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פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדגר הנחות מתשלומימ ב ע ד שירותי טלפון
בתוקף סמכותי לפי מעיף 3ד לפקודת בתי הדואר אני מתקין תקנות אלה:
1

פרק ראשון :הדשנות
בתקנות אלה —
.1
״התעריף״ — התשלום שנקבע לפי סעיף  3לפקודה!
״התקנה״ — לרבות העברת הטלפון לאחר;
״דמי הנחה״ — ההפרש שבין התעריף ובין התשלום שנקבע בתקנות אלה!
״קו מרכזי״ — קו מרכזי ישיר או קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר י,
״קו מקומי לשירותים שוגים״ ו״שלוחה״ — כמשמעותם בתקנות בתי הדואר )תעריפי
טלפון( ,תש״ל—; 1970

לן״־יליג

2

לבל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות בתי הדואר )שירות טלפון(; תשכ״ז—•*
. 1967
3

פרק שגי :הנחות לעיוורים ,גבים ,הזדימ שבוליפ ואלמנות של חיילימ
שנספו במערכה
מי׳

ה

יעיייי

מנוי שהמציא למנהל תעודה המעידה על עיוורונו מרופא עיניים הרשום בהתאם
.2
לתקנות המתעסקים ברפואה )אישור תואר מומחה( ,תשכ״ד— ,* 1964או מהשירות למען
העיוור במשרד הסעד ,או מאגף השיקום של משרד הבטחון ,ישלם —
) (1בעד השירותים של התקנת טלפון ,העתקתו למרחק העולה על  100מטר
בקו אווירי והשימוש בו —  50%מהתעריף לאותו שירות ו
) (2בעד שיחות מקומיות המתנהלות מכל קו מרכזי בתקופת חשבון של
שני חדשים — דמי השיחות שמעל ל־ 400במספר.

י

!ני|ה

י

נ נ ה

) .3א( מנוי שהמציא למנהל תעודה המעידה על נכות בשיעור של  80%ומעלה מאחד
מאלה:
) (1אגף השיקום של משרד הבטחון s
) (2הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד— 1954י!
) (3המוסד לביטוח לאומי)
) (4לשכת בריאות מחוזית של משרד הבריאות,
ישלם —
) א ( בעד השירותים של התקנת טלפון ,העתקתו למרחק העולה על
 100מטר בקו אווירי והשימוש בו —  50%,מהתעריף לאותו שירות?
)ב( בעד שיחות מקומיות המתנהלות מכל קו מרכזי בתקופת חשבון
של שגי חדשים — דמי השיחות שמעל ל־ 120במספר.
1

2
3
4
3
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ק׳׳ח תש״ל ,עמי  ; 2325תשל׳׳א ,עמ׳ .516
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ק״ת תשכ״ד ,עמי  ; 1565תשכ״ט ,עמי .592
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)ב( מנוי שהמציא למנהל תעודה מאגף השיקום של משרד הבטחוז או מהרשות
המוסמכת לצורך חוק נכי המלחמה בנאצים׳ תשי״ד— ,1954או מהמוסד לביטוח לאומי
לענין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל— 1970י> ,המעידה על נכות של 10%
עד  ,79%ישלם בעד השירותים של התקנת קו מרכזי ראשון בלבד׳ העתקתו למרחק
העולה על  100מטר בקו אווירי והשימוש בו —  50%מהתעריף לאותו שירות.
מנוי שהמציא למנהל תעודה מאגף השיקום של משרד הבטחון או מהמוסד לביטוח
.4
לאומי לענין חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל— ,1970המעידה על היותו הורה
שכול — ישלם בעד השירותים של התקנת קו מרכזי ראשון בלבד בדירתו׳ העתקתו למרחק
העולה על  100מטר בקו אווירי והשימוש בו —  50%מהתעריף לאותו שירות.

הגהה להויה

מנויה שהמציאה למנהל תעודה מאגף השיקום של משרד הבטחון׳ המעידה על
.5
היותה אלמנה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,תש״י 195(<-י ,או תעודה מהמוסד לביטוח לאומי המעידה על היותה
אלמנה של נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים.לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל— — 1970תשלם
בעד השירותים של התקנת קו מרכזי ראשון בלבד בדירתה ,העתקתו למרחק העולה על
 100מטר בקו אווירי והשימוש בו —  50%מהתעריף לאותו שירות.

הנחה לאלמנת
חייל שנ90ה
פמערגה

פרק שלישי :הנחות לעובדים
בפרק זה _

.6

מירויג

״עובד״ — מנוי שהמציא למנהל אישור —
) (1ממינהל התשלומים של צה״ל שהוא חייל בצבא הקבע או עובד אזרחי קבוע
בצה״ל;
) (2ממשרד כמשמעותו בחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט— , 1959משירות
התעסוקה ,מהמוסד לביטוח לאומי או מהמוסד לבטיחות וגיחות ,שהוא אחד מאלה:
8

)א( עובד קבוע!
)ב( עובד זמני לאחר שירות של שנה!
) ג ( עובד לפי חוזה מיוחד מטעמי גיל או בריאות או מפאת היותו יושב
בישראל על פי אשרת עולה לפי סעיף  2לחוק השבות ,תש״י— , 1950או על
פי תעודת עולה לפי סעיף  3לאותו חוק ,או על פי אשרה ורשיון לישיבת
ארעי או לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—? 1952
9

10

״קצבה״ — כמשמעותה בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל—,« 1970
או בחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל )גימלאות( ,תשי״ד— , 1954או קצבה
חדשית המשתלמת לעובד על ידי ״מבטחים״ מוסד לביטוח סוציאלי בע״מ בגמלה בעד
שירותו כעובד!
12

6

7
8
9

ס״ח  ,600תש״ל ,עמ׳ .126
ס״וו תש״י ,עמ׳  ; 162תשכ״ח ,עמ׳ .254
ס״ח תשי׳׳ט ,עמ׳  ; 86תשכ״ג ,עמי .110
ס״ (1תש״י ,עמ׳  ; 159תשי׳׳ד ,עמי .174
ס״ה תשי״ב ,עמ׳  ; 354תשכ״ו ,עמי .52
פ״ח תש״ל ,עמ׳ .65
ס״ח תשי״ד ,עמי  ; 179תשכ׳׳ח ,עמ׳ .86
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״אלמנה״—'מנויה׳שהמציאה למנהל אישור אחד מאלה.:
) (1מהממונה על תשלום הגמלאות כמשמעותו בחוק שירות המדינה )גמלאות(
]נוסח משולב[ ,תש״ל— ,1970או כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
)גימלאות( ,תשי״ד— ,1954או מ״מבטחים״ מוסד לביטוח סוציאלי בע״מ או מהמוסד
לביטוח לאומי — שהיא מקבלת קצבת מפאת היותה אלמנה של עובד שנפטר
בזמן שירותו או מפאת היותה אלמנה של עובד שנפטר לאחר צאתו לקצבה
וששירת לפחות עשר שנים בשירות המדינה או בשירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
או בשירות האזרחי בצה׳יל 5
) (2מהממונה על גמלאות כמשמעותו בתקנות גמלאות לנושאי משרה ברשויות
השלטון )סדרי בקשות ,ביצוע והיוון( ,תש״ל— , 1969שהיא מקבלת קצבה לפי
חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון ,תשכ״ט— , 1969מפאת היותה
אלמנתו של הבר הכנסת •,
13

14

״התפטרות״ — לרבות פיטורים.
י י ן עובד
שפרש משירות
המדינה

מנוי שאינו עובד כמשמעותי בתקנה  6אך היה עובד בעת שהותקן לו טלפון והועבר
.7
משירות המדינה לאחד המוסדות כלהלן ,דינו — לענין פרק זה למעט תקנה  — 8כדין
עובד:
) (1לרשות הנמלים ביום י״ז בתמוז תשכ״א ) 1ביולי ; (1961
) (2לרשות השידור ביום ח׳ בסיון תשכ״ה ) 8ביוני ;(1965
) (3לבנק ישראל ביום ט׳ בתמוז תשכ״ג ) 1ביולי (1963

־

) (4ל״עמידר״ ההברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע״מ ביום ט״ו
בניסן תשכ״א ) 1באפריל 5 (1961
) (5לרשות לניירות ערך ,ביום י״ג בניסן תשכ״ט ) 1באפריל .(1969
הגחה לעובדים
מתשלומ בער
התקגת קו
מרכזי

.8

!זנחו! בעד
שימוש בקו
מרבזי
והעמקתו

) .9א( בעד שימוש בקו מרכזי והעתקתו למרחק העולה על  100מטר בקו אווירי,
ישלם —

בעד השירותים של התקנת קו מרכזי ישלם —
) (1עובד במשרה מלאה —  50%מהתעריף לאותו שידות!
) (2עובד במשרה חלקית אך לא פחות מחצי משרה —  75%מהתעריף
לאותו שירות.

) (1עובד במשרה מלאה —  50%מהתעריף לאותו שידות ז
) (2עובד במשרה חלקית אך לא פחות מחצי משרה —  75%מהתעריף
לאותו שירות.
)ב( עובד המקבל קצבה ישלם כפי שנקבע בתקנת משנה )א( בהתחשב בהעסקתו
המלאה או החלקית ערב צאתו לקצבה.
1 3

4
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1

ק״ת תש״ל ,עמ׳ .370
ס״ח תשכ״ט ,עמי •98

קובץ התקנות  ,2666כ״ג בשבט וזשל׳׳א18.2.1971 ,

 : ,10אלמנה תשלט בפי שג?ןבע בתקנה )9א> בהתחשב בהעסקתו המלאה או החלקית יעל
:בעלה ערב צאתו לקצבה או ערב פטירתו בהיותו עובד׳ הכל לפי הענין.

:הנהה לאלמנה

עובד יודיע למנהל ,לא יאוחר מחודש מיום האירוע׳ על כל אחד מאירועים

הודעות למנהל

׳) .1.1א(
אלה:

 (1).מעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית;
) (2יציאה לחופשה ללא תשלום !'
) (3התפטרות!
) (4יציאה לחוץ־לארץ לתקופה העולה על שלושה חדשים.
)ב( חובת ההודעה לפי תקנת משנה )א() (4חלה גם על עובד המקבל קצבה.
)ג( חובת ההודעה לפי תקנת משנה )א() (4חלה גם על אלמנה.

)א( עובד ייהנה מדמי ההנחה כאמור בתקנות אלה כל עוד הוא ממלא אחר תקנה 11

.12
וכל •עוד ,לאיהתפטר;••

י

התנאי להנחה

:י״״* יי***

)ב( עובד המקבל קצבה ייהנה מדמי ההנחה כאמור בתקנות אלה כל עוד הוא ממלא
אחר תקנה )11ב(. .
)ג( אלמנה תיהנה,מדמי ההנחה כאמור בתקנות אלה כל עוד היא ממלאת אחר
תקנה )11ג(.
עובד שיצא לחופשה ללא תשלום ברציפות ,לתקופה העולה על שנה אחת׳ ייהנה
.13
מדמי ההנחה כאמור בתקנות אלה ,למשך שנה אחת בלבד מיום צאתו לחופשה ללא

עו־דשיצא,

!~ 1׳
שה

י י א

תשלוס

תשלום.
) .14א( עובד שהתפטר בטרם חלפה שנה מיום שהותקן לו קו מרכזי ,ולא ביקש
הפסקת השידות ביום התפטרותו או קודם לכן ,יחזיר למנהל את דמי ההנחה בעד התקנתו.

עוגד»הת8מר

)ב( עובד שהתפטר בעת חופשה ללא תשלום יחזיר למנהל את דמי ההנחה —
) (1בעד השימוש בקו מרכזי מיום צאתו לחופשה ללא תשלום ועד ליום
התפטרותו!
) .(2בעד התקנת קו מרכזי׳ אם היציאה לחופשה אירעה תוך שנה מיום
ההתקנה והעובד לא ביקש הפסקת השירות תוך אותה שנה.
)ג( עובד שהתפטר בעת חופשה ללא תשלום או בתום חופשה ללא תשלום ובעת
חופשתו הותקן לו קו מרכזי ,יחזיר למנהל א ת דמי ההנחה בעד התקנת קו מרכזי ובעד
השימוש בו מיום התקנתו ועד ליום התפטרותו.
)ד( חובת החזרת דמי ההנחה בעד ההתקנה לפי תקנת משנה )א( לא תחול על
עובד שפוטר מטעמים שאין בהם דופי.
 .15עובד ,לרבות עובד המקבל קצבה ואלמנה ,היוצא א ת הארץ ישלם בעד השימוש
1,
בקו מרכזי באמור בתקנות אלה ,בתנאי שאם יצא א ת הארץ לתקופה.תעול 1,
חדשים ימשיך ליהנות מדמי ההנחה אם יוכיח ,להנחת דעתו של המנהל ,כי דק בני
משפחתו הגרים עמו ישתמשו בקו המרכזי.
ה
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ההנחות שנקבעו בפרק זה יינתנו לגבי קו מרכזי אחד בלבד המותקן בדירת המנוי.

הנחית לקי
מרמי אחד

.16

מגרדה

.17

תשלומיט בעד
שירותי טלפון
לנציגויות
דיפלומטיות

 .18בעד שירותי טלפון הניתנים לנציגויות דיפלומטיות והמפורטים בתוספת הראשונה
ישולם כפי שנקבע בה לצד אותו שירות.

מדק רגיעי :הנחות לנציגויות דיפלומטיות
בפרק זה ,״נציגות דיפלומטית״ — לרבות —
) (1נציג דיפלומטי ועובד בנציגות דיפלומטית בעל נתינות חוץ שנתקבל
לעבודה בשירות החוץ של מדינתו לפני בואו לישראל!
) (2קונסוליה׳ קונסול למעט קונסול כבוד ,ועובד קונסוליה בעל נתינות חוץ
שנתקבל לעבודה בשירות החוץ של מדינתו לפני בואו לישראל!
) (3מוסדות האו״ם וארגוני סעד בין־לאומיים שהוכרו על ידי ממשלת
ישראל ועובד שנתקבל לעבודה במוסדות ובארגונים אלה לפני בואו לישראל.

פדק חמישי :הנחות לישובים חקלאיים
 .19בפרק זה ,״ישוב חקלאי״ — כמשמעותו בתקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים
בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3א לפקודה( ,תשכ״ו— 1966״ .
הנחה לישובייב
חקלאייפ

 .20ישוב חקלאי או נציגו כדין של ישוב חקלאי שאינו מאוגד ישלמו בעד שיחות
מקומיות המתנהלות מקו מרכזי ראשון בתקופת חשבון של שני חדשים — דמי השיחות
שמעל ל־ 75במספר.

מרק ששי :הנחות למנויים באזור במרי
 .21בפרק זה ,״מנוי באזור כפרי״ — מנוי שהטלפון שלו מחובר לאחת המרכזות
המפורטות בתוספת השניה.
הנחה למנוי
ב « ו ד גפדי

ביטול

 .22מגוי באזור כפרי ישלם בעד שיחות מקומיות המתנהלות מכל קו מרכזי בתקופת
חשבון של שני חדשים — דמי השיחות שמעל ל־ 50במספר.
 .23תקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף  3לפקודה(,
תשכ״ז— — 1967בטלות.
1 6

 .24לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון
לפי סעיף  3לפקודה( ,תשל״א—.1971״

1 5
6
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1

ק״ת חשכ״ו» ,מ׳ .1497
ק״ת תשכ׳׳ז ,עמי .2401
קובץ התקנות  ,2666כ״ג בשבט תשל׳׳א18.2.1971 ,

התוספת הראשונה
)תקנה (18
התשלום

.1

 40%מהתעריף לאותו שירות

התקנת קו מרכזי

 .2התקנת קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ,״ג״
או ״ד״
.3

 40%מהתעריף לאותו שירות

התקנת שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ד״

 .4העתקה למרחק העולה על  100מטר בקו אווירי
של קו מרכזי או של שלוחה ״ב״ ,״ג״ או ״ר״
.5

 40%מהתעריף לאותו שירות

 70%מהתעריף לאותו שידות
 5לירות.

רישום שינוי שם של מנוי

התוספת השניה
)תקנה (21
המרכזות
אופקים ,בית־שאן ,יבנאל ,ירוחם ,כנרת ,כפר־תבור ,כרמיאל׳ מצפה־רמון ,מעלות,
נהלל ,נתיבות ,סדום ,עיךחדוד ,ערד ,דאש־פינה ,שדרות.
שמעון פרס
שר התקשורת

י״ג בשבט תשל״א ) 8בפברואר (1971
)חמ (76000

חוק שירותי הבגאות ,חשי״ט1959-
ת ק נ ו ת בדבר ח ק י ר ו ת ב ס י ב ו ת ד ל י ק ו ת וגורמיהן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  35לחוק שירותי הכבאות ,תשי״ט— ,! 1959אני מתקין
תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה ,״המפקח״ — מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף  22לחוק.

הנהיות

.2

רשות כבאות תםמיד ,באישור המפקח ,אחד מעובדיה לחקור בסיבות דליקות וגורמיהן

מינוי חוקי

)להלן— חוקר(.
.3

רשות כבאות שבתחומה

א י ד ע ה

ךל

י ק ה

א ו

ו ש ו ת

כ ב א ו ת

שןןגישןן

ע ז ד ה

1,

פ י

ת ק נ ו

ןן

חקירת דליקה

 2או  6לתקנות שירותי הכבאות )הסדרים ותנאיה לעזרה הדדית( ,תשכ״ב— , 1962תשלח
חוקר ,תוך תיאום ביניהן ,לחקור בסיבות הדליקה וגורמיה מיד עם אירוע הדליקה.
2

מי שיש בידו ידיעה ,מסמך או חפץ ,העשויים לסייע לגילוי סיבות דליקה,וגורמיה
.4
שאירעה בתחום רשות כבאות יודיע על כך לחוקר.
1
2

מפירת ידיעות

ם״ח תשי״ט ,עמי  ; 199תשכ״ט ,עמ׳ .44
ק״ת תשכ״ב ,עמ׳  ; 2211תשכ״ה ,עמי .1757
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חוקר בעת מילוי תפקידו רשאי להיכנס לכל החצרים שאירעה,בהם דליקה ,אף אם
.5
לא נפגעו על ידי הדליקה ,כדי .לחקור בסיבות הדליקה וגורמיה.
המירות

חוקר רשאי לחקור כל אדם אשר לדעתו עשוי לסייע לגילוי סיבות הדליקה וגורמיה,
.6
ואותו אדם חייב להשיב לשאלות החוקר ,אולם רשאי הוא שלא לענות על שאלות העשויות
להפליל אותו.

סמכויות
המפקח׳

.7

המפקח או מי שהוא הסמיך לכך רשאים להשתמש בסמכויות לפי תקנות  2עד .6

מפיית דו״ח
לישות הגגאות

.8

החוקר יביא את ממצאי חקירתו לידיעת רשות הכבאות.

הויעה
למשטיה
ולמפקח

) .9א( רשות כבאות תודיע מיד לתחנת המשטרה הקרובה על דליקה שאירעה בתחומה
אם יש חשש למעשה פלילי.
)ב( רשות כבאות תמסור דין וחשבון על תוצאות החקירה של כל דליקה למשטרת
ישראל ולמפקח.
)ג( השתמש המפקח בסמכותו לפי תקנה  ,7ימסור דין וחשבון על התוצאות של
חקירת הדליקה למשטרת ישראל.

שמיית פוייות

 . 1 0רשות כבאות או חוקר לא יפרסמו ממצא או מסמך מחקירה שהתנהלה לפי תקנות
אלה ,אלא ברשות משטרת ישראל או המפקח.
.11
1971״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות )חקירת דליקה וגורמיה( ,תשל״א־-

ג׳ בטבת תשל״א )) 31בדצמבר (1970

יוסף בורג
שר הפנים

)וזמ (76549

חוק להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( ,חשי״ב 952-ו
ת ק נ ו ת בדבר ה ש ב ת ת דבורים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( ,תשי׳יב—
 ,! 1952ולאחר התייעצות בועדה מייעצת ,אני מתקין תקנות אלה:
זגיקוו תק;ה 1

בתקנות להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( )דבורים( ,תשכ״ח—) 1968להלן —
.1
התקנות העיקריות( ,בתקנה  ,1בסופה יבוא:
״ ״הרשות המבצעת״ — כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור דבש
ומכירתו( ,תשכ״ט—) 1969להלן — הצו(.״
2

3

1
2
3
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פ״ח תשי״ב ,עמי .128
ק״ת תשכ״ח ,עמ׳ .1527
ק״ת תשכ״ט ,עמ׳ .1266

קובץ התקנות  ,2666כ״ג בשבט תשל״א18.2.1971 ,

*יי•"

^:. <2בתקנה ו ל ת ק נ ו ת העיקריות — -
:

מ ? נ י 2

) (1במקום תקנת משנה)א( יבוא:
״)א( לא יקים אדם ולא יחזיק מכוורת ,אלא אם קיבל רשיון ייצור לפי
סעיף  2לצו וניתן לו היתר בכתב לכך מאת הרשות המבצעת ובהתאם
לתנאיו.״!
:

) (2בתקנת משנה )ב( ,במקום ״מאת המנהל״ יבוא ״לכך מאת הרשות
המבצעת״.
בתקנה  3לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א( ,במקום ״המנהל רשאי״ יבוא
.3
״הרשות המבצעת רשאית״.
בתקנות  4ו־ 5לתקנות העיקריות ,במקום ״המנהל״ יבוא ״הרשות המבצעת״.

.4

בתקנה  6לתקנות העיקריות ,במקום ״המנהל רשאי״ יבוא ״הרשות המבצעת
.5
. . . . . . .
רשאית״.
.6

י

בתקנה  7לתקנות העיקריות _ .

תיקון תקנה 3

מימיו
מקנות  4י־5
מימין מקנה 6

מימיו י«קנףל־

) (1בתקנת משנה )א( ,במקום ״למנהל בטופס שהוא קבע״ יבוא ״לרשות
המבצעת בטופס שהיא קבעה״!
) (2בתקנת משנה )ג( ,במקום ״המנהל רשאי״ יבוא ״הרשות המבצעת
רשאית״ ,במקום ״לו״ יבוא ״לה״ ובמקום ״לדעתו״ יבוא ״לדעתה״.
בתקנה  8לתקנות העיקריות ,במקום ״המנהל רשאי״ יבוא ״הרשות המבצעת,
.7
בהסכמת המנהל ,רשאית״ ובמקום ״להחזקת״ יבוא ״להקמה או להחזקה של״.
בתקנה  9לתקנות העיקריות ,במקום ״המנהל״ יבוא ״הדשות המבצעת״.

.8

בתקנה  20לתקנות העיקריות ,במקום ״על פי רשיון מאת המנהל״ יבוא ״בהמלצת
.9
המנהל״.
.10

במקום תקנה  21לתקנות העיקריות יבוא:

״*יטיל• :.־
י ה י ן ל י ה

תיקון תקנה 8

״יקיז מקנה 9
תיקיו תקנה 20

״י׳י "
8

תקנה 21

) .21א( המנהל או.הרשות המבצעת ,לפי הענין ,רשאים לבטל או להתלות
רשיון ,היתר או אישור אם נוכחו כי הוראה מהוראות תקנות אלה אינה
מתמלאת בהקפדה.
)ב( רשיון ,היתר או אישור שהותלו או בוטלו ,לא יחודשו אלא
לאחר שהוכח למנהל או לרשות המבצעת ,לפי הענין ,כי כל הוראה
 ,בתקנות אלה בוצעה בהקפדה.״

 .11בתקנה  23לתקנות העיקריות ,במקום ״שיורה המנהל״ יבוא ״שיורו הרשות המבצעת
או המנהל ,לפי המקרה״.

תיקין תקנה23

 .12לתקנות אלה ייקרא ״תקנות להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיים( )דבורים( )תיקון(,
תשל״א—1971״.

הי«

י׳ בשבט תשל״א ) 5בפברואר (1971
<״» ״ (
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חיי ם גב ת י
שר החקלאות

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר סימון מוצרים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

«י?יז עיי
0

2,

סעיף  2לצו סימון מוצרים ,תש״י— , 1950יסומן כסעיף קטן)א( ואחריו יבוא:

.1

2

״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( דשאי מנהל חטיבת כימיה ומזון במשרד
המסחר והתעשיה להתיר ,בתנאים שיקבע בהיתר ,העברתו של מוצר שנועד
להיות מוגש בבית הארחה כחלק מארוחה וכן את קבלתו והחזקתו של מוצר
כאמור ,ללא סימון לפי צו זה.״
השפ

לצו זה ייקרא ״צו סימון מוצרים )תיקון( ,תשל״א—1971״.

.2

כ״ט בטבת תשל״א ) 26בינואר (1971
)חמ (740109

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ס״ח  ,240תשי״ה ,עמ׳ .24
ק״ת  ,70עמי  ; 529תשכ״ג ,עמ׳ , ; 1567תשב״ד ,עמי .1031

1
2

חוק איגודי ערים ,תשט״ו 955-ן
צ ו בדבר ה ק מ ת איגודי ערים לשירותי כ ב א ו ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק איגודי ערים ,תשט״ו—1955
שירותי הכבאות ,תשי״ט— , 1959אני מצווה לאמור:

וסעיף  13לחוק

2

היקוו המופפמ

,1

השפ

,2

בתוספת לצו איגודי ערים )שירותי כבאות( ,תשכ״א—— 1961
3

) (1בסעיף )ט( ,״המועצה האזורית חוף השרון 1״ — יימחק!
) (2בסעיף )יא( ,הקטעים ״המועצה המקומית קדית בנימין״ וי׳המועצה
האזורית חוף הכרמל״ יימחקו ,ובמקום ״המועצה המקומית כפר אתא״ יבוא
״עירית קרית־אתא 1״ !
) (3בסעיף )יב( ,הקטעים ׳•׳•המועצה המקומית כרכור 1״ ו״המועצה המקומית
פרדס חנה 1״ יימחקו ,ובסופו יבוא ״המועצה המקומית פרדס חנה—כרכור 1״.
לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים )שירותי כבאות( )תיקון( ,תשל״א—1971״.

ב׳ בטבת תשל״א ) 30בדצמבר (1970
<
חמ ג  6 5 3י (

1
2
3
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יוסף בורג
שר הפנים

ס״ח תשט״ו ,עמ׳ ,48
סייח תשי״ט ,עמ׳ .199
ק״ת תשכ״א ,עמ׳ .1918
קובץ התקנות  ,2666כ״ג בשבט תשל״יא18.2.1971 ,

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(943 ,ו
צו בדיבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(׳ 1943
אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  20מטר המתחילה בנקודת ציון 169.240—217.350
.1
בקירוב על כביש  242צומתי מגידו — הקו הירוק עד נקודת ציון  167.760—217.390בקירוב!
בנקודה זו הדרך מסתעפת לשני קטעים :עד לנקודת ציון  167.400—217.260אלפה
המערבית ועד לנקודת ציון  167.800—217.160לזלפה המזרחית .הדרך מסומנת לשם זיהוי
בקו אדום במפה מס׳ כ 5866/הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה
ביום כ״ז בטבת תשל״א ) 24בינואר .(1971
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחוז חיפ
.2
שדרות הכרמל  ,1חיפה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות,

ןז׳

 .3לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש גישה לזלפה
המזרחית והמערבית( ,תשל״א—1971״.
כ״ז בטבת תשל״א ) 24בינואר (1971
)

ח

0

מ

1

5

0

5

ו

יוסף
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ש

ר

מון*!* הנקודה
ע ל י י

י

רשיין לעיין
כהעתק ה»סה

ח*״

אלמוגי
ה

ע

ב

ד

ו

ה

ע׳׳ר  ,1943תוס׳  1מס׳  ,1305עמ׳  ; 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(943 ,ו
צו בדיבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי:סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 137.460—160.040
.1
בקירוב על כביש  ,15קטע מסובים — יהוד׳ ומסתיימת בנקודת ציון 137.800—161.440
בקירוב על הכביש ליד ההסתעפות לסביון — גני יהודה ,והמםומנת לשם זיהוי בקו אדום
במפה מספר כ 5875/הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה ביום
כ״ז בטבת תשל״א ) 24בינואר .(1971
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוזות תל־אביב
.2
ל
והמרכז ,רחוב הרצל  ,180תל־אביב ,ו ל ן ן י ן
הרגילות, .
כ

מ ע ו נ

ג ד ב ר

ז כ א י

ע י י ן

ב ו

ב

ש

ע

ו

ת

ד > ע  : 1ו ד ד 1

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש  1506לסביון —
.3
גני יהודה( ,תשל״א—1971״.
כ״ז בטבת תשל״א ) 24בינואר (1971
m

ו ן ח ו י מ ה9י1
ע

,

י יר
י

ישות לעייו
גהעתי ,המ»

השפ

יו ס ף אל מו ג י
שר העבודה
)75050

1

עייר  ,1943תוס׳  1מס׳  ,1305עמ׳  ; 40ס״ח  ,404תשכ״ג ,עמי .144

קובץ התקנות  ,2666כ׳׳ג בשבט תשל״א18.2.1971 ,

577

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(943 ,ו
צו בדיבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת ציון 150.200—121.620
.1
בקירוב על כביש  302לבית־גוברין ומסתיימת בנקודת ציון  154.900—120.000בקירוב
על הכביש ליד הקו הירוק ,והמםומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ 5870/הערוכה
בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה ביום כי׳ז בטבת תשל״א ) 24בינואר .(1971
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז ירושלים,
.2
רחוב הנביאים  ,52ירושלים ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
לצו זה יקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש  3022לכפר עציון(,
.3
תשל״א—1971״.
יוסף אלמוגי
שר העבודה .

כ״ז בטבת תשל״א ) 24בינואר (1971
) ח מ  5 0 5 0י (

1

ע״ר  ,1943תוס׳  1מסי  ,1305עמי  ; 40ס״וז  ,404תשכ״ג ,עמי .144

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(943 ,ו
צו בדיבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד  50מטר המתחילה בנקודת ציון 141.425—151.565
.1
בקירוב על כביש לוד — בן שמן ומסתיימת בנקודת ציון  152.925—135.780בקירוב על
כביש לוד—שער־הגיא ,והמסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ 461/5153/הערוכה
בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ח בטבת תשל״א ) 25בינואר .(1971
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת העבודות הציבוריות ,מחוזות תל־
.2
אביב והמרכז ,רחוב הרצל  ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
 .3לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )בביש מהיר  10תל־
אביב — ירושלים קטע לוד — לטרון — שער הגיא( ,תשל״א—1971״.
יוסף אלמוגי
שר העבודה

כ״ח בטבת תשל״א ) 25בינואר (1971
) ז ז מ (75050

1

ע״ר  ,1943תוס׳  1מ0׳  ,1305עמי 0 ; 40״1ז  ,404תשב״ג ,עמי .144

קובץ התקגות  ,2666כ״ג בשבט תשי׳׳א18.2.1971 ,

פקודת הדרבים ומסילות הברזל )המה ופיתוח(1943 ,
צו בדיבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומפילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 1943 ,
אני מצווה לאמור:
ג

הפקודה תחול על הדרד ברוחב עד  20מטר המתחילה בנקודת ציון 133.870—156.960
.1
בקירוב על כביש  16קטע יהוד—בית־דגן ומסתיימת בנקודת ציון 133.660—157.150
בקירוב על הכביש ליד משמר־השבעה ,והמםומנת לשם זיהוי בקו אדומ במפה מספר כ5871/
הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד שר העבודה ביום כי׳ז בטבת תשל״א ) 24בינואר
.(1971

החולה ה־קודה
ע י ד י י

רשומ לעיין
תל־אביב
י• גדעת? המפה

העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוזות
.2
,
,
,
,
והמרכז ,רחוב הרצל  ,180תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש גישה למשמר־

.3

השפ

השבעה( ,תשל״א—1971״.
כ״ז בטבת תשל״א ) 24בינואר (1971
°
 5 0 5ד (

) ז ז י

1

יוםף אל מ וג י
שד העבודה

ע״ר  ,1943תופ׳  1מס׳  ,1305עמ׳ 0 ;40״ח  ,404תשכ״ג ,עמ׳ .144

פקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
צו בדצר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(.,! 1943 ,
אני מצווה לאמור:
הפקודה תחול על מיסעף הכבישים ליד קרית־ענבים העובר את הגושים ,29551
.1
 30482ו־ 30483ושגבולותיו מסומנים לשם זיהוי במפה מסי כ 123/4357/הערוכה בקנה
מידה  1:2,500והחתומה ביד שד העבודה ביום ב׳ בשבט תשל״א ) 28בינואר .(1971
העתק המפה האמורה בסעיף  1נמצא במחלקת עבודות ציבוריות ,מחוז ירושלים,
.2
רחוב הנביאים  ,52ירושלים ,וכל המעונין זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 .3לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מחלף קרית־ענבים(,
תשל״א—1971״.
ב׳ בשבט תשל״א ) 28בינואר (1971
)חד (75050

1

תחולת הפקודה
ע

י ייי

ישות לעיין
גהעתקהמפה

השפ

יוסף אלמוגי
שר העבודה

ע״ר  ,1943תוס׳  1מס׳  ,1305עמי  ; 40ס״ח תשכ״ג ,עמי  ; 144תשכ״ו ,עמ׳ .4

קובץ התקנות  ,2666נ״ג בשבט תשל׳׳א18.2.1971 ,

579

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו הקנייה מ ס י 734
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף )(1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 ,! 1939שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
 .1צו הקנייה מס׳  3מיום  ,3.2.1940שפורסם בעתון הרשמי מם׳  984מיום ,8.2.1940
יבוטל במידה שהוא חל על  9/320חלקים מרכושו של בדל גודל צ׳רנולבסקי מלוח׳ )מם׳
סד׳  (15באשר החלקים הנ״ל מגיעים ,לדוד קורצ׳ק —  6/320חלקים ,ולאסתר קורצ׳ק —
 3/320חלקים ,לפי צו ירושה.
תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ בשבט תשל״א ) 1בפברואר .(1971

.2

ו׳ בשבט תשל״א ) 1בפברואר (1971

ש׳ וינוגרד
הממונה על רכוש האויב

)חמ (72010

עייר  ,1939ו«0׳  1מם׳  ,923עמ׳ .79

פקודת המסחר עם האויב 939 ,ו
צו הקנייה מ ס ׳ 735
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף )(1)9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 a 1939שהועברו אלי ,ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
צו הקנייה מס׳  36מיום  7.5.41שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1096מיום  ,8.5.41יבוטל
.1
במידה שהוא חל על מחצית רכושה של בתיה מירסקי )מס׳ סידורי  (21באשר החלק
האמור מגיע לסוניה םושיצקי לפי צו ירושה.
צו הקנייה מס׳  36מיום  7.5.41שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1096מיום  ,8.5.41יבוטל
.2
במידה שהוא חל על מחצית רכושו של יעקב מירסקי)מם׳ סידורי  (20באשר החלק האמור
מגיע לסוניה סושיצקי לפי צו ירושה.
תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ בשבט תשל׳׳א) 1בפברואר .(1971

.3

ו׳ בשבט תשל״א ) 1בפברואר (1971
°
( 7 2 0 1

) ח מ

1

ש׳ וינוגר ד
הממונה על רכוש האויב

ע״ד  ,1939תוס׳  1מס׳  ,923עמ׳ .79

קובץ המקנות  ,2666כ״ג בשבט תשל״א18.2.1971 ,

מדוד לסזלםון םקדםוי
פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר מועצות אזוריות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

בתוספת השגיה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—!958

.1

2־_

השניה

) (1בסעיף  ,(3)1במקום ״1,000״ יבוא ״2000״ •,
) (2בסעיף )2א( ,במקום ״25,000״ יבוא ״100,000״.
.2
1971״.

תיי,וז

j*mnn

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מם׳  ,(2תשל״א—

השפ

i
יוסף בורג
שר הפגים

ו׳ בשבט תשל״א ) 1בפברואר (1971
) ח מ (8001

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק״ת תשי״ח ,עמ׳ .1256

פקודת העיריות
ח ו ק עזר ל ב ת ־ י ם בדבר פ ת י ח ת בתי ע ס ק וסגירתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות! ,מתקיגה מועצת עירית בת־ים
חוק עזר זה:
בסעיף  3לחוק עזר לבת־ים )פתיחת בתי־עסק וסגירתם( ,תשכי׳ג— , 1963בסעיף
.1
קטן)ג( ,לאחר ״למעט חנות לצילום״ יבוא ״וחגות שק״ם״.
2

.2
.1971״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים )פתיחת בתי עסק וסגירתם()תיקון( ,תשל״א—

נתאשר.
ב׳ בשבט תשל״א ) 28בינואר (1971

תיקוןפעי!*3

השפ

מנחםרוטשילד
ראש עירית בת־ים

)חמ (81334

יוסף בורג
שר הפנים
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עמ׳ .197
ק״ת תשכ״ג ,עמ׳  ; 858תשכ״ט ,עמי  ; 2210תש״ל ,עמ׳ .2016

קובץ התקנות  ,2666כ״ג בשבט תשל״א18.2.1971 ,

581

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר לבאר־ י ע ק ב בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינה
המועצה המקומית באד־יעקב חוק עזר זה:
1

הגדרות

מכשול גרחוב

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב
״ראש המועצה״ — לרבות אדמ 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 רגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
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 בצדין
״
הרחוב.
) .2א( 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 ,בגזוזטרה ,בגג או מעל לרחוב ,בל
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.

היתד לבתי
קפה ולחנויות

) .3א( ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי
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 לירה אחת לשנה לכל
מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
)ג( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד תאריך נתינתו ,אלא
ן
אם כן בוטל לפי סעיף קטן)א(.

שינויימ פדחזפ

.4

פתיחת שוחות

 .5לא יכרה אדם שוחח ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי
ההיתר.

דרכי זהירות
בכריית שוחה

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

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.

.6

1
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 , .7המהנדס רשאי לתת היתר •ליפי׳ &עיפים . 4או  5או לסרב לתיתו' ,לבטל היתר שניתן,
להתלותו ,לכלול בו תנאים׳ להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
) ; .8א( לא יגרום אדם נזק לרחוב.
)ב( אדם שעבר על הוראת סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.
׳.9

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —

גזי ,לדחוכ

הודעות

) (1מאנשים שהגיחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
•
המכשול ו ־ .
) (2מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  6ו־<8ב( ,לבצע
את העבודות האמורות.
)ב( בהודעה יצוייגו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעם המהגדס 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
אחרי ההוראות שבהודעה׳ רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק
או הביצוע.
) .10א( ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
מהעבודות המנויות בסעיפים  6ו־)8ב( — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  9ובין אם
ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום,׳ סילק ראש המועצה מכשול ברחוב
לאו
או ביצע עבודה:כאמור׳ רשאית.המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע
העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

סילוק מכשול
וביצוע עגודות

-יל•׳

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע בעדו
מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן )א(.
 .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 :אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה
ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה
בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות .ובמקרה של
עבירה.נמשכת ,דינו — •קנס נוסף  10לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 .13לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב )שימור רחובות( ,תשל״א—1971״.

מסירת הודעות

עונשין

דשם

א׳ ל י כ ט נ ש ט י י ן
ראש המועצה המקומית באד־יעקב

נתאשר.
כ״א בטבת תשל״א ) 18בינואר (1971
)חכ (813103

יוסף בורג
שד הפנים
קובץ התקנות  ,2666כ״ג בשבט תשל״א18.2.1971 ,
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פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל ע מ ק ־ לוד בדבר צעצועים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
האזורית עמק־לוד חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה.האזורית עמק־לוד!
״מפקד יחידת הכבאים״ — מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שתחום המועצה
כלול בתחום פעולתה!
״פקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״צעצוע מסוס״ — אחד מאלה י,
) (1כלי או חפץ הפולט וזורק גוף ,אש או נוזל או גורם להדף אוויר מסוכן;
) (2אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכך משום סכנה לבני אדם!

<

) (3צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה:
)א( נזק גופני או נזק לחושים,׳
)ב( הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דימוע ,גירוי ,עיטוש ,רעש
בלתי סביר או זיהום אוויר •,
) ג ( התלקחות של אש!
)ד( בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל!
) (4צעצוע אשר מחמת דמיונו הרב לכלי יריד ,אמיתי עלול השימוש בו להביא
לבהלת הציבור!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן•
»«יעי'

יי*יי
מפובניפ,
מפירתפ
והשכרתפ

לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים ,במכירתם או בהשכרתם ,בין כעסק נפרד
.2
ובין כחלק מעסק אחר ,ולא יחזיק בהם ,אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם
לתנאי ההיתר.

ט

הפעלת ***יעי

8

מפוכניפ

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי ,אלא על פי היתר לכך מאת ראש המועצה
.3
.
ובהתאם לתנאי ההיתר.

בקשה למתן
היתד

.4

מתן היתר
ותנאיו

ראש המועצה רשאי ,לאחר התייעצות עם מפקד יחידת הכבאים ,לתת היתר ,לקבוע
.5
את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.

פקיעת היתר

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.
1
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כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות ,ובמקרה של
.9
עבירה נמשכת — קנם נוסף חמש לירות לכל יום שבו'נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
חוק עזר לעמק־לוד )צעצועים מסוכנים(,

.10

.11

תשכ״א—— 1961
2

בטל•

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד )צעצועים מסוכנים( ,תשל״א—1971״.

נתאשר.
י״ד בשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969

דוד דוידוביץ
ראש המועצה האזורית עמק־לוד

<חמ (84659

חיים משה שפירא
שר הפנים
2

ק׳׳ת  ,1101תשכ׳׳א ,עמ׳ .962

תיקון טעויות דפוס
ב ת ק נ ו ת ב ת י הדואר ) ה נ ח ו ת מ ת ש ל ו מ י ם בעד שירותי טלפון ל פ י סעיף 3א ל פ ק ו ד ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תש״ל—
 ,1970ש פ ו ר ס מ ו ב ק ״ ת  ,2619תש״ל ,עמ׳  ,2340ב ת ק נ ה  ,(1)4ב מ ק ו ם ״ ב ל ו ח ו ת הנזכרות״ צ״ל ״או ש ל ו ח ו ת
הנזכרות״.
ב ת ק נ ו ת » ס ה כ נ ס ה )ניכוי ה ת ח ל ת י בעד מבנים ל ת ע ש י ה י ו ב ע ד ציוד ל ב נ י ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תשל״א—,1971
ש פ ו ר ס מ ו בקובץ ה ת ק נ ו ת  ,2654תשל״א ,עמ־  ,419ב ת ק נ ה  ,2ב מ ק ו ם ״באלול תשל״א״ צ״ל ״ ב ת ש ר י
תשל״ב״.

קובץ התקנות  ,2666כ״ג נשגט תשל״א18.2.1971 ,

עונשיו
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