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 פקודת בתי המשפט> תשי״ז—1957
 תקינות בדבר פגרת בית המשפט המחוזי בתל־אבי־ב־יפו

 •והטיפול בענינים בימי הפגרה

, ובתוקף שאר הסמ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג
 כויות הנתונות לי על־פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הפגרה בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו(להלן — בית המשפט) תהא מיום כ״ח
 באייר תשכ״ז(7 ביוני 1967) עד יום א׳ בםיון תשכ׳יז(9 ביוני 1967) ועד בכלל.

 2. במשך פגרת בית המשפט —
 (1) לא ידון בית המשפט במשפטים פליליים, אלא על־פי החלטה בכתב מאת
 נשיאו, או שופט של בית המשפט שנתמנה לכך על ידיו, שיש לשמוע סוג מםוייפ

 של משפטים פליליים, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה;
 (2) לא ידון בית המשפט בענינים אזרחיים, אלא אם החליט נשיאו או שופט

 של בית המשפט שנתמנה לכך על ידיו שהענין אינו סובל דחיה.

 3. מנהל בתי המשפט רשאי להודות שסוג עניינים פליליים או אזרחיים או משפט פלוני
 מסויים יישמע בימי הפגרה בבית המשפט.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (פגרת בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 והעיפול בענינים בימי הפגרה), תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ז בניסן תשכ״ז(7 במאי 1967)
 (חמ 70080)

 תקופת •הפגרה

ה בימי י  ד
 פגרה

 סמכות מנהל
 כתי המשפט

 ה׳»0

 ם״ח 233, תשי׳׳ז, עמ׳ 148.

 פקודת הפטנטים והמדגמים
 תקנות בדבר פטנטים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לפקודת הפטנטים והמדגמים •י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בפרט 5 בתוספת הראשונה לתקנות הפטנטים2, במקום פסקה (1) יבוא:
 ״(1) לשנה או חלק ממנה במשך שלוש השנים הראשונות

 שלאחר שמונה עשר חדשים מתאריך הבקשה 1״.

 2. הוראת תקנות אלה לא תחול על מתן ארכה לחיתום פטנט לפי בקשות שהודעה
 ראשונה על תוצאות בחינתן לפי סעיף 8 (1) נשלחה למבקש לפני יום פרסומן ברשומות.

 3 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים (תיקון), תשכ״ז—1967״.

ב שר א  ז
 רשם הפטנטים והמדגמים

 נתאשר.
 .כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)

 (חט 70511)

א ר י פ ש ב ש׳ . ק ע  י
 שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק ק״ה, עמ׳ 1053.

 2 חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 1974 ; ק״ת 1888, תשכ״ו, עמ׳ 2085.

 תיקון
 התוספת

 הראשונה

 הוראת מעבר

 השם

 2398 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר תעצ״ז, 19.5.1967



 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958

ת י ת נ ה ש ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ד23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״וו—1958 •נ,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. האגרה השנתית לפי סעיף 13 לחוק תהיה סך 25 לירות, ובלבד שלגבי שנת 1967 תהא
 האגרה 12.50 לירות.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ד בתמוז תשכ״ז(1 באוגוסט 1967).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), תשכ״ז—1967״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ב בניסן תשכ״ז(2 במאי 1967) י
 (חט 6264׳י< שר העבודה

 ; 1 ם״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108 ; ם״ח 455, תשכ״ה, עמי 126.

 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958

לות ר רישוי וייחוד פעו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 12 ו־23 לחוק המהנדסים.והאדריכלים, תשי״ח—
 1958 ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה:

, הגדרה  1. ' בתקנות אלה ״מבנה:״ — בנין כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2
.  לרבות עבודות בניה, הנדסית כמשמעותן בפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 3

 2. תקופת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לענין קבלת רשיון לפי סעיף 11 לחוק תקופת
ק הרישוט ת ף נ ת י נ ז ק ן ן ח ) ל 3 י ( ) א 2 ׳ ( ( 1 ) ף 9 י ע ר מ ו מ א ^ ב m ל ע י ב ב ג ) ל £ ] ל ו ׳ א מ י ג ש ש ו ל א ע י ?  ן

 לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, תבוא תקופת העבודה כאמור במנין .
 שלוש השנים.

 3. הפעולות האמורות להלן הן פעולות שיוחדו למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי לענין ייחוד פעולות
 סעיף 12 לחוק, כל אימת שהן נעשות בשביל מי שאינו מהנדס או אדריכל רשוי ובתמורה,

 ולגבי פעולה כאמור בפסקה (3) אף אם נעשתה בלי תמורה
 (!) תכנון, תכן׳ חוות־דעה, ייעוץ או פיקוח הנדסי או אדריכלי על ביצוע או
 הפעלה, והכל לגבי ישוב או חבל ארץ, מבנה, מפעל תעשיה, מיתקנת, מערכת,

 מיתקן, מכונה או כל חלק מהם!

 1 ם״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108 : ס״ח 455, תשכ׳׳ה, עט׳ 126.

׳פ״ח 467, תשב״ה, עט׳ 307. 2 

 3 ע״ר 1946, תום׳ 1 טס׳ 1472, עמי 60.

 גובה האגרה
 השנתית

 תחילה .

 השם

nm, 19.5.1967 קובץ'התקנות 2042, ט׳ באייר 



 תיאומ פעולות כאמור בפסקה (1) ;
 הגשת תכנית לגבי פעולה כאמור בפסקה (1) לשפ רישוי על פי כל דין.

(2) 
(3) 

ה 4, הוראות תקנה 3 לא יחולו — 5 ו ח ת י  א

 (1) לגבי אדם הרשום במדור אשר טרם חלפו שלוש שנים וששה חדשים מיום
 שפורסמה הודעה על פתיחתו על פי סעיף 8 לחוק!

 (2) מקופ שהפעולה האמורה באותה תקנה אינה מצריכה שימוש בעקרונות
 הנדסה או ארכיטקטורה הנלמדים לשם קבלת תעודה המזכה ברישום בפנקס

(2) לחוק.  המהנדסים והאדריכלים לפי סעיף 9(1) או

ה 5. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ד בתמוז תשכ״ז(1 באוגוסט 1967). 5 י ח  ת

 השפ 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ״ז—
 1967״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ב בניסן תשכ״ז(2 במאי 1967) י
־ שר העבודה  וחט 75263) י

 פקודת בתי הדואר

ר לחוץ־לארץ א ו ד תי ה רו 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,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי משלוח מברקים לחוץ־לארץ),
, במקום הפרט ״אוסטריה״ יבוא: ת תשכ״ד—1964 2 פ ט י ״  ה

 ״אוסטריה 0.69 7.59 0.345 0.23 0.69״.

 השס 2, לתקנות אלד, ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מבדקים לחוץ־
 לארץ) (תיקון מם׳ 3), תשכ״ז—1967״.

י ב ע ר ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  י״זבניסןתשכ״ז(27באפריל 1967) י
) שר הדואר 7 6 0 0  (חט 7

, תשכ״ה, עמי 234. n 4 6 3 ״  1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קט׳׳ו, עמ׳ 1155 ; 0

 2 ק׳׳ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 709 ; ק״ת 2016, תשכ״ז, עמ׳ 1793.

 2400 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר תשב״ז, 19.5.1967



 פקודת בתי הדואר
תי טלפון רו ם בעד שי מי ו ת מתשל ו ח נ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר אני מתקין תקנות אלה:

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ

 1. בתקנות אלה— הגדרות

 ״התעריף״ — התשלום שנקבע לפי סעיף 3 לפקודה ו

 ״התקנה״ — לרבות העברה >

 ״דמי הנחה״ — ההפרש שבין התעריף ובין התשלום שנקבע בתקנות אלה;

 ״קומרכזי״ — קו מרכזי ישיר או קו מרכזי ישיר משותף לשני מנדים או יותר! . י

.  לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות בתי הדואר (שירות טלפון), תשי״ד—1954 2

ת לעיוורים ולנכים ו ח נ ; ה י נ  ; פדל, ש

 2. בפרק זה— הגדרות
 ״עיוור״ — מי שהמציא למנהל.תעודה המעידה על עיוורונו מרופא עיניים הרשום בהתאם
 לתקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ״ד—31964, או מהשירות למען

 ׳ העיוור במשרד הם^ד?
 ״נכהי׳ — מי שהמציא למנהל תעודה המעידה על נכות בשיעור 80% ומעלה מאחד מאלה:

 (1) מחלקת השיקום של משדד הבטחון!
 (2) הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי •המלחמה בנאצים, תשי״ד—41954?

 (3) המוסד לביטוח לאומי!

 (4) לשכת בריאות מחוזית של משדד הבריאות ז

 ״הורה שכול״ — מי שהמציא למנהל תעודה מטעם לשכת שיקום מחוזית של משרד הבטחון
 על היותו הורה שכול.

 3. (א) בעד השירותים של התקנת טלפון לעיוור או לנכה, העתקתו החיצונית והשימוש הנחה לעיוורים,

° י ר ו ( י פ י י כ  שכולים בו, ישולמו 50% מהתעריף לאותו שירות. נ
 (ב) הורה שכול ישלם בעד התקנת טלפון בדירתו 50% מהתעריף.

 4. בעד שיחות מקומיות ישלם עיוור את סכום החשבון לכל שני חדשים פחות התשלום הנחה לעיוורים
 על שיחות

ת מ מ ו ק  בעד 400 שיחות מקומיות. ט

 5. בעד שיחות מקומיות ישלם נכה את סכום החשבון לכל שני חדשים פחות התשלום הנחה לנכים
ת ו ח י | ־ ׳ ?  בעד 120 שיחות מקומיות. v ע
 מקוטיות

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

 2 ק״ת 474, ׳תשי״ד, עט׳ 1360 ; ק״ת 1982, תשכ״ו, עט׳ 1172.

 3 ק״ת 1604, תשכ״ד, עט׳ 1565 ; ק״ת 1670, תשכ״ה. עמי 1122.

 4 ט״ח 147, תשי״ד, עט׳ 76 ; ם״ח 466, תשכ״ה, עט׳ 299.
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ת לעובדיה ו ח נ : ה י ש י ל  פדל, ש

 הגדרות 6. בפרק זה —

 ״עובד״ — מי שהמציא למנהל אישור —

 (1) ממינהל התשלומים של צה״ל — שהוא חייל בצבא הקבע או עובד אזרחי
 קבוע כצה״ל!

 (2) ממשרד כמשמעותו בחוק ישירות המדינה (מינויים), תשי״ט—51959,
 משירות התעסוקה, מהמוסד לביטוח לאומי או מהמוסד לבטיחות וגיחות —
 שהוא עובד קבוע או זמני לאחר שירות של שנה או לפי חוזה מיוחד מטעמי גיל

 או בריאות!

 ״אלמנה״ — מי שהמציאה למנהל אישור מאחד מאלה:

 (1) מהממונה על תשלום הגימלאות, כמשמעותו בחוק שירות המדינה (גימל-
, או כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל  אות), תשט״ו—1955 6
, או מ״מבטחים״ מוסד לביטוח סוציאלי בע״מ —  (גימלאות), תשי״ד—1954 7
 שהיא מקבלת קיצבה מפאת היותה אלמנה של עובד •שנפטר בזמן שירותו או
 מפאת היותה אלמנה של עובד שנפטר אחרי צאתו לקיצבה וששידת לפחות עשר
 שנים בשירות המדינה או בשירות הקבע בצבא־הגנה לישראל, או כעובד

 אזרחי בצה״ל?

 (2) מהממונה על תשלום גימלאות כמשמעותו בתקנות גימלאות לחברי
 הכנסת, תשי״ח—1958 8 — שהיא מקבלת קיצבה לפי חוק גימלאות לחברי

, מפאת היותה אלמנתו של חבר הכנסת ן  הכנסת, תשי״ח—1958 9

 (3) מהחשב הכללי, משדד האוצר — שהיא מקבלת קיצבה לפי חוק גימלאות
; ד , מפאת היותה אלמנתו של ש 1  לשרים, תשי״ז—1957 0

 ״התפטרות״ — לרבות פיטורים.

 7. מי שאינו עובד כמשמעותו.בתקנה 6 אך היה עובד בעת •שהותקן לו טלפון והועבר
 משירות המדינה לאחד המוסדות כלהלן, דינו — לענין פרק זה למעט תקנה 8 — כדין עובד:

 (1) לרשות הנמלים לפני יום י״ז בתמוז תשכ״א (1 ביולי 1961) ;

 (2) לרשות השידור לפני יום ח׳ בםיון תשכ״ה (8 ביוני 1965) !

 (3) לבנק ישראל לפני יום ט׳ בתמוז תשב״ג(1 ביולי 1963) ,׳

 (4) ל״עמידר״ החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע״מ לפני יום ט״ו
 בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

 5 ם״ח 279, תשי״מ, עמ׳ 86 ; ם״ח 398, תשכ״ג, עמי 110.

 6 ס״ת 188, תשט״ו, עמי 135 ; ם״ת 466, תשכ״ה, עמ׳ 290.

 7 ס״ח 162, תשי׳׳ד, עמי 179 ; ם״ח 450, תשב״ה, עמי 102.

 8 ק״ת 806, תשי״ח, עמי 1548 ; ק״ת 1614, תשב״ד, עט׳ 1704.

 9 כרה 251, תש י״ח, עט׳ 116 ; ס״ח 455, תשכ״ה, עט׳ 126.

1 ם״ח 234, תשי״ז, עט׳ 168. 0 

 דין עובד
 שפרש משירות

 המדיגה
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 8. בעד השירותים של התקנת קו מרכזי, ישלם — הנחה לעובדים
, , מתשלום בעד  , י

ו  (1) עובד במשרה מלאה — 50% מהתעריף לאותו שירות! התקנת ק
י ( כ י  (2) עובד במשרה חלקית אך לא פחות מחצי משרה — 75% מהתעריף לאותו מ

 שירות.

ד ע ב ה י ח נ  9. (א) בעד שימוש בקו מרכזי והעתקתו החיצונית ישלם — , , ה
 שימוש בקו

 (1) עובד במשרה מלאה — 50% מהתעריף בעד השימוש ובעד ההעתקה מרכזי

 החיציגית־ !5£״י״.
 (2) עובד במשרה חלקית אך לא פחות מחצי משרה —י75% מהתעריף בעד

 השימוש ובעד ההעתקה החיצונית.
) עובד המקבל קיצבה, ושאינו משתכר בנוסף לקיצבתו יותר מאלף לירות לשנה, ב )  י
 ישלם כפי שנקבע בתקנת משנה (א) בהתחשב בהעסקתו המלאה או החלקית לפני יציאתו

 לקיצבה.

 10. אלמנה שאינה משתכרת, בנוסף לקיצבתה, יותר מאלף לירות לשנה, תשלם כפי הנהר, לאלמנה
 שנקבע בתקנה 9 (א) בהתחשב בהעסקתו המלאה או החלקית של בעלה לפני פטירתו

9 התנאי להנחה  11. (א) עובד, לרבות עובד המקבל קיצבה, ישלם את התשלומים כאמור בתקנות 8 ד
 כל עוד הוא ממלא אחר הודאות תקנות 12 ו־14 וכל עוד לא התפטר. לעובד ולאלמנה

 (ב) אלמנה תשלם את התשלומים כאמור בתקנה 10 כל עוד היא ממלאת אחר
 הוראות תקנה 12 (ד).

 12. (א) עובד יודיע למנהל, לא יאוחר מחודש מיום האירוע, על כל אחד מאירועים אלה: הודעות למנהל

 (1) מעבר ממשרד, מלאה למשרה חלקית ? . • •
 (2) יציאה לחופשה ללא תשלום;

 (3) התפטרות!
 (4) יציאה לחוץ־לארץ לתקופה העולה על שלושה חדשים.

 (ב) חובת ההודעה לפי תקנת משנה (א) (4) חלה גם על עובד המקבל קיצבה.

 (ג) עובד המקבל קיצבה יודיע למנהל על השתכרותו העולה על סכום של אלף
 לידות לשנה לא יאוחר מחודש אחרי תחילת ההשתכרות.

 (ד) חובת ההודעה לפי תקנת משנה (א) (4) ולפי תקנת משנה (ג) חלה גם על
 אלמנה. 1

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

 (ב) עובד שהתפטר בעת חופשה ללא תשלום או בתום חופשה ללא תשלום יחזיר
 למנהל את דמי ההנחה —

 (1) בעד השימוש בקו מרכזי מיום צאתו לחופשה ללא תשלום ועד ליום
 התפטרותו;

 (2) בעד התקנת קו מרכזי, אם היציאה לחופשה אירעה תוך שנה מיום ההתקנה
 והעובד לא ביקש הפסקת השירות תוך אותה שנה.
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 (ג) עובד שהתפטר בעת חופשה ללא תשלום או בתום חופשה ללא תשלום ובעת
 חופשתו זו הותקן לו קו מרכזי, יחזיר למנהל את דמי ההנחה בעד התקנת קו מרכזי ובעד

 השימוש בו מיום התקנתו ועד ליום התפטרותו.

 (ד) חובת החזרת דמי ההנחה בעד ההתקנה לפי תקנת משנה (א), לא תחול על מי
 שפוטר מטעמים שאין בהם דופי.

 14. עובד היוצא את הארץ ישלם בעד השימוש בקו מרכזי כאמור בתקנות אלה, אולם אם
 יצא את הארץ לתקופה העולה על שלושה חדשים יוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי רק בני

 משפחתו הגרים עמו ישתמשו בקו המרכזי.

 15. ההנחות שנקבעו בפרק זה יינתנו לגבי קו מרכזי אחד בלבד.

 עובד היוצא
 את הארץ

 ההנחות ?קו
 מרכזי אחד

ות פלומטי ות די י גו ת לנצי ו ח נ : ה י ע י ב ק ר ר  פ

 16. בפרק זה, ״נציגות דיפלומטית״ — לרבות —

 (1) נציג דיפלומטי ועובד בנציגות דיפלומטית בעל נתינות חוץ שנתקבל
 לעבודה בשירות החוץ של מדינתו לפני בואו לישראל

 (2) קונסוליה, קונסול למעט קונסול כבוד׳ ועובד קונסוליה בעל נתינות חוץ
 שנתקבל לעבודה בשירות החוץ של מדינתו לפני בואו לישראל!

 (3) מוסדות האו״ם וארגוני סעד בין־לאומיים שהוכרו על ידי ממשלת ישראל
 ועובד שנתקבל לעבודה במוסדות ובארגונים אלה לפני בואו לישראל.

 הגדרה

 17. בעד שירותי טלפון הניתנים לנציגות דיפלומטית והמפורטים בתוספת ישולם כפי
 שנקבע בה לצד אותו שידות.

פ י ת לישובים חקלאי ו ח נ : ה י ש י מ ק ח ר  פ

 18. בפרק זה, ״ישוב חקלאי״ — כמשמעותו בתקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד
 שירותי טלפון לפי סעיף 3א לפקודה), תשכ״ו—966! !1,

 תשלומים בער
 שירותי טלפון

 לנציגויות
 דיפלומטיות

 הגדרה

 19. ישוב חקלאי או נציגו כדין של ישוב חקלאי שאינו מואגד ישלמו 50% מהתעריף
 עבור 150 שיחות מקומיות ראשונות המתנהלות בקו מרכזי ישיר ראשון כל שני חדשים.

 הנחה לישובים
 חקלאיים י

ות נ ת שו ו א ר ו : ה י ש  פדר! ש

 20. תקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי סעיף 3 לפקודה),
—בטלות. 1  תשכ״ג—21963

 ביטול

 21. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הז־ואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי
 סעיף 3 לפקודה), תשכ״ז—1967״.

 השם

 ק״ת 1852, תשכ״ו, עמי 1497
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ת י •• • י פ ס ו ת  . ה

 (תקנה 17)
 השירות התשלום

 1. התקנת קו מרכזי 40% מהתעריף לאותו שירות

 2. התקנת קו מקשר חיצוני 40% מהתעריף לאותו שירות

 3. התקנת שלוחה חיצונית 40% מהתעריף לאותו שירות

 4. העתקה חיצונית של קו מרכזי או

 העתקה חיצונית של שלוחה חיצונית 70% מהתעריף לאותו שירות

 5. שינוי שפ 5 לירות

י ב ע ר ש ־ . ה ו י ע ש ל י א ר ש  ג׳ בניסן תשכ״ז (13 באפריל 1967) י
) שר הדואר 7 6 0 0 ° מ ח ) 

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

״ ט ס ר י ״ודע ט ם של נאמנ ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  י צו ב

ם 14 (א) ד2(ד) פי סעי ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה 1
, אני מצווה לאמוד:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. יצחק כץ, ארנםט י׳ יפת, ישראל בר־יוםף, פרופ׳ עמום דה־שליט, פרופ׳ ישראל רשות להתאגד
 דוםטדובסקי ומאיר ויסגל (להלן — הנאמנים) רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד ייקרא בשם ״ידע טרסט״. שם התאגיד

ד י ג א ת  3. מטרת התאגיד היא קידום הידע במדעי הטבע. מטרת ה

רת די!  4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי על פעולות התאגיד, ולפי מסי
ו ותשבו! ויריעו ת 1 , ה ע  דרישת הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד, ז

 ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (ידע טרסט), תשכ״ז—1967״. השם

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״דבניסןתשכ״ז(24במאי1967) י
 >חמ 78093) שר המשפטים

״ה עט׳ 107.  1 חוסי א״י, כרד א׳ פרס י

 2 ע״ר חש׳׳ח, תופ׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.
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 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
ם ובלה לבנטל״ ה ר ב י ״קרן א ם של נאמנ ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

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

 1, מרדכי נמיר, יהושע דבינוביץ ושושנה שכטרמן(להלן — הנאמנים) רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד ייקרא בשם ״קרן אברהם ובלה לבנטל״.

 3 תפקיד התאגיד הוא הענקת הלוואות לכלות ולחתנים יהודיים בישראל במגמה לסייע
 לזוגות צעירים בכינון ביתם ומשפחתם. ,

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי
 דרישת הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו

 ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן אברהם ובלה לבנטל), תשכ״ז—
 1967״.

 רשות להתאגד

 m מתאגיד

 מטרת התאגיד

 מסירת
ז וחשבוז  די

דיעות י  ו

 השם

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ג בםיון תשכ״ז(23 באפריל 1967)
 (חמ 78093)

 1 חוסי א״י, כרד א׳ פרק י״ד, עמי 107.

 2 ע״ר תש״וו, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

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

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 פטור ממם 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק משכנתאות לשכון בע״מ

׳ בסכום כולל של חמישה מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות לפדיון מוקדם י 0 מ  ה

 החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ג בניסן
 תשכ״ז(3 במאי 1967) — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם, חוץ

. 2  מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה

״ 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 25), תשכ״ז—1967״.  השם _

ר י פ ס ס ח נ  כ״ג בניסן תשכ״ז(3 במאי 1967) פ
) שר האוצר ד 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

 2 דיני מדיגת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה 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), 1943 1
,  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אני מצווה לאמור:

 (א) מנקודת ציון 159.560 — 132.000 בקירוב הנמצאת מצפון למסילת
 הברזל עד לנקודת ציון 152.440 — 138.380 בקירוב!

 (ב) מנקודת ציון 159.460 — 132.000 בקירוב הנמצאת מדדום למסילת
 הברזל עד לנקודת ציון 152.440 — 138.380 בקירוב.

 (2) ברוחב עד 50 מטר בקטעים המתוארים להלן:

 (א) מנקודת ציון 152.440 — 138.380 בקירוב עד לנקודת ציון 147.125—
 139.430 בקירוב בצומת רמלה ?

 (ב) מנקודת ציון 155.050 — 136.770 בקירוב עד לנקודת ציון 155.290—
 140.080 בקירוב בכניסה לנמל התעופה לוד.

 (ב) כל קטעי הדרו האמורים מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה מם!ןר כ/5153/ד
 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ט״ז באדר ב׳ תשב״ז (28

 במרס 1967).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל־אביב רשות לעיי!
ה בהעתק המפ ך ו ב ע ת ה ו ע ש ו ב ן ב ״ ע י ל א כ ד ז ב ד ץ ב נ ו ע מ ,  והמרכז, רחוב הרצל 180, תל־אביב, וכל ד

 הרגילות.

 3. צו הדרכים ומסילות ׳הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש תל־אביב—לוד—רמלה) (מס׳ 2), ביטול
— בטל.  תשכ״ו—1966 3

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש מהיר תל־אביב— השם
 ירושלים והסתעפות לנמל התעופה לוד), תשכ״ז—1967״.

 תחולת
 הפקודה על

 דדד

 הפקודה תחול על הדרך תל־אביב—ירושלים

 (!) ברוחב עד 25 מטר בקטעים המתוארים להלן:

 1. (א)

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 ט״ז באדר ב׳ תשכ״ז(28 במרס 1967)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טס׳ 1305, עט׳ 40 : טייח 404, תשכ״נ, עט׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 1902, תשכ״ו, עט׳ 2407.

 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר תשכ״ו, 19.5.1967 2407



 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

וחד ת ללא רשיון מי ת ו ח ר יצוא פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה  1939 !, וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 לאמור:

 תיקוזפעי!*1 1. במקום הדישה לסעיף 1 לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד),

 תשכ״ב—1962 3 (להלן — הצו העיקרי) יבוא:

, מותרות ביצוא כל הסחורות — למעט  ״על אף האמור בצו מתן רשיונות יצוא, 1940 4
 כל חי, דומם או צמח, מייצור או מגידול חקלאי שלא עבר כל תהליך ייצור או עיבוד
 אחר, ולמעט כל סחורה מפורטת בתוספת הראשונה — אם נתמלאו בסחורות המיוצאות

 כל התנאים האלה: ״.

 ד,מ5פת 2. במקום התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:
 התוספת

 הראשונה

 ״תופפת דאשוגה
 (סעיף 1)

 חיטה
 חמאה ומוצרי חלב

 פלחי אשכוליות
 דלק

 ׳ שמני סיכה -

 חוטי כותנה — לארצות הברית של אמריקה, לבריטניה הגדולה או לקנדה
 אריגי כותנה — לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה הגדולה

 סריגי כותנה לרבות גרביים — לארצות הברית של אמריקה
 הלבשה מכותנה — לארצות הברית של אמריקה או לבריטניה הגדולה

 מוצרי טריקו מכותנה — לארצות הברית של אמריקה
 בהטילי פליז וברונזה

 גרוטאות מתכת ברזליות
 גרוטאות מתכת אלברזליות

 מכונות וציוד משומשים או מחודשים ,
 נשק ותחמושת

 ספרי תורה, תפילין, מזוזות, מגילות וחלקיהן מקלף״.

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מס׳ 968, עמי 137 ; ס״ת 92, תשי״ב, עמי 120.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1310, תשכ״ב, עמ׳ 1901.

 4 ע״ר 1940, תום׳ 2 מס׳ 982, עמ׳ 139.

 2408 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר משג״ז, ז©19.5.19



 3. במקום התוספת השניה לצו העיקרי יבוא:

 ״תופפת שניה
 (סעיף 1(4))

 ירקות וצמחי מאכל מיובשים

 פידות משומדים

 צמחי מאכל וירקות משומרים

 מוצרי פירות וירקות

 משקאות כהליים וחומץ

 פרמצבטיקה

 חוטים מכותנה, מצמד, מסיבים סינתטיים ומתחליפיהס

 אריגים מכותנה, מצמר, מסיבים סינתטיים ומתחליפיהם

 מוצרי הלבשה מכותנה, מצמר, מסיבים סינתטיים ומתחליפיהם

 חוטים וחבלים

 פסולת, כותנה

 מוצרי טקסטיל אחדים

 מבלטים

 יהלומים

 תכשיטי זהב ופלטינה

 תכשיטים משובצים באבנים יקרות

 אבנים יקרות מעובדות

 חפצי דת מזהב״.

 4. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 3),
 תשכ״ז—1967״.

 י״ג בניסן תשכ״ז(23 באפריל 1967)
ף ר ב ש א ) ז 7 4 0 5 0 מ 7 ח ) 

 שד המסחר והתעשיה י יי יי

 קובץ התקנות •2042, ט׳ באייר• ת׳עכ״ז, 19.5.1967



 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר-1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
 תש״ך—1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳/ יומרו למקרקעין מסוג

 ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוםפת

 •השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 בשלמות
 בשלמות
 בשלמות

1334 
2919 

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

4390 
643 > 
345 

4231 
4946 

 חלקה

14 
55 
56 
50 

1 

 גוש

6069 
6069 
6069 
6070 
6076 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חט 70130)

 1 ס״ח 316, תש״ד, עמי 92.

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
 תש״ך־—1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳/ יומרו למקרקעין מסוג

 ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

626 

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

7976 

 חלקה

25 4242 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 >חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ה עט׳ 92.

 2410 קוב? התקנות 2042, ט׳ באייר תשג״ז, 19.5.1967



 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג,,מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
 תש״ך—1960 *׳ אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג

 ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 נוש חלקה

168 1752 981 6145 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
.  (חמ 70130) !

 1 ס״ח 316, תש״ד, עמי 92.

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי'לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
 תש״ד—1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳/ יומרו למקרקעין מסוג

 ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספת

 ׳השטח להמרה
 במטרים מרובעים

534 

1230 

4293 

 בשלמות

 בשלמות

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

1998 

4726 

5109 

916 

813 

 חלקה

51 

52 

53 

54 

55 

 נוש

6231 

6231 

6231 

6231 

6231 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חט 70130)

 ם״ח 316, תש״ד, עמי 92.

 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר תשג״ז, 19.5.1967



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון ׳דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום  תש״ך—1960 ג
 המקרקעין של. דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג

 ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 •השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 בטטרים מרובעים

 גוש חלקה

 6487 11 225 בשלמות -

 6487 15 924 בשלמות

 6487 25 2883 בשלמות

 6487 27 2376 בשלמות

 6487 34 7984 בשלמות

 6487 '35 319 בשלמות

 6487 43 506 בשלמות

 6487 73 580 בשלמות

924 8289 21 6488 

458 2885 46 6488 

273 3058 58 6488 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חמ 70130)

 ם״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 צו בדבר המרת מקרקעין מםוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתדוכה״),
 תש״ך—1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין של דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג

 ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 2412 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר תשג״ז, 19.5.1967



 תופפת

 •השטח להמרה
 בטטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 נוש חלקה

70 414 3 6486 

 6486 18 220 בשלמות

 6486 28 380 בשלמות

 6486 35 340 . בשלמות

 6486 42 496 בשלמות

 6486 50 236 בשלמות

 6486 55 615 בשלמות

- בשלמות 182 59 6486 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תשייר, עט׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ו־-1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״),
 תש״ך—1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין של נתניה במקרקעין מסוג ״מתדוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 •השטת להטרה
 כטטרים טרובעים

69 

 בשלמות

 תופפת

 שטח החלקה
 בטטרים מרובעים

2484 

1018 

 חלקה

6 

7 

 נוש

7881 

8135 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 >חט 70130)

 ם׳׳ח 316, תש״ר, עמ׳ 92.

 קובי! התקנות 2042, ט׳ באייר תשג״1, 19.5.1967



 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוגי ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
 תש״ך—1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 הקרקעות של נצרת במקרקעין מסוג ״מתדוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 ׳השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 גוש חלקה

83 1375 43 15154 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שד המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חט 70130)

 1 ס״ח 316, תש״ר, עט׳ 92.

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרובה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתדוכה״),
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום  תש״ך—1960 ג
 המקרקעין של נתניה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

ת פ פ ו  ת

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 נוש חלקה

 8126 15 567 בשלמות

315 9900 16 8126 

 8126 18 9467 בשלמות

 8126 19 336 בשלמות

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חמ 70130)

 1 ס״ח 316, תש״ה עמ׳ 92.

 2414 קובי! התקנות 2042, ט׳ באייר תשכ׳יז, 19.5.1967



 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960

 : צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״),
 תש״ך—1960 י, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום
 המקרקעין •של נתניה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 בשלמות
4749 

 שטח החלמה
 במטרים מרובעים

10839 
5634 

 החילקה

8 
9 

 הגוש

8127 
8127 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בניסן תשכ״ז(4 במאי 1967)
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 5)31, תש״ד, עמי 02.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 . אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 > ולאחר
 התייעצות עם שר'החקלאות, אני מכריז לאמור:

 •־י

 1. השטח על יד זכרון יעקב, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/32/21 אכרזהעל
׳ שטירת טבע ם י נ 3 ך ה ך ש י ^ ב 9 6 7 1, י ר & א 1 ב 8 ) ז ״ כ ש ן ת ס י נ , ב ם ח ו י 0 ב ו ת ח ה .! ו  הערוד בקנה מידה 2500

 הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקרת העתקים
ן של התשריט י נ ן ע מ ז ,1 ן כ ׳ ו ן ו ף מ ו ש 1  הממונה על מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ד

 בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכדזה זו ייקרא ״אכדזה על שמורת טבע (בוריקה), תשכ״ז—1967״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ח׳ בניסן תשכ״ז(18 באפריל 1967)
 (חם 76570)

 1 ם״ח 404, תשב״ ג, עמ׳ 149.
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ן מיקומי־ ד לסזריסו ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
וחד ירוחם ן מי ו ב תכנ ח ר ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א) (2) ד33 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 על פי המלצת שר השיכון ולאחר התייעצות עם המועצה המקומית ירוחם, אני מכריז לאמור:

 1, השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2 יהיה מרחב תכנון מיוחד.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המיוחד האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 4/6 הערוך
 בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום ח׳ בניסן תשכ״ז (18 באפריל 1967) ביד שר הפנים!
 העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד השיכון, הקריה,
 תל־אביב, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרדי
 המועצה המקומית ירוחם, וכל המעונין בדבר דשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 תחולתו של צו זח היא לחמש שנים מיום תחילתו. .

 לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד ירוחם), תשכ״ז—1967״.
,3 
.4 

 קביעת נבולות
 למרחב תכנוז

וחד  מי

 תשריט והפקרת
 העתקים מטנו

 תחולה

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ח׳ בניסן תשכ״ז(18 באפריל 1967)
 (חט 765800)

 ס״ח 467, תשכ׳׳ה, עמי 307 ; ם״ח 488, תשכ״ז, עט־ 10.

 פקודת העיריות
נים י ת לבנ סו י כנ ת ו ו ר צ ר ניקוי מגרשים, ח ב ד ת ב פ צ ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 251,250 ו־254 לפקודת העיריות 1 מתקינה מועצת עירית
 צפת חוק עזר זה:

 חנדתת 1. בחוק עזר זה —
 ״נכס״ — בנין או מגרש!

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא כוח׳ בין שהוא הבעל הרשום של
 הנכם ובין שאינו הבעל הרשום׳ ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של

 למעלה משלוש שנים!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר

 בבית מלון או בפנסיון!
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, ברזל, עץ או חומד אחר, לרבות כל יסוד, קיר
 גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר אליו או
 כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף או
 לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם

 המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה!

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197. נ  1 דיני מדי
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 חובה למלא
 אחרי ההודעה

 ניקוי על ידי
 העיריה

 אנרוז ניקוי

 ״שטה בנוי״ — שטח שהעיריה הכריזה עליו׳ באישור הממונה על מחוז הצפון׳ כעל שטח
 בנוי לענין חוק עזר זה!

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח פנוי.
 ״העיריה״ — עירית צפת ?

 ״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה׳ כולן או מקצתן!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי מועצת העידיה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה׳ לרבות
 אדם שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש העידיה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל מגרש לנקות את המגרש דרישה לניקוי
 ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הנייקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש העיריד. באמור בסעיף 3 או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית העיריה

 לבצע את הניקוי ולגבות אגרת הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי העיריה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי
ל 1/3 על ידי בעל הבנין ובשיעור של 2/3 על ידי  חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור ש
 המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם! לצרכי

 החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש, חצר או כניסה
 לבנין כדי לברד את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העיריה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש מסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 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 בוגד 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 ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני

 עתונים הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחוו/ הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הודאה מהוראות סעיפים 3 או 6(ב), דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על ענשים
 הוראות סעיף 3 והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העירית או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים)׳ השם
 תשכ״ז—1967״.

 *ישיר כניסה

 מסירת הודעה

 קובץ התקנות 2042, ט׳ באייר תשג׳ ז, 19.5.1967 2417



 אגרת ניקוי
 בלירות

 תופפת
 (סעיף 5)

:20 
16 
30 
20 
4 

 1. בעד ניקוי מגדש ששטחו עד חצי דוגמ
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו

 2. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם —
 לכל דונם נוסף או חלק ממנו —

 3. בעד ניקוי כניסה לבנין —

ץ י ב ו ק ר  י׳ ה׳ ב
 ראש עירית צפת

 נתאשר.
 י״ב באדר א׳ תשכ״ז(20 בפברואר 1967)

 (חס 894020)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות
 חוק עזר לרמת-גן בדבר מודעות ושלטים

1 מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות
 רמת־גן חוק עזר זה:

 1. בסוף סעיף 3(ג) לחוק העזר לרמת־גן(מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962 2 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״או על ידי מי שגרם להסרטתה״.

 במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי יבוא:

 יעוד האגרה
 בלירות

3 

6 

12 

18 
24 

 תופפת שניה
 (סעיף 3(א) ו־9(ב))

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה —
 לכל שבוע ממוצאי שבת עד ליום ששי

 (ועד בכלל) או לחלק משבוע —
 לכל קולנוע

 2. סרט פרסום בקולנוע — בעד שבוע או חלק ממנו
 עד 25 מטר רץ

 למעלה מ־25
 עד 50 מטר רץ

 למעלה מ־50
 עד 75 מטר רץ

 מעל ל־־75 מטר רץ

.2 

 תיקיו סעיף* 3

 החלפת
 התוספת

 השניה

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1250, תשב״ב, עמי 1108.
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 י שיעור האנחה
 בלירות

 3. שלט או מודעה המתפרסמים דרך הארה על ידי חשמל, זרחן או
 : כל אמצעי אחר, לרבות על גג העסק לכל מטר אורך ברוחב

 עד 50 ם״מ או חלק ממנו — לשנה 11
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם, תוספת 11

 4. שלט דופן — לכל מטר אורך ברוחב
 עד 50 ס״מ או חלק ממנו — לשנה 22
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם תוספת 22

 5. (א) שלט או טזדעה בתוך רכב ציבורי
 מ־ 1 עד 25 שלטים או מודעות •—לשנה—

 בגודל 34 ס״מ רוחב ובאורך עד 25 ם׳ימ 55
 י בגודל 34 סי׳מ רוחב ובאורך העולה על 25 ם״מ עד 50 ס״מ ,. 75

 בגודל 34 ס״מ רוחב ובאורך העולה על 50 סי׳מ עד 75 ס״מ 110
 בגודל 34 ס״מ רוחב ובאורך העולה על 75 ם״מ עד 100 םי׳מ 150

 (ב) שלט או מודעה מעל רכב ציבורי — י
 כל שלט או מודעה — לשנה —

 בגודל עד 30 ס״מ רוחב ובאורך עד 100 ם״מ או חלק ממנו 30
 בגודל עד 50 ס״מ רוחב ובאורך עד 200 ס״מ

 או חלק ממנו, וצלבד שיעלה על הגודל הקודם 40
 בגודל עד 25 ס״מ רוחב ובאורך עד 700 .ס״מ

 או חלק ממנו, ובלבד שיעלה על הגודל הקודם 80
 (ג) שלט או מודעה מעל רכב מסחרי —

 כל שלט או מודעה לשנה —
2  לכל מטר מרובע או חלק ממנו 0

 • 6. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על
 סדרה של 15 לוחות פרסום או חלק מהם —

 מודעה גדולה —
1 0 , 5  עד שלושה ימים 0
ף 3.50 ם ו ם ג ו ל י כ  ל

 מודעה בינונית —
ם 7-50 י מ  עד שלושד, י
ף 2.50 ם ו ס נ ן ̂ י 1, 

 מודעה קטנה — י . י
ם 4.50 י מ  עד שלושד, י
ף , 1.50 ס ו ם נ ן ל י כ  ל

 מודעה זעירה לרבות מודעת אבל —
 עד שלושה 1ימים 1 3
 לכל יום נוסף 1

 7. מודעה המתפרסמת על לוח מודעות
 לשימוש בלעדי לתקופה מסרימת — לכל חודש

1 3 , 2  או חלק ממנו — לכל פדר או חלק ממנו 0

2419 
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 שיעור האגרה

 8. (א) שלט המותקן מעל לעסק׳ לשנה או חלק ממנה —
 עד חצי מ״ר או חלק ממנו 10
 למעלה מחצי מ״ר עד מ״ר אחד י 15
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 15

 (ב) (1) שלט נוסף —
 עד חצי מ״ר או חלק ממנו 20
 למעלה מחצי כדר עד מ״ר אחד 30
 לכל נדד נוסף או חלק ממנו 30

 (2) שלט המותקן בקומה ב׳ ומעלה —
 עד חצי מ״ד או חלק ממנו • . 20
 למעלה מחצי מ״ר עד מייד אחד 30
 לכל כדר נוסף או חלק ממנו 30

 (ג) שלט דופן —
 עד חצי פדר או חלק ממנו 30
 למעלה מחצי מ״ר עד מ״ר אחד 45
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 45

 (ד) שלט בצורת ארגז ראווה —
 עד חצי מ״ר או חלק ממנו 30
 למעלה מחצי מ״ד עד כדר אחד 45
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 45

 (ד.) שלט המותקן מעל גבי עמוד שלטים עירוני —
 לכל 40 ס״מ אורך ו־60 ס״מ רוחב או חלק מהם 30

 9. שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העיריה
 מחוץ לשטח התפוס על ידי העסק —

 לכל מ״ר או חלק ממנו — לשנה י 82.50

 10. שלט המותקן מעל כל שטח אחר, באולם שעשועים או מגרש
 ספורט ושעשועים או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק —

 לכל מ״ר או חלק ממנו — לשנה 41.25
 11. מודעה על גבי גדר, קיר או מבנה —

 לכל 30 ם״מ אורד ו־120 ם״מ רוחב או חלק מהם — לשנה 65׳

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן(מודעות ושלטים) (תיקון)׳ תשכ״ז—1967י/

י צ י נ י ר ם ק ה ר ב  נתאשר. א
 ח׳ בניסן תשנדז(18 באפריל 1967) ראש עירית רמת־גן

 (חם 897015)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובי! •התקנות 2042, ט׳ באייר תשב״ז, 19.5:1967

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושליגז
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