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קובץ התקנות
י״ט בכסלו תשכ״ח
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2154

עמוד
474
476
477
478

.
.
.
תקנות הגנת הצומח )סדרי דין בפני ועדת ערר( ,תשכ״ח—. 1967
.
.
.
..־
תקנות המיס )הפחתת רעש בהמראה( ,תשכ״ח—1967
י.
. . .
.
,.
תקנות הטיס)ועדת חקירה( ,תשכ״ח—. 1967
תקנות מחלות בעלי חיים )הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה והפעלתם( ,תשכ״ח—. 1967
תקנות בתי קברות צבאיים )תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל()תיקון( ,תשכ״ח—
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
1967
.
תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות( )תיקון( ,תשכ״ח—1967
תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת()תיקון( ,תשכ״ח—1967
תקנות בתי הדואר )תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ( )תיקון( ,תשכ״ח—. 1967
.
,
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איכות מזון()תיקון( ,תשכ״ח—. 1967
.
.
.
צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה()מס׳  ,(13תשכ״ח—. 1967
.
.
..
צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(14תשכ״ח—. 1967
. .
.
צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מם׳  ,(15תשכ״ח—. 1967

479
480
481
481
482
482
483
483

.
.,
.
.
.
.
.
.

484
487
488
490
492
495
497
499

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף־השרון( )תיקון( ,תשכ״ח—. 1967
..
• .
.
. .
חוק עזר לנתניה )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ח—1967
.
.
.
.
חוק עזר לרחובות)שימור רחובות( ,תשכ״ח—1967
•חוק עזר למזכרת־בתיה )שמות לרחובות ולוחיות מספר במינים( ,תשכ״ח—. 1967
.
.
.
.
חוק עזר למנחמיה )מודעות ושלטים( ,תשכ״ח—1967
.
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ח—. 1967
.
.
. . .
חוק עזר לפוריידיס )היטל עינוגים( ,תשכ״ח—. 1967
.
.
חוק עזר לרמת־השרון)פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ח—. 1967

חוק הגנת הצומח ,תשפדז—1956
ת ק נ ו ת כ ד ב ר סדרי דין בפני ו ע ד ת ערר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ד )ב( לחוק הגנת הצומח ,תשט״ז— , 1956ובתוקף שאד
הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

הנידות

בתקנות אלה —

.1

״ועדה״ — ועדת עדר שנתמנתה לפי סעיף 2ד לחוק ז
״ערר״ — ערר לפי סעיף 2ד או 2ו לחוק 1
״משיב״ — ועדת ההדברה.
הניפה

א

)א( העורר ימסור לועדה ,או ישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות ,כתב
.2
העדר בארבעה עותקים.
)ב(
בית משפט.

היה מענה של הועדה בבית משפט ,יימסר כתב העדר במשרד הרישום של אותו

י בכתב העדר יפורטו —

פרטי הערר

.3

צירוף
מםםכיט

לכתב הערר יצורפו שני עותקים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר
.4
ושל העתק ההודעה אם נמסרה לעורר בכתב.

) (1שמו של העורר ,משלח ידו ,מענו והמען למסירת מסמכים ז
) (2תמצית תכנית ההדברה שעליה עוררים ,או תוכן הבקשה לפי סעיף 2ה
לחוק או התנאים והסייגים שנקבעו על ידי המשיב ושעליהם מוגש הערר!
) (3התאריך שבו בוצעה התכנית להדברה והתאריך שבו נקבעו סייגים
ותנאים לפי סעיף 2ה לחוק!
) ! (4נימוקי הערר ,כל נימוק בפסקה מיוחדת ובקיצור!
)(5

הסעד המבוקש על ידי העורר.

כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא־כוחו*

חתימת הערר

.5

העברת כתב
הערר למשיב

הוגש עדר לועדה ,ישלח יושב ראש הועדה למשיב עותק אחד של כתב הערר ושל כל
.6
מסמך שצורף׳ אליו.

תשובת הממיב

המשיב יגיש לועדה ,לא יאוחר מחמישה.עשר ימים מהיום שנמסר לו עותק מהעדר,
.7
תשובה מנומקת בשני עותקים בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך יושב
ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אס ראה לכך סיבה מצדקת.
ז

חתימת
התשובה
העברת
התשובה
?עורר

.8

התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא־כוחו.

.9

יושב ראש הועדה ישלח לעורר עותק אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף אליה.

החלטה ע 5יפוד
חומר בכתב

ויתרו העודר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה ,רשאית הועדה לתת את
.10
החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
1
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ם״ח  ,206תשט״ז ,עט׳  ; 79ס״ח  ,478תשכ׳׳ו ,עמ׳ .44
?וב׳ז התקנות  ,2154י״ט בכס5ו תעכ״ח21.12.1967 ,

׳
 .11לא ויתרו בעלי הדין כאמור בתקנה  ,10או החליט יושב
דדין ,יקבע יושב ראש הועדה מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעודד ולמשיב < ההזמנה
תימסר לבעלי הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה.
ר

) .12א(
^

ש

א

ל ד  ,ז מ י ו

ש ד  ,ו ע ד ד

ת

א

ב ע ? ו י

?שמיעת הערר

רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסד תצהיר לאימות העוברי
ע
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ן
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מ
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ך

ן

ן
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ש
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א

י

ב

ר

ע

ן

י

ן

מ

י

התייצבות
לחקירה שכנגד

ם

לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב ראש הועדה
) ^ הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנת משנה )א( ,לא ישמש התצהיר שעליו
ניתנה ההודעה ראיה אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד,
זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.
^
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ן
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שמיעת הערר

י

)ב( הועדה רשאית ,ככל שהדבר ייראה לה ,להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
 .14לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר ,רשאית
הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו או לדחות את השמיעה למועד מאוחר יותר.
 .15הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר. ,ומשד״תתילד,׳
את המשך הדיון בו ,אם הדחיה דרושה ,לדעתה ,למען הצדק.

־ .16

)א(

ב ש מ י ע ת ו

,

1,

התייצבות
חיןעיית
דחיית ה ד י ח

ד ח ו ת

בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה,

אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת ב ל י י ו *מבקש
ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.
ע

ה

ל ה י ע ז ר ב ו

׳

א

הגבלת הדיון
י

בערד^ר
3

"׳"י"

)ב( הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל
ענין הנזכר בערד או בתשובה או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור
בתקנת משנה )א(.
.17

)א(

החלטת
הזעדח

החלטות הועדה יתקבלו פה אחד או ברוב דעות.

)ב( ׳ החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש וחברי הועדה.
)ג( העתק ההחלטה ,מאושר ביד היושב ראש או ביד מי שהוא קבע לכך ,יישלח
בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
 .18הועדה רשאית לאחד עדרים התלויים ועומדים לפניה ,לדון בהם במשותף ולתת
החלטה אחת בכולם ,באחת מאלה:
) (1י אם העררים הוגשו על הודעה אחת או על שימוש אחד בסמכות <•

ט י ז ו ג עררים

) (2אם כרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות זהות או שכרוכות
בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות דומות,
.19

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח )סדרי דין בפני ועדת ערר( ,ת ש כ ״ ח -

1967״.
ט׳ בכסלו תשכ׳׳ח ) 11בדצמבר (1967
<חמ (738019

קונ׳ו התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1.967 ,

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

השם

חוק הטיס!1927 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה פ ח ת ת רעש ממטוסים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  0)3לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות
)הטלתיהחוקים( p• 1937 ,סעיפים )(2) 10ג( ו־)30א( לחוק הטיס,, 1927 ,וסעיפים ) 14א(
ד) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

3

הגדווונ

בתקנות אלה—
.1
״אוירון״ — כמשמעותו בחוק הטיס! 1927 ,
״מנהל״ — סגן המנהל הכללי הממונה על התעופה האזרחית או מי שהוסמך על ידיו לצורך
'
!
ה
ל
א
תקנות
״מפעיל״ — כמשמעותו בחוק רישוי שירותי התעופה ,תשכ״ג—. 1963

נוהלי והמראה
מנטל התעופה(
לוד

 .2לא יטיס אדם אוירון מנמל התעופה לוד אלא בהתאם לאותו נוהל להפחתת רעש,
מהמפורטים בתוספת ,שעליו הורה המנהל בעת מתן ההוראות האחרונות להמראה.

סמכות להורות
על נוהל ש «MÍ

) 3.א( על אף האמור בתקנה  ,2רשאי המנהל להורות על המראה וטיסה שלא בהתאם
לנוהל להפחתת רעש כאמור באותה תקנה אם ,לדעתו ,מזג האויר ,כיוון הרוחות ועצמתם
ותנועת אוידונים מחייבים לעשות כן.

4

1

)ב( הודה המנהל כאמור בתקנת משנה )א( ,ימלא המטיס את האוידון אחרי
הוראותיו,
הוראות׳ מעבי•
קו החיה י י • ־
עונש י!

השט

 .4י .כל אוידון שהמריא בהתאם להוראות שניתנו לפי תקנות אלה ,ימשיך ,בהגיעו לקו
החוף ,בנתיב הטיסה שאושר לו ,זולת אם הורה המנהל אחרת.
המפעיל של אוירון העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה׳ דינו — מאסר ששה
.5
חדשים או קנס  200לירות.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס )הפחתת רעש בהמראה(,תשכ״ח—1967״.

.6

תופפת
) (1נ ו ה ל א — המראה תוך שמירת כיוון המסלול. :
האוירון הממריא ישמור על כיוון מסלול ההמראה עד הגיעו לקו החוף .החל
מנקודה ״11׳ 32°00צפון ״59׳ 34°40מזרח ,ומשם יופחת כוח מנועיו לפי הנוהל
להפחתת רעש• האוירון יעבור את קו החוף בין הגבהים  3000—2500רגל או
יותר ,ויודיע על כך למגדל הפיקוח בלוד.
) (2נ ו ה ל ב — המדאה עם תפנית  30°שמאלה:
האוידון הממריא ישמור על כיוון מסלול ההמראה עד הגיעו לנקודה ״11׳32°00
צפון ״59׳40״ 34מזרח ,שם יעשה האוירון תפנית  30°שמאלה ויפחית כוחי
מנועיו לפי הנוהל להפחתת רעש .האוירון ישמור על כיוון של  270°עד הגיעו
לקו החוף ,יעבור אותו בהיותו בין הגבהים  3000—2500דגל או יותר ויודיע על
כך למגדל הפיקוח בלוד.
1
2
3

4

^76

ע״ר ! ,1937תוס׳ 2מם׳  ,707עמ׳ .563
הא״׳ ,כ ו ך גי ,עמי .2531
עייר תש׳׳ח,־ תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1

ם״ח wn:;397״ ;iעמ׳ .104

קובי( דיחהנדח  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21•.12.1967 ,

)(3

נ ו ה ל ג — המראה עפ תפנית  40°שמאלה:
האוירון הממריא ישמור על כיוון מסלול ההמראה עד הגיעו לנקודה ״11׳32°00
צפון ״99׳ 34°40מזרח .בנקודה'זאת יעשה האוירון תפנית  40°שמאלה וישמור
על כיוון של  260°עד הגיעו לקו החוף .האוירון יעבור ^את החוף בגובה 3000
רגל לפחות ויודיע על כך למגדל הפיקוח בלוד.

כ״ה בחשון תשכ״ח ) 28בנובמבר (1967
משה כרמל
שר התחבורה

מ/מ (755205׳•

תקנות הטיס )ועדת חקירה(,תשכ׳׳ח—1967
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לתוספת הראשונה לדבר המלך על.השים ,במושבות )חמלת
חוקים( 1937 ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מתקין תקנות אלה:
2

.1

י r

הועדה ששמות חבריה מפורטים בתוספת תחקור בדבר מסיבות התאונה אשר אירעה
!_ ,

ביום כ״ב בתשרי תשכ״ח  )26באוקטובר  (1967למטוס סטירמן
מערבית לרמאללה.

,״»״־

.״

x—AMS4

מינוי.ועדומ
לתקיחת תאונה

_

צפונית־

לועדה נתונות הסמכויות של ועדת חקירה שנתמנתה לפי פקודת ועדות חקירה
2״
.
ושהוענקו לה כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה כזו לפי סעיף ,לפקןךח
s

5

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס )ועדת חקירה( ,תשכ״ח—1967״.

ה א מ ן ד מ י

.סמכויות׳׳^

R

!הועדה

ה׳עם

התוםפו!
הרכב הועדה:
נתן נ מ ת  - -י ו ש ב ראש
אפרים זוסמן ,עו״ד—חבר
צבי זעידא— חבר.
כ״א בחשון תשכ״ח ) 24בנובמבר (1967
יתמ (75522

1
2
3

מ שה כ ר מ ל
שר התחבורה

ע״ר  ,1937תום ,2 ,מם׳  ,707עמ׳ .563
ע״,ר ^ש״\ז ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ ,1
חוקי א׳׳י ,כרד א׳ ,פרק כ״א ,עמ׳ .152

קוב׳ז התקנות  ,2154י״ט נכפלו תשכ״ח21.12.1967 ,
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פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
ת ק נ ו ת בדבר ה ק מ ת ב ת י מטבדזיים ובתי נחירה והפעלתם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לפקודת מחלות בעלי־חיים 1945 ,סעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948וסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,תשי״ח— , 1957אני מתקין תקנות אלה:
2

3

הגדרות

בתקנות אלה —

.1

״אזור״ — אזור משבעת האזורים המתוארים במפה הערוכה בקנה מידה  1:250,000והחתומה
ביד שר החקלאות ביום חתימתן של תקנות אלה ,אשר העתקים ממנה מופקדים במשרד
החקלאות ,הקריה׳תל־אביב ,ובמשרד החקלאות בירושלים!
״בית מטבחיים״ — מקום שיועד לשחיטת בקר וצאן!
״בית נחירה״ — מקום שיועד לנחירת חזירים!
״השר״ — שר החקלאות.
השטת בית
מטבחיים
והפעלתו

)א( לא יקים אדם ,לא יפעיל ולא ינהל בית מטבחיים ,לאחד יום א׳ בשבט תשכ״ח
.2
) 31בינואר  ,(1968אלא אם קיבל היתר לכך מאת השר ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( לא יינתן היתר אלא לגבי בית מטבחיים אחד בכל אזור.

בקשוה להיתר

בקשות שהוגשו לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הקמת בתי מטבחיים(,
.3
תשכ״ז— , 1967דינן בבקשות שהוגשו לענין תקנות אלה.

בית נחירה

לא יקים אדם ,לא יפעיל ולא ינהל בית נחירה ,אלא אם קיבל היתר לכך מאת השר
.4
ובהתאם לתנאי ההיתר.

4

בקשה 5היתד
לביח־נחירה

.5

בקשה להיתר לפי תקנה  4תוגש בדרך האמורה בתקנה  6ויחולו עליה הוראות תקנה .7

תוכו הבקשה

,6

)א( בקשה להיתר לפי תקנה  2תוגש בחמישה עותקים.

החלטה על
הבקשה

)א( השר רשאי לאחר עיון בבקשה לתת היתר לפי תקנה  2או  ,4לסרב לתיתו,
.7
להתנות את נתינתו ואת תקפו בתנאים ולצרף תנאים להיתר ,להוסיף עליהם ולבטלם.

)ב( המבקש —
) (1׳ יציין בבקשתו פרטים מלאים ונכונים ויפרט בה גם את המיתקנים והציוד
העומדים לרשות בית המטבחיים!
) (2יציין את מספר בעלי־החיים שנשחטו בבית המטבחיים בשנתיים
האחרונות!
) (3ימציא מסמכים ,תכניות ,תרשימים ,תצלומים ופרטים נוספים ,כפי
שיידרש וכן ישיב נכונה על כל שאלה נוספת שיישאל בקשר לבקשתו;
) (4יציין כל פרט נוסף הנראה לו כחשוב בתמיכה לבקשתו.

1
8
3
4
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ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1457עט׳ .155
ע״ר תש״ת ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ם״ח  ,240תשי״ח ,עמ׳ .24
ס״ת  ,1999תשכ״ז ,עמי .1448
קוב׳ז התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

)ב( השר דשאי לבטל או להתלות היתר אם נוכח לדעת בי השתנו הנסיבות שהיו
לנגד עיניו בעת מתן ההיתר.
)ג( השתמש השר בסמכותו לפי תקנה זו יודיע בכתב את החלטתו לנוגע בדבר.
מי שהקים ,הפעיל או ניהל בית מטבחיים ערב יום הפרסום של תקנות אלה ולא ניתן
.8
לו היתר לפיהן ,יסגוד את בית המטבחיים תוך ששה חדשים מהיום שהשר הודיע לו על
הסירוב לתת את ההיתר.
על אף האמור בתקנה  ,8רשאי השר לדחות עד ששה חדשים את מועד סגירתו של
.9
בית מטבחייס שלא ניתן לגביו היתר לפי תקנות אלה.

פנירה

דחיית מועד
סגירה

.10

הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

שמירת דינינו

.11

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הקמת בתי מטבחיים( ,תשכ״ז— — 1967בטל.

ביטולו

.12

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלייחיים )הקמת בתי מטבחיים ובתי נחירה

השם

והפעלתם( ,תשכ״ח—1967״.

ה׳ בכסלו תשכ״ח ) 7בדצמבר (1967
)חט (741158

חיים גבתי
שר החקלאות

חוק בתי קברות צבאייט ,תש״י—11950
ת ק נ ו ת בדבר ת פ ק י ד י ה מ ו ע צ ה הציבורית ל ה נ צ ח ת החייל
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12׳ לחוק בתי קברות צבאיים ,תש״י— , 1950אני מתקין
תקנות אלה:
ג

בתקנה  2לתקנות בתי קברות צבאיים )תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל(,
.1
תשי״ז— , 1956במקום ״תייעץ ותדריך את המחלקה״ יבוא ״תייעץ לשד הבטחון״.

ת י ה ן

2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי קברות צבאיים )תפקידי המועצה הציבורית להנצחת
.2
החייל( )תיקון( ,תשכ״ח—1967״.

השנ1

ב׳ בכסלו תשכ״ח ) 4בדצמבר (1967
)חם (73244

1
2

משה דיין
שר הבטחון

ם״ח  ,55תש״י ,עמ׳ .258
ק״ת  ,639תשי״ז ,עמ׳ .82

.מוב׳ז התסנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,
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חוק! עבודת הנוער ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת בדבר עבודות אסורות ועבודות מוגבלות
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )5ד( 7,6 ,ר 42לחוק עבודת הנועד ,תשי״ג—1953
מתקין תקנות אלה:
תיקו! •החל?
הראשון
לתוספת

אני

בתוספת לתקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות( ,תשי״ד—1954
.1
)להלן — התוספת( ,בחלק הראשון ,בסעיף — 4
)(1

2

בפסקה )ה( ,במקום ״עבודה בתעשיית גומי שבה עלול העובד להיות נתון
להשפעת עופרת״ יבוא:
״עבודה ב ת ע ש י י ת 
)!('

גומי ?

)(2

המרים פלסטיים ,ובתעשיית מוצרים פלסטיים ,שבה עלול העובד להיות
נתון להשפעת עופרת״!

) (2׳ במקום פסקה )ח( יבוא:
״)ח( עבודה בתהליך שבו עלול העובד להיות נתון להשפעת תרכובות אורג
ניות מרעילות כגון :בנזול ,פחמימנים ארומטיים מזיקים אחרים ,חמרים חנק־
ניים או אמידיים המתקבלים מפחמימנים ארומטיים ,פחמימנים חלומיים
ועופרודטטדה־אתיל״.
!תיקו! הח5י1
והשני ?תוספת

!.2

בתוספת ,בחלק השני ,בסעיף  ,3במקום פסקה )א( יבוא:
״)א( ריתוך אבטוגני וחשמלי וכן חיתוך בחמצן או בגז.אחר ,אלא אם מלאו
לילד חמש עשרה שנה וששה חדשים והוא עובד בהתאם לחוק החניכות,
תשי״ג— , 1953או שהוא עובד במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו
בפסקה ) (3לסעיף )1ב( לחוק בעבודה האמורה בהתאם לתכנית החניכות
למקצועו או בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז״.
3

ה

׳

2פ

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבלות(
.3
)תיקון( ,תשכ״ח—1967״.
ח׳ בכסלו תשכ״ח ) 10בדצמבר (1967
<״ם.>76180

1
2
3
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יגאל אלון
שר העבודה

ם״ח  ,128תשי״ג ,עמי .115
ק״ת  ,419ותשי׳׳ד ,עמ׳  ; 376ק״ת  ,1147תשכ״א ,עמ׳  ; 1746ק״ת  ,1772תשכ״ה ,עמ׳ ,2714
ם״ח  ,128תשי״ג ,ע»׳ .108

קובץ התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,
ת ק נ ו ת בדבר בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת ־
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  55,15ו־ 81לפקודת הבטיחות בעבודה) 1946 ,להלן —
הפקודה( ,וסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני
מתקין תקנות אלה ג
1

2

בתקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת(,
A
תשכ״ב— , 1962בהגדרת ״עובד בעופרת״ ,במקום פסקה ) (4יבוא:
3

״) (4עבודה במפעל לייצור או לעיבוד של גומי ,חמריס פלסטיים או מוצרי
פלסטיקה ,שהיא הוספת־ חמדים המכילים תרכובת עופרת בתהליכי הייצור או
העיבוד האמורים״.
תחילתן של תקנות אלה היא ביום א׳ באדר תשכ״ח ) 1במרס .(1968

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת(
.3
)תיקון( ,תשכ״ח—1967״.

750200

יגאל אלון
שד העבודה

ח׳ בכסלו תשכ״ח ) 10בדצמבר (1967
,
( n m

ע״ד  ,1946תום׳  1מם׳  1472עמי  ; 50ם׳׳ו־ו  ,164תשי״ד ,עט׳  ; 208סייח  ,382תשכ״נ ,עט׳ .6
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי ,1
ק״ת  ,1324תשכ״ב ,עמ׳ .2096

1
2
3

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדבר תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר! ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין קתנות אלה:
בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפים של שירותי הטלפון לחו׳ךלארץ( ,תשכ״ד—
.1
— 1964
) (1אחרי הפרט ״אנגליה״ יבוא:
״אנדורה 2.67 8.90 26.70״t
) (2אחרי הפרט ״קוריאה הדרומית״ יבוא:
״קיימאן )איים( 2.25 15.00 45.00״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ(
.2
)תיקון( ,תשכ״ח—1967״.
ח׳ בכסלו תשכ״ח ) 10בדצמבר (1967
) ח מ 6

1
2

m

a

ישראל יש ע יה ו־ש ר עב י
שר הדואר

חוסי א׳׳י ,כרד ב׳ ,פדרו מט״ו ,עט׳  : 1155ס״ח  ,463תשכ״ה ,עמ׳ .234
ק״ת  ,1539תשכ״ד ,עט׳  ; 724׳יו״ת  ,2047תשכ׳׳ז ,עט׳ .2450

הוב׳ו ׳התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד י ר א י כ ו ת מזון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשיי׳ח—
 , 1957אני מצווה לאמוד:
ג

.1

וזח5פת

סעיף 2א

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איכות מזון( ,תשי״ח— , 1958במקום סעיף 2א
2

יבוא:
״היראות בדבר
ס ג

2

n

8

w

י ׳
ר ת

,
1967״.

 5־ ק

"

( י ם

2א) .א( לא יחזיק אדם ,לשם עסק ,מזון ארוז מראש )(prepacked
בשקיק המיועד להספקה לצרכן ,לא יעביר לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה
את הבעלות על מזון ארוז כאמיר או את החזקה בו ולא יקבלו אלא אם
השקיק סגור.
)ב( לענין סעיף זה ,״״סגירה״ — סגירה בחום או על ידי הדבקה
בדבק או בדרך אחרת ,למעט סגירה בסיכות מתכתיות ) (staplesאשר
סגירתן היא על ידי קיפול הקצוות שלהן לאחר חדירתן לתוך השקיק.״

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איכות מזון( )תיקון( ,תשכ״ח—

כ״ח בחשון תשכ״ח ) 1בדצמבר (1967
) ח מ 5

n

זא ב שרף
שר המסחר והתעשיה

m

ס״ח  ,240תשי״ח ,עמי .24
ק״ת • ,s77תשי״ח ,ov׳ .878
ק״ת  ,1808תשכ״ו ,עמי .463

1
2
3

; חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה(,
תשט״ז—!1956
צו בדבר פטור מ מ ם ה כ נ ס ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמוד.:
פטור מטם
ה מ  0ת

איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ,
,1
בסכום כולל של חמישה מיליון לידות שיעמדו לפדיון בשנת  1972ושיוצעו לציבור על פי
פרוספקט מיום י׳ בכסלו תשכ״ח ) 12בדצמבר  ,(1967ההכנסה מריבית המשתלמת עליה תהא
פטורה מתשלום מם חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161
לפקודת מס הכנסה .
2

השם

לצו׳ זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממם הכנסה( )מם׳  ,(13תשכ״ח—1967״.

.2

ח׳ בכסלו תשכ״ח ) 10בדצמבר (1967
) ח ט m

1
2
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2

a

פנחס ספיר
שד האוצר

ם״ח  ,201תשט׳׳ז ,עט׳ .52
דיני »די3ת ישראל; ,וטח הדש  ,6תשכ״א ,עמ׳ .120
קוב׳ו התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,׳

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(
תשט״ז—1956
צ ו בדבר פטור ממם ה כ נ ס ה י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם
הכנסה( ,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
ג

איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של אוצר לתעשיה בע״מ ,בסכו0
.1
כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת  1972ושיוצעו לציבור על פי פרוספקט
מיום י׳ בכסלו תשכ״ח ) 12בדצמבר  ,(1967ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה
מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161
לפקודת מס הכנסה .

פטור boa
'
הכנם1ת

2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(14תשכ״ח—1967״.

.2

השם

ח׳ בכסלו תשכ״ח ) 10בדצמבר (1967
י

<חט 2650ז>

פ נח ס

ס פי ר

שר האוצר
1
2

ס״ח  ,201תשט״ו ,עט׳ .52
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עט׳ .120

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה(,
תשט״ז—1956
צו בדבר פטור מ מ ס ה כ נ ס ת
בתוקף-סמכותי לפי סעיף  (3)5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות ממס
הכנסה( ,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

איגרות' חוב רשומות על שם או איגרות חוב" למוכ״ז של בנק משכנתאות לשיכון
.1
בע״מ ,בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת  1972ושהוצעו לציבור
על פי פרוספקט מיום ג׳ בכסלו תשכ״ח ) 5בדצמבר  ,(1967ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן
תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של  25%שיש לנכותו מאותה ריבית לפי
סעיף  161לפקודת מם הכנסה .

פטור מ ט ס
ה כ נ ס ה

2

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( )מם׳  ,(15תשכ״ח—1967״.

,2

..השם

ג׳ בכסלו תשכ״ח ) 5בדצמבר (1967
)חט (72650

1

2

פנחס ספיר
שר האוצר

ם״ח  ,201תשט״ז ,עט׳ .52
דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עמי .120
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מדוד לשלטון מ ק ו מ י
פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת חוץז-השרון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ר 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
ג

.החלפת פרט
)כ (1בתוספת
הראשונה

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

״)כו(
חוןן־השרון
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור חוף־השרון הערוכה בקנה מידה של 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ו בחשון תשכ״ח ) 29בנובמבר  (1967ושהעתקים ממנה
נמצאים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז המרכז ,רמלה ,ובמשרד המועצה
האזורית חוף־השרון ,שפיים.
ט ו ר ב׳

טור א׳

נושים וחלקות רישום קרקע

אודים

הגושים:

 7951,7708 ,7685 ,7684בשלמותם!  7705פרט לחלקות ,11,1
כביש תל־אביב — נתניה וחלק מגוש הנמצא צפונית לכביש
חיפה — תל־אביב—יפו! אותו חלק מגוש  7707הנמצא מזרחית
לכביש תל־אביב — נתניה! אותו חלק מגוש  7713הנמצא
מזרחה לקצה הדרומי—מזרחי של חלקה  11בגוש  ! 7705חלקי
גושים  7948 ,7947הנמצאים מזרח לכביש תל־אביב — נתניה
ודרומה לכביש המוביל לתחנת הרכבת בית יהושע!  7950פרט
לכביש תל־אביב — נתניה וחלק מגוש הנמצא צפונית לכביש
חיפה — תלי־אביב—יפו.

בית־יהושע

הגושים:
החלקות:

 7957 ,7956 ,7686בשלמותם.
 1עד  4בגוש  1 ! 7954עד  3וחלק מחלקה ) 12דרך( בגוש
 6,5! 7955בגוש  2,1! 8022בגוש .8023

1
2
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דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ׳׳ה ,עמי .256
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳ .1256

קוב׳ו התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

בני־ציון

הגושים:

 7736בשלמותו;  7735פרט לאותו חלק של חלקה  1הכלול
בישוב חרוצים!  7738פרט לחלקות הנמצאות דרומה לחלקה
) 28דדך(! ,7668פרט לחלק מחלקה  2כמסומן במפה.

החלקות 2 ,1 :וחלק מחלקה  3בגוש  ,7667כמסומן במפה ! חלקה  1פרט
לאותו חלק ממנה הכלול בישוב חרוצים ,בגוש .7696
בצרה

גליל־ים

הגושים:

 7743 ,7737 ,7659בשלמותם.

החלקות:

החלקות בגוש  7738הנמצאות דרומית לחלקה ) 28דרך(! 8
עד  10וחלקי חלקות  17,12,11הנמצאות מערבית לקו הנמתח
דרומה בהמשך הגבול המזרחי של חלקה  9עד הגבול הדרומי
של גוש .7678

הגושים.

,

 6601 ,6596 ,6423בשלמותם! החלק המערבי של גוש 6424
פרט לחלקות  52 ,51 ,37כמסומן במפה!  6595פרט לקטע
הנמצא מערבה למסילת הברזל כמסומן במפה!
 6602פרט לחלקה  5וחלקי חלקות  7,6הנמצאים דרומה לציר
הכביש המקשר דרך תל־אביב — נתניה עם דרך ראשון־
לציון— רעננה?
חלק מגוש  6604הנמצא מזרחית למסילת הברזל כמסומן במפה.

החלקות 17 ,9 :עד  44 ,43 ,20בגוש  1 ! 6422עד  3וחלקי חלקות 5 ,4
בגוש  6597כמסומן במפה! 22 ,15בגוש .6603
געש

הגושים:

 7711,7710,7700,7699,7693בשלמותם.

החלקות 1 :עד  27 6עד  49 ,47,44,43,34בגוש  5 ! 7692בגוש ! 7697
 17וחלק מחלקה ) 26דרך( בגוש  3 1 7698עד  ,5בגוש .7712
חרוצים

יקום

החלקות 40,39,18 :בגוש  ! 7692אותו חלק מחלקה  1שאינו כלול בישוב
בני־ציון בגוש  7696כמםומן במפה! אותו חלק מחלקה  1בגוש
 7735שאינו כלול בישוב בני־ציון כמםומן במפה? הפינה
הדרומית מערבית של חלקה  2בגוש .7734
הגושים:

 7709 ,7704,7703,7701,7687בשלמותם.

החלקות  2 ,1 5בגוש .7712
כפר־נטר

הגושים:

 7953בשלמותו!  7935פרט לחלקות  1ר 7939 !7פרט לחלק
מחלקות  2ו־ 3כמםומן במפה!  7952פרט לחלקה  11וחלק
מחלקות  2ד 10כמסומן במפה.
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ט ו ר א׳

ט

יי

ב

' ׳

נושים וחלקות רישום הרקע

החלקות;

דשפון

שפיים

תל־יצחק

 5עד  7וחלק מחלקה ) 9דדך( בגוש  5 ! 7934עד  8בגוש ! 7954
 29,22עד  40,31עד  49,43עד  58,51וחלק מחלקה ) 60דרך(
בגוש  1 ! 8013עד  9,4עד  108 ,107 ,15,13וחלק מחלקה . 106
)דרך( בגוש .8014

הגושים:

 6677 ,6675עד  7664 ,7663 ,6679בשלמותם! חלק מגוש 6673
הנמצא צפונה לחלקות ) 102 ,101דדך(!  6676פרט לחלקות
 6עד  7653 ! 13 ,12 ,9פרט לחלקות  26 ,25וחלקי חלקות ,24
 ,28,27המסומן במפה.

החלקות:

 168 ,162 ,75 ,73 ,71,15בגוש  ! 6674פינה דרומית—מערבית
של חלקה  1בגוש  7666כמסומן במפה!  21,20,5וחלק מחלקה
) 16דרך( בגוש  5 ,2 ,1 ! 6680עד  3 ,28,12פרט לאותו חלק
מחלקה זו הנמצא מזרחית לקו העובר במקביל לגבול המזרחי
של החלקה והמרוחק  75מטד ממנו מערבה 4 ,פרט לחלק
הצפוני מזרחי של החלקה הנמצא מזרחה להמשך הקו המקביל
לגבול של חלקה  3והמרוחק  75מטר מערבה לו עד נקודה
המרוחקת  120מטר מהגבול הצפוני של חלקה  4בגוש .7648

הגושים:

 7706 ,7695 ,7694 ,7683 ,7665 ,6681בשלמותם;  6680פרט
לחלקות  21,20 ,5וחלק מחלקה ) 16דרך(! חלק מגוש 7666
המסומן במפה!  7697פרט לחלקה  7698 ;5פרט לחלקה 17
וחלקה מחלקה ) 26דרך(.

החלקות:

 2עד  5בגוש .7696

הגושים:

 ,7739 ,7702 ,7691 ,7690 ,7688בשלמותם!  7734פרט לחלק
מחלקה  2הבלול בישוב חרוצים.

החלקות 9 :עד  15,13עד  35,24,23,21,20,19,17עד ,46,45,42,41,38
 ,51,50בגוש  6,2,1 ! 7692עד  11,9עד ,66,55,52,50,21,15
 67,בגוש  6 ! 7746עד  4וחלק מחלקה ) 10דרך( בגוש 4 ! 7794
עד 11׳ וחלק מחלקה ) 12דרך( בגוש  1 !7955עד  13בגוש
,8026״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף־השדון ,תיקון(,
.2
תשכ״ח—1967׳/
כ״ו בחשון תשב״ח ) 29בנובמבר (1967

חיים משה שפירא
שר הפנים

<חמ (8001

קובי! התקנות

1

2

S

4

,

י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1867 ,

פקודת העיריות .
חוק עזר לנתניה כדבר .א ג ר ת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־ 251לפקודת•העיריות  ,מתקינה מועצת עירית
נתניה חוק עזר זה:
1

.1

בחוק עזר זה _

הגדרלת

,,תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות העיריה s
״העידיה״ — עירית נתניה •,
״ראש העיריה״ — לרבות כל אדם שהוסמך על ידיו בכתב.

.2

ראש העיריה רשאי לתת ,לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

מת! תעודה

)א( המבקש מראש העיריה תעודה ישלם לעיריה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
.3
)ב( העיריה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני ,או
מוסד לצרכי צדקה ,חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

אגרה

.4

חוק עזר לנתניה )אגרת תעודת אישור( ,תשי״ב— — 1952בטל.

ביטו?

.5

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה )אגרת תעודת אישור( ,תשב״ח—1967״.

השם

2

תופפת
שיעור האגרה

.

.
א.

)סעיף (3

תעודה —
.1

בענין הנוגע לקרקעות ,לבנינים או לירושות ,פרט לרישום
דידה בבית משותף

ב.

.2

בענין רישום דידה בבית משותף

.3

בכל עניו אחר

) ח מ

1
2

10
7.50
2
1

העתק תעודה

נתאשד.
י״ב בחשון תשכ״ח ) 15בנובמבר (1967
( 8 8 6 0 4

ב ?

יי

ו ת

א׳ ב ר ־ מ נ ח ם
ראש עידית נתניה

חייה משה שפירא
שר הפנים

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוטה חדש 8׳ תשכ׳׳ד ,עמי .197
ק״ת  ,233תשי״ב ,עט׳ < : 375ן״ת  ,533תשט״ו ,עט׳ ,1217
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פקודת העיריות
חוק עזר לרחובות בדבר שימור ר ח ו ב ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  254 ,251 ,250ו־ 255לפקודת העיריות  ,מתקינה
מועצת עירית רחובות חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״העידית״ — מועצת העיריה רחובות ן
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ¡
״המהנדס״ — אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה ,לרבות אדם שהמהנדס
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( לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
.2
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 העידיה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

היתר לבתי
ספה•
ולחנויות

שינויים
ברחוב
פ ת י ח ת שותות

דרבי זהירותו
בכריית שוחה׳

)א( ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצדכי
.3
בית־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 חמש 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 קטן)א(.
.4

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

',5
ההיתר.

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

.6

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 ביותר.
1
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דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
קוב•) ה ת ק נ ו ת  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

־

 .7׳ המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים  4או  5או לסרב לתיתו ,לבטל היתד שניתן..,
להתלותו ,וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,ולשנותם או לבטלם.
)א( לא יגרום אדם נזק לרחוב.
)ב( אדם שעבר על הוראת סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.

.8

נ ז ה  5י ח י ב

)א( ראש העידית רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
.9
) (1מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
הםכשול!
) (2מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  6ו־)8ב( ,לבצע
את העבודות האמורות.
)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
העבודה שקבעם המהנדס באישור ראש העידיה ,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
אחרי הוראות ההודעה ,רשאי ראש העיריה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק
או הביצוע.
 «0 10.ראש העיריה דשאי במקרים דחופים לסלק.כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
י

היתר . -

.

,

ה י ד ע י ת

סילוק מכשול
וביצוע עבודות

מהעבודות המנויות בסעיפים  6ו־)8ב( — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  9ובין אם
לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום! סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או
ביצע עבודה כאמור ,רשאית העידיה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע
העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום י • .
,
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת הודעות
 .11מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו י א
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 •אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
ההודעה 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.
ענשים
 .12העובר על .הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה ל
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
ה

׳

ש

.13

חוק עזר לרחובות )שימור רחובות( ,תשי״ט— — 1958בטל•

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות )שימור רחובות( ,תשכ״ח—1967״.

2

נתאשר.
יי׳ט בחשון תשכ״ח ) 22בנובמבר (1967
חיים משה שפירא
),חמ (897110
שר הפנים
2

ק״ת  ,838תשי״ט ,עמ׳ .200

קובץ התקנןת  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

יצחק כ״ץ .
ראש עירית רחובות

ב י ט י ל

השם

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר למזכרת־בתיה בדבר ש מ ו ת לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה המועצה
המקומית מזכרת־בתיה חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה—

.1

״בעל בניך — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו הבנין
היה נותן הכנסה ,או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין ,בין בזכותו הוא
וביו כסוכן ,כנאמן או כבא•כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל
הרשום ,וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים;
״המועצה״ — המועצה המקומית מזכרת־בתיה!
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן.
שלטים ?ציון
שמות רחובות

)א( ראש המועצה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם רחוב או מספרי
.2
בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב בהתאם לתכנית שנקבעה על ידיו.
)ב( שלטים שהותקנו כאמור ,רשאי ראש המועצה לתקנם ,לשנותם ,להסירם או
להחליפם. .

דרישה להתקין
לוחית־מספר

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בנין.לבצע את העבודות
.3
המנויות להלן ,כולן או מקצתן ,לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים
לבנינים שנקבעה על ידיו —
)(1

להתקין לוחית-מםפר על גבי בנין;

)(2

לתקן ,לשנות ,להסיר או להחליף לוחית-מספר,

)ב( ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
שבה יש לבצעה.
)ג(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ד( לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן)א( אלא בשני אלה:
) (1כשהוא ממלא אחר דרישה על בך שבאה מטעם ראש המועצה;
)(2
התקנת לוחיות־
מספר על ידי
ראש המועצה

ראש המועצה רשאי ,באמצעות שליחיו ופועליו ,לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
.4
בסעיף  ,3בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה ,ולהיכנס לשם כך לכל
מקום שיידרש .ביצע ראש המועצה עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין
את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור שלוש לירות ,הכל לפי הסכום הגדול יותד.
1
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לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256

קובץ התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ׳יח21.12.1967 ,

.5

נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה ,יתקין עליו בעליו מספר לפי התנאים שקבע

מספרים
לבנינים חדשים

ראש המועצה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו.

.6

בעל בנין חייב—

׳

) (1להחזיק כל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי

החזקהתקינוז.
ש? שלטים
ילוחמת־מספר

לעין;
) (2למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או
לוחית־מספר שהותקנו על בנינו.

.7

לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין ,לא יטשטשם ולא יסתירם

איסור פניעה
בשלטים א ו
בלוחיות־מספר

לא יפריע אדם לראש המועצה ,לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק

איסור הפרעה

מעין רואים ,ולא ירשה ששלט או לותית־מספר ייפגעו ,יטושטשו או יוסתרו.

.8

עזר זה.

.9

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת

מ ס י ר ת הורעה

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
י רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי
אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות
האמורים ,או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים ,הנפוצים בתחום המוע
צה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.

.10

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות ,ובמקרה של עבירה

ענשים

נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
 .11לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזכרת־בתיה )שמות לרחובות ולוחיות־מספר
בבנינימ( ,תשכ״ח—1967״.

נתאשר.
י״ב בחשון תשכ״ח ) 15בנובמבר (1967

השם

עמנואל הלזנר
ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה

)חמ (839904

חיים משה שפירא
שר הפנים

הוביז ה ת ק נ ו ת  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר למנחמיה בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר זה:
1

הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית מנחמיה:
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב;
״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו ,בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה או הצגה או
הפצה או במסירת תכנו דרך הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידוד או הקלטה ,או כיוצא
באלה;
״מודעה״ — הודעה שפורסמה;
״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ,או כל
צירוף של אלה;
״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או במקום עסק;
״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר
שייחדה המועצה למטרה זו.
מודעה ושלט
טעונים רשיו!

)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה ,אלא לפי רשיון מאת
,2
ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —
) (1כתובים עברית; או
) (2כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה
אותיות הלועזיות.
)ב(

ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.
לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
עזר זה או כל דין אחר.
מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו ,חמישה עותקים ללא

)ג(
הוראות חוק
)ד(
)ה(
תשלום.
)ו( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת
הראשונה.
)ז( תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.
אגרות

)א( ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

.3

1
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)ב(

אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

)ג(

אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

)ד(

אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

)ה(

ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוםח חרש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
קובץ התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

.4

הוראות חוק עזר זה אינן חלות ע ל 

תחולה

) (1

מודעות ושלטים של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה;

)(2

שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא ילכלך
.5
מודעה ,שלט או לוח מודעות,
.6

)א(

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט,באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

)ב(

לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס ,כלי רכב או בעלי-חיים.

שמירתי מודעות

דרכי פרסום
אסורות

לא יפרסם אדם מודעה ,אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית
.7
הדפוס שבו הודפסה המודעה.

מסירת פרטים

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם ,שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
.8
רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון ,להסיר את המודעה או את השלט.

טטכויות ראש
המועצה

)ב( לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( ,רשאי ראש
המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם״יולגבות את הוצאות ההסרה או
ההריסה מאותו אדם.
)ג( ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין ,רשאי הוא להורות
לפי סעיף קטן)ב( ללא מסירת דרישה בכתב.
)א( לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר
.9
מיוחד מאת המועצה.
)ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
לה האגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

פרסום על לוח
מודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות ,ואם היתד ,העבירה
.10
נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עלןה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה )מודעות ושלטים( ,תשכ״ח—1967״.

ת ו פ פ ת ראשונה
)סעיף ) 2ו(
מ י ד ת ה מ ו ד ע ו ת ה מ ת פ ר ס מ ו ת על ידי ה ד ב ק ה בלוח מודעות
רוחב בם״מ

מודעה
מודעה
מודעה
מודעה

גדולה
בינונית
קטנה
זעירה
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93
46
46
23

62
62
31
31
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תוספת שניה
)סעיפים ) 3א( ר) 9ב((
שיעור האגרה
בלירה

מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח המודעות או
במקום אחה לכל שבוע —

) .1א(

מודעה גדולה

5

מודעה בינונית

4

מודעה קטנה

2

מודעה זעירה

1.50

)ב( דמי הדבקה ,לכל טופס מודבק —
מודעה גדולה

0.50

מודעה בינונית

0.40

מודעה קטנה

0.30

מודעה זעירה

0.20

 .2שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק ,לכל שנה ,כששטח
השלט במטרים מרובעים —
עד /2

12

1

18

למעלה מ־ /2עד 1
ג

24

עד1למעלה מ־
למעלה מ־ /ג 1עד 2

36

למעלה משני נדר ,בעד כל מ״ר נוסף או חלק ממנו

18

2

2V1

 .3שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק ,לכל שנה,
כששטח השלט במטרים מרובעים —
ע

6

ד

למעלה מ־ /נ עד 1

3

72

2

עד1למעלה מ־

144

למעלה מ־  1!/עד 2

288

למעלה משני מ״ר ,בעד כל מ״ר נוסף

144

2

נתאשר.

ב׳ ש ל י ט א

י״ב בחשון תשכ״ח ) 15בנובמבר (1967

ראש המועצה המקומית מנחמיה

)חט (839803
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שר הפנים
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קוב׳ו התקנות  ,2154י״ט בכסלו תי&כ׳׳ח21.12.1967 ,

2V1

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה בדבר ה ר י ס ת מבנים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23• ,22ד 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
1

המועצה המקומית עיד־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,מביטה ,מברזל ,מעצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה
או שטח ז
״בעלי׳ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא .הבעל הרשום של
הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח—1958־ ,שנתמנה על ידי
המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן;
״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
)א(

.2

בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח אתי שלום המחזיקים בו ואת

שלום הציבור.

,

)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כד מיד לראש המועצה.
) .ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה — סקר על .הבנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף ק ט ן ) ב ( ; המהנדס
שערך אח הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש העיריה תיד  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
)א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה

.3

למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
1
2

ד י נ י ט ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עט׳ .256
ם״ח  ,250תשי״ח ,עט׳ .108

קובי) ׳התקנות  ,2154י״ט בכסלו תשכ״ח21.12.1967 ,

)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן)א( או ביצע את
העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל
הבנין את הוצאות הביצוע.
ביצוע עבודות
על ידי ואש
המועצה

,4

אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי

קים או לציבור ,רשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את העבודות
הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

אישור טכוט
ההוצאות

סטבות ראש!
המועצה
והמהנדס
 ,ל ה י כ נ ס לבנין

.5

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת

המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.
.6

)א( ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לברר

את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן )א(.

מ ס י ר ת הודעות

.7

מסירת 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 מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;
אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין ,אם הוצגה ההודעה במקום בולט
באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים
בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
ענשים

.8

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם היתה העבירה

נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )הריסת מבנים מסוכנים(,
.9
תשכ״ח—1967״.
גתאשד.
י״ב בחשון תשכ״ח ) 15בנובמבר (1967

י׳ ד ו ב נ ו ב
ראש המועצה המקומית עיד־יזרעאל—עפולה

1

)חמ (831027

 ,חיים משה שפירא
שר הפנים
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לפוריידים בדבר היטל עינוגים
בתוקף םמבותה לפי סעיפים  22ד 23לפקודת המועצות המקומיות
המקומית פודיידים חוק עזר זה:

.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה—

הגירוי .
1

״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים! 1935 ,
2

״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג ז
״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!
״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל !
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה ו
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין ,לרבות אדם
המנהל בית עינוג או מפקח עליו ז
״המועצה״ — המועצה המקומית פוריידים ו
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!
״מבקר״ —אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.
המנהל ישלם למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס הנמכד
.2
בכסף .ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.
)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו ,יחובר אליו תלוש בקורת ומדבק עליו
3״
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס! הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
יתקיים העינוג.
י

י

היט? ב י ע ו ר ו

כרטיסים

•

׳

׳

־

)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן)א(.
)א( בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
A
סעיף ) 3א(! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.
)ב(

כניסה ?ביית
ע י נ ו ג

בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

)ג( ' לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
שנתקיימו בו הוראות סעיף ) 3א(.
1

.5

המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות סעיפים )4 ,3א( ו־)ג( יקויימו.

)א(י המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן ישלמו
,6
תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו ,בניכוי שלושה אחוזים למאה,
1

חובות המנה?
ב?1ים

דיני מ ד י נ ת ישרא? ,נוםח חדש  ,9תשכ׳׳ה ,עמי .256
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אם מבקש התשלום הוביח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים
שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
)ב( לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.
פטור והנחת

.7

)א(

המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה•:
) (1תחרות ספורט!
) (2עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!
) (3עינוג שהוא ,לדעת המועצה ,בעל אופי תרבותי ,חינוכי או אמנותי וש
מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

)ב( ! הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן)א( ,יגיש בקשה למועצה לפני
שיתחיל במכירת הכרטיסים.
)ג( המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.
סמכויות
המפסת

)א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
.8
אצל המבקר ,הסדרן ,הקונה או כל אדם אחד ,כדי לברד אס קויימו הוראות חוק עזר זה ,וכןרשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לשמש ראיה לעבירה על הוראות
חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

ענשים
השפ

.9

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאתיים וחמישים לידות.

.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפוריידיס )היטל עינוגים( ,תשכ״ח—1967״.

תומפת

)סעיף (2
שיעור ההיטל

כרטיס שמחירו ב א מ ו ו ה

עד 75

 15אגורות

למעלה מ־ 75עד 100

 20אגודות
 30%ממחיר הכדטים.

למעלה מ־100
נתאשר.
י״ב בחשון תשכ״ח ) 15בנובמבר (1967

ג׳וודת מראענה
דאש המועצה המקומית פוריידיס

)חט (84860׳

חיים משה שפירא
שר הפנים
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לרמת־השרון בדבר פ ת י ח ת בתי־עםק וסגירתם
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית רמת־השרון חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־השרון)
״בית־עסק״ — חנות ,משרד ,מחסן ,קיוסק ,מזנון ,בית מלאכה וכל מקום אחר בתחום
המועצה שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה ,למעט בית אוכל ,בית
קפה ,בית־עינוג ,מלון ,אכסניה ,פנסיון ובית־מרקחת !
״בית־אוכל״ — כל מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם
בו במקום ,למעט קיוסק ,מזנון ,מלון ,פנסיון ,אכסניה ,בית קפה ובית עינוג!
״בית־קפה״ — כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לבית קפה על פי
פקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן( !
״בית־עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת
השעשועים הציבוריים! 1935 ,
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה ,תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמד,
במוצאי ימי מנוחה ,וליל תעשה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמד ,וסופו
בשעה  5למחרת!
״פתוח״ — לרבות עשיית עסק ,מלאכה או עינוג ,הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור,
או אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך!
״בעל״ — _בעל בית עסק ,בית אוכל ,בית קפה או בית עינוג ,לרבות שוכרו ,מנהלו או
המחזיק בו.
—

הגדרות

2

8

4

.2

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

.3

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח

)א(

—

,

) (1חנות לממכר מזון —
בקיץ — בשעות שבץ  20.00ובין  05.00ובשעות שבין  13.30ובין ! 15.30
בחורף — בשעות שבין  19.30ובין  06.00ובשעות שבין  13.30ובין ! 15.30
) (2קיוסק או מזנון לממכר שוקולדה ,גלידה ,סיגריות ,עתונים או משקאות
קרים לא משכרים — בשעות שבין  20.00ובין ! 06.00
) (3חנות לממכר פרחים ,מזכרות ,ספרים ועתונים — בשעות שבין 22.00
ובין !05.00
) (4בית מלאכה — בשעות שבין  19.00ובין ! 06.00
) (5מספרה — בשעות שבין  20.00ובין ! 06.00
1
2
3
4

ס ג י ר ת בתיי
עסק ובתי־
ע י נ ו ג בימי
מנוחה
סגירת-בתי׳
 .עסק ב י מ י ט
שאינם ימי.
n r m e

ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
חוסי א״י ,כדר בי ,פרס קמ״נ ,עמי .1427
ע״ר  ,1935יתום׳  1טס׳  ,496עט׳ .49
ע״ר •תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,4עט׳ .12
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) (6כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1עד )— (5
בקיץ — בשעות שבין  20.00ובין  07.00ובשעות שבין  13.30ובין ! 15.30
בחורף — בשעות שבין  19.00ובין  07.00ובשעות שבין  13.30ובין .15.30
)ב( .בתקופה שמיום  1ביולי עד  31באוגוסט לאי יפתח אדם ולא ירשה'לפתוח חנות
ביום שלישי בשבוע בשעות שבין  14.00ובין .06.00
)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,לא יפתח אדם ולא־ ירשה בעל :לפתוח
בית עסק במוצאי ימי מנוחה ,אולם בכל אחד מהימים כי׳ג ,כ״ד ,ב״ה ,כ״ו ,כ״ז וכ״מ״באלול},
ח  /י״א ,י״ב ויי׳ג בת?צרי •,ז׳ באדר עד ט״ו בו! חי ,ט  /י  /י״א ,י׳׳ב וי״ג בניסן! ב  /ג׳ וד׳
בסידן — מותר — אם אינו חל בשבת — לפתוח כל בית עסק.עדשעה  ,22.00וכל יום ה׳
בשבוע מותר בו — אם אינו חל במועדי ישראל — לפתוח בל בית עסק עד השעה י .22.00
)ד( בסעיף זה —
״קיץ״ — התקופה שמיום י״א בניסן עד יום א׳ בחשון. .;.
״חורף״ — התקופהשמיום ב׳ בחשון עדיום י׳ בניסן.
םגירת בתי־
אוכל ובתי־
הפה בימי
מנוחה

)א( בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל או בית קפה.
.4
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים וליל תשעה
באב ,מותר לפתוח בית אובל או בית קפה שאין מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים,
נגינה וכיוצא באלה ,מתחילת יום המנוחה עד השעה  22.00ובשעות שבין  10.00ובין ,15.00
לצורך מכירה והגשה של אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.

ם נ י ר ת בתי־
אוכל ובתי־
הפה בימיט׳
שאינם ימיי
מנוחה!

)א( בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל ובית
.5
קפה ,אלא אם ניתן לו לכך היתר בכתב מאת המועצה — בשעות שבין  24.00ובין .05.00
)ב( המועצה רשאית לתת היתד לפי סעיף זה ,לסרב לתיתו ,לבטלו או להתלותו,
לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם.

ס נ י ר ת בתי
מרהחתי

לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ,ובימים שאינם ימי
.6
מנוחה — בשעות שבין  19.00לבין  ,06.00ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית
המרקחת שלו כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שיקבע שר הבריאות בתקנות ,בתוקף סמכותו
לפי סעיף )47ט( לפקודת הרוקחים  ,ואם לא הותקנו תקנות כאלה — לפי תורנות שקבע
ראש המועצה.
5

ענשי0

.7

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  200לירות.

ביטול

.8

חוק עזר לרמת־השרון)פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשי״ב— — 1952בטל.

השם

.9
1967״,

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון)פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ח—

6

נתאשר,
י״ב בחשון תשכ״ח ) 15בנובמבר (1967

שמואל חכם
ראש המועצה המקומית רמת־השרון

)חט 1(85405

חיים משה שפירא
שר הפנים
תוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרה ה״ו ,עמי .1102
י ה״ת  ,254תשי״ב ,עמ׳ .680
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המחיר  84אגורות
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