רשיומות

קובץ התקנות
ז׳ באדר תשכ״ד

1547

תקנות שירות בטחון)שירות מילואים( ,תשכ״ד—1964
תקנות השותפויות )רישום( )תיקון( ,תשכ״ד—1964
תקנות הגנת השכר )דמי נסיעה וליגה ושכר בטלה של עדים והפ)ןדתם(! ,תשכ״ד—1964
תקנות מסילות הברזל הממשלתיות )סמכויות המנהל הכללי()ת קון(> תשכ״ד—1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש ירושלים—י•״ער הגיא( )שינוי התווי(.
תשכ״ד—1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש לראש־העין( ,זשכ״ד—. 1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )כביש עכו—צפת()שינוי התווי( ,ת? זכי ד—1964
צו הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח()כבישים ארציים! שוני!( תשכ׳׳ד—. 1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כבישים ארציים שונים( )מס׳  (2תשכ״ד-
1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות ברזל — מם׳ (22״ תשכ״ד—1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כבישים ארציימ! שוניןפ(ו ,תשכ״ג—תיקון טעות
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש צומת אשקלון• •גבול )עזה((׳ תשכ«י—
.
.
.
.
,
.
1964
הוראות שעת חירום )פיקוח על אניות()כלי שיס בים מרת(  ,תעיכ׳ ד—1964
אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 169סיון תשכ״ב )יוני (1962
ברזים מסגסוגת נחושת
לקווי מים  :ברז שופך )ברזי יציאה( ,תשכ״ד—. 1964
אכדזת תקנים )תקן ישראלי  — 170פיון תשכ״ב )יוני (1962
ברזים מסגסוגת נחושת
לקווי מים  :ברז גן( ,תשכ״ד—. 1964
אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 171תמוז תשכ׳׳ב )יולי (15*62
ברזים מםגסוגת נחושת
לקווי מים  :ברז מעבר( ,תשכ״ד—1964
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*םוי•
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812
813
814

814
815
815
816
817
818
819
820
820
821
822
823

מדוד לשלטון מקומי

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק ח פ ה תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—1964
חוק עזר לצפת )היטל עינוגים()תיקון( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר לרמת־גן)שמירת הנקיוך ואיסור העישון()תיקון( ,תשכ״ו—1964
חוק עזר לאזור )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ד^1964-
חוק עזר לגיזו)מם עסקים מקומי()תיקון( ,תשכ׳׳ד—. 1964
חוק עזר לדימונה )שמירת הנקיון ואיפור העישון()תיקון( ,תשכ^—1964
חוק עזר לירוחם )הסדרת השמירה( ,תשכ״ד—. 1964
חוק עזר לכפר־אתא )שמירת הנקיון ואיסור העישון()תיקון( ,תש^״ד—1964
חוק עזר לשדרות )רוכליט( ,תשכ״ד—. 1964

824
824
825
825
826
826
827

חוק שירות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
ת ק נ ו ת בדבר שירות מילואים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  24ו־ 45לחוק שידות בטחון ,תשי״ט—] 1959נוסת
משולב[ ,אני מתקין תקנות אלה:
אופ! חישוב
ענה

שנה לצורך הסעיפים  19ע ד  21לחוק תתחיל באחד באפריל ותסתיים בשלושים ואחד
.1
במרס הבא אחריו,

דינו ׳ 50מי
שסיים עיוות
סדיר

מי שסיים שירותו הסדיר תוך שנה מסויימת ,יחולו עליו לגבי אותה שנה הוראות
.2
הסעיפים  19עד  21לחוק ,ובלבד שלא ייקרא באותה שנה לשירות מילואים שנתי ,אלא
כתום ששה חדשים מהיום שבו סיים את שירותו הסדיר.

אי־תחו?ה

.3

עירות מימאים
שנתי המתחיל
בשנה אחת
ומסתיים בשנה
ש&אחריה

.4

התנאי המגביל בתקנה  2לא יחול על כל אחד מאלה:
) (1מי שערב סיום שירותו הסדיר היה חבר גרעין התיישבותי כמשמעותו
בתקנת משנה )ז( לתקנה  11לתקנות שירות בטחון ,תש״י— 1949ו י '
2

)(2

מי שסיים שירותו הסדיר בעקבות צו בדבר הפחתת שירות על פי פסקה

 1לסעיף ) 28ג( לחוק ,לאחר תקופת שירות שאינה עולה על ששה חדשים $
)(3

מי שסיים שירותו הסדיר לאחד שהמשך שירותו נדחה לפי בקשתו על פי

סעיף  29לחוק,
תקופת שירות מילואים שנתי שהתחילה בשלהי שנה אחת ונסתיימה׳ תוך כדי שירות

רצוף׳ בשנה שלאחריה ,דינה כאילו היתד ,כולה בשנה הראשונה.

ביטוי?.

.5

תקנות שירות מילואים )מס׳ (2׳ תשי״א— — 1951בטלות.

העם

.6

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון )שירות מילואים( ,תשכ״ד—1964״.

8

לוי

י״ט בשבט תשכ״ד ) 2בפברואר (1964
)חט• (73023

אשכול

שר הבטחון

ס״ח  ,296תעי״ט ,עט׳ .286
יףת  ,54תש״י ,עט׳ .283
ק״ת  ,199תשי״א ,עט׳  ; 1542ק״ת  ,1050תש״ד ,עט׳ <

1

2
3

פקודת השותפויות
ת ק נ ו ת בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  66לפקודת השותפויות ו ה ס ע י פ י ם ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת
1

סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה.־
2

בתוספת הראשונה לתקנות השותפויות )רישום(

.1

)(1
1
2
1

812

3

—

ב פ ר ט !  ,ב פ ס ק ה )ב( ,במקום ״15״ יבוא ״5״!

חוסי א״י ,כרד ג׳ ,פרק יו״נ ,עט׳ .1020
ע״ר תע״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
חוסי א״י ,כרד ג; עמ׳  1950ו ק׳׳ת  ,381תשי״ג ,עמ׳  ; 1336ס״ת  ,1068תשב״א ,עט׳ .284
קונץ התיןנות  ,1547ז׳ באדר תענ״ד20.2.1964 ,

)(2

בפרט ? ,2פסקה )ב( ,כמקום ״15״ יבוא ״5״ ! .

)(3

אחרי פרט 2׳ יבוא —
») 3א( על אף האמור בפסקאות )ב( שבפרטים ו־ 2לא יעלה סך כל
האגרות המשתלמות בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות מוגבלת
שאינה שותפות מוגבלת זרה &ו בעד הודעה על עינוי באחריות השותפים
כשמגדילים את ההון המוגבל של שותפות מו|בלת כאמור על 10,000
לירות ?
)ב( לא התחייבה שותפות מוגבלת בתשלום אגרהעל פי האמור בפסקה
)א( או התחייבה על פיה בתשלום אגדות כאמור בשיעור שאינו עולה על
 150לירות ,תשולם ,עם הגשת ההודעה שפסקד )ב( שבפרטים  1או 2
חלה עליה ,אגרה בשיעור של  150לירות.״

 . .2אגרות ששולמו ,לפי פסקה )ב( שבפרטים  1ד  2לתוספת הוץאשונן•
פסקז(ן )א( שבפרט  ,3ובלבד
;
תקנות אלה ,יובאו בחשבון לצורך קביעת המכסימום על פי
שאם שלמה שותפות מוגבלת אגרות בסכום כולל העולה על  10,!000לירות ,יראו לענין
הפסקאות האמורות ,כאילו שלמה אגרות בסכום של  10,000לירות.
ע

ר

ב

ת ח י

ל

ת ן ש

ל

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השותפויות )רישום( )תיקון( ,זשכ״ד—1964״.

.3

ג׳ באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964
<חמ (70560

הוראות מעבר

השם

דב יוסף
שר המשפטים

חוק הגנת השכר ,תשי״ח—1958
ת ק נ ו ת בדבר דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה של עדי ש ו ה פ ק ד ת ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21א)ג( ד 31לחוק הגנת השכר ,תשי״ח— 1958י ,אני
מתקין תקנות אלה:
הממונה על גביית השכר )להלן — הממונה( רשאי להורות כי לאדם שהתייצב בפניו
.1
,
,
כדי להעיד או .להגיש מסמך שבהחזקתו ישולמו דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה ,בשיעור שלא
יעלה על  7לירות ליום לדמי נסיעה או לינה או לשכר בטלה.

תשלום

 . 2הממונה רשאי להטיל על מי שמבקש •להזמין אדם להעיד לחפקןיד ,עמ הגשת בקשתן,
סכום שייקבע על ידי הממונה ובדרך שתיקבע על ידיו לכיסוי הודאות הנסיעה ,דמי לינה
ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו כאמור.

הפקדה

.3
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר )דמי נסיעה ולינ •* .ושכר בטלה של עדים
והפקדתם( ,תשכ״ד—1964״.

השם

כ״ז בשבט תשכ״ד ) 10בפברואר (1964
)חמ (75244

1

הוצאות עד

גאל אלון
שר העבודה

ם״ח  ,247תשי״ח ,עמ׳  ; 86ס״ה  ,417חשכ״ד ,עמי .35

קובץ התקנות  ,1«7ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

813

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר סמכויות המנהל הכללי
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (1)40ב( לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות׳ 1936

1

והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות
2

אלה:
החיפת

במקום תקנה  26לתקנות מסילות הברזל הממשלתיות )סמכויות המנהל הכללי(,

.1

 ,31938יבוא:
״תביעות
*
פ י

2

t

m

 .26המנהל הכללי רשאי לסלק תביעות לפיצויים בעד טובין שאבדו,
ניזוקו או נתעכבו! וכן הוא רשאי להסמיך את החשב ומנהל מסחרי של
מסילות הברזל לסלק תביעות כאמור עד לסך חמש מאות לירות בכל מקרה
בהתאם להוראותיו לגבי מקרה או סוג של מקרים.״

י י י ם

לתקנות אלד ,ייקרא ״תקנות מסילות הברזל הממשלתיות )סמכויות המנהל הכללי(

,

)תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
כ ״ ח ב ש ב ט ת ש כ ״ ד ) 11בפברואר(1964
»w
1
2

ישראל בד־יהודה
שד התחבורה

עייר  ,1936תופ׳  1טס׳  ,593עט׳ .169
ע״ר תע״ח ,תוס׳ א' מס׳  ,2עט׳ .1
ע״ר  ,1938תום׳  2מם׳  ,811עט׳  926ק״ת  ,916תשי״ט ,עט׳ ? ; 1499״ת  ,1335תשכ״ב ,עמ׳ .2242

3

;

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(* 1943 ,
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—•
 , 1948אני מצווה לאמור:
2

חחו?ת הפקודה
ע? דיר

רעות ?עיין
בהעתק המפה

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציון 168.540—133.430
.1
בקירוב ,על הכביש ירושלים — שעד הגיא ומסתיימת בנקודת ציון 152.070 — 135.460
בקירוב׳ על הכביש ירושלים — שער הגיא המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר
כ 4810/הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה.
העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז ירושלים ,רח׳ הנביאים ,52

.2

ירושלים ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש ירושלים — שער

.3

הגיא( )שינוי התווי( ,תשכ״ד—1964״.
יגאל אלון
שר העבודה

י״ט בשבט תשכ״ד ) 2בפברואר (1964
)חט (75050
1
2

814

ע״ו  ,1943תוס׳  1מס׳  ,1305עמ׳  ; 40ס״וו  ,71ת׳טי״א ,עמ׳ .74
ע״ר תע״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
קובץ התקנות  ,1547ז׳ באדר תעכ״ד20.2.1964 ,

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוי(1943 ,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 1943 ,יי
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 1948׳ אני מצווה לאמור:
2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 143.5«)—167.630
.1
בקירוב ,על הכביש פתח־תקוה—מסעף אפק־לוד ומסתיימת בנקודת *׳יון 144.050 — 167.620
בקירוב ,על הכביש כפד־סבא—דאש־העין—לוד׳ המסומנת לשם זיהו* בקו אדום במפה מספר
 4807ערוכה בקנה מידה  1:20.000והחתימה ביד שד העבודה.

תחולתהפקודה
עי ירד

העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוזות תל־אביב והמרכז ,רח׳ הרצל
.2
 ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות ?עיין
בהעתק המפה

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוחן )בביש לראש־העין(,
.3
תשכ״ד—1964״.

השפ

כ״ז בשבט תשכ״ד ) 10בפברואר (1964
)חט (75050

יגאל אלון
שר העבודה

עייר  ,1913תוס׳  1מס׳  ,1305עט׳  ; 40פ״ח  ,71תשי״א ,עט׳ .74
־ ע״ר חש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עמ׳ .1
1

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

.1
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציון 160.000—258.150
259.200
ציון
בנקודת
ומסתיימת
עכו—צפת
הכביש
על
בקירוב׳
•  188.000בקירוב ,על
הכביש עכו—צפת ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ 479|7/ערוכה בקנה מידה
 1:20.000והחתימה ביד שר העבודה.

תחולת הפקודה
על דיר

העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז חיפה|< ,זדדות הכרמל  ,1חיפה,
.2
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות ?עייז
בהעתק המפח

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כ|ביש עכו—צפת( )שינוי
.3
התווי( ,תשכ״ד—1964״.

השם

ב״ז בשבט תשכ״ד ) 10בפברואר (1964
)חט (75050

יגאל אלון
?זד העבודה

י »״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עט׳  ; 40ם״ח  ,71תשי״א ,עט׳ 74
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א' מס׳  ,2עטי •1
8

קובץ התקנות  ,1547ז׳ באדר תשב״ד20.2.1904 ,

815

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדבר תחולת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(׳ 1943

1

)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 1948׳ אני מצווה לאמוד:
2

תחולת הפקודה
על דרכים

הפקודה תחול על הדרכים המפורטות בטור א׳ בתוספת ,שעליהן הוכרז לפי פקודת
.1
הדרכים )רחבן והתווית!(  ,במקומות שצויינו לצד כל אחת מהן בטור ב׳ ,ברוחב עד  50מטר.
3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כבישים ארציים שונים(,

,2

תשכ״ד—1964״.
תוספת
טור א׳

ירושלים — תל־אביב־יפו

פרט  1בתוספת א׳ לצו מם׳  17לשנת ,1936
ע״ר  ,1936תוס׳  2מס׳  ,575עמ׳ !122
ק״ת  ,454תשי״ד ,עמ׳ .931

שעד הגיא — בית גוברין

פרט )ב׳( לצו מיום ,13.3.1933
ע״ר  ,1933תוס׳  2מס׳  ,349עמ׳ ! 131
סעיף  2לצו מיום 13.3.1933׳
ע״ר  ,1933תוס׳  2מס׳  ,349עמ׳ ! 132
ק״ת 455׳ תשי״ד ,עמ׳ ! 947
ק״ת  ,959תש״ך ,עמ׳ .212

בילו—רמלה—לוד—בני
עטרות—פתח־תקוה

פרט  8בתוספת חלק א׳ לצו מיום ,27.9.1926
ע״ר  ,1926תוס׳  2מס׳  ,172עמ׳ !504
צו מס׳  106לשנת ,1939
ע״ר  ,1939תום׳  2מס׳  ,932עמי ! 707
צו מס׳  144לשנת ,1939
ע״ר  ,1939תוס׳  2מס׳ 960׳ עמ׳ ! 1054
ק״ת  ,464תשי״ד ,עמ׳ .1149

נצרת—עפולה—בית שאן—
מעוז חיים—גבול

פרט  9לצו מס׳  111לשנת ,1934
ע״ר  ,1934תום׳  2מם׳  ,451עמ׳ ! 554
ק״ת 1192׳ תשב״א ,עמ׳ •2666

גבול—מטולה—דאש פנה—
טבריה—בית־שאן—גבול

פרט  12לצו מס׳  111לשנת 1934׳
ע״ר  ,1934תוס׳  2מס׳  ,451עמ׳ ! 554
ק״ת 1192׳ תשכ״א ,עמ׳ .2666

1
2
3

816

טור ב׳

ע״ר  ,1943תום׳  1טס׳  ,1305עמ׳  ; 40ם״ח  ,71תשי״א ,עט׳ .74
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קכ״ט ,עט׳ •1282
קובץ התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

טור ב׳

טור א׳

מכביש נצרת—טבריה-
לכביש עכו—צפת

פרט  7בתוספת לצו מיום ,15.9.1939
ע״ר  ,1939תום׳  2מם׳  ,936עמ׳ ?733
ק״ת  ,455תשי״ד ,עמ׳ .945

חיפה—עכו — ראש הנקרה

פרט  14בתוספת א׳ לצו מס׳  17לשנת ,1936
ע״ד  ,1936תום׳  2מס׳  ,575עמ1122 1
ק״ת  ,454תשי״ד ,עמ׳ .930

חיפה—נצרת—טבריה

פרט  2בתוספת א׳ לצו מס׳ 4 17שנת ,1936
ע״ר  ,1936תוס׳  2מס׳  ,575עמ? 122 1
פרט  15בתוספת א׳ לצו מם׳  17לשנת ,1936
ע״ר  ,1936תוס׳  2מס׳ 575׳ עמן »122
ק״ת  ,553תשט״ז ,עמ׳ ;23
ק״ת  ,1063תשכ״א ,עמ׳ .212

כ״ג בכסלו תשכ״ד ) 9בדצמבר (1963
)חמ (75050

נ אל א ל ו ן
שר העבודה

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

2

הפקודה תחול על הדרכים המפורטות בטור א׳ בתוספת ,שעליהן הוכרז לפי פקודת
.1
הדרכים )רחבן והתוויתן(  ,במקומות שצויינו לצד כל אחת מהן בטור ב׳ ,ברוחב עד  50מטר.
3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כ|בישים ארציים שונים(,
.2
)מס׳  ,(2תשכ״ד—1964״.

1

2

3

תחולת הפקודה
ע ?

י ר כ י ט

השש

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמי  ; 40ם״ה  ,71תשי׳׳א ,ע0׳ .74
ע״ר תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קכ״ט ,עמ׳ .1282

קיביי החקנוח

 ,1547ז׳ גאדר וזשכ״ד20:2,1964 ,

817

תוה&ת
טור א׳

אשקלון—צומת פלוגות—
בית גוברין—גבול
המדינה
באר־שבע—צומת פלוגות-
מסעף מלאכי

טור ב׳

פרט  8בתוספת א׳ לצו מס׳  17לשנת 1936׳
ע״ר  ,1936תום׳  2מם׳  ,575עמ׳ ! 122
ק״ת  ,959תש״ך ,עמ׳ .213
פרט  3בתוספת לצו מם׳  17לשנת ,1936
ע״ר  ,1936תום׳  2מס׳  ,575עמ׳ % 122
סעיף  3לצו מיום  24במאי ,1943
ע״ר  ,1943תום׳  2מס׳  ,1268עמ׳ * 406
ק״ת 455׳ תשי״ד׳ עמ׳ .941

סדונ*—חצבה—אילת

פרט  1בתוספת לצו מס׳  136לשנת ,1936
ע״ר  ,1936תוס׳  2מס׳  ,655עמ׳ .1276

באר־שבע — עמר—גבול
)חברון(

פרט  3בתוספת לצו מס׳  17לשנת ,1936
ע״ר 1936׳ תום׳  2מס׳ 575׳ עמ׳ .122

ניצנה — כביש באר־שבע-
אילת )מסעף הנגב(

פרט  3בתוספת לצו מם׳  17לשנת ,1936
ע״ר 1936׳ תוס׳  2מס׳ 575׳ עמ׳ .122

כביש פלוגות—גילת
" סעד—גבול המדינה

פרט  7בתוספת לצו מס׳  17לשנת ,1936
ע״ר 1936׳ תום׳  2מס׳ 575׳ עמי .122

כ׳ בשבט תשכ״ד ) 3בפברואר (1964
״

״

יגאל אלון
שר העבודה

 3 0 5 0ז >

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו ב ד ב ר ה ט ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—
 1948׳ אני מצווה לאמור:
1

2

הפקודה תחול על חלקות רישום קרקע המפורטות בתוספת כמסומן בצבע אדום בתש־
.1
ריטים מס׳ /11ק/11,23/ק 24/ד/11ק ,25/הערוכים בקנה מידה  1 :1,250והחתומים ביד שר
התחבורה ביום כ״א בשבט תשכ״ד ) 4בפברואר .(1964
1
2

ע״ר  ,1943חוס׳  1טס׳  ,1305עמ׳ .40
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
קובץ התקנות  ,1547ז׳ באדר תעכ־ד20.2.1964 ,

העתקים מהתשריטימ האמורים מופקדים לעיון בשעות העקודה הרגילות בכל אחת

.2

מהלשכות האלה:
)(1

הלשכה הראשית של אגף רישום והסדר הקרקעות ,מגרש הרוסים,

ידושלימ?

.3

)(2

לשכת רישום הקרקעות ,חיפה!

)(3

מינהל המחוז ,חיפה!

)(4

לשכת מהנדס העיד ,עידית חיפה!

)(5

לשכת מהנדס מחוז הצפון ,רכבת ישראל ,חיפה.

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה ופיתוח( )אפילות ברזל — מם׳ ,(22

תשכ״ד—.*1964

תופפת
מספר
הגוש

מספר החלקה

10873

7׳ 23 ,22 ,21 ,20 ,17 ,9

10874

94 ,92 ,91,90 ,89 ,88 ,12 ,9

10902

51 ,48

כ״א בשבט תשכ״ד ) 4בפברואר (1964
)חמ (75501

ישר^ל בר ־יה ודה
שר התחבורה

תיקון ט ע ו ת
בצו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כבישים ארציים שונים( ,תשכ״ג—
 ,1963שפורסם בקובץ התקנות  ,1442תשכ״ג ,עמ׳ 1393
בטור זו במקום ״אשקלון״ צ״ל
״צומת אשקלון״ ,ובמקום ״גבול עזה״ צ״ל ״גבול לטרון״.
כ״ז בשבט תשכ״ד ) 10בפברואר (1964
)חמ (75050

1

ק״ת  ,1516תשכ״ד ,עמי .305

קובץ.התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

יגאל אלון
שד העבודה

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר שעליה הוכרז לפי פקודת הדרכים )רחבן
,1
והתוויתן(  ,בתוספת א׳ לצו מס׳  7לשנת  ,1938פרט  ¡1ע״ר  ,1938תוס׳  2מס׳  ,750עמ׳ ! 71
ק״ת  ,959תש״ך ,עמי .214
3

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש צומת אשקלון—

.2

גבול )עזה(( ,תשכ״ד—1964״.
כ״ז בשבט תשכ״ד ) 10בפברואר (1964
)חט 5050״

יגאל

אלון

שר העבודה

1
2
5

ע״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עט׳  ; 40ס״וו  ,71תשי״א ,עט׳ .74
ע״ר תש״ח ,תום׳ א' טס׳  ,2עט׳ •1
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קב׳׳ט ,עט׳ .1282

תקנות־שעת־חירום)פיקוח על אניות( ,תש״ח—1948
הוראות בדבר שיט בים כ נ ר ת
בתוקף סמכותי לפי תקנות 3 ,3א ו־ 14לתקנות־שעת־חירום )פיקוח על אניות(,
תש״ח— / 1948אני מורה לאמור:
בעליו או רב־חובלו של כלי שיט הרשום בישראל או השייך לאזרח או לתושב ישראל,

.1

השכור או המשועבד ל ו ) ל ה ל ן — כלי השיט( ,לא ישיטו ולא יפליג בו בים כנרת אלא לפי
ההיתר כאמור בתוספת ובהתאם לתנאים הכלולים בו•
הוראית־שעת־חירום )פיקוח על אניות( )כלי שיט בים כינרת( ,תשכ״א— 1961״ —

.2
בטלות.
.3

תחילתו של תקנות אלה יהא כתום  15יום מיום פרסומן ברשומות.

.4

להוראות אלה ייקרא ״הוראות־שעודחירום )פיקוח על אניות( )כלי שיט בים כנרת(,

תשכ״ד—1964״.
1

ע״ר תש״ה ,תום׳ א׳ מם׳  ,21עט׳  ! 56ס״ח  ,413תשכ״ד ,עט׳ .40

קובץ התקנות  ,1547ז׳ כאדר ת׳עכ״ר20,2.1964 ,

תופפת

.

י

)תקנה (1

היתר שי־ט בים כ נ ר ת ותנאיו
 .1השיט מותר בכל ים כנרת פרט.לאזור שבו נאסר השיט לפי הודאד מאת משטרת ישראל
או מטעמה וכפי שנקבע בהודאה כאמור )להלן — הוראת איסור(.
.2

אפשר למסור הוראת איסור בכתב או בעל פה לבעלים או לרב־ההובל של כלי השיט.

 .3נמסרה הוראת איסור בהתאם לסעיף  2שעה שכלי השיט נמצא !:אזור בו נאסר השיט,
ישיטו ויוציאו בעליו או רב״חובלו במהירות האפשרית אל מחוץ לאזור האסור או ינקוט
בכל אמצעי בטיחות אחרים כפי שיידרש בהוראה מאת משטרת ישראל או מטעמה.
) .4א( כלי השיט יהא מצוייר בציוד כלהלן:
) (1שלושה לפידים אדומים!
) (2לפיד עשן כתום או מצוף עשן כתום!
) (3עוגן בגודל המתאים לעגינתו של כלי השיט ,והמחונן לכבל או חבל שהוא
באורך של  40מטר לפחות ובעובי מתאים לעגינתו של כלי השיט.
)ב( הציוד יהא ראוי לשימוש מיידי.
לצורך קריאה לעזרה בשעת מצוקה יפעיל בעליו או רב־חוב^יו של כלי השיט את
.5
הציוד המפורט בפסקאות ) (1ו־) (2לסעיף ק ט ן ) א ( לסעיף .4
כ״ח בשבט תשכ״ד ) 11בפברואר (1964
)חמ (756007

ישראל ב ר ־ י ה ו ד ה
שר התחבורה

ק״ת  ,1168חשב״א ,עט׳ .2043

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
אכרזה על תקן כתקן רשמי
 :בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק הזקנים ,תשי״ג—/ 1953
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
התקן הישראלי ״ת״י  — 169םיון תשכ״ב )יוני  — (1962ב1רזים מםגסוגת נ ח
-.1
,
לקווי מים :ברז שופך )ברז יציאה(״ הוא תקן רשמי.
.2

ו ש ת

התקן האמור הופקד:
) (1במשרד הממונה על התקינה׳ משרד המסחר והת|נשיה ,רח׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־יפו!

אכרזח על

תקז בתקן
רשמי

טקוטות
הפקדת התק!

) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משדד המסחר והו^עשיה ,רח׳ אגרון ,30
ירושלים•!
ם״ח  ,116תש י״ ג ,עט׳ .30
קובץ התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

821

) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה׳ רח׳
מזא״ה  ,76תל־אביב־יפון
)(4

במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דרך העצמאות,

חיפה t
)(5

במכון התקנים הישראלי ,דחי בני־ישדאל ,דמת־אביב׳ תל־אביב־יפו,

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
תחילה

.3

ביטול

אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 169דצמבר  — 1955ברזים מסגסוגת נחושת לקווי
.4
מים :ברז שופך )ברז יציאה(( ,תשי״ח— — 1958בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

תחילתה של אכדזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

2

השם

.5

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 169םיון תשכ״ב )יוני (1962

ברזים מםגםוגת נחושת לקווי מים :ברז שופך )ברז יציאה(( ,תשכ״ד—1964״.
מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

ט״ו בשבט תשצ״ד ) 29בינואר (1964
)(74082 W

ק״ת  ,766תשי׳׳ח ,עמ׳ .660

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
אכרזה על ת ק ן כתקן רשמי
בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי״ג—1953
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
אבוזה ע5
 tpnבתק!
רשמי
מקומות
הפקדת התק!

התקן הישראלי ״ת״י  —170םיון תשב״ב )יוני  — (1962ברזים מסגםוגת נחושת לק^יי
.1
מים :ברז מעבד״ הוא תקן רשמי.
.2

התקן האמור הופקד:
) (1במשרד הממונה על התקינה׳ משרד המסחר והתעשיה ,רדו׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־יפו!
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ אגרון ,30
ירושלים $
)(3

במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,ר ח׳

מזא״ה  ,76תל־אביבייפו?
)(4

במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דדך העצמאוןן,

חיפה <
)(5

במכון התקנים הישראלי ,רח׳ בני־ישראל ,רמת־אביב׳ תל־אביב־יפו,

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין ב ו במקומות האמורים.
ם׳יח  ,116תשי״ג ,עמ׳ •30

822

קובץ התקנית  ,1547ן׳ באדר תשנ׳׳ד20.2.1961 ,

תחילה

תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.
אכדזת תקנים )תקן ישראלי  — 170דצמבר  — 1955ברזים מםגסוגת נחושת לקףן־י
.4
מים :ברז גן( ,תשי״ח— — 1958בטלה מיום תחילתה של אכרזה ז!
2

,

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  - 170םיון תשכ״ב )יוני — (!962

.5

ביטול

השט

ברזים מסגםוגת נחושת לקווי מים :ברז גן( ,תשכ״ד—1964״.
י״ד בשבט תשב״ד ) 28בינואר (1964
)חט (74082

מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

ס״ת  ,766תשי״ח ,עט׳ .660

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
אכרזה על תקן כתקן רשמי
בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק ,תקנים ,תשי״ג—, 1953
1

שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
התקן הישראלי,,ת״י —171תמוז תשכ״ב )יולי  — (1962בדזיט מסגסוגת נחושת לקווי

.1

מיס :ברז מעבד״ הוא תקן רשמי.
.2

אברזה על
כ ת י | ז

רשמי

התקן האמור הופקד:
) (1במשרד הממונה על התקינה׳ משרד המסחר וד|תעשיה ,רח׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־יפו ?
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר !)התעשיה ,רח׳ אגרון ,30
ירושלים»

טקוטות
הפסדת התקז

) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה׳ דה׳
מזא״ה  ,76תל־אביב־יפו <
) (4במשרד מנהל מ ח ה חיפה והצפון ,משרד המכיחר ז^תעשיה ,דרך העצמאות,
חיפה»
) (5במכון התקנים הישראלי ,רח׳ בני־ישראל ,רמת־ אביב ,תל־אביב־יפו,
וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
.3

תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

תחילה

*4

אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 171דצמבר  — 1955ברזיוז מסגםוגת נחושת לקווי

ביטול

מים :ברז מעבר( ,תשי״ח— — 1958בטלה מיום תחילתה של אכריח זו.
2

לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  .—171תמוןו תשכ״ב )יולי — (1962

.5

השפ

ברזים מסגםוגת נחושת לקווי מים :ברז מעבר( ,תשב״ד—1964״.
ט״י בשבט תשכ״ד ) 29בינואר (1964
)חט (74082

מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

ם״ח  ,118תשי״ג ,עט׳ .30
י לו״ה  ,766תשי״ח ,עט׳ .661
1

שוג־-יז התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

«23

מדור

ל ש ל ס ו ן מקובלי־
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית עמק־חפר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , .1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטת והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

י!יז
בתוספת

תי

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )מג(,
.1
בטור א׳ ,במקום שם הישוב ״כפר ידידיה״ יבוא ״ידידיה״.
3

0

השם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק־חפר ,תיקון מס׳ ,(2

,2

תשכ״ד—1964״.
י״גבשבט תשכ״ד )27בינואר (1964
)חט (8001
1
2
3

חיים משה שפירא
שר הפנים

עייר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ו תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עטי .1
ס״ת  ,797תשי״ח ,עמי  ;1256ק״ת  ,1496תשכ״ד ,עמי .66

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לצפת בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית צפת
חוק עזר זה:
ג

תיקו! התוספת

בתוספת לחוק עזר לצפת )היטל עינוגים(׳ תשי״א— , 1950בסעיף  ,1במקום סעיף

.1

2

ק ט ן ) ב (  ,יבוא:
״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
כרטיס שטחירו
באגורות

שיעור ההיטל

 12.5אגורות

עד 31.3
למעלה מ־ 31.3עד 47.8

 19.5אגורות

למעלה מ־ 47.8עד 59.8

 30אגורות

למעלה מ־59.8
השם

.2

 70%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5א ג ד
רות יהיו פטורות מהיטל.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חרק עזר לצפת )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
אברהם הכהן
ראש עירית צפת

נתאשד.
י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964
)חט (894001

חיים משה
_______
r
1
2

824

שפירא

שר הפנים
י

ע״ר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,131תשי״א ,עט׳  ; 283ק״ת  ,868תשי״ט ,עט׳ .720
קיבץ התקנית  4547ז׳ באייר ח׳8כ״ד20,2.1964 ,

פקודת העיריות1934 ,
\

חוק עזר לרמת-גן בדבר שמירת הנקיון ואיסור העין?שון

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳  , 1934מתקינה מועצת עירית רמת־
ג

גן חוק עזר זה:
:סעיף  6לחוק עזר לרמת־גן)שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תש|•

.1
.2

"

 —W—1958בטל.

2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן )שמירת הנקיון ואיסןר העישון( )תיקון(,

ביטו?טעיו*6

השם

תשכ״ד—1964״.
קריניצי

אברהכ
ראש ע רית דמת־גן

נתאשר.
יי״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964
)חט (807026

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

עייר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
ק״ת  ,791תשי״ח ,עמ׳ .1164

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל א ז ו ר ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  /1^41מתקינה המועצה
המקומית אזור חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״תעודה״ — אישור בכתב בכל עניין שבסמכות המועצה!
״המועצה״ — המועצה המקומית אזור.
.2

הגדרות

תעודות

 .ראש המועצה דשאי לתת ,לאשר או לקיים תעודה או העתק תעו|״ה.

)א( המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיז|ור שנקוב בתוספת.
.3
)ב( המועצה רשאית להפחית א ת האגרה או לוותר עליה אכ המבקש הוא עני ,או
מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת ,שמטרתו אינה הפקת רווחים.

אגרות

ביטול

.4

חוק עזר לאזור )אגרת תעודת אישור( ,תשי״ב— — 1951בטל.

.5

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור )אגרת תעודת אישור( ,ת^כ״ד—1964״.

2

השם

תופפת
)סעיף (3
אגרת תעודת אישור —

לירה אחת.

נתאשר.

מא ר די־נור
ראש המועצה המקומית אזור

י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964

)חט (81051

חיים משה
_______

שפירא

שר הפנים

* ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .110
ק״ת  ,221תשי״ב ,עט׳  ;227ק״ת  ,313תשי״ג ,עט׳ .273

2

קובץ התקנות ,1547.ז׳ באדר תשכ׳׳ד20.2.1964 ,

825

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לגיזו בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
ג

הרשמות המקומיות )מס עסקימ( 1945 ,׳ מתקינה המועצה האזורית גיזו חוק עזר זה:
2

תיקו! התוספת

בתוספת לחוק עזר לגיזו )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956

.1

3

) ל ה ל ן — ח ו ק העזר

העיקרי( ,במקום הפריט:
״אספקת גז ,סוכנות לאספקת גז
יבוא:

150״

״אספקת גז לבישול ולחימום ,לפי מספר הלקוחות — ובלבד אם הגז מסופק
למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
25

עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות או חלק מהם
למעלה מאלף לקוחות — לכל  200לקוחות נוספים

25״

או חלק מהם
תחילה

.2

הוראות מעבי

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1963/64והוא
.3
ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על פי חוק
העזר העיקרי בעד שנת  1963/64ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

השם

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגיזו )מם עסקים מקומי( )תיקון(׳ תשכ״ד—1964״.

.4

יואב

נתאשר.
י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964

תיבון

ראש המועצה האזורית גיזו

)חמ (81720

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2
3

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .110
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמי .115
ק״ת  ,634תשי׳׳ז ,עמי  ; 31ק״ת  ,1376תשכ״ג ,עמי .168

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לדימונה בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  ,* 1941מתקינה המועצה
המקומית דימונה חוק עזר זה:
ביטול םעייי 0

סעיף  6לחוק עזד לדימונה )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,ת ש י ״ ט ~  — 1 9 5 9בטל.

.1

2

1
2

826

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עטי .119
ק״ת  ,947תש י ״ט ,עט׳ .1206
קובץ התקנית  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1904 ,

לחוק עזר זה ייקרא'״חוק עזר לדימונה )שמידת הנקיון ואיםוון העישון( )תיקון(,

.2

ה׳«ט

תשכ״ד—1964״,
עמרם

נתאשד.
י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964

לרד ו

ראש המועצה המקומית דימונה

)חמ (81921

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לירוחם בדבר הסדרת השמידו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1 9 4 1וסעיף  3לחוק
הרשויות המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א— , 1961מתקינה המקיצה המקומית ירוחם
חוק עזר זה:
1

2

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית ירוחם»
״דשות״ — רשות שמירה שהוקמה לפי סעיף , 2
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— 1953י.
בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות•

.2

.3
הדשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחום שיפוטה בעלי זכות בחירה•
למועצה.
מספר חברי הדשות יהיה שלושה.

.4

.5
המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות ,הרכבה
וכל שינוי בהרכבה.

דשות השמירה

מימי הרשות

הרכב הרשות
הודעה ע5
מינוי

.6

הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

חובת השמירה

.7

הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמי4ה

רשימת חייביס
בשמירה

הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בה?ו חייב תושב הרשום
.8
ברשימה )להלן — השומר( לצאת לשמירה.
השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף .8

.9

קביעת מועדי
השמירה
חובת השומר

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1151עמי .119
י־ ס״ח  ,346תשכ״א ,עמי .169
' ק׳׳ת  ,389חשי״ג ,עמי 4ז 11ו ס״ת  ,1353חשכ״ב ,עמ׳ .2489
1

;

קוב׳ו התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1604 ,

827

הצגת הרשימה

 .10הרשימה וכל מידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו במשרד ממועצה ובכל מקום ציבורי
אחר שתורה הרשות.

מסירת העתק
הרש־ימה

 .11על אף האמור בסעיף  ,10רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסי־
דור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

חובת הציות
לרשות

 .12שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה ,חייב למלא אחרי הודאות הממונה על השמירה
בכל עניו הנוגע לשמירה בתחום שיפוטה של המועצה.

ענשים

 .13העובד על הודאות חוק עזר זה ,דינו — קנס  300לירות ,ואם הורשע כבר על עבירה
כאמור — מאסר  3חדשים או קנס  300לירות.
.14

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירוחם )הסדרת השמירה( ,תשכ״ד—1964״.
נתאשד.

י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964
)חמ (83220

פנחס מ וציני ק
ראש המועצה המקומית ירוחם

חיים משה שפירא
שד הפגים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־אתא בדבר שמירת הנקיון ואיסורי העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941
המקומית כפא־אתא חוק עזר זה:
ביט!?

השם

ם ע

י

י 6

מתקינה המועצה

.1
בטל.

סעיף  6לחוק עזר לכפר־אתא )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תש״ך—1960

.2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־אתא )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(׳

2

—

תשכ״ד—1964״,

נתאשר.
א׳ בשבט תשכ״ד ) 15בינואר (1964

צבי הדר
ראש המועצה המקומית כפר־אתא

<חמ (834402

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

828

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ק״ת  ,1014תש״ר ,עט׳ .1170

קובץ התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

:

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשדרות בדבר רוכליש

;:

.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,\ 194.1 ,מתקינה המועצד
המקומית שדרות חוק עזד זה:
בחוק עזר זה —

.1

הגדרות

״דוכן״ — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם ?
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— 1948׳ כיומי מנוחה ,תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי י|מי מנוחה עם צאת
הכוכבים ז •.
״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות ?
,׳״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חר|ק עזר זה!
״עגלה״ — כלי הובלה ,הנםחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכות אדם או בכוח בעלי־חיים!
״ראש המועצה״— לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
|
כולן או מקצתן.
2

לא יעסוק רוכל בעסקו ,בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחדו^ ,ברחוב או במקום
.2
ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.
לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניד עגלה׳ דוכן ,תבנית,
.3
מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספר ,ממגרש משחקיה ,,מגינה או מגן.
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.
לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש בכל צורה שהיא׳!לבנין׳ לגדר׳ לעמוד
.5
!
י
או למבנה אחד.

שטחים אסורים,
ברוכלות
איסור חניה

איםורהניה
שלא בשעת
התעסקות
איסור לקשור
במבנהו •

.6

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

.7

לא יכריז רוכל על טובין או אומנותו באופן הגורם לרעש.

איסור רעש

.8

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו.

נקיח

.9

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  6.00לבין .21.00

שעות
הרוכלות׳

 .10ראש המועצה ,רשאי לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
גם לאחר השעה .21.00

מקום חחוקת
עגלה

היתר
התעסקות

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

ימי רוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.

רשיוז לשימוש
בעגלה

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחד נתינתו.

תוק *1הדשיוז

1
2

ע״ר  ,1041תום׳  1מם׳  ,1154עמי ».11
עייר תש״ח ,תום' א' מם׳  ,4עט׳ .12

קוב*ו התקנות  ,1547ז׳ באדר תשכ״ד20.2.1964 ,

829

אגרת הרשיון

 .14בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגדה בשיעור של חמש לירות
אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר יהיה שיעור האגרה שתי לידות ר 50אגורות
בלבד.

תחולה

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

רשיונות

)א(

.16

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

)ב( ראש המועצה דשאי ליתן את הרשיון ,להתלותו או לבטלו וכן דשאי הוא לכלול
ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
תבניתו של
עגלות

 .17אם אין הוראה אהדת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי דאש
המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

לוחית־מםפר
לעגלה

 .18רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נדאה לעין,
לוהית־מספר שיתן לו ראש המועצה .הלוחית תכלול ,נוסף למספד ,את שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל׳ מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו .בעד כל לוחית־מספר
תשולם למועצה אגרה בשיעור של לידה אחת.

סידור טוביו
על עגלת

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

דרישה לסלק
עגלות

 .20ראש המועצה ,המפקח או שוטר׳ רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,
תבניתו׳ מגשו או הטובין מהמקום 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  ,20רשאייראש המועצה ,המפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכן ,התבנית,
המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחדים.

איפור הפרעה
למפקח

 .22לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
חוק עזר זה.

ענשים

 .23העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס  500לידות׳ ובמקרה של עבירה
נמשכת דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחד שחוייב בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות )רוכלים( ,תשכ״ד—1964״.

.24

נתאשר.
י״ג בשבט תשכ״ד ) 27בינואר (1964

יהונתן יפרח
ראש המועצה המקומית שדרות

)חמ (856811

חיים י מש ה שפירא
שד הפנים
8

830

הממיר  40אגורות

דיני מדינת ישראל ,נופת חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173

קוביו התקנות  ,1547ז׳ באדר תשב״ר20.2.1964 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושליע

