רשומות

קת:ץ הת קנית
כ״ב באייר תשכ״ג

1448

 16במאי 1963
עמוד

תקנות בית ,המשפט )אגרות( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ג—! 1963
תקנות שירות המדינה )מינוייפ()חוזה מיוחד()תיקון(׳ תשק׳ג—1963
תקנות מילווה פיתוח )סדרה י״ג( )תיקון(׳ תשכ״ג—1963
תקנות הטלגרף האלחוטי)מקלטי רדיו במכוניות( ,תשכ״ג—19|53
.
תקנון יד ושם )תיקון( ,תשכ״ג—1963
צו מס שבח מקרקעין)פטור()מם׳  ,(7תשם׳ג—1963
צו מס רכוש וקרן פיצויים )אל־על( )פטור( ,תשכ״ג—1963
צו מס רכוש וקרן פיצויים )כלי שיט( )פטור( ,תשכ״ג—1|963

1474
1474
1475
1475
1477
1478
1478
1478

מדור לשלטון מקומי
אכרזת ירושלים )הרחבת תחום העיריה( ,תשכ״ג—1963
צו תכנון ערים )רחובות( ,תשכ״ג—. 1963
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תלאביב )טפסים לבקשת היתר בניה
ולהיתד בניה()תיקון( ,תשכ״ג—. 1963
,חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח על בנינים והקמתם(
.
.
)תיקון(׳ תשכ״ג—1963
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()בקעת בית־שאן ,וןזיקון מס׳  ,(2תשכ״ג—1963
צו המועצות המקומיות )א()זכרוךיעקב ,תיקון( ,תשכ״ג—1563
?חוק עזר לבאר־שבע )רוכלים( ,תשכ״ג—1963
,
חוק עזר לעכו)רוכלינ!( ,תשכ״ג—. 1963
חוק עזר לאעבלין)שווקים( ,תשכ״ג—. 1963
חוק עזר ליבנה )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לקרית־מוצקין )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשכ״ג—. 196(3

1479
1479
1480
1480
1481
1482
1483
1485
1487
1488
1490

חוק בתי המשפט ,תשי״ז—1957
ת ק נ ו ת בדבר אגרות ב י ת המשפט
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— ,* 1957ובתוקף שאר
הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין ,אני מתקין תקנות אלד:.
אחרי תקנה  11לתקנות בית המשפט )אגרות( ,תשי״ז-י) 1957להלן — התקנות
.1
העיקריות( ,יבוא:

הוספת
תקנה"א

2

״החזרת אנדה 11א.
להמצאה

הוגשה בקשה לבית המשפט להרשות להמציא מחוץ לתחום שי־

ח מ

פוטה של המדינה מסמך משפטי שבו נפתחת תובענה ובית המשפט סירב

?תחום המרינה

לבקשה או שביטל רשות להמצאה שנתן ,והתובע הפסיק בשל כך ,ברשות

ת

י
ט

בית המשפט׳ את התובענה׳ יהיה התובע זכאי להחזרת האגרה ששולמה
בעד התובענה.״
תיק״ פרט 9

בתוספת לתקנות העיקריות ,בפרט  ,9בפריט )ג( ,יימחקו המלים ״עד גמר בירור

.2

תביעה״.

ל ח י פ פ ת

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט )אגרות( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ג—1963״

.3

י״ד באייר ת ש כ ״ ג )  8במאי (1963
<חמ (70056
1
2

דב יוסף
שר המשפטים

ס״ח  ,233תשי״ז ,עט׳ .148
ק׳׳ת  ,687תשי״ז ,עמ׳  ;1.110ה״ת  ,1413תשכ״נ ,עמ׳ .970

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט195£-
ת ק נ ו ת בדבר חוזה מיוחד
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  40ו־ 55לחוק שידות המדינה )מינויים( ,ת ש י ״ ט -
 ,* 1959על פי המלצת ועדת השידות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
n

,״

.1

p

תקני•
3

) (2ובפרט ) ,(3בטור ג  /יווםף ״ 3שנים באישור ועדת השידות״.

2

m

בתקנה  2לתקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( ,תש״ך— 1960״ ,בפרט

o

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה )מינויים(

.

)חוזה מיוחד(

)תיקון(׳

תשכ״ג—1963״.
י״אבאיירתשכ״ג)5במאי(1963
)חמ (720812
1
8

1474

לוי אשכול
שר האוצר

ס״ח  ,279תשי׳׳ט ,עמי .86
ידת  ,998תש״ד ,עמ׳ ? : 880״ת  ,1142תשכ״א ,עט׳ .1702

•קובץ התחנות  ,1448כ״ב באייר תיעכ׳׳נ16.5.1968 ,

חוק מילווה פיתוח ,תש״ר—1960
ת ק נ ו ת בדבר הוצאת פדרה י״ג של איגרות חוג :ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו־ 13לחוק מילווה פיתוח׳ ח|ש״ר— , 1960אני מתקין ,
1

תקנות אלה:
בתקנות מילווה פיתוח )סדרה י״ג( ,תשכ״ב— , 1962אחדי רקנה  8יבוא:

,1

2

״רכישת
איגרות חוב

והעברת! « א • .
הוצאת איגרות

״
.2

8א ,נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועבדו ממוסד בנקאי
,
,
. .,
אחד למשנהו ,רשאית המינהלה על פי בקשתם של מוסד בנקאי׳ או של
שני מוסדות בנקאיים ,לנהל בפנקס רישום של ;*יגרות החוב שנרכשו או
שהועבדו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה י״ג( )ו יקוו( ,תשכ״ג—1963״.

י״ד באייר תשכ״ג) 8במאי (1963

1

השם

וי אשכול
שר האוצר

<חט (7247

2

הוספת
תקנה8א

ס״ח  ,310תשייר ,עמ׳  : 47ם״ח  ,34:1.תשכ׳׳א ,עמ׳  ! :128ם״ח  ,380תשכ״ב עמ׳ .129
ק״ת  ,1395תשכ״ג ,עפ׳ .712

פקודת הטלגרף האלחוטי
ת ק נ ו ת ב ד ב ר מ ק ל מ י רדיו ב מ כ ו נ י ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 .לפקודת הטלגרף האלחוטי  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנות אלה —

.1

הגדרות

״בעל רשיון״ — לרבות כל אחד מבני משפחתו של בעל הרשיון ז^גד אתו!
״מקלט רדיו״ — תחנת קליטה אלחוטית הקבועה במכונית?
״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד הדואר או אדם שחוטמו על ין^יו.
לא יקים אדם ולא יחזיק מקלט רדיו א ל א ע ל פי רשיון ובהתאם לתנאיו.

.2

תקפו של רשיון שניתן לפי תקנה  2הוא מהיום הראשון לחז)דש בו ניתן ועד שלושים
.3
ואחד בדצמבר של אותה שנה.

הקמת טק?ט
רריו במכונית
והחזקתו
תוקוייחדעיון

בקשה לרשיון תהא לפי הטופס שבתוספת ותוגש לתא הדד|ו במשרד ראש הממשלה ׳ בהשה5רשיוז
.4
)להלן — תא הרדיו(.
.5

מבקש רשיון חייב — כשיידדש לכך .על ידי המנהל —
) (1להוכיח שיש לו רשיון בודתוקף למכוניתו!
) (2לבקש.מתא הרדיו רשיון בעד התקופה שהחזיק במקלט רדיו ללא רשיון.

חובת הטב?׳?.

.6

משושה לרדיו במכונית לא תעלה •בארכה על  1.50מטר.

משושה

1

חוקי א׳׳י ,ברד בי ,פרק קנ״ב ,עמ׳ .1519

קובץ התקנות  ,1448כ״ב באייר תשב״ג16.5.1963 ,

1475

קציטת ידיעות
אסורות שלא:
בטתכוו!
1

)א( נקלטה שלא במתכוון ידיעה ,שאינה מתחנת שידור מורשית כהלכה ,לא יגלה
.7
בעל הרשיון ולא ירשה לאחר לגלות את תכנה ,מקורה ,תעודתה ,קיומה או דבר קליטתה,
לשום אדם מחוץ לפקיד שהורשה לכך או לבית משפט ,ולא יחזור על ידיעה כזאת בכתב
או בכל דרך אחרת.
)ב(

אין בהענקת רשיון כשלעצמה כדי להתיר עשיית מעשה המהווה פגיעה בזכות

היוצרים שתהא קיימת בכל ענין הנקלט באמצעות מקלט רדיו.
טכירתו או
העברתו
של מקלט
רדיו במכונית

לא ימכור בעל רשיון ולא יעביר בדרך אחרת מקלט רדיו ,בשלמותו או בחלקו,
.8.
אלא לאדם שיציג לו רשיון בר־תוקף! המוכר או מעביר כאמור יודיע מיד לתא הרדיו
על המכירה או ההעברה בציון השם ,המען ומספר הרשיון של הרוכש.

אגרה

.9

חידוש רשיון

בעל רשיון יבקש את חידושו לא יאוחר מהיום בו פקע תקפו וישלם עם הגשת
.10
הבקשה באותו יום את האגרה בעד חידושו.

פטור מאגרה

בעד רשיון או חידושו תשולם אגרה בסך — 15.לירות.

מבקש רשיון לא יהיה חייב באגדה בעד רשיון או חידושו אם ,לדעת המנהל ,נתקיימו.

.11

במקלט הרדיו אחד מאלה:
)(1

הוא מותקן או מוחזק על ידי אחד מסוגי האנשים שלהלן או לטובתו:
)א( נכה כמשמעותו בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(׳ תשי״ט—] 1959נוסח
משולב[  ,או בחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—1 1954
2

)ב(

3

בן משפחה כמשמעותו׳ בחוק משמחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים

ושיקום( ,תש״י— 1950ן
4

)ג(

שוטר נכה או בן משפחת שוטר נספה כמשמעותו בחוק המשטרה )נכים

ונספים( ,תשט״ו—; 1955
5

)ד(

נכה ממתנדבי הישוב כמשמעותו בסעיף 28א לחוק הנכים )תגמולים

ושיקום( ,תש״ט—. 6 !949

)(2
בקורת

.12

)ה(

נציג דיפלומטי או קונםולרי של מדינת־חוץ!

)ו(

נציג ארגון האומות המאוחדות!

הוא מקולקל ואינו בשימוש.

בעל רשיון יראה בכל עת סבירה לנציג תא הרדיו ,לפי דרישתו ,את מקלט הרדיו

ואת הרשיון.

ביטו?

.13

השם

.14

תקנה  7לתקנות הטלגרף האלחוטי )מקלטי דדיו( ,תשי״ז—1957

7

— בטלה.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי )מקלטי רדיו.במכוניות( ,תשכ״ג—

1963״.
ם״ח  ,295תשי״ט ,עט׳ •276
ס״ח  ,147תשי״ד ,עמ׳ •76
* ם״ח  ,52תש״י ,עמ׳ .162
ם״ח  ,180תשט״ו ,עמי .74
ס״ח  ,25תש״ט. ,עמ׳ ' : 278ס״ח  ,168תשט׳׳ו ,עמי .130
ק״ח  ,694תשי״ז ,עט׳ .1268

2

3

5

6

7

1476

קונץ התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג16.5.1963 ,

י ״תופפת :
)תקנה (3
מ ד י נ ת ישראל

משרד ראש הממשלה
תא

הרדיו

טופס לבקשת רשיון להתקנת מקלט רדיו במכונית א!( להחזקתו
שם המבקש,.
שפ חטשפחה

שט פרטי

טע׳ תעודת הזהות

מס׳ הבית או שם בעליו

שם הרחוב

העיד

מען המבקש
מקלט הרדיו יותקן/יוחזק במכונית מם׳..
סוג
אשד מענו.

..שבבעלות.

חתיטת המג קש

 1בן־מנחם
.11
המנהל ה כללי של משרד הדואר

• ,:אני מאשר.
י״ג באייר תשכ״ג ) 7במאי (1963

!

)חט (70023

דוד בן־גודיון
ראש הממשלה

חוק! זכרון השואה והגבורה — יד ושם ,תשי^ג—1953
תיקון תקנון יד ושם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק זכרון השואה והגבורה  -יד ושם׳ תשי״ג—, 1953
אני מתקן ,באישור הממשלה ,את תקנון יד ושם׳ תשט״ו—: 1955
1

2

.1

בתקנה  ,10בתקנת משנה )א( ,במקום ״בא כוח הסוכנות הי(הודית לא״י״ יבוא:
״שני באייכוח הסוכנות היהודית לא״י״.

.2

לתיקון זה ייקרא ״תקנון יד ושם )תיקון(׳ תשכ״ג—1963״.

ו׳ באייר תשכ״ג) 30באפריל (1963
)חט (73540
1
2

I

תיקו!
תקנח 10

א ב א אכן
שר החינוך והתרבות

ם״ח  ,132תשי״ג ,עט׳ .144
ק״ת  ,544תשט״ו ,עט׳  ; 1362ק״ת  ,1166תשנ״א ,עט׳ .2015

קובץ התקניות  ,1448כ״ב באייר תשב״ג16.5.1968 ,

1477

חוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט—1949
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ מ ס
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט— ,! 1949אני מצווה
לאמור:
אישור 5צרכי

.1

בית הכרם אגודה שיתופית בערבון מוגבל מאושרת בזה לצדבי סעיף ) 6א( לחוק.

העם:

.2

לצו זה ייקרא ״צו מס שבח מקרקעין )פטור( )מס׳  ,(7תשכ״ג—1963״.

פטור מטם

י״ב באייר תשכ״ג ) 6במאי (1963
)חט (72340
1

לוי אשכול
שר האוצר

ס״ח  ,21תש״ט ,עט׳ .174

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
 .צו ב ד ב ר פ ט ו ר י מ ת ש ל ו ם מם ,ר כ ו ש .
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 45ב( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— 1961י,
׳ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
פטור

חברת אל־על ,נתיבי אויר לישראל בע״מ ,פטורה מתשלום שני שלישים של המם
.1
החל על כלי טיס שבבעלותה ,הרשומים בישראל ,ושעיקר פעולתם בקווים ביךלאומיים.

תחי5ה

,2

תחילתו של צו זה ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )אל־על( )פטור( ,תשכ״ג—1963״.
לויאשכול

א׳ בניסן תשכ״ג) 26במרס (1963

שי

) ח מ ( 7 2 4 7 6

1

ד ן א ו צ

י

ט״ח  ,307תשכ״א ,עט׳ , .100

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ ת ש ל ו ם מ ם ר כ ו ש
בתוקף סמכותי לפי סעיף )45ב( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
פטור

החברות :צים ,חברת השיט הישראלית בע״מ! עתיד ,קווי משא בע״מ? אניות

.1

תרשיש בע״מ! אניות משא אל־ים בע״מ! אלסינג שיפינג קומפני)ישראל( בע״מ ואטלניק׳
חברה לדיג בע״מ ,פטורות מתשלום שני שלישים של המם החל ע ל כלי שיט שבבעלותן׳
הרשומים בישראל ,ושעיקר פעולתם בקווים ביךלאומיים.
חחי?ה

השם

תחילתו של צו זה ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.2

לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )כלי שיט( )פטור( ,תשכ״ג—1963״.

.3

א׳ בניסן ת ש כ ״ ג )  2 6ב מ ר ס (1963
)חט•(72476
1

1478

לוי אשכול
שר האוצר

ס״ח  ,337תשב״א ,עט׳ .100

קובי! התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג16.5.1963 ,

מדוד לשלטון מקומי
פקודת העיריות1934 ,
אכרזה על ה ר ח ב ת תחום עירית .ירושקייש
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת העיריות 1934 ,י והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד (
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולאחר עיון בדין וחשבון .של ועדת החקירה
בהתאם להוראות סעיף  5האמור ,אני מכריז לאמור:
1

2

תחום עירית ירושלים ,כמפורט תחת השם ״ירושלים״ בה *ספת הראשונה לפקודת
,1
העיריות ,1934 ,יורחב ויכלול את השטחים המסומנים בקו כחול מלא במפה של ירושלים,
הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שד הפנים ^ ו ם כ״ד באדר תשכ״ג
) 20במרס  .(1963העתקים מהמפה האמורה מופקדים במשרדי עירית ירושלים ובמשרדי
הממונה על מחוז ירושלים ,וכל אדם זכאי לראותם שם בימים ובשעות שמשרדים אלה
פתוחים לקהל,
לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת ירושלים )הרחבת תחום העיריה( ,תשכ״ג—1963״.

.2

הרחבת תחום
עירית
ירושלים

חשה

חיים| מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים

כ״ד באדר תשכ״ג) 20במרס (1963
)חט (8071
ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עמי .1

1
2

פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן עירי ר ח ו ב ו ^
כתו?ןף.סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים;ifiv 1936 ,סעיפים ) 14א( ד  ) 2ד (
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנץ
עיר׳ מחוז המרכז)להלן — הועדה( ,אני מצווה לאמור:
2

השטח שבתחומי מחוז המרכז ,שאת גבולותיו קבעה הועדיז והמתוארים בסעיף ,2

קביעת נבולות:
לשטח
תכנון עיר

.1

גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ וח׳/ג ,הערוך בקנה מידה
.2
 1:10-000והחתום ביום ו׳ באייר תשכ״ג ) 30באפריל  T I (1963שוי הפניט וביד יושב ראש
הועדה ,והם מקיפים את תחום עירית רחובות כפי שתואר באכרזו! רחובות )הרחבת תחום
העיריה( ,תשי״ח— 1957י.

תשריט והפקדת
,העתק מטנו

יהיה שטח תכנון עיר.

.3

צו; תכנון ערים )רחובות( ,תש״ך— 1959י• — בטל.

ביטול

.4

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )רחובות( ,תשכ״ג—1963״.

השט

ו׳ באייר תשכ״ג) 30באפריל (1963
)חט (76511
1
2
3
4

י•

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1936תוס׳  1טס׳  ,589עט׳ .153
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,745תשי״ח ,עמ׳  ; 167ק״ת  ,1363תשב״ב ,עט׳ .2618
ק״ת ז ,96ת׳8״ד ,עט׳ .364

.קוב׳ז התקנות . ,1448כ״כ,בא,ייר,תשכ׳!נ16.5.1968 ,

1479

׳

פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב,
בדבר טפסים לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה

בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת,בנין ערים , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז תל־אביב ,חוק עזר זה:
1

בתוספת הראשונה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב
.1
)טפסים לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה(׳ תשכ״ג— , 1963במקום ״חתימת בעלי הנכס״
יבוא:

תיקו! התוספת
חיא״ו?״

2

״חתימת בעל הנכס
ה ע ר ה :הורשה דייר,על ידי בית דין לשכירות לבצע תיקונים או שינויים במושכר
בהתאם לסעיף  (5)33לחוק הגנת הדייר ,תשט״ו— ,1955רשאי הדייר
לחתום במקום ?על הנכס על הבקשה להיתר התיקון או השינוי כאמור
אם המציא לבעל הנכם העתק מהבקשה״.
3

ה ש ט

י
v

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב
.2
)טפסים לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
י׳ ק ו פ ר מ ן
נתאשר.
• יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
ל׳ בניסן תשכ״ג) 24באפריל (1963
מחוז תל־אביב
» ( m
חיים משה שפירא
׳
שר הפנים

76516

1
2
3

ע״ר  ,1936תום׳  1מסי  ,589עט׳ .153
ק״ת  ,1413תשכ״-ג ,עמי .973
ס״ח  ,188תשט״ו ,עמי •151

פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל-אביב,
בדבר פיקוח על בנינים והקמתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין עדים 1936 ,׳ מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב ,חוק עזר זה:
1

חייו״ עיי
0

3 8

בסעיף  3לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב )פיקוח על
.1
בנינים והקמתם( ,תשי״ח— , 1958במקום סעיף קטן)א( יבוא:
)א( בקשה להיתר תוגש לועדה המקומית״.
2

״

1
2

ע״ר  ,1936תום׳  1מס׳  ,589עמי .153
י!״ת  ,780תשי״ח ,עט׳ .937

קובץ התקנות  ,1448ב״ב באייר תשנ״ג16.5.1963 ,

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולזכנון עיר׳ מחוז תל־אביב
.2
)פיקוח על בנינים והקמתם( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
 :נתאשר..
ל׳ בניסן תשכ״ג) 24באפריל (1963
)חט (76516

השם

י׳ ק ו פ ר מ ן
יושב ראש הועדה הקחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקידת המועצות המקומיות941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ב ק ע ת ביתי •שאן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941והסעיפים ) 14א(
1

ו־)2ך( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצ^וה לאמור:
2

'בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״וז , 1958-בפרט )ה( — • ת־י״י־ פרט)ה(

.1

3

<

) (1בישוב רשפים ,במקום הגושים ״ 22851עד  2 2859בשלמותם״ יבוא ״22857
עד  22859בשלמותם״ ,ובמקום ״וחלק מחלקן}! ) 32נחל( בגוש 22857״
יבוא ״וחלק מחלקה ) 32נחל( בגוש 22851״ ?
)(2

.2

בחלקות ,מתחת לקו ,יווםף:
״החלקות בגוש  23044צפונית לחלקות 10׳ 50׳ 51׳ ,החלקות בגוש 23045
צפונית לחלקות 3׳ 33 ,29 ,25 ,19 ,18׳ ושמחי טובם ,פקועה וג׳לבון,
פרט לחלקים המסומנים במפה באותיות א׳ ב׳ ג׳ ד׳ דה׳.״

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות]( )בקעת בית־ישאן ,תיקון

השם

מם׳  ,(2תשכ״ג—1963״.
ל׳ בניסן תשכ״ג) 24באפריל (1963
)חט (8001

1
2
3

חיים משה שפיר:
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מפי  ,3עט.1/
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עמ׳  ; 1256ק״ח  .1404תשכ״ג ,עמ׳ .820

ייוונז התקנות  ,1448ב״ב באייר ת׳«נ״ג16.5.1988 ,

1481

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית זכרון־יעקב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2יד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

.1
יבוא:

החלפת
פ י ט ) כ ה (

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א— 1950׳ במקום פרט )כד(.
3

.בתוספת

״)כה( המועצה המקומית זכרוךיעקב.
ת א ר י ו ה ק מ ת ה  :ט״ובאיירתש״י)2במאי.(1950
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע )ועד ב כ ל ל ( :
הגושים 10211 :ע ד  10227 ,10225,10213עד 10230׳ 11299 ,11288 ,11287,11275׳ 11301
עד  11335 ,11328עד 11340׳  11701עד  11707 ,11703עד  11721 ,11712עד
 12074 ,12069 ,12068 ,12066 ,11725בשלמותם ?
" — 11276פרט לחלקות 1׳  36 ,27וחלקי חלקות 3׳  26הגובלים בחלקות ;27 ,1
 —11329פרט לחלקות 12,7,5׳  19,14וחלק מחלקה ) 10דרך(!
 —11331פרט לחלקות  ,35,26,25 ,24וחלק מחלקה ) 27דרך(!
 —11332פרט ל ח ל ק ה ! וחלק מחלקה ) 10דרך( הגובל בחלקה  1ז
 — 11333פרט לחלקות 3 ,2׳ 4׳  10 ,9 ,8וחלק מחלקה  20הגובל עם החלקות
2׳ 510 ,4 ,3
 —11334פרט לחלקות 13,1׳ .17,16
החלקות,4 :

12,11,7

 ,הלק מחלקה  9כמסומן באות ״א״ במפה וחלק מחלקה  3כמסומן
s
באות ״ב״ במפה בגוש ! 10195
 88 ,87 ,27 ,26 ,24 ,23וחלק ,מחלקות 69׳  70הגובל בחלקות האמורות בגוש
?10947
 48עד 57,55׳ 63,58׳  68,66וחלק מחלקה ) 56דדך( בגוש ! 10948
 38,37בגוש » 10952
 16,9עד  27,24בגוש  11300ן
 2עד  31וחלק מחלקה  1הגובל בחלקות  14,11,9,8,5בגוש .11706

בפרט זה ״מפה״ — המפה של זכרוךיעקב הערוכה בקנה מידה של  1:10.000וה־
חתומה ביד שר הפנים ביום כ״ח בניסן תשכ״ג) 22באפריל  (1963ושהעתקים ממנה נמצאים
במשרד הפנים ובמשרדי המועצה המקומית.״
2

a

m

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )זכדון־יעקב׳ תיקון( ,תשכ׳׳ג—1963״.

.

כ״ח בניסן תשכ״ג)22באפריל (1963
) m u m

2
3

1482

חיים משה שפירא
שר הפנינו

ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עמ׳  ; 178ק״ת  ,791תשי״ח ,עמ׳  ; 1159ק״ת  ,1219תשכ׳׳ב ,עט׳ .280

?:ובי]..התקנות  ,,1448ב״ב באייר תשנר׳ג16.5.1963 ,

פקודת העיריות1934 ,
;:

חוק עז;1לבאר־שבע.ב1בר תכליס•

;

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳  / 1934לתקינה ועדת עירית באר־
שבע חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״דוכן״ — שולחן או כלי אחד המשמשים להחזקת טובין לשם מכיר|תה!
הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , :.948כימי מנוחה — תחיל־
״ימי מנוחה״
 :תם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת
הכוכבים <
״המועצה״ — מועצת העיריה או ועדת העיריה!
״המפקח״ — מי שראש העיריה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הודאות חוק עזר זה t
״עגלה״ — כלי הובלה ,הנםחב או הנדחף בכוח מיבני ,בכוח אדם אן בכוח בעל חיים!
,,עיריה״ — עירית באד־שבע!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳
כולן או מקצתן!
׳,רוכל״ — כמשמעותו בפקודת ,המלאכות והתעשיות )הםדרתן( .
2

1

,

3

לא יעסוק רוכל בעסקו ,בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת ,ברחוב או במקום
.2
ן
ציבורי ,באופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים.

שטחים
אסירים
ברוכלות

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או קיהניח ,עגלה ,דוכן ,תבנית׳
.3
מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספר ,ממגרש משחקים׳ מגינה או מגן.

איסור חניה

לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ,ברחוב או במקום
.4
•ציבורי׳ עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו •או כשאיננו נמצא במקום.

איסור תניח
שלא בשעת
התעסקות

לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש׳ בכל צורה ע היא ,לבנין ,לגדר ,לעמוד
.5
או למבנה אחר.

איפור לקשור
במבנה

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב ,קרוב לשכתה של המדרכה ,הימנית.

מקופ החזקת
עגלה

.7

לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש.

איפור רעש

.8

לא ילכלד רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עקקו.

נקיה

.9

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  6לבין .20

שעות הרוכלות

.6
•

־•

:

י

י

ראש העיריה רשאי ,לפי שיקול ידעתו ובתנאים שיקבע ,לו|תיר לרוכל לעסוק בעסקו
.10
גם לאחר השעה .20
לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

.11

 , .12לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.
1
2
3

קיו

,

היתר י; :
התעסקות
ימי רוכלות
רש י ח לשימוש
בעגלה

ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עמ׳ .1
עייר תש׳׳ח ,תופ׳ א׳ מם׳  ,4עט׳ .12
חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט״נ ,עט׳ .1427

התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג16.5.1963 ,

1483

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

תוקו* רשיון

.13

אגרת רשיון

 .14בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת העיריה אגרה בשיעור של שתי לירות,
אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהיה האגרה — לירה אחת בלבד.

החולה

 .15הוראת סעיף  12אינה הלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
סעיף  2לפקודת התעבורה .

מתן׳ רשיונות
או סירוב
לתיתם

 .16בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה .ראש העיריה רשאי ליתן את הרשיון׳
לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו ,וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם,
לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

תבניתן של
עגלות

 .17אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה.

לוחית־טםפר
לעגלה

 .18רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
לוחית־מספר שיתן לו ראש העיריה .הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,את שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל ,מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו .בעד כל לוחית־מםפר
תשולם לעיריה אגרה בשיעור של  50אגורות.

כידיד טובי!
על עגלה

 .19רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
מקצות העגלה בכל עבר.

דרישה לסלק
עגלות

 .20ראש העיריה ,מפקח או שוטר׳ דשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,
תבניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סילוק עגלות

 .21לא סילק רוכל את עגלתו׳ דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה לכך
בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן׳ התבנית,
המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

תפיפת כלים
והחרמתם

 .22ראש העיריה או מפקח רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד ,דוכן ,תבנית או מגש
של רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

איפור הפרעה

 .23לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
לפי חוק עזר זה.

4

ענשים

ביטול
השם •

 .24העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ובמקרה של עבירה
נמשכת — קנם נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העידיה או לאחר שחוייב בדין.
.25
.26

חוקי עזר לבאד־שבע )מלאכות הנעשות ברחובות( — 1936 ,בטלים.
5

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע )רוכלים( ,תשכ״ג—1963״.

נתאשר.
ב׳ באייר תשכ״ג) 26באפריל (1963

מתתיהו אדלר
יושב ראש ועדת עירית באר־שבע

)חט (862112

.

חיים משה שפירא
שר הפנים

!

* ד י נ י טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173
י ע״ר  ,1936תום׳  2טפ׳  ,604עט׳ .548

1484

קובץ התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג16.5.1863 ,

פקודת העיריות1934 ,
.

ץ

י•..•'.־

חוק עזר לעכו כדבר רוכלים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מ|תקינד .מועצת עירית עכו
חוק עזר זה:
ג

.1

י! גדרות

בחוק :עזר זה —

״דוכן״ ת -שולחן או כלי אחד המשמשים להחזקת טובין לשם מכיר^ <
,,ימי מנוחה״׳ — היגדים שנקבעו בפקודת ימיי מנוחה ,תש״ח— , • 1948כימי מנוחה — מחילי
תם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם בפןוצאי ימי מנוחה עם צאת
הכוכבים ן
״המפקח״ — מי שראש העיריה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ז
״עגלה״ — כלי הובלה׳ הנםחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם א| בכוח בעל־חיים 5
ן
״עיריה״ — עידית עכו ?
״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את םנ1כויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
2

לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — ברחוב או
.2
במקום ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

 .שטחים אסורים
ברוכלות י

לא יעמיד רוכל ולא יניח׳ ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ,עגלה ,דוכן,
.3
תבנית׳ מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספר ,ממגרש משחקים ,מגינה או
*
מגן.

איסור חניו

לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח׳ ברחוב או במקום
.4
ציבורי ,עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

איסור חניה
שלא בשעת
התעסקות ״

לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן׳ תבנית או מגש׳ בכל צורה שוזיא ,לבנין׳ לגדר ,לעמוד
.5
־או למבנה אחר.

איסור לקשור ־
בטבנה

.6

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב׳ קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

מקום החזקת
עגלה

.7

לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש,

$יסור רעש

.8

י לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד.מקום עםןזו.

.9

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  6לבין .20

 .10ראש העיריה ,רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,לד[תיד לרוכל לעסוק בעסקו
גס לאחר השעה .20

נקיור
שעות הרוכלות..
היתר התעסקות

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

ימי רוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא לפי רשיון.

רשיון לשימוש
בעגלה  .י

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחד נתינתו.

תוקויהרשיוז

ע״ר  ,1034תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ע״ר חש״ח-,תוס׳ א׳ טס׳  ,4עט׳ .12
קוניז התקנות  ,1448ב״ב באייר תמכ׳׳נ16.5.1968 ,

1485

אגרת רשיו!

בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת העיריה אגרה בשיעור של שתי לירות׳
.14
אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהיה האגדה לירה אחת בלבד.

תחולת

הוראת סעיף  12אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.15
סעיף  2לפקודת התעבורה .
3

טתז רשיונות

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה! ראש העיריה רשאי ליתן את
.16
הרשיון׳ להתלותו או לבטלו׳ וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם׳ לגרוע
-מהם ,לשנותם או לבטלם.

תבנית! ש?
עגלות

אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
.17
העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה יעל ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה.

לוחית־טפפר
לעגלה

רוכל י המשתמש בעגלה לצודד עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
.18
לוחית־מספר שיתן לו ראש העיריה! הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,את שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל ,מענו ומספד הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מספר
תשולם לעיריה אגדה בשיעור של  50אגודות.

סידור טובי!
על עגלה

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתס
.19
מקצות העגלה בכל עבד.

דרישה לסלק
עגלות

ראש העיריה׳ מפקח או שוטר ,דשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו׳ דוכנו.
.20
תבניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סילוק ענלות

לא סילק רוכל את עגלתו ,דוכנו׳ תבניתו ,מגשו או הטובין לאחר שנצטווה לכך
.21
בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש העיריה ,מפקח או שוטר ,לסלק את העגלה ,הדוכן ,התבנית,
המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

תפיסת כלים
והחרטתם

ראש ,העיריה או מפקח דשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד ,דוכן ,תבנית או מגש של
.22
רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

איפור הפרעה

לא יפריע אדם לראש העיריד ,או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
.23
לפי חוק עזר זה.

ענשיט

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.24
נמשכת׳ דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש העידיה או לאחר שחוייב בדין.

ביטול

.25

חוק העזר לעכו)פיקוח על רוכלים( 1947 ,י׳ — בטל, .

השפ

.26

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו)רוכלים( ,תשכ״ג—1963״.
שמואל אפרת
ראש עירית עכו.

נתאשד.
ו׳ באייר תשכ״ג) 30באפריל (1963
)חט (880017

חיים-משה שפירא
שר הפנים
3
4
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173
ע״ר  ,1947תום׳  2טפ׳  ,1633עט׳  ; 1511ק״ת  ,381תשי״ג ,עמ׳ .1340
י9וב*ו,התקנות ,1448 .כ״ב באייר תשכ-״ג5.1963, ,־16

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאעבלין בדבר שווקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
ג

המקומית אעבלין חוק עזר;זה;:
בחוק עזר זה —
.1
!,המועצה״ —המועצה המקומית אעבלין!
,׳ראש המועצה״ — לרבות אדםשראש המועצה העביר אליו בכו}ב את סמכויותיו לפי חוק
 :עזר זה׳ כולן או מקצתן!
״שוק״ :—,המקום המפורט בתוספת הראשונה ,לרבות כל מקונ|* אחר שהמועצה אישרה
.׳ ך־
אותו,כשוקציבורי*
״מוכר׳•׳ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה ,בין שמכרה ובין ש?!א מכרה!
״בהמה״ — ב?ר ,צאן ,גמלים ,תואים ,חמודים ,פרדים ,סוסים ,דמירים!
״תוצרת חקלאית״ — זרעים ,גרעינים׳ מספוא ,ירקות ,פידות ,עח!ות ,בי^ים ,חלב ומוצריו,

הגירות

שמן ,זיתים וטבק;
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו בכתב להיות פקח לצורך חו?| עזר זה!
״מכירה בסיטונות׳׳ — מכירת סחורה לשם ;מכירתה שנית׳ ביןו כמות שהיא ובין לאחר
 ::עיבודה!/
<,,מכידד ,בקמעונות״ — מכירת סחורה שאיננה בהמה ,שלא בסיטונות.
י ^ ? ? ; )א( :לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק. .׳• .
)ב( הוראת סעיף ק ט ן ) א ( לא תחול על מכירת סחורה בגויות.
 ." .3לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.
.4

)א( בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה.
)ב( האגדות ישולמו —
) (1במכירה בקמעונות — על ידי המוכר!
1
) (2במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.

מוכר ינקה א ת המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי להנחת
.5
דעתו של הפקח.

םכירת פתורה

מכירת בהמות
אגרות

שפירה ע5
נ ק י ״

לא יבעיר אדם אש בשוק ,בין לבישול או לחימום ובין לש ־יפת פסולת ,אלא במקום
.6
ובתנאים.שיקבע הפקח.

העלאת אש

). . .7א( פקח רשאי לחקור כל אדם ,לבדוק כל דבר ולהיכנג! לכל מקום שבשוק כדי
|
להבטיח את מילוין של הוראות חוק עזר זה.
)ב( כל אדם הנמצא בשוק חייב למלא אחרי הוראות הפקחן

סמכויות הפקח
׳

.8

פקח דשאי להרחיק ,או להודות להרחיק׳ מן השוק כל אדם ז^ו כל דבר העלול ,לדעתו׳

הרחקה מו

לפגוע בבריאות הציבור.

.השוק

.9
העובר על הודאה מהוראות' חוק עזר זה או המפריע לפקח במילוי תפקידו לפי חוק
עזךזה ,דינו — קנם  200לירות.

עגשים

.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאעבלין)שווקים( ,תשכ״ג—1963״.

השפ

ע״ר  ,1941.תופ׳  1מפ׳  ,1154עמ׳ .119
קוב׳) התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג:16.5.1963 ,

1487

ת ו פ פ ת ראשונה
)סעיף (1

חלקת )הכורה( הווקף האורטודוקסי מול הכניסיה הרומית־קתולית.
תוספת שניה
)סעיף (4

.2
.3

.5
.6
.7

בעד מכירת תוצרת חקלאית פרט לזיתים,
שמן ,טבק ותבואות:
)א( לכל משא הנישא בסל או ליד
)ב( לכל משא על בהמת משא
)ג( לכל משא על מכונית
בעד מכירת זרעים וגרעינים
בעד מכירת זיתים ,טריים או כבושים —
לכל ק״ג
בעד מכירת שמן — לכל ק״ג
בעד מכירת טבק — לכל ק״ג
בעד מכירת בהמה
בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו
בתוספת זו

שיעור האגרה

 10אגורות
 25אגורות
 100אגורות
 3%ממחיר המכר
 1אגורה
 5אגורות
 5אגורות
 3%ממחיר המכר
 3%ממחיר המכר

ע ו ר ס אן יוסף ם ל מאן
ראש המועצה המקומית אעבלין

נתאשר.
ג׳ באדר תשכ״ג) 27בפברואר (1963
)חט (81172

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר ליבנה בדבר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית יבנה חוק עזר זה:

וסעיף ) 77א()(4

2

בחוק עזר זה — •
.1
״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני!
״המועצה״ — המועצה המקומית יבנה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
דיני מדיינת יעראל ,נוסח חדש  ,7ח׳צוב״א ,עפ׳ .173
קובץ התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג16.5.1963 ,

״׳תושב״ ~ אדם שמקום מגוריו בתהום המועצה!
״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.
.2

)א(

לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה׳ אלא אם יש לו עליהם רשיון ר ־
ב

רשי״לאופניים

תוקף מאת ראש המועצה או מאת דשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה
הנראית לעין לוחית־מספר ,שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
)ב(

העובר על הוראות סעיף ק ט ן ) א ( ׳ דינו י  -קנם חמישים לידות.

)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה והוא רש^י ליתן
.3
את1.הרשיון ,בהתחשב עם הוראות סעיף קטן )ב( ,או לסרב לתיתו.

בקשה לטתו
רשיון

)ב( לא יינתן רשיון אלא לאחר ׳שהמבקש המציא תעודו מאת הבוחן המאשרת
שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויינ :לשימוש והם מצויירים
בפנס אור קדמי ,במחזירור — אדום על גבי לבן -י -על הכנף האחוץית ,בפעמון ובמעצורים
תקינים.
)ג(

התעודה האמורה בסעיף ק ט ן ) ב ( תינתן חינם.

)ד(

תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה בה ניו1ן.

) ..ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שתי לירות אולם אם ניתן הרשיון
אחרי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
:.4
)א( ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר ,והוא יחליף כל לוחיודמםפר
מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.
)ב(

יוחית-טפפר

בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של לירה *חת.

. .5

חוק עזר לכפד־יבנה )רשיונות לאופניים( ,תשי״ד— — 1954בטל.

ביטול

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה )רשיונות לאופניים( ,ת;זכ״ג—1963״.

השם

3

>.־ נתאשר.
ו׳ בשבט תשכ״ג) 4בפברואר (1963

חיים משה שפירא
שר הפנים

יו סף ד ו א נ י
ראש .המועצה המקומית יבנה
אני מסכים.
ישראל בר־יה ודה
שר התחבורה

ק״ת  ,487תשי״ד ,עט׳ .607

קובץ התקנות  ,1448כ״ב באייר תשכ״ג16.5.1988 ,

1489

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקירית־מוצקין בדבר פתיחת עסקיים• וסגירתם׳
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין ז
״בית עסק״ — חנות ,משרד ,מחסן ,בית חרושת ,בית מלאכה ,קיוסק ,מזנון וכל מקום אחר
שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה ,לרבות מכירת כרטיסי כניסה
למקום תרבות או ספורט׳ בריכת שחיה ,בית נכאת ,תערוכה ,גן חיות ,בית עינוג או
מקיום הגרלה ,למעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל׳ בית עינוג ובית מרקחת?
״מזנון״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות והתעש
יות )הםדרתן( !
״קיוסק״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות
והתעשיות )הסדדתן(
״בית אוכל״ — מסעדה ,בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה
לשם צריכתם בו במקום ,למעט מזנון ,קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג ?
״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
הציבוריים$ 1935 ,
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— ,*1948כימי מנוחה ,תחילתם
חצי שעה לפני )שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
במוצאי ימי מנוחה ,וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה
וסופו בשעה  5למחרתו!
״פתוח״ — כולל אי סגירת בית עסק ,בית אוכל׳ בית מרקחת או בית עינוג והגשת אוכל
או משקה ועשיית עסק׳ מלאכה או עינוג בתוך בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת או
בית עינוג סגור?
״בעל״ — בעל בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת או בית עינוג ,לרבות שוכרו ,מנהלו׳
מחזיקו או העובד בו.
)א( בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —
.2
2

3

סגירת בתי
עסה בימים
שא י גם ימי
מנוחה

• ) (1חנות לממכר מזון —
בקיץ — בשעות שבין  20לבין ! 5
בימי שלישי בחדשים יולי ואוגוסט בשעות שבין  14לבין  20ובשאר ימי הקיץ
בשעות שבין  13.30לבין 15.30
בחורף — בשעות שבין  19.30לבין !6
) (2בית אוכל או קיוסק לממכר פירות ,שוקולדה ,גלידה ,סיגריות',מתונים
או משקאות קדים לא משכרים — בשעות שבין  24לבין !5
1
2
3
4

1490

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ •119
הוקי א״י ,כרד בי ,פרק קמ״ג ,עמי .1427
ע״ר  ,1935תוס׳  1מס׳  ,496עמ׳ .49
ע׳׳ר תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ מס׳ ,,4עמ׳ .12

קובץ התקנות  ,1418ב״ב באייר תשכ״ג16.5.1963 ,

) (3כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1ר) 4- (2פרט לטחנת קמח
בקיץ — בשעות שבין  19לבין  5ובשעות שבין  13.30לג^ין  15.30ז
בחורף—בשעות שבין  19לבין ,6
אולם מותר לפתוח.כל בית עסק עד שעה  22בכל אחד מהימים כ״ו ,כ״ז וכ״ח באלול ;
1:םן ? ג׳ ו־ד׳ בםיון ,אם
ח  /י״א ,י״ב וי״ג בתשרי? ז׳ באדר עד ט״ו בו? י״א ,י״ב וי״ג בנ
אותו יום אינו חל בשבת.
)ב( בסעיף זה —
״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלול
״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.
. .3

)א(

בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח ביה עסק או בית עינוג.

)ב(

ביום ,הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית

סגירת בתי
עסשביטי
ממחה

 :אוכל.

¿

)ג( בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב׳ לא 1יפתח אדם ולא ירשה
בעל לפתוח בית אוכל בשעות שבין  22לבין  10ובשעות שבין ! 15לבין סוף יום המנוחה,
ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת לא יגיש בו אדם אוכל או משקה צליווי
שעשועים ,נגינה או כיוצא באלה ,ולא ימכור בו ולא יגיש ולא ירשה בעל למכור או להגיש
משקה או אוכל אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח אחד בחוץ או אל

׳'׳•'׳••©יז• י י

לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנח|זה ,ובימים שאינם ימי
.4
מנוחה בשעות שבין  19לבין  ,6ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפ)תוח את בית המרקחת
שלו כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שיקבע ראש המועצה.
הודאות הסעיפים  3ו־ 4לא יחולו על בית עסק ,בית אוכל או בית מרקחת ,אש
.5
בעליהם הם כולם לא יהודים ,אינם מעסיקים בו יהודים בימי מנוח!|1׳ ואינם פותחים אותו
ואינם מרשים את פתיחתו בימי מנוחתם של בני עדתם.
.6

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500ליחיוץ.

.7

חוק עזר לקדית־מוצקין )פתיחת עסקימ וסגירתם( ,תשי״א— 19511י

.8
1963״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־מוצקין )פתיחת עסקיל! וסגירתם( ,תשכ״ג-

נתאשד.
י״ג בניסן תשכ״ג) 7באפריל (1963
)חט (85211

פנירתבתי
מרקחת

ר

תחולה

עבירות וענשים

בטל.

כימו?
השם

משה גושן
ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

ח י י ם משה ש פ י ר א
שד הפנים
5

ס״ת  ,200תשי״א ,עט׳ .1652

קובץ התקנות  ,1448כ׳׳ב באייר תשכ״ג16.5.1868 ,

1491
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הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

