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 קובץ התלןכדת
 כ״ה־באב תשכ״ז 1917 11 באוגוסט 1966
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ן מס׳ 3),¡ 1כ״ו—1966 קו (תי י פגיעה בעבודה) ח מפנ טו בי ) מי ות 1;2יטוח הלאו  מקנ
ת בתיץהדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר; זוץ־לארץ) (תיקון) ו  תקנ

 תשכ״ו—1966 י. . . . . .: . .
־החאר (תעריפים של שירותי הטלקס לחו׳דלארץ)(תיקון! ז׳ 5), תשכ״ו—1966 ות בתי  תקנ
ות בתי־הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום; זוץ־לארץ) (תיקון).  תקנ

 תשב״ ו—1966 . . ! .
ן מס׳ 24), תשכ״ו—966¡ ו ק י ת ) ( ה ב ו  צו־שעת־חירום (שיעור תשלום ח
ן מס׳ 25), תשכ״ו—66? ו ק י ת ) ( ה ב ו  צו־שעת־חירום (שיעור תשלום ח
 צו־שעת־תירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 19! — תיקון טעו!
ן (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 27), תשכ״ו—1966 . .  צו לעידוד החסכו
׳ 28), תשכ״ו—1966 . ׳ ס מ ) ( ה ס נ כ  צו לעידוד החסכון (פטור ממס ה

׳ 3) תשכ״ה—1965 (תיקו תשכ״ו—1966 ס מ ) ( ה ס נ כ ר ממס ה ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה
׳ 17), תשכ״ג—1963 (תיו: <, תשכ״ו—1966 ס מ ) ( ה ס נ כ ר ממס ה ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה
ר ממס הכנסה) (מס׳ 27), תשכ״ג—1963 (תי? ו, תשכ״ו—1966 ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מטולה—ראש־פיו: -טבריה—בית־שאן)
 (שינוי תווי בק״מ 48), תשכ״ו—1966 ן. . . . . .

 ,.צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מס׳ 13 : רעננה־ אשון־לציון—אשק
 לון—גבול) (עזה) ) (תיקון), תשכ״ו—1966

 כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (פיקוח על הסחר ג •זי אדמה) (תיקון)
! • . . . . .  תשכ׳׳ו—1966 י

- ו ״ כ ש  אכרזת תקנים (תקן ישראלי 96—שבט תשכ״א (פברואר 1961) — b : כבוש), ת
 1966 . . י!

 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 112—אלול תשכ׳׳ה (ספטמבר 1965) — ל ן פלחי אשכולויות
 משומר ע״י טיפול בחום), תשכ״ו—1966

 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 113—יולי 1955 — לפתן פלחי תפוחי־זו , תשכ״ו—1966
 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 147—אייר תשכ״ה (מאי 1965) — שיג י אפונה עם גזר)

 תשכ״ו—1966 . . . • , . . ;
 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 157—תמוז תשי״ח (יוני 1958) — זיו ירוקים כבושים)

, - . . !  תשכ״ו—1966 . • , . . . . .
 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 300—תשרי תשי״ט (ספטמבר 958) - לפתן שזיפים),

 תשכ״ו—1966

 מדור לשלטון מקומי
ות (היטל סעד ונופש) (תחומי רשויות מקומיות: שמשים לנופש או  צו הרשויות המקומי

׳ תשכ׳׳ו—1966 . . . • ן . . 2662 ( ן קו תי )  להבראה)
ק עזר לבנימינה (אספקת מים), תשכ״ו—1966 . . . . י . . 2652  חו
2671 . • : ת השמירה), תשכ״ו—1966 • • • ר ד ס ה ) ה ש נ מ ק עזר ל  חו



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

י פגיעה בעבודה ח מפנ טו ר בי ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הביטוח הלאומי, תשי׳׳ד—1953 ג
 תקנות אלה:

סת ׳המוסוות 1. בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—  תי

— 21954 

 (1) בחלק אי, בטור 1, בפריט 21, במקום שם המחלה יבוא:

 ״נזק באוזן הפנימית הנגרם על ידי רעש והמגיע להפחתת כושר השמיעה
 בכל אחת משתי האזניים מעל ל*40 דציבל בממוצע בתדירות הדיבור של

 1000,500 ו־2000 מחזורים לשניה״

/ אחרי פריט 16, יבוא:  (2) בחלק ב

ו התחולה י ר א  ת
 העבודות, המקצועות

 ״17. שם ׳המחלה או תהליכי ייצור

 עובדי מאפיות, טחנות קמח 4.65 1'
 ומכונות להכנת תערובת
 למזון מרוכז לבעלי חיים

 ובלבד שעבדו בעבודות אלה
 10 שנים לפחות

 מחלה אלרגית של דרכי
 הנשימה כתוצאה

 מרגישות לתבואות
 ולקמח

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון
 מם׳ 3), תשכ״ו—1966״.

 ג׳ באב תשכ״ו(20 ביולי 1966)
ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 >חמ 75084)

 1 ס״ח 137, תשי׳׳ד, עמי 6.

 2 ק״ת 440, ת׳עי״ד, עמ׳ 650; ק״ת 1899, ת׳עכ״ו, עמי 2324.

 2642 קיב׳ן התקנות 1917, כ״ה באב תשכ״ו, 11.8.1966



 . פקודת בתי הדואר
אר לחוץ־לארץ תי הדו ו ר ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 תיקון התוספח 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ), תשכ״ד—21964 —

ת ו ר י ש  ה

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

ץ ר א  ה

 למעלה
 מ־ן9
 עד 10

 למעלה
 מ־9

 עד |9

 למעלה

 עד 9

 למעלה
 מ־8

8è עד 

 למעלה
 מ־7£
 עד 8

 למעלה
 מ־7

 עד \י

 למעלה
 מ־*6
 עד 7

 למעלה
 מ־6

M עד 

 למעלה
 מ־ן5
 עד 6

 למעלה
 מ-5

 עד |5

 למעלה
 מ־*4
 עד 5

 למעלה
 מ־4

 עד |4

 i למעלה
 ז מ־!3

 : עד 4 -

 למעלה
 מ־3

3i עד 

 למעלה
 מ־2£
 עד 3

 למעלה
 מ־2

2è עד 

 למעלה
 מ־!1
 עד 2

 למעלה
 מ־1

H עד 

 למעלה
 מ־1

 עד 1
i עד 

ץ ר א  ה

 לירות

 171.41״

 לירות

163.23 

 לירות

155.05 

 לירות

146.86 

 לירות

138.68 

 לירות

130.5OJ 

 לירות

122.31 

 לירות

114.13 

 לירות

105.95 

 לירות

97.76 

 לירות

86.74 

רות  לי

78.55 

 לירות

70.37 

 לירות

62.19 

ת רו י  ל

52.43 

 לירות

44.25 

 לירות

36.07 

רות  לי

27.88 

 לירות

18.72 

 לירות

10.54 
ם הפרט ״אוסטרליה"  1) במקו

 יבוא: ״אוסטרליה

 5.59 7.45 10.29 12.15 14.02 15.88 19.21 21.07 22.93 24.80 30.14 32.00 33.86 35.72 37.59 39.45 41.31 43.17 45.03 46.90״
 2) במקום הפרט ״אירלנד"

 יבוא: ״אירלנד

 9.65 15.73 22.59 28.67 34.74 40.82 48.17 54.25 60.32 66.40 75.42 81.49 87.57 93.65 !99.72 105.80 111.88 117.95 124.03 130,10״
 3) במקום הפרט ״אל־פלודור"

 יבוא: ״אל־םלודוד

88.21 
 81.35״

84.29 
77.77 

80.37 
74.19 

76.45 
70.61 

72.53 
67.04 

68.61 
63.46, 

64.68 
59.88 

60.76 
56.31 

56.84 
52.73 

52.92 
49.15 

45.23 
41.80 

41.31 
38.22 

37.39 
34.65 

33.47 
31.07 

27.88 
25.82 

23.96 
22.25 

20.04 
18.67 

16.12 
15.09 

11.07 
10.39 

7.15 
6.81 

 4) במקום הפרט ״אתיופיה״
 יבוא: ״אתיופיה

 1) פרט לאריטריאה
 2) לאריטריאד, בלבד

"116.14 110.65 105.16 99.67 94.18 88.70 83.21 77.72 72.23 66.74 58.80 53.32 47.83 42.34 35.67 30.19 24.70 19.21 13.03 7.55 
 5) במקום הפרט ״בהאמה (איים)״

 יבוא: ״בהאמה (איים<

"30.38 29.26 28.13 27.00 25.87 24.75 23.62 22.49 21.37 20.24 16.17 15.04 13.92 12.79 10.39 9.26 8.13 7.01 5.10 3.97 
 6) במקום הפרט ״בולגריה"

 יבוא: ״בולגריה

"160.49 152.84 145.20 137.55 129.91 122.26 114.62 106.97 99.33 91.69 81.10 73.46 65.81 58.17 49.25 41.60 33.96 26.31 17.89 10.24 
 7) במקום הפרט ״בוליביה״

 יבוא: ״בוליביה

^ an >3 . ך׳נd.4= 
 8) במקום הפרט ״בורמה"

' " " " ~ *" ״ * ! ! Et ñ% . ^ an >3 . ך׳נd.4= 13.2» 8*יבו^! ״בורמה 8ז. 

133.04 
"135.98 

126.87 
J29.66 

120.70 
123.34 

114.52 
117.02 

10835 
110.70 

102.17 
104.38 

96.00 
98.06 

89.82 
91.73 

83.65 
85.41 

77.47 
79.09 

68.36 
69.83 

62.19 
63.51 

56.01 
57.19 

49.84 
50.87 

42.39 
43.27 

36.21 
36.95 

30.04 
30.63 

23.86 
24.31 

16.91 
17.20 

" 9  במקום הפרט ״ברזיל (
 יבוא: ״ברזיל

 קבל המקומות פרט (1
 למוזכריפ ב־(2) 10.73
10.88 San Paulo, 2) ת מו  למקו

Campo Grande, Corumba, Curtiba, 
Florianapolis, Pelotas, Porto Alegro 

75.96 
 79.88״

72.57 
76.49 

69.19 
73.11 

65.81 
69.73 

62.43 
66.35 

59.05 
62.9T 

55.67 
59.59 

52.29 
56.21 

48.91 
52.83 

45.52 
49.44 

38.71 
40.67 

35.33 
37.29 

31.95 
33.91 

28.57 
30.53 

23.72 
25.19 

20.34 
21.81 

16.96 
18.43 

13.57 
15.04 

9.21 
10.19 

5.83 
6.81 

 10) במקום הפרט ״בריה״מ״
 יבוא: ״בריה״מ

 1) החלק שבאירופה
 2) החלק שבאסיה

76.20 
"80.12 

72.77 
76.49 

69.34 
72.87 

65.91 
69.24 

62.48 
65.62 

59.05 
61.9S 

55.62 
58.36 

52.19 
54.74 

48.76 
51.11 

4533 
47.48 

38.96 
40.92 

35.53 
37.29 

32,10 
33.67 

28.67 
30.04 

23.96 
25.14 

20.53 
21.51 

17.10 
17.89 

13.67 
14.26 

9.46 
9.85 

6.03 
6.22 

 11) במקום הפרט ״גאנה״
 יבוא: ״גאנה

 1) לאקרה בלבד
 2) לשאר המקומות

"131.57 125.40 119.23 113.05 106.88 100.7( ) 94.53 88.35 82.18 76.00 66.89 60.72 54.54 48.37 40.92 34.74 28.57 22.39 15.44 9.26 
 , 12) במקום הפרט ,.גואטמלה״

 יבוא: ״גואטמלה

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קט״ו, עט׳ 1155 ; ם״ח תשכ״נ, עט׳ 44.

 2 ק״ת תשכ׳׳ד, עט׳ 700 ; ק׳/ת תשב״ה, עמי 2717.

 קובץ התקנות 1917, כ״ה באב תשכ׳׳ו, 11.8.1966 2644—2643
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 למעלה
 מ־*9
 עד 10

 למעלה
 מ־9

 עד •9-1

 ?מעלה
 מ־84
 עד 9

 למעלה
 מ־8

8i עד 

 למע$ה
7  מ־|
 עד 8

 למעלה
 נד7

7i עד 

 למעלה
 מ־64.
 עד 7

 למעלה
 מ־6

 עד |6

 למעלה
5 r » 
 עד 6

 למעלה
 מ־5

5i י־ עד 
 למעלן
 . מ־*!
. עד 5 .  י

 למעלה
 מ־4

- 4i עד 

 למעלה
 מ־31
 עד 4

 למעלה
 מ־3

3i עד 

 למעלה
 מ־|2
 עד 3

 למעלה
 מ־2

 עד *2

 למעלה
 מ־1£
 עד 2

 למעלה
 מ־1

H:עד 

 למעלה
 מ־1
 עד 1

i עד 

ץ ר א  ה

 לירות

»89.92 

 לירות

85.81 

 לירות

81.69 

 לידות

77.57 

 לירות

73.46 

 לירות

69.34 

 לירות

65.22 

 לירות

61.11 

 לירות

56.99 

 לירות

52.87 

 לירות

45.82 

 לירות

41.70 

 לירות

37.59 

 לירות

33.47 

 לירות

28.08 

 לירות

23.96 

 לירות

19.85 

 לירות

15.73 

 לירות

10.83 

 לירות
 במקום הפרט ״גיניאה—רפובליקה״

 יבוא: ״גיניאד, — רפובליקה 6.71
(13 

"81.59 77.82 74.04 70.27 66.50 62.72 58.95 55.18 51.40 47.63 41.56 37.78 34.01 30.24 25.33 21.56 17.79 14.02 9.60 5.83 
ט ״גרינלנד״ ר פ ם ה  במקו

 יבוא: ״גרינלנד
(14 

"90.56 86.39 82.23 78.06 73.90 69.73 65.57 61.40 57.24 53.07 46.26 42.09 37.93 33.76 28.32 24.16 19.99 15.83 10.88 
ם הפרט ״דהומיי—רפובליקה״  במקו

 יבוא: ״דהומיי — רפובליקה ׳ 6.71
(15 

 14.31 21.07 27.05 33.03 39.01 46.16 52.14 58.12 64.10 72.53 78.50 84.48 90.46 96.44 102.42 108.40 114.37 120.35 126.33״

ם הפרט ״דומיניקאנית —-•  במקו
בליקה״  רפו

 יבוא: ״דומיניקאנית—רפובליקה 8.33

(16 

"42.88 41.07 39.20 37.39 35.53 33.71 31.85 30.04 28.18 26.36 22.20 20.39 18.52 16.71 13.72 11.91 10.05 ;8.23 5.73 
לל איי פארו" ם הפרט ״דניה—כו  במקו

 יבוא: ״דניה — כולל איי פארו 3.92
(17 

"61.74 59.10 56.45 53.81 51.16 48.51 45.87 43.22 40.57 37.93 
i 
|32.10 29.45 26.80 24.16 19.75 17.10 14.46 11.81 8.13 5.49 

ם הפרט ״הודו״  במקו
 יבוא: «הודו

(18 

117.61 
"123.49 

112.12 
118.00 

106.63 
111.92 

101.14 
106,44 

95.66 
100.36 

90.17 
94.87 

84.68 
88.79 

79.19 
83.31 

73.70 
77.23 

68.21 
71.74 

60.27 
63.21 

54.79 
57.73 

49.30 
51.65 

43.81 
46.16 

37.29 
39.06 

31.80 
33.57 

26.31 
27.49 

20.83 
22.00 

14.41 
15.00 

8.92 
931 

ם הפרט ״ונצואלה״  במקו
 יבוא: ״ונצואלה

 1) לקרקס בלבד
 2) לשאר המקומות

(19 

»95.80 91.39 86.98 82.57 78.16 73.75 69.34 64.93 60.52 56.11 48.76 44.35 39.94 35.53 29.84 25.43 21.02 16.61 11.42 7.01 
ם הפרט ״ויטנאם הדרומית״  במקו

 יבוא: ״ויטנאם הדרומית
(20 

"102.47 97.86 93.25 88.65 84.04 79.43 74.83 70.22 65.62 61,01 53.61 49.00 44.40 39.79 32.39 27.79 23.18 18.57 12.20 7.60 
ם הפרט ״זמביה״  במקו

 יבוא: ״זמביה
(21 

"93.45 89.28 85.12 80.95 76.79 72.62 68.46 64.29 60.13 55.96 47.88 43.71 39.55 35.38 29.60 25.43 21.27 17.10 12.15 7.99 
ם הפרט ״טוגו״  במקו

גו  יבוא: ״טו
(22 

 8.33 14.11 20.78 26.56 32.34 38.12 45.23 51.01 56.80 62.58 70.57 76.35 82.13 87.91 93.69 99.48 105.26 111.04 116.82 122.61״
 במייום הפרע ״ימאיקה"

 יבוא: ״ימאיקה
(23 

 7.89 13.18 19.26! 24.55, 29,84 35.14 41.70 46.99 52.29 57.58 65.81 71.10 76.40 81.69 86.98 92.27 97.57 102.86 108.15 113.44״
ם הפרט ״לאוס״ ו ק מ  ב

בוא: ״לאוס  י
(24 

 4.07 5.78 8.48 10.19 12.20 13.92 17.10 18.82 20.83 22.54 27.00 28.72 30.73 32.44 34.45 36.16 38.17 39.89 41.90 43.61״
ם הפרט ״לוקסמבורג״ ו ק מ  ב

רג א: ״לוקסמבו בו  י
(25 

 96.54 101.93 107.32 112.71 118.10״

125.20 119.32 113.44 107.56 101.68 

91.15 85.76 80.37 74.98 

95.80 89.92 84.04 78.16 

69.59 60.27 

72.28 ! 63.46 

54.88 49.49 

57.58 51.70 

44.10 36.65 31.26 25.87 20.48 13.92 

45.82 38.66 32.78 26.90 21.02 14.36 

8.53 
ם הפרט ״מדגסקר״ ו ק מ  26) ב

: ״מדגסקר א ו ב  י

"135.00 128.63 122.26 115.89 109.52 103.15 96.78 90.41 84.04 77,67 j 68.36 61.99 55.62 49.25 41.60 35,23 28.86 22.49 15.34 
Í 

"90.66 86.49 82.33 78.16 74.00 69.83 65.66 61.50 57.33 53.17 \ 46.06 41.90 37.73 33.57 28.13 23.96 19.80 15.63 10.68 

ם הפרט ״מקסיקו״ (27 ו ק מ  ב
קו א: ״מקסי בו  י

קו העיר ולמחוזות 8.48  a למכסי
Aguascalientes, Distrito Federal, 
Hidalgo, Mexico, Morelos, Poebla, 
Queretaro, Haxcala 

ת 8.97 מו  2< לשאר המקו

6.52 
ם הפרט ״ניג׳ד״ ו ק מ  28) ב

: ״ניג׳ר — רפובליקה א ו ב  י
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 למעלה

 עד 10

 למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה 1למעלד. למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה 7 :!עלה למעלה למעלה למעלה למעלה
8 מ־9 r 3 מ־4 מ־44 מ־5 מ־ן5 מ־6 מ־{6 מיד מ־!7 מ־8 « i ־ » 2 מ־3 , ^  מי* מ־1 מ־|1 מ־2 מ

9i 7 עד 8 עד 81 עד 9 עדi 5 עד 6 עד |6 עד 7 י דi 2 עד 3 עד ן3••־. ! עד 4 עד *4 עד 5 עד i עד 2 עד H עד 1 עד 

76.94 
»88.70 

"40.92 

"133.53 

 92.86״

"39.94 

 לירות לירות לירות לירות לירות לירות

 (142.1 151.76 160.83 169.90 178.96 03*188״

̂.104 111.34 117.80 124.27 130.74 137.21״ 7 

"81.35 77.72 73.85 70.22 6635 

73.46 
84.63 

39.25 

127.26 

69.98 
80.56 

37.59 

120.99 

66.50 
76.49 

35.92 

114.72 

 77.47 81.54 85.61 89.68״

63.02 
72.43 

34,25 

108.44 

73.41 

88.60 84.34 80.07 

38.32 36.70 35.09 33.47 

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שר הדואר

62,12 

92J2 "121.04 115.35 109.67 103.99 9830 

"112.71 107.51 102.32 97.13 91.93 864 

י ר ו ת  ד, ש

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

 עד ו

ץ ר א  ה

59.54 
68.; 6 

32.J9 

102. 

75.81 71.55 

31485 30.24 

"48.51 46.46 44.40 42.34 40.28 38.!2 36.16 

 ,28 30.09 31.56 33.03 34.50 35.97״

"85.51 81.64 77.77 73.90 70.03 

.|52 27.15 

62.28 66J15 

2647—2648 

 לירות

133.63 

98.40 

58.85 

86.93 

81.54 

56.06 
64.29 

30.92 

95.90 

69.: !4 65.27 

67.28 

 לירות

124.57 

91.93 

55.23 

81.25 

76.35 

52.58 
60.23 

29.26 

89.63 

61.21 

63.02 

28.62 

34.11 

25.68 

58.41 

 לירות

115.50 

85.46 

51.36 

75.56 

71.15 

49.10 
56.16 

27.59 

83.36 

57.14 

58.76 

27.00 

32.05 

24.21 

54.54 

 לירות

106.44 

78.99 

47.73 

69.88 

65.96 

45.62 
52.09 

25.92 

77.08 

53.07 

54.49 

25.38 

29.99 

22.74 

50.67 

 לירות

95.26 

69.68 

41.41 

61.25 

57.33 

39.20 
45.08 

2132 

67.87 

46.06 

47.29 

20.83 

24.99 

18.82 

43.86 

 ?לירות

86.20 

63.21 

37.78 

 j לירות

77.13 

 ׳56.75

33.91 

 לירות לירות

68.07 57.78 

50.28 42.54 

30.28 25.24 

55.57 49.89 44.20 37,24 

52.14 46.95 41.75 34.84 

35.72 
41.02 

32.24 
36.95 

28.77 
32.88 

24.01 
27.54 

 לירות

48.71 

36.07 

21.61 

31.56 

29.65 

20.53 
23.47 

 לירות

39.64 

29.60 

17.74 

25.87 

24.45 

17.05 
19.41 

 לירות לירות לירות
 29) במקום הפרט ״ניו־זילנז״

 יבוא: ״ניו־זילנד 11.71 20.78 30.58

 30) במקום הפרט ,,ניקרגואה״
 יבוא: ״ניקרגואה 9.41 15.88 23.13

 31) במקום הפרט ״נפאל״
 יבוא: ״נפאל 5.93 9.56 14.11

 32) במקום הפרט ״סורינם״
 יבוא: ״םורינם 8.04 13.72 20.19

 33) במקום הפרט ״סין העממית״
 יבוא: ״סין העממית 7.64 12.84 19.26

ם הפרט ״סנגל"  34) במקו
 יבוא: ״סנגל

 1) לדקאר בלבד 5.83 9.31 13.57
 2) לשאר המקומות 6.42 10.49 15.34

ם הפרט ״פולניה״  35) במקו
 יבוא: ״פולניה 4.26 5.93

 תשכ״ו — 1966״.

19.65 17.98 16.32 13.38 11.71 10.05 8.38 5.93 4.26 

61.60 5533? 49.05 41.51 35.23 28.96 22.69 15.63 9.36 

42.00 37.93 33.86 28.08 24.01 19.94 15.88 10.83 6.76 

43.03 38.76 34.50 28.96 24.70 20.43 16.17 11.12 6.86 

19.21 17J59 15,98 13.08 11.47 9.85 8.23 5.83 4.21 

22.93 20.88 18.82 15.49 13.43 11.37 9.31 6.47 4.41 

17.35 15.88 14.41 11.76 10.29 8.82 7.35 5.19 3.72 

39.99 36;12 32,24 27.10 23.23 19.36 15.49 10.83 6.96 

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח הבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ) (תיקון)׳

 י״ב בשבט תשכ״ו (2 בפברואר 1966)
 (חט 76005)

 36) במקום הפרט ״פנמה!— רפובליקה
 יבוא: ״פנמה — רפובליקה

 37) במקום הפרט ״ציילון״
 יבוא: ״ציילון

 38) במקום הפרט ״קמבודיה"
 יבוא: ,׳קמבודיה

-39) י במ?ף־2 הפרט ״דדמ^9!,״
-ימזג: ״רומניה

 40) במקום הפרט ״שוודיה"
 יבוא: ״שוודיה

 41) במקום הפרט ״שוויץ״
 יבוא: ״שת-יץ

 42) במקום הפרט ״תאילנדי׳
 יבוא: ״תאילנד

^ צ:״ה באב תשב״ו, 11.8.1966 ! ו י נ ק ת  קובי{ ה



 פקודת בתי הדואר

ס לחדן־לארץ ק ל ט תי ה רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לאדץ), תשכ״ד— חיסוז התוספת
— 2 1964 

 (1) במקום הפרט ״בוליביה״ יבוא:
 ״בוליביה 36.00 12.00״.

 (2) : אחרי הפרט ״ג׳מאיקה״ יבוא:
 ״גרינלנד 35.67 11.89״.

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ) השם
 (תיקון מס׳ 5), תשכ״ו—1966״.

 י׳ באב תשכ״ו(27 ביולי 1966), א ל, י ה ו ש ש ו ן
0 6006״ . שר הדואר « 

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קט״ו, עט׳ 1155; ס״ח 463, תשכ״ה, עמי 234.

 2 ק״ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 721; ק״ת 1890, תשכ״ו, עמי 2155.

 פקודת בתי הדואר

תי הדואר לחוץ־לארץ רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

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

 לפני הפרט ״נורווגיה״ יבוא:

 ״מלטה 51.14 71.48 91.82״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי צילום השם
 לחוץ־לארץ) (תיקון),תשכ״ו—1966״.

ן ו ש ו ש ה י ל  י׳ באב תשכ״ו(27 ביולי 1966) א
) שר הדואר 7 6 0 0 7 מ ח ) 

 חוקי א״י, כרד גי, פרק קט״ו, עמי 1155; ס״ח 463, תשכ״ה, עט׳ 234.
 ק״ת 1539, ת׳5&כ״ד, עט׳ 719; ק״ה 1755, תשכ״ה, עמי 2510.
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 תקנותישעת־חירום (תשלומי הרבה), תשי״ח—1958

בו ת שיעור היטל ואופן חישו ע י ב ר ק ב ד  צו ב

P-1958—2 לתקנות־שעודחירומ (תשלומי חובה), תשי״ח ה נ ק  בתוקף סמכותי לפי ת
 אני מצווה לאמוד:

 תיקוז טעיו! 5 1. בסעיף 5 לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 —

 (א) בפסקה (א) —

 (1) במקום ״511״ יבוא ״511(א)״!
 (2) במקום ״551 עד 553, 561 עד 564״ יבוא ״561(א), 561(ב)(1), 562(א),

 563, 564(א), 564(ב)(1), 564(ג)״.

 (ב) בפסקה (ב) —
 (1) במקום ״512 עד 522״ יבוא ״512(א), 522,513״!

 (2) במקום ״541 עד 543״ יבוא ״543״ !

 (3) במקום ״554 עד 558״ יבוא ״556 עד 558״ !
 (4) במקום ״565 עד 567״ יבוא ״565(א), 565(ב)(1), 565(ב)(2), 566(א).

 566(ב)(1),566(ב)(2), 567״!

 (5) במקום ״1015 ד1016״ יבוא ״ו־1016״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צרשעת־חידום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 24), תשכ״ו—
 1966״.

ק ו ד ם י׳ צ י י  כ״טבתמוז תשכ״ו(17 ביולי1966) ח
) שר המסחר והתעשיה ד 4 ° מ » ח ) 

 ם״ח 434, ,תשכ״ד, עמ׳ 176 ; פ״ח 474, תשכ״ו, עט׳ 31.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
בו ת שיעור היטל ואופן חישו ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—11958,
 אני מצווה לאמוד:

 תיהו! פרטים 1. בתוספת לצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 (להלן—התוספת),

5 בפרטים 552 (2) ו־553(2) אחרי ״(1.7.66)״ יווסף ״או ששוחררה על ידי רשות המכס החל 5 3 י 5 5 2 

 מאותו תאריך״.

 1 ס״ד! 434, תשכ״ד, עט׳ 175 ; פ״ח 474, תשכ״ו, עט׳ 31.

 2 ק״ח 1627, ח׳עכ״ה, עט׳ 54 ; ק״ת 1900, ת׳{)נ״ו, ע«׳ 2386.

 2650 קובץ התמנות 1917, כ״ה באב תשכ״ו, 11.8.1900



: בפלט 1001 .לתוספת, אוזרי ״חלקי רכב מנועי״ יווסף ״תחמושת,צ^אית שיובאה כיבוא תיקוו,פו9 ך : .2 
1 0 0  ?!שם ייצור למטרת יצוא וששוחררה על ידי רשות המכס החל מיום י״ז בתמוז תשכ״ו 1

 (5.7.66)״.

 3. , לצו זד. ייקרא ,,צרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 25), תשכ״ן— השם
 1966״.

ק ו ד ם י׳ צ י י  כ״ט בתמוז תשכ״ו(17 ביולי 1966) ח
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 4 9 ? ח ) 

ת ו ע ן ט ו ק י  ת

 בצדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 19), תשנ:״ו—1966, שפורסם
ם ו ק מ ב /  בקובץ התקנות 1896, תשכ״ו, עמ׳ 2279, בסעיף 1, במקום ״416 ו־417, בטור ו
/ במקום  ״ספיגת דיווח עודף״ יבוא ״ספיגת דיווח עודף, עידוד היצוא.״ צ״ל ״ד416, בטור ו
 ״ספיגת ריווח! עודף״, יבוא ״ספיגת דיווח עודף, עידוד היצוא״, ובפרט 417, בטור ו׳, במקום

 ״הסדרת הביקוש״ יבוא ״הסדרת הביקוש, ספיגת ריווח עודף, עידוד היצוא;״.״

ק ו ד י י ם י׳ צ  ה
 שד המסחר והתעשיה

 ז׳ באג תשכ״ו(24 ביולי 1966)
 (חט 74049)

 הגדרות

 פטור
 טמס הכנפה

 השם

ן(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ר פטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 -: ובאישר ועדת הכספים של •הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״תכנית״— תכנית החסכון של בנק הפועל המזרחי בע״מ, הידועה בשם ״בחירת בצר״,

 שאושרה על ידי שד האוצר!
 ״פקדון״ — כסף שהופקד בבנק הפועל המזרחי בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום

 כולל שלא יעלה על 15,000 לידות, ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מם׳ 27), תשכ״ו—1966״.

ר י פ ו ס נ ח נ  פ
 שר האוצר

 י״ד באב תשכ״ו(31 ביולי 1966)
 (חט 72650)

 1 פ״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.
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ן(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ר ממם ה ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
, ובאישר ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. בצו זה —
 ״תכנית״ — תכנית החסכון של הולנד בנק אוניון בע״מ, הידועה בשם ״מעוז״, שאושרה על

 ידי שד האוצר!

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בהולנד בנק אוניון בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום
 כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 28), תשכ״ו—1966״.

 י״ד באב תשכ״ו(31 ביולי 1966)
 (חמ 72650)

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

ן(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—p• 1956 ובאישר ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

, בהגדרה  1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 3), תשכ״ה—1965 2
 של ״פקדון״, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לירות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 3), תשכ״ה—1965
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ר י פ ס ס ח נ (31 ביולי1966) פ  י״דבאבתשכ״ו
 (״מ 72650) שר האוצר

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

 2 ק״ת 1681, תשכ״ה, עט׳ 1440.

 הגדרות

 פטור
 טטס הכנסה

 השם

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר
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ן(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ר ממם ה ר פטו ב ד ב ' ו  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 / ובאישד ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמוד:

, בחג־ תיקו! םעיו!1  1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 17), תשכ״ג—1963 2
 דרה של ״פקדוך, במקום ״10,000 לירות״ יבוא ״15,000 לירות״.

 2. לצו זה,ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 17), תשכ״ג—1963 השם
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ר י פ ס ס ח נ  י״דבאב תשכ״ו(31ביולי 1966) פ
) שר האוצר 7 2 8 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט״ו, עמ׳ 52.

 2 ק״ת 1404, תשכ״ג, עמי 813.

ן(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),  חוק לעידוד החסכו
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ר פטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישר ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

״ ק י , במקום ת  1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 27), תשכ״ג—1963 2
 ההגדרה של ״פקדון״ יבוא:

 ״״פקדון״ — כסף שהפקיד חוסך במסגרת התכנית ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 27), תשכ״ג—1963 השפ
 (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ר י פ  י״ד באב תשכ״ו(31 ביולי 1966) פ נ ח גז ס
) שר האוצר 7 2 6 5 ° ם ח ) 

 1 פ״ח 201, תשט׳ץ, עמי 52.

 2 ק״ית 1484, ת׳עכ״ג, עט׳ 2023.
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ה ופיתוח), 1943 נ ל(הג  פקודת הדרכים ומסילות הברז
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

1z 1943 ,(ופיתוח . ד נ ג ה )  בתוקף סמכותי לפי סעיף לפקודת הדרכים ומסילות הברזל 3
,  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אני מצווה לאמוד:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר, המתחילה בנקודת ציון 255.900—201.400
 בקירוב על כביש 41 מטולה—דאש־פינה—טבריה—בית־שאן ומסתיימת בנקודת ציון
 255.660—201.500 בקירוב על הכביש הנ״ל, והמםומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספד

 כו/5194 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שד העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, רחוב עצמון 12, נצרת
 עלית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מטולה—דאש־
 פינה—טבריה—ביודשאן) (שינוי תווי בק״מ 48), תשכ״ו—1966״.

 תחולת הפקודה
 על רדד

 רשות לעיי!
 בהעתק המפה

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 י״ט בכסלו תשכ״ו(13 בדצמבר 1965)
 (חמ 75050)

 עייר 19431, תוס׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; פ״ח 404, תשכ״נ, עמ׳ 144.
 עייר תש״ח, תוס' א׳ מם' 2, עמי 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגבה ופיתוח),1943

דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943
,  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אני מצווה לאמור:

 תיקו! סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מס׳ 13: רעננה —
 ראשון־לציון — אשקלון — גבול (עזה)), תשכ״ד—1964 3 (להלן — הצו העיקרי), אחרי
 המלים ״50 מטר״ יבוא ״להוציא קטע הדרך בתחום המועצה המקומית יבנה, כאמור בסעיף

 1א״.

מ 2. אחדי סעיף 1 לצו העיקרי יבוא: י פ י ע ת ס פ פ ו  ה

י ״תחולה בתחום 1א. על קטע הדרך בתחום המועצה המקומית יבנה המתחיל בנקודת ציון 1 ' י א 1 

ה 141.135 — 125.810 ומסתיים בנקודת ציון 142.930 — 126.500, המסומן נ ב  י

 לשם זיהוי בצבע אדום במפה מספד ב/5339'/1 הערוכה בקנה מידה
 1:5,000 והחתומה ביד שר העבודה, תחול הפקודה ברוחב עד 32 מטר

 בלבד.

 1 עייר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40; ם״ח 404, תשכ״נ, עמי 144.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1616, תשכ״ד, עמי 1747.
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העתק המפה מאימודה בסעיף 1א נמצא כמחלות עבודות ציבוריות,  י רשות ?עיי! 1ב. ;

ה מחוז תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר פ מ ס ח ת ע ה  : נ
 זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות״.

 3. .לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מס׳ 13 : רעננה — השם
 ראשוךלציון - אשקלון — גבול (עזה)) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ן ו ל ל א א ג  י״אבאבתשכ״ו(28ביולי1966) י
) שר העבודה 7 5 0 5 0 מ ח ) 

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשיי״ט—1959
ה מ ד ר באגוזי א ח ס  כללים!בדבר פיקוח על ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—
, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה כללים אלה:  1959 ג

 1. אחרי סעיף 1 לבל,לי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי הוספת
, יבוא: סעיפים 1א-1נ  אדמה), תשכ״ב—1962 2

 ״חובת מסירה 1א. (א) מגדל ימסור לקבלן מורשה אגוזי אדמה רק לאחר ייבושם

״ י כשאחוז הלחות בחם אינו עולה על 9 אחוזים למאה. ט ד א " ״ ב

ג  א

 מיובשים , (ב) לא יקבל קבלן מורשה אגוזי אדמה אלא אס בדק את אגוזי

 האדמה ומצא כי אחוז הלחות שבהם אינו עולה על 9 אחוזים למאה.
 ייבוש על־ייי 1ב. (א) על אף האמור בסעיף 1א קבלן מורשה יהיה רשאי לקבל

ה ממגדל אגוזי אדמה ששיעור הלחות בהם עולה על, 9 אחוזים למאה ולייבש ש י י ן ט ? ב  ק

 אותם תמורת תשלום שיוסכם עליו בין הקבלן המורשה לבין המגדל.
 (ב) קבלן מורשה שקיבל אגוזי אדמה בהתאם להוראות סעיף
 קטן (א) חייב לייבשם כד ששיעור הלחות בהם לא יעלה על 9 אחוזים

 למאה ולהחםינם בדרך שלא יירטבו שנית, תוך שבועיים מיום קבלתם.
 החזרת אגוזי 1ג. הגיע משלוח אגוזי אדמה לקבלן מורשה כששיעור הלחות בהם

5 עולה על 9 אחוזים למאה, ולא נעשה ביניהם הסדר בדבר ייבוש אגוזי י נ ט ה 5 ט ד  א

 אדמה בהתאם להוראות סעיף 1ב, חייב המגדל שלא להשאירם בידי
 הקבלן המורשה אלא להחזירם למחסניו, לייבשם ולהביאם לקבלן המורשה
 תוך תקופה שלא תעלה על שבועיים מיום שהוחזרו, כששיעור הלחות

 שבהם אינו עולה על 9 אחוזים למאה״.

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (פיקוח על הסחר השם
 "באגוזי אדמה) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

ל נ ד ן א י י ב ו א  נתאשר. ר
 י׳ באב תשכ״ו(27 ביולי 1966) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

 (חמ 74141)

ק ו ד ם י׳ צ י י י ח ת ב ג ס י י  ח
 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 277, תשי״ט, עט׳ 76; ס״ח 404, תשכ״ג, עמי 143.

 2 ק״ת 1283, תשכ״ב, עט׳ 1836.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

ן רשמי ק ת ן כ ק ה עד ת  אכרז

 כתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953-י, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 96 — שבט תשכ״א (פברואר 1961) — כרוב כבוש״ הוא תקן
 רשמי.

 2. התקן האמיד הוכרז ברשמי לשם הגנת הצרכן.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 ת״א—יפו ?

 (2) במשרד מנהל חטיבת המזון, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה
 76, ת״א—לפן.

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון. משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה, ת״א—יפו ו

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

 4. (א) הוראות לפי סעיף 4 בתקן האמור המתייחסות לחמרי שימור והסותרות את
, לא יחייבו.  תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—1965 2

 (ב) סעיפים 9 ו־19 בתקן האמור לא יחייבו.

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

,  6. אכרזת התקנים (תקן ישראלי 96 — אפריל 1953 — כרוב כבוש), תשי״ז—1956 3
 בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 7. לאכדזה זו ייקרא ..אכרזת תקנים (תקן ישראלי 96 — שבט תשכ״א (פברואר
 1961) — כרוב כבוש), תשכ״ו—1966״.

 אברור. עלתס!
 כתקן רשמי

 גומרה

 מקומות
 הפקרת התקן

 הגבלות

 תחילה

 ביטול

 השפ

ט ר ב ל ׳ ג  מ
 הממונה על התקינה

 כ״ו בתמוז תשכ״ו (14 ביולי 1966)
 (וזמ 74082)

 ם״ח 116, תשי״ג, עמי 30.
 ק״ת 1670, תשכ״ה, עמי 1123 ; ק״ת 1709, תשכ״ה, עט׳ 1754.

 ק״ת 642, תשי״ז, עמי 127.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

 אכרזה על תקן״כתקן רשמי

 בתוקף הסמכות,של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:  1953 ג

ו ק ת , ל ע ה ת כ  1. התקן הישראלי ״ת״י 112— אלול תשכ״ה (ספטמבר 1965) — לפתן פלחי אשכוליות א
 , כתקן רשמי

 משומר ע״י טיפול בחום״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן. מטרה

״ ו ט ו ק  3. התקן האמור הופקד: מ
 הפרדת התל!

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳.מזא״ה 76,
 ת״א—יפו 5

 (2) במ^רה מנהל חטיבת המזון׳ משרד המסחר והתעשיה, דח׳ אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה
־ ו פ י  76, ת״א-

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משדד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה! . • ־ , .

 (5) במכון התקנים הישראלי,רח׳ האוניברסיטה,ת״א—יפו!

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

 4. הוראות לפי סעיף 106 בתקן האמור הסותרות את תקנות בריאות העם (יסודות הנבלות
, לא יחייבו.  משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—1965 2

 5. תחילתה של אכרזהזו היא בתום 60 יום מיום פרסומה ברשומות. תחילה

 6. אכרזת התקנים (תקן ישראלי 112— יולי 1955 — לפתן פלחי אשכוליות), תשי״ז— ביטול
 31956, בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 7. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 112 — אלול תשכ״ה (ספטמבר השם
 1965) — לפתן פלחי אשכוליות משומר ע״י טיפול בחום), תשכ״ו—1966״.

 כ״ו בתמוז תשכ״ו (14 ביולי 1966) מ י ג ל ב ר ט
 >חמ 74082< הממונה על התקינה

 x ם״ח 116, תש י״ ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת 1670, ת׳8כ״ה, עמ׳ 1123 ; ה״ת 1709, תשכ״ה, עמ׳ 1754.

 3 ק״ת 642, תשי״ז, עמי 122.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

 אכרזה על תקן כתקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953 *, שהועברה אלי׳ אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 113 — יולי 1955 — לפתן פלחי תפוחי־זהב״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן.

 3. התקן האמור הופקד:

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 ת״א—יפו,•

 (2) במשרד מנהל חטיבת המזון, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,
 ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה
 76, ת״א—יפו!

 (4) במשדד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות
 82, חיפה!

. ו פ י _ א ״  (5) במכון התקנים הישראלי, דה׳ האוניברסיטה, ת

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

 4. (א) הוראות לגבי חמרי שימור לפי סעיף 2 בתקן האמור הסותרות את תקנות
, לא יחייבו.  בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—1965 2

 (ב) סעיפים 9 ו־10(ג) בתקן האמור לא יחייבו.

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

 6. אכדזת התקנים (תקן ישראלי 113 — יולי 1955 — לפתן פלחי תפוחי־זהב), תשי״ז—
 21956, בטלה מיום תחילתה של אכדזה זו.

 7. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 113 — יולי 1955 — לפתן פלחי
 תפוחי־זהב), תשכ״ו—1966״.

 אכרזה על תקן
 נתק! רשמי

 מטרה

 מקומות
 הפקדת התקז

 הנבלות

 תחילה

 ביטול

 השם

׳ ג ל ב ד ט  מ
 הממונה על התקינה

 כ״ו בתמוז תשכ״ו (14 ביולי 1966)
 (חם 74082)

 1 פ״ת 116, תשי״ג, עמי 30.

 2 ק״ת 1670, תשכ״ה, עמי 1123 : ק״ת 1709, תשכ״ה, עמ׳ 1754.

 3 ק״ת 642, תשי״ז, עמ׳ 128.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

 אכרזה על תקן כתקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי 'סעיף 8 לדוק התקנים, תשי״ג—
, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:  1953 ג

 1. התקן הישראלי ״ת״י 147 — אייר תשכ״ה (מאי 1965) — שימורי אפונה עם גזר״, אכרזהעלתסו
1 כתקזרשמי י מ ש ן ר ק א ת ו  ה

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי לשם הגנת הצרכן. ממרה

 3. התקן האמור הופקד: . מקומות
 הפשרת התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתצשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 ת״א—יפו!

 (2) במשרד מנהל חטיבת המזון, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,
 ירושלים ?

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ד.
 76, ת״א—יפו;

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרד העצמאות
 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי,רח׳ האוניברסיטה,ת״א—יפו?

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

 4. (א) ההודאות של סעיף 2 בתקן האמור המתייחסות לתוספות לא יחייבו בפרטים הגבלות
.  הסותרים את תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תש:״ה—1965 2

ד בתקן האמור לא יחייבו.  (ב) סעיפים 3 ר

 5. תחילתה של אכרזה זו היא בתום 60 יום מיום פרסומה ברשומות. תחי?ד׳

 6. אכדזת תקנים (תקן ישראלי 147 — מרס 1955 — שימורי אפונה עם גזר), תשי״ז— ביטול
 31956, בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 7. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 147 — אייר תשכ״ה (מאי 1965) — השם
 שימורי אפונה עם גזר), תשכ״ו—1966״.

ט ר ׳ ג ל ב  כ״ו בתמוז תשכ״ו (14 ביולי 1966) מ
) הממונה על התקינה 7 4 > ) 8 מ 2 ח ) 

 ק׳׳ת 1670, תשכ״ה, עמי 1123 ; ק״ח 1709, תשכ״ה, עמי 1754.
 3 ק׳ית 644, תשי׳׳ז, עט׳ 173.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

ן רשמי ק ת ן כ ק ה על ת  אכרז

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
 1953 שהועברה אלי, אני מכריז לאמוד:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 157 — תמוז תשי״ה (יוני 1958) — זיתים ירוקים כבושים״,
 הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הוכרז ברשמי לשם הגנת הצרכן.

 3. התקן האמור הופקד:
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,

 ת״א—יפו;
 (2) במשרד מנהל חטיבת המזון, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ אגרון 30,

 ירושלים!
 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה

 76, ת״א—יפו: א
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דדך העצמאות

 82, חיפה ?

 (5) במכון התקנים הישראלי, דח׳ האוניברסיטה, ת״א—יפו!

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

 4. (א) הפרטים שבהוראות סעיפים 103 ד212 בתקן האמור הסותרים את תקנות
 בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—1965 -; לא יחייבו.

 . (ב) סעיפים 213 ו־305 בתקן האמור לא יחייבו.

 (ג) סעיף 201 בתקן האמור לא יחול על זיתים מהזן הסודי.

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

 6. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 157 - יולי 1955 — זיתים ירוקים כבושים), תשי״ז—
 31956, בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 7. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 157— תמוז תשי״ח (יוני 1958) —
 זיתים ירוקים כבושים), תשכ״ו—1966״.

 אכרזה על תקז
 כתקן רשמי

 מטרה

 מקומות
 הפקדת התק!

ת ו ל ג  הנ

 תחילת

 ביטול

 השם

ט ד ב ל ׳ ג  מ
 הממונה על התקינה

 כ״ו בתמוז תשכ״ו (14 ביולי 1966)
 (חט 74082)

 1 ם״ח 116, תשי״נ, עמי 30.

 2 ק״ת 1670, תשכ״ה, עמ׳ 1123 ; ק״ת 1700, תשכ״ה, עמ׳ 1754.

 3 ק״ת 642, תשי״ז, עמ׳ 130.
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 חוק התקנים, תשי״ג—1953

ל תקן כתקן רשמי  , אהרזה ע

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

 1. התקן הישראלי ״ת״י 300 — תשרי תשי״ט (ספטמבר 1958) — לפתן שזיפים״ — אבריה על תקן
י מ ו ־ ׳ , י ! י ת  הוא תקן רשמי. כ

 2. התקן האמור הוכרז כרשמי,לשם הגנת הצרצן. מטרה

 3. התקן האמור הופקד: מקופות
 ^ , , הפקדת התקך

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רח׳ מזא״ה 76,
 ת״א—יפו!

 (2) במשרד מנהל חטיבת המזון, משרד המסחר והת׳צשיה, דח׳ אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז ת״א והמרכז, משרד המסחר ויהתעשיה, רח׳ מזא״ה
 76, ת״א—יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משדד המסחר והתעשיה, דרו העצמאות
t 82, חיפה 

 (5) במכון התקנים הישראלי, רח׳ האוניברסיטה, ת״א—יפו ן

 וכל 5*דם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

ת ו 5 ב נ ן  4. (א) ההוראה בסעיף 2 בתקן האמור המתייחסת לתוספות אסורות לא תחייב בפרטים ן
.  הסותרים את תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—1965 2

 (ב) סעיפים 6 ו־10 בתקן האמור לא יחייבו.

rin,5!n .60תחילתה של אכדזה זו היא בתום .5 יום מיום פרסומה ברשומות 

 6. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 300 — תשרי תשי״ט (ספטמבר 1958) — לפתו ביטול
 שזיפים), תשי״ט—31959, בטלה מיום תחילתה של אכדזה זו.

 7. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 300 — תשרי תשי״ט (ספטמבר ה׳שש
 1958) — לפתן שזיפים), תשכ״ו—1966״. .

׳ ג ל ב ר ט  כ״ו בתמוז תשכ״ו (14 ביולי 1966) מ
 (חמ 74082) הממונה על התקינה

 1 ם״ח 116, תש י״ ג, עמי 30.

 2 ק״ת 1670, תשכ׳זה, עמי 1123 : ק״ת 1709, תשכ״ה, עמי 1754.

 3 ק״ת 940, תשי״ט, עמ׳ 1953.
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• י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 צו בדבר תחומי רשויות מקומיות המשמשים לנופש או להבראה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק הרשויות המקומיות (היטל, סעד ונופש),
, אני מכריז לאמור:  .- תשי״ט—1959 ג

 תיקו! התוספת 1. בתוספת לצו הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (תחומי רשויות מקומיות

, מתחת לכותרת ״הרשות המקומית״, לאחד  המשמשים לנופש או להבראה), תש״ד—1960 2
 פריט 11 יבוא ״12 חוף השרוך׳.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הרשויות המקומיות (היטל, סעד ונופש) (תחומי רשויות מקומיות
 המשמשים לנופש או להבראה) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״דבתמוזתשכ״ו(12 ביולי1966) ח
) שר הפנים 7 6 5 2 0 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח 291, ת׳עי״ט, עט׳ 215.

 2 ק״ת 996, תש״ד, עמי 831; ק״ת 1024, תש״ד, עט׳ 1412; ק״ת 1132, תשכ״א, 1572; ק׳ית 1758,

 תשכ״ה, עט׳ 2557.

 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס ר א ב ד נה ב ימי  חוק עזר לבנ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 1 מתקינה המועצה
 המקומית בנימינה חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זד. —
 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת!
 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר — חדר ששטח
 רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה,

 דינו כדין חדר נוסף!
 ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי צו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

!21950 
 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות מים

 המסופקים לנכס!
 ״מועצה״ — המועצה המקומית בנימינה!

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות, אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י  1 דיני טד

 2 ק׳׳ת 127, תשי״א, עט׳ 178; ק״ח 1219, תשכ׳׳ב, עט׳ 280.
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 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, •מ •ביל, צינור, מנוע,
מיתקן או ציוד אחד המשמשים׳ או המיועדים לשמש לשאיבת  ; משאבה וכן כל מבנה\

 מיס, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית ז
 ״נכס״ ד״בנין״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״אי-1950!

-צרכי בית״ — תצרוכת כני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3 !
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״דשת פרטית״ — אביזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים

 לנכס, למעט מד־מים ! • י י
 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קידות הבנין והשטח העליון של
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו
ן העליונה ביותר או אם אין לו תקרה משטחו י מ  משופע — צדו התחתון של תקרת ה
ן או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס י מ  התחתון של הגג! ואס אין ב
ן או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין  על ידי המי

 הגג והרצפה שמתחתיו! י•
 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
 לא ייעשו אלא על ידי המנהל. .

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו
 או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

 (ג) בעד חיבור, הרחבו* חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות.לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 3• ,(א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא רשת פרטית
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מיס סדירה, אלא ..

 לפי היתד בכתב מאת המנהל.

 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי העניו! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת דשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכם ועל
 חשבונו.

 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו
 של המנהל.

 3 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 560, עמי 1.

 חיבור
 ?מפעל מים
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 (ה) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכם, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה אלא באבי־
 זרים שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באביזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
 אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של

 מד־מים או אביזר או גרס להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מיס —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 (ב).

 (ג) בעל נכס שבו קיימת כבר דשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 5. (א) המנהל דשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
 ובשעת הצורך דשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.

 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי
 המנהל.

 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־־מים ואגרת התקנת מד־ימים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

 (ד.) במקום תשלום אגרת מד־־מים, רשאי צרכן להביא למנהל תוך 30 יום מיום
 פרסום,חוק עזר זה ברשומות מז״מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו

 ברשתו הפרטית.

 (ו) הביא צרכן מד־מיס לפי סעיף קטן (ה) ישלם למועצה אגרת התקנת מד־מים
 בלבד.

 (ז) היה מד־המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פטור גם מאגרת התקנת מד־מים.

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו, מלבד אם נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד־•
 המים ייבדק על ידי המנהל! בעד בדיקת מד־מיס כאמור, ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת
 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים היה פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 אגרת הנחת
נורות  צי

 התקנת
 מד־מיב!

 אנרתטים
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 (ב) ;מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שגי החדשים שקדמו,
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המיס, רשאי הוא לפי מיטב
 הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים רשם אותה, בתוספת או

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להודות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זח בין אותם:הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות
 והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו לבין המספר הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחדים, דשאי המנהל להעריך אוו חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן

 כזד. בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות

 המים שנזלו ואגרה בעד כמות מיס זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים. •י י י

 (ז) הורכבו מדי־מים דידתייס לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכס, והיה הפרש
 ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים

 להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחד.

 7. (א) המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אספסת טיס
 ! 5פי חוזה

 מים ולקבוע בו תנאים.
 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הודאות חוק עזר זה, יחולו תנאי

 החוזה.

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי מקרונות
 שיקבע, להבטחת תשלום אגדות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עק־ אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכול המגיע מאת הצרכן

 כאגדה או כדמי נזק כאמור. -

 9. אגרת מים ותשלומים אחדים ישולמו תוך 14 יום מתאריך מסירת הדרישה לכד מאת טועד הת׳מלומ
 המועצה.

 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, מ:ריע המנהל באישור אישור סכום
י ת ו א צ ו ה  בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך. ה
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 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה,
 או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצודה אחרת, או שפגע במד־מים,

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

, תשולם אגרת חידוש בשיעור שנקבע בתוספת. ב) )  קטן

 12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה או

 מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגדות ודר
 תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

(א)  (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, דשאי להיכנס לכל נכס בשעות שביו 8.00
 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים, צינור,
 או אביזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו!

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לדעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן ז

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה $

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיף 11 או 12 !

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו
.  לפי סעיף קטן(א)

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
 אלא לצרכי בית או למטרה אהדת שקבע המנהל.
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 (ג) לא ישתמש אדם במים לצדכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס־

 פקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול או כיוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחד ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין, כל אביזר השייך למ>£על המים.

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.

 15. לא ימכור אדם מים: ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר. פרט לאדם שנותקה. עוכבה מכירת סיס
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

ת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי ש ר ל  16. (א) חיבור ש
 היתר בכתב מאת המנהל.

, (א)  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
 רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק שמירה מפגי
 סביר ממפעל המים.

 18. (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש המועצה) רשאי לחייב
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק
 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים

 סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את.הוצאות הביצוע.

 חידוש תיבור
 שנותק

 דרישת
 תיקונים
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 מסירת הודעות 19. ,מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחד לפי חוק עזר זה תהא כדין, אט נמסרה
 לידי 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 שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום
 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,
 תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו
 דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

- קנס 500 לירות, ובמקרה של ם 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - נשי  ע

 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
 הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

~-בטל. 4  ביטול 21, חוק עזר לבנימינה (אספקת מים), תשכ״א—1960
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 תופפת
 האנרה בלירות

 1. אגרה חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1))

 1. לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה 100

 לכל יחידת קרקע חקלאית 100

 2. הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנה מחדש —
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2 30

 למעלה מ־״2 0ד

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
1  (סעיף 3(ב)) 0

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 10

( ( ג  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ר(
2  לנכס ששטחו עד דונם °0

 לכל מ״ר נוסף 0.10
 ונוסף לזה לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה 0.50

 4 ק״ית 1071, תשכ״א, עמ׳ 348.
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 י כשיש מיתקן כשאין,מיתקו
 י('"-•. מוכן ?התקנת מוכן להתקנת

 מד־טייפ מד־מים
ת לירות רו  לי

 5. אגרת מד מים (סעיף 5(ד))
 מדמיםשקטרו —

 אינו עולה על ״%• 60 80

 למעלה מ־״% עד ״1 80 120

 למעלה מ־״1 עד ״2/^\ 100 180

^ עד ״2 140 200 ״ ־  למעלה מ

 למעלה מ־״2 על ״3 190 240

 למעלה מ־״3 עד ״4 220 300

 עולה על ״4 לפי חשבון שהגיש המנהל

 וואגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף5(ט)) 10

 האגרה
 המינימלי:

 בלירות

 האגרה ?מ״ק
 באגורות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק הראשונים 27 0.81

 ל־6 מ״ק נוספים 35
 מעל ל־16 מ״ק 45

 (2) לגינוודנוי מעובדות ולמשקי־עזר —

 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת, בהג
 בלה של 7,5 מ״ק לכל 100 מ״ר בין החדשים

 אפריל—נובמבר 10

 (ב) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת, בהג־
 בלה של 7,5 מ״ק• לכל 100 מ״ר בין ׳החדשים

 אפריל—נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 10
ב) תיווסף הכמות  מעל להגבלה בסעיפים 2 (א) ד(

 לפי פריט 7(1) לשימוש ביתי.

 הוביל התקנות 1917, כ״ ה באב תשב״ו, 11.8.1900



 !האגרה
 האגרה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 (3) לתעשיה ^ - ,— _

 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 15

 מעל הכמות המוקצבת 25

 (4) לחקלאות 7

 (5) למוסדות ולמקוואות 20

 (6) לחנויות, לעסקים׳ למשרדים ולכל שימוש אחר שלא
 פורט במקום אחר בתוספת זו 35 2-50

 (7) לבניה 50 2.50

 8. צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים
 יחד עמו בדירה — פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבנייה
 קשה שאינה שיכון עולים — ששטחה אינו עולה על 70
 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש, אליה מתייחס
 הזיכוי, עלתה על 10 מ״ק, יזוכה — לאחר אישור בקשתו

 שתוגש בכתב מדי שנה — בסכומים אלה:

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי
 השנתי בעירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 
 11 או יותר 24

 האגרה בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

י ל ג ם מ ה ר ב  נתאשר. א

 ט״ז בתמוז תשכ״ו(4 ביולי 1966) ראש המועצה המקומית בנימינה
 (חמ 813200)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1917, כ״ה באב ׳ת׳צ!כ״ו, 11.8:1906



 פקודת המועצות המקומיות

ות(הסדרת השמירה), תשכ״א—1961  חוק הרשויות המקומי

 חוק עזר למנשה כדבר הסדרת השמירה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיפים 3 ד16 לחוק
 הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—21961 (להלן — החוק), מתקינה המועצה

 האזורית מנשה ח1ק עזר זה:

ת ו ד י נ  1. בחוק עזר זה— ה
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה ־, ,

 ״ישוב״ — ישוב הנמצא בתחום המועצה ושעל תושביו חל צו שמירה!
 ״רשות״ — דשות השמידה שהוקמה לפי סעיף 2!

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (׳:!ועצות אזוריות),
 תשי״ח—1958 י.

ת ; ! ו ש  2. בכל ישוב תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור או אם חדלה לפעול — ימלא . ר
ק השמירה ן , ח ל פ ע  הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הדשות על פי החוק ו

 עזר זה.

י הרשות ו נ  3. הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי הישוב שהם בעלי זכות,נחירה למועצה. מי

 4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה. הרכב הרשות

 5. המועצה תודיע לתושבי הישוב, בדרך שתיראה לה, על מינוי הרשות, הרכבה וכל הורעה«5
' י נ י  שינוי בהרכבה. ׳"':' ט

 6. הסדרת חובת השמידה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות. חובת
 השמירה

 7. הרשות תערוך רשימה של תושבי הישוב החייבים בשמירה. רשימת
 החייבים
 בשמירה

 8. תושב הישוב חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם בדיקה רפואית
 קביעת כשרו לשמירה.

פ קביעת מועדי י ש י ׳ ב ד ש ו ב ת י ' ' ט ח ה ת השעה ב א ם י ו י , ת ד א  9. הרשות תקבע את סידורי השמידה ו
 ברשימה (להלן — השומר) לצאת לשמירה. השמיר״

 10. השומר חייב למלא אחדי הקביעה כאמור בסעיף 9• חובת השוטר

 11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום הישוב הנוגע בדבר, במשרד הצנת הרשימה
 המועצה ובכל מקום ציבורי שתורה הרשות.

ת העתס ר י ס  12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הדשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור מ
ז טי ^י  לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף. ״י

ת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 2 ס״ח 346, תשכ׳׳א, עמי 169.

 3 ק״ת ז79, תשי׳׳ח, עמ׳ 1256.
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 תפקיד השוטר 13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו
 עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה•

 ענשים 14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 300 לידות, ואם כבר הורשע בעבר על
 עבירה כאמור — מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

ל 15. חוק עזר למנשה (הסדרת השמירה), תשי־״ז—1956 * — בטל.  ביטו

 השם 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1966״.

ם ח נ ף מ ס ו  נתאשר. י
 כ״ד בתמוז תשכ״ו(12 ביולי 1966) ראש המועצה האזורית מנשה

 (חט 839004)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 4 ק״ת 645, תשי״ז, עמ׳ 220•

 קוב׳ז התקנות 1917, כ״ה באב תשכ׳׳ו, 11,8.1966

 הודפ,ס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים
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