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חוק הזרעים ,תשט״ז—1956
ת ק נ ו ת ב ד ב ר גידול• ש ת י ל י ם ו מ כ י ר ת ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  3ו־ 4לחוק הזרעים׳ תשט״ז— ,* 1956אני מתקין תקנות
אלה:
הגורות

בתקנות אלה—
.1
״הרשות״ — רשות שמונתה על ידי שר החקלאות ,מבין יצרני השתילים ועובדי מדינה׳
לצורך תקנות אלה $
״שידות לבקודת זרעים ושתילים׳׳׳ — השידות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות!
״שתיל״ — נטע צמח שהונבט או פתח שרשים ונועד לנטיעה<  •:י•
״משתלה״ — מקום בו מנביטים ,משרישים או מגדלים שתילים <
״מוכר״ — מי שקיבל היתד למכור שתילים על פי תקנות אלה!
״המנהלי׳ — מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל לענין תקנות אלה!
״מפקח״ — מי שמונה להיות מפקח על פי סעיף  6לחוק $
״משתלה מאושרת״ — משתלה המתנהלת בהתאם להוראות תקנה ! 5
״שתל״—מי שמחזיק ומנהל משתלה מאושרת.

זרעים
טשובחים

.2

ייצור
שתילים
ומכירתם

לא יגדל אדם למכירה ולא ימכור שתילים אלא אס נתקיימו בהם ההוראות המפורטות
.3
לגבי סוגיהם בתוספת הראשונה וכן הודאות תקנות אלה במידה והן מתיישבות עם ההודאות
שנקבעו להם בתוספת הראשונה ,ובלבד שהוראות תקנות אלה יחולו אף על שתילים שלא
נקבעו להם הוראות מיוחדות בתוספת הראשונה'.

דרכים לקידום
שתילים

.4

רשיון
למשתלה

.5

שתילים שנתקיימו בהם הודאות תקנות אלד< מוגדרים בזה כמשובחיס.

הרשות תציע לשר תקנות׳ תקנים ודרישות לקידום ייצור השתילים.
)א(

לא יחזיק אדם ולא ינהל משתלה ולא ימכור שתילים ממנה ,אלא אם יש לו

רשיון בד־תוקף מאת המנהל )להלן — רשיון משתלה( ,ובתנאים שייקבעו ברשיון.
)ב(

תוקף רשיון למשתלה לא יעלה על שנה אחת מיום הוצאתו והוא יפקע ב־15

ביוני של כל שנה.
•היתר לגידול
שתילים
בקשת להיתר

לא יגדל אדם שתילים מכל סוג במשתלה שניתן עליה רשיון אלא על פי היתר מאת

.6

המנהל ומאותו סוג שהתיר.
המנהל דשאי לקבוע טופס בקשה למתן רשיון משתלה ולכלול בו פרטים ודרישות,
.7
קבע המנהל כאמור ,לא תוגש בקשה אלא בטופס שקבע.

טועד הגשת
בקשה

.8

בקשה לרשיון תוגש למנהל בתקופה שמהראשון ביוני עד חמישה עשר בו בכל שנה.

מת! רשיח

.9

המנהל רשאי לתת רשיון משתלה ,לסרב לתיתו ,להשהותו או לבטלו.

בדיקת
משתלה

לא יתן המנהל רשיון לפי תקנה  9אלא אם השטח המיועד לניהול משתלה נבדק על
.10
ידי מפקח ,ומיתקניד ,נמצאו מתאימים לייעודם ולדרישות תקנות אלה.
1
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סייח  ,207ת׳עט״ז ,עמ׳ .87
קובץ התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ר2.7.1964 ,

לא ימכור אדם שתיל אשד סימניו החיצוניים וצורת גידולו ז$ינם זהים לאלה המק!״
.11
בלים בזן אליו הוא מתייחס ,או שמצב התפתחותו לקוי או הוא }גוע במחלות ומזיקים
)להלן — פגמים( ,בין שהפגמים נתגלו בבדיקה הראשונה ובין שנתגלו בכל בדיקת משתלה
.
או שתולים שלאחריה.
.12

לא יתן המנהל רשיון לפי ,תקנה  9אלא אם נתקיימו הודאות א?|ח:
) (1השטח המיועד לגידול שתילים וסביבתו הקרובה! נקיים מעשבים שוטים
|
דב־שנתיים,
) (2הותקנו דרכי גישה נוחות לכל חלקה בה מגדלים ש|תילים ז
) (3החלקה המיועדת לגידול שתילים עובדה והוכנה ב?1רך אשר תבטיח ,לדעת
מפקח ,גידולם והתפתחותם של השתילים ללא כל תקלות]

)א( שתל יחזיק במשתלה מאושרת מפח מעודכנת של כל שטח המשתלה בקנה
.13
מידה של לפחות  1:500ובה מסומנות בצורה בדורה חלקות הגידול !ותיאור מקוצר של סוג
|
שתילים הגדל ב ה ן ) ל ה ל ן — המפה(.
)ב(

-

:

• •4.5שתילים המיועדים למכירה יועבדו ממקום למקום בדרך שתשמור על זהותם המדויי-
1
קת ותמנע אפשרות פגיעה בהם מחמת יובש או בל גורם אחר.
לא ימכור אדם שתילים אלא אם נתקיימו בהם הודאות תקנות אלה.
.

47

ש ה ל ] ך

החזקת מפה

:-׳' :.־-••.

שתילים המיועדים למכירה יוחזקו במקום מוצל ,נקי ממזיקים וגורמי מחלות ,שיועד
.14
והותאם להחזקת השתילים בדרך שתמנע ערבובם וקלקולם.

)א(

דרישות
°

שתל יציג ,בשטח המשתלה המאושרת ,את המפה בפני מפקח בכל עת שידרוש

זאת.

.16

תיו! שתילים
?מכיומ

החםנת
שתילים
העברת שתילים

איסור מ כ י ר ת .

.

.

שתילים שלא
,־:־'׳ לפי התקן ׳;'

על אף האמור בתקנה  16רשאית הרשות להרשות מכי+ית שתילים שלא נתק־

יימה בהם הוראה מהוראות .תקנות אלה ובתנאים:שהיא ת ק ב •

אישור מכירת
לתקן

ע

 5י ט ט ת ח ת

)ב( לא תשתמש הרשות בסמכויותיה לפי תקנת משנה )א( לגבי שתיל שיש בו
:
פגמים ,למעט מצב התפתחות לקוי.
)א( לא ימכור אדם שתיל אלא במקום מכירה שנמצא מ|זאים להחזקת שתילים
.18
למכירה ושאושר למטרה זו על ידי המנהל )להלן — אישור מכירה(| .
)ב(

אישור מקום
ט כ י י ה

המנהל רשאי לתת אישור מכירה ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו•:.׳•,

)ג( תקפו של אישור מכירה יהיה לתקופה שלא תעלה עי £שנה אחת והוא יפקע
|
ב־ 30ביוני שלאחר נתינתו.
.19

בעד אישור מכירה תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה,
ן

מכירה

)א( לא ימכור אדם ולא יקנה שתיל אלא אם סומן בהתאם להוראות תקנת משגה )ב(
.20
!
)להלן — הסימון(.
)ב(

הסימון של שתיל יכלול פרטים אלה:

הימ !•.שתילים

.,

)(1

שם המין והזן!

1

)(2

שם הכנה!

|

קובץ התקגות  ,1599כ״ 3בתמוז תשכ״ד2.7.1064 ,

אגית אישיר

!
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) (3שם המשתלה המאושרת בה יוצר השתיל או סימן זהוי שנקבע לה על ידי
המנהל!
) (4במידה וההרכבה נעשתה במתווך יצרינו גם שמות המין והזן של המתווך!
) (5גיל השתיל!
) (6מועד הסימון.
תמית הסיפון

הסימון יודפס באותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה על גבי תווית מיוחדת
.21
)להלן — תווית הסימון(.
תווית הסימון תחובר לכל שתיל בדרך ובצורה שאין! להורידה בקלות.

זויב-וד תווית
הסימון

.22

הדפסת
םימניט

לא ידפיס אדם ,לא ידביק ,לא יחבר ולא יצרף כל דפוס ,הטבעה ,ציור ,תווית או כל
.23
סימן אחר ,המתייחסים לטיב השתילים ,לכל חבילה ,מיכל או שתיל מאותם השתילים אלא
באישור המנהל.

שינוי תווית או
פוט אחר

לא ישנה אדם ,למעט צרכן ,לא יחליף׳ לא ישחית לא יקלקל ,לא יסיר ולא ימחוק כל
.24
הדפסה בתווית סימון או פרט אחר המצויים על השתיל ,על המיכל או על חבילת השתילים.

סייג ?פימה

)א( רשאי המנהל לפטור מהוראות תקנה  22שתילים שנתקיימו בהם הוראות אלה:
.25
) (1השתילים נמצאים בחבילה סגורה באופן המבטיח שלא יוצא מתוכה או
שלא יוכנס לתוכה כל חומר זר כל עוד החבילה סגורה»
) (2הוכח ,להנחת דעתו של המנהל או של מפקח ,כי השתילים נמכרים מדר
יצרן לצרכן <
) (3לכל חבילה של שתילים מצורפת תווית סימון שבה מצויין גם מספר הש־
תילים שבחבילה!
) (4תווית סימון אחת ,כאמור בפסקה ) (3הוכנסה לתוך החבילה.
)ב( פטור שניתן על ידי המנהל לפי הודאות תקנת משנה )א( יוגבל לגבי שתיל
מםויים ,לתקופה או לסוג של שתילים כפי שיצויין בפטור.

ערר ע?הח5טת המנה?

)א( שד החקלאות ימנה ועדות ערר של שלושה לענין תקנות אלה.
.26
)ב( רשאי אדם לערוד בכתב על החלטת המנהל בפני ועדת עדר שמונתה לפי תקנת
משנה )א( ,תוך  7ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.
)ג( ועדת הערר תתן החלטתה תוך  10ימים מיום הגשת הערר.

גיהו? רישום
על-ידי שת?

)א( שתל ינהל רישום שוטף על מקורות חומד הריבוי בהם השתמש ועל תאריכי
.27
זריעה ,שתילה והרכבה ולהציגו למפקח בכל עת שיידרש לעשות כן.
)ב( הרישום ינוהל על פי הטופס שיקבע המנהל.
)ג( שתל ישמור את הרישום לפחות  3שנים לאחר שמכר השתילים שאליהם מתייחם
הרישום.

חוועות מפקח
והשירות

מפקח יודיע לשתל ,בהודעה בכתב ,תוצאות כל בדיקה שנעשתה על ידיו במשתלה או
.28
בשתילים.

הנחה ברבר
מכירת שתילים

.29

כל שתיל הנמצא במשתלה מאושרת יראוהו כמיועד למכירה.

אגרות רשיון
למשת?ה

.30

עבור רשיון למשתלה מאושרת תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה.
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קוביז התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ו2.7.1964 ,

 .31תקפם של רשיונות שהוצאו לפי תקנות ההגנה על הצומח )?גשתלד!( , 1934 ,יפקע
|
ביום כ״ב בתמוז תשכ״ד ) 2ביולי .(1964
2

תחולתה של תקנה  25היא עד תום שנה מיום פרסומן של תקנוןת אלה ברשומות.

.32

 .33על אף האמור בתקנה  8מותר להגיש בקשה למשתלה תוך שבושים יום מיום פרסומן
1
של תקנות אלה ברשומות.
:

י

י

י

״

־

*34

תקנות ההגנה על הצומח )משתלה( — 1934,בטלות.

.35

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים )גידול שתילים ומכירתם( ,תשכ״ד—1964״.

!

תוספת ראשונה

ו

)תקנה (3

!

תוקן! רשיונות
קייטים
תחולה
הוראות מעבר

ניטו?
השם

גידול ומכירת שתילי עצי־פרי נשיריפ גלעיגייה וגרןןיניימ
| .
בתוספת זו —
.1
״שתיל חד־עונתי״ — שתיל בעל כנה בגיל שנה מהגלעיניים אשר ה1רכבה לפני חצי שנה»
״שתיל חד־שנתי״ — שתיל בעל כנה בגיל שנתיים אשר הורכבה לפני שנה ז
״שתיל דרשנתי׳׳ — שתיל בעל כנה בגיל שנתיים אשר הורכבה לפני! שנה וחצי»
ן
״שתיל״ — שתיל עץ פדי נשיר מהגלעיניים והגדעיניים.

הנדרות

)א( מצא מפקח בעת ביקורת משתלה בי שתילים נגועים לאחת מהמחלות או המ־
.2
זיקים הניתנים להדברה יודיע על כך לשתל ויורה לו בכתב לבצע לעולות הדברת המזיק או
ן
המחלה בדרך ובמועד שייקבע על ידי המפקח.
)ב( לא ימכור אדם שתיל ממשתלה כל עוד לא בוצעו בזן! הוראות מפקח שניתנו
!
בהתאם לסעיף קטן)א(.

הדברת טזיקים
•
וטחלות

.3

מיעוד הפגמים באחוזים בכל בקורת משתלה לא יעלה על הממורט להלן:
) (1זנים זרים — אפם )במקדה שלא נתן להגדרה והבדלה בדורה(»
) (2סקלרוציום רולפםי —  2%בכל שטח המשתלה! ! •
) (3עפצימ הנגרמים ל ל י ״ ! ^ ^ ! ^ • —  2!%בכל שטח המשתלה!
!
) (4נמטודות —  2%בכל שטח המשתלה־ 1
) (5צמחים המראים סימני נגיעות במחלות וירוס — .0%

.4

)א( לא עמדה משתלה בתקן המפורט בסעיף  3יבוטל מיד וןשיון המשתלה.

תהו משתלה

£

ע

ד

ביטול רשיון

)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( רשאי מפקח להורות ע}^ ביעוד פגמים במשתלה
או בכל חלק ממנה—אם ניתן ,לדעתו ,לבער הפגמים מבלי שייפגעו!השתילים שאינם נגועים.
)ג( הסכים מפקח לביעור נגעים בהתאם להוראות סעיף! קטן )ב( יבוטל רשיון
!
המשתלה עד למועד בו יאשר המפקח ביצוע הביעור.
.5

לא ימכור אדם שתיל הנגוע באחד הפגמים המפורטים להלן|:
|
) (1נבור על ידי אחד מנוכרי הקליפה או העצה ז
) (2נגוע בעפצים הנגרמים על ידי כנימת הדם או בנימת-האבעבועות או
מימת הקיסוס!

רמת נקיו!
שתילים

ע״ר  ,1934תום׳  2מם׳  ,482עט׳ .1046
קובץ התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ד8.7.1964 ,

1497

)(3

נגוע בקשיון רולפםי $

)(4

נגוע ברקבון יבש הנגרם על לדי ;Rhizoctonia batatecoia

)(5

נגוע ברקבון ספוגי של השרשים הנגרם על ידי ,Poiyporeiius rhyzophyiius

)(6

נגוע ברקבון שרשים מגורמים שונים ן

)(7

נגוע בהתייבשות הכנה הנגרם על ידי י;Dipiodia sp.

)(8
)(9

נגוע בעפצי שורש הנגרמים על ידי

;B. tunefadens

נגוע בנמטודות.

)א( לא ימכור אדם שתיל אלא אם עומד הוא אף בדרישות התקן לשתילים המפור
.6
טות בסעיף ק ט ן ) ב ( .
)ב( תקן שתילים יהיה:
) (1סוג השתיל

שתיל חד־עונתי
שתיל חד־שנתי
שתיל דו־שנתי
)(2

עובי מינימלי
ומכסימלי של
הפגה במילימטרים'

12—10
16—14
22—17

עובי מינימלי
ומכםיטלי של
הרוכב בגובה
של  10ם״מ מעל
להרכבה במילימטריש

10— 8
14—12
20—14

מערכת השדשים של שתיל תהיה מסועפת היטב באופן שווה לכל הכיור

נים ז
) (3גזע השתיל יהיה נקי מפצעים ,מזיזים ,ישר וחסר ברך בעלת זווית חדה \
)(4

הגזע נקי ממכות שמש 5

) (5חתך פצע חזיז מוגלד היטב ,עם טבעת הגלדה שלמה השווה בעביה בכל
היקפה ז
) (6איחוי הרוכב והכנה חייב להיות חלק וישר ובמקרה של התעבות חייבת
הבנה להיות בשיעורי האפייני בצורתה לאותה הכנה והרוכב}
) (7לא יהיה בשתיל אזור יבש החודר מתחת להגלדה»
) (8בשתיל בעל כנה שהיא תולדה ישירה של זרע יהיה השורש השפודי
ארוךמ־20ם״מ<
)(9

השתיל גודל במשתלה תקופה שאינה עולה על שנתיים.

תופפת.שניה
)תקנות (30 ,19

שיעור האגרה
בלירות

אישור מכירה
אישור למשתלה מאושרת — עד דונם אחד
לכל דונם נוסף אוי חלק ממנו
כ״ח בסיון תשכ״ד ) 8ביוני (1964
<חמ (73934
1498

10
10
5
מ׳ ד י י ן
שד החקלאות
קוב׳ו התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ר2.7.1964 ,

חוק רשות הנמלים ,תשכ״א—1961
פקודת הנמלים
כתוקף סמכותי לפי סעיף )20ב( לחוק רשות הנמלים׳ תש{נ״א— , 1961סעיף 17
לפקודת הנמלים ו ס ע י פ י ם ) 14א( ר ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון וו|משפט ,תש״ח— 1948׳
אני מתקין תקנות אלה:
1

2

.1

3

1

בתקנות אלה — .

הגדרות

״כלי שיט״ — י ׳ כל .כלי שיט למעט ספינות דיג מהודפות בכוח בנפח נטו עד  50טונות דשו־
מות ,כלי שיט של רשות,הנמלים וכלי שיט אחד המהודף בכוח בנפח נטו עד  100טונות
רשומות שחלות עליו הודאות תקנות הנמלים )מתן רשיונות לכלך שיט וסימונם( !
״נתב״ — מי שניתן לו רשיון ניתוב על פי פקודת הנמלים לניתוב כלי שיט בנמלי חיפה,
4

אילת או אשדוד והוא פועל בשירות דשות הנמלים או בהסכמתה.
לא ייכנס קברניט כלי שיט באותו כלי השיט ,לנמלי חיפה ,אילת או אשדוד ,ולא יצא
.2
מהם ,לא יקשור כל כבלי עגינה׳ לא ינתקם ולא יעשה כל תרגיל אהד בכלי השיט אלא אם
כן מצוי בו נתב בו נועץ הקברניט.
לתקנות אלד ,ייקרא ״תקנות הנמלים )ניתוב כלי שיט בנמלי ש( ,תשכ״ד—1964״.

.3

ניתוב בנטלי
היפה.,אילת
או אשדוד

השט

ישראל בר־י הוד ה
שר התחבורה

ה׳ בתמוז תשכ״ד ) 15ביוני (1964
)חט (755404
ם״ח  ,344תשב״א ,עמי . .145
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קי׳׳ד ,עמ׳ .1146
ע״ר תש״ח ,תום׳  1מט׳  ,2עט׳ .1
• חוקי׳ א״י ,כדר גי ,עמ׳  ;20§3ק״ת  ,618תשט״ו ,עמי .978
1

2

3

חוק רשות הנמלים ,תשכ״א—1961
פקודת הנמלים
בתוקף סמכותי לפי.סעיף )20ב( לחוק דשות הנמלים ,תץכ״א— <1961סעיף 17
לפקודת הנמלים  ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון וןומשפט ,תש״ח—,8 1948
אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנות נמל חיפה )להלן — התקנות העיקריות( ,בתקנה  ,5בסיפה ,במקום ״שעה
.1
שנווט ממונה עליהן כאמור בתקנה 4״ יבוא ״שהוראות תקנות הגמלים )ניתוב כלי שיט
בנמלים( ,תשכ״ד— 1964יי ,חלות עליהן״.
4

תיקו!
תקנח 5

.2

תקנה  4לתקנות העיקריות — בטלה.

.ביטול
תקנה 4

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נמל חיפה )תיקון( ,תשכ״ד—11964״.

השפ

ה׳ בתמוז תשכ״ד ) 15ביוני (1964
)חט (755332

ישר * ל ב ד־י הוד ה
2ור התחבורה

ס״ח  ,344תשכ״א ,עט׳ .145
חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קי״ד ,עמ׳ .1146
עייר תש״ח ,תום׳  1מם׳  ,2עט׳ .1
חא״י ,ברך גי ,עמ׳  2061ו ק״ת  ,703תשי״ז ,עטי .1401
ק״ת  ,1599תשכ״ד ,עטי  .1499י

1
2

3
4

5

קובץ התקגות : ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,

1499

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו כדבר גלידה
בתוקף סמכותי לפי מסעיפים  5ר 15לחוק מפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצוומ לאמור:
ג

בצו זה—
.1
״אבקת חלב״ — אבקת חלב מלא או אבקת חלב כחוש !
״אבקת קקאו״ — כמשמעותו בצו ההגנה )ייצור אבקת קקאו והסחר בה( ,תשי״ז—! 1956
״גלידה״ — תערובת מוקצפת קפואה ,לרבות שלגוני גלידה ולרבות מצרך הנמכר בגלידה;
״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו(,
תשכ״א— 1960ו
״חלב״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוצרי חלב( ,תשכ״ב—!* 1962
״יצרן״ — אדם המייצר תערובת או גלידה לשם עסק!
״מיכל״ — מ י כ ל שבו אורזים תערובת או גלידה!
״מים״ — מים ראויים לשתיה שאושרו לכד על ידי משרד הבריאות או על ידי מחלקת
הבריאות של רשות מקומית;
״מקום הייצור״ — מקום שבו מייצרים׳ לשם עסק ,תערובת או גלידה או שבו מחזיקים תע
רובת או גלידה או חמרי גלם וציוד לייצור כאמור ־,
״סוכר״ — סכרוזה לבנה ,גלוקוזה מסחרית ,סירופ גלוקוזה ,דקסטרוזה ,סובר אינבדטי,
גלקטוזה ,מלטוזה ,לקטוזה׳ וכן סוכרים אחרים שהשימוש בהם הותר בכתב על ידי
המנהל!
״פימת״ — פירות טריים ,משומרים ,מיובשים ,בשד פדי טרי או משומר או כל סוג של פרי
אחר שהותר בכתב על ידי המנהל! !
״צבע מאכל״ — כמשמעותו בתקנות בריאות העם )צבעים במזון( ,תשכ״ג— 1963ז
״ציוד״ — כל חפץ ,ריהוט ,מכשיר ,מכונה או כל דבר אחר העשוי לשמש לייצור תערובת
2

8

5

או גלידה!
״צמקאו״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )צמקאו( ,תש״ך—! 1960
״שומן״ — שומן צמחי או שומן חלב ו
״שומןחלב״ — שומן המופק מחלב ,לרבות מוצרי חלב!
״שומן צמחי״ — שומן המופק מצמחים ,לרבות שמן צמחי מוקשה!
״שוקולדה״ — מזון שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף  2לצו ההגנה )סימון מזון בביטוי
6

שוקולדה והסחר בו( ,תשט״ז—! 1956
״שלגון״ — גלידה ,מצופה או לא מצופה ,הנתונה על מקל להחזקה!
,׳תערובת״ — תערובת מחמדים המפורטים בטור ב׳ בתוספת הראשונה ומהמרים בתוספת
השניה ,כולם או מקצתם.
7

* ס״וו
ק״ת
ק״ת
ס״ת
ק״ת
ק״ת
ת״ת
2

3

4

5

8

7

 ,240תשי״ח ,עט׳ .24
 ,659תשי״ז ,עט׳ .610
 ,1082תשכ״א ,עטי .590
 ,1327תשכ״ב ,עט׳ .2141
 ,1467תשכ״ג ,עט׳ .1737
 ,996וזש״ד ,עט׳ .835
 ,629תשט׳׳ז ,עמ׳ .1146

קוב׳) התקנות  ,1599כ״נ בתטוז תשכ״ד2.7.1964 ,

.2

)א(

לא ייצר יצרן גלידה אלא אם —
)(1

התערובת היא מפומטרת ,הומוגנית וללא גבישים |

)(2

הטעם והריח הם אופייניים לרכיבי הגלידה ,ללא נ^עס וריח זרים ו

)(3

סומכם של שלגוני גלידה ושל גלידה קסטה יהוד .מוצק ושל יתר םוגי

הגלידה מוצק למחצה.
)ב(
.3

!

:הוראות ייצור
כ?5יות

1

הרכב השלגון יהיה כהרכב הגלידה מאותו הסוג.

ן

\
לא ייצר יצרן גלידה אלא —
) (1מהסוגים המפורטים בטור א׳ בתוספת הראשונה א!ו מסוגים אחרים שיותרו
|
בכתב על ידי המנהל ז

הוראות ייצור
מיוחדות

) (2מהחמרים המפורטים בטור ב׳ בתוספת הראשונה!בלבד ,כולם או מקצתם,
בהוספת החמרים המפורטים בתוספת השניה בלבד !,כולם או מקצתם ,או
• ! • • • •
בלעדיהם!
.
.4

)(3

בתרכובת באמור בטור ג׳ בתוספת הראשונה.

ו

לא יחזיק יצרן במקום הייצור חומר מזון אלא אם הוא ז^חד החמרים המפורטים

בתוספות הראשונה והשניה ולא יחזיק באותו מקום ייצור חפצים שאינם דרושים לצרכי
ייצור תערובת או גלידה או לאריזתן.
.5

!

לא .ישתמש יצרן לאריזת גלידה אלא באריזה המונעת חדירת צבעי הדפום ,המודפ־

הסדרת
האריזה

מיכל שבו תיארז גלידה ,למעט גביעי־גלידה אפויים ,יסומן בפרטים אלה:
) (1סוג הגלידה כאמור בטור א׳ בתוספת הראשונה!
) (2שם היצרן ומענו או סימן המסחר שלו הרשום כדי^ t
) (3חמרי היסוד מהם מורכבת הגלידה )שייקראו ב^יו זה — רכיבים( ,לפי
סדר תכולה יורד!

הסדרת
הסימון

סים עליה ,אל תוך הגלידה.

,6

החזקת הטרי
מזון וחפצים

)א(

)(4
)ב(

כמות הגלידה במיכל.

מיכל בו תיארז גלידה המכילה המרי טעם יסומן גם במלים:
״גלידה בטעם

 "....תוך ציון הטעם.

אדם המוכר גלידה בקמעונות מתוך מיכל ,יציג צמוד למיכל וןגלידה שלט שבו יצויין,
.7
באותיות ברורות ,סוג הגלידה כאמור בטור א׳ בתוספת הראשונה.

ביטח ג?ידה
הנטכרת
בקטעונות

מיכל שבו ארוזה גלידה מיוצרת משומן צמחי יסומן ,ברםו* לפרטים הנדרשים לפי
.8
סעיף  ,6בצורה הנראית לעין ,בשני פסים אדומים ,רחבים ,מקבץלים ,לדחבו של המיכל,
מקצה לקצה.

הוראות סיטוו
טי וחדות

.9

)א(

לא
)(1
)(2

)(3

יארוז יצרן גלידה אלא במשקלות אלה:
שלגון גלידה בטעם פירות  50ג׳ ומעלה!
שלגון גלידה מיתר הסוגים —
)א( בלי ציפוי—  3 0ג ׳ !
)ב( עם ציפוי —  35ג׳ או  45ג׳!
חבילות 250 :ג׳ 500 ,ג׳ 750 ,ג׳ או ק״ג אחד.

קובץ התקנות  ,1599ב״ב בתטוז תשכ״ד2.7.1964 ,

הסדרת
המשק?

1501

)ב( במשקל גלידה הארוזה בחבילות ,מותרת סטיה עד  ,8%ובלבד שהמשקל
הממוצע של חבילת גלידה המתקבל משקילת התכולה של עשר חבילות גלידה מאותו סוג
ומאותה קבוצת משקל ,יתאים למשקל שצויין על החבילה.
הסדרת
הנפח

לא יארוז יצרן גלידה בחבילות אלא אם נפח הגלידה הארוזה הוא לפחות  95%מנפח
.10
החבילה.

שפת הסיטו!

)א(  ,ב ל סרטי הסימון הנדרשים לפי הסעיפים  6ו־) 7להלן בסעיף זה — פרטי
.11
הסימון( יודפסו בשפה העברית.
)ב( מותר לסמן את המיכל בכל פרטי הסימון גם בלועזית ובלבד אם המיבל יסומן
בלועזית בפרט שאינו מפרטי הסימון ,יש לציין את אותו פרט גם בעברית .השתמשו בשפה
לועזית כאמור ,לא יהיו האותיות הלועזיות גדולות מהאותיות העבריות.

נסיו!

לא ישתמש יצרן לייצור תערובת או גלידה ולשיווקן או להחסנת החמדים הנועדים
.12
לייצורן אלא במקום ובציוד שהם נקיים ,מתאימים מבחינה סניטרית ומוחזקים בהתאם לכך.

הסדרת
ההעברה

לא יחזיק יצרן תערובת או גלידה ולא יעביר לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה את
.13
הבעלות עליהן או את ההחזקה בהן ,לא יקבלן אדם לשם עסק׳ לא יחזיקן ולא יעבירן כאמור
אלא אס הן מיוצרות ,ארוזות במשקלן כאמור בצו זה ומיכלן מסומן בהתאם לצו.
.14

מתז היתר

מתן היתד לפי צו זה ,סירוב לתיתו׳ קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים

לשיקול דעתו של המנהל.
שמירת דיניפ
אחרים
ב יטו?

.15

צו זה אינו בא לגדוע מכוחו של דין אחר.

.16

צו בדבר גלידה )ייצור( שפורסם ב״על המשמר״ מ־ 7.8.1951וב״הדור״ מ־— 8.8.1951

בטל.
תחי ?ח

תש0

תחילתו של צו זה — למעט סעיף  — 8היא כתום חודש ימים מיום פרסומו ברשומות
.17
ושל סעיף  — 8כתום שנה מיום הפרסום כאמור.
.18

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור גלידה( ,תשכ״ד—1964״.
ת ו ם פ ת ראשונה
)סעיפים  6 ,3 ,1ו־(7

מטי
סד׳

טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

סוג הנ?ידה

החמריפ

התרכובת

.1

גלידה רזה

פוכר ,חלב ,אבקת חלב

לא פחות מ־ 14%סוכר ומ־ 13%מוצקי חלב חסרי שומן
ובלבד שהגלידה לא תכיל פחות מ־ 27%חומר יבש.

.2

גלידה בשומן צמחי
ושלגון בשומן צמחי

שומן צמחי ,שומן חלב,
סוכר ,חלב ,אבקת חלב

לא פחות מ־ 8%שומן» ,־ 14%סוכר ומ־ 11%מוצקי חלב
חסרי שומן ובלבד שהגלידה לא תכיל פחות מ־ 33%חומר
יבש.

.3

גלידת שמנת ושלגון
שמנת

שומן חלב ,סוכר ,חלב,
אבקת חלב

לא פחות »־ 8%שומן חלב» ,־ 14%סוכר ו»־ 11%מוצקי
חלב חסרי שומן ובלבד שהגלידה לא תכיל פחות »־33%
תומר יבש.

הוב׳ו התמנות  ,1599כ׳׳ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,

טור א׳

ימם׳
קד׳

סוג הגלידה

טור ג׳

טור ב׳
התמרים

התרכובת

קסטה

שומן צמחי ,שומן חלב
סוכר ,חלב ,אבקת חלב

לא פחות מ־ 8%שומן ,מ־ 14%סוכר ומ־ 11%מוצקי חלב
חסרי שומן ובלבד שהגלידה לא תכיל פחות מ־ 33%חומר
יבש.

קסטת שמנת

שומן חלב ,סוכר ,חלב,
אבקת חלב

לא פחות »־ 8%שומן חלב ,מ״ 12%סוכר ,ומ־ 6%מוצקי
חלב חסדי שומן.

קסטת שמנת מעולה

שמנת מתוקה ,סוכר,
חלב

לא פחות מו־ 25%שומן חלב ,מ־ 12%סוכר ומ־ 6%מוצקי
חלב חסרי יזומן

גלידה בטעם פירות
ושלגון בטעם פירות

סוכר ,חלב

לא פחות מ־ 17%סוכר ובלבד שהגלידה לא תכיל פחות
מ־ 17%חוצןר יבש.

גלידת פירות

סוכר ,פירות ,חלב

לא פחות »־ 10%.פירות )מחושב כפרי טר?( ,ומ־,25%סי,35
ובלבד שהגלידה לא תכיל פחות מ־ 35%חומר יבש.

תוספת שניה
')סעיפים  1ד(3
צמקאו
אבקת קקאו.
שוקולדה
מים
חמרי טעם וריד!
קפה ,קפד״ נמס
ביצים׳ חלבוני ביצים וחלמוני ביצים ,טריים ,מיובשים או מוקפאים! אבקת ביצים.
ג׳לטין ,גומי טדגקנט ,אגד־אגר׳ אלגינט הנתרן ,גום קאריה ,פקטין ,כרבוקםיד מטיל
צלולוזה ,לציטין ,בתור המרים מייצבים או חמדים אחרים כאמור ,לפי היתד בכתב
מאת המנהל
.9

צבע מאכל ,למעט לייצור גלידה המכילה אבקת קקאו או שוקולדה ולמעט לייצור ציפוי
לגלידה כאמור.

 .10מיץ פירות טרי או משומר ומוצרי פירות.
 .11חומצת לימון.
י״א בתמוז תשכ״ד) 21ביוני (1964
)חט (740132

קוג׳ו התקנות  4599כ״ב בתטוז תשנ״ד2.7.1964 ,

פנחס מפיר
שר המסחר והתעשיה

1503

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו בדבר התאגדותם של נאמני קרן שווייצר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צ ד ק ה והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

רשות
?התאגד

ד״ר שמעון גיטר ,חיים קדמון ,סטלה דבינוביץ ,חםיה זרצקי וד״ר פרנצ׳ישק וילופו־
.1
ל ס ק י ) ל ה ל ן — הנאמנים( דשאים להתאגד.

שט התאגיד

.2

שם התאגיד יהיה ״קרן שווייצר״.

מטרות
התאגיד

.3

מטרת התאגיד היא הקמת בית ספד לחינוך אחיות על יד בית החולים בפודיה.

מסירת די!
וחשבת
ויגיעות

השש

הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי על פעולות התאגיד ולפי
.4
דרישת הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד ,הנהלתו
ופעולותיו.
לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכיי צדקה )קרן שווייצר( ,תשכ״ד—1964״.

.5

י״א בתמוז תשב״ד) 21ביוני (1964
)חט (78093

1
21

דב יוסף
שד המשפטים

חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרס י׳׳ד ,עט׳ .107
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו בדבר התאגדותם של נאמני קרן משה מונטיפיורי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צ ד ק ה והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

רשות
?התאגד

ברנרד רולי כהן ,דוד םבג־מונטיפיורי ,מרק יפה ,יוסף בנטוויץ׳ וד״ד קורט גרונ־
,1
וולד )להלן — הנאמנים( רשאים להתאגד.

שפ התאגיד

.2

שם התאגיד יהיה ״קרן משד .מונטיפיורי״.

מטרות
התאגיד

.3

מטרות התאגיד הן:
) (1קידום ושיפור תנאי המגורים ופעולות כלכליות אחרות בין בני הישוב
היהודי בישראל וביחוד בירושלים ,לשם העלאת רמת החיים בשכבות האוכלוסין
מעוטי היכולת!
) (2קידום החיים החברתיים והדת בשכונות שהוקמו בעזרת הקרן בירושלים
ובכללן
1
2

1504

חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק י״ו ,עט׳ .107
ע״ר תש״ח ,חוס׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
קובי! התקנות ,1599.כ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1961 ,

) (3החזקה ופיתוח של אתרים היסטוריים בירושלים ו»|ןידום המחקר בתולדות
הישוב היהודי בירושלים וכן עזרה ושיתוף במחקרים מדעיים בשטחים אחדים.
הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי ע?| פעולות התאגיד ולפי
.4
דרישת הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רנ|וש התאגיד .הנהלתו
|
ופעולותיו.
לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרבי צדקה )קרן משה מונטיפןיורי(׳ תשב״ד—1964״.

.5

מסירת יי!
,י״ך"ן ״
1

השט

כ״ז בסיון תשכ״ד ) 7ביוני (1964
)חמ (78093

זיב י ו ס ף
שיר המשפטים

פקודת הדרכים ומסילות ה ב ר ז ל ) ה ג נ ה ופיתוח(1943 ,
צו ב ד ב ר ת ח ו ל ת ה פ ק ו ד ה

ן

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

1

2

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר ,המתחילה בלקודת ציון — 136.857
.1
 122.317בקירוב ,על הכביש ראשוךלציון — אשקלון ומסתיימת בנקודת ציון _ !36.359
 124.787בקירוב ,על הכביש אשדוד — גדרה ,המסומנת לשם זיהוי ו בקו אדום במפה מספר
i
כ ,3400/ערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שד העבודה.

תחו5ת הפקידו!
על דיי

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

רשות ?עיי!
בהעתק המפה

לצו זה ייקרא ״צו הדרבים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(! )כביש אשדוד—גדרה,
.3
קטע מסעף כרם יבנה — כביש אשקלון—ראשון־לציון( ,חשב״ד—1964״.

השם

ד׳ בתמוז תשכ״ד ) 14ביוני (1964
)חמ (75050

1
2

י!גאל א ל ו ן
:שר העבודה

ע״ר  ,1943תום׳  1מס׳  ,1305עמ׳  ; 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144
ע״ר תש׳׳ה ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1

קובץ התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,

1505

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 ,

1

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

תחולת הפקודה
על דרד

הפקודה תחול
.1
 165.870בקירוב ,על
 166.068בקירוב ,על
מספר ב ,4902/ערוכה

דשות לעייז
בהעתק המפה

העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז ירושלים ,רח׳ הנביאים ,52
.2
ירושלים ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.
.3

חשם

על הדרך ברוחב עד  30מטר ,המתחילה בנקודת ציון — 133.375
הכביש ירושלים ״  -שער־הגיא ומסתיימת בנקודת ציון — 133.755
הכביש ירושלים — שעד־הגיא ,המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
בקנה מידה  1:5000והחתומה ביד שר העבודה.

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש גישה למבשרת

ירושלים( )שינוי התווי(׳ תשב״ד—1964״.
יגאל אלון
שר העבודה

ד׳ בתמוז תשכ״ד ) 14ביוני (1964
)חט (75050
1

ע״ ר  ,1943תום׳  1מט׳  ,1305עמ׳  : 40ם״ח  ,404תשב׳׳ג ,עמ׳ .144
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1

2

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
א כ ר ז ה ע ל ת ק ן ב ת ק ן ריצמי
בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי״ג—1953
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
אכרזד ,על
כ ת ק ז

התקן הישראלי ״ת״י  — 396אייר תשכ״א )אפריל  — (1961אבזרי עזר לשפופרות

.1

פלואורםצנטיות :דרישות כלליות״ ,הוא תקן רשמי.

רשמי

מקומות הפקדת

התקן האמור הופקד:

.2

)(1

במשרד הממונה על התקינה ,משדד המסחר והתעשיה ,רת׳ מזא״ה ,76

תל־יאביב־יפוז
)(2

במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,דח׳ אגרת ,30

ירושלים;
)(3

במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,דחי

מזא״ה  ,76תל־אביב־יפו;
)(4

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

 ,82חיפה!
1

1506

ם׳׳ח  ,116ח׳«י״נ ,עט׳ .80
קובץ התקנות  ,1590כ״ ב בתמוז תשכ״ה 2.7.1964

)(5

במכון התקנים הישראלי׳ רה׳ בני־־ישדאל ,רמת־אביב ,תל־אביב־יפו,

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
.3

1

תחי?ח

תחילתה של .אכרזה זו היא כתום  60יום מיום פרסומה ברשומות.

לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי —396אייר ה!שב״א )אפריל — (1961
.4
אבזרי עזר לשפופרות פלואורסצנטיות :דרישות כלליות( ,תשכ״ד—>196׳/

השפ

כ״ה בסיון תשכ״ד ) 5ביוני (1964
)חמ (74082

׳.ז׳ ג ל ב ר ט
המכונה על התקינה

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
אכרזה על תקן כתקן רשמי
; בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי׳׳ג—, 1953
שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
ג

התקן הישראלי ״ת״י  — 397אייר תשכ״א )אפריל  4- (1961אבזרי עזר לשפופרות

.1

פלואורםצנטיות :נטלים :הפועלים עם מדלק״׳ הוא תקן רשמי.
התקן האמור הופקד:

.2

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר וו^תעשיה ,רח׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־יפו!

אכדזה ע5
תקז בתקז
ושטי
,מקומות.הפקות
התק(

) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ אגרון ,30
ירושלים!
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,דחי
מזא״ה  ,76תל־אבינדיפו!
)(4

במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחד^התעשיה ,דרך העצמאות

,82חיפה!
) (5במכון התקנים הישראלי׳ רח׳ בני־ישראל ,רמת־׳אביב ,תל־אביב־יפו,
וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות ה א מ ו ר י !
.3

תחילתה של אכרזה זו היא כתום  60יום מיום פרסומה ברשומות.

תחי5ה

.4

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי —397אייר תשכ״א )אפריל (1961

השפ

אבזרי עזר לשפופרות פלואורםצנטיות :נטלים הפועלים עם מדלק( ,תשכ״ד—1964״.
כ״ה בסיון תשכ״ד ) 5ביוני (1964
)חט (74082

1

מ׳ ג ל ב ד ט .
הממונה על התקינה

ס׳׳ת  ,116חשי״ג ,עט׳ <

קובץ התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ׳׳ו2.7.1964 ,

1507

מ ד ו ר ל ש ל ט ו ן בלקונלי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית יואב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אבי מצווה לאמוד:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958במקום פרט
.1
)כה( יבוא:
3

״)כת(
יואב
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור יואב הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ״ג בםיון תשכ״ד ) 3ביוני  (1964ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,בארישבע׳ ובמשרד המועצה האזורית,
יואב ,משמיע־שלום.
טור א׳

ביודגובדין
בית־ניר
גלאון
גת
כפר־הרי״ף
כפר־מנחם
נגבה
נחלה
סגולה
קדמה
רבדים
שדה־יואב
שדה־משה

טור ג׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה

באות א׳
באות ב׳
באות ג׳
באות ד׳
באות ה׳
באות ו׳
באות ז׳
באות ח׳
באות ט׳
באות י׳
באות י״א
באות י״ב
באות י״ג

השטחים המסומנים במפה באותיות י״ד ,ט״ו ,ט״ז.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )יואב ,תיקון( ,תשכ״ד—

•2
1964״.

כ״ג בסיון תשכ״ד ) 3ביוני (1964
<חט ג(800
1
2
3

חיים מ שה ש פיד א
שד הפנים

ע״ר  4041תום׳  1טם׳  ,1154עט׳•119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מט׳  ,2עט׳ 4
ק״ת  ,787ת׳עי״ח ,עט׳  ; 1256ס״ח  ,825תשי״ח ,עט׳  ; 1949ק״ת  ,1481תשכ״ג ,עט׳ .1098
קונץ התקנות  ,1599כ״ב נתטוז ודטב״ד2.7.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות 1941 ,ן
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ל כ י ש

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

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״דן— , 1958במקום פרט
.1
|
)ל( יבוא:
3

|

״)ל(
לכיש

בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור לכיש הערוכה בקנה מיודד 1:50,000 .והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ״ג בםיון תשכ״ד ) 3ביוני  (1964ושהעתקיס ממנה מופקדים במשרד
הפנים׳ ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה האזורית
לכיש ,נהורה.
טור א׳

אחוזם
אמציה
ורדון
זהר
יד־נתן
 :לכיש
נגד,
נהורד•
נידיחן
עוצם
שדה־דוד
שחר
תלמים

טור ג׳

השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן
השטח המסומן

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה

השטחים המסומנים במפה באותיות י״ד ,ט״ו ,ט״ז ,י״ן.״
.2

באות א׳
באות ב׳
באון! ו׳
באות ג׳
באות ד׳
באות ה׳
באות ז׳
באות ח׳
באות ט׳
באות י׳
באות י״א
באות י״ב
באו *1י״ג

ן

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לביש ,תיקון( ,תשכ״ד-

1964״.

כ״ג בםיון תשכ״ד ) 3ביוני (1964
)חט(8001.

1
2
3

ח י י ם משה ש פ י ר א
שד הפנים

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ •110
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  : 1256ה״ת  ,825תשי״ח ,עט׳  ; 1950ס״ת  ,1147תשכ׳זא ,עט׳ 52ד.1

קונץ-התסנ־ות  ,1599כ׳׳ב בתטוז תשכ״ד2.7.1964 ,

ן

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

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ת— , 1958במקום פרט

.2

3

)מט( י ב ו א :

״)מט(
שפיר
בפרט זה׳ ״מפה״ — המפה של אזור שפיר הערוכה בקנה מידה של  1:20.000וה־
חתומה ביד שר הפנים ביום כ״ג בסיון תשכ״ד ) 3ביוני  (1964ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,ובמשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה
האזורית ,מרכז שפיר.
טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

םור א׳

אבךשמואל

השטח המסומן במפה באות ה׳.

איתן

השטח המסומן במפה באות אי.

זבדיאל

הגוש:

.1344

חלקי הגושים 1340 :עד 1343׳  1557 ,1347,1345עד ,1708 ,1706 ,1559
 1716,1712 ,1709עד  1722 ,1718עד  1724כמםומן במפה.
זרחיה

הגושים:

.1080 ,1075

חלקי הגושים 1071 :ע ד 1074׳  1707 ,1702,1079 ,1076כמםומן במפה.
משואות־יצחק

הגושים:

 1045ע ד .1061,1057,1056,1049,1047

חלקי הגושים1048,1038,1036 :׳  1058,1055 ,1054כמסומן במפה.
השטח המסומן במפה באות בי.

נעם

ניר־בנים

הגוש:

.1705

חלקי הגושים 1072 :ע ד  1702 ,1343 ,1341 ,1340 ,1339 ,1074עד ,1704
 1706ע ד  1708כמסומן במפה.

חלקי הגושים 1837,1835,1571,1570 :כמסומן במפה.

עוזה

השטח המסומן במפה באות ג׳.
1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .119
עייר תש״ח ,תוס׳ א׳ מ0׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תש י ״ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,1175תשכ״א ,עט׳ .2397

שוב׳ו התקמת  ,1599כ״ב בתמוז תשפ׳׳ד2.7,1964 ,

טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טול א׳

עין־צורים

!
.1069,1068
הגושים:
חלקי הגושים1060 ,1059 :׳ 1066׳  1076 ,1071| ,1070 ,1067עד 1078
כמסומן במפה.

קוממיות

I
.1314,1313
הגושים:
חלקי הגושים 1070 :עד  1315 ,1072עד ,1342 ,1341 ,1339 ,1330 ,1318
I
 1350,1349כמםומן במפה.

רוחה

!
.1329 ,1327
הגושים:
חלקי הגושים 1315 :עד 11345 ,1333 ,1330 ,1318עד 1554 ,1551 ,1349
עד  1556כמסומן במפה.

שלוה

השטח המסומן במפה באות די.

שפיר

חלקי הגושים1060 :׳  1076,1067,1066,1064עד  1079כמסומן במפה.

הגושים:
חלקי
הגושים:

 1050עד  1086 ,1081,1053עד  1090,1089עד  !1105 ,1095עד 1107׳ ,1351,1114
156 ,1569,1572עד  1607 ,1601 ,1599 ,1598 ,1576 ,1574עד 1612 ,1610׳ .1634
I
1055 ,1054 ,1048׳  1058עד 1104 ,1103 ,1096 ,1066 ,1060׳ ,1342 ,1115 ,1108
 1345עד  1554 ,1552 ,1551 ,1549 ,1536 ,1535 ,1350עד 1567 ,1561 ,1539׳ ,1568
15791570,1571,1575,1578׳1600 ,1597 ,1596 ,׳1602Jעד ,1611 ,1606 ,1604
i
.1703 ,1702

השטחים המסומנים'במפה באותיות ו׳ ז׳ דח״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שפיר ,תיקון( ,תשב״ד—

,2

|

1964״.
כ״גבסיון תשכ״ד )3ביוני(1964
) ח ט

•

י

נ ( 8 0 0

פקודת בנין ערים1936 ,

חיים |משה שפירא
שר הפנים

I

ח ו ק ע ז ר לועדה ה מ ח ו ז י ת ל ב נ י ה ולתכנון עיר ,מחוז ח י פ ה  ,ב ח ב ר פ י ק ו ח על ב נ י נ י ם
ו ה ק מ ת ם ב ש ט ח י ת כ נ ו ן ע י ר של מחוז ח י פ ח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים /1936 ,מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז חיפה ,חוק עזר זה:

!

במבוא לתוספת השניה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה
.1
)פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז חיפה( ,תשקא— , 1961בפסקה ),(2
2

ע״ר  ,1930תום׳  1מפ׳  ,589עט׳ .153
• ק״ת  ,1149תשכ׳׳א ,עט׳  ; 1800ק״ת  ,1272תשכ׳׳ב ,עט׳ .1393

1

z

ו
ן

קונץ מתקנות  ,1599כ״ב בחמוז תשכ״ד2.7.1964 ,
i

במקום ״כפד״אתא ,קרית־מוצקין ,קדית־ביאליק ,קריודים״ יבוא ״כפר״אתא ,קדית־מוצקין,
קדית־ביאליק ,קריורים ,השומרון״.
תחילתו של חוק עזר זה היא ביום פרסומו ברשומות.

תחילה

.2

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז חיפה
.3
)פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז חיפה( )תיקון( ,תשכ״ד—1964״.
נתאשר.
כ״ט בסיון תשכ״ד ) 9ביוני (1964
)״מ (76512

יעקב ברגמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,
מחוז חיפה

חייט משה ש פ י ר א
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ח ב ל ־ י ב נ ה ב ד ב ר מ פ ג ע י ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
י
הגדרות

האזורית חבל־יבנה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בור שפכים״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם
של צואים ,דלוחים ,שפכים ,או כל פסולת של נוזלים אחדים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או כל חומר אחד ,לרבות ביב
או תעלה!
״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוז של בנין או של מגרש א ח ה או לניקוזם של קבוצת
בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד ,או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
המבנים שעליהם ,לשם העבדת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי ,וכולל
אביזרי הביוב ,מחסומים ותאי־בקרה!
״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים
אחרים ,לרבות אביזרי הביוב ,מחסומים ותאי־בקרה וכל חלקיהם ולמעט ביב פרטי.
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל את כל הקבועות ,המחסומים ,הסעיפים,
הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי־הבקרה בביב פרטי
או בביב ציבורי ,בורות השפכים ,וכולל גם את המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים
ומערכת אספקת המים על כליה ,צינורותיה ואביזריה!
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או
כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר
או שוכד־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים ז
״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל או מבנה־חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק
מהם על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם
מצויים בסביבתו׳,
נ

1512

מתקינה המועצה

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מפי  ,1154עט׳ .119
שוביו התקנות  ,1599כ״ב בתטוז תשכ״ד2.7.1964 ,

״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
!
לאחר זמן!
|
״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־יבנה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי
!
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או{ בכל אופן אחד ,למעט
..
אדם הגד בבית מלון או בפנסיון $
״תבדואך — רופא המועצה ,מנהל המחלקה לתברואה של המועצה] מהנדס התברואה של
המועצה או כל פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו למלאו תפקיד של תברואן!״נכסים״ — מבנים או,קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבןריים ובין פרטיים,
״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים ,תאי־בקרה וכן כל |ביב שאינו ביב כמשמ
!
עותו בחוק עזר זה ו
ו
״בעלי־חיים״ — כל בעל חיים ,לרבות דגים ו
|
״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.
.2

י

״מפגע״—

י

מפגעים

) (1העדר בתי־כםא במספר מספיק ומטיפום מאושר או קיום בית־כסא שאינו
מטיפוס מאושר ,בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה
• |
ציבורית!
) (2העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאובזר בנכסים המשמשים
ו
למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית ז
) (3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תרים ,חלון! ,אשנב ,ד ל ת או מפתן,
מזחילה ,ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור ,מיתקן תברואה ,שהוא| לקוי ,בכללו או בחלקו,
באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח ,במידה שלפי דעת
התברואן יש בכך משום נזק לבריאות ,אם בבנין עצמו א 1בבנין סמוך!
) (4החזקת נכסים בצורה אשר ,לדעת התברואן ,מ|1יקה או עלולה להזיק
ן
לבריאות!
) (5צפיפות מדובה בנכסים אשר ,לדעת התברואן ,עלולה להזיק לבריאות,
וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!
) (6העדר בור שפכים או ביב פדטי בנכסים ,וכן קיום בור שפכים או ביב
פרטי שהוא ,לדעת התבדואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
.׳ לניקוזם היעיל של הנכסים ,וכן ביב או מיתקן תברואד או חלק ממנו שהוקמו
ללא היתר לפי פקודת בנין ערים , 1936 ,או שלא לפי תנאי ההיתר ,ואשר הם,
לדעתו של התבדואן ,לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
2

) (7כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאי:ה מצויירת במחסום או
שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלבזז ,לדעת התברואן!
) (8כל סעיף או צינור שפכים ,צואים או דלוחים שנקץע בתוך בנין או מחוצה
לו מבלי שהוא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מים ,מיכל! מים ,בית־כםא ,אסלה,
משתנה ,בור שפכים ,ביב ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן| ,גג ,סככה או חצר שהם
במצב מזוהם או אשד הם ,לדעת התברואן ,עלולים לה^יק לבריאות!
 2ע״ר  ,1930תום׳  1מס׳  ,589עמ׳ .153
שובץ התקגות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,
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) (10באד ,בור מים ,מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר ,לדעת
התברואן ,נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם ,או להתפתחות
יתושים בהם!
) (11תא־בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינם מצויירים במכסה
ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,והעלולים לגרום להתפתחות
יתושים בהם!
) (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור אוורור ,בור שפכים ,תא־בקדה ,כוך
או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים או נוזלים
שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
) (13׳מחבר או חיבור לקוי של כל ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים ,אסלה
או של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!
) (14השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים ,או שפיכת כל נוזל
אחד דרך צינור גשם!
) (15כל צינור גשם ,מרזב או מגלש הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם כל
ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים או תעלת שפכים!
) (16הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר ,לדעת
התבדואן ,גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!
) (17הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקים של כלי
דבב ,זבל ,נוצות או פסולת אחרת אשר ,לדעת התברואן ,מזיקים או עלולים
להזיק לבריאות •,
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין ,לדעת התברואן ,או מעשנה בבנין
שהיא שבורה או לקויה ,או שאינה גבוהה למדי ,או שהיא פולטת עשן באופן
הגורם נזק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (19תנור ,אח ,קמין או כבשן ,בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
לתכלית אחרת ואשר ,לדעת התברואן ,אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו
וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק
לבריאות!
) (20ניקוי ,ניעור ,או הביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים
או בחצר ,מכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבריאות ,לדעת התברואן!
) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז־
קים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרוס נזק לבריאות ,לדעת
התברואן
) (22כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת ,בית מלאכה
או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,
לדעת התברואן!
) (23מבנה הגורם או העלול לגרום לש ריצת חולדות ,עכברים או חרקים
ושרצים אחרים בו ,או להתפתחותם!
) (24החזקת בעל־חיים באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות לדעת
התברואן!
) (25שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת התברואן ,והעלול לשמש
להצטברות אשפה או פסולת!
קוב? התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,

) (26עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
והגורמים או העלולים לגרוס לתקלה לעוברים ושבים!.
)(27

גרימת רעש ,גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות ,לדעת התברואן!

). (28הפרעת השימוש במיתקן,תברואה או במיתקני הסניקת המים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תבדואית * ,ו מבחינה אחרת!
)(29

שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

.3
)א( התבדואן דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה
לשם:סילוק בל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.
)ב( התבדואן דשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן תבר־ואה אחר ,ואם ימצא
צורך בכך ,רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר ,בין בעצמו או על ידי עובדי
המועצה ,וזאת לאחד מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־ 24שעות
לפגי ביצוע עבודה בזאת ,ויב /בד שאס לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה
עליו לכסות את החפירה על חשבון המועצה ,וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התברואן
האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה .מצא פגם כל שהוא ,יתן לבעל הנכס או
למחזיק בנכם ,לפי הוראות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוע תיקון הפגם במועד
שיקבע לכך.
1

)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכוותו לדרוש סעד חוקי
.4
נגד אדם אחר ,חייב.המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים אולם:אס אי־אפשר
למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחד שנדרש לכך על ידי התברואן ,לסלק את
המפגע.

;

)ב( מפגע אשר ,לדעת התברואן ,נובע מליקוי במבנה הנ<:סים עצמו ,במיתקני
התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
נהנים רוב הדיירים שבנכס ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! או^ם אם בעל הנכסים
נעדר מן הארץ או אם אי־אפשר למצוא אותו או את בא־כוחו ,ווייב המחזיק באותם
הנכסים ,לאחד שנדרש על ידי התבדואן בכתב ,לסלק את המפגע.
)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים מ ל ם יחד או כל אחד
מהם לחוד ,לסלק את המפגע ,יהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם
בלבד.

) :. .5א( התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע,
:לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם חילוק המפגע ומניעת
הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים.הקבועים בהודעה.
ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את ה ע מ ד ו ת כאמור בסעיף

)ב(
קטן )א(.
)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך חייב לקיי1ם את תנאי ההודעה
לכל פרטיה.

לא קיים אדם החייב לסלק את דרישות התבדואן לפי סעיף  5או .ביצע עבודה
.6
מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה לבצע
את מעבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע כאותו אדם או מאותם
אגשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מד.וו,ו או בדבר העבודות
.7
והחמדים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.
קוני! התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,

בעל בנין ,שנמצאות 'בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידדש לכך על ידי
)א(
.8
התברואן ,להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זד .או חלק ממנו.

חובות

)ב( בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
באופן המניח את דעת התבדואן ,וכן לנקות ולסלק כל זוהמה ,פסולת ,זבל ,דומן או אשפה
אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
)ג( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב
להקים בית־כסא ארעי לשימוש העובדים ,לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות ,במקום
שיקבע התבדואן ,למשך זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב לאחר גמד העבודה ,לבער ולסלק
את כל הזוהמה והלכלוך שנטצבדו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת
התבדואן.
מפיות הודעות

)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.9
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים אר הידועים לאחרונה,
לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או אם
ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה .אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם
הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה
בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זד ,לבעל נכסים או למחזיק בהם,
ידאו אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם
נכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.

״ יי
בי

ת
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כל אדם —

וענשיפ

)(1

המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה !

)(2

המכנים שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה ז

) (3המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב ז
) (4העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים ,במקום ציבורי ,בחדר מדרגות
או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה ו
) (5היורק ברחוב או במקום ציבורי!
) (6המטיל נייר או אשפה או נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או
בבנין ציבורי!
) (7השופך מים או נוזלים אחדים ברשות הרבים או המניח למיס או לנוזלים
אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים t
) (8השם ברחוב בקבוקים ,שברי זכוכית ,מסמרים ,חומר חד ,אבן ,חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!
) (9המשליך ברחוב קליפות ,פירות או ירקות ,נבלת בעל־חיים או חלקיה או
פסולת מזון כל שהיא!

1516

)(10

הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!

)(11

הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בבלי קיבול אחדים לאשפה ז
קובי! התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ״ו2.7.1964 ,

ן

)(12

החולב בהמות בית ברחוב!

)(13

המאכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם |את הרחוב!

)(14

השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים•,בחצרן או בחדר מדרגות.או

על גג מבנה!
שאינו ממלא אחד חובה מהחובות האחרות המוטלות עליו על פי הוראות

)(15

חוק עזר זה,

•

\

דינו קנס  500לידות ,ואם עבר על הוראות סעיף )5ג( והמועצה לא השתמשה
בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתד .העבירה נמשכת ,דינו • 4קנם נוסף  20לירות
לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליו? הודעה בכתב מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.11

!

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה )מפגעי תברואה( ,ת|2וכ״ד—1964״.
שלמה

נתאשר.

השפ

אפרתי

ראש המועצה האזורית חבל־יבנה
ב׳ בסיון תשכ״ד ) 13במאי (1964
!
)חמ (831707
1
חיים משה שפירא
\
שד הפנים

פ ק ו ד ת המועצות המקומיות\ 1941 ,
.

חוק עזר לרעננה ב ד ב ר א ס פ ק ת מים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית רעננה חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

ן

בתוספת לחוק עזר לרעננה )אספקת מים( ,תשכ״א— ,* 1961ב^ריט 7׳ במקום ״0.05.2״

יבוא ״0.056״.
.2

תיסוו התוספת

|

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה )אספקת מים( )תיקון(! ,תשכ״ד—1964״.

השם

נתאשר.
י״ט באייר תשכ״ד ) 1במאי (1964
<חמ «54216
חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

י׳! ש ק ו ל נ י ק
ראש המועצה המקומית רעננה
י

!

ע״ר  ,1941תופ׳  1מס׳  ,11.54עמי .119
לו״ת  ,1091תשכ׳׳א ,עמ׳ 68ז; ק״ת  ,1432תשכ״א ,עמ׳ .1285

»ובץ התקנות  ,1599נ״ב בתמוז תשכ״ד2.7.1964 ,

1517

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5
הודעה על ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה האזורית חבל־פעון בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות* 1941 ,׳ וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה האזורית חבל־מעון
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מס עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
2

החלטת המועצה האזורית חבל־מעון בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה ב ק ד
בץ התקנות  ,286תשי״ב ,עמי  ,1184תבוטל בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
ב נ י מ י ו חפץ
ראש המועצה האזורית חבל־מעון

נתאשר.
כ״ג בסיון תשכ״ד ) 3ביוני (1964
)חט (82741

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳  ; 110ס״ח ,410.תשכ״ד ,עט׳ .24
ע״ו  ,1945תופ׳  1מס׳  ,1436עמי .115

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5
הודעה על ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה האזורית מגידו בדבר קנם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה האזורית מגידו
שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20
אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה או מם עסקים מקומי ,ושלא
שולם תוך ששח חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
2

1
2

עייר  ,1841תופ׳  1מס׳  ,1154עט׳  ; 110ס׳׳ח  ,410ת׳עכ״ד ,עט׳ .24
ע״ר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115
* קובץ התקנות  ,1599כ״ב בתמוז תשכ׳׳ד2.7.1964 ,

החלטת המועצה האזורית מגידו בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
התקנות 1275׳ תשכ״ב ,עמ׳ 1430׳ תבוטל בתום ששה חדשים מי)ום פרסום הודעה זו
ברשומות.
ג ת א ש ר

אלח!נן ה ל ו י

.

ב״ג בסיון תשכ״ד )3

ביוני x!964

ראש המועצה האזורית מגידו
i

)חט (840000

חיים משה שפירא
י
שר הפנים

ן
I

פקודת המועצות המקומיות1941 ,

!

)סעיף 6א(

!

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5
.

j

ה ו ד ע ה ע ל ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת לביש ב ד ב ר ק נ ט פ י ג ו ר י ם

;

מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומטות , 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה האזורית לביש שבתום
ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות׳ יווםף קנם פיגורים בקיעור של  20אחוז על
כ ל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגדה או מם עסקים מקומי ,ושלא שולם תוך
!
ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ג

2

החלטת המועצה האזורית לכיש בדבר ק נ ס פיגורים שהודעה «גליה פורסמה בקובץ
התקנות  ,1055תשכ״א ,עמ׳  ,60תבוטל בתום ששד ,חדשים מיום פרסוןן הודעה זו ברשומות.
טרזןבי ג ו ב ר
ראש המועצה האזורית לכיש

נתאשד.
כ״ג בסיון תשב״ד ) 3ביוני (1964

!

)חט (887001

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

!
i

ע׳׳ר  ,1941חוס׳  1טם׳  ,1154עט׳  ;119ם״ח  ,410תשכ״ד ,עמי .24
ע׳׳ ר  ,1945תופ׳  1טס׳  ,1486עט׳ .115

תיקון טעויות דפום
בתקנות הטלגרף ה א ל ח ו ט י ) ת ח נ ו ת קשר( ,תשכ״ד— ,1964שפןדסמו בקובץ התקנות
 ,1579תשכ״ד ,עמ׳  ,1247בתקנה )3א( לצד פסקה ) ,(1יש להוסיף את התעריף ״ 12לידות״.
קוג׳ז התקנות  ,1599כ״ב בחטוז תשב״ד2.7.1964 ,

הממיר 86׳ אגודות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳*דושל»פ

