רשיוטות

קובץ התקנות
1812

כ״ ט בכסלו תשכ״ו

 23בדצמבר 1965
עמוד

ת ק נ ו ת הטלגרף האלחוטי )מקלטי ר ד י ו ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ו—1965

508

.

ת ק נ ו ת הטלגרף ה א ל ח ו ט י ) מ ק ל ט י רדיו במכוניות( )תיקון( ,ת ש כ ״ ו — . 1 9 6 5

508

ת ק נ ו ת נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )אגרות ושכר ש י ר ו ת י ם ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ו—1965

509

ת ק נ ו ת רואי ח ש ב ו ן ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ו—. 1965

.

.

.

.

.

510

ת ק נ ו ת בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף  3ל פ ק ו ד ה ( ) ת י ק ו ן (
תשכ״ו—1965

.

510

.

ת ק נ ו ת ,פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים ו ה ת פ ט ר ו ת שרואים א ו ת ה כפיטורים( )תיקון(
תשכ״ו—1965

511

.

ת ק נ ו ת למניעת מפגעים )בטיחות מקררים( )מנגנון ל פ ת י ח ת הדלת מבפנים( ,תשכ״ו—1965

511

ת ק נ ו ת המים )רשיון ל ה ק מ ת מים ורישומו( ,תשכ״ו—. 1965

512

ת ק נ ו ת הטיס )רשיונות לעובדי טיס()תיקון(׳ תשכ״ו—. 1965

514

צו מס רכוש וקרן פיצויים )חברת אמריקה ישראל ל פ ו ס פ ט בע״מ( )פטור( ,תשכ-ו—1965

514

.

515

. . .

515

צו הענקת סמכויות מ א ס ר לפקידים הממונים על מכרות ,תשכ״ו—1965
צו המלאכות והתעשיות )הסדרתן( )תיקון( ,תשכ״ו—. 1965

צו־שעת־חירום )שיעור תשלום ח ו ב ה ( ) ת י ק ו ן מס׳  ,(16תשכ״ה—) 1965תיקון( ,תשכ׳יו—1965

516

צו־שעת־חירום )שיעור השלום ח ו ב ה ( ) ת י ק ו ן מס׳  ,(8תשכ׳/י—1%5

516

צו הפיקוח על •מצרכים ושירותים )בתי מ ל ו ן ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ו—1965

517

אכרזה על גן ל א ו מ י ) ע ת י ק ו ת בית אלפא( ,תשכ׳׳ו—1965

517

.

החלטת ה כ נ ס ת להאריך תקפן של ת ק נ ו ת מסויימות מתקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ־לארץ(
תש״ח—. •1948

.

.

.

.

.

אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 543כ ס ל ו תשכ״ה )נובמבר
בכלי רכב( ,תשכ״ו—1965
אכרזת

תקנים )תקן ישראלי

.

.

518

.

 — (1964חגורות בטיחות
51S

.
 — 546שבט תשכ״ה )ינואר

 — (1965שמשות בטיחות
519

לבלי רכב( ,תשכ״ו—1965
ת ק נ ו ת ה ת ע ב ו ר ה )תיקון מם׳  — (9תיקון טעות

519

,

מדור לשלטון מקומי
520

אכרזת אשקלון )שינוי תחום העיריה( ,תשכ״ו—1965
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חיף־אשקלון ,תיקון( ,תשכ׳׳ו—1965

.

.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()עמק־הירדן ,תיקון( ,תשכ״ו—1965

.

.

523

.

525

חוק עזר ל א ש ד ו ד ) ס ל י ל ת רחובות( ,תשכ״ו—. 1965

.

.

חוק עזר לחבל־אילות )הסדרת השמירה( — תיקון טעות

.

.

תיקון טעויות דפוס

י .

.

521

529

פקודת הטלגרף האלחוטי
תקנות בדבר מקלטי רדיו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת הטלגרף האלחוטי•י ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקו!
תקנה 12

בתקנה  12לתקנות הטלגרף האלחוטי )מקלטי רדיו( ,תשי״ז—) 1957להלן
.1
התקנות העיקריות( ,במקום ״ 12לידות״ יבוא ״ 17לירות״.
2

.2

ח ח  5פ ת

במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

התוספת
השניה

״תופפת שניה
אגרת רשיון שתקפו מיום ט׳ בטבת תשכ״ו) 1.בינואר  (1966או מכל יום אחד אחרי
תאריך זה:
לירות

,

לשנה תמימה
לתשעה חדשים
לששה חדשים
לשלושה חדשים
ת ח י ? ה

4

D

m

17.00
12.75
8.50
4.25״

,3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט׳ בטבת תשכ״ו) 1בינואר .(1966

.
1965״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי )מקלטי רדיו( )תיקון( ,תשכ״ו-

י״ט בכסלו תשכ״ו) 13בדצמבר (1965
לוי אשכול
ראש הממשלה
חוסי א״י ,כרד בי ,פריו קנ׳׳ב ,עמי .1310

פקודת הטלגרף האלחוטי
תקנות בדבר מקלטי רדיו במכוניות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת הטלגרף האלחוטי  ,אני מתקין תקנות אלה:
1

החלפת
ת

"

נ ה 3

במקום תקנה  3לתקנות הטלגרף האלחוטי )מקלטי רדיו במכוניות( ,תשכ״ג— 1963־

,1

)להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
״תיקי
ה ר

1
2

508

'

 ( 5י ״

תקפו של רשיון שניתן לפי תקנה  2הוא מהיום בו ניתן ועד למועד
.3
המבחן השנתי של הרכב בו קבוע מקלט הרדיו.״

חוקי א ״  /כרד בי ,פרק קנ״ב ,עמ׳ .1519
ק״ת  ,1488ת׳עכ״ג ,עמ׳  ; 1473ק״ת  ,1665תשכ״ה.,עמ׳ .1046
קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכסלו תשכ״ו23.12.1965 ,

.2

במקום תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:

.״אגרה

.9

:החלפת
תקנה 9

בעד רשיון או חידושו תשולם אגרה לפי השיעורים הבאים:
לירות

לשנה תמימה
לתשעה חדשים
לששה חדשים
לשלושה חדשים
,3

17.00
12.75
8.50
4.25״

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט׳ בטבת תשכ״ו) 1בינואר .(1966

תחילה

לתקנות,אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי )מקלטי רדיו במכוניות( )תיקון(,
.4
תשכ״ו—1965״.

השם

י״ט בכסלו תשכ״ו) .13בדצמבר (1965
לוי אשכול

« ט (76023

ראש הממשלה

חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ ,תש״י—1950
תקנות בדבר אגרות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הנוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ ,תש״י—1950
אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ• )אגרות ושכר שירותים( ,תש״י—, 1950
.1
לאחד תקנה  3יבוא:
2

״אי־תחולה

תוספת
תקנה 3א

הוראות תקנה  3לא יחולו על שירות הניתן על ידי נוטריון לצרכי
3א.
ביצוע האמנה  48בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים 1935 ,י  .״
3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ )אגרות ושכר שירותים(
.2
)תיקון( ,תשב״ו—1965״.

השם

י״ט באלול תשכ״ה ) 19בספטמבר (1965
< ח ט ( 7 0 3 1 1

1
2

3

ב כ ו ד ש׳ ש י ט ד י ת
שד המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

ס״ח  ,43ת׳ע״י ,עט׳  ; 141ס״ ח  ,356ת׳טכ״ב ,עט׳ .18
ק״ת  ,93תש״י -עט׳  ; 1018ק״ת  ,1733תשכ׳׳ה ,עט׳ .2161
כתבי אמנה  ,493כרד  ,13עט׳ .643

קוב•) התקנות  ,1812כ״ט בכסלו ת׳שכ׳׳ו23.12.1965 ,

509

חוק רואי חשבון ,תשט״ו—1955
ת ק נ ו ת רואי חשבון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק רואי חשבון ,תשט״ו— /1955אני מתקין תקנות אלה:
תי,ןיז

.1

בתקנה  34לתקנות רואי חשבון ,תשט״ז— 1955״ ,במקום ״הובאה לידיעתה של המו־
.

תקנה 34

עצה״ יבוא ״הובאה לידיעת המועצה או יושב־הראש״.
יי׳

8פ

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון)תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

.2

י״ח בכסלו תשכ״ו) 12בדצמבר (1965
ך ך ל ן

)חט (70460
סייח  ,173תשט׳׳ו ,עמ׳ .26
ק״ת  ,554ת׳טט״ז ,עמי  ; 34ק״ת  ,1061ת׳צ8כ׳׳א ,עמי .151

1
2

ס

ף

שר המשפטים

פקודת בתי הדואר
תקנות

בדבר ה נ ח ו ת מ ת ש ל ו מ י ם ב ע ד שירותי טלפון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר! ,ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות
לי על פי כל דין ,אני מתקין תקנות א ל ה :
ת י ק ח תקנה 2

בתקנה  2לתקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3
.1
לפקודה( ,תשכ״ג—) 1963להלן — התקנות׳העיקריות( ,לאחר הגדרת ״נכה״ י ב ו א :
״״הורה שכול״ — מי שהמציא למנהל תעודה מטעם לשכת שיקום מחוזית של משרד
הבטחון על היותו הורה שכול והוכיח למנהל כי הוא או בו זוגו הוא בגיל  65שנה
ומעלה״.
2

ה ח  5פ ת

תקנה 3

במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

.2

י

חנחת

? ע י מ ר י מ

נכים והורים
שכו5י
ם

השם

׳.3

)א( ב ע ד השירותים של התקנת טלפון לעיוור או לנכה ,העתקתו
.

החיצונית והשימוש בו ,ישולמו  50%מהתעריף לאותו שירות.
)ב( הורה שכול ישלם בעד התקנת טלפון בדירתו  50%מהתעריף.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון
. 3
לפי סעיף  3לפקודה( )תיקון( ,תשכ״ו—1965״.
י״ט בכסלו תשכ״ו) 13בדצמבר (1965
)חט(76000

אליהו

ששון

שר הדואר
1
2

510

חוקי א״י ,ברד ב׳ ,פרק קט״ו ,עיט׳  -, 1155ם״ח  ,387תשכ״נ ,עמי .44
ק״ת  ,1415תשכ״נ ,עט׳  ;986ק״ת  ,1508תשכ״ר ,עט׳  ;207ק״ת  ,1582תשכ״ ד -,עמ ׳ .1282

קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכםלו תשכ׳׳ו23.12.1905 ,

חוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג—1963
תקנות בדבר העתקת מקום מגורים
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8.ד 33לחוק פיצויי פיטורים׳ תשכ״ג— ,* 1963ובאישור
ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  12לתקנות פיצויי .פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה
.1
כפיטורים( ,תשכ״ד— , 1964בתקנת משנה )ב( ,אחרי המלים ״מגדל העמק״ יבוא ״מדרשת
שדה־בוקר״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים
.2
אותה כפיטורים( )תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

תי?״
״הנד׳

1

השם

י״ט בכסלו תשב״ו ) 13בדצמבר (1965
יגאל

)חט>751312

אלון

שד העבודה

חוק למניעת מפגעים )בטיחות מקררים( ,תשכ״ה—1965
תקנות בדבר פתיחת דלתות של מקררים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק למניעת מפגעים )בטיחות מקררים( ,תשכ״ה—
אני מתקין תקנות אלה:

1965

בתקנות א ל ה —
.1
״קיבול״ — הקיבול הכולל של כל התאים שבמקרר ,אשר נועדו להחסנת מצרכים ,אחדי

יי

ג ד ר

י

ת

הוצאת כל אצטבאותיהם!
,,מקרר ביתי״ — מקרר שנועד לשימוש ביתי ואשר קיבולו מעל ל* 60ליטר אולם פחות
נד 450ליטר?
״מקדד שאינו ביתי״ — מקדד שאינו ביתי ואשד קיבולו הוא מעל ל־ 60ליטר?
״חדד קירור״ — מקרר בלתי נייד שאינו ביתי ואשר קיבולו הוא מעל ל־ 60ליטר!
״התקן סגירה״ — התקן המשמש לסגירת דלת המקרר.

.2

המנגנון אשר ייקבע בכל מקרר ביתי ,בהתאם להוראות החוק ,יאפשר את פתיחת

׳ ^
^
׳ ל י׳^יי׳ ^
ל י קז ׳
ל
דלתו מבפנים׳
מבפנים בכוח שלא יעלה על  7ק״ג ,כאשד יופעל בניצב לדלת ,בקרבת מקום ידית הדלת.
ב כ

מ

צ

ב

ש

ה

ו

א

ןת

ש

ד

ם ג י ר ד

ש

י ד י

ע

ח י צ ד

ה ר ? < ת

ע

המנגנון אשד ייקבע בכל מקרר שאינו ביתי ובחדר קידוד ,בהתאם להוראות החוק,
.3
1,
יאפשר א ת  .פ ת י ח ת כל דלת מדלתותיו מבפנים ,בכל מצב שהוא של התקן ה
ס ג י ד ד ׳

,

,

,

,

,

ש

,

מנגנוז
מקרר״יתי

מנגני!
פ ת י ח ת ד5ת
מקררים אחו

המקרר ,בדרך האמורה בסעיף  2או על ידי לחיצה בכוח שלא יעלה על  500גרם על כפתור
בולט או ידית אשר הותקנו בצדה הפנימי של כל דלת מדלתות המקרר בגובה של לא יותר
מ־ 100ס״מ מעל רצפת המקרר.
1

ם״ח  ,459תשכ״ה ,עמ׳ ,190

קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכסלו תשכ״ו23.12.1965 ,

511

תחי לוז

תחילתן של תקנות אלה היא —

.4

)(1

לגבי ייצור—
)א( מקרר ביתי חשמלי ,כתום  15יום מיום פרסומן ברשומות )להלן — יומ

הפרסום(!
)ב( מקרר ביתי לא חשמלי או חדד קירור ,כתום  60יום מיום הפרסום!
)ג( מקרר שאינו ביתי ,כתום  90יום מיום הפרסום!
) (2י לגבי העברה לאחד של —
)א( מקדר ביתי חשמלי ,כתום  60יום מיום הפרסום!
)ב( מקדד ביתי לא חשמלי או חדד קירור ,כתום  90יום מיום הפרסום!
)ג( מקדד שאינו ביתי ,כתום  120יום מיום הפרסום.
השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים )בטיחות מקררים( )מנגנון לפתיחת

.5

הדלת מבפנים( ,תשכ״ו—1965״.
ח י י ם י׳ צ ד ו ק
שר המסחר והתעשיה

כ״א בכסלו תשכ״ו ) 15בדצמבר (1965
)חט (77412

חוק המים ,תשי״ט—1959
ת ק נ ו ת ב ד ב ר רשיון ה ק מ ת מ כ ו נ י מ י ם ו ר י ש ו מ ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  159ד22א לחוק המים ,תשי״ט— , 1959ולאחר התליע־
1

צות עם מועצת המים ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלה —
.1
״מכון מים״ — מיתקן המשמש לשאיבת מים עיליים או להטייתם מאפיקם הטבעי ,לרבות כל
מבנה ,תעלה או םכד ולמעט מיתקן הפקה או הטיה ממערכות חלוקת מים הנמצאות
ברשותו של אדם המשתמש במים כדין.

הגשת כקשה

 . 2בקשה לרשיון הקמת מכון מים אשר לא היה קיים ערב יום פרסומן של תקנות אלה
ברשומות ולהגדלת ספיקתו של מכון מים קיים תוגש לנציב המים בטופס שהוא קבע ואשד
ניתן להשיגו במשרדי נציב המים.

פרטים
נוספים

.3

נציב המים רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס הבקשה.

ח ו ג ה לתת
תשובה נכונה

.4

המבקש חייב להשיב תשובה מלאה ונכונה על כל השאלות שבטופס וכן להמציא כל

ת נ א י למת!
הרשי ו!
הארכת
טועדים
הנשת כקשה
לרישום

פרט שנדרש על ידי נציב המים למסרו.
מי שניתן לו רשיון הקמה יתחיל בהקמת מכון המים או בעבודות להגדלת ספיקתו

.5

תוך ששה חדשים מיום מתן הרשיון וינהל אותן ברציפות.
נציב המים רשאי להאריך א ת המועד שנקבע בתקנה  ,5אם דאה שאין לקיימו מסיבות

.6

שאין לבעל הרשיון שליטה עליהן.
תוך שבעה ימים מגמד הקמת מכון המים ,יגיש מי שניתן לו הרשיון להקמתו בקשה
.7
לרישום המכון ויצרף לבקשתו את תרשים המכון על כל מיתקניו .הבקשה תוגש לנציב המים
בטופס שהוא קבע ואשר ניתן להשיגו במשרד נציב המים.
1

512

ם״ח תשי״ט ,עט׳ .169
קובץ התקנות  ,1812כ׳׳ט בכסלו תשכ״ו23.12.1965 ,

)א(

.8

מצא נציב המיס'שהפרטים הכלולים בבקשה הפינכוניפ וכי המכון הוקם בהתאם

תעידת,ר״&ופ

לתנאי רשיון ההקמה שהוצא לו ,יתן למבקש תעודה )להלן — תעודת רישום(.
)ב(

תעודת הרישום תכלול פרטים אלה :מיקומה ציודו ,םפיקתו ותפוקתו של מכון

המים ,הבעלות עליו או צורת החזקה בו ,וכן מספרו ,שיהווה את מספרו הארצי של אותו
מכון מים.

.9

)א( מצא נציב המים שהפרטים בבקשה אינם נכונים ,ידרוש מהמבקש בכתב לתקן

תיקו! הבקשה

את הבקשה בהתאם לדרישתו או למסור לו פרטים נוספים ונכונים על אלה שבבקשה ,תוך
תקופה שנקבעה בדרישה ,ובלבד שלא תפחת מעשרה ימים.
)ב(

תיקן המבקש את .הבקשה או מסר פרטים נוספים בהתאם לדרישת .נציב המיפ,

יתן לו נציב המיס תעודת רישום.
)ג(  :מצא נציב המים כי המכון'לא הותקן בהתאם לתנאי רשיון ההקמה שהוצא לו,
רשאי הוא לסרב לתת תעודת רישום.
 .10כל הפרטים הכלולים בתעודת רישום ,למעט הפרטים על הבעלות או זכות קבין אחרת
במכון מים ,ישמשו לצורך תקנות אלה והחוק הוכחה לכאורה על אמיתותם.
) . .11א( מי שניתנה לו תעודת רישום.יודיע לנציב המים על כל שינוי במצבו של מכון
המים במידה שיש בו שינוי לגבי הפרטים הכלולים בתעודה ,תוך שבעה ימים מיום בו חל
השינוי כאמור.

. .12

)ב(

הודעה לפי תקנת משנה )א( דינה כדין בקשה לפי תקנה .7

)א(

נציב המים דשאי לתקן תעודת רישום.

)ב(

תעודת רישום שתוקנה לפי תקנת משנה )א( ,דינה כדין תעודת רישום מקורית.

הורעה על

י" "" *
5

,

תיקו! תעודת

 .13אין ברשיון הקמה הניתן לפי תקנות אלה כדי להרשות לבעליו להפיק ולספק מים
ממכון המים כל עוד לא קיבל תעודת רישום בהתאם לתקנות אלה ורשיון הפקה לפי סעיף
 23לחוק.

.14

הוכחה
 5כ א י י ה

בעד רשיון הקמה הניתן על פי תקנות אלה ישלם המבקש אגרה בשיעור שלהלן:

ל

ש י ם

י

סייג

אגרות

_יירית

אם ספיקתו של המכון היא
.15

עד  50מ״ק/שעה — 50
מעל  50מ ״ ק  /ש ע ה 100 -

בטלות—

.16

בטלות

תשכ״א—1960i

()1

תקנות המים )רשיון להפקת מים ממכון מים(,

)(2

תקנות המים )רישום מכוני מים( ,תשכ״א—. 1961

2

3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים )רשיון להקמת מכון מים ורישומו( ,תשכ״ו—

השט

."1965
ח׳ בכסלו תשכ״ו ) 2בדצמבר (1965
<י׳
 6 4ז ( 7 3

ט

3

ח יים ג ב ת י
שד החקלאות

ק״ת תשכ״א ,עמ׳ .393
ק״ת תשכ״א ,עט׳ •731

קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכסלו תשכ״ו23.12,1965 ,
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חוק הטיס1927,
תקנות בדבר רשיונות לעובדי טיס
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30ולפי פסקה  2לתוספת ה׳ לחוק הטיס• 1927 ,י ,פסקה 3
לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות )הטלת חוקים( , 1937 ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

3

תיקו! תלוני׳

2

1

.1

בתקנה )12ח( לתקנות הטיס )רשיונות לעובדי טיס( ,תשט״ז— , 1956אחדי ״השגחה
4

ישירה או עקיפה״ יבוא ״או בצה״ל״.
ה

ש

ם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס )רשיונות לעובדי טיס( )תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

.2

י״ח בכסלו תשכ״ו) 12בדצמבר (1965
> ,

משה כרמל
שר התחבורה

) ח מ 75524

1

2
3
4

חוקי א״י ,כרך ג׳ ,עט׳  : 2551ם״ח  ,33ת׳ם׳׳י ,עמ׳ .73
ע״ר  ,1937תום׳  2מם׳  ,707עט׳ .563
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ ט פ ׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,615תשט״ז ,עט׳  : 912ק״ת  ,1339תשב״ב ,עט׳ .2284

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו בדבר פטור מתשלום מס רכוש
בתוקף סמכותי לפי סעיף )45א() (6לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—, 1961
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

חברת אמריקה ישראל לפוספט בע״מ פטורה מתשלום מס רכוש של ציוד כריה
,1
שבבעלותה והמשמש למעשה להפקה של מחצבים מדדום לקו הרוחב ׳12׳־ .31
תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

,2

לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים )חברת אמריקה ישראל לפוםפט בע״מ(
,3
)פטור( ,תשכ״ו—1965״.
י״ב בחשון תשכ״ה ) 7בנובמבר (1965
( 7 2 4 7 8

) ח מ

1

514

פנחס ספיר
שר האוצר ,

ם״ח  ,337תשכ״א ,עט׳ .100

קובי! התקנות  ,1812כ״ט בכםלו תשכ״ו23.12.1965 ,

פקודת הפרוצדורה הפלילית )מאסר וחיפושים(
צו ב ד ב ר ס מ כ ו י ו ת לפקידי מ כ ר ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3) 3לפקודת הפרוצדורה הפלילית )מאסר וחיפושים(
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

בצו זה ,״פקיד מכרות״ — אדם שמונה כדין לצרכי בקורת על המכרות על פי פקודת
.1
המכרות  ,ובידו תעודה המעידה עליו שנתמנה להיות פקיד בקורת מכרות.

הגדרות

3

הסמכויות המסורות לשוטר על פי הסעיפים הקטנים )) (1ה( ד )  ( 2לסעיף  3לפקודה
.2
יהיו נתונות גם לפקיד מכרות לגבי עבירות על פי פקודת המכרות.

הענשת
סמכויות

לצו זה ייקרא ״צו הענקת סמכויות מאסר לפקידים הממונים על בקורת מכרות,
.3
תשכ״ו—1965״.
כ׳ בכסלו תשכ״ו ) 14בדצמבר (1965

השם

ב כ ו ר ש׳ ש י ט ר י ת
שר המשטרה

)חמ (75992
חוקי א״י ,כרד אי ,פרק ל״ג ,עמ׳ .431
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד ב  /פרק צ״ד ,עט׳ .910

פקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן(
צו בדבר תיקון התוספת
והסעיפים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתו(
) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטוו והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

ב ת ו ס פ ת לפקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן( ,בסוג גי ,במקום הקטע המתחיל
.1
_
,1,^1,
_
1,
במלים ״רפתות ומקומות חליבה״ והמסתיים
3

ב מ

י ט

״

־

א

ו

ר

ן

ו

ח

ת

י

י

ם

א ח ר  2 . . . .״ יבוא:
״רפתות ומקומות חליבה —
באזור מועצה אזורית כמשמעותו בצו המועצות.המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי״ח—) 1958להלן — מועצה אזורית(
באזור אחר
דירי בקר וצאן —

־

באזור מועצה אזורית

פטור

באזור אחד
אורוות לבעלי חיים —

10

באזור מועצה אזורית

פטור
10״

באזור אחר
לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות )הסדרתו( )תיקון( ,תשכ״ו—1965״.

ז׳ בכסלו תשכ״ו) 1בדצמבר (1965
)חמ (74033
1
2
3
4

התוספת

פטור
10

4

.2

ב

;

א

ז

ו

ר

תיקו!

חיים משה

ה ש ם

שפירא

שר הפגים

חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט׳׳נ ,עט׳ .1427
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,444תשי״ד ,עטי .698
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳ .1259

קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכסלו תשכ״ו23.12.1965 ,
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תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—,* 1958
אני מצווה לאמור:
בצו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳  ,(16תשכ״ה— , 1965אחרי סעיף

.1

2

 7יבוא:
״תחילה

7א.

) (1תחילתו של סעיף  5היא ביום כ״ג בטבת תשכ״ה ) 27בדצמבר
i (1964
תחילתו של סעיף  7היא—
)א( לגבי הפרטים  395ו־ 592ביום ז׳ באייר תשכ״ה ) 9במאי

)(2

! (1965
)ב( לגבי הפרט  846ביום ז׳ באדר תשכ״ה ) 11במרס
(1965״.
לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳  ,(16תשכ״ה—

.2

) 1965תיקון( ,תשכ״ו—1965״.
ה׳ בכסלו תשכ״ו) 29בנובמבר (1965
ח י י ם י׳ צ ד ו ק

<חמ (74049

שר המסחר והתעשיה
ם״ח  ,434תשכ״ד ,עמי .175

1

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—1958
צו בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנוודשעת־חירוס )תשלומי חובה( ,תשי״ח—, 1958
ג

אני מצווה לאמור:
בתוספת לצדשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( ,תשכ״ה—1964
.1
 ,398במקום ״ 39.03או 39.07״ יבוא ״פרק 39״.
.2

בטור ב׳ לפרט

לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )תיקון מס׳  ,(8תשכ״ו—1965״.

י״ח בכסלו תשכ״ו) 12בדצמבר (1965
<חט (74049

ח י י ם י׳ צ ד ו ק

שר המסחר והתעשיה
1
2

ם״ח  ,434תשכ״ד ,עמ׳ .175
ק״ ת  ,1627תש כ״ ה ,עמי •54

קובץ התקנות  ,1812נ ״ ט בכסלו תשכ״ו23.12.1065 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר בתי מלון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15,5ר .27לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

.1

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( ,תשכ״ג— , 1962לאחר סעיף

י

8

ה

י פ י י

3

13א .בעל בית מלון המגיש ארוחות יגיש לכל אורח המתאכסן במלון

״הגשת מיי!
י

1

ב ו א

:

תוספת
םעיו!13א

בתקופה פד 1בדצמבר עד  31ביולי מיץ פרי הדר טרי ופדי הדר לפי

י

בקשתו .השירות ייכלל בלוח בהתאם לסעיף .11״
.2

השט

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( )תיקון( ,ת ש כ ״ ן _

1965״.
ז׳ בכסלו תשכ״ו) 1בדצמבר (1965
עקיבא גוברין•
שר התיירות

) ח מ ( 7 4 1 0 0

סייח  ,240תשי״ח ,עמ׳ .24
ק״ת  ,1369תשכ״נ ,עמ׳  ; 18ק״ת  ,1731תשכ״ה ,עמי .1231

1
2

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—1963
הכרזה על גן לאומי
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ד  6לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—
 , 1963אני מכריז לאמור:
ג

,1
ה

השטח ליד קיבוץ חפצי־בה שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ג,23/29/
׳״ן )
״
.
ק

ע

ו

ן

ך

ב

נ ד >

מ י ך ד (

 0 0 0ג

1

ו

ה

ח

ת

ו

0

ב י ו ם כ

ג

3

ח

ש

ו

ן

ת ש כ

18

3

נ

ו

ב

מ

ב

%

ר 5

1

(

ב

ך

י

ע

ף

הכרזהעל
גז ?אומי

הפנים ,הוא גן לאומי.
העתקים מהתשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד
,2
׳
ל יז
י
הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית ,ובמשרדי הועדה המקומית
הגלבוע ,תל־יוסף ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמו־
ל ב נ

ה

ו

ת כ נ

ע י ר

הפסדת
התשרייט"*

5

דים פתוחים לקהל.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי )עתיקות בית אלפא( ,תשכ״ו—1965״.

,3

כ״ג בחשון תשכ״ו) 18בנובמבר (1965
) ח מ

1

השם

י

( 7 6 5 7 0

חיים משה שפירא
שד הפנים

ס״ח  ,404תשכ״ג ,עט׳ .149

קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכסלו תשכ״ו'23.12.1965 ,
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חוק לתיקון תקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ־לארץ( ,תשכ״א—1961
החלטת הכנסת
בהתאם לםעיף  5לחוק לתיקון תקנוודשעת־חידום )יציאה לחדךלארץ( ,תשכ״א—
 1961מאשרת הכנסת א ת החלטת שר הבטחון להאריך תקפן של התקנות  8עד  10לתל־
נות־שעת־חירום )יציאה לחרךלארץ( ,תש״ח— ,1948לשנה נוספת ,עד יום י״ח בטבת תשכ״ז
) 31בדצמבר .(1966
קדיש לוז
יושב ראש הכנסת

כ׳ בכסלו תשכ״ו ) 14בדצמבר (1965
) ח מ ( 7 6 6 5 1

1

פ״ח  ,316תשכ״א ,עמ׳ .166

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
אכרזה על תקן כתקן רשמי
בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי״ג—
• 1953י ,שהועברה אלי ,אני מכריז לאמור:
אכרזה על
תה! נתק!
רשמי

התקן הישראלי ״ת״י  — 543כסלו תשכ״ה )נובמבר  — (1964חגורות בטיחות בכלי
.1
רכב״ הוא תקן רשמי.

מקומות
הפקדת התק!

.2

תחילה

.3

השם

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 543כסלו תשכ״ה )נובמבר
.4
 — (1964חגורות בטיחות בכלי רכב( ,תשכ״ו—1966״.

התקן האמור הופקד:
) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה  ,76תל־
אביב-יפו*
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ אגרון ,30
ירושלים!
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משדד המסחר והתעשיה ,רה׳ מזא״ה
 ,76תל־אביב־יפו?
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דרך העצמאות
 ,82חיפה ו
)(5

במכון התקנים הישראלי ,דח׳ בני־ישראל ,דמת־אביב ,תל־אביב־יפו ?

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים.
תחילתה של אכרזה זו היא בתום  60יום מיום פרסומה ברשומות.

י״ב בכסלו תשכ״ו) 6בדצמבר (1965
)חמ (74082
1
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מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה ע ל התקינה

ס״ח  ,116תשי״נ ,עמ׳ .30
קובץ התקנות  ,1812בייט בכםלו תשכ״ו23.12.1965 ,

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

.1

התקן הישראלי ״ת״י  — 546שבט תשכ״ה )ינואר — (1965

שמשות בטיחות לגלי

רכב״ הוא תקן רשמי.

אברזה ע?
תקז כתקן
רשמי

.2

התקן האמור ה ו כ ח כרשמי לשם הגנת הצרכן.

.3

התקן האמור הופקד:

טט

יר׳

מ ק י מ ו ת

,

הפקדת התקן

) (1במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה  ,76תל־
אביב־יפו!
)(2

במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משדד המסחר והתעשיה ,רה׳ אגרון ,30

ירושלים ן
) (3במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה
 ,76תל־אביב־יפו!
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המסחר והתעשיה ,דדך העצמאות
 ,82חיפה!
)(5

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

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

 .4י

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

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 546שבט תשכ״ה )ינואר
.5
 — (1965שמשות בטיחות לכלי רכב( ,תשכ״ו—1965״.
י״ב בכסלו ת ש כ ״ ו )  6בדצמבר (1965
>

תחילה

השם

מ׳ ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

) ח מ 74082

ם׳׳ח  ,116תש י״ג ,עמי .30

תיקון טעות
בתקנות התעבורה )תיקון מם׳  ,(9תשכ״ה— ,1965שפורסמו בקובץ התקנות ,1762
תשכ״ה ,עמ׳  ,2583בתקנה  ,1במקום ״הארכיבישוף החבשי״ צ״ל ״הארכיבישוף של הכנסיה
האתיופית האורתודוכסית״.
י״ח בכסלו תשכ״ו ) 12בדצמבר (1965
)חמ (756125

קובץ התקנות  ,1812כ״מ בכסלו תשה״ו23.12.1965 ,

משה כ חמל
שר התחבורה
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מ ד ו ד ל ש ל ט ו ן מקובלי•
פקודת העיריות
אכרזה בדבר שינוי תחום עירית אשקלון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות )להלן — הפקודה( ,ולאחר עיון
בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם להוראות סעיף  8האמור ,אני מכריז לאמור:
1

שינוי תחום
עידית
אשקלוז

תחום עירית אשקלון כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ,ישונה ובמקום הפירוט
.1
בתוספת האמורה יבוא פירוט זה:
״הגושים:

,371 ,370 ,369 ,368 ,367 ,366 ,365 ,364 ,363 ,362 ,361 ,360
,394 ,393 ,392 ,391 ,390 ,389 ,388 ,387 ,375 ,374 ,373 ,372
,1195 ,1194 ,1166 ,1139 ,1138 ,427—437 ,407 ,400 ,399 ,395
,1205 ,1204 ,1203 ,1202 ,1201 ,1200 ,1199 ,1198 ,1197 ,1196
,1217 ,1216 ,1215 ,1214 ,1213 ,1212 ,1210 ,1209 ,1208 ,1206
,1228 ,1227 ,1226 ,1225 ,1224. ,1223 ,1221 ,1220 ,1219 ,1218
,1238 <1237 ,1236 ,1235 ,1234 ,1233 ,1232 ,1231 ,1230 ,1229
,1248 ,1247 ,1246 ,1245 ,1244 ,1243 ,1242 ,1241 ,1240 ,1239
,1466 ,1257 ,1256 ,1255 ,1254 ,1253 ,1252 ,1251 ,1250 ,1249
,1726 ,1725 ,1482 ,1479 ,1478 ,1477 ,1476 ,1475 ,1474 ,1473
,1925 ,1924 ,1923 ,1922 ,1732 ,1731 ,1730 ,1729 ,1728 ,1727
,1935 ,1934 ,1933 ,1932 ,1931 ,1930 ,1929 ,1928 ,1927 ,1926
,1945 ,1944 ,1943 ,1942 ,1941 ,1940 ,1939 ,1938 ,1937 ,1936
,1955 ,1954 ,1953 ,1952 ,1951 ,1950 ,1949 ,1948 ,1947 ,1946
 ,1969 ,1968 ,1967 ,1966 ,1958 ,1957 ,1956חרבת א ל גיורה,
חרבת קסם.

חלקי הגושים,1279 ,1222 ,1211 ,1207 ,1164 ,1163 ,1161 ,1160 ,398 ,382 :
,1733 ,1481 ,1480 ,1472 ,1470 ,1469 ,1468 ,1467 ,1445 ,1444
 1736 ,1734כמסומן במפה של תחום עידית אשקלון ,הערוכה בקנה
מידה  1:20,000והחתומה ביד שר הפנים ביום ב ׳ בכסלו תשכי׳ו
) 26בנובמבר  ,(1965שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר שבע ,ובמשרדי
עירית אשקלון״.
השם

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת אשקלון )שינוי תחום העיריה( ,תשכ״ו—1965״.

.2

ב׳ בכסלו תשכ״ו) 26בנובמבר (1965
)חמ (8071

1
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חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

ד י נ י ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,8תשכ״ד ,עט׳ .197
קובץ התקנות  ,1812כ״ט בכסלו תשכ״ו23.12.1865 ,

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת חוןן־אשקלון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות! ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— 1958־,

.1

־

י

במקום פרט )כד( יבוא:

החלפת
פרט )בד(
בתוספת
הראשונה

״)כד(
חוף־אשקלון
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור חוף אשקלון הערוכה בקנה מידה של ,1:20,000
החתומה ביד שר הפנים ביום ב׳ בכסלו תשכ״ו ) 26בנובמבר  ,(1965שהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד
המועצה האזורית חוף־אשקלון ,אשקלון.
ט ו ר א׳
שם הישוב

בית שקמה הגושים:

ברכיה

הגוש:

טור ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

 1355עד 1357׳ .1449
 1450 ,1448 ,1447 ,1372 ,1359 ,1358 ,1354 ,1162עד ,1454
•
כמסומן במפה.
.1168

חלקיהגושים 1169 ,1167 ,1100 ,1099 ,1097 :עד  1171כמםומן במפה.
גברעם

הגושים:

 1662 ,1307 ,1302 ,1265 ,1262 ,1260עד .1690 ,1665

חלקיהגושים 1666 ,1301 ,1300 ,1264 ,1263 ,1261 ,1260 :עד ,2183 ,1668
 2184כמםומן במפה.
הגושים:

גיאה

 1460 ,1456 ,1453עד .1464 ,1462

חלקי הגושים 1450 ,1447 ,1446 ,1358 :עד  1457 ,1455 ,1454 ,1452עד ,1459
 1463כמסומן במפה.
הודיה

הגושים:

.1102,1101

חלקי הגושים 1097 ,1096 :עד  1170 ,1169 ,1104 ,1103 ,1100כמסומן במפה,.
זיקים

הגוש:

.1429

חלקיהגושים;  1433 ,1432 ,1430 ,1426כמםומן במפה.
חלץ

הגושים:

.2174,2166,2142,2141

חלקיהגושים2177 ,2176 ,2173 ,2168 ,2167 ,2144 ,2143 ,2118 ,1650 ,1649 :
י במםומן במפה.
1

2

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9חשכ׳׳ה ,עמ׳ .256
ק״ת 797״ תשי״ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,1676תשכ׳׳ה ,עמי .1260

קובץ! התקנות  ,1812כ״ט בבטלו תשכ״ו23.12.1965 ,

521

ט ו ר א׳
שם הישוב

יד־מרדכי

הגושים:

טור ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

 1284עד .1417 ,1295 ,1293 ,1292 ,1286

חלקי הגושים 1287 :עד  1308 ,1298 ,1294 ,1291 ,1289עד  1418 ,1311עד
 1420כמסומן במפה.
כוכב־מיכאל הגושים:

 1404 ,1401עד .1636 ,1406

חלקיהגושים 1390 :עד ,1638 ,1637 ,1407 ,1403 ,1402 ,1400 ,1399 ,1393
 2157עד  2160כמסומן במפה.
כפר הנוער הגוש:

.411

ניצנים
חלקיהגושים 408 ,164 :עד  412 ,410עד  414כמסומן במפה.
כרמיה

הגושים:

1410 ,1408׳ .1427 ,1425 ,1412

חלקי הגושים 1422 ,1413 ,1411 ,1409 :עד  1431 ,1426 ,1424במםומן במפה.
השטח המותחם על ידי הגושים .1427,1425 ,1410,1409
מבקיעים

הגושים:

.1281 ,1277 ,1276 ,1272 ,1266

חלקי הגושים,1459 ,1411 ,1299 ,1298 ,1278 ,1275 ,1271 ,1270 ,1268 ,1267 :
 1463בממומן במפה.
משען

הגושים:

.1159,1157

חלקי הגושים 1160,1158 :עד  1354 ,1164כמסומן במפה.
ניצנים

הגושים:

 384עד .1085,420 ,418 ,386

חלקיהגושים 378 :עד  412 ,405 ,383עד  1181,1103 ,423 ,421,419 ,414עד
 1186כמסומן במפה.
גיד־ישראל חלקי הגושים 1176,1103 ,423 :עד  1180,1178עד  1184כמסומן במפה.
תלמי־יפה

הגושים:

.1259 ,1258

חלקי הגושים 1260 :עד  1369 ,1264עד .1458 ,1457 ,1455 ,1454 ,1371

הגושים:

 401 ,397 ,396 ,377 ,376עד  1146 ,1140 ,406 ,404עד ,1156
 1172 ,1165עד ,1283 ,1280 ,1274 ,1273 ,1269 ,1179 ,1175
 1303 ,1290עד  1360 ,1306עד  1373 ,1368עד ,1394 ,1389
 1414 ,1395עד  1434 ,1428 ,1421 ,1416עד ,1635 ,1471 ,1443
 1639עד  1970 ,1735 ,1688 ,1673 ,1672 ,1669 ,1648עד ,1992
 2169 ,2156 ,2155 ,2.117עד ,2182 ,2181 ,2179 ,2178 ,2172
.2185

קובץ התקנות  ,1812כ׳׳ט בכסלו תשב״ו23.12.1965 ,

ט ו ר ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

ט ו ר א׳
שם הישוב

חלקיהגושים 378 :עד  408 ,405 ,398 ,383עד ,1099 ,1098 ,413 ,412 410
1171 ,1167 ,1158 ,1140 ,1123 ,1122׳  1176עד ,1180 ,1178
,1271 ,1270 ,1268 ,1267 ,1261 ,1260 ,1222 ,1211 ,1207 ,1181
 1298 ,1294 ,1291 ,1289 ,1288 ,1279 ,1278 ,1275עד ,1301
 1307עד 1359 ,1311׳  1369עד  1390 ,1372עד ,1396 ,1393
 1418 ,1413 ,1409 ,1407 ,1400 ,1399עד  1422 ,1420עד ,1424
 1430עד  1444 ,1433עד  1467 ,1448עד ,1480 ,1472 ,1469
 1666 ,1650 ,1649 ,1638 ,1637 ,1481עד ,1733 ,1691 ,1668
,2143,2119,2118,2113,1777,1776,1773,1770,1736,1734
 2157 ,2144עד 2168 ,2167 ,2159׳ 2184 ,2183 ,2177 ,2176״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף אשקלון ,תיקון(,
.2
תשב״ו—1965״.
1

ב׳ בכסלו תשכ״ו) 26בנובמבר (1965
) ח ט

חיים משה שפירא
שר הפנים

( 8 0 0 1

פקודת המועצות ,המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת עמק־־הירדן
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה
1

לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצוק אזוריות( ,תשי״ח—,2!958
.1
במקום פרט )מב( יבוא:

״)מב(
עמק הירדן
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של המועצה האזורית עמק־הירדן ,הערוכה בקנה מידה
 1:20,000והחתומה ביד שד הפניפ ביומ כ״ג בחשון תשכ״ו) 18בנובמבר  ,(1965שהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד המועצה האזורית עמק־הירדן ,צמח,
ובמשרד הממונה על מחוז הצפון ,נצרת־עלית.
1
2

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוםח חדש  ,9תשב״ה ,עמי .256
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ; 1256ק״ת  ,1390תשכ״נ ,עט׳ .279

קובץ התקנות  ,1812כ׳׳ט בכסלו תשב״ו23.12.1965 ,

טור א׳
שם הישוב

אלומות

מ ו ר ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

הגושים:

 17363 ,17362 ,15315בשלמותם.

החלקות:

 15,3עד• 28,24ד 29בגוש  17361המסומנות במפה באות א׳.

אלמגור

הגושים:

 13631 ,13630 ,13628בשלמותם.

אפיקים

הגושים:

 15178 ,15171בשלמותם ,והקטע הדרומי של גוש 15170
המסומן במפה באות א /

אשדות יעקב הגושים:
)איחוד(

 15106עד  15112בשלמותם.

חלקי הגושים :חלק מגוש  15113המסומן במפה באות אי.

אשדות יעקב הגושים:

 15100עד  15105בשלמותם.

)מאוחד(
בית זרע

הגושים:

גינוםר

הגושים:

גשר

הגושים:

 15470 ,15175 ,15174בשלמותם.
 15539עד  15550בשלמותם 5
 15551פרט לחלקות  ,8 ,5וחלק מחלקה  1המסומן במפה באות
א׳.
שטח הכפר ע׳וייר אברשושה המותחם בגושים .15550 ,15546
 22645 ,22572עד ,23231 ,23223 ,23222 ,22670 ,22652
 ,23232בשלמותם.

חלקי הגושים 22660 ,22659 ,22657 ,22653 :המסומנים במפה באות א׳.
דגניה א׳

הגושים:

 15167 ,15166בשלמותם.

דגניה ב׳

הגושים:

 15169 ,15168בשלמותם.

חלקי הגושים ,15170 ,15091 :המסומנים במפה באות בי.
האון

הגושים:

 15196עד  15204,15201עד  15206בשלמותם.

חוקוק

הגושים:

 15526עד  15535בשלמותם.

כנרת

הגושים:

 15160עד  15163בשלמותם.

מסדה

החלקות:
הגושים:

 ,103וחלק מחלקה  24בגוש  15308המסומנים במפה באות אי.
 ,15092פרט לחלקות  6עד  28 ,25 ,12 ,9עד  32 ,30עד ,37
 56 ,54 ,41עד  ,98 ,76 ,70 ,67 ,61,58המסומנות במפה באות
ב׳ ,ופרט לחלקי חלקות של עתודה מם׳ .18 ,8

מעגן

הגושים:

 15096,15095בשלמותם.

חלק הגוש ,15091 :המסומן במפה באות אי.
עין־גב

הגושים:

 15181עד  15195 ,15193בשלמותם.

פוריה

הגושים:

 15322עד  15324בשלמותם.

נוה־עובד
חלקי הגושים 15321 ,15317 :המסומנים במפה באות בי.
פוריה
כפר־עבודה

חלקי הגושים 15325 :עד  ,15327המסומנים באות א /
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ט ו ר כ׳
גושים וחלקות רישופ קרקע

טור א׳
•עם הישוב

שער הגולן

תל־קציד

הגושים:

 ,15094בשלמותו,

החלקות:

 6עד  32,30,29,28,25,12,9עד  56,54,41,37עד ,67,61,58
 98 ,76 ,70המסומנות במפה באות א׳ וחלקי חלקות של העתו
דה מספד  18 ,8בגוש  .15092תל־אבו־נמל המותחם על ידי
הגושים .15094 ,15092

הגושים:

 15208 ,15207 ,'15203 ,15202 ,15093בשלמותם.

הגושים:

 13620עד  13632 ,13629 ,13627עד ,15213 ,15212 ,13639
 15318עד  15381 ,15345 ,15320ע ד  15388 ,15385ע ד ,15392
 15447עד  15643 ,15641 ,15454עד  15658 ,15653עד ,15664
 22544 ,17351 ,17350עד  23226 ,22565עד  23230בשלמותם.

החלקות:

חלקה  6בגוש .15393

חלקי הגושים,15380 ,15346 ,15321 ,15317 ,15306 ,13934 ,13578 ,13577:
5395J15642,17345,,המסומנים במפה באות
1734617352
אי?  15325עד  15327המסומנים במפה באות בי.
שטחי הכפרים עולם ועובדיה בשלמותם.
השטח המסומן במפה באות הי.
רצועה ברוחב  10מטר לאורך חופה המזרחי של הכנרת ,מן הפינה הצפונית־מערבית
של הגוש  15181ועד לפינה הדרומית־מזרחית של הגוש .13639״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק ה י י ת ׳ תיקיו(׳
.2
תשכ״ו—1965״.
כי׳ג בחשון תשכ״ו) 18בנובמבר .(1965
ra(80

) ח מ

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לאשדוד בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ר 23לפקודת המועצות המקומיות < מ ת ק י נ ה המועצה
המקומית אשדוד חוק עזר זה:
בחוק עזר זי- -
.1
,,ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה לבניית ביבים ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
ביבים;
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכם נותן הכנסה ,או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין
בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום
וכולל שוכר או שוכר־משנה ששכד נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים ן
1
2

הגדרות

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נופח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עמי .256
ס״ח  ,250תשי״ח ,עמ׳ .108
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״הוצאות סלילה״ — הוצאות סלילת רחוב ,לרבות הוצאות משרה תכנון וכל סכום המגיע
מאת המועצה כריבית או באופן אחר ,בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל סכום
שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
עזר זה }
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,בין שהוא מצופה אספלט ,או חומר אחר ,ובין
שאיננו מצופה ,וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי שיקבע
המהנדס \
״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה,
לרבות אבני שפה וקירות תומכים ו
״מהנדס״ — מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד!
״סלילה״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
)(1

חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים 5

) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים,
נטיעתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנת ביבים ,צינורות מים,
תעלות ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם או סתימתס!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלםיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל ,מפלסי הרחוב הנסלל ו
) (4בנייתם ושינוים של קידות תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי
דרך ,גדרות מגן ,קידות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב 5
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידודם»
)(6

הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה ז

)(7

כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

״נכס״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב
״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה ,ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות או כיוצא באלה ,בין אם יש גישה לנכס
מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן?
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון ,קורקד או חומד אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.
חח? ״»
0

5

,2

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם להוראות חוק עזר זה.

סלילת רחוב

ייי

דעה

ייח^ב
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החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9
קוביז התקנות  ,1812כ׳׳ט בכסלו תשכ״ו23.12.1965 ,

)א(
.4
לצמצום.

המועצה רשאית לשנותם דחבט'שלי כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה ובין

שינוי ו ה ב ו

׳־*״'*..

)ב( דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
יחוייבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה,
המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על.ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
.5
אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך הרחוב ובין
־
קטעים קטעים:

סלילת כביש

) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש
ובין שלא כדי רחבו המלא!
ו

) (2ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
של התשתית בלבד ,בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
)(3

הנחתהכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבוהמלא!

) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא!
)(5

השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעות עצים וצמחים ,סידורם
וגידורם.
)א( בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
.6
הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של  .75%מהווה כביש רחבה ,ייחשבו ששה מטרים ממנה
בלבד ככביש לצורך סעיף זה.

שיעור דמי
השתתפות
בסלילת כ ב י ש י ם
וגבייתם

)ב( דמי השתתפות לפי סעיף ק ט ן ) א ( יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.
)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי כל אחד
מבעלי הנכסים מיז־ עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים ,מיד עם
השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו,
לפי חשבון.שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
)א( נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
.7
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה ,תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה ,על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,
את הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכס חייב למלא אחדי הדרישה.

פקדונות
על חשבון
דמי השתתפות
בסלילת כבישים

)ב( בהודעה כאמור בסעיף קטן )א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
שהוא חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש
או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה ,כפי שהוצאות אלו
נאמדו מראש על ידי המהנדס .י
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מדוכות

המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סליל תה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע,
.8
על ידי המהנדס,׳ הסלילה תבוצע בבת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן ,כולם או
מקצתם ,הבל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אודך הרחוב ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של המדרכה
ובין שלא כדי רחבה המלא!
)(2

הנחת אבני שפה!

) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
המלא!
)(4

השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או שלבים שלבים כאמור•,

) (5סידור שדרוה ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים ,סידורם
וגידודם.
שיעורי
ד פ י השתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם

)א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זד .ישאו בעלי הנכסים
.9
הגובלים את הרחוב שלארכו נסללה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם לארכו של
הרחוב כאמור..
)ב(

החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הודאות סעיפים

) 6ג( ר ,7בשינויים המחוייבים.
החזרת תשלומים
במקרה של
אי־ביצוע
סלילת כבישים
על ידי הבעלים

גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
.10
ההודעה ,תחזיר המועצה למשלט את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.
)א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
.11
המועצה ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים ,התנאים והדרכים
כאמור ,ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה
כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
)ג(
עד .25%

ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

תעודה על
סכום ההוצאות

תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
.12
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה —
תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד.
.13
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי
אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד 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־אפשד לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני
עתונים הנפצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
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