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 ו חוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—1959
ת בדבר םדרי הדין של המועצה ו  תקנ

 !בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק ההגבלים העסקיים׳ תשי״ט—11959 (להלן —
 החוק),! אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול 1. בתקנות הגבלים עסקיים (סדרי הרין של המועצה), תש״ך—1960 - (להלן — התקנות
א העיקריות), תקנה 2א — בטלה. 2 ה נ ! ־  ת

״ 2. בתקנות העיקריות, אחרי תקנה 5 יבוא: w חושפת 

 :???יי!"1ר 5א. (א) המבקש פטור מהחלטת המועצה לפי סעיף 21 לחוק יגיש
 y? ידי ירעב { .

 ראש חמו«*ה ליושב ראש המועצה, במועד בו עליו לרשום את השינוי לפי סעיף 18
 לחוק, בקשה לפטור כאמור (להלן בתקנה זו — בקשת פטור) בד7 עותקים,

 ו בה יפורטו:
 ו (1) שמו של המבקש, תיאורו, מענו ומען למסירת מסמכים

 ן המיועדים לו ן
) מהות השינוי! i (2 

 ו (3) שמות הצדדים להסדר לפני השינוי (להלן — ההסדר
 ו הקודם)!

 ו (4) שמות הצדדים להסדר אתרי השינוי,
 ! (5) הנימוקים לשינוי ולמתן הפטור.

 ו (ב) יושב ראש המועצה ימציא עותק של בקשת הפטור ושל כל
 ו מסמך שצורף לה, לצדדים הנזכרים בתקנת משנה (א) פסקאות (3) ר(4)
 ו אשר לא חתמו על בקשת הפטור והם יהיו רשאים להגיש לו הערותיהם

 ו לגביה תוך 14 יום מההמצאה.
 ו (ג) יושב ראש המועצה רשאי לצרף כמשיב לבקשת הפטור כל
 ו אדם שהגיש התנגדות לבקשת ההחלטה של ההסדר הקודם, על פי סעיף 24

 ין לחוק, והוא היה משיב בדיוני המועצה באותה בקשת ההחלטה.
 ו (ד) הממונה וכל מי שצורף כמשיב, בהתאם לתקנה זו, יהיו

 המשיבים לבקשת הפטור.
 ו (ה) עותק של בקשת הפטור ושל כל מסמך שצורף לה יומצא על

 | ידי יושב ראש המועצה לממונה וליתר המשיבים.
 יו (ו) בל משיב יגיש ליושב ראש המועצה, בדואר רשום, תוך 30 יום
 j י מהיום שבו הומצא לו עותק בקשת הפטור, תשובה מנומקת במספר עותקים
 העולה בשלושה על מספר המשיבים הנותרים ועותק של כל תשובה יומצא

 על ידי יושב ראש המועצה למבקש ולכל משיב שלא הגיש את התשובה.
 ו (ז) בתום המועד האחרון להגשת התשובות, אך לא לפני תום
 ן שלושים יום מתאריך פרסום ההודעה בדבר רישום השינוי לפי סעיף 23
 1 לחוק, יקבע יושב ראש המועצה את המועד לדיון בבקשת הפטור ויזמין את

 .'.'') המבקש והמשיבים.

 1 ס״ח 1286 תשי״ט, עמ׳ 152 ; ם״ח ses, תשכ״א, עט׳ 34 ; פ״ח 404, תשכ״ב, עט׳ 141.

 2 ק״ת 1,976 ת׳ע״ד, עמי 532 ; ה״ת 1415, תמב״נ, עמ׳ 895.

R.10.1864 ,14 קוב׳ז התקנות 1684, •ב׳ בחשו! תשב״ח 



 (ח) לא הוגשה תשובה במועד הקבוע > אמוד, או לא הובעה התנג־
 דות בתשובות שהוגשו על פי תקנה זו, דשאי י •שב דאש המועצה להחליט

 בבקשת הפטור בלי להזמין הצדדים.

 (ט) יושב ראש המועצה ימציא איז החלטתו בכתב למבקש
 ולמשיבים״,

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגבלים עסקיים (סדרי ה יין של המועצה) (תיקון)׳ ח׳»מ
 תשכ״ה—1964״.

 כ״ג בתשרי תשכ״ה (29 בספטמבר 1964)
ף ס ו ב י ) ד 7 0 0 2 מ 5 ח ) 

 שד המשפטים

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—3 !19

ות בדכר ביטוח מפני פגיעה בע>,ודה  תקנ

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15, 38 ר115 לחוק הבימיח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 אני מתקין תקנות אלון:

 1. בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד— תיקו!
 ״ ״ התוספת

 21954- - השניה
 (1) בחלק א׳, בסעיף 7, בטור 2, במקום ״בייצו ־ או שחרור״ יבוא ״בייצור,

 פיתוח או שחדור״.
 (2) בחלק בי, בסעיף 1 —

 . י (א) בטור 1, במקום ״מחלה המועברת לאדם מכל חי שאינו אדם״
 י יבוא ״מחלה הנגרמת על ידי מיקרואורגניז ו והמועברת לאדם מכל מקור

 שאינו אדם״.
 (ב) בטור 2׳ במקום ״ביולוגיות׳•׳ יבוא ״ביולוגיות, מיקרוביולוגיות,

 ביוכימיות״.

 2. תחילתה של תקנה 1(2) היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 ב *פדיל 1963). תחילה

׳ חשפ קת) י ת  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח ג פני פגיעה בעמדי׳) (
 תשב״ה—1964״.

 ח׳׳בתשרי תשכ״ה (14 בספטמבר 1964)
ן , ו ל ל א א ג  (חט 75034) י

 ^ שד העבלדה

 1 ס״ ח 137, ת&י׳׳ד, עמי 6.

 2 ס״ ת 440, תש י ״ד, עט׳ 650.
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 הלאומ

.1 

 תשט״ז
 ״קב

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר קביעת דרגת׳׳נכות לנפגעי עבודה י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 והסעיפים 8 ו־9 לתוספת החמישית לחוק הביטוח
 י, תשי״ד—1953 1. אני מתקין תקנות אלה:

 במקום תקנה 14 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
, יבוא: 2 1956— 

ת 14. (א) לא פורטה הפגימה במבחנים, תיקבע דרגת הנכות לפי הפגי ו ג י י ת ״ 1 י י  מות מחוץ י
 ?טב^ניש כה׳ הדומה לה, לדעת הועדה, מבין הפגימות שפורטו במבחנים.

 (ב) לא נמצאה, לדעת הועדה, פגימה דומה כאמור בתקנת משנה
 (א), תיקבע דרגת הנכות לפי הפגימה הדומה לה מבין הפגימות שפורטו
 במבחנים שבתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות),

 תשי״א—31951(להלן בתקנה זו — תקנות הנכים).

 (ג) הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק להוראות תקנות
׳ ומשהחליטה כך יעמוד הנפגע בפני ועדה אחרת בהרכב  משנה (א) או(ב)
 של שלושה פוסקים רפואיים. שייבחרו על ידי הרופא המוסמך, ובסמכותם
 יהיה לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתם, בהתחשב במבחנים שב־
 תוספת לתקנות אלה ושבתוספת לתקנות הנכים, ודין הועדה האחרת כדין

 הועדה לעניו תקנות אלה״.

 2. ייתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)
 (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 הח5פת תקנה 14

 השט

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 ח׳ בתשרי תשכ״ה (14 בספטמבר 1964)
 (חט 758301)

 1 0״¡! 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 ק״1< 612, תשט״ז, עט׳ 864.
 165, תשי׳׳א,׳ עט׳ 799.

 142 קובץ התקנות 1684, ב׳ גתשון• תשכ״ה, 8.10.1964



 פקודת בתי הדואר
ות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקיז תקנות אלה:

 תיקו! התוספת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדואר אוויר לחוץ־לארץ), תשכ״ד—1964 2 —

ת ו ד י ש  ה

ג ״ ק ה ב ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ח ו ל ש  מ

 למעלה
 מ־!9
 לד 10

 למעלה
 מ־9

 עד 91

 למעלה
 מ־!8
 עד 9

 למעלה
 מ־8

 עד 84

 למעלה
 מ־!7
 עד 8

 למעלה
 מ־7

 עד!ד
-

 1מעלה
 מ־!6
 עד 7

 למעלה
 מ־6

 עד64

 למעלד•
 מ־!5
 עד6

 למעלה
 מ־5

5i עד 

 למע>ה
 מ־!4
 ער 5

 למעלה
 מ־4

 עד 41

 למעלה
 מ־!3
 עד 4

 למעלה
 מ־3

 ער 31

 למעלה
 גד!2
 עד 3

 למעלה
 מ־2

 עד 21

 למעלה
 מ־!1
 עד 2

 למעלה
 מ־1

 עד!1

 למעלה

 עד 1
 עי 1

 לירות לירות לירות .לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות

 6.03 9.31 13.72 17.00 20.29 23.57 28.42 31.71 34.99 38.27 43.91 47.19 50.47 53.76 57.04 60.32 63.61 66.89 70.17 73.46״

 ן,. 128.29 136.33 144.36 152.40 160.44 168.47"
120,25! 112.22 104.18 96.15 85.27 77.23 69.19 61.16 51.55 43.52 35.48 27.44 18.43 10.39 

 3.72 5.10 7.25 8.62 10.00 11.37 14.02 15.39 16.76 18.13 22.44 23.82 25.19 26.56 27.93 29.30 30.68 32.05 33.42 34.79״

"67.13 64.19 61.25 58.31 55.37 52.43 49.49 46.55 43.61 40.67 34.55 31.61 28.67 25.73 21.27 18.33 15.39 12.45 8.72 5.78 

32.83 32.00 30.19 29.35 27.54 26.71 24.89 24.06 22.25 21.41 17.15 16.32 14.51 13.67 10.68 9.85 8.04 7.20 4.70 3.87 

"23.03 22.20 21.37 20.53 19.70 18.87 18.03 17.20 16.37 15.53 12.25 11.42 10.58 9.75 7.74 6.91 6,08 5.24 3.72 2.89 

 1• 29.40 30.87 32.34 33.81 8י-35 36.75"
27.93í 26.46 24.99 23.52 19.60 18.13 16.66 15.19 12.54 11.07 9.60 8.13 5.98 .4.51 

"128.14 122.07 115.99 109.92 103,84 97.76 91.69! 85.61 79.53 73.46 64.93 58.85 52.78 46.70 39.45 33.37 27.30 21.22 14.46 8.38 

110.99 
"115.89 

105.80 
110.45 

100.60 
105.01 

95.41 
99.58 

90.22 
94.14 

85.02 
88.70 

79.83 
83.26; 

74.63 
77.82 

69.44 
72.38 

64.24 
66.94 

56.35 
58.80 

51.16 
53.36 

45.97 
47.93 

40.77 
42.49 

34.35 
35.82 

29.16 
30.38 

23.96 
24.94 

18.77 
19.50 

12.84 
13.33 

7.64 
7.89 

 8.18 14.02 20.63 26.46 32.29 38.12 45.23 51.06 56.89 62.72 71.50 77.33 83.16 88.99 94.82 100.65 106.48 **12.3 ! 518.15 98י123"

"118.10 \ U2.41 106.73 101.05 95.36 89.68 83.99! 78.31 72.62 66.94 59.78 54.10 48.42 42.73 36.07; 30.38 24.70 19.01 12.84 7.15 

 3.87 5.59 7.99 9.70 11.42 13.13 16,22 17.94 19.65 21.37 25.53 27.25 28.96 30.68 32.39 34.11 35.82 37.54 39.25 י «40.9»

74.98 
 78.90״

71.64 
75.56 

68.31 
72.23 

 64.98 י
68.90 

61.65 
65.57 

58.31 
6Z23 

54.98 
58.90 

51.65 
55.57 

48.32 
52.24 

44.99 
48.91 

38.22 
40.18 

34.89 
36.85 

31.56 
33.52 

28.23 
30.19 

23.42 
24.89 

20.09 
21.56 

16.76 
18.23 

13.43 
14.90 

9.11 
10.09 

5.78 
6.76 

\ 74.24 70.91 
"78.16 74.63 

«.58 
71..0 

64.24 
67.58 

60.91 
64.05 

57.58 
60.52 

 ו
54.25J 
56.99! 

i 

50.91 
53.46 

47.58 
49.93 

44.25 
46.41 

37.98 
39.94 

34.65 
36.41 

31.31 
32.88 

27.98 
29.35 

23.37 
24.55 

20.04 
21.02 

16.71 
17.49 

13.38 
13.97 

9.26 
9.65 

5.93 
6.13 

"102.03 97.27 92.52 87.77 83.01 78.26 73.51¡ 
 ן

68.75 64.00 59.25 51.94 47.19 i%U 37.68 31.66 26.90 22.15 17.40 11.86 7.11 

 7.94 13.97 20.63 26.66 32.69 38.71 45.87 51.89 57.92 63.95 71.99 78.01 84.04 90.071 96.10 102.12 108.15 114.18 120.21 126.23״

ץ ר א  ה

 (1) במקום הפרט ,,אוגנדה״
 יבוא: ״אוגנדה

 (2) במקום הפרט ״אוסטרליה״
 יבוא: ״אוסטרליה

 (3) , במקום הפרט ״איטליה״
 יבוא: ״איטליה

 (4) במקום הפרט ״איסלנד״
 ייבוא: ״איסלנד

 (5) במקום הפרט ״אירן״
 יבוא: ״אירן *

Khorramshar, Abadan Boucher 
Bandar, Abbas Tabriz (Tauris), 
Bandar, Pahlavi, Zahedan, Machhad 
(Meched), Chiraz, Ispahan. 

 כל מקום אחר
 (6) במקום הפרט ״אלבניה״

 יבוא: ״אלבניה

 ״אל סלודור
 הפרט ״אנגולה"

 אנגולה—לואנדה
 כל מקום אחר

 הפרט ״אנטילים הולנדיים
 ״אנטילים הולנדיים

 הפרט ״ארצות הברית״
 ״ארצות הברית
 הפרט ״בלגיה״

 ״בלגיה
 הפרט ״ברית המועצות״

 ״ברית המועצות:
 החלק שבאירופה

 החלק שבאסיה
 הפרט ״גאנה״

 ״גאנה — אקרה
 כל מקום אחר
 הפרט ״גבון״

 ״גבון
 הפרט ״גויאנה הצרפתית״

 ״גויאנה הצרפתית

(8) 

¡(9) 

 יבוא:
 במקום
 יבוא:

 במקום
 יבוא:

 (10) במקום
- יבוא:

 (11) במקום
 יבוא:

 (12) במקום
 יבוא:

 (13) במקום
 יבוא:

 (14) במקום
 יבוא:

 (15) במקום
 יבוא:

 * על השולח לציין על גבי כל חבילה "Par avion jusqu'à destination" חוקי א״ מ ברר כי, פרס קט״ו, עמ׳ 1155 : ם׳׳ח 387, תשכ״ג, עמי 44. ק״ת 1539, תשמיד, עמי 700.
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ת ו ר י ש  ה

ק ג ה ב ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ח ו ל ש  מ
ץ ר א  ה

 לגמולו״!
 מ־!9
 עד 10

 למעלה
 מ־9

 עד 91

 למעלה
 מ־!8
 עד 9

 למעלה
 מ־8

 עד 81

 למעלה
 מ־!7
 עד 8

 למעלה
 מ־7

 עד 71

 למעלה
 מ־!6
 עד 7

 למעלה .
 >מ־6

 עד 61

 למעלה
 מ־!5
 עד 6

 למעלה
 מ־5

 עד !5

 למעלה
 מ־!4
 עד 5

 למעלה
 מ־4

 עד 41

 למעלה
 מ־!3
 עד 4

 למעלה
 מ־3

 עד !3

 למעלה
 מ־!2
 עד 3

 למעלה
 מ־2

 עד!2

 למעלה
 מ־!1 :
 עד 2 1

 למעלה
 מ־1

 עד!1

 למעלה
 מ־1
 עד 1

 עד 1

ץ ר א  ה

-• לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות ?ירות לירות לירות לירות לירות לירות

36.69 
 36.69״

38.03 
38.03 

36.36 
36.36 

34.69 
34.69 

33.03 
33.03 

31.36 
3136 

s 29.70 
29.70 

28.03 
28.03 

26.36 
26.36 

24.70 
24.70 

20.58 
20.58 

18.92 
18.92 

17.25 
17.25 

15.58 
15.58 

12.74 
12.74 

11.07 
11.07 

9.41 
9.41 

7.74 
7.74 

5.39 
5.39 

3.72 
3.72 

 (16) במקומ הפרט ״גרמניה״
 יבוא: ״גרמניה:

 רפובליקה דמוקרטית
 רפובליקה פדרלית

 6.52 10.68 15.63 19.80 23.96 28.13 33.57 37.73 41.90 46.06 52.78 56.94 61.11 65.27 69.44 73.60 77.77 81.93 86.10 90.26״
 (17) במקום הפרט ״דהומיי״

 יבוא: ״דהומיי רפובליקה

"124.37 118.49 112.61 106.73 100.85 94.97 89.09 83.21 77.33 71.45 63.12 57.24 51.36 45.48 38.42 32.54 26.66 20.78 14.11 8.23 
 (18) במקום הפרט ״דומניקאנית״

 יבוא: ״דומניקאנית רפובליקה

 10X37 97.13 91.88 86.64 81.39 76.15 70.91 65.66 57.38 52.14 46.90 41.65 34.60 29.35 24.11 18.87 12.40 7.15 107.61 112.86״
 (19) במקום הפרט ״דרום אפריקה״

 יבוא: ״דרום אפריקה

"123.49 117.71 111.92 106.14 100.36 94.58 88.79 83.01 77.23 71.45 62.72 56.94 51.16 45.38 38.32 32.54 26.76 20.97 14.41 8.62 
 (20) במקום הפרט ״האיטי"

 יבוא: ״האיטי רפובליקה

"61.25 58.61 55.96 53.32 50.67 48.02 45.38 42.73 40.08 37.44 32.10 29.45 26.80 24.16 19.70 17.05 14.41 11.76 7.79 5.15 
 (21) במקום הפרט ״הודו״

 יבוא: ״הודו

"41.65 39.89 38.12 36.36 34.60 3X83 31.07 29.30 27.54 25.76 21.56 19.80 18.03 16.27 13.33 11.56 9.80 8.04 5.59 3,82 
 (22) במקום הפרט ״הולנד״

 יבוא! ״הולנד

"37.00 35.53 34.06 32.59 31.12 29.65 28.18 26.71 25.24 23.77 19.36 17.89 16.42 14.95 12.20 10.73 9.26 7.79 5.54 4.07 
 (23) במקום הפרט ״הונגריה״

 יבוא: ״הונגריה

 8.67 , 14.75 21.61 27.69 33.76 39.84 47.19 53.27 59.34 65.42 74.44 80.51 86.59 92.67 98.74 104.82 110.90 116.97 123.05 129.12״
 (24) במקום הפרט ״הונדורס״

 יבוא: ״הונדורס רפובליקה

"90.26 86,10 81.93 77.77 73.60 69.44 65.27 61.11 56.94 52.78 46.06 41.90 37.73 33.57 28.13 23.96 19.80 15.63 10.68 6.52 
 (25) במקום הפרט ״וולטה עילית״

 יבוא: ״וולטה עילית

 3.87 5.05 7.01 8.18 9.36 10.54 12.99 14.16 15.34 16.51 20.83 22.00 23.18 24.35 25.53 26.71 27.88 29.06 30.24 31.41״
 (26) במקום הפרט ״וטיקן״

 יבוא: ״וטיקן — קריה

121.2» 
"128.63 

115.60 
122.95 

109.92 
116.53 

104.23 
110.85 

 צ5&9
104.43 

92.86 
98.74 

87.18 
92.32 

81.49 
86.64 

 75.81 ן
80.22 

70.12 
74.53 

61.99 
65.66 

56.31 
59.98 

50.62 
53.56 

44.94 
47.88 

38.27 
40.48 

32.59 
34.79 

26.90 
28.37 

21.22 
22.69 

14.65 
15,39 

8.97 
9.70 

 ודגי) 3«הומ הפרט ״ונצואלה״
 יבוא: ״ונצואלה — קאראקס

 כל מקום אחר

"90.26 86.10 81.93 77.77 73.60 69.44 65.27 61.11 56.94 52.78 46.06 41.90 37.73 33.57 28.13 23.96 19.80 15.63 10.68 6.52 
 (28) במקום הפרט ״חוף השנהב״

 יבוא: ״חוף השנהב רפובליקה

"73.46 70.17 66.89 63.61 60.32 57.04 53.76 50.47 ; 47.19 43.91 38.27 34.99 31.71 28.42 23.57 20.29 17.00 13.72 9.31 6.03 
 (29) במקום הפרט ״טנגניקה״

 יבוא: ״טנגניקה

"36.02 34.60 33.18 31.75 30.33 28.91 27.49 26.07 24.65 23.23 18.87 17.45 16.02 14.60 11.91 10.49 9.07 7.64 5.44 4.02 
 (30) במקום הפרט ״יוגוסלביה״

 יבוא: ״יוגוסלביה״

"24.26 23.42 22.59 21.76 20.92 20.09 19.26 18.43 17.59 16.76 13.23 12.40 11.56 10.73 8.67 7.84 7.01 6.17 3.87 3.04 
 (31) במקום הפרט ״יוון״

 יבוא: ״יוון

 7.60 12.59 18.38 23.37 28.37 33.37 39.64 44.64 49.64 54.64 62.58 67.58 1' 72.57 77.57 82.57 87.57 92.57 97.57 102.56 107.56״
 (32< במקום הפרט ״יפן״

 יבוא: ״יפן

"91.88 87.67 83.45 79.24 75.02 70.81 66.60 62.38 58.17 53.95 46.80 42.58 38.37 34.16 28.67 24.45 20.24 16.02 11.03 6.81 
 (33) במקום הפרט ״ליבריה״

 יבוא: ״ליבריה

"90.26 86.10 81.93 77.77 73.60 69.44 65.27 61.11 56.94 52.78 46.06 41.90 37.73 33.57 28.13 23.96 19.80 15.63 10.68 6.52 
 (34) במקום הפרט ״מאוריטניה״

 יבוא: ״מאוריטניה רפובליקה

"90.26 86.10 81.93 77.77 73.60 69.44 65.27 61.11 , 56,94 52.78 46.06 41.90 37.73 33.57 28.13 23.96 19.80 15.63 10.68 6.52 
 (35) במקום הפרט ״מאלי״

 יבוא: ״מאלי רפובליקה

 7.11 11.86 17.40 22.15 26.90 31.66 37.68 42.44 47.19 51.94 59.25 64.00 1 68.75 73.51 78.26 83.01 87.77 92.52 97.27 102.03״
 (36) במקום הפרט ״מרכז אפריקנית
 יבוא: ״מרכז אפריקנית רפוב׳

"98.25 94.09 89.43 85.27 80.61 76.45 71.79 67.62 62.97 58.80 50.38 46.21 41.56 37.39 30.38 26.22 21.56 17.40 11.37 7.20 
 (37) במקום הפרט ״ניאסלנד״

 יבוא: ״מאלאווי

"90.26 86.10 81.93 77.77 73.60 69.44 65.27 61.11 | 56.94 5X78 46.06 41.90 37.73 33.57 28.13 23.96 19.80 15.63 10.68 6.52 
 ;38) במקום הפרט ״ניג׳ר״

 יבוא: ״ניג׳ר
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 יה ש י ר ו ת

ה ב ק ׳׳ ג ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ח ו ל ש  מ
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 למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למע׳»־. למעלה לו ?עלה למגלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה
! מ־4 מ־1 מ־!1 מ־2 מ־ן2 מ־3 מ־3£ מי4 מ־^4 מ־5 מ־ן5 מ־6F i 6 מ־7 מ־ן7 מ־8 מ־!8 מ־9 מ־!9 ד  ע
7 עד*7 עד 8 עד *8 עד 9 עד 9i עד 10  עד 1 עד!1 עד 2 עד ן2 . עד 3 עד *3 עד 4 עד 4i עד 5 עד*5 עד 6 עד*6 ׳ ד

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לירות לןרות לירות לירות לירות. לירות לירות לירות
 (39) במקום הפרט ״ניו־זילנד״

 יבוא: ״ניו־זילנד 11.56 20.48 30.14 39.06 47.97 56.89 67.04 75.96 84.87 93.79 104.82 113.74 122.66 7 ;.131 140.49 149.41 158.33 167.25 176.17 185.09"
 (40) במקום הפרט ,,ניקרגואה״

 יבוא: ״ניקרגואה 9.11 15.44 22.44 28.77 35.09 41.41 48.91 55.23 61.55 67.87 76.64 82.96 89.28 1 95.6 101.93 108.25 114.57 120.89 127.21 133.53״
 (41) במקום הפרט. ״סיירה ליאונה״

 יבוא: ״סיירה ליאונה 7.30 11.42 16.42 20.53 24.65 28.77 34.30 38.42 42.54 46.65 52.87 56.99 61.11 2|65.2 69.34 73.46 77.57 81.69 85.81 89.92"
 (42) במקום הפרט ״פין״

3 , , 3 2110.45,י 115.89 2 2 105.01 » , , י 88.70 יי', 3 94.14 «״ 3 99.58 2 2 83.26 3 , 2 77.82 3 , 2 72,38 3 ,  יבוא: ״סין(טייפה)« 8.23 13.67 19.80 25.24 30.68 36.12 42.73 2 248.17 53.61 2 59.05 2 66.94 2
 (43) במקום הפרט ״פולניה״

 יבוא: ״פולניה 4.07 5.73 8.13 9.80 11.47 13.13 16.02 17.69 19.36 21.02 25.33 27.00 28.67 30.33 32.00 33.67 35.33 37.00 38.66 40.33"
 (44) במקום הפרט ״פיליפינים״

 יבוא: ״פיליפינים ** 7.35 11.96 17.84 22.44 27.34 31.95 38.32 42.93 47.83 52.43 59.29 63.90 68.80 !73.4 78.31 82.91 87.81 92.42 97.32 101.93"
 (45) במקום הפרט ״פנמה״

"131.57 125.40 119.23 113.05 106.88 100.70 94.̂  יבוא: ״פנמה רפובליקה 9.26 15.44 22.39 28.57 34.74 40.92 48.37 54.54 60.72 66.89 76.00 82.18 88.35 3
 (46< במקום הפרט ״פרו״

 יבוא: ״פרו 11.07 18.08 26.56 33.57 41.36 48.37 57.33 64.34 72.13 79.14 89.38 96.39 104.18 111.1 118.98 125.99 133.78 140.79 148.58 155.59"
 (47) במקום הפרט ״צ׳אד״

"102.03 97.27 92.52 87.77 83.01 78.26 73.51 68.75 64.00 59.25 51.94 47.19 42.44 37.68 31.66 26.90 22.15 17,4p 11.86 7.11 יבוא: ״צ׳אד רפובליקה 
 (48) במקום הפרט ״צ׳כוסלובקיה״

 יבוא: ״צ׳כוסלובקיה 4,26 5.93 8.38 10.05 11.71 13.38 16.32 17.98 19.65 21.32 25.92 27.59 29.26 ̂ 30.9 32.59 34.25 35.92 37.59 39.25 40.92"
 (49) במקום הפרט ״קובה״

"140.89 134.22 127.56 120.89 114.23 107.56 10O.9Í0 94.23 87.57 80.90 71.30 64.64 57.97 51.31 43.37 36,70 30.04 23.37 15.93 9.26 יבוא: ״קובה — הבאנה 
 (50) במקום הפרט ״קולומביה״

 יבוא: ״קולומביה:

"148.48 
י י• — -י - Q.Qfl ,בוגוטה וברנקילד 

 כל!מקום אחר 9.90 16.47 25.78 32.34 38.91 45.48 55.28 61.84 68.41 74.98 89.38 95.95 102.52 5 ».109 115.65 122.21 128.78 135.35 141.91 148.48"
 (51) במקום הפרט ״קוסטה ריקה*׳:,,

"129.86 123.69 117.51 111.34 105.16 98.99 92.8 L 86.64 80.46 74.29 65.66 59.49 53.32 47.14 39.79 33.62 27.44 21.27 14.41 8.23 יבוא: ״קוסטה ריקה 
 (52) במקום הפרט ״קנדה״

"111.97 106.93 101.88 96.83 91.78 86.74 81.6b 76.64 71.59 66.55 56.70 51.65 46.60 41.56 34.35 29.30 24.26 19.21 12.25 7.20 111.97" יבוא: ״קנדה 
 (53) במקום הפרט ״קניה״

 יבוא: ״קניה 6.03 9.31 13.72 17.00 20.29 23.57 28.42 31.71 34.99 38.27 43.91 47.19 50.47 53.76 57.04 60.32 63.61 '66.89 70.17 73.46״
-  (54) במקום הפרט ״רודפיה״ .

 יבוא: ״רודסיה הדרומית 6.27 10.44 15.63 19.80 24.06 28.23 34.16 38.32 42.58 46.75 53.81 57.97 62.23 66.40 70.66 74.83 79.09 83.26 ץ 87.52 69<91
 רודפיה הצפונית 7.30 11.47 17.59 21.76 26.51 30.68 37.78 41.95 46.70 50.87 59.39 63.56 68.31 72.48 77.23 81.39 86.15 90.31 \ •>95.07י 99.23״

 (55) במקום הפרט ״רומניה"
 35.53 00.ד3״

' \ 
י 28.1 29.65 31.12 32.59 34.06 י  יבוא: ״רומניה 4.07 5.54 7.79 9.26 10.73 12.20 14.95 16.42 17.89 19.36 23.77 25.24 26.71 ־

 (56) במקום הפרט ״תאילנד״
 יבוא: ״תאילנד 7.55 12.01 17.25 21.71 26.17 30.63 36.36 40.82 45.28 49.74 57.14 61.60 66.06 70.52 74.98 79.43 83.89 88.35־ 92.81 . 97.27"

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ) (תיקון), תשכ״ה—1964״. ן׳ .2

ן ו ש ו ש ה י ל ) i א ר ב מ ט פ ס ב 3 ) ד ״ כ ש  1964כ״ובאלול ת
) שר הדואר 7 6 0 0 ט 5 ח ) 

 * •Q האיים ; Formosa (Taiwan), Pe»ghu (Pescadores), Quemoy, Matsu• החבילות ל- Matsu יועברו מ־ Formosa בךךך ךןוךן [
! ' .Quemoy - 2 .לקבלות ל ( ן נ  חבילות העולות במשקלן על 3 ק״ג אי

. 1 . - Matsu. י 3  חבילות העולות במשקלן על 5 ק״גיאיגן' מתקבלות ל (
.Baguio, Caloöcan (Rizal), Cebú, Davao, Iloilo, ¿andaluyong (Rizal), Manila, Quezon City, Rizal City (Rizal), San Juan (Rizal), Taolaban, Zamboanga; ; חבילות העולות במשקלן על 5 ק״ג מתקבלות למקומות הבאים בלבך ** 
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 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

 צו בדבר התאגדותם-של נאמני קרן למפעלי שיקום למוגבלים

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה1
, אני מצווה לאמור:  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

לן _ רשות ?התאגד  1. מרדכי ורטהיימד, עמרם בלום׳ דוד וייסבדוד, יהודה שיף וחנה ברקוביץ (לה
 הנאמנים) רשאים להתאגד.

י ' ^ " פ  2. שם התאגיד יהיה ״קרן למפעלי שיקום למוגבלים״. ש

 3. מטרת התאגיד היא מימון והפעלת המתפרות הקיימות בתל־אביב־יפו, יהוד, נם־ציונה מטרת התאגיד
 וכפר־יונה והקמת מפעלים נוספים להעסקת מוגבלים ולשיקומם.

י וחשבו! ° ד ^ ד י ג א ת ל 8*ילוי* ה י ע ת נ  4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבת ש
 דרישת הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו. וידיעות

 5. ל^ו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן למפעלי שיקום למוגבלים), תשכ״ה— השט
 1964״.

 כ״ג בתשרי תשכ״ה (29 בספטמבר 1964)
ף ס ו < ד ב י 7 8 0 0 מ 3 ח ) 

 שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרד א׳ פר? י״ד, עמי 107.

 21 עייר תש״ח, תום׳,א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר הטלת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על רצועת קרקע ברוחב עד 50 מטר היוצאת מנקודת ציון 5170528! תחולת
 הפקודה

 הנמצאת בדימונה ועד נקודת ציון 15170358 הנמצאת באודון כמסומן בתשריט הערוד בקנה
 מידה 1:100000 והחתום בידי ביום כ״ג בתשרי תשכ״ה (29 בספטמבר 1964).

" התשר״ט ה ד מ ח ת "י* א ו ל י ג ד ן ת ייעביייי י י ע ש  2. העתקים מהתשריט האמור מופקדים לעיון ב
 מקומות האלה:

 (1) אגף רישום והסדר הקרקעות, מגרש הרוסים׳ ירושלים«
 (2) לשכת רישום הקרקעות, ירושלים.

 1 ע״ר 1043, תום׳ 1 טס׳ 1305, עט׳ 40.
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 (3) מינהל מחוז הדרום, באו״שבע«
 (4) לשכת מהנדס מחוז הדרום, רכבת ישראל, תל־אביב.

 ומום 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ברזל מספד 23),
 תשביה—1964״.

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  כ״גבתשריתשכ״ה (29בספטמבר1964) י
מ 75501< שר התחבורה ח ) 

 ״גדיסת
 מועמד

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959

 כללים ונוהל לבדיקות רפואיות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29׳ 31 ד32 לחוק שידות המדינה (מינויים), תשי״ט—
 1959 *, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

 1. בכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ״א—21961
 (להלן — הכללים העיקריים)* במקום הסעיפים 2 ו־3 יבוא:

 2. בדיקה רפואית של מועמד, כולה או חלקים ממנה, תבוצע על ידי
 רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים שמינה שר הבריאות או מי
 שהוסמך לכך על ידיו, או על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות אשד
 ייקבעו מזמן לזמן בהסכם בין נציב השירות או מי שהוסמך על ידיו ובין

 קופת החולים המוכרת.

 3. לא בוצעה בדיקה רפואית של מועמד, כולה או חלקים ממנה, על
 ידי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים כאמור בסעיף 2, יישלח
 המועמד לשם ביצוע הבדיקה הרפואית או חלקים ממנה, אל קופת החולים
 המוכרת שאליה הוא משתייך; ואם לא היה המועמד חבר קופת חולים

 מוכרת, יישלח אל קופת חולים מוכרת לפי בחירתו.״

 2. בסעיף 4(א) לכללים העיקריים, במקום המלים ״קופת החולים המוכרת תודיע את
 תוצאות הבדיקה הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית״ יבוא ״תוצאות הבדיקה הרפואית

 יועברו בכתב ללשכת הבריאות המחוזית״.

 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות)
 (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 נוהל שליחת
 מועמד

 ?קופת חוליפ
 מוכרת

 החלפת
 סעיפיה 2 ו־3

 תיקו! םעיוי 4

 חשנו

י ר ן ש ב ו א  ר
 יושב ראש ועדת השירות

 ח׳ בתשרי תשכ״ה (14 בספטמבר 1964)
 (חמ 720816)

 1 ס״ח 279, תשי׳׳ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת 1133, תשכ״א, עט׳ 1594 ; ק״ת 1204, תשכ״ב, עט׳ 61 ; ק״ת 1299, תשכ״ב, עט׳ 1758 : יףת 1464,

 תשכ״ג, עט׳ 1715.

 150 .קובץ התקנית 1634, נ׳ נח׳עח תשכ״ה, 8.10.1964



 מדוד לסזלנזון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לאבדםנאן בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וסעיף 77 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית אבדסנאן חוק עזר זה:  התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופניס, שאינם מונעים בכוח מיכני«

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אבו־םנאן ן
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן!
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה!

 ״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בד־ רשיוז
ח לאופניים י א ד נ , ה ד ד ו צ , ב ד ע ו ב ם ק ב ש ו י מ ר ו ח א מ ׳ ו ת ר ח  תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית א

 לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.

 (ב) העובר על הודאות סעיף קטן(א), דינו — קנס חמישים לירות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, וד,ןא בקשחלמו״
״ י 1 8 '  רשאי ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתיתו. ר

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחד שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והס מצויידיס בפנס
 אור קדמי, בזרקור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.

 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (ד) תקפו של הרשיון עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שתי לירות׳ אולם אם ניתן הרשיון
 :אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגדה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחיודמספר, וכן יחליף כל לוחית־מספר ?וחית־טספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספד חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרה של 50 אגורות.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 7, תשכ״א, עש׳ 173.

 קובי! התקנות 1634, ב׳ בחשה תשכ״ה, 8.10.1964



 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבו־סנאן (רשיונות לאופניים), תשכ״ה—1964״.

ן ח׳ י ר א מ ל  נתאשר. ע ב ד ל ל ה ס
 כ׳ באלול תשכ״ד (28 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית אבדסנאן

 (חט 81182)
 אני מסכים.

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שר התחבורה

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר ליבנה בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 המקומית יבנה חוק עזר זה:

, בתוספת —  תיקח 1. בחוק עזר ליבנה (היטל עינוגים), תשי״ד—1953 2
 התוספת

 (1) בכל מקום, במקום ״כפר יבנה״ קרי ״יבנה״;
 (2) בתוספת, בסעיף 1, במקום סעיף קטן(ב), יבוא:

 . ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 כרטיס שמחירו

 באגודות שיעור ההיטל

 עד 47.8 19.5 אגורות
 למעלה כד47.8 עד 54,3 25.5 אגודות
 למעלה מ־54.3 עד 59.8 30 אגורות

 למעלה כד59.8 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.״

ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ה—1964״. ע  ״

׳ ז י ז ן ח ו ר ה  נתאשר. א
 כ׳ באלנלתשכ״ד (28 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית יבנה

 (חט 831708)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ק״ת 394, תשי״ד, עט׳ 64 : ק״ת 840, תשי״ט, עמ׳ 239.

 112 קובץ התקנות 1634, ב׳ כחשה תשכ״ה, 8.10.1964



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 י . . חוק עזר למצפה־רמון בדבר צעצועים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית מצפה־דמון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— ה גריית
 ״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו« !,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מצפרדרמון >
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה 5

 ״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה ?
 ״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אוויר מסוכן!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן.

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

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי,
 ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

 5. ראש המועצה רשאי לתת היתר, לקבוע את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נתינתו׳ אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגדה בסך שלוש לירות.

 לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתד או שלא בהתאם לתנאי

 ייצור צעצועים
 מסוכנים
 ומכירתם

 הפע?ת
 צעצועים

 מסוכנים י!

 בקשה ?מת!
 היתד

 מת! היתד
 ותנאיו

 פקיעת היתר

 אגרת היתר

 חובת
 אפוטרופוס

 סמכויות כניסה
 ובקורת׳

 ענשים

.8 
 ההיתר.

 9. (א) פקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה׳ לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
 כדי לברר אם קרימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־רמון (צעצועים מסוכנים), תשכ״ה—1964״. ה*0

ץ י ב ו ק ש ד ב ה  ד
 ראש המועצה המקומית מצפה־רמון

 נתאשר.
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964)

 (חט 84082)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, חום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 קובץ התקנות 1684, ב׳ בחשו! תשכ״ה, 8.10.1964 153



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר למצפה־רמון בדבר עקירת עצים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית מצפה־רמון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מצפה־רמון,׳

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!
 ״עקירת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שדיפתו או סילוקו.

 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים 14 ו־15 לפקודת
.  היערות2

 3. מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
 דעתו של ראש המועצה.

 5ירות

5 
10 
20 
30 

 בעד היתד לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור זה:
 כשהעץ שהיה לעקרו היה —

 עד 5 שנים
 למעלה מ־5עד 15 שנה

 למעלה מד15 עד 20 שנה
 למעלה מ־20 שנה

.4 

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברר אם ממלאים
 אחרי הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־רמון(עקירת עצים), תשכ״ה—1964״.

 הגדרות

 עקירת עצימ

 מתז היתד
 ותנאיו

 אגרת היתר

 רשות כניסה

 ע נש י פ

 השפ

ץ י ב ו ק ש ר ה ב  ד
 ראש המועצה המקומית מצפדדרמון

 נחאשר.
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964)

 (חמ 84081)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום' 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד אי, פרק ס״א, עמ׳ 690.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות(ביוב), תשכ״ב—1962

 חוק עזר לנשר כדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 11941, וחוק הרשויות
 המקומית (ביוב)׳ תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק)׳ מתקינה המועצה המקומית נשר חוק

 עזר זה:
ת י י ד ג  1. בחוק עזר זה— ה

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור!
 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נשר!
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה!

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשפ כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 לחוק!

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחובו המועצה למעט רחוב.

 2. . בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.
 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של דשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הדשות המקומית לכך.

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה המקומית או אחרי הרשעתו בדין.

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו 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 במקום עסקיו הרגילים או.הידועים
 לאחרונה. אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתוניס יומיים הנפוצים בתחום המועצה,

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר(ביוב), תשכ״ה—1964״. השם

 היט5 ביוב

 גניה נוםפח

 חיבור ביב
 פרטי ?ביוב

 איסור פגיעה
 בביוב

 עגשיט

 מסירת הודעה

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ם״ח 376, תשכ״כ, עמ׳ 96.
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 שיעור האגרה
 בלירות

 תופפת

 (סעיפים 2 ד3)

 ביב ציבורי

 1. עבור כל מ״ד של קרקע במגרש עם או בלי בנין קיים
 (כולל קרקע שעליה עומד בנין)

 2. עבור כל מ״ר של בניה ותוספת לבנין קיים

ט ו ק ר ח צ  י
 ראש המועצה המקומית נשר

 נתאשר.
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964)

 >חמ 8417001)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לשפיר •בדבר שימור רחובות

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית שפיר חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית שפיר ?

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן $

 י ״המהנדס״ —אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, 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 מעבד המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או בצדי

 הרחוב.

 מכשול ברחוב 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרוס נזק לרחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב, כל

 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לדגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 היתר לבתי ק6ח
 ולחנויות

 שינויים ברחוב

 «תיחת שוחות

 דרכי זהירות
 בכריית שוחה

 היתר

 מקלרחוב

 הודעות

 פילוס טכמו?
 וביצוע עבודות

 מסירת הודעות

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצדכי בית
 קנו,-, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתד שנית! או להתלותו, וכן לכלול

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד היתד כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגדה בסך לידה אחת לשנה לכל

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
 (ג) היתד שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד תאריך נתינתו, אלא

 אס כן בוטל לפי סעיף קטן(א).
 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. לא יכדה אדם שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 ב י י  6. אדם הכורה שוחה ברחוב ח
 (!) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים

 בלילה;
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה או

 עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן

 או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 8. (א) לא יגדום אדם נזק לרחוב.

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

 9. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הודאות סעיף 2, לסלק את

 המכשול >
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ר8(ב),

 לבצע את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 אתהעבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. לא מילא
 אחרי הוראות ההודעה, דשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק

 או הביצוע.
 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 או 8 (ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם
 לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
 ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום

 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).
 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידיי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק ש* או נשלחה בדואר במכתב
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 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים

 יומיים, הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 12. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר (שימור רחובות)׳ תשכ״ה—1964״.

ץ י ב ו ק ש ו ה מ ש  נתאשר. מ
 י״ח באלול תשכ״ד(26 באוגוסט 1964) ראש• המועצה האזורית שפיר

 (חט 856309)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית זכרון־יעקב בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 11941,•וסעיף 5
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, החליטה המועצה המקומית זכרון־יעקב
 שכתוס ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטות המועצה המקומית זכדון־יעקב בדבר קנס פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
 בקובץ התקנות 172, תשי״א, עמ׳ 1009, ובקובץ התקנות 1234, תשכ״ב, עמ׳ 531 — בטלות

 בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

י ו ב ל ק ע  נתאשר. י
 י״ח באלול תשכ״ד (26 באוגוסט 1964) ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

 (חט 82502)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119 ; פ״ח 410, תשפ׳׳ד, עט׳ 24.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 תיקון טעות דםופ
 בצו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ שפורסם בקובץ התקנות
 1632, תשכ״ה, עמ׳ 123, בתוספת, מספר החלקה שלצד שטח החלקה 1,707, במקום ״53״ צ״ל

 ״55״.

׳ נחשח תשכ״ח, 8.10.1964  קובץ חתקגוח 1634, נ
 אגורות י : : ־ הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


