רש־וטות

ז׳ באב תשכ״ד•
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 5באוגוסט 1965
עמוד

תקנות ההתגוננות האזרחית )קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית( ,תשכ״ה—. 1965
.
.
תקנות העונשין)דרכי ענישה()תיקון( ,תשפ״ה—1965
תקנות הביטוח הלאומי)קביעת סוגים נוספים לפרישה( ,תשכ״ה—. • 1965
תקנות החניכות )מקצועות שונים בענף הבניה( ,תשכ״ה—. .. 1965
. . . .
.
.
תקנות המודדים ,תשכ״ה—.. 1965
תקנות פנקס הבוחרים לכנסת )סדרי הגשת בקשות ועדרים()תיקון( ,תשכ״ה—1965
תקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום לחוץ לארץ()תיקון מס׳ ,(4
.
.
.
.
.
.
.
.
תשכ״ה—1965
 :תקנות בתי הדואר )תעריפים של משלוח מברקים לחוץ לארץ()תיקון מס׳  ,(3תשכ״ה—1965
תקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הפה והטלפיים( )הוראת שעד) (.תיקון מס׳  ,(3תשכ״ד—,
.
.
.
.
.
׳  .׳ ׳ . .
.
.
. 1965
תקנות להגנת חיית הבר )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד. 1965—,
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש עקרון—קוביבה—פלמחים( ,תשכ״ה—1965
.
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ,,מתרוכה״ לסוג ״מירי״ .
.
החלטת ה מ ס ת בדבר הוראות המגדילות או המטילות היטלים
אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 544מרס  — 1965פתילים לחיבור מכשירי חשמל מיטלטלים
צבעי היכר של הגידים( ,תשכ׳׳ה—1965
י .
.
.
.
.
.
,
צו הקנייה מס׳ . 703
.. : .
..:
.
.׳ ••.-׳
צו הקנייה מס׳ 704
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2497
2497
2498
2498
2508
2510
2511
2511
2512
2512
2513
2513
2514
2514
2515

מדוד לשלטון מקומי
צו המוצעות המקומיות )מועצות אזוריות()לכיש ,תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965
צו תכנון ערים )ערד( ,תשכ״ה—1965
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום )פיקוח על בנינים והקמתם
2517
בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום()תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965
2518
חוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות(,׳ תשכ׳׳ה—1965
2520
חוק .עזר לבאד־טוביה )רוכלים( ,תשכ״ד. • • • . 1965—,
2522
חוק עזר.לדימונה )הסדרת השמירה( ,תשכ׳׳ה—1965
2524
חוק עזר למטולה )שיעור רחובות( ,תשכ״ה—. 1965
2526
.
חוק עזר לערד )הוצאת אשפה( ,תשכ״ה—1965
2528
חוק עזר לערד)שמירת.הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ה—1965
תיקון טעויות דפוס
2515
2516

חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—1951
ת ק נ ו ת בדבר קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14ב ד) 27ג( לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—
 1951ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
קריאה לחפירת
תעלות
?התגוננות
אזרחית

פטור

)א( שר הבטחון רשאי להורות בי מפקד הגא מחוזי רשאי לקרוא בצו סוגי בני־אדם
.1
הגרים או העובדים בתחום מחוזו ,להתייצב במקום ,בזמן ובאופן שנקבעו באותו צו לחפירת
תעלות להתגוננות אזרחית בתחום הדשות המקומית בו הם גרים או עובדים ,או בשטח
הסמוך לו)להלן — הצו(.
)ב( מי שהצו חל עליו ,יתייצב כאמור בו ,יקיים כל חובה שהוטלה עליו לפיו ולא
ייעדר מהמקום בו הוא חייב להימצא לשם קיום אותה חובה ללא היתר לכך מאת מי שהוסמך
על ידי מפקד הגא מחוזי.
לא ייקראו להתייצב על פי תקנות אלה:
) (1חייל המשרת שידות סדיר או שירות מילואים בצבא־ הגנה לישראל;
) (2מי שנמנה עם משטרת ישראל!
) (3מי שנמנה עם הגא כמתנדב!
) (4גבר למטה מגיל  15או למעלה מגיל ! 65
) (5אשד ,למטה מגיל  16או למעלה מגיל !60
) (6אשה הדה בתקופת הריונה ועד תום שנה אחת מגמר ההריון •,
) (7אם לילד למטה מגיל  5או מי שאחראי לו במקומה!
) (8אם לשלושה ילדים או יותר ,שגיל כל אחד מהם הוא למטה מ־ 16שנה או
מי שאחראי להם במקומה.

.2

הגבלת ימו

לא תוטל חובה על פי תקנות אלה ליותר מאשר לארבע שעות ביממה ,אולם אם היה
.3
מפקד הגא מחוזי סבור כי צרכים מידיים של ההתגוננות האזרחית מחייבים זאת ,רשאי הוא,
באישור ראש הגא ,להורות בצו כי החובה כאמור תוטל ליותר מאשר לארבע שעות.

שחרור מקיום
חובה

)א( מי שהצו חל עליו רשאי ,תוך חמישה ימים מהיום שבו הגיע הצו לידיעתו,
.4
לפנות בכתב לועדה שתמונה על ידי ראש הגא)להלן — הועדה( בבקשה לפטור אותו מחובת
התייצבות לפיו.
)ב( לכל מחוז הגא תהיה ועדה אחת או יותר והיא תהיה של חבר אחד או יותר.
)ג( הועדה רשאית ,בהתחשב בטעמי בריאות או משפחה או בטעמים אחרים כיוצא
באלה ,לאשר א ת הבקשה ולשחרר א ת המבקש מחובת התייצבות על פי תקנות אלה או
לדחות הבקשה.
)ד( הועדה תדון בבקשה תוך שלושה ימים מיום קבלתה.

חובה ?התייצב

הגשת בקשה לועדה אינה פוטרת את המבקש מן החובה להתייצב על פי תקנות אלה
.5
ולקיים כל חובה המוטלת על פיהן כל עוד לא החליטה הועדה לאשר את הבקשה! אולם
מפקד הגא מחוזי ,או מי שהוסמך על ידיו לכך ,ישחרר אדם ממילוי חובה ביממה פלונית ,אם
נוכח שאין הוא מסוגל לכך מטעמי בריאות או משפחה או מטעמים אחרים כיוצא באלה ,או
אם הוגשה לו תעודת רופא המעידה על אי־כשרו למלא את החובה.

הודעה ע?
החלטה

הועדה תודיע למבקש ולמפקד הגא מחוזי את החלטתה בבקשה.

.6
1
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ס״ח  ,71תשי״א ,עמי  ; 78ס״ח  ,429תשב״ד ,עמ׳ .126
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1065 ,

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגוננות האזרחית )קריאה לחפירת תעלות להתגוננות
.7
אזרחית( ,תשכ׳יה—1965״.
י״ח בתמוז תשכ״ה ) 18ביולי (1965
 3 1 8 6ז (

) ח מ

ה^ם

לוי אשכו ל
• שר הבטחון

חוק לתיקון דיני העונשין)דרכי ענישה( ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת בדבר הטלת עונש מאסר על תנאי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק לתיקון דיני העונשין )דרכי ענישה( ,תשי״ד—
 ,*1954ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות.אלה:
בתקנה  2לתקנות העונשין)דרכי ענישה( ,תשט״ו— , 1954במקום ״לפרקליט המדינה
.1
ולמשטרה״ יבוא ״למשטרה׳/
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העונשין)דרכי ענישה( )תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

.2

כ״ג בתמוז תשכ״ה ) 23ביולי (1965
°
( 7 0 4 0

) ח מ

תיקו! תקנה 2
השם

דב יוסף
שר המשפטים

ם״ח  ,166תשי״ד ,עמי .234
ק״ת  ,485תשט״ו ,עמי .174

1
2

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953
ת ק נ ו ת בדבר םוגי פרישה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  (4)5ד 115לחוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—V 1953
ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אל,ה:

מבוטח שהכלסתו השנתית מעבודה או מהתעסקות כאמור להלן אינה עולה על 2,400
.1
״
—
לירות אס ישנם תלויים בו ,ועל  1,800לירות אם אין תלןייט
ב ו ׳

1 p n r

D

ב

ן א

ח

ך

צ ן א ל ה ׳

יראה בו המוסד כמי שפרש מכל משלח יד:
) (1משך עבודתו או התעסקותו אינו עולה על מחצית משך עבודה או התעסקות
של אדם אחר באותח עבורה או משלת יד ,ולא עלה על  4שעות ליממה!
) (2אין לו מקום עבודה קבוע ועיסוקו הוא ברוכלות או בעבודה הזדמנותית לא
מקצועית!
) (3הוא עובד במפעל שרוב העובדים בו כושר עבודתם מוגבל ,ושה׳וכד לענין
זה על ידי המוסד.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי )קביעת סוגים נוספים לפרישה(,
.2
תשכ״ה—1965״.
כ״ב בתמוז תשכ״ה ) 22ביולי (1965
( 7 5 0 3 2 4

) ח ט

1

מקריפ
נוטפים
לפרישה

השפ

יגאל א לו ן
שר העבודה

ט״ח  ,137תשי״ר ,עמי  ; 6ם״ח  ,456תשכ׳׳ה ,עמי .130

קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,
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חוק החניכות ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת ב ד ב ר הגיל המינימלי של חניך ,ה ש כ ל ת ו ו ת ק ו פ ת ה ח נ י כ ו ת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  4ו־ 5לחוק החניכות ,תשי״ג— / 1953אני מתקין תקנות
אלה:
ני 5והשכלה
מיגימלייפ

)א( הגיל המינימלי לחניכות במקצועות טפסנות ,ברזלנות ,בנאות ,רצפות וטייחות
.1
הוא חמש עשרה שנה.
)ב( ההשכלה המינימלית לחניכות במקצועות האמורים בתקנת משנה )א( היא סיום
החינוך היסודי כמשמעותו בחוק לימוד חובה ,תש״ט—. 1949
2

תהופת
החניכות

.2
מהם:

השם

.3

תקופת החניכות במקצועות החניכות המפורטים להלן היא כפי שצויין ליד כל אחד
טפסנות
ברזלנות
בנאות
רצפות
טייחות

—
—
—
—
—

שנתיים
חמישה
חמישה
חמישה
עשרים

עשר חודש
עשר חודש
עשר חודש
חודש.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החניכות )מקצועות שונים בענף הבניה( ,תשכ״ה—1965״.

כ״ט בסיון תשכ״ה ) 29ביוני (1965
) ח מ

יגא ל אל ו ן
שר העבודה

( 7 5 0 6 5

1
2

ם״ח  ,128תשי״ג ,עט׳ .108
ס״ח  ,26תש״ט ,עמי •287

פקודת המדידות
ת ק נ ו ת ב ד ב ר מודדים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המדידות והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

פרק א ׳ :

רשיונות

בקשה לרשיון

המבקש רשיון לעסוק במקצוע המדידה )להלן — רשיון( יגיש בקשה בכתב למנהל
.1
מחלקת המדידות )להלן — המנהל(.

תנאים למתן
י

לא יתן המנהל רשיון ,אלא אם למבקש מלאו עשרים ושלוש שנים ונתקיים בו אחת
.2
מאלה:
) (1הוא סיים חוק לימודיו במגמה לגיאודזיה ,בפקולטה להנדסה בנאית של
הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל ,קיבל תואר מוסמך למדעים בהנדסה בנאית
ועבד לפחות שנתיים מתוך חמש שנים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה כמודד

ש י ״

1
2
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חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קל׳׳ו ,עמ׳  s 1368ם״ח  ,125תשי׳׳ג ,עמי .98
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
קובץ התקנות t ,1.755׳ באב •תשכ״ה5.8.1965 ,

 /מתאמן במחלקת המדידות של:משרד ד.עמדה או אצל מודד מוסמך! ווזיר• רשום
כמתאמן בפנקס המתאמנים המתנהל על ידי המנהל!
) (2הוא הוסמך כמודד מדופלם על ידי בית הספד הגבוה למדידות שליד
מחלקת המדידות של משרד העבודה או על ידי בית ספר גבוה למדידות בחוץ
לארץ המוכר על ידי שר העבודה והיה מודד מתאמן במשך התקופה האמורה
בתקנה  3ולאחד מבן עמד בבחינות כאמור בתקנה .4
.3

לענין תקנה  (2) 2תהיה תקופת ההתאמנות —
) (1שלוש שנים מתוך חמש שנים שקדמו לתאריך הבחינות!
 (2) :מי שהוסמך כאמור על ידי בית הספר הגבוה למדידות שליד מחלקת
המדידות של משרד ,העבודה ,אחרי שסיים ששה ס מ ס ט ר י ם — ש נ ת י י ם מתוך
חמש שנים שקדמו לתאריך הבחינות!
) (3אם המתאמן הוא מוסמך בית ספר גבוה למדידות בחוץ לארץ ובעל נםיון
של עשר שנות עבודה מעשית במדידה — שנה מתוך שלוש שנים שקדמו לתאריך
הבחינות!
) (4מי שסיים קורס ע ר ב למדידות במסגרת בית הספר הגבוה למדידות —
שנתיים שיחושבו מיום כ״ו בכסלו תשכ״ה ) 1בדצמבר  ,(1964ובתנאי שהתאמן
למעשה במקצוע מאותו תאריך ונרשם בפנקס המתאמנים לא יאוחר מיום י״ז
באב תשכ״ה ) 15באוגוסט .(1965

.4

)א(

הבחינות יתקיימו אחת לשנה ,לפי תכנית ובתאריך שייקבעו על ידי המנהל.

),ב( המבקש ייבחן בהן בידיעותיו המעשיות במקצוע המדידה.
)ג( מבקש שהוסמד כמודד מדופלם על ידי בית ספר גבוה למדידות בחוץ לארץ
שהוכר על ידי שר העבודה לענין תקנה  2והוא בעל רשיון מדידה שניתן לו באותה מדינה,
לא יידרש להיבחן במבחני שדה ובמכשירי מדידה.
י ) ד ( הודעה על תאריך הבחינות ועל המועד להגשת בקשה להיבחן תפורסם
ברשומות.
)ה( המנהל ימציא לכל דורש את תכנית הבחינות שלושה חדשים לפחות לפני תאריך
הבחינות.
,5

)א(

תקפו של הרשיון הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

)ב( המנהל דשאי לחדש רשיון שתקפו פקע לשנה נוספת.

פרק כ ׳  :מדידות,
סימן א ׳ :
,6

פרשנות

בחלק זה —

״תכנית״ — תכנית לצרכי רישום בלשכה לרישום מקרקעין!
״נקודות״ — נקודות מדידה׳ או נקודות גבול!
״דונם״ — שטח של אלף מטרים מרובעים.
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

מימן בי:

הוראות כלליות

בקורו! •תכניות
לרישום

.7

תכנית שתוגש לרישום בספרי האחוזה תעבוד בקורת במחלקת המדידות.

•אישור תכניות

.8

תכנית שבוקרה ונמצאה כשדה לרישום תאושר על ידי המנהל או מי שהוסמך על ידיו.

תומר ביםופ
לתכניות

לא תאושר תכנית אם היא מבוססת ,כולה או בחלקה ,על נקודות או פרטים שנלקחו
.9
מתכניות שלא אושרו.

עדכון תכניות

 .10תכנית שלא הוגשה לבקורת למחלקת המדידות תוך שנה מתאריך המדידה טעונה
עדכון על ידי המודד.

תכולת
התכנית

.11

לא תכלול תכנית יותר מגוש רישום אחד או חלק ממנו.

שינוי גבולות
גדשים

.12

מודד לא יגיש תכנית לשינויי גבולות גושים בלי אישור מוקדם לכך מאת המנהל.

שטחים מעל
 4,000דונם
בשטח לא
מוםרר

) .13א( אם לא הרשה המנהל אחרת תהיה כל מדידה של שטח מעל  4,000דונם מבוססת
על טדיאנגולציה.
)ב( במקרה ואין נקודות טריאנגולציה בשטח תבוצע הטריאנגולציה על ידי מחלקת
המדידות או לפי הוראותיה.

סימן ג׳:

שטחיםבין י.
 50ל־4,000
דונם בשטח לא
מוסדר

שיטות בביצוע עבודות מדידה

 .14מדידת שטחים מ־ 50דונם ועד  4,000דונם תהיה מבוססת על רשת טריאנגולציה או
צלעונים.

שטחים קטנים
מ־50דונפ
בשטח לא מופרד

 .15במידה ושטח מדידה קטן מ־ 50דונם ,רשאי המודד להשתמש בשיטת משיחה שלא
תהא מבוססת על צלעוני* או לפי כל שיטה אחרת שתאושר על ידי המנהל.

קשרים
לנקודות
ממשלתיות

) .16א( בשטח כפרי מוסדר ,ובשטח עירוני ,בין מוסדר ובין לא מוסדר ,תיקשר המדידה
לפחות לשתי נקודות בתחום הגוש עם ערכי קואורדינטות שנקבעו על ידי מחלקת המדידות
)להלן — נקודות ממשלתיות(.
)ב( בשטח כפרי לא מוסדר תיקשר המדידה לפחות לשתי נקודות ממשלתיות הקיי־
מות במרחק עד  300מטר מגבולות השטח.
)ג( קיימת דק נקודה ממשלתית אחת עד  300מטר מגבולות שטח המדידה ,וקיימת
נקודה שניה במרחק עד  1200מטר מגבולות השטח ,ייקבע האסימות ההתחלתי על ידי תצפית
לנקודה זו.
)ד( לא :נקשרה המדידה לרשת הקואורדינטות הארצית יימדדו האםימותים המגנטיים
של שתי צלעות משני עברי השטח המדוד.

צלעוניט

 .17מדידת צלעונים תוצא לפועל בעזרת תיאודוליט וסרט פלדה ,או בכל שיטה אחרת
שתאושר על ידי המנהל.

מדידת פרטיפ

2500

.18

מדידת פרטים תבוצע בשיטת משיחה ,או בשיטה אחרת שתאושר על ידי המנהל.
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ׳׳ה5.8.1965 ,

סימן ד׳:

דיוקים ותחומים

לא יעלה אורך צלעון על  3,000מטר ואורך הצלע בו לא יעלה על  400מטר .בצלעונים
.19
ראשיים לא תהיה צלע קטנה מ־ 60מטר.
.20

)א(

צלעון יתחיל ויסתיים בנקודות ממשלתיות שונות ,פרט למקרים בהם יוכח

ש א

ין

צ^

י
נ

י ט

סייגים

להימנע מצלעון סגור על עצמו.
)ב( צלעון ייסגר הן באסימות והן בקואודדינטות בהתאם למפורט בתקנות ) 21ב(
ר.24
)ג( סכום אורכי הצלעון לא יעלה על שלוש פעמים של המרחק הישיר בין הקצוות.
)ד( צלע תימדד פעמיים ,הערך הסופי של הצלע יהיה הממוצע האריתמטי של שתי
המדידות.
)ה( זווית תימדד פעמיים בשני חצאי מערכות ובכיוונים הפוכים.
)ו( בשטחים משופעים יימדדו האורכים על פני הקרקע וכן יימדד השיפוע.
)ז( מדידת צלעות בשיטה הפרלקטית תבוצע כפי שיורה המנהל.
.21

)א(

ההפרש המותר בין שתי מדידות של זווית אחת לא יעלה על דקה אחת והערך

סגירה בזווית

הסופי של הזווית הוא המוצע האריתמטי של שתי המדידות.
)ב( בצלעון בשטח עירוני הסגירה בזוויות לא תעבור על דקה אחת כפול השורש
המרובע של מספר התחנות ן בכל שטח אחר הסגירה הזוויתית המותרת היא דקה וחצי כפול
השורש המרובע של מספר התחנות .שגיאת הסגירה ,שבתחום המותר תחולק באופן שווה בין׳
כל הזוויות.
.22

השגיאה המותרת בין שתי מדידות של צלע תהיה מבוססת על הנוסחאות הבאות

)במטרים(:

שגיאה מותרת

בי! שתי

מדידות של

)(1

שטח עירוני

— = 0.0005^ + 0.03

צ  5ע

) (2כל שטח אחר — = 0.00071 + 0.03
.23

)(1

שגיאת הסגירה הקווית תבוטא על ידי השורש המרובע מסכום הריבועים של
A

שגיאת הסגירה
)(2
.24

ב

שגיאת הסגירה ב־

A

•  A yן־
^ וב־

^ תחולק כל אחת לחוד ביחס לאורך הצלעות.

תחומי הסגירות בקואורדינטות בצלעונים בין שתי נקודות הם כ ל ה ל ן ) ב מ ט ר י ם ( :
־

ו/ז

) (1שטח עירוני —= 0.0006 111 +0.20
= 0.0009
) (2כל שטח אחר — + 0.20
.25

סגירה
בקואוו

שגיאת מדידה תיכיק בין —

Iו;r־Af

],^1[/
]ן[{),/

צלעוניםבי!
שתי נקודות

11

שגיאה במדידת
אורד במשיחה

)(1

שתי מדידות אודך נפרדות בשדה!

)(2

מדידת אורך מקורית ומדידת בקורת!

)(3

אורך מדוד ואורך מחושב.

קוב? התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,
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•השגיאה

.26

השגיאה המותרת במדידת אורך במשיחה היא )במטרים(:

המותרת

י

(1).

^  ? 1א

בשטח עירוני — 50 = 0.08
8

) (2כל שטח אחר

0 < 0 0 1 5

0

=

50 = 0,10

50 - 0.002 8

5

>
<

8

י

ג

/

:ב^^":
< ״^^.

לא יעלה אורך ניצב על  20מטר.

ניצבים

.27

ש ט ו | י ם

.28

מכשירים

.29

םרט־תק!

) .30א( מודד יחזיק ברשותו הבלעדית סרט־תקן להשוואת סרטי המדידה .עובדים מספר
מודדים במשרד משותף ,תאושר להם החזקת סרט־תקן משותף .אין להשתמש בסרט התקן
לצרכי עבודה.

השגיאה המותרת במטרים מרובעים בין שני חישובים של שטח תהיה:
; A f A = 0.8
+ 0.002 A

סימן ה ׳ :

׳מכשירי מ ד י ד ה ו ס ר ט י ם

יש להשתמש במכשירי מדידה הנמצאים במצב תקין.

)ב( סרט התקן ומכשירי המדידה יעמדו בכל עת לבדיקה על ידי המנהל.
)ג( סרט שדיוקו קטן מ־ 1:5,000לא יאושר כסרט תקן.
בדיקה שנתית
על ידי מחלקת
המדידות

) .31א( אחת לשנה בחודש אפריל יועבר סרט התקן למחלקת המדידות לבדיקה .הבדיקה
היא ללא תשלום .הועבר הסרט לבדיקה במועד אחר ,ישלם המודד אגרה בשיעור שנקבע
בתקנות.
)ב( שם המודד ייחרט על סרט התקן.

•רישום
ההשוואות של
אורכי סרטי
המדידה,לסרט
התק!

המודד ינהל רשימות מסודרות בהן יירשמו סרטי המדידה ותאריכי ההשוואה לסרט
.32
התקן .כל סרט עבודה יסומן לצורך זה במספר.

תיקוני
מדירות

.33

סוג הסימ!

 , .34סימני צלעון וגבול ייקבעו כפי שיורה המנהל.

על סמד תוצאות ההשוואה יתוקנו המדידות בהתאם לדיוק הנדרש.

סימן ו ׳ :

סימני מ ד י ד ה

מספר הםימז

.35

תיאור נקודות

תיאורי נקודות צלעון שיאפשרו את חידושן יוכנו בשדה תוך קשר לפרטים בולטים
.36
בסביבה.

סימוז גבולות

כל מפנה בגבול של חלקה טעון סימון ,אלא אם הורה המנהל אחרת.

.37

מספר הסימן ייכתב בצורה בולטת ובדורה על גבי הסימן או לידו.

)א(

)ב( פינות מבנים קבועים וסימן חקוק או חרוט על מבנים קבועים ,יכולים לשמש
כנקודות גבול! סימנים אלה יתוארו בתכגית ,מספר הסימן יצויין בצורה נאותה על המבנה.
)ג( מודד יראה ד.םימנים שייקבעו בשטח לבעל הקרקע ,או למחזיק בה.
2502

קובץ התקנות'! ,1755׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

סימן ז ׳ :
.38

גבולות ו פ ר ט י ם • ,

חידוש גבולות בשיטה גרפית ייעשה כפי שהורה המנהל.
בקשה לשינוי גבול גוש תוגש למחלקת המדידות בצירוף תרשים בשלושה

׳) .39א(
העתקים.
)ב( התכניות יוכנו כפי שיורה המנהל.

 .40י קיימים עצמים קבועים במרחק שאינו עולה על  50מטר מגבול בלתי מםוייג ,ייקשר
־ הגבול לפחות לשנים מהם ,הנתונים לזיהוי ברור.
.41

)א(

אוחדו מספר חלקות שנמדדו ונרשמו מלכתחילה בנפרד ,יימדדו הגבולות החי

חידוש נבולות
בשיטה גרפית
שינוי נבולות
גוש

גבול בלתי'
מסויינ
איחוד חלקות

צוניים של השטח בלבד.
)ב( גבולות פנימיים המבוטלים עקב האיחוד אין לקבוע או למדוד מחדש.
)ג( קיימים בשטח עצמים שלא נמדדו בזמנו יש למדדם ולהציגם בגוף התכנית.
1

.42

בשטחים הגובלים בים יימדד קו המים .בהערות יצרינו תאריך ושעת המדידה.

שפת־הים

.43

הפרטים הבאים יימדדו ויצויינו'בתכנית:
) (1נקודות ממשלה )על מספריהן ותיאוריהן( ?
) (2גבולות אדמיניסטרטיביים אם הם מסומנים בקרקע זי• '.
) (3מבנים )פרט למבנים ארעיים ללא יסוד(!
) (4עמודי חשמל וטלפון )על מספריהם( ,חורבות ,גדרות ,לרבות גדר חיה,

פרטים
למדידה

קירות וחומות!
) (5כבישים ודרכים סלולות ,אבני קילומטר ,מעבירי מים וגשרים!
 (6).צירי פסי רכבת ,׳עמודי קילומטר ,עמודי גבול של שטחי הרכבת!
) (7מעיינות ,בארות ,בודות־מים ,מיכלי־מים ,נהרות ,ואדיות ותעלות»
) (8מבנים ציבוריים ומיוחדים.
סימן ח ׳ :
.44

תכניות

מדידה לצרכי רישום תותווה על חומר שרטוט משובח.

חוטר שרטוט

) .45א( תכניות יוגשו בקנה מידה  — 1:625 ,1:1.250,1:2.500 ,1:5.000בתנאי שהתכנית
לא תוכן בקנה מידה קטן מזה של מפת הגוש או תכנית הביסוס ,ובתנאי נוסף ,כי חזית של
חלקה לא תהיה קטנה מ־ 15מ״מ על גבי התכנית — או בקנה מידה אחר שיאושר על ידי
המנהל.
)ב( בשטחים של בניה צפופה אפשר להכין תכניות בקנה מידה .1:250

קנה מידה

) (1באיחוד — יימדד ויחושב השטח הכללי ,ההפרש בינו לבין סכום שטחי החלקות
.46
הבודדות לא יעלה על הגבול המותר! שטח החלקה החדשה ייקבע כסכום השטחים
הרשומים.
) (2בפיצול — יימדד ויחושב השטח הכללי כיחידה .נקבעו שטחי החלקות הבודדות,
• ייבדק ההפרש בין סכום שטחי החלקות לבין השטח הכללי — מחד ,ובין סכום שטחי
החלקות הבודדות והשטח הרשום מאידך.
לא עבר ההפרש את הגבול המותר — יותאמו שטחי החלקות הבודדות לשטח הרשום
ביחס לגדלם .נמצא הפרש מעל המותר בין השטח הרשום וזה הנמדד מחדש ,תועבר התכנית
למנהל לשם בדיקה והחלטה.

הישוב
שטחים

קובץ התקנות  ,1755ד באב תשכ״ה5.8.1965 ,
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חישוב שטחים
^
ב ש  0ח

מוסדר

בשטחים לא רשומים ובשטחים רשומים בפנקסי רישום המקרקעין שעבודם אינה
.47
קיימת תכנית שאושרה על ידי המנהל ,יש לנהוג כ ך :
) (1השטח הכללי יחושב פעמיים ,במידת האפשר מנתונים שונים! נמצא
ההפרש בין שני השטחים בתחום הגבול המותר ,יהווה הממוצע האריתמטי את
שטח החלקה!
) (2פוצל השטח לחלקות בודדות וההפרש בין סכום שטחיהן והשטח הכללי
שחושב בהתאם לפסקה ) (1לא עבר את גבול המותר ,יחולק ההפרש בין החלקות
ביחס ישר לשטחיהן והסכום יותאם לשטח הכללי.

מידות ומרחקים

מידות ומרחקים המופיעים בתכניות שאושרו לא ישונו! חולק קו יותאמו החלקים
.48
לאורך הקו ביחס ישר לאורכיהם! נמצאו הפרשימ מעל המותר במדידה חוזרת ,ישונו המידות
והמרחקים.

חומר ביסוס

לשם ביצוע מדידה לצורך רישום ירכוש המודד ממחלקת המדידות ,תמורת תשלום,
.49
תרשים נתונים ממדידות קודמות.

המופיעים
בתכנית ביסוס

)ב( בשטחים מוסדרים על המודד לבסס התכנית על מפת גוש רישום מעודכנת.
העקב
ע ר י ב ת

.50
ת כ נ י ת

העקב על בד של השרטוט המקורי יוכן בדיו שרטוט שחורה.

) .51א( סימן הצפון יסומן בשולי התכנית מצד ימין ,מקביל לשפת הגליון באורך של
 10ם״מ ובהתאם לדוגמה של תכנית לצרכי רישום בהוצאת מחלקת המדידות.
)ב( קווי מצולע ומדידה יצרינו על התכנית בד״קו נקודה״.
)ג( אסימותים מדודים יצרינו לאורך הקווים.
)ד( הצטלבויות של גבולות מדודים עם גבולות של חלקות שכנות יצרינו בגוף
התכנית.
)ה( לוח שטחים יופיע בכל תכנית.
)ו( בשטח כפרי בלתי מוסדר ישורטט תרשים־אתר בקנה מידה  ,1:10,000או בקנה
מידה של מפה טופוקדסטרית בהוצאת מחלקת המדידות.
)ז( תכנית תיערך בצורה שתאפשר תווייתה מחדש לכל פרטיה בדיוק הנדרש.
)ח( התכנית תשורטט בצודה נאותה בדיו שרטוט שחורה ממין משובח .כל הנתונים
יירשמו בכתב ברוד.
)ט( הגבולות ישורטטו בקו רצוף ויצויין תיאורם.
)י( סימני טריאנגולציה יצרינו על ידי משולש עם צלע של  3מ״מ ונקודה באמצע.
)יא( סימני צלעון ובקרה ממשלתיים יצרינו על ידי עיגול בקוטר  2.5מ״מ ונקודה
באמצע.
)יב( נקודות צלעון של מודד יצרינו על ידי עיגול בקוטר של  2מ״מ ונקודה באמצע.
)יג( נקודות גבול ישנות יצויינו על ידי שני עיגולים קונצנטריים בקוטר של  1מ״מ
ר  2מ״מ.
)יד( נקודות גבול חדשות יצרינו על ידי עיגול בקוטר  1מ״מ.
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)טו(

גבול מתבטל ישורטט בקו בעובי  0.1מ״מ.

)טז(

גבול סופי ישורטט בקו בעובי  0.3מ״מ.

)יז(

פרטים ישורטטו בקווים בעובי  0.2מ״מ.

)יח(

קו רצוף החותם שטח ואינו מהווה גבול חלקה ,יצויין כפרט על ידי סימן שלוב.

י )יט(

המנהל רשאי לתת הודאות לעריכת תכנית במקום או בנוסף לאמוד במקום אחר

בתקנות אלה.
.52

.53

)א(

בכותרת לתכנית יירשמו באותיות דפוס פרטים אלד:.
)(1

מספר סידורי של המודד לפי פנקס רישום עבודותיו!

)(2

המחוז!

)(3

הנפה! •

)(4

שם העיר או המקום!

)(5

מספר הגוש והחלקה)ות(!

)(6

הוכן בשביל

גודל תכנית לא יעלה על 70

x

60

ס״מ ולא יהיה קטן מ־ 40א  30ס״מ.

)ב( י מכילה תכנית יותר מגליון אחד ימוספד כל גליון נוסף למוזכר בתקנה 52
ותיווסף דיאגרמת מפתח בשולי הגליונות.
)ג(

לוח שטחים יינתן בגליון הראשון והעדה על כך תירשם ביתר הגליונות.

)ד(

הצהרת המודד והעדות יופיעו בגליון הראשון! יתר הגליונות ייחתמו על ידי

המודד עם ציון תאריך החתימה.
)ה(

כל הגליונות יהיו בגודל שווה.

)א( ההצהרה הבאה תופיע ברור בכל תכנית ,בדיו שרטוט שחורה ,בפינה השמאלית
.54
למטה ותיחתם על ידי המודד:
״הריני מצהיר בזה שזהו העתק נכון של תרשים מהמדידה שבוצעה על ידי
וכי הוא מוסר בדיוק את
בשנת
ביום.....
מצבם וגבולותיהם של נכסי המקרקעין בזמן הנ״ל ,כפי שהודאו והוצהרו על
הקרקע״.
תאריך גמר הכנת התכנית
המקום,..
)ב(
המודד:

מודד מוסמך

במקדה של בקורת חוזרת יש לתת את ההצהרה הבאה כשהיא חתומה על ידי
״התכנית עודכנה ומתארת את
בתאריך

תאריך
המקום
קוב׳) התקגית ! ,1755׳ באבתשב״וז5.8.1965 ,

מצבם

״.
מודד מוסמך

וגבולותיהם

של

נכסי המקרקעין

הערות

) .55א( אומצו בתכנית פרטים או נתונים מתכניות קודמות ,על המודד להוסיף העדה
ביחס לזה בשולי התכנית מצד ימין למטה .נקודות שאומצו יצויינו בתכנית על ידי עיגולים
כפולים.
)ב( נערכה התכנית בקנה מידה של מפת גוש הרישום תירשם העדה בנוסח זה:
״התכנית מבוססת על מפת גוש רישום מס׳
)ג(

״.

שונה קנה מידה של ,התכנית מזה של מפת גוש הרישום תירשם הערה בנוסח זה:
נלקחו ממפת גוש רישום

״הגבולות ושטח החלקה)ות(
״.
מם׳

)ד( במקרה של הסתמכות על תכנית ביסוס תירשם הערה בנוסח זה:
של המודד
,
״התכנית מבוססת על תכנית לצרכי רישום מס׳
שאושרה על ידי מנהל מחלקת המדידות
המוסמך
תיק רישום
בגוש
לפי מס׳
בתאריך
״.
מס׳
)ה( נלקחו רק מספר נקודות מתכנית קודמת שאושרה ,תירשם הערה בנוסח זה:
״נקודות מספר
המוסמך
בתאריך
מס׳

של המודד
לקוחות מתכנית מס׳
שאושרה ע״י מנהל מחלקת המדידות
תיק רישום
בגוש
לפי מס׳
״.

)ו( לא תוארו גבולות וסימני גבול בגוף התכנית ,יש להוסיף הערה בנדון.
תיקונים

מסמכי מדידה

נחתמה תכנית ונתהווה צורך בשינוי ,ביטול או תיקון כל שהוא ,יועבר קו על המבוטל
.56
באופן שיאפשר את קריאתו .המודד יחתום בראשי תיבות ביחד עם ציון תאריך על יד כל
ביטול או תוספת .לא תתקבל תכנית בה תופיע צורה אחרת של ביטול ,שינוי ,תיקון או הוספה,
כגון :גירוד ,מחיקה ,דיהוי כימי וכיוצא באלה.
.57

)א(

תצפיות ומדידות יירשמו בשדה בתוך פנקסים ממוספרים המיועדים לכד.

)ב( הפנקסים יכילו תרשים המראה את כל קווי המדידה .במידת הצורך ייערך
תרשים כללי ומספר תרשימים חלקיים.
)ג( הפנקסים יהיו מסודרים כד ,שאפשר יהיה לתוות מהם את התכנית לפי שיטות
מקובלות.
)ד( מודד יחזיק ברשותו מסמכים מקוריים אלה:
)(1

פנקסי שדה ובהם הפעולות שבוצעו בשדה!

)(2

כל החישובים הקשורים בביצוע המדידות!

)(3

תיאורי נקודות צלעונים ובקרה!

)(4

גליון תווי המדידה.

)ה( המסמכים כאמור בתקנת משנה )ד( יועמדו לבקורת בכל עת לפי דרישת המנהל.
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.58

בעת הגשת תכנית לבקורת יופקדו במשרד המחוזי של מחלקת המדידות:

הנעת תכנית

) (1העקב על בד!
) (2שני העתקי אור!
) (3החישובים לתכנית ערוכים על דפים בגודל גליון )פוליו( מסודרים בצורה
נאה ,בצירוף מפתח לנקודות.
.59

לא תתקבל תכנית לבקורת אלא אם היא תואמת תכנית בנין עריכ* מאושרת.

אישור הלשכה
המחחית
לתכנה

.60

לא תתקבל תכנית לבקורת אלא לאחר פתיחת תיק במשרד רישום הקרקעות.

תיק רישום
הקרקעות

) .61א( לא תתקבל תכנית לרישום אלא לאחד אישור על ידי המנהל.

שמירת התכנית

)ב( תכנית שאושרה תישמר במשרד המחוזי של מחלקת המדידות והעתק אור ממנה
יישמד במשרד רישום הקרקעות.
)ג( תכנית שאושרה ונרשמה לא תוצא אל מחוץ למשרד המחוזי של מחלקת המדי
דות אלא לפי הודאה מיוחדת של המנהל.
 .62תכנית שאושדה ולא נרשמה תוך חמש שנים מתאריך האישור ,יש לראותה כבטלה,
אלא אם נתקבל אישור מיוחד מאת המנהל.

בקורת ערכו!

 .63על גבי תכנית מדידה שלא הוכנה לצרכי רישום יצויינו המלים ״לא לצרכי רישום״
ל
י
שיהיו כתובות או מודפסות מחוץ לפרטי התכנית,
ניתנת למחיקה ,מעל לחתימת המודד.

תכנית לא

ב א ו ת

ו ת

ד  0ו ס

ג ך ו

ו ת

ב ך י ו

ש ח ו ר ד (

ש א י נ ך >

לצורר רישום

פרק ג ׳  :שונות
) .64א(' בעד רשיון מודד תשולם אגרה של  20לירות! בעד חידוש רשיון — למעט
רשיון הניתן למודד בשירות המדינה או בשירות מלא בצבא־הגנה לישראל — תוך חודש
מיום שפקע תקפו תשולם אגדה של  5לירות! ובעד חידושו במועד מאוחר יותר —  10לירות.

אגרות

)ב( בעד בחינות מודד תשולם אגרה של  20לירות.
.65

תקנות המודדים,

.66

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המודדים ,תשכי׳ה—1965״.

1938

3

—

בטלות•

י״ד בתמוז תשכ״ה ) 14ביולי (1965
)חמ (75100
ע״ר 1

ביטול

השם
יגאל אלון
שר העבודה

 ,תום׳  2מס׳  ,803עמ׳ .812
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2507

חוק פנקס הבוחרים לכנסת ,תשי״ט—1959
׳תקנות בדבר סדרי הגשת בקשות ועדרים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  32ו־ 52לחוק פנקס הבוחרים לכנסת ,תשי״ט—• 1959י,
אני מתקין תקנות אלה:
הוספת
תקנות

תקנות  7,6ו־ 8לתקנות פנקס הבוחרים לכנסת )סדרי הגשת בקשות ועדרים( ,תש״ך—
.1
 , 1960יסומנו  11,10ו־ 12ולאחר תקנה  5יבוא:
2

״טופס בקשה

בקשה לפי סעיף 31ב לחוק פנקס הבוחרים לכנסת ,תשי״ט—,1959
.6
תיערך לפי הנוסח שבטופס מם׳  4בתוספת ותהיה חתומה ביד המבקש.

מקום הגשת
הבקשה

בקשה כאמור בתקנה  6תוגש לשר הפנים בארבעה עותקים בא?ןצ־
.7
עות לשכת מרשם התושבים שבשטח סמכותה נמצא אזור הקלפי אשר
ברשימת הבוחרים שלו כלול שם הבוחר.

אופז הגשת
הבקשה

בעת הגשת הבקשה כאמור בתקנה  6תוצג תעודת הזהות של המבקש.

אישור מסירת
בקשה

תיקו!
התוספת

.2

.8

לשכת מרשם התושבים תאשר את קבלת הבקשה כאמור בתקנה 6
.9
על ידי ציון יום קבלתה על גבי עותק אחד של הבקשה אשר יוחזר לידי
המבקש.״

בתוספת לתקנות העיקריות ,אחרי הטופס מס׳  3יבוא:

״טופס צפ׳ 4

י בקשה למחיקת שמו של בוחר
לפי סעיף 31ב לחוק פנקס הבוחרים לכנסת ,תשי״ט—1959
לכבוד
שר הפנים
באמצעות לשכת מרשם התושבים ב
השם הפרטי

שם המשפחה
המען
שם הישוב

השרונה

הרחוב ומם׳ הבית

מספד הזהות
אני מצהיר בזה כי אני חבר מועצת העיריה/המועצה המקומית
ומבקש למחוק את שמו של הבוחר שהפרטים אודותיו ניתנים להלן
מרשימת הבוחרים בה הוא כלול בהתאם למען המפורט במשבצת  5להלן ולכללו ברשימת
1
2
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ס״ח  ,269תשי״ט ,עט׳  : 24ם״ח  ,465תשכ״ה ,עמי .267
ק״ת  ,986תש״ד ,עמי .724
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ׳׳ה5.8.1965 ,

הבוחרים של אזור הקלפי שבתאום הישוב שהוא תושב בו ,בהיתרם למען המפורט במשבצת6,
להלן:
)רישום הפרטים הבאים בהתאם לרשום ברשימת הבוחרים( י
 .1שם המשפחה

השם)ות( הפדטי)ים(

.2

 3שם האב או האם
.4

מספד הזהות

.5

המען

.6

המען...

1 1 1. 1 1 1 1

הישוב

הישוב

./....
,
/

)

השכונה

השכונה

../

הרחוב ומם׳ הבית
/

הרחוב ומם׳ הבית

אני מצרף לבקשה את הראיות בכתב שלהלן ושני העתקים מהן:

תאריך

.3

חתימת המבקש״.
תחילתן של תקנות אלה מיום תחילת תקפו של חוק פנקס הבוחרים לכנסת )תיקון מס׳

 , 0תשכ״ה—.1965
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פנקס הבוחדים לכנסת )סדרי הגשת בקשות ועדרים(
.4
)תיקון( ,תשכ״ה—1965״.

כ״ה ב^מוז תשכ״ה ) 25ביולי (1965
)חמ (76669

זרח ורהפטי ג
שר הדתות•
ממלא מקום שר הפנים

קוב׳ו התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ
בתוקף סמכותי לפי .סעיף  3לפקודת בתי הדואר  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום לוודךלארץ(,
.1
תשכ״ד—— 1964
2

)(1

במקום הפרט ״בלגיה״
יבוא:
״בלגיה

41.68

58.74

) (2במקום הפרט ״גרמניה — רפובליקה דמוקרטית״
יבוא:
61.97
״גרמניה — רפובליקה דמוקרטית 44.00
) (3במקום הפרט ״גרמניה רפובליקה פדרלית״
יבוא:
״גרמניה — רפובליקה פדרלית 44.00/

61.97

) (4במקום הפרט ״דניה״
יבוא:
 .״דניה

64.18

)(5

45.61

57.08

) (6במקום הפרט ״נורווגיה״
יבוא:
״נורווגיה

48.33

)(7

73.94״

73.94״
^

במקום הפרט ״יוון״
יבוא:
״יוון

במקום הפרט ״פולניה״
יבוא:
״פולניה

69.80״

47.10

) (8במקום הפרט ״פורטוגל״
יבוא:
״פורטוגל

53.65

) (9במקום הפרט ״פינלנד״
יבוא:
״פינלנד

52.44

80.12

67.99

66.25

75.35

73.89

76.75״

97.16״

81.65״

79.41״

91.05״

88.94״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום
.2
לחוץ־לארץ( )תיקון מסי  ,(4תשכ״ה—1965״.
כ״ה בתמוז תשכ״ה ) 25ביולי (1965

אליהו ששון
שד הדואר

)חמ (70004
1
2

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קט״ו ,עמ׳  : 1155ם״ח  ,387תשכ״נ ,עמ׳ .44
ק״ת  ,1539תשכ״ד ,עמ׳  ; 719ק״ת  ,1736תשכ׳׳ה ,עמ׳ .2212
קובץ התקנות  ,1755ד באב תשכ״ה5.8.1965 ,

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
ג

אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מבדקים לחוץ־לארץ(,

.1

תשכ״ד— , 1964במקום הפרט ״טוגו״ י ב ו א . :
2

״טוגו
.2

1.41

15.51

0.101/2

0.47

תיסי!

התוםפת

1.41״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־

השט

לארץ( )תיקון מם׳  ,(3תשכ״ה—1965״.
אליהו ששון
שר הדואר

כ״ה בתמוז תשכ״ה ) 25ביולי (1965
)חם (76007
1
2

חוקי א״י ,כרד גי ,פרק קמ״ו ,עמ׳  : 1155ם״ח  ,387תשכ׳׳נ ,עמי .44
ק״ת  ,1539תשכ׳׳ד ,עמ׳  ; 709ק״ת  ,1706תשכ׳׳ה ,עמ׳ .16931

 ,פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,
ת ק נ ו ת בדבר מניעת מחלת הפה והטלפיים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  18ד 20לפקודת מחלות בעלי חיים , 1945 ,והסעיפים
) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

בתקנה  1לתקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הפה והטלפיים( )הוראת שעה( ,תשכ״ה—
.1
 , 1965במקום א׳ באב תשכ״ה ) 30ביולי  (1965יבוא ״ג׳ באלול תשכ״ה ) 31באוגוסט (1965״.

תיקון תקנה 1

3

.2
, ,3:

תחילתן של תקנות אלה היא ביום א ׳ ב א ב תשכ״ה ) 30ביולי .(1965

תחילה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים )מחלת הפה והטלפיים() :הוראת שעה(

השם

)תיקון מס׳  ,(3תשכ״ה—1965״.
כ״ז. .בתמוז תשכ״ה ) 27ביולי , . .(1965
"..
חמ 3826״

1
2
3

,

,

 .:ח י י ם  ,ג ב ת י
שר החקלאות

ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1457עמ׳ .155
ע״ר ת׳ע׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,1676תשכ׳׳ה ,עמ׳  ; 1256ק׳׳ת  ,1738תשכ׳׳ה ,עמי .2243

קובץ התקנות  ,1755ר באב,תשכ׳יה5.84965 ,

2511

חוק להגנת חיית הבר ,תשט״ו—1955
תקנות בדבר הגנת חיית הבר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הגנת חיית הבר ,תשט״ו—1955

אני מתקין תקנות

אלה:
תיקח תקנה 1
תיקוזתקנה2

בתקנה  1לתקנות להגנת חיית הבר ,תשט״ו—) 1955להלן — התקנות העיקריות(,
.1
יימחקו :״חרטומני יער״ ו״קורמורנים למעט הקורמודן הגמדי״.
2

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי ״תנים״ יבוא:
״עטלפים אוכלי פירות
חולדות
עכברים מצויים
מדיונים )עכברי הריצה המצויים(
נברני השדה
חלדים״.

.2

.3

ה י ט  3ת

תקנה 4א

אחרי תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

״הגבלת כמות

לא יצוד אדם ביום אחד ציד מהסוגים המפורטים להלן במספר
4א.
העולה על הנקוב לצדם:

חוגלות
ברווזי בר לרבות אגמיות
.4

השם

10
10״

לתקנות אלה ייקדא ״תקנות להגנת חיית הבר )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ה—1965״

כ״ז בתמוז תשכ״ה ) 27ביולי (1965
< ח מ

חיים גבת י
שר החקלאות

 2 0ז  3ז (

סייח  ,170תשמ״ו ,עמי .10
ק״ת  ,509תשט״ו ,עמי  ;789ק״ת  ,1196תשב״א ,עמי  ; 2737ק״ת  ,1721תשכ״ה ,עמי .1955

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

תחולת
^ י
י

ק

ד

ה
ך

הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 140.300 —133.450
.1
על הכביש יהוד — רחובות — עקיד — חולדה ,ומסתיימת בנקודת ציון ',127.810— 145.550
על הכביש יבנה — רחובות המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ 3414/הערוכה
בקנה מידה  1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.
1
2

2512

ע״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עמי  ; 40ם״ח  ,404תשכ״נ ,עמי .144
עייר תש״ח ,תום׳ א' מם׳  ,2עמי .1
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

העת?ו המפה נמצא י במחלקת עבודות ציבוריות: ,מחוז תל־אביב והמרכז ,רח׳ :ה ר צ ל ר ש ו ת לעיי!

à

..

׳

!

יי

. . . . . .

בהעתק המפה׳

י *

 ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש עוקף עקרון )עקיד( ( ,תשי״ז—

.3

ב י ט י ? צ

 1957י׳— בטל.
לצו זה ייקדא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש עקרון — קוביבןן _

.4

פלמחים( ,תשכ״ה—1965״.
י״ט בתמוז תשכ״ה ) 19ביולי (1965
<חמ 5050״
3

יגא ל אלו ן
שד העבודה

ק״ת  ,720תשי״ז ,עמ׳ .1715

חוק לתיקון דיני הקרקעות)המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מחיוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ך—
 ,!.1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכה לרישום מקרקעין
שבנתניה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה
בהתאם לכך.

תוספת
הגוש

החלקה׳

י

8259

שטח החלקה
במטרים מרובעים

השטח להמרה
במטרים מרובעים

10761

452

120

דב יוס י
שר המשפטים

כ״ז בתמוז תשכ״ה ) 27ביולי (1965
)חמ (70130
ס״ח  ,316תש״ד ,עט׳ .92

1

תקנות־שעת־חירומ )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים
בהתאם לתקנה  3לתקנות־שעת־חידום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— v 1958מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצדשעת־חירום )שיעוד תשלום חובה( )תיקון מס׳ ,(13
תשכ״ה— , 1965שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל׳ על טובין שהיו פטודין ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום כ״ב בתמוז תשכ״ה ) 22ביולי (1965
)חמ (74043

.

.

׳

.

.

'

קדיש לוז
יושב ראש הכנסת
1
2

ם״ח  ,434תשכ״ד ,עמ׳ .175
ק״ת  ,1741חשב״ה ,עמ׳ .2309

קומו התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

השם

י

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 לאמוד:
1

אכרזה על
תק! נתקז
ושמי
מקומות
הפקרת התק!

התקן הישראלי ״ת״י  — 544מרס  — 1965פתילים לחיבור מכשירי חשמל מיטלטלים
.1
צבעי היכר של הגידים״ הוא תקן רשמי.
התקן האמור הופקד:

.2

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משדד המסחר והתעשיה ,דח׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־־יפו!
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,דח׳ אגרון ,30
ירושלים!
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,רחוב
י מזא״ה  ,76תל־אביב־יפו <
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דרך העצמאות
 ,82חיפה!
) (5במכון התקנים הישראלי ,רחוב בני־ישראל ,רמת־אביב ,תל־אביב־יפו,
וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
תחילתה של אכרזה זו היא ביום ט׳ בטבת תשכ״ו) 1בינואר .(1966

תחילת

.3

ביטול

ההוראות בתקנים הרשמיים ,המתייחסות לצבעי היכר של גידים בפתילים לחיבורם
.4
לרשת של מכשירי חשמל מיטלטלים — בטלות מיום תחילתה של אכרזה זו.
בסעיף זה ,״פתיל״ — כבל כפיף אשר מוליכיו מורכבים מתילים שקטרם אינו עולה
על  0.40מילימטר.

השם

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 544מרס  — 1965פתילים לחיבור
.5
מכשירי חשמל מיטלטלים :צבעי היכר של הגידים( ,תשכ״ה—1965״.
י״ג בתמוז תשכ״ה ) 13ביולי (1965

מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

<חמ (74082
ם״ח  ,116תשי״ג ,עמי .30

1

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו הקנייה מס׳ • 703י־
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 , 1939הסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ,ובתוקף שאד סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
ג

1
2

2514

2

ע״ר  ,1939תום׳  1מם׳  ,923עמי .79
ע״ר חש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
קובץיהתקנות  ,1755ז׳ באבתשכ״יה5,8.1965 ,

צו הקנייה מס׳  90מיום  13.5.1943שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1267מיום 20.5.1943
.1
יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של יצחק איצים גניסלב מבריסל )מס׳ סידורי .(29
תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ בתמוז תשכ״ה ) 6ביולי . .(1965

.2

ו׳ בתמוז תשכ״ה ) 6ביולי (1965
י" *
3

י׳ ק ו ר ט ־ ש ן
הממונה על רכוש האויב

( 7 2 0 1 0

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו הקנייה מם׳ 704
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המםחד עם האויב,
 /1939הסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
2

צו הקנייה מס׳  87מיום  19.4.1943שפורסב! בעתון הרשמי מס׳  1262מיום 22.4.1943
.1
יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של יעקב הרץ מלודז)מס׳ סידורי .(7
צו הקנייה מס׳  321מיום  ,10.9.1947שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1611מיום 18.9.1947
.2
יבוטל במידה שהוא חל על רכושה של אוד .מרקוביץ מבוקרשט )מס׳! 1סעיף א(.
תחילתו של צו זה היא ביום כ״אבתמוז תשכ״ה ) 21ביולי .(1965

.3

כ״א בתמוז תשכ״ה ) 21ביולי (1965
í

) ח מ

0

0

1

7

2

,

י ה ו ד ה ק ו ר.ט ־ ש ן
הממונה על רכוש האויב

ע״ר  ,1939תום׳  1מם׳  ,923עמי .76
ע״ר תש.״ח ,תום׳ א' מם׳  ,2עפ׳ .1

1

2

מדוד לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזורית לכיש
אני מצווה לאמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת המועצות המקומיות

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
.1
במקום פרט )ל( יבוא:
2

״ול(

לכיש

׳

בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור לכיש הערוכה בקנה מידה  1:50,000והחתומה ביד
שד הפנים ביום ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי  (1965ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת  ,797תשי׳׳ח ,עמי  ; 1256ק״ת  ,1670תשכ״ה ,עמי .1138

קובץ .התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ׳ה5.8.1965,
!

'• .,

ירושלים ,במשרדי הממונה ,על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה האזורית לכיש,
נהורה.
טור ב׳

טור א׳
אחוזם

השטח המסומן במפה באות א׳

אמציה
זהר

השטח המסומן במפה באות ב׳
השטח המסומן במפה באות ג׳
השטח המסומן במפה באות ד׳

יד־נתן

השטח המסומן במפה באות ה׳
השטח המסומן במפה באות ו׳

לכיש
מנוחה

השטח המסומן במפה באות ז׳
השטח המסומן במפה באות ח׳

נגה
נהורה
ניר ח״ן
עוצם

השטח המסומן במפה באות ט׳
השטח המסומן במפה באות י׳
השטח המסומן במפה באות י״א

שדה־דוד
שדה־משה

השטח המסומן במפה באות י״ב

שחר

השטח המסומן במפה באות י״ג

תלמים

השטח המסומן במפה באות י״ד

השטחים המסומנים במפה באותיות ט״ו ,ט״ז ,י״ז ,י״ח.״
ה׳^ם

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש ,תיקון מס׳ ,(2
.2
תשכ״ה—1965״.
ט׳ באייר תשכ״ה ) 11במאי (1965
< ח מ

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

( 8 0 0 1

פקודת בנין ערים1936 ,
צו,בדבר גבולות שמח תכנון עיר-ערד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת בנין ערים 1936 ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד(
לפקודת םדדי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הדרום )להלן — הועדה( ,אני מצווה לאמור:
2

.1
לשטח תמו!

השטח שבתחומי מחוז הדרום שאת גבולותיו קבעה הועדה ,והמתוארים בסעיף  ,2יהיה

שטח תכנון עיר.

עיר
ע׳׳ר  ,1936תוס׳  1טס׳  ,589עט׳ .153

2516

קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ׳׳ה5.8.1965 ,

גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מם׳ ד 512/הערוך בקנה.מידה
,2
 1:20,000והחתום ביום י״ג בתמוז תשכ״ה ) 13ביולי  (1965ביד ממלא מקום שר הפנים וביד
יושב ראש הועדה ,העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי
הועדה ,מינהל מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,ערד,
וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )ערד( ,תשכ״ה—1965״.

.3

י״ג בתמוז תשכ״ה ) 13ביולי (1965
<
חמ

תשייט

והפסדת
העתקים מטנו

השט
זרח ורהפ טי ג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

 6 5 1 1ז (

פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום ,בדבר פיקוח על בנינים י
והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין עדים , 1936 ,מתקינה הועדה המחוזית,
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום ,חוק עזר זה:
ג

בתוספת הראשונה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום )פיקוח
.1
על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום( ,תש״ך— , 1960לפני הנקודה שבסוף
י.
סעיף  ,22יבוא:
2

תיקון
התוספת
הראשונה

״ובהתאם להוראות כללי המיס )אביזרים לצרכי בית( ,תשכ״ה— 1964״
3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום )פיקוח
.2
על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרוס( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ה—1965״.
נתאשד.
י״ג בתמוז תשכ״ד 13).ביולי (1965
<
( 7 6 5 1 2

חמ

השם

י׳ ו ר ד י מ ו ן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

זרח ורהפטיג
' /שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

3
2
3

ע״ר  ,1936תוס׳  1מס׳  ,589עט׳ .153
ק״ת  ,1041תש״ד ,עמ׳  ; 1,747ק״ת  ,1171תשכ״א ,עמי  ; 2103ק״ת  ,1740תשכ״ה ,עמ׳ .2291
ק״ת  ,1563תשכ״ר ,עט׳ .1032

קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה6.8.1965 ,

2517

פקודת העיריות
חוק עזר לגבעתיים בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  254,251,250ו־ 259לפקודת העיריות
עירית גבעתיים חוק עזר זה:
הגדרות

.1

מתקינה מועצת

בחוק עזר זה —

״העיריה״ — עירית גבעתיים!
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
״המהנדס״ — אדם שהעידיה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה ,לרבות אדם שהמהנדם
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים ,וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או בצדי
הרחוב.
מכשול ברחוב

)א(

.2

לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב

או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו
של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחלון ,במעקה ,כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב ,כל
דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד ,לפי הרשאה
בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
היתר לבתי קפה
ולחנויות

)א( ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית־

.3

קפה ,וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות ,לבטל היתר שניתן או להתלותו ,וכן לכלול
בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בסך שלוש לירות לשנה לכל
מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
)ג(

היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ,אלא

אם כן בוטל לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
שינויים ברחוב

.4

לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

פתיחת שוחות

.5

לא יכרה אדם שוחה ברחוב ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי

ההיתר.

1

2518

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עט׳ .197

קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב חשב׳׳ה5.8.1965 ,

.6

דרכי (הידית
בכריית שוחה

אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
)(1

להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים

בלילה ?
)(2

לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או

עם פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
.7

היתר

המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים  4או  5או לסרב לתיתו ,לבטל היתר שניהן

או להתלותו ,וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

.8

.9

נזק לרחוב

)א(

לא יגרום אדם נזק לרחוב.

)ב(

אדם שעבר על הוראות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.

)א(

ראש העיריה דשאי לדרוש בהודעה בכתב —
)(1

הודעות

מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את

המכשול!
)(2

מהאנשים החייבים ׳לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  6ד  ) 8ב ( ,

לבצע את העבודות האמורות.
בהודעה יצרינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה

)ב(

שקבעם המהנדס באישור דאש העיריה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע
את העבודה.
אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה .לא מילא

)ג(

אדם אחרי הודאות ההודעה ,רשאי ראש העיריה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק
או הביצוע.
.10

-

)א(
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ב

ראש העיריה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
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סילוק מכשיל

וביצוע עבודות

לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום .סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או
ביצע עבודה כאמור ,רשאית העיריה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע
העבודה את הוצאת הסילוק או הביצוע.
)ב(

לא יפריע אדם לראש העיריה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

בתוקף סמכותו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.11
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני

מסירת הודעות

משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום 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
\
יומיים ,הנפוצים בתחום העיריה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
.12
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחדי שנמסרה לו

ענשים

עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
קוב ) התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,
,

2519

הסעיפים  25עד  37לחוקי־העזר לגבעתיים )סילוק אשפה ,ומניעת מטרדים ושי&וד
.13
רחובות( — 1947 ,בטלים.

בימי?

2

^

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות( ,תשכ״ה—1965״.

.14

נתאשר.
ב׳ בסיון תשכ״ה ) 2ביוני (1965
י
) ח מ

4 8

ש׳ ב ז ־ צ ב י
ראש עירית גבעתיים

> ( 8 1

חיים משה שפירא
שר הפנים
עייר 947נ ,תופ׳  2מס׳  ,1606עמי .1041

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לבאר־טוביה בדבר רובלים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה האזורית
באר־טוביה חוק עזר זד:.
ג

י

! נ ד

יי

ת

בחוק עזר זה —

.1

״דוכן״ — שולחן או כלי אחד המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה — תחילתם
2

חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת
הכוכבים!
״המפקח״ — מי שהמועצה הרשתה אותו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!
״עגלה״ — כלי הובלה ,הנסחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעל־חייס!
״המועצה״ — המועצה האזורית באר־טוביה!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
שטחיפ אסורים
ברוכלות

איסור חניה

לא יעסוק רוכל בעסקו ,בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת —

.2

)(1

ברחוב או במקום ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים!

)(2

בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה ,דוכן ,תבנית,
.3
מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספד ,ממגרש משחקים ,מגינה או מגן.
1
2

2520

, ,

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,4עמ׳ .12
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

.4

איסור חניה

לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ,ברדווב או במקום

שלא בשעת

ציבורי ,עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום•
5
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במבנה "
5

ש י י

מקום החוקת

.6

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

.7

לא יכריז רוכל על טובין או על 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  6לבין .26

שעות

ענקה

הרוכלות !

 .10ראש המועצה רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
גם לאחר השעה .20.00

היתר
" י
ע ס

ק ה

ע.

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

ימי רוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.

ר.׳65יו! ?שימוש

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

תוקוי תרשיח

.14

בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לירות,

אגרת רשיח

ביענלה׳

אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהיה האגרה לירה אחת בלבד.
.15

הודאת סעיף  12לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי סעיף

תחולה

 2לפקודת התעבורה .
3

.16

)א(

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

רשיונות

)ב( ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ,להתנותו או לבטלו ,וכן רשאי הוא לכלול
ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
 .17אס אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
המועצה לדרוש שכל עגלה .תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.
) .18א( רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
לוחית־מםפר שיתן לו ראש המועצה .הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,את שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל ,מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

י

תבנית! של
ע ג  5י ת

לוחית־מספר
׳נ
5

ג ל ח

)ב( בעד כל לוחית־מםפד תשולם למועצה אגרה בסכום השווה להוצאות הכנתה ,לפי
חשבון שיגיש ראש המועצה.
.19

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם

מקצות העגלה בכל עבר.

סייוו םוגין ,
ע  5ע ג  5ה

ריני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7חשכ״א ,עמ׳ .173
»וב׳ז התקנות  .,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

2521

דרישה לסלק
עגלות

ראש המועצה ,המפקח או שוטר ,רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,

.20

תבניתו ,מגשו או הטובין במקום בו הם נמצאים בניגוד להיראות חוק עזר זה.
לא סילק רוכל את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה לכך

.21

בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה ,הדוכן ,המגש או הטובין,
בין בעצמו ובין על ידי אחרים.
איסור הפיעה

לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי

.22

חוק עזר זה.
ענ

׳

־(יט

.23

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס  500לירות ובמקרה של עבירה

נמשכת ,דינו — קנס נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.
ביטי?
ה ש ם

.24

חוק עזר לבאר־טוביד) ,רשיונות לרוכלים והפיקוח בהם( ,תשי״ז—1957

.25

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־טוביה )רוכלים( ,תשכ״ה—1965״.

נתאשר.
ג׳ בסיון תשכ״ה ) 3ביוני (1965

4

—

בטל.

אברהם הלפון
ראש המועצה האזורית באר־טוביה
חי י ם מש ה שפירא
שר הפנים

* ס״ת  ,691תשי״ז ,עמ׳ .1200

פקודת המועצות המקומיות
חוק הרשויות המקומיות)הסדרת השמירה( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לדימונה ־ידבר הסדרת השמירה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף  3לחוק הרשויות
ג

המקומיות )הסדרת השמירה( ,תשכ״א—1961

מתקינה הועדה הממלאת תפקידי המועצה

המקומית דימונה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית דימונה:
״רשות״ — רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף ! 2
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— 1953י•
1
2
3

2522

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשג״ה ,עמי .256
ם״ח  ,346תשכ״א ,עמי .169
ק״ת  ,369תשי״ג ,עמי  ; 1174ק״ת  ,1353תשג׳׳ג ,עט׳ .2489
קובץ התקנות  ,1755ו׳ באב תשכ״ה.8.1965 ,

.2

;

 .3י

 ,רשות השמירה

בתחום שיפוטה• -של המועצה תוקם רשות.
הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי תחוס שיפוטה של המועצה שהם

ב ע

ל*

מיניי הרשות

זכות בחירה למועצה.
.4

הרכב הרשות

מספד חברי הרשות יהיה שלושה.

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

הידעה׳על מינוי

י

.6

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

חובת השמירה,

.7

הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

רשימת החייבים
בשמירה

הרשות תקבע את ,סידורי השמירה ואת היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום
.8
ברשימה )להלן — השומר( לצאת לשמירה.
.9

השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף .8

קביעת מועדי
י׳
י

; ־ מ י ר ה

חובת השומר

הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה ,יוצגו בתחום המועצה ,במשרד המועצה
.10
ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

הצגת הרשימה

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

מסירת העתק
ייי ׳ "

שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה ,חייב למלא אחרי הוראות הממונה על השמידה
.12
י
בכל ענין הנוגע לשמירה במועצה.

חובת הציות
"

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  300לירות ,ואם הורשע כבר על עבירה
.13
כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס  300לירות.

ענשיס

.14

לחוק עזר זה ייקרא;,חוק עזר לדימונה )הסדרת השמירה( ,תשכ״ה—¿65״.

נתאשר.
י״ג בתמוז תשכ״ה ) 13ביולי (1965
י ח מ

( 8 1 9 2 1 1

,

0,8

י ר ש

השם

משה אביע ם
יושב ראש הועדה הממלאת תפקידי
המועצה המקומית דימונה

זדה ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שד הפנים

 .קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ׳׳ה5.8.1005 ,

2523

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר למטולה בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה חמקו־
ג

מית מטולה חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדם
העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי דגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים ,וכן כל מעבד המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספד בתים ,לרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או בצדי
הרחוב.

מכשול ברחוב

)א( לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
.2
או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אס דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתוי
של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחלון ,במעקה ,כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב ,כל
דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד ,לפי הרשאה
בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

היתר ?בתי קפה
ולחנויות

)א( דאש ךמועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית*
.3
קפה ,וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות ,לבטל היתר שניתן או להתלותו ,וכן לכלול
בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה לכל
מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
)ג( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ,אלא
אם כן בוטל לפי סעיף קטן)א(.

שינויים ברחוב

.4

לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

8תיחת שותות

.5

לא יכרה אדם שוחה ברחוב ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי

ההיתר.
דרכי זהירות
בכריית שוחה

אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים
בלילה־
) (2לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או
עם פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

.6

1
2

2524

ריני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עט׳ .256
?״ת  ,886תש י״ט ,עט׳ .1092
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1065 ,

המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים!  4או  5או לסרב לתיתו ,לבטל' היתר עניתן'
.7
או להתלותו ,וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
.8

)א( לא יגרום אדם נזק לרחוב.
)ב( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
.9
) (1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
המכשול ?
) (2מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  6ו־)8ב(,
לבצע את העבודות האמורות.
)ב( בהודעה יצויינו התנאים /הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעס המהנדס באישור ראש המועצה ,וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע
את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא,אחריה תוך הזמן שנקבע בה .לא מילא
אחדי הוראות ההודעה ,רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק
או הביצוע.

היתוי
נזין לרחוב

הודעות

) .10א( ראש המועצה דשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל ,עבודה
מהעבודות המנויות בסעיפים  6או ) 8ב( — בין אם נמסרה הודעה לפי׳ סעיף  9ובין אם
לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום .סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
ביצע עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע
העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע י בעדו מלהיכנס לכל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן)א(.

פילוס מכשול
וביצוע עבודות

 .11מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ? אס אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם,הוצגה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוניס
יומיים ,הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

 .12העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עקרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב ,מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ענשיפ

.13

חוק עזר למטולה )שימור רחובות( ,תשי״ט— — 1959בטל,

ביטול

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה )שימור רחובות( ,תשכ״ה—1965״.

השפ

2

נתאשר.
כ״ח באדר א׳ תשכ״ה ) 2במרס (1965

)חט (830214

אבנר לוין
ראש המועצה המקומית מטולה

חיים משה שפירא
שר הפנים
קוב׳} התקנות  ,1755ר באב תשכ״ה5.8.1965 ,

2525

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לערד בדבר הוצאת אשפה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית ערד חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית ערד!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועטה העביר אליו את סמכויותיו בכתב לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ,וכן אדם שהמפקח
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלך׳ אילו היו הנכסים
נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח ,כסוכן או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכסים
לתקופה שלמעלהי משלוש שנים;
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון!
״בניך — בית, ,צריף ,מחסן ,צריפון ,בדון ,פחון ,אוהל ,או חלק מהם ,לרבות הקרקע שמש
תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחד ולמעט בית
מלאכה או אורווה!
״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
ובכלל זה בית חרושת ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה!
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו
יחד עם האורווה!
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ,עלים ,אפר ,פירות
או ירקות ופםלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך
או אי־נקיון ,למעט זבל ,פסולת וחמרי בנין!
״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.
כ 5

,

)א( בעל בנין חייב להתקין ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה לפי הודאות המפקח בנוגע
• .2
לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם
במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן
שיקבע.
)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
ישאיר אשפה מחוץ לבלי האשפה.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל ,פסולת או חמרי בנין.

א ש פ ה

כלי קיבול

י

)א(

.3

המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,

לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישה בכתב מאת
המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
1
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)ב(

לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישימ

ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או המרי בנין.
.4

לא יוביל אדם ,פרט למפקח ,ולא יעביר בשום דרך — אשפה ,זבל או פסולת

העברת אשפה

מבנין ,מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.
.5

)א(

ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתתו ,לבטלו ,להתלותו או

מת? היתר

׳

לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב( בכל היתר שניתן לפי סעיף 4י י ק ב ע ו 
)!( השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת!
)(2

המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה ,זבל או פסולת!

)(3
)(4

דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם ו
תקופת ההיתר.

) , .6א( כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח דשאים להיכנס לכל בנין,
אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
)ב( בעל בנין ,אורווה או בית מלאכה ,או המחזיק בהם ,יאפשר לפועלי המועצה לגשת
על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או פסולת ללא
הפרעה.

זכות כניסה
?פוע5י המועצה

המפקח רשאי להיכנס לכל בנין ,אורוולו או בית מלאכה על מנת לבדוק אם

סמכויות המפקח

.7

)א(

נתקיימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים  2או  ,3רשאי
ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם,
לפחות ,הוא בשפה העברית.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתיים לידות ,ואם עבר על
.9
הוראות הסעיפים  2או  ,3והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף ) 7ב( והיתד ,העבירה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד )הוצאת אשפה( ,תשכ״ה—1965״.
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(?3ודו 1המועצות המקומיות
חוק עזר לערד בדבר שמירת הנקיון ואיפור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות •י ,מתקינה המועצה
המקומית ערד חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית ערד!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה בכתב לענין חוק עזר זה»

*

״עינוג״ — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה!
״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג;
״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים אנשים למטרה ציבורית,
למעט בית מגורים ־,
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו <
״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,ירקות,
פירות ,נייר ,עטיפות מזון ,דברי מאכל וכיוצא באלה <
״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק עזר זה.
איסור עישון

איסור מכירת
גועיניפאו
פיצוחפ
איסור לבלוד
וזריקת
פסולת
מודעות

רשות כניסה

לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחו* כיפת השמים ,כשמתקיים
.2
בו עינוג לרבים.
.3

לא ימכור אדם במקום ציבורי ולא יפצח בו גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה.

.4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

בעל מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות ,לענין חוק עזר
.5
זה ,שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.
)א(

.6

המפקח רשאי בכל עת סבירה ,להיכנס ,ללא תשלום׳ לכל מקום ציבורי ולעשות

כל מעשה הדרוש לו בכדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( ל,א יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
ענשיט

.7

השפ

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד )שמידת הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ה—

1965״.
נתאשר.
י״ג בתמוז תשכ״ה ) 13ביולי (1965

יצחק פונדק
ראש המועצה המקומית ערד

)חמ (84661

זרח וד הפטי ג
שד הדתות
ממלא מקום שר הפנים
1

2528

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשג׳׳ה ,עמ׳ .256
קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב תשכ״ה5.8.1965 ,

תיקון טעויות דפופ
בתקנות בתי הדואר )שירות טלפון( )תיקון מם׳  ,(3תשכ״ה— ,1965שפורסמו בקובץ
התקנות  ,1751תשב״ה ,עמ׳  ,2417בתקנה  ,1במקום הקטע המתחיל במלים ״נציגות דיפלומ
ט י או קונסולרית — במשרדיהן״ עד ״אגודת מגן דוד אדום בישראל — בתחנתה ובמשדדה״
צ״ל
במשרדיהן ובדירותיהן
״נציגות דיפלומטית או קונסולרית
במשרדו
בית ספר
בכתלי בית החולים
בית חולים
בבית המרקחת
בית מרקחת
בכתלי המרפאה
מרפאה ציבורית
רשות כבאות ,כמשמעותה
בתחנתה ובמשדדה
בחוק שירותי הכבאות ,תשי״ט—1959
בתחנתה ובמשדדה״.
אגודת מגן דוד אדום בישראל.
3

בתקנות נמל חיפה

)אגרות העבדת מטענים(

)תיקון( ,תשכ״ה— ,1965שפורסמו

בקובץ התקנות  ,1751תשכ״ה ,עמ׳  ,2419בתקנה  ,1בפריט  ,22במקום ״כלי ר כ ב וכלי ציוד
נע אחר״ צ״ל ״כלי רכב וכל ציוד נע אחר״.

קובץ התקנות  ,1755ז׳ באב ת׳טכ׳׳ה5.8.1965 ,

המחיר  72אגורות
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