדם חומץ באריזה המיועדת לצרכן אלא —
) (1אם הוא ייצר אותו חומץ ואריזתו נעשתה במקום שבו יוצר החומץ < או
) (2לפי היתד מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

פיטי!

,4

)א( לא יסמן אדם מוצר בשם חומץ אלא אם הוא-<.־
) (1ייצר את המוצר בהתאם להוראות צו זה t
) (2הוסיף למלה ״חומץ״ את שם חומד הגלם ,שבו השתמשו בייצורו של
החומץ ?
) (3ציין את האחוז של החומצה האצטית אשר בחומץ באותיות וספרות ברורות
לעין כל אדם.

)ב( בייצור חומץ מ ו ת ר ל ה ו ס י ף 
)!( קרמל ותבלין,׳
) (2לחומץ הדרים — בעת התסיסה האצטית — כוהל פרי הדר t
) (3לחומץ יין — בעת התסיסה האצטית — מ ה ל ענבים.

)ב(

בסימון חומץ מותר להוסיף את המלה ״טבעי״.

ם״ח  ,240תש י״וו ,עמ׳ .24
 , nתשי״ח׳ עט׳ .1184
p״793
1

2

1818

קונץ התלונות  ,934ט׳ באב תש י״ט13.8.1959 ,

לא יעביר אדם חומץ ,לא ירכשו ,לא יחזיקו ,לא יוסיפו למזון ולא ישתמש בו לייצור
.5
מזון ,אלא אם החומץ יוצר בהתאם להוראות צו זה.

הסחר והשימושי
בחומי)

לא יחזיק יצרן של חומץ ,במקום שבו הוא מייצר חומץ או שבו הוא אורז חומץ,
.6
חומץ מחוקה.

החזיות חומץ
מחוקה

לא ייצר אדם חומץ מחוקה.

.7

)א( לא יוסיף אדם חומץ מחוקה למזון ,המיועד לצריכה בארץ ,ולא ישתמש אדם
.8
בחומץ מחוקה לייצור מזון כאמור.
)ב( לא יוסיף אדם חומץ מחוקה למזון המיועד ליצוא ,ולא ישתמש אדם בחומץ
מחוקה לייצור מזון כאמור ,אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
.9
יחזיקו.

)א(

לא יעביר אדם ,העוסק בסחר במצרכי מזון ,חומץ מחוקה ,לא ירכשו ולא

)ב(

לא יעביר אדם מזון ,המכיל חומץ מחוקה לשם צריכתו בארץ ,לא ירכשו ולא

איסור הייצור •״•
ש 5חומץ מחוקה
הסדרת השימוש.
בחומץ מתוקה

הסדרת הסחר
בחומץ מחוקה
ובמזון־ הטני?
חומץ מחוקה

יחזיקו.
הוראות סעיף  7אינן חלות על אדם המשתמש בחומץ מחוקה כחומר גלם או כחומר
.10
עזר לייצור מצרכים שאינם מזון.

סייג

)א( תוך שבעה ימים מיום פרסום צו זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( יגישו
.11
למנהל במשרדו הראשי דין ו ח ש ב ו ן 
)!( יבואן — על כמות החומץ המחוקה שנמצא בהחזקתו בציון המטרה
שלשמה הוא ישתמש בו ו
) (2יצרן של מזון — י על כמות החומץ המחוקה ועל המזון המכיל חומץ
מחוקה שנמצאו בהחזקתו.
י
)ב( בדין וחשבון המוגש על מזון המכיל חומץ מחוקה יפורט כל סוג של מזון
לחוד בציון הכמות.
)ג( יבואן יגיש למנהל במשרדו הראשי בכל חודש עד החמישה בו דין וחשבון
שבו תצויין כמות החומץ המחוקה שהוא ייבא בחודש החולף.
)ד( בסעיף זה — ״החזקה״ — לרבות בעלות ,רשות או פיקוח ביום הפרסום.

דיניפ
וחשבונות

מתן היתד לפי צו זה או סירוב לתתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים
.12
לשיקול דעתו של המנהל.

היתרים

.13

צו זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחר.

.14
בטל.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור חומץ והסחר בו( ,תשי״ח—1958

.15

תחילתו של סעיף  9היא כתום  60יום מיום הפרסום.

תחי5ה

.16
1959״.

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חומץ וחומץ מחוקה( ,תשי״ט—

השם

כ״ז בתמוז תשי״ט) 2באוגוסט (1959
)חט (741100

3

—

שמירת דינים־
אחרים
ביטו5

ספיר
פנחס
שד המסחר והתעשיה

ק״ת  ,808תשי״ח ,עט׳ .1694
קובץ התקנות ,934טי•באנ תשי״ט13.8.1959 ,

1819

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957-
צו בדבר משפרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15,5ו־ 27לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

בצו זה —
.1
״מספרה״ — מקום שבו ניתן שירות תספורת ושירות לואי ,לגברים או לגברות ?
״בעל מספרה״ — לרבות כל מי שפועל בשמו.
)א( בעל מספרה חייב לרשום את כל השירותים הניתנים במספרתו על לוח ,לציין
•2
בו שכר סביר בצדו של כל שירות ולהציג את הלוח במקום הנראה לעין בתוך המספרה.
)ב( שיעורי השכר שיוצגו בלוח ,יוכנו בספרות ברורות ,המאפשרות לכל אדם
לברד בנקל את שכרו של כל שירות שפורט בו.
)ג( חל שינוי בשירותים או בשיעור שכרם ,חייב בעל מספרה לתקן לפי זה
את הלוח.
)ד( לא יעשה בעל מספרה שירות ,לא יציע ולא יסכים לעשותו בשכר שלמעלה
מהשכר שנקבע בלוח ,ולא יסרב סירוב בלתי סביר לעשות את השידות בעד השכר שהוצג
כאמור.
.3

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים)שירות מספרה( ,תשט״ז— — 1956בטל.

.4

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על,מצרכים ושירותים)מספרות( ,תשי״ט—1959״.

2

י״ג בתמוז תשי״ט) 19ביולי (1959

ספיר
פנחס
שר המסחר והתעשיה

)חט (740003
ס״ח  ,240תשי״ח ,עמ׳ .24

1

ק״ת  ,613תשט״ז ,עט׳ .890

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור ממס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3) 5לחוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— ,* 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
איגרות החוב למוכ״ז ,צמודות לשער הרשמי של הדולר או למדד יוקר המחיה של
.1
קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל ,נושאות ריבית של  6%לשנה ,בסכום כולל של
 10מיליון לידות ,שיעמדו לפדיון במשך  10השנים הבאות החל מתום שנתיים וחצי לאחר
הוצאתן — במשך שנתיים וחצי האמורים תשולם ריבית' בלבד — ההכנסה מריבית
המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס ,חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכות
מאותה ריבית לפי סעיף  (7) 31לפקודת מם הכנסה? 1947 ,
,. .2
1959״.

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור והנחות ממס הכנסה()מם׳  ,(12תשי״ט—

כ״ג בתמוז תשי״ט) 29ביולי (1959
)חט (72659
1

1820

ם״ח 201׳ ת׳עט״ן ,עמי .52

אשכול
לוי
שד האוצר
ע״ד  ,1947תום׳  1טס׳  ,1568עט׳ דז.
קובץ התמנות  ,934ט׳ באב ת׳&י׳׳ט13.8.1950 ,

חוק לעידוד השקעות הון ,תש״י—1950
חוק לעידוד השקעות הון)תיקון( ,תשט״ו—1955
צו בדבר פטור בתשלום מבס
בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק לעידוד השקעות הון ,תש״י— ?• 1950כנוסחו
ערב י׳ בתמוז תשט״ו ) 30ביוני  ,(1955ובתוקף סמכותי .לפי סעיף ) 25א( לחוק לעידוד
השקעות הון)תיקון( ,תשט״ו— , 1955אני מצווה לאמור:
2

.1
יווסף:

.2

בתוספת לצו עידוד השקעות הון )פטור מתשלום מכס( ,תשט״ז— , 1956בסופה
3

טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

,,המרי בנין

מלון הנשיא ,ירושלים

 2/3משיעורי המכס״.

לצו זה ייקרא ״צו עידוד השקעות הון)פטור מתשלום מכס()תיקון( ,תשי״ט—1959״.

ח׳ באב תשי״ט) 12באוגוסט (1959
1
2
3

לוי אשכול
שר האוצר

ם״ח  ,41תש״ י ,עמי .129
ס״ח  ,186תשט״ו ,עמי .108
ק״ת  ,617תשט״ז ,עמי .951

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
)לפי דברי-המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,
הואיל ושטח הקרקע המשתרע על  495מטר מרובע ,הידוע כחלקה  17בגוש 6990
והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר  4067מיום
 9במארס  ,1959מהווה דרך ציבורית)להלן — הדרך הקיימת(!
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ ח 18/חלק מגוש  ,6990חלקות
 79—77מגוש  7070וחלק מחלקה  3בגוש 7165״ שהודעה בדבר ההרשאה ל ת ת לה תוקף
נתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,548תשי״ז ,עמ׳  ,1188נקבע שיש לחסום את הדרך הקיימת!
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת ,יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני
שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת ז
לפיכך ,אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל , 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי הדרך הקיימת בשטח של  495מטר מרובע ,תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם
לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל אבינדיפו.
ג

2

כ״ח בתמוז תשי״ט) 3באוגוסט (1959
)חט0130״

פרץ נפתלי
שר הסעד
ממלא מקום שר המשפטים

1

.חוקי א״י ,כרו גי ,עמ׳  ;2738ע״ר  ,1939תוס׳  2מס׳  ,898עט׳ .881
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1

2

קונץ ,־.תקנות  ,931ט׳באכ תשי״ט13.8.1959 ,

חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ו ר א ו ת המגדילות או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאמ לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריך•( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון חתוםפת מס׳  ,(51תשי״ט—
 , 1959שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באב תשי״ט) 6באוגוסט ,(1959
י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

) ח מ ( 7 2 8 0 1

* ם״ח  ,19וושי״ט ,עט׳  ;154ם״ח  ,103ת׳טי״ב ,עט׳  ;264ס״ח  ,188תשט״ו ,עמי .159
ק״ת  ,927תשי״ט ,עמ׳ .1712

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—• 1949י ,מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(53תשי״ט—
 , 1959שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באב תשי״ט) 6באוגוסט .(1959
)חט (72801

י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

* ס״ח  ,19תשי״ט ,עמ׳  ;154ם״ח  ,103תשי״ב ,עמי  ;264ס״ח  ,188תשט״ו ,עט׳ .159
ה״ת  ,927תשי״ט׳ עמ׳ .1717

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(54תשי״ט—
 , 1959שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום ב׳ באב תשי״ט) 6באוגוסט .(1959
)חט (72801

1
2

י .ג ר י נ ב ר ג
סגן יושב ראש הכנסת

ס״ח  ,19תשי״ט׳ עמי  ;154ס״ח  ,103תשי׳׳ב ,עט׳  ;264סייח  ,188תשט״ו ,עט׳ .159
ס״ת  ,931תשי״ט ,עט׳ .1771

יוינ׳ו חתסנות 934׳ ט׳ באג תשיי׳ט13.8.1959 ,

מדוד לסילםון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית זבולון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט)כב( —

.1

3

תימח
פרט)פג(

) (1במקום ״המפה של אזור זבולון הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ״ג בחשון ת ש ך ח ) 17בנובמבר (1957״ יבוא ״המפה
של אזור זבולון הערוכה בקנה מידה של  1:10.000והחתומה ביד שד הפנים
ביום כ״ב בתמוז תשי״ט) 28ביולי (1959״ <
) (2שם הישוב ״רכסים״ והגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ — יימחקו i
)(3

בישוב יגור ,בקטע החלקות יימחק ״חלקה  1בגוש 11385״ t

) (4בישוב כפר חסידים א  /במקום ״גוש  11139פרט לחלקות  10 ,3עד ,15
 18עד  33,31עך 36״ יבוא ״גוש  11139פרט לחלקות  18,14 ,13 ,11,10 ,3עד
 33,31עד 36״ ז
) (5בישוב כפר חסידים ב׳ ,בקטע החלקות —
)א( במקום ״ 10,3עד  18,15עד  33,31עד  36בגוש 11139״ יבוא ״,10,3
 18,14,12,11עד  33,31עד  36בגוש 11139״ ?
)ב( יווםף ״ 52בגוש 11136״!
)(6

בישוב שער העמקים ,בקטע החלקות יווסף״ 1בגוש 11385״{

)(7

במקום השטח שמתחת לקו יבוא;
הגושים 10461 ,10460 ,10395 ,10387,10386 ,10384,10283 :בשלמותם,
 10393פרט לחלקה  10394,6פרט לחלקה .10״

.2
1959״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()זבולון ,תיקון( ,תשי״ט—

כ״ב בתמוז תשי״ט) 28ביולי (1959
)חמ (8001

השם •

ישראל בד־ יהוד ה
שד הפנים

1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
ע״ר<תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ה״ת  ,797תשי״ח ,עמי .1256

?ובי! החהגות  *34ט׳ כאב ׳תשי׳׳ט13.8.1959 ,

1823

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו! ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ר כ ס י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

}••?•*^•VH&i&S

Û . .

־?י"' 41׳•׳

״

בתוספת לצו המועצות  1.המקומיות)ב( ,תשי״ג— , 1953אחרי הפרט)ל( ,יווסף פרט זה:
״)לא( המועצה המקדמית רכסים.
תאריו הקמתה :כ״ז בתמוז תשי׳׳׳ט) 2באוגוסט 5 (1959
תחום המועצה :גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע)ועד בכלל(:
הגושים 11145 ,10470 .10466 :בשלמותם .11144 ,פרט לחלקה .5
חלקה  6בגוש 10393
חלקה  10בגוש .1039)1״
3

.2

לצו זה ייקרא ״צרהמואצות המקומיות)ב()תיקון מס׳  ,(11תשי״ט—1959״.
בר־יהודה
ישראל
שר הפנים

ט״ז בתמוז תשי״ט) 22ביולי ?((195
)חט (8031
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳ |9,2מ׳ 1
ק״ח  ,369תש י״ נ ,עט׳ .1174

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק ע ז ר ל ר מ ל ה ב ד ב ר ע ק י ר ת עצים'
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית רמלה
חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״עידיה״ — עירית רמלה!
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!
״עקידת עץ״ — כריתת עץ ,שבירתו ,שדיפתו או סילוקו.
)א( לא יעקור אדם עץ אלא לפי היתר מאת ראש העידית ובהתאם לתנאי ההיתר.
.2
)ב( הוראות סעיף קעון)א( לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים  14ד 15לפקודת
היערות .
2

מתן היתר או סירוב לתתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
»3
דעתו של ראש העיריה.
בעד היתר לעקירת עץ תשולם לעיריה אגרה בשיעור זה:
כשהעץ שהיה לעקרו היה —
;עד  5שנים
למעלה מ־ 5עד  15שנח
למעלה מ־ 15עד  20שנה
למעלה מ־ 20שנה

.4

1
2

1824

? י מ ת

5
10
20
30

ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד אי ,פרק ם״א.» ,מ׳ .600
קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי׳׳ט13.8.1959 ,

)א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל זמן סביד לכל מקום כדי לבדד אם ממלאיפ
.5
אחרי הוראות חוק עזר זה.
י ) .ב( לא יפריע אדם לראש העיריה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
.6

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות.

.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה)עקידת עצים( ,תשי״ט—1959״.

נתאשר.
י״ח בםיון תשי״ט) 24ביוני (1959

רשות כניסה

ענ׳גייפ

ה ש ם 

מ .מ ל מ ד
ראש עידית רמלה

:.-,•::־••^5

)חט (89741

י•׳׳״.:

ישראלבר־יהודה
שר הפנים

••••:׳•

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לעמק־לוד בדבר עבודות ניקוז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,< 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית עמק־לוד חוק עזר זה:

בחוק עזד זה —

.1

הגדרות

״התוספת״ — התוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—! 1958
י ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־לוד!
״ישוב״ — מקום מהמקומות ששמותיהם נקובים בטור א׳ של פרט)מד( לתוספת t
:״תחום ישוב״ — השטח המתואר בטור ב׳ של התוספת לצד שמו של הישובה .
״תחום המועצה״ — כל התחומים המתוארים בטור ב׳ של פרט)מד( לתוספת;
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה ן
״מהנדס״ — מהנדס המועצה או מהנדס שנתמנה על ידי המועצה לעבודות ניקוז $
״עבודות ניקוז״ — לרבות עבודות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,יישור ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים ,הריסת
מבנים ישנים ופינויס ,התקנת ביוב ,תעלות ,צינורות ,גשרים ,מעבדים וכבלי חשמל ן
2

)(3

התאמת קרקע מבחינת שיפועיה ומפלסיה לרשת הניקוז הכללית!

) (4בנייתם ושינוים של קידות תומכים ,מדרגות ,גדרות ,גדרוודמגן ,קירות־גבול
וכל עבודה בנכסים הנמצאים בתחום ביצוע עבודות הניקוז;
) (5נטיעת עצים וצמחים ז
)(6

הכנת תכניות לעבודות ניקוז והשגחה עליהן!

) (7כל עבודה אחרת הדרושה לביצוע הניקוז או הכרוכה בה!
״הוצאות ניקוז״ — י הוצאות הברוכות בביצוע עבודות הניקוז ,לרבות ריבית המשתלמת
על מילווה שקיבלה המועצה לתשלום הוצאות הניקוז וריבית המשתלמת לקבלן לפי
ההסכם בדבר אותן העבודות ולמעט כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה.
1
2

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ק״ת  ,797תשי״ת׳ עמי .1256

קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

1825

הודעה ע?
הח?טה ?בצע
ניקוז

החליטה המועצה לבצע עבודות ניקוז בתחום ישוב ,יודיע ראש המועצה .ב כ ת ב
.2
לבעלי הנכסים באותו ישוב על כל החלטה כזו.

ביצוע ניקוז

המועצה רשאית לבצע עבודות ניקוז בתחום ישוב באופן שיקבע המהנדס ויאושר
.3
על ידי המועצה .העבודות יבוצעו בבת אחת או שלבים שלבים ,הכל לפי החלטת המועצה.

שיעורי דמי
השתתפות
וגבייתם

)א( בוצעו עבודות ניקוז לפי חוק עזר זה ,ישתתפו בהוצאות ביצוען בעלי הנכסים
.4
בישוב שבתחומו בוצע הניקוז ,לפי שטח נכסיהם.
)ב( הסכום המגיע לפי סעיף קטן)א( מכל אחד מבעלי הנכסים ישולם על ידי כל
אחד מהם למועצה מיד עם השלמת עבודות הניקוז! ואם בוצעו העבודות שלבים שלבים,
רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם השלמת כל שלב את סכום
השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו ,בשיעור האמור.

.פקרונות

החליטה המועצה לבצע ניקוז בתחום הישוב ,רשאית היא לדרוש בהודעה בכתב
;.5
מאת בעלי הנכסים ,החייבים בדמי השתתפות לפי סעיף  ,4לשלם למועצה על חשבון דמי
ההשתתפות ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה*? ,ת הסכומים המשוערים שייקבעו
על ידי המהנדס.

השלמת ניס״

התחילה המועצה בביצוע עבודות ניקוז לפני פרסום חוק עזר זה ברשומות )להלן —
.6
יום הפרסום( ולא השלימה אותו עד אותו יום ,רשאית היא להמשיך בעבודה ולסיימה
בהתאם להוראות חוק עזר י יה ,ולגבות לפיו מבעלי הנכסים את הוצאות העבודות שבוצעו
לפני יום הפרסום ,בתוך שנח הכספים שבה חל יום הפרסום.
נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לביצוע הניקוז ,יכריע המהנדס באישור

אישור סבום
ההוצאות

.7
בכתב.

סמכות המועצה
והמהנדס

ראש המועצה והמהנדס רשאים להיכנס לכל נכס בכל זמן סביר ,על מנת לברר
.8
אם יש צורך בעבודות ניקוז או כדי לבצע עבודות ניקוז בהתאם להוראות חוק עזר זה.

היתר ?בצע
עבודות ניקוז

לא יבצע אדם עבודות ניקח בתחום המועצה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש
.9
המועצה.

מסירת הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת,
.10,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי!:ל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום 3ולט על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה באחד המתונים
הנפוצים בתחום המועצה.

ענשיס

.11

העובד על הוראה מהו(ראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  20לירות,.

השם

.12

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד)ניקוז( ,תשי״ט—1959״.

נתאשר.
כ׳ בסיון תשי״ט) 26ביוני

(1959

ד .ד ו י ד ו ב י ץ
ראש המועצה האזורית עמק־לוד

)חט (85659

ישראל ב ר ייהו ד ה
שד הפנים
1826

קובי! התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

••פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־גת בדבר הגנה על הצומח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־גת• חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המעוצה״ — המועצה המקומית קרית־גת)
״צמח״ — עץ׳ שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה ,פרי ,פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב

הגדרות

או בגן ציבורי ,וכל הלק מהם!
״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה׳ לרבות רחבה ,ככר ומגרש שבבעלות המועצה
וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום המועצה ?
״ ג ך — גן ציבורי או שדרה הנמצאים בתחום המועצה 5
״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־ 14שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתן.
לא יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו ,ולא יסיר ממנו
.2
את קליפתו ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

השחתת עצים

לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
.3
אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

בגיסה י
למקום נדור

לא ישחק אדם בכדור משחק — .
) (1בגן אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה ?
) (2ברחוב אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

.4

לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה׳ שער או סורג שבגן ,או על עץ או שיח
.5
שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצמח שברחוב ,לא ישחיתם
ולא ישמידם ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.
לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משוכה ,שער
.6
או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמיד על ידם בעלי חיים
כאמור.

משחקים

טיפוסע? עצים

קשירת בעלי
חיים לעץ

.7

לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ,פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

.8

בהמות העוברות בתחום המועצה ,ימנע אותם האדם ששמירתן עליו מלפגוע בצמח.

הכנסת
בעלי חיים
נהינת
בעלי חיים
בתחום המועצה.

.9

ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

ילדים

.10

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  20לידות.

ענשים

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת )הגנה על הצומח( ,תשי-ט—1959״.

השט

גתאשר.
י״ב באייר תשי״ט ) 20במאי (1959

ג .נ א ו ר
ראש המועצה המקומית קרית־גת

)חט (853001

ישראל בר־יהוד ה
שד הפנים
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט18.8.1959 ,

1827

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ מ ל א כ י ב ד ב ר ש מ י ר ת ־חנקיון .ו א י ס ו ר העישון
בתוקף סמכותה לפי׳ סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־מלאכי חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המ?(ומית קרית־מלאכי)
״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה 5
״בית עינוג״ — מקום המשמש לצדכי עינוג»
״עינוג״ — הצגת תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה»•־'י
״מקום ציבורי״ — בית עי:וג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,
למעט בית מגורים!
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!
״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,פידות,
נייר ,עטיפות מזון ,דבר־ מאכל וכיוצא באלה.

איסור עישון

.2

לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים

איסור מכירת
גרעינים
או פיצוחם

.3

לא ימכור אדם ולא יפצח בבית עינוג גרע׳,נים ,בטנים וכיוצא באלה.

איסור ?כלור
וזריקת פסולת

.4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא קילכלכו.

מודעות

בעל מקום ציבורי יייקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות לענין חוק עזר זה,
.5
שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה או מי שראש המועצה העביר אליו
את סמכויותיו לצורך סעיף יוה.

חובת התראה

בעל מקום ציבורי ,סדרן העובד בו או המפקח ,יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום

.6

והעובר על הוראות הסעיפים  3,2או .4
רשות כניסה

)א( המפקח דשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות כל
.7
מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן)א(.

ענשים
השם

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,ד ע ו — קנס מאה לירות.

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית מלאכי )שמידת הנקמן ואיסור העישון(,

.9

תשי״ט—1959״.
ח .ג ו ש ן
ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

נתאשר.
י״א בסיון תשי״ט) 17ביוני (1959

)תט (85312

ישראל בר ייהודה
שר הפני ים
1

1828

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
קובץ המקנות  ,934ט׳ גאב תקי״וש13,8.1959 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־מלאכי בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים
:בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה•
המקומית קרית־מלאכי חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״בעל — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
:נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר בנין למעלה
משלוש שנים ז
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון»
״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,בטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומר אחד ,לרבות כל יסוד,
קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים או מתכוונים
להקיף או לתחום קרקע כלשהי ן
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי 1
״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן 5
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן <

,

״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל של בנין או המחזיק בו
.2
לנקות את החצר או את הכניסה של הבנין.
)ב(
יש לבצעו.
3

ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת דאש המועצה כאמור בסעיף  ,3או
.4
ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגדת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף .5
אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה  50פרוטה לכל מטר מרובע של השטח
!.5
שנוקה על ידיה• האגרה תשולם בשיעור של שליש אחד על ידי בעל בנין ובשיעור של
שני שלישים על ידי המחזיקים בו ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים
על ידיהם .לצרבי החלוקה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.
)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל חצר או כניסה לבנין,
.6
כדי לברר את מצב הנקיון בהן ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב(
1

לא יפדיע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

עייר  ,1941תופ׳  1מפי  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,.אם נמםרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
,7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגלים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו ,הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרושה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ענשים

,8
העובד על הוראות הסעיפים  3או ) 6ב( דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על
הוראות סעיף  ,3והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה ,אחדי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרי!ךמלאכי )ניקוי חצרות וכניסות לבנינים(,
.9
תשי״ט—1959״.
ח .ג ו ש ן
ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

נתאשר.
י״א בסיון תשי״ט) 17ביוני (1959
<חמ (85314

בר
ישראל
שר הפנים

יהודה

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־שמונה בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית קדית־שמונה חוק עזר זה:
חנדרות

,1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״בעל — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שד\ה מקבלה אילו היה הבנין
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום
של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבים שוכר או שוכר משנה ששכר בנין למעלה
משלוש שנים}
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון;
,״בניך — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,בטון ,הימר ברזל ,עץ או חומד אהד ,לרבות כ ל יסוד,
קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מתכוונים
להקיף או לתחום קרקע כלשהי!
״המועצה״ — המועצה המקומית קדיחרשמוגה»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן *
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ז
״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדךכה.
1

1830

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1999 ,

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל של בנין או המחזיק בו
.2
!
לנקות את החצר או את הכניסה של הבנין.
)ב( ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה
יש לבצעו.

• יד ״צח לניקוי

בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

חובה למלא .
אחרי ההודעה
ניקוי על
ידי המועצה

|.3

לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף  ,3או
.4
ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה ,רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף .5
:

אגדת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה  50פרוטה לכל מטר מרובע של השטח
.3
שנוקה על ידיה .האגרה תשולם בשיעור של שליש אחד על ידי בעל בנין ובשיעור של
שני שלישים על ידי המחזיקים בו. ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספד החדרים התפוסים
על ידיהם .לצרכי החלוקה ידאו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

אגרת ניקוי

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל הצד או כניסה לבנין,
.6
כדי לברר את מצב הנקיון בהן ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2

רשות כניסה

)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם עאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו ,הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרישה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

מסירת הודעות

העובד על הודאות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנס ארבעים לידות ,ואם עבר על
.8
הוראות סעיף  ,3והמועצה ל א השתמשה בסמכותה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות 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 לקרית־שמונה )ניקוי חצרות וכניסות לבניניס(,
.9
תשי״ט—1959״.

השפ

א .נ ז ר י
ראש המועצה המקומית קרית־שמונה

נתאשר.
י״ב באייר תשי״ט) 20במאי (1959
)חמ (852918

י ש ר א ל בד־יה ודה
שר הפנים

תיקון טעות
בחוק עזר לבני־ברק )מודעות ושלטים( ,תשי״ט— ,1959ובחוק עזר לצפת )מודעות
ושלטים( ,תשי״ט— ,1959שפורסמו בקובץ התקנות  ,884תשי״ט ,עמ׳  ,1044ועמי ,1052
בסעיף ) 2ז( ,במקום ״31״ צ״ל ״ 31במרס״.

קובץ התקנות  ,934ט׳ באב תשי״ט13.8.1959 ,

1831

המחיר  360פרוטה
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