ר ש ־ ו מ ו ת

קובץ־ התקנות
ד׳באבתשטי׳ז

«
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עמוד
1014
.
.
תקנות נכי המלחמה בנאצים )מבחנים לקביעת דרגת נכות( ,תשט״ז—1956
1017
.
.
תקנות־שעת־חירום )יציאה בהתנדבות לעבודה ביישובי ספר( ,תשט׳״ז—1956
 .י 1017
.
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו )תיקון מס׳  ,(2תשט״ז—. 1956
1019
.
.
תקנות בתי הדואר )תעריפי דואר בפנים הארץ( ,תשט״ז— . 1956י .
1021
.
. . .
.
.
תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( ,תשט״ז—1956
1030
.
צו מסי בלו על"משקאות משברים )שינוי תעריף()תיקון מס׳  ,(5תשט״ז—. 1956
1031
•
•
•
.
.
צו תעריף המכס והפטור )מם׳  ,(28תשט׳׳ז—. 1956
אכרזת מילווה חובה )שוויו של חדר שאינו משמש חנות()תל אביב־יפו( )תיקון מם׳ ,(2
1033
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשט״ו—1956
צו ההגנה )מניעת רווחים מופקעים( )מחירים מכסימליים למשקאות משכרים( )תיקון(,
1033
.
.
.
.
.
.
,
.
י •.
תשט״ז—1956

מדור לשלטון מקומי
.
.
.
צו המועצות המקומיות )ב()תיקון מס׳  ,(4תשט״ז^. 1956
.
חוק עזר לירושלים )פיקוח על כלבים( )תיקון מס׳  ,(2תשט׳יז— 1956י  .י
. • .
חוק עזר לירושלים )רשיונות לאופניים( )תיקון( ,תשט״ז—. 1956
.
.
.
.
.
חוק עזר לחולון)ביעור קוצים( ,תשט״ו—1956
'•'.
־'.־..
.
חוק עזר לראש־העין)היטל עינוגים( ,תשט״ז—1956
.
.
.
.
חוק עזר לראמה )שימור רחובות( ,תשט״ז—. 1956

י1033 . •.
1034
1034
1035
.
1036
.
1038
.

חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—1954
י•

ת ק נ ו ת בדבר מבחנים לקביעת דרגת נצותם של נכי המלחמה בנאצים
בתוקף הסמכות לפי סעיפים  6ו־ 27לחו? נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—1954
שהועברה אלי  ,אני מתקין תקנות אלה!
2

הגדרות

בתקנות אלו —

,1

״התוספת״ — תוספת לתקנות הנכים )מבחנים לקביעת דרגות נכות( ,תשי״א— 1951ז
3

״פגימה״ — כל אחת .מן המחלות ,הפגיעות או הליקוןים המנויים בתוספת ו
״פגימה מוסבת״ — פגיעה הנובעת מחבלה או ממחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות;
״פגימה מוחמרת״ — פגיעה הנובעת מחבלה'שהיתר! קיימת לפני השידות והוחמדה בתקופת
השירות עקב השידות?

|

״פגימה מוכרת״ — פגימה מוסבת או פגימה מוחמרו*)
״פגימה מורכבת זוגית״ — צירוף פגימות מוכרות בשתי הגפיים העליונות או התחתונות!
״מבחנים״ — רשימת הפגימות שבתוספת ואחוזי הנ^ותשלצדה של כל אחת מהן!
^

י

!

;

י

.
;

״כושר שלם״ — כושר גופני ושכלי שלם ב־ 100%של אדם שאין בו פגימה! ׳
״כושר לקוי״ — יתרת אחוז הכושר השלם של נכה י^אחר שהופחתה ממנו דרגת נכותו <״שירות״ — שירות מלחמתי.

|י.

י

דרגת נכות

דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת אחת ה ם אחוזי הנכות שנקבעו לאותה
יי .2
פגימה במבחנים.

ד ר ג ת נכות
מורכבת

ד ר ג ת נכות של נכה שנפגם מספד פגימות מוכרות הוא הסכום הכולל של אחוזי הנכות
,3
 ,שנקבעו במבחנים לאותן פגימות החלים על אותו נכה והוא יחושב באופן ובסדר המפורטים
להלן:
) (1בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי זזנכות הגבוהים ביותר — אחוזי הנכות
| •
שנקבעו כאמור ן
) (2בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השניים במעלה — מספר אחוזים
מן הכושר הלקוי כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן!
־"

פגימה
מורכבת ז ו ג י ת

)(3׳ בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השלישיים במעלה — מ ס פ ר אחוזים
מן הכושר הלקוי האחרון כמספד אחוזי הנכות שנקבעו לזהותו המבחן וכן הלאה.

4

)א( דרגת נכות של פגימה מורכבת זוגית תיקבע בהתאם להגבלה בתפקודי הגוף
.4
**!נובעת מהפגימה המורכבת הזוגית ,אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד .דרגת נכות
האמורה לא תעלה על דרגה המהווה צירוף של דרגוף נכות שייקבעו לפגימה ימנית ולפגימה
שמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות לפי תקנה  ,2ובלבד שבשום אופן אין לקבוע
לפגימה מורכבת זוגית דרגת נכות העולה על .100%
)ב( נפגם נכה מספד פגימות מוכרות וביניהן גם פגימה מורכבת זוגית ,יראו את
דרגת הנכות שנקבעה לפגימה המורכבת הזוגית'לפי תקנת משנה )א( כדרגת נכות שנקבעה
לפגימה בודדת לצורך תקנה .3
1
2
1

1014

ם״ח  ,147תשי״ד ,עמי .78
י״פ  ,344וזעי״ד ,עטי .885
ק ״ ת  ,165תשי״א ,עמי •799
קובץ התקנות  ,620ד׳ באב תשט״ז12.7.1956 ,

)א( דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוחמרת הוא אותו מספרו אחוזים מבשרו
.5
הלקוי בשעה שנכנס לשירות כמספר הכולל של •אחוזי הנכות שנקבעו .במבחניס
פגימה .י

ל א ן ת ה

:

פנימה
מוחמרת

)ב( דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות שלא נקבעו להן במבחנים
מספר כולל של אחוזי נכות; ויש ביניהן פגימה מוחמרת׳ הוא הסכום הכולל של אחוזי הנכות
כמפורט להלן!
•) (1אחוזי הנכות בעד כל פגימה שאינה פגימה מוחמרת יחושבו לפי תקנה 2
או  ,3הכל לפי הענין!
)(2

אחוזי הנכות בעד פגימה מוחמרת יחושבו לפי תקנת משנה)א( ו

) (3אחוזי הנכות בעד פגימות מוחמרות יחושבו לפי תקנה  3תוך זיקה להוראות
•
תקנת משנה)א(.
י)א(

.6

בקביעת דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת —

י ר נ ת נ כ ו ת

בקשיו! ובשיתוק

) (1בקשיון או בהגבלת תנועות של פרק גדול אחד ,לא יתחשבו בנזק שנגרם
לשרירים הפועלים על אותו פרק!
) (2בשיתוק עצב גדול אחד ,לא יתחשבו בשיתוק סעיפי אותו עצב או בנזק
שנגרם לשרירים המעוצבים על ידיו.
)ב( נכה שנפגם פגימה מוכרת בכמה קבוצות שרירים הפועלןם על אותו קטע
ולאחת הפגימות המוכרות שנקבעו לה במבחנים אחוזי נכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר
הפגימות האמורות היתה צורה שפורשה —

\

) (1כצורה קלה — תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי ד1נכות שנקבעו לפגימה
שהוגדרה במבחנים כצורה בינונית 1
) (2כצורה בינונית — ת י ק ב ע  -ד ר ג ת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו
.־.,־ .לפגימה שהוגדרה במבחנים כצורה ניכרת!
) (3כצורה ניכרת — תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו
י לפגימה שהוגדרה במבחנים כצורה קשה!
) (4כצורה קשה — תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה י
י
.
• פגימה.
) .ג( .־' .דרגת נכות של נכה שנפגם —
:

-

יי

׳

ן•

) (1בכמה פגימות מוכרות באותו פרק — לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו
לקשיון של אותו הפרק
) (2בכמה פגימות באותה גפה — לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע
החלק הפגום של אותה גפה ,פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות במבחנים
אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו הקיטוע!

י

) (3כמה פגימות מוכרות בעין אחת — לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון
של אותה עין.

) 0דרגת נכות של נכה שנפגם כמה פגימות מוכרות בזרוע הימנית תחושב לפי
תקנה  ,3ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות׳ פרט לפגימה שנקבעו לה .אחוזי• הנכות
 .הגבוהים ביותר ,יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.
קובץ התקנות  ,620ד' באב תשט״ז12.7.1956 ,

1015

התאמת מבחניט

)א( נפגם נכה כפגימה מוכרת שהגה פגיצןה שאינה נקובה בתוספת וכתוצאה ממנה
.7
לקה כושר פעולתו ,בין גופנית ובין שכלית.,במידה מסויימת ויש בתוספת פגימה.שממנה
נובע אך ורק ליקוי בכושר אותה פעולה באותה.נןידה או במידה הקרובה לה ,תיקבע לגבי
אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת ,נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותה פגימה.
1

)ב( נפגם נכה כפגימה מוכרת וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו ,בין גופנית ובין
שבלית ,במידה מסויימת ואין למצוא בתוספת מבחן נקוב שיחול על הנכה הואיל ומצב אותה
פגימה החל על נכה לא פורש לה מבחן מיוחד ,אלא יש בתוספת מבחן לפגימה אחרת שממנה
נובע ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה הקרובה לה ,תיקבע לגבי אותו נכה
בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקביה בתוספת לגבי אותו מבחן.
.

וי

)ג( נפגם נכה כפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל
ומצב אותה פגימה החל על הנכה לא פורש לה ^בחן מיוחד ,וכן אין להתאים לגבי אותו
נכה מבחן כאמור בתקנת משנה ) ,(5אולם המצב! של הפגימך .החל על הנכה הוא בין שני
מצבים שתוארו במבחנים שפורשו בתוספת לגבי! אותה פגימה שבהם• נקבעו דרגות נכות
שונות ,תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות הקטנה בין•שתיהן.
)ד( נפגם ־נכה כפגימה מוכרת ,ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל
ומצב אותה פגימה החל על הנכה לא פורשי לה מבחן מיוחד ,וכן אין להתאים לגבי אותו
נכה מבחן כאמור בתקנת משנה )ב( ,אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא פחות חמור
ממצב שפורש בתוספת כמבחן מיוחד אשר לגביו נקבעה דרגת נכות הקטנה ביותר בהשוואה
לדרגות הנכות שנקבעו לכל יתר המבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה׳ תיקבע
לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של .0%
)ה( נפגם נכה כפגימה מוכרת שהיא פגימה שאינה נקובה בתוספת ואין להתאים
ילה מבחן בתקנות משנה )א( עד )ד( ,תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת
נכות של  ,0%אולם מותר לקבוע לפגימה האמורה דךגת נכות אחרת .י
הוראות מעבד

נקבעה דרגת נכות לפני פרסום תקנות אלה ברשומות על פי תקנות נכי המלחמה
.8
בנאצים )מבחנים לקביעת דרגות נכות( ,תשטי׳ו— ,* 1954רואים א ת דרגת הנכות שנקבעה
כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה׳ אלא אם נקבעה לאחר מכן דרגת נכות מחדש.

ביטול•

.9
בטלות.

תקנות נכי המלחמה בנאצים )מבחנים לקביעת דרגות נכות(׳ .תשט״ו—— 1954

תחילה

.10

תחילתה של תקנה  4היא ביום ט״ו בחשון תעיט״ו) 11בנובמבר .(1954

השט

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי המלחמה בנאצים )מבחנים לקביעת דרגת נכות(,
.11
תשט״ז—1956״ .י
ט״ז בתמוז תשט״ז) 25ביוני (1956
<חמ (73111

4

1016

לוי אשכול
שר־ האוצר

ק״ת  ,484ח׳עט״ו ,עמי .153

•: jקובי! התקנות  ,620ד׳ באב תשט״ז12.7.1056 ,

פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—1948
״•'.׳־:

תקנות־שעת־חירום בדבר יציאה ב ה ת נ ד ב ו ת לעבודה ביישובי ספר

בתוקף סמכותי לפי סעיף) 9 .א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—. ,»'1948
אני מתקינה תקנות־שעת־חירום אלה:
)א( החליט ועד ,עובדים במפעל כי עובדי המפעל יצאו כמתנדבים לעבודה בישובי
.1
ספד בימי חופשתם השנתית ועובד המפעל לא יצא — רשאי אותו עובד׳ על או״
בחוק חופשה שנתית ,תשי״א—) 1951להלן — החוק( לוותר על מקצת החופשה השנתית,
עד לשני ימים ,המגיעה לו לפי החוק.
ד

,

א

מ

ו

ר

2

זכות־ויתיר
ה ח ו פ ש " השנתית

י־ .,

)ב( לא מסר עובד לועד העובדים במפעל הודעה בכתב תוך שלושים יום מהתאריך בו
הובאה לידיעתו החלטה כאמור בתקנת משנה )א( ,יראו אותו עובד כאילו ויתר על שנים
מימי חופשתו השנתית.

.2

ויתד עובד על מקצת חופשתו השנתית כאמור בתקנה  ,1והמשיך

1,

ע ב ו ד

_

י ש

ל

ם

תשלומי המעביד

לו המעביד בעד ימים אלה את שכד העבודה הרגיל ולועד העובדים סכום השווה לדמי
החופשה שהיו משתלמים לאותו עובד לו יצא לחופשה.
קיבל ועד העובדים סכומים .ממעביד בהתאם לתקנה  ,2ישתמש בהם ועז־ העובדים
.3
למתן פיצוי לעובד המפעל שיצא בהתנדבות לעבודה בישוב ספר ועבד בו יותר משנים

שימוש בכספים.

מימי חופשתו השנתית! הפיצוי יינתן בדרך שנקבעה על ידי ועד העובדים.
לתקנות.אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום )יציאה בהתנדבות לעבודה בישובי םפך(,

.4

ה׳שם

תשטי׳ז—1956״.
ג׳ בתמוז תשט״ז) 12ביוני (1956
<חמ 5494ז>
1

2

גולדה

מאי רס ון

שרת העבודה

עייר תש״ח ,תוס' א' מם׳  ,2עמי .1
ס״ח  ,81תשי״א ,עמי .234

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת בדבר פיקוח על יצוא הצמח ומוצריו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,תשי״ד—,! !954
אני מתקין תקנות אלה!
בתקנה  15לתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו׳ תשט׳׳ז—1955.1
התקנות העיקריות( ,במקום ״הוראות תקנות אלה״ יבוא,׳הוראות תקנות  1עד ד״.

.2

—
בתוספת לתקנות העיקריות
) (1בחלק אי ,בסעיף  ,1אחרי ״עגבניות״ יווסף ״ומלונים״!

)(2
1
2

2

)להלן

—

תיקו!

י

•

יזי,נה

^

15

תיקו! התוספת

.

אחדי חלק ו׳ יווסף חלק זה!

ס״ח  ,157תשי״ד ,עמ׳ .137
ק״ת  ,561תשט״ז ,עמי  159י ק״ת  ,579תשט״ז ,עמי .445

י!י »-1יזי1י1וורו «ימ .ד' דאב תשט״ו12.7.1956 .
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״חלק ז׳—מ^ונימ

מלונים ליצוא ייארזו בתיבות עץ או קרטון שמידותיהן נקובות להלן ובמספרים
לתיבה כרשום לצדן:
מס3ר המלונים ?תיבה

ה ת י ב ו ת ב מ י ד ו ת במ״מ

18 ,15 ,12 ,10 ,8 ,6

180X370X660
200X370X660

 .2מלונים המיועדים ליצוא ייאדזו עד מלןא קיבולה של התיבה כשצמד עץ מפריד
בינם לבין עצמם ובינם לבין דפנות התיבה.
 .3תיבה שנארזו בה מלונים׳ המיועדים ליצוא תהא קשורה ברוחב ,קשירה מתוחה
וסימטרית ,פעמיים לפחות׳ בחוטי ברזל או סרטי פלדה — ובמקרה של תיבת
קרטון ,גם בסרטי הדבקה.
 .4התווית לפי תקנה  7תודבק על אחד מראשי התיבה ובה יצויינו פרטים נוספים
|
אלה!
) (1שם הזן וצבעו — באנגלית»
) (2מספר המלונים בתיבה!
) (3המלים! .ExtralSelected

) .5א( עליכל מלון תודבק מדבקה מנייר צבעוני המציינת בדפוס באנגלית!
) (1שם היצואן וסמלו!
יי
) (2שם הזן!
) (3המלים ;Produce of Israel :
) (4המלים ! ;Extra Selected
) (5פרטים נוספים שאושרו על ידן המנהל ,לפי בקשת יצואן.
)ב( מותר לציין את הפרטים המפורטים בסעיף קטן)א( ,נוסף לשפה האנגלית׳
גם בשפות אחרות.
 .6מלונים המיועדים ליצוא יהיו —
) (1לא בוסר ולא בשלים מדי!
) (2מזן טל־דבש );(Honey Dew
) (3י בעלי צורה סימטרית וטיפוסית לזן!
) (4נקיים ממחלות ומזיקים ומםימניהנן ,מפגיעות שמש ,כתמי עפר או כתמי
גוף זד אחר»
) (5נקיים מרכיכות ומפגיעות מכניות!
) (6עם עוקץ באורך של לא יותר מ־ 20מ״מ!
) (7אחידים בצבעם ובדרגת הבשלתם ,בכל תיבה ז
) (8אחידים בגדלם בכל תיבה.
) .7א( יצואן יכול לייצא מלונים כשהם סוטים סטיה קלה מהסגולות לפי סעיף
 (4) ,(3) 6ו־).(7

"

<

)ב( מיועדים ליצוא מלונים כאמור ב&עיף קטן)א( ,לא .יצרינו הפרטים לפי
סעיפים  (3) 4ו־)5א().(4
 .8אגדת בדיקה היא —  20פרוטות לתיבה״.
1018

20«.הובץהתמנות

ד' באג »1K״QKB1T10-:»n

תקנות-לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)יצוא מלונים(׳ תשטי׳ו— — 1955בטלות.

.3

3

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)תיקון

מס׳  ,(2תשט״ז—•

ביטול
השם',

1956״.
כ״גבתמוזתשט״ז)2ביולי (1956
)

ח

מ

°

0

3

7

3

7

(

'

קדיש לוז
שר החקלאות

י

.

ק״ת  ,528תשט״ו ,עמי .1112

ת ק נ ו ת בדבר תעריף! של שירותי דואר

y

l־'7

׳ W,

/ V
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר! ,אני מתקין תקנות אלה:
•ך.
) ,1א( התשלום שיוטל על כל אחד משירותי הדואר המפורטים בתוספת יהיה בשיערי! תשלומים בעד
ו שירותי דואר
,
• .
שנקבע בה לצד אותו שידות.
י
) pהתשלום שיוטל על שירותי דואר שלא פורטו בתוספת יהיה בשיעור שהמנהל
הכללי של משרד הדואר יקבע בכתב לכל שירות או לכל סוג של שירותים•..
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ב בתמוז תשט״ז) 1ביו^י .(1956
,2
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי דואר בפנים הארץ( ,תשט׳׳ז— השם
,3
1956״.
%

י ׳יל••'-

י

תופפת

•

בתוספת זו —
י  .״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודת בתי הדואר• • • •- ,
״צרור .קטן״ — דבר דואר שמשקלו עד קילוגרם אחד ושנשלח על ידי דואר־מכתבים
בתשלום מוזל!
״חבילה״ — דבר דואר שמשקלו עד  15קילוגרם ושנשלח על ידי דואר־חבילות.

.1

.2
.3
.4

1

השירות בפנים הארץ
י י
משלוחמכתב—
עד  30גדם
כל  30גדם נוספים או חלק מהם
י
משלוח איגרת
משלוח גלויה
משלוח גלויה עם תשובה משולמת
משלוח ׳עתונים רשומים במשרד הדואר בירושלים —
כל יחידה —
י
עד  100גרם
כל  100גרם נוספים או חלק מהם

חוקיא״י ,ברר בי ,פרק קט״ו ,עמי׳ .1155

קובץ התקנית  ,620ד׳ ב^ג תשמ׳׳ז12,7-1956 ,

התשלום
פר׳ לירות
80
40
80
30
60

20
׳:׳ 20

,
י

־

.:

.1019

התשלום
ניד׳ ?ימות

השידות בפגים האד׳!

 .5משלוח דברי דפוס)לרבות ניידות מסחריים(
כל  50גרם או חלק מהם
י  ...6משלוח ספרות לעוורים
. .7משלוח דוגמאות מסחריות—
עד  100גרם
כל  50גרם נוספים או חלק מהם
 .8משלוח חבילה של ספרים שהודפסו בישראל —
עד ק׳׳ג אחד
• למעלה מק״ג אחד'ועד  3ק״ג
למעלה מ־ 3ועד 5ק״ג
למעלה מ־ 5ועד  10ק״ג
|
למעלה מ־ 10ועד  15ק״ג
 .9משלוח חבילה — למעט ספרים שהודפסו בישראל
ין.
עד ק״ג אחד
למעלה מק״ג אחד ועד  3ק״ג |
י
י למעלה מ־ 3ועד  5ק״ג
למעלה מ־ 5ועד  10ק״ג
למעלה מ־ 10ועד  15ק״ג

30
ללא תשלום

 .10רישום דבר דואר
|
 .11אישור מסירת דבר דואר רשום
.j
 .12מסירה מיוחדת )אכספרם(
 .13מתז הודעת תשלום של המחאת כסף !
 .14חקירה באבדן או בנזק של דבר דואר
 .15שכירות של תא־דואר לשנה —.
בירושלים׳ בתל אביב־יפו או בחיפה
בכל מקום אחר
 .16שימוש בשק משלוח מיוחד — לשנה
 .17פקדון בעד מנעול ומפתח אחד; לתא־דואר
|
 .18פקדון בעד כל מפתח נוסף
|
 .19החלפת מנעול של תא־דואד י

30
20
50
90
140
170
310
140
240
360
470
620
100
100
300
80
100
5.000
3.000
8.000
1.000
700
300

י

 .20העבדת השכירות של תא־דואד לבית דואר אחד או שינוי בשם
השוכר — למעט שינוי מלועזית לעבר
 .21טיפול בכל דבר דואר — למעט חבילה -
שהועבר לשלטונות המכס !.
טיפול בחבילה
 .22החםנת חבילה שלא נדרשה תוך  10ימים מיופ שנשלחה הודעה
לכל יום
ובלבד שהתשלום לא יעלה על  1600פרוטות
1020

500
120
200
80

קובץ התקנות  -,620ד' באב תשט״ז12.7:1956 ,

התשלוט
פד׳ לירות

השידות כ פ נ י ם הארץ

 ,23רישום עתון במשרד הדואר בירושלים — לכל שנה
יי .24מסירת צרוד קטן לידי המוען בבית הדואר או במענו

.

 .25,רישום בקשה להפניית דברי דואר למען חדש — ,..
עבוד ששת החדשים הראשונים .
עבור ששה חדשים נוספים
עבור כל ששה חדשים/נוספים שלאחר מכן

5,000
130
ללא תשלום
1.500
1.000

 .26מסירת דבר דואר בגיבוי — למעט חבילה — לכל יחידה
 .27חיפוש דברי דואר לשם מסירה ׳מיוחדת בבית הדואר
1

 .28מסירה מיוחדת בבית הדואר של דברי דואר רשומים —
לכל שנה —
פעם ביום
כל פעם נוספת
 .29ניהול חשבון פקדון למבדקים
ובלבד שלא יפחת מ־ 200פרוטות לחודש.
 .30אריזה חדשה של חבילה לפני המסירה

v

2
100

-

^ 6.000
3.000
• 1%מדמי המברקים
160

כ״ד בתמוז תשט״ז) 3ביולי (1956
)תט (76000

חיים בן־מנחם
המנהל הכללי של משרד הדואר

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדבר תעריןן של שירותי טלפון־••

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר  ,אני,מתקין תקנות אלה ז
1

) .1א( התשלום שיוטל על כל אחד משירותי הטלפון המפורטים בתוספות הראשונה
והשניה יהיה בשיעור שנקבע בתוספות לצד אותו שירות.
:

תשלומים בעד
שירותי טלפו!

)ב( התשלומים שיוטלו על שירותי טלפון שלא פורטו בתוספות הראשונה או השניה
יהיו בשיעור שהמנהל הכללי של משרד הדואר יקבע בכתב לכל שירות או לכל סוג של
שירותים כאלה.
, ,2

תקנות בתי הדואר)תעדיפי דואר וטלפון( ,תשי״א— — 1951בטלות.

ביטול

,3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ב בתמוז תשט״ז) 1ביולי  .(1956י

תחילה

,4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר)תעריפי טלפון( ,תשט״ז—1956״.

השם

2

1

׳ ח ו ק י א״י ,ברך בי p i b ,קט״ו ,עטי .1155
ק״ת  ,198תש י״א ,עטי .1528

2

1021

ת ו פ פ ת ראשןנה

לוח תשלומים לשיחות! בינעירוניות
 .1שיחה רגילה
רדד מרכז בלתי אבטומטי
בעד ב 3 5דקות'או  p?nםהז
בי 1השעות:
המרחק בקילומטרים

1800—0800

0800—1800

פרוטות
50
80
120
160
240
40Q
500
600
680
760
840
920

פרוטות
50
80
100
120
 140180
220
280
340
400
450
500

תערי!ז
עד 5
א.
למעלה מ־ 5עד 10
ב.
למעלה מ־ 10עד 12.5
ג.
למעלה מ־ 12.5עד 15
ד.
למעלה מ־ 15עד 25
ה.
למעלה מ־ 25עד 50
ו.
למעלה מ־ 50עד 75
ז.
למעלה מ־ 75עד 100
ח.
למעלה מ־ 100עד 125
ט.
למעלה מ־ 125עד 150
י.
למעלה מ־ 150עד 175
כ.
למעלה»־175
ל.
 .2שיחה רגילה עם אילת —
עד  3דקות
1.260
כל דקה נוםפת
420
 .3שיחה דחופה — פי שנים וחצי מדמי שיחה רגילה כפי שנקבע בפרטים  1ו־.2
 .4שיחת קדימה — פי חמישה מדמי שיחה רגילה כאמור.
 .5שיחה לשעה קבועה — דמי שיחה רגילה כאמור — בתוספת  250פרוטה.
 .6שיחה אישית — דמי שיחה רגילה כאמור ־ -1בתוספת  500פרוטה.
 .7שיחת גוביינא חד פעמית — דמי שיחה )־גילה כאמור — בתוספת  500פרוטה.
 .8שיחת גוביינא על פי הסדר של חודש ימים; לפחות — דמי שיחה רגילה כאמור —
|
בתוספת  100פרוטה.
 .9כל שידות לפי הפרטים  6 ,5ו־ ,7כשהשיחה לא יצאה לפועל מסיבות התלויות
כמזמין —  250פרוטה• .
ת ו פ פ ת שניה
חלק א ׳  :ה ת ק נ ה

התשלום
לירות

השירות
.1
.2
.4
.5
1022

קו מרכזי ישיר -
קו מרכזי,ישיר משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי
קו עזר מחובר למרכזת פרטית
קו להספקת כוח בשביל צלצול ״
קו מקומי המחובר לקו טלפון בינעירוני
קובץ התקנות 0ימ י• י ״ י

200.000
200,000
200.000
200.000
200.000

•
.;-־־'

;

.

היצירות

י

-.־"

 :התשלום
לירות

 .6קו שידוד חיצוני ,קו פרטי חיצוני או קו מקשר חיצוני'
 .7קו שידור פנימי ,קו .פרטי פנימי או קו מקשר פנימי
 .8שלוחה פנימית
 .9שלוחה פנימית ,שיטת ״אינטרקום״
 .10תקע עם שני שקעים )חיבורי קיר(
כל שקע נוסף
 .11פעמון נוסף חיצוני)עד מרחק של  50מטר בלבד(
 .12פעמון נוסף פנימי
 .13אפרכסת נוספת
 .14אפרכסת ראש ,יחידה או כפולה
 .15מכשיר להספקת כוח בשביל צלצול
 .16מתג מפסיק
 .17מערכת אזעקה עם נקודה אחת )מלבד הקו החיצוני(
כל נקודה נוספת
 .18קו חיצוני למערכת אזעקה
 .19התקנתו או הסרתו של מתג סודי בשלוחה פנימית
 .20שלוחה פנימית מצויירת במכשיר פיקוח במרכזת ״אלביס״
 .21מיתקן אור לאיתות
 .22מיתקן לגילוי זהותו של מנוי מטריד
תשלום מיוחד
 .23מרכזת פרטית .
 .24שלוחה חיצונית העובדת בתחום שטח המוחזק בידי המנוי
במרחק אוירי —
 200.000־־
20.000
20.000
50.000
15.000
7.500
9.000
6.000
3.000 .
3.000
36.000
3.000
45.000
9.000
200.000
6.000.
40.000
18.000
12.000

50.000

עד  100מטר

למעלה מ־ 100עד  250מטר

י

.

למעלה מ־ 250מטר
' .25שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק בידי המנוי
במרחק אוירי — •
עד  100מטר

100.006
200.000

100.000
200.000

למעלה מ־ 100מטר
וזלל ,ב י  :העתקה פנימית
םימןא׳:
.1
.2
.3
.4

קווים מרכזיים ושונות

מכשיר טלפון יחיד
קו מרכזי ישיר עם שלוחה חיצונית )בלי העתקת השלוחה(
קו מרכזי ישיר עם שלוחה פנימית )בלי העתקת השלוחה(
קו מרכזי ישיר עם שלוחה פנימית )עם העתקת השלוחה(
שיטת אינטרקום
1
פעמון נוסף

.5
.6
 : .7שלוחה פנימית המצויירת במכשיר פיקוח במרכזת ״אלביס״.
י.

שקע .י•,
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,י

:

9.500
19.000
16.000
19.000

תשלום מיוחד
6.000
3.000
19.000
1023

פיטןיב':

מרכזות פרטיות
התשלום
לירות

השירות

.1
.2
.3
.4

קו חיצוני)קו ישיר ,קו עזר ,קו מקשר שלוחה חיצונית וכדומה(
קו פנימי)עם העתקת המכשיר(
קו פנימי)בלי העתקת המכשיר(
מרכזת פרטית)בולל העתקת מכשירים של שלוחות פנימיות(

9.500
9.500
6.500

לא פחות מ־30.000
חלק ג ׳  :העתקה חיצונית
סימן א׳ :קווים מרכזיים ושונות

 .1קו מרכזי ישיר או שלוחה חיצונית שאינם מצריכים יותר
\
מ־ 100מטר חוטים נוספים
 .2קו מרכזי ישיר או שלוחה חיצונית המצךיכים יותר מ־ 100מטר
|
חוטים נוספים
שלוחה פנימית המועתקת ביחד עם הל!ו המרכזי הישיר ונש
|
ארת פנימית
פעמון נוסף פנימי המועתק ביחד עם הטלפון שאליו הוא
מחובר ונשאר פנימי
פעמון נוסף חיצוני המועתק ביחד עם הטלפון שאליו הוא
• מחובר ונשאר חיצוני
 .6שקע

45.000
80.000
11.500
6.000
9.000
7.500

סימן ב ׳  :מרכזות פרטיות
 4קו חיצוני שא*נו מצריך יותר מ־ 100מטר חוטים נוספים
 .2קו חיצוני המצריך יותר מ־ 100מטר ד|וטים נוספים
 .3שלוחה פנימית מבנין אחד למשנהו יחד עם המרכזת אם הש
לוחה נשארת פנימית

45.000
80.000
9.500

סימן ג׳ :מערכור! אזעקה
ו

 .1ציוד עם נקודה אחת חוץ מהקו החיצוני
כל נקודה נוספת
 .2קו חיצוני שאינו מצריך יותר מ־ 100מטר חוטים נוספים
 .3י קו חיצוני המצריך יותר מ־ 100מטר חוטים נוספים

18.500
7.500
45.000
80.000

•סימן ד  :שינוי קו השלוחה החיצונית כתוצאה מ ה ע ת ק ת
הטלפון הראשי

- .1שינוי קו שאינו מצריך יותר מ־ 100מטר חוטים נוספים
 .2שינוי קו המצריך.יותר,מ־ 100מטר חוטים נוספים ,
1024

45.000
80.000
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חלהד׳:

המרות
 Vהתשלום
.לירות

השירות

 .1קו מרמי ישיר בשלוחה חיצונית או להיפך ,שאינה מצריכה
יותר מ־ 100מטר חוטים י נוספים
 . .2קו מרכזי ישיר בשלוחה חיצונית או להיפך ,המצריכה .יותר
,־ -
מ־ 100מטר חוטים נוספים
 .3שלוחה חיצונית בקו מרכזי ישיר כשהקו עובר את מרכז הטל
פונים ומבלי לשנות את הקו המרכזי הישיר הקיים

54.000
90.000
13.500

חלק ה ׳  :שימוש • ־  • . .־ '

שימן א ׳  . :קווים חיצוניים ופנימיים
התשלום לרבע שנה
לירות

.1

׳
.2

.3

קו מרכזי ישיר בתיחום  5ק״מ בקו אוירי ממרכז הטלפונים,
כולל  366שיחות מקומיות ללא תשלום במשך השנה הראשונה
לאחר ההתקנה
מרחק נוסף —
עד  1000מטר — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 6ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר ,בתחום  5ק״מ
בקו אוירי ממרכז הטלפונים ,כולל  366שיחות מקומיות ללא
תשלום במשך השנה הראשונה לאחד ההתקנה—י
התשלום לכל מנוי
מרחק נוסף —
עד  1000מטר — כל  500מטר או חלק מהם — התשלום
לכל מנוי
למעלה מ־ 6ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם —
התשלום לכל מנוי
קו פרטי חיצוני בין שני בנינים שונים בתחום ק״מ אחד
בקו אוירי
מרחק נוסף —
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
קו חיצוני לשידוד בתחום ק״מ אחד בקו אוירי
מרחק נוסף —
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
קו להספקת כוח בשביל צלצול בתחום ק״מ אחד בקו אוירי
מרחק נוסף —
עד 5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
׳

.4

.׳' .5
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18.000
3.000
1.500

13.500
2.250
125י1
19.000
1.800
1.500
13.000
1.800
1.500
13.000
1.800
1.500
1025

התשלום לרבע שנה
לירות

השירות

.6

.7

?!ו מקשר חיצוני בין שתי מרכזות פרטיות בתחום ק״מ אחד
בקו אוירי
מרחק נוסף —
.עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מחם.
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מחם
קו חיצוני למערכת אזעקה בתחום ק״מ אחד בקו אוירי
|
מרחק נוסף —
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם

 .8מערכת אזעקה עם נקודה אחת
כל נקודד 1נוספת
 .9קו שידור פנימי או קו מקשר פנימי בתחום  100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם
 .10קו פרטי פנימי בתחום  100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם
 .11קו טלפון בינעירוני — כל ק״מ בקו אוידי
 .12קו מקומי המחובר לקו טלפון בינעירוני בתחום  5ק״מ בקו
אוידי
מרחק נוסף —
ער  1000מטר — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 6ק״מ — בל  1000מטר או חלק מהם
ו

13.000
1.800
1.500
13.000
1.800
1.500
24.000
1.500
5.000
0.900
11.000
0.900
15.000
18.000
3.000
1.500

סימן ב ׳  :שלוחות פנימיות
.1

.3
.4

.5

.6

1026

שלוחה בלי מתג בתחום של  100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם
שלוחה עם מתג בלתי סודי או שלוחך .המחוברת למכשיר
מיתוג מסוג ״אלביס״ בתחום של  100מ ט ר .
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם
שלוחה — שיטת ״אינטרקום״ בתחום של  100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם
שלוחה מצויירת במכשיר פיקוח במרכז ״אלבים״ בתחום של
|
 100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או וןלק מהם
שלוחה עם מתג סודי או שלוחה.מחובוןת למדכזת־יד פרטית
שהיא רכוש הדואר — בתחום של  100מטר
מרחק נוסף — כל  100מטר או .חלק מהם
שלוחה בתחום של  100מטר מחוברי למרכזת־יד־ פרטית.
שהיא רכוש המנוי
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם

4.750
0.900
6.200
0.900
10.500
0.900
12.500
0.900
9.000
0.900
6.000
0.900
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השירות

.

.

י

התשלום ?רבע שנד.
לידות

 .7שלוחה בתחום! של ; '100מטר מחוברת למרכזת אבטומטית
פרטית שהיא רכוש הדואר
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם

10.500
0.900

 .8שלוחה בתחונ! של  100מטר מחוברת למרכזת אבטומטית
פרטית שהיא רכוש המנוי
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם

6.750
0.900

י

 .9שלוחה ,מחוברת; למרכזת אבטומטית-פנימית בתחום של
 100מטר

מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם

7.500
0.900

סימן ג׳ :ע ל ו ה ו ת חיצוניות

 .1שלוחה רגילה או מקבילה בתחום ק״מ אחר בקו אוירי מהטל
פון הראשי ,שיטת ״אינטרקום״
:
מרחק נוסף —
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 5קי׳מ — כל  1000מטר או חלק מהם י
 .2שלוחה רגילה או מקבילה או מחוברת למרכזת־יד פרטית
שהיא רכוש הדואר העוברת בשטח המוחזק .בידי המנוי בת
חום — בקו אוירי מהטלפון הראשי —
עד  100מטר

למעלה מ־ 100עד  250מטר
למעלה מ־ 250עד  1000מטר
מרחק נוסף —
,
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
 .3שלוחה מחוברת למרכזת־יד פרטית שהיא רכוש המנוי העובדת
 בשטח המוחזק בידי המנוי .בתחום — בקו .אוידי מהטלפון'; .הראשי —

18.000
• 1.800

1.500

9.000
13.500
18.000
1.800

1.500

עד  100מטר

6.000׳
13.500
18.000

עד  100מטר
למעלה מ'־ 100עד  1000מטר

13.500
18.000

למעלה מ־ 100עד  250מטר
למעלה מ־ 250עד  1000מטר
מרחק נוסף —'* י י •
1.800
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
1.500
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
 .4שלוחה רגילה או מקבילה או מחוברת למרכזת־יד פרטית
י העוברת בשטח שאינו מוחזק בידי המנוי בתחום— בקו אדרי "•"
מהטלפון הראשי —

2דזחלנית ח מ  .ד' ר א י חמט״זnsn12.7.1 .

י
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התשלוט לרבע שנה
לירות

השירות

• מרחק נוסף —
עד  5ק״מ — כל  500מטר אויח^ק מהם
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטד| או חלק מהם
 .5שלוחה מחוברת למרכזת אבטומטית פרטית שהיא רכוש הדואר
העוברת בשטח המוחזק בידי המנוי בתחום — בקו אוירי
מהטלפון הראשי — .
10.500
עד  100מטר
14.250
למעלה מ־ 100עד  250מטר
18.000
למעלה מ־ 250עד  1000מטר
מרחק נוסף —
1.800
עד  5ק״מ — כל  500מטר או ח?|ק מהם
1.500
למעלה מ־ 5ק״מ — בל  1000מטר( או חלק מהם
שלוחה מחוברת למרכזת אבטומטית פרטית שהיא רכוש המנוי
העוברת בשטח המוחזק בידי המנוי בתחום — בקו אוירי
מהטלפון הראשי —
6.750
עד  100מטר
14.250
למעלה מ־ 100עד  250מטר
18.000
למעלה מ־ 250עד  1000מטר
מרחק נוסף —
1.800
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
1.500
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר! או חלק מהם
שלוחה מחוברת למרכזת אבטומטית פרטית ועובדת בשטח
שאינו מוחזק בידי המנוי בתחום — בקו אוירי מהטלפון
הראשי —
«  - .׳ ' ' 14.250
עד  100מטר
18.000
למעלה מ־ 100עד  1000מטר
מרחק נוסף —
1.800
י
עד  5ק״מ — כל  500מטר או חלק מהם
1.500
למעלה מ־ 5ק״מ — כל  1000מטר או חלק מהם
1.800
1.500

ה ע ר ה ל פ ר ט י ם :6 ,5 ,3 ,2
עולה מספד השלוחות מאותו סוג על עשר ,ישולם בעד כל שלוחה —
שלמעלה מ־ 10ועד  80% —100מהתשלום שנקבע לצד אותו פרט
שלמעלה מ־ 100ועד  70% —150מהתשלום כאמור
למעלה מ־ 50% — 150מהתשלום כאמור
סימן ד׳ :פעמונים נוספים
 .1פעמון פנימי קטן בתחום של  100מטר
מרחק נוסף) — כל  100מטר או חלק מהם
 .2פעמון פנימי גדול בתחום של  100מטר '.
מרחק נוסף — כל  100מטר או חלק מהם
1628

1.000
0.900
2.000
0.900
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התשלום ?רבע יענה
לירות •

השירות

 .3פעמון חיצוני קטן בתחום של  50מטו־
 .4.פעמון חיצוני גדול בתחום של  50מטר
ג

<

1.000
2.000

םימן ה׳ :מכשירים ושירותים מיוחדים

 .1אפרכסת נוספת
 .2אפרכסת ראש יחידה
 .3אפרכסת ראש כפולה
 .4מכשיר מיוחד למנוי ששמיעתו לקויה )תשלום .נוסף(
 .5מכשיר צבעוני)תשלום נוסף(
 .6מכשיר להספקת כוח בשביל צלצול -
 .7מתג מפסיק
י  .8שני שקעים ראשונים בתחום של  100מטר
כל שקע נוסף בתחום של  100מטר י
מרחק נוס]? — כל  100מטר או חלק מהם:
• .9מכשיר מיטלטל )נוסף לטלפון הראשי(
 .10מכשיר קיר בלתי חדיר למים — תשלום נוסף .
 .11מיתקן לגילוי זהותו של מנוי מטריד
 .12מיתקן .אור לאיתות
:

חלקו :

0.900
1.800
2.600
6.000
.0.450
3.-500
0.900
1.500
1.200
0.900
1.800
2.000
1.800
•4.500

רשימותגספר׳הטלפון

,

 - .1רשימה עיקרית —
עד שתי שורות באותיות רגילות
השורה השלישית באותיות רגילות
עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות
השורה השלישית הכוללת אותיות גדולות
 .2רשימה נוספת —
באותיות רגילות — כל שורה י
המכילה אותיות גדולות — כל שורה

לירות

ללא תשלום
5.000
5.000
7.000
5.000
7.000

ח ל ק ז ׳  :שונות

.1
.2
.3
.4
• .5י
י ״י .6י
.7.

שיחה מקומית '.
ספר טלפון עבדי לכל קו .ישיר ולכל שלוחה חיצונית
ספד טלפון נוסף
החלפת מכשיר לפי בקשת המנוי
חיבור לרשת הטלפון
.
שינוי מספר הטלפון לפי בקשת המנוי
-/.׳
שינוי השם יי
מלועזית לעברית
של מנוי נפטר לשם אלמנתו
העברת הטלפון בהסכמת הדואר
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:

0.050

ללא תש.לום
0.500
7.500
'200.000
7.500
4.500

י

יי•

ללא תשלום
:ללא תשלום
200.000
1029

השירות

:

•י ן

?ירוה ־'.

 .8י הפסקה זמנית של השירות לתקופה של  24שעות או חלק מהן
ן
)לפי בקשת המנוי(
1.500
|
 .9צלצול מעורר
0.100
 .10טלפון לאניה העוגנת על יד הרציף בנמל חיפה — ליום או
9.000
חלק ממנו
2.250
לכל יום נוסף או חלק ממנו
 .11טלפון לאניה העוגנת על יד שובר הגלים; הראשי בנמל חיפה
15.000
ליום אחד או חלק ממנו.
2.250
לכל יום נוסף או חלק ממנו
3.000
 .12שינוי חיבור הטלפון במקרה של שינוי מקום מעגן האניה
 .13חידוש השירות )לאחר הפסקה בגלל אן סילוק החשבון בתוך
3.000
התקופה הקצובה(
3.000
 .14חידוש השירות )לאחד נסיון להסרת הטלפון(
0.080
 .15שיחה מקומית מטלפון ציבורי
תשלום נוסף של
 .16שיחה בינעירונית מטלפון ציבורי
 80פרוטה על
התשלום הרגיל
. 3.000מלבד
 .17ניתוק טלפון לתקופה ממושכת לפי בקשת המנוי
דמי שימוש
וחיבורו מחדש
רגילים
 9^000מלבד
 .18הסרה זמנית של טלפון לתקופה ממושכת לפי
דמי שימוש
בקשת המנוי והתקנתו מחדש
רגילים
כ״ד בתמוז תשט״ז) 3ביולי (1956

ח י י ם ב ן ־ מ נח ם
המנהל הכללי של משרד הדואר

)חמ .(76000

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(
חוק מםי מכם ובלו)שינוי תעריף(,תש״ט—1949
צו בדבר שינויים במסי בלו על משקאות׳ משכרים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  33לפקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה( סעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תשן׳ח— , 1948וסעיף ) 1ב() (1לחוק מסי
מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949אני מצווה לאמור:
2

3

 np»nםעיןז 1

"¿׳

j

בסעיף  1לצו מסי בלו על משקאות משכרים )שינוי תעדיף( ,תשט״ו— , 1954במקום
.1
״בידה לפי ערך 36%״ יבוא ן
',ביו״-
^
j
e
t
r
) (1בידה בבקבוקים של  48ם״ל שמחירה לצרכן  250פרוטות לבקבוק — 36%
4

:

* חוסי א׳׳י ,כרד ב  /פר? ע״א ,עמי .774
ע״ ר תש״ח ,תוס' א׳ מסי  ,2עט׳ .1
ם״ח  ,19תש״ט׳ עמי .154
* 487היית  ,תשט״ו ,עמי  ;212ק״ת  ,606תשט״ז ,עט׳ .04S
2

3

1030

הובץ התסנות  ,620ד ב א ב תשט״ז12.7.1956 ,

: .מהמחיר לצרכן לאחד ״ניכוי 50פרוטווג לבל בקבוק ,מיום ז׳ באייר,תשט״ז....
) 18באפריל . ;(1956
) (2בירה אחרת בבקבוקים —  36%מהמחיר ליצרכן לאחר ניכוי  60פרוטות לכל
ליטר ,מיום כ״ט באייר תשט״ז) 10במאי  (1956ז
) (3בירה בחביות  17.340לירות! לי 100ליטר׳ מיום כ״ד במיון תשט״ז )3
ביוני (1956״.
לצו זה ייקרא ״צו מסי בלו על משקאות משכרים ')שינוי תעריף( )תיקון מס׳ ,(5
.2
תשט״ז—1956״.
כ״בבתמוזתשט״ז) 1ביולי(1956

•pvn

לוי אשכול
שד האוצר

)חמ2382ז>

פקודת תעריף המכס והפטורים1937 ,
חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
צו.בדבר שינויים בתעריף! המכס

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת תעריף המכס והפטורים׳  ,*1937סעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—  , 1948וסעיף  1לחוק מסי מכס ובלו
)שינוי תעריף( ,תש״ט —  ,1949אני מצווה לאמור:
2

3

.1

בתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים ,1937 ,במקום הפרט  =494יבוא פרט זה:
4

מספר
הפרט

תיאור הסחורה

שיעור המכס

היחידה

ד,חלפת פרט
בתוספת
ן

פרוטה ?פי ערר

״494

חוטימ ) (Yamשל משי מלאכותי או של
משי םינתטי•—
)א( חוטיפ טוויים מסיבים מלאכותיים על בסים תאית,
מפוסקים )(Discontinous Artificial Cellulosic Fibre
חד־גוילייםאו שזוריט — •
) (1עד מס׳ ) 50לפי מספור אנגלי( ועד בכלל
) (2אחרים
)ב( חוטים של משי מלאכותי שלא פורטו במקום אחר
)ג( חוטים של ניילון ,פרלון או!משי סינתטי אחר

m %

פטור
פטור
י פטור״

ו

תחילתו של צו.זה היא ביום ח׳ באב תשט״ז) 16ביולי .(1956

•2

לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור)מס׳  ,(28תשט״ז—1956״.
כ״ז בתמוז תשט״ז) 6ביולי (1956
)חש (72801
1

2

3
4
5

ע״ר
ע״ר
ם״ח
ק״ת
ק״ת

'לו י

תחילה
השם

אשכול

שר האוצר
 ,1937תוס׳  1מם' ,714עטי .183
תש׳׳ח. ,חום' א' מם׳  ,2עמי .1
 ,19תש״ט ,עט׳  ;154ס״ח  ,103תשי״ב ,עמ׳  ;264ם״ח  ,188תשט״ו ,עמי .159
 ,447תש י״ד ,עמי .764
 ,617תשט״ז ,עמי . .953

חוק מילויה חובה ,תשי״ג—•1953
אכרזה בדבר שוויים של חדרים בתל אב|יב־יפו שאינם משמשים חנויות

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 17ב( לחוק מילווה חובה ,תשי״ג— 1953י׳ ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

יתיקח י י
התוספת השניה

בתוספת השניה לאכרזת מילווה חובה )שוויו של חדר שאינו משמש חנות( )תל
.1
^ ^^יב־יפו( ,תשי״ד—)^954לד!לן — האכרזה ה ע י ק ר י ם 
) (1מתחת לכותרות ״רחוב״ ״מספד ״אחוז״ יימחקו המלים והמספרים  .המ־
פורטיםלהלן. :
רחוב

מספר

 ,אחוז

125
26
״בן ציון שדרות
150״
7
מלך כורש
) (2מתחת לכותרות ״רחוב״ ״מספר״ ״אחוז״ יווספו המלים והמספרים
המפורטים להלן ן
ז

רחוב

״דן שיכון 825
דן שיכון 827
דן שיכון  847״
נורדוי שדרות
תיקו! התוספת
השלישית

מספר

25
13
30 ,25
52

אחוז

150
125
150
150״.

בתוספת השלישית לאכרזה העיקרית —
) (1מתחת לכותרות ״רחוב״ ״מספר״ ״אחוז״ יימחקו* המלים והמספרים
המפורטים להלן!

.2

רחוב

אחוז

) 200כל הבנינים(
) 11בתים(
״דן שיכון 825
) 200כל הבנינים(
) 3צתים(
דן שיכון 827
) 200כל הבנינים(
) 7צתים(
דן שיכון 847
200
4
חתם סופד
200
11
מיכה
200״ ן
52
נודדוי
) (2מתחת לכותרות ״רחוב״ ״מספד״ ״אחוז״ יווספו המלים והמספרים
המפורטים להלן:
רחוב

השם

מספר

אחוז

״דן שיכון 825
 1 0 ,17,21׳ 26 ,24׳ 33 ,27
200
דן שיכון 847
d3,
׳ 2920
200״.
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת מילווה חובה )שוויו של חדר שאינו משמש חנות( )תל
.3
אביב־יפו()תיקון מם׳  ,(2תשט״ז—1956״.
לוי אשכול
שר האוצר

י״ח בתמוז תשט״ז) 27ביוני (1956
)חמ (721302
1
2

ם״ח  ,123תשי״נ ,עמי .70
ק״ת  ,422תשי״ד ,עמי  ;409ק״ת  ,592תשט״ז ,עמי

645

תקנות ההגנה )מניעת רווחים מופקעים(1944 ,
 .צו בדבר מחירים מכסימליים למשקאות משכרים
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות ההגנה )מניעת רווחים מופקעים(>1944 ,
1

אני מצווה לאמוד*
בתוספת לצו ה ה ג נ ה ) מ נ י ע ת רווחים מופקעים('•)מחירים• מכםימליים למשקאות מ

־, .1

ש כ

-

דים(,תש״ט— , 1949ב מ ק ו ם פסקה ב תבוא פסקה זו•.

ת י ק ח ד,תוכ8ת:
••״•״•־'

2

״ב .בידה—״נשר״ ו״אביר״ בקבוק של  48ס״ל —  250פרוטה,״

•;׳.

.2

תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באייר תשט״ז) 18באפריל .(1956

.3

לצו זה ייקרא ״צו ההגנה )מניעת רווחים מופקעים( )מחירים מכםימליים למשקאות

ח ח י  5ה

השם

משכרים()תיקון( ,תשט״ז—1956״.
י״חבתמוזתשט״ז)27ביוני(1956
<חמ (72600

1

2

י

ה .כ ד ׳ ז
מנהל מחלקת הבלו
רשות מפקחת

:

יי

ע״ר  ,1944תום׳  2מם׳' ,1359עמי  ;726ע״ר  ,1947תום׳  2טס׳  ,1619עטי .1283
ק״ת  ,19תש״ט ,עמי  ¡242ק״ת  ,430תשי״ד ,עמי •505

•לסזלמ״יד••

•מדיי

מ ק י מ י •י-

v

פקודת המועצות המקומיות1941 ,

"

;

צו המכונן א ת המועצה המקומית חצור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,!1941 ,וסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948׳ אני מצווה לאמוד*
2

.1

בתוספת לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג—» 1953־ ,אחרי פרט )יד( יןין־םף

תיקו! ה ת ו ס פ ת

פרט זה:
״)טו( המועצה המקומית חצור t
תאריך הקמתה
י
י

תחום המועצה:

x

ב״ב בתמוז תשט״ז) 1ביולי )(1956
גושי רישום קרקע)ועד בכלל(:

 13838עד  13888,13882,13846עד  13892בשלמותם״,

.2

.-•:.:׳

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות)ב()תיקון מס׳  ,(4תשט״ז—1956״.

כ״ב בתמוז תשט״ז) 1ביולי (1956
י
<חמ  - (8031י

־׳

השם

ישרא ל בר־ יהוד ה
שר הפנים

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א' טס׳  ,2עמי .1
* ק״ת  ,369תשי״נ ,עמי .1174
1

3

*•<<•» זלתיויייו  -nonז•'• ראו• ו ז » מ " ז 12.7.1956 .
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פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לירושלים בדבר פיקוח על כלבים
• בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳  , 1934מתקינה מועצת עירית
ירושלים חוק עזר זה:
ג

תיקו! סעי!* 4

בסעיף  4לחוק עזר לירושלים )פיקוח על כלבים(׳ תשט״ו—) 1955להלן י  -חוק
.1
העזר העיקרי( ,בסעיף קטן)א( ,במקום ״ארבע לירות״ יבוא ״חמש לירות״.

תיקון סעיף 5

בסעיף  5לחוק העזר העיקרי ,במקום סעיף קטן)א( יבוא סעיף קטן זה :י ..י
״)א( בעד זריקת חיסון נגד כלבת שהוזרקה לכלב לפי תקנות הכלבת)חיסון(,
תשט״ז— 1955׳ על ידי רופא וטרינרי של העיריה ,ישלם בעל הכלב לקופת
העיריה אגרה בסך  500פרוטה.״

2

.2

3

ה׳טם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )פיקוח על כלבים()תיקון מס׳  ,(2תשט״ז—

.3
1956״.

גרשון אגרון
ראש עירית ירושלים

נתאשר.
י׳ בתמוז תשט״ז) 19ביוני (1956
)חט (878005

ישראל בר־יהודה
שד הפנים
,
י

ע״ד  ,1934חוס׳  1מם'  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,537תשט״ו״־עמ׳ .1285
ק״ת  ,568תשט״ז ,עמי .242

1
2
8

פקודת העיריות1934 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לירושלים בדבר רשיונות לאופניים

יי

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות* 1934 ,׳ וסעיף ) (1)25ד( לפקודת
התעבורה  ,מתקינה מועצת עירית ירושלים חוק עזר זה ?
2

תיקו! סעיף 1

בסעיף  1לחוק עזר לירושלים )רשיונות לאופניים( ,תשי״ב—) 1952להלן — חוק
.1
העזר ה ע י ק ר י 
3

)!(

תימחק הגדרת ״תושב״ %
) (2אחרי הגדרת ״המועצה״ תיווסף הגדרה זו ו
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו
לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן»״.

1

2

3

1034

ע״ר  ,1934תום'  1מם׳  ,414עטי .1
חוקי א״י ,כדר בי ,פרק קכ״ח ,עטי .1271
ק״ת  ,258תשי״ב ,עט׳ .740

קוג׳ן חתקניח  ,620ד׳ב^ג ח׳6ט״ו12,7.1956 ,

בסעיף  2לחוק העזר העיקרי ,במקום מעיף קטן)א( יבוא סעיף קטן זה».
״)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום העיריה ,אלא אם יש לו עליהם רשיון
בר־תוקף מאת ראש העיריה או מאת דשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם
קבועה בצורה הנראית לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש העיריה או
על ידי רשות מקומית אחרת״.

.2

.3

בסעיף  3לחוק העזר העיקרי —
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״והמועצה״ יבוא ״וראש העידית!
) (2בסעיף קטן)ה( ,במקום ״למועצה״ יבוא ״לקופת העיריה״.

.4

בסעיף  4לחוק העזר העיקרי
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״המועצה״ יבוא ״ראש העיריה״!' .י
) (2בסעיף קטן)ב(׳ במקום ״למועצה״ יבוא ״לקופת העיריה״.

.

1

תיק״םעי^

תיקו :סעיףי 4

—

.3
1956״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )רשיונות לאופניים( )תיקון(׳ תשט״ז—

נתאשר .י
ה׳ בתמוז תשט״ז) 14ביוני >1956
)חמ (878004

. . .

•

וזייווז סעיו<2

״,,״ס

גרשון אגרון
ראש עירית ירושלים
׳

י .

יש דאל בר־ יה ו דה
שד הפנים

אני מסכים.
משה כדמל
 .שר התחבורה

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לחולון בדבר ביעור קוצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות,! 1934 ,׳ מתקינה מועצת עירית
חולון חוק עזר זה:

'.1

בחוק עזר זה

-

—

י

הגדרות

,׳עיריה״ — עירית חולון ז
״דאש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש העיריה לצורך חוק עזר זה.
לא יבעיר אדם קוצים׳ עצים ,א^ןפה ,פסולת ,או חומר אחר בשדה או תחת כיפת
.2
השמים בשטח מגורים בנוי בתחום העיריה ,אלא על פי היתר בכתב מאת .ראש העייריה.

ביעור קוצים

.3

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות.

עגשים

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון)ביעור קוצים( ,תשט״ז—1956״ .י

השם

נתאשר.
,כ״ב בתמוז תשט״ז) 1ביולי (1956
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראש־העין בדבוז היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המיקומית ראש־העין חוק עזר זה!
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים

הציבוריים,1935

t

2

״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג ו
״כרטיס״ —ברטים כניסה לבית עינוג $
״בול״ — בול או תו אחד אשר המועצה הרשתה להשוןמש בו לצורך תשלום ההיטל!
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק ע ץ זה ז
״מנהל״' — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב ^קבל רשיון כזה ע ל פי דין וכולל אדם
המנהל בית עינוג או מפקח עליו 1
״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־העין

;

״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר ז ה

ההיטל ושיעורו

כרטיסים

(

״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקיךים לפי סעיף ,4
i
המנהל ישלם למועצה ,היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס הנמכר
.2
בכסף» ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.
)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו ,ןחובר אליו תלוש בקורת ומדבק'עליו
..3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס! הבול יבוטל אגב• מכירת הכרטיס בציון התאריך
שבו יתקיים העינוג.
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן)א(.

כניסה
לבית עינוג

)א(

.4

בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שינדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות

סעיף )3א( .מבקר הכרטיסים יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את,הכרטיס
לבעליו.
)ב(

בעל הכרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

)ג( לזן יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
־
•
י
שנתקיימו בו הוראות סעיף ) 3א(.
חובות המנהל
בולים

המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים ) 4 ,3א( ו־)ג( יקדימו.

.5

)א( 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
אם מבקש התשלום הוכיח ,להנחת דעתם ,שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים שקדמו
לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
)ב(
1
2

«irre

לא ידביק אדם על כרטיס בול משומש.
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פטור והנחות

סמכויות המפקח

ענשים
 -השם

י

) .7א( רשאיתיהמועצה לפטור מתשלום ,ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה:
) (1תחרות אםפורט 1
 (2),עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה <
״
) (3עינוג שהוא לדעת המועצה בעל אופי תרבותי ,חינוכי או אמנותי ושמטרתו.
;
,
העיקרית אינה עשיית רווחים.
)ב( הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן)א( יגיש בקשה למועצה לפני
שיתחיל במכירת הכרטיסים.
'־)*( רשאית המועצה להפחית את שיעור ההיטל •לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
'צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.
) .8א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
אצל המבקר ,הסדרן׳ הקונה או כל אדם אחר ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
יוכן רשאי 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(>
 .9העובר על הוראה מהוראות חוק עזד זה ,דינו — קנס עשרים לירות.
 .10לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־העין)היטל עינוגים( ,תשטי׳ז—1956״.
תופפת
)סעיף (2
ואלה הם שיעורי ההיטל 5
כרטיסים ב ו ד ד י ם 
)!( לתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
שיעור ההיטל
)בפרוטות(

ברטים שמחירו
)בפרוטות(

5
75— 10
10
140—76
 20־
190—141
30
240—191
75
300—241
100
400—301
150
800—401
 20%ממחיר הכרטיס
 —801ומעלה
) (2לכל עינוג ,חוץ מתיאטרון אופרה וקונצרט ־
י

כ ר ט י פ שמחירו
)בפרוטות(

שיעור ההיטל

עד 225
—226ומעלה

 30%ממחיר הכרטיס
 40%ממחיר הכרטיס
משה זכריה
ראש המועצה המקומית ראש־העין

נתאשר• .
ט״ו בתמוז תשט״ז) 24ביוני (1956
•

< .חמ (85482
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לראמה בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות!1941 ,׳ מתקינה המועצה
המקומית ראמה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית ראמה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ן
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה׳ לרבות אדם שהמהנדס

הגדרות

העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
״רחוב״ — דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר׳  1רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
בהם׳ בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים] ובן בל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה לבתים אחדים ,לרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או
בצדי רחוב,
0בש\ל

ברחוב

)א( ) (1לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל הרחוב ,ולא יניח לאחר להניח או
.2
להבליט ,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!
) (2לא יניח אדם ולא יתלה׳ ולא ירשף לאחר להניח או לתלות בחלון ,במעקה,
כגזוזטרה או בגג׳ או מעל לרחוב כי* דבר בצורה שיש בה סכנה שיפול לרחוב!
) (3לא •יכסה ולא יחסום אדם תעלה• שוחה או תא בקורת ברחוב ,ולא ירשה
לאחר לכסותם או לחסמם.
)ב( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ברחוב לרגלי חגיגות או טכסים,
לפי הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

שינויים ברחוב

לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
.3
ובהתאם לתנאי ההיתר.

פ ת י ח ת שוחות

)א( לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב
.4
מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב> אדם הכורה שוחה ברחוב׳ חייב —
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים
ביום ובאורות אדומים בלילה ז
) (2לסתום את השוחה ולהחזיר את דרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או
עם פקיעת תוקף ההיתר ,הכל לפי התאוןיך המוקדם ביותר.

היתר ואגרות

)א( המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים  3או  4או לסרב לתתו׳ לבטל היתר
.5
שניתן או להתלותו׳ וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם׳ לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד מתן היתד כאמור בסעיף קטן)א( תשולם אגרה של  2לירות.
י

1038
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) .6א( לא יגרום אדם ולא ידשה לאחר לגרום נזק לרחוב;
)ב( אדם שעבר על הודאות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזק.
)ג( ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל
הקרקע לתקן את הנזק.

נזק לדחיב

) .7א( ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולתקן.בל נזק שנגרם לרחוב,
ולהיכנס לשם כך בשעות היום לבל מקום.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנס לכל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן)א(.
;

רשות כניסה

) .8א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב
) (1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את
,
המכשול ?
) (2מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  4ו־6׳ לבצע
את העבודות האמורות.
)ב( בהודעה יצויינו התנאים׳ הפירטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעם.המהנדס באישור ראש המועצה וכן את התקופה שבה יש לסלק את המכשול .או
לבצע את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה, .
—

.9

״

,

י

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,8או סילק את המכשול
.

היי״יי

.

סילוק מכשול
וביצוע עבודות

א ן

ביצע את העבודה שלא לפי התנאים ,הפרטים והדרכים המפורטים .בהודעה ,רשאית המועצה
בעצמה לסלק את המכשול או לבצע את העבודות הדרושות ולגבות מאותו אדם את ההוצאות
לסילוק המכשול או לביצוע העבודות. .
 , .10מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיך ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
או 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 ,או
הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום
המועצה.

י
מ ס י ר ת הודעות

העובד על הוראה מהוראות .חוק עזר זה ,דינו — קנס  20ליך ,
.11
 .הודאות סעיף ) 8ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  9והיתד ,העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף  2לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין. .
ות

ו א ם

ע

ב

ר

.עבירות

^

 .12לחול! עזר זה ייקרא ״חוק עזר לד&מה)שימור רחובות( ,תשט׳׳ז—1956״.
נתאשר.
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