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 חוק נכי רדיפות הנאצים, חשי״ז-957 ן
 תקנות בדבר סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת

 קיצבה או מענק ושיעוריהן המקסימליים

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ג ו־24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז—1957 נ
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״תביעה״, ״טיפול בתביעה״ ו־״טיפול בתביעה בחוץ לארץ״ —
 כמשמעותם בחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957 2 (להלן —

 חוק התביעות).

 2. ההוצאות המפורטות להלן יראו אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק לענין החוק:

 (1) שכר טרחה בעד טיפול בתביעה הן בישראל והן בחוץ לארץ, להשגת
 קיצבה או מענק!

 (2) דמי נסיעה מישראל לחוץ לארץ לשם השגת קיצבה או מענק ושיבה
 לישראל!

 (3) הוצאות מחיה ומגורים בעת השהיה בחוץ לארץ, לשם השגת קיצבה או
 מענק!

 (4) הוצאות אחרות הקשורות בהשגת קיצבה או מענק.

 3. (א) יראו נסיעה לחוץ לארץ ושהיה בחוץ לארץ כנסיעה או שהיה לשם השגת
,מענק אם הנסיעה לחוץ לארץ והשהיה בחוץ לארץ היו לאחת מהמטרות  קיצבה או

 המפורטות להלן:
 (1) להיבחן בפני רשויות אותה מדינה בחוץ לארץ בשפת אותה מדינה,
 כשידיעת השפה האמורה מהווה תנאי לזכאותו של הנכה לקיצבה או למענק!

 (2) להיבדק בבדיקה רפואית כדי לקבוע זכאותו של הנכה לקיצבה או
 למענק או לקביעת שיעורם!

 (3) למסור עדות בפני בית משפט באותה מדינה שדן בתביעתו של הנכה
 לקיצבה או למענק.

 (ב) לא יראו כשהיה בחוץ לארץ לשם השגת קיצבה או מענק אותה תקופה העולה
 על שלושים יום בכל שהיה ושהיה.

 4. (א) השיעור המקסימלי של שכר טרחה כאמור בפסקה (1) לתקנה 2 לאדם בישראל
 לא יעלה על השיעור המקסימלי שנקבע בחוק התביעות או בתקנות שהותקנו על פיו.

 (ב) נעשה הטיפול בתביעה כאמור שלא על ידי אדם בישראל, לא יעלה השיעור
 המקסימלי של שכר טרחה כאמור בפסקה (1) לתקנה 2 על השיעור המקסימלי שנקבע
 בסעיף 10 (ב) לחוק התביעות, אלא שבכל מקום באותו סעיף בו נאמר 15%, יראו כאילו

 נאמר ,25%.

 5. השיעור המקסימלי של דמי נסיעה מישראל לחוץ לארץ ושיבה לישראל כאמור
 בפסקה (2) לתקנה 2 לא יעלה על דמי הנסיעה בדרך הקצרה ביותר מישראל למקום

 השהיה בחוץ לארץ לאחת המטרות כמפורט בתקנה 3.

 הוצאומ
 כהשגוז קיצבה

 או נ!ענ?

 הנסיעה והשהיה
 כחוץ לארץ
 לשפ השגמ

 קיצבה או
 מעני.

 שיעור טקפימלי
 של שנד «דחה

 השיעור
 ה«י,פי«לי

 של דמי
 נפיעה

 1 ס״זז תשי״ז, עמי 103¡ תש״ד, עמ׳ 88, תשכ״ט, עמ׳ 90.

 2 סייח תשי״ז, עמי 74; עמי 134; תש״ד, עמ׳ 34.
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 6. השיעור המקסימלי של הוצאות מחיה ומגורים כאמור בפסקה (3) לתקנה 2 יהיה , השיעור
 יי • י , , , המקסימלי

 בשיעור ההוצאות שהשתלמו ביום ההוצאה, לעובד המדינה בדרגה ט״ו של הדירוג האחיד שלהוצאומ
fl,״s .ששהה לרגל תפקידו כעובד המדינה באותה ארץ שבה שהה הנכה 

י השיעוי ת ן ר •  7. השיעור המקסימלי של הוצאות אחרות כאמור בפסקה (4) לתקנה 2 יהיה 200 ^
 המקסימלי

 שלהוצאומ
 אחרוז*

 8. נכה ימציא לרשות המוסמכת ראיות בדגר אלה: ־ ראיימ.

 (1) היות הנסיעה לחוץ לארץ והשהיה בחוץ לארץ נסיעה ושהיה לשם השגת
 קיצבה או מענק כאמור בתקנה 3 •

 (2) ההוצאות כאמור בפסקאות (1) ו־(2) לתקנה 2 שהוציא.

 9. , תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. החיייז

 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן יז«פ
 כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש״ל—1969״.

 י״ח באלול תשכ״ט (1 בספטמבר 1969) ז א ב ש ר ף
 >חמ:«״731<.. שר האוצר

 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח-958ו

 תקנות בדבר רישוי וייחוד פעולות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 12 ו־23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—
 11958, ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה.׳

, לאחר הוספת  1. בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ״ז—1967 2
 תקנה 4א יבוא: י"1'"1'3

 •:׳׳**יש 4ב. הסדרים לביצוע הרישוי יסתיימו לא יאוחר מיום כ״ד באדר ב׳
 הרישוי , >

 תש״ל (1 באפריל 1970)׳׳.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)(תיקון), השס
 תש״ל—1969״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ה׳ בתשרי תש״ל (17 בספטמבר 1969) י
) שר העבודה 7 5 2 6 מ 3 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 108¡ תשכ״ה, עמי 126.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 2399; תשכ״ח, עמ׳ 108; תשכ״ט, עמי 1463 ועמי 1826.
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 פקודת הנמלים
ט י ש ת ה ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים אני מתקין תקנות אלה:

 *'?יי״ 1. בסוף סעיף 3 לתוספת השניה לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ״ה—965! 2,
 התוספת

: א י ב  השניה י

 ״אולם בעד בדיקת כלי שיט שתפוםתו ברוטו עולה על 20,000 טונות תשולם
 אגרה שיש לשלמה בעד בדיקה של כלי שיט שתפוםתו ברוטו 20,000 טונות

 בלבד.״
פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (בטיחות השיט)(תיקון), תש״ל—1969״. ש  ה

ל מ ר ה כ ש  כ׳ באלול תשכ״ט(3 בספטמבר 1969) מ
) שר התחבורה 7 5 5 3 7 מ ח ) 

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קי״ד, עמ׳ 1146 ; ע״ר תש״ח, מם׳ 5, עמ׳ 22.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957 ן
 צו בדבר הרכבת מנועי דיזל ברכב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 •י, אני מצווה לאמור:

 מי?יזפעיר1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב),

 תשכ״ח—1967 2 (להלן — הצו העיקרי), לאחר ״״רכב מסחרי״״ יבוא ״״רכב עבודה״״.

 »יקוןפ«יף4 2. בסעיף 4 לצו העיקרי —
 (1) בפסקה (2), במקום ״10,455״ יבוא ״10,000״ !

 (2) אחרי פסקה (3) יבוא:
 ״(4) רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק״ג.״

 מימון סעיף» 3. בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 מותר להרכיב מנוע דיזל ברכב מסחרי
 שמשקלו הכולל המותר הוא למטה מ־10,000 ק״ג וברכב עבודה שמשקלו
 הכולל המותר הוא למטה מ־5,000 ק״ג, וכן להרכיב במונית או ברכב פרטי
 להולכת סיור שניתן לו רשיון לפי צו הפיקוח יעל מצרכים ושירותים (הולכת
, מנוע דיזל שתפוסת הבוכנות שלו אינה  סיור ברכב פרטי), תש״ד—1960 3
 עולה על 4900 םמ״ק, ולהשתמש בהם אם ניתן לכך רשיון מאת רשות

 הרישוי.״

 השח 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב)(תיקון),
 תש״ל—1969״.

ל מ ר ה כ ש  כ׳ באלול תשכ״ט (3 בספטמבר 1969) מ
) שר התחבורה 7 5 6 4 מ 1 ח ) 

 1 סייח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ו1 תשכ״ח, עמי 93.

 3 ק״ת תש״ך, עני׳ 1063.
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 פקודת התעבורה

ס נ ת ק רו ר עבי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה!, אני מכריז ומצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו התעבורה (עבירות קנם), תשכ״ו—1966 2 (להלן — הצו
 העיקרי), בחלק א׳ סימן 1 —

 (1) במקום ״תקנה 15 לגבי אי־ציות הולך רגל לתמרור למעט רמזור״ יבוא
 ״15 לגבי אי־ציות הולך רגל לתמרור או לרמזור״ ־,

 (2) אחרי״383י׳ 15״
 יבוא:

 ״397 (א) 100
 405 50״

. 10״ יבוא: . . 25״ והמסתיים ב־״571 . .  (3) במקום הקטע המתחיל ב־״420 .

 . שיעור הקבס
 בלירות

ה נ ק ת  שיעור הקנס ה
 בלירות

ה נ ק  ה ת

20 453 30 420 
10 456 15 421 
 422 (א) 10 457 (א) 10
 422 (ב) 30 457 (ב) 10
10 458 25 423 
 425 (ב)(1) 25 459 5
 425 (ב)(4) 20 464 (א) 5

 425 (ב)(5) 25 465 50
20 480 5 427 
10 481 25 428 
 429 (1) למעט כניסה למסלול 482 20
 שיש בו סימן 20 489 25
 429(2) 20 496א׳ (א) 25
25 501 20 (2)437 
25 503 10 440 
75 515 50 441 
 443 30 517 (א) (1) (2) (3) 50
 448 10 517 (א)(4) 30
 452 (א) 20 552 25

 452(3), (0• 20 571 10״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, ע«׳ 73!.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 934¡ תשכ״ו, עמ׳ 1684¡ תשכ״ז, עמ׳ 270.
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׳ 2. בחלק ב׳ של התוספת הראשונה לצו העיקרי —  תיקמחלקב

 (1) במקום הקטע המתחיל ב־״םעיפים 5, 7> (8) או 10 (ב) לחוק עזר לירושליד׳
 (העמדת רכב והגייתו), תשכ״א—1961״ והמסתיים ב־״יהיה סכום של 20 לירוח

 יבוא:

 ״(1) כל סעיף המפורט להלן בטור א׳ בחוק עזר בדבר העמדת רכב וחניית!
 שהותקן על ידי הרשות המקומית הנקובה לצידו בטור ב׳ ואשר הותקן בשנד
 שצויינה בטור ג׳ ופורסם בקובץ התקנות שמספרו צויין בטור די, יהיה שיעור
 הקנס לגביה 10 לירות, ובלבד ששיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחוקי
 העזר בדבר חניית רכב כאמור שנעברה במקום שרשות התימרור המרכזית
 הכריזה עליו ברשומות כאזור חניה מוגבלת — יהיה בסכום של 20 לירות:

 1576, עמי 1231
 1343, עמ׳ 2334
 1408, עמ׳ 893

 692, עמ׳ 1237
 2243׳ עמ׳ 1764
 1488, עמ׳ 2082
 698, עמ׳ 1337
 1525, עמ׳ 479

 691, עמי 1197
 352, עמ׳ 881

 521, עמ׳ 1005
 1075, עמ׳ 445

 631, עמ׳ 1181
 731, עמ׳ 1927
 1762, עמ׳ 2593
 2113, עמ׳ 3382
 1733, עמ׳ 2183
 1406, עמ׳ 868

 1680, עמ׳ 1316
 1316, עמ׳ 2002
 1073, עמ׳ 418

 786, עמ׳ 1066
 731, עמ׳ 1907
 1132, עמ׳ 1576
 459, עמ׳ 1000״!

 תשכ״ד—1964
 תשכ״ב—1962
 תשכ״ג—1963
 תשי״ז—1957
 תשכ״ח—1968
 תשכ״ג—1963
 תשי״ז—1957
 תשכ״ד—1963
 תשי״ז—1957
 תשי״ג—1953
 תשט״ו—1955
 תשכ״א—1960
 תשט״ז—1956
 תשי״ז—1957
 תשכ״ח—1968
 תשכ״ז—1967
 תשכ״ח—1968
 תשכ״ג—1963
 תשכ״ה—1965
 תשכ״ב—1962
 תשכ״א—1960
 תשי״ח—1958
 תשי״ז—1957
 תשכ״א—1961
 תשי״ד—1954

 אשדוד
 אשקלון

 באר־שבע
 בת־ים

 גבעתיים
 הרצליה

 זכרון־יעקב
 חדרה
 חולון
 חיפה

 טבריה
 ירושלים

 לוד
 נהריה

 נצרת עירית
 נצרת
 נתניה

 עכו
 פתח־תקוה

 קדית־ביאליק
 קרית־מוצקין
 ראשוךלציון

 רחובות
 רמת־גן

 תל ־אביב

 ו־8(ג)
 ו־8(ג<
 ו־8(ג)
 ו־8 (ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)!
 ו־8 (ג)
 ו־9(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג<
0 ) 8 ־  ו
 ו־9(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8(ג)
 ו־8 (ג)
 ו־8(ג<
 ו־8(ג)
 ו־8 (ג)

 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 8 (א)
 8 (א)

 7 (ז),
 7 (ז),

 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 8 (א)
 8 (ז), 9 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 •ד(ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 8 (ז), 9 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 7 (ז), 8 (א)
 8 (א)

 7 (א),
 7 (א)׳
 7 (א)׳
 7 (א),
 7 (א),
 7 (א)׳
 7 (א),
 7 (א)׳
 7 (א)׳
 7 (א)׳
 8 (א),
 7 (א),
 7 (א),
 7 (א)׳
 7 (א)׳
 7 (א)׳
 7 (א),
 7 (א),
 8 (א),
 7 (א),
 7 (א)׳
 7 (א),
 7 (א)׳
 7 (א),
 7 (א),

 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב)׳
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 6 (ב)׳
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב)׳
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),
 5 (ב),

ך יבוא ל ה  (2) לפגי השורה ״סעיף 2 (א) של כל אחד מחוקי העזר המפורטים ל
 הסימן ״2״!
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 (3) ברשימת חוקי העזר בדבר רשיונות לאופניים של עיריות:

 (א) במקום ״כפר־סבא תשי״ג—1953 342, עפד 763״
 יבוא ״כפא־סבא תשב״ז—1967 2030, עמ׳ 2259״
 (0 במקום ״נתניה תשי״ד—1954 446, עמ׳ 741״
 יבוא ״נתניה תשכ״ח—1967 2138, עמ׳ 260״

 ברשימת חוקי העזר בדבר רשיונות לאופניים של המועצות המקומיות —
 (א) במקום.״רמת־ישי תשכ״ג—1963 1456, עמ׳ 1611״
 יבוא ״רמת־ישי תשכ״ח—1968 2179, עמ׳ 802״

 (0 במקום ״מזכרת־בתיה תשי״ד—1954 474, עמ׳ 1383״
 יבוא ״מזכרת־בתיה תשכ״ח—1968 2236, עמ׳:1680״
 (ג) במקום ״נצרת־עילית תשכ״ה—1964 1639, עמ׳ 246״
 יבוא ״נצרת־עילית תשכ״ח—1968 2170, עמ׳ 686״
 (0 במקום ״עיר יזרעאל־עפולה תשי״ד—1954 446, עמ׳ 759״

 יבוא ״עיר יזרעאל־עפולה תשכ״ז—1967 2071, עמ׳ 2766״
 (ה) במקום ״קדימה תשי״ז—1957 675, עמ׳ 864״

 יבוא ״קדימה תשכ״ז—1967 2081, עמ׳ 2920״
 (0 במקום ״שבי־ציון תשי״ח—1958 808, עמ׳ 1613״
 יבוא ״שבי־ציון תשכ״ז—1967 2003, עמ׳ 1530״
 (0 במקום ״תל־מונד תשט״ו—1955 503, עמ׳ 687״

 יבוא ״תל־מונד תשכ״ז—1967 2071, עמ׳ 2771״

 ברשימת חוקי העזר בדבר רשיונות לאופניים של המועצות האזוריות —

 (א) במקום ״אונו תשי״ח—1958 788, עמ׳ 1086״
 יבוא ״אונו תשכ״ז—1967 2067, עמ׳ 2720״
 (ב) במקום ״מפעלות־אפק תשי״ז—1957 674, עמ׳ 827״

 יבוא ״מפעלות־אפק תשכ״ז—1967 2067, עמ׳ 2723״

 ברשימת חוקי העזר בדבר רשיונות לאופניים של מועצות מקומיות —
 (א) אחרי ״בית־דגן תשכ״ב—1962 1301, עמ׳ 1803״
 יבוא ״בית־דגן תשב״ה—1965 1719, עמ׳ 1927״

 (0 אחרי ״גוש־חלב תשכ״ד—1964 1520, עמ׳ 362״
 יבוא ״ג׳יסר אל־זרקא תשכ״ה—1965 1676, עמי 1269״
 (ג) אחרי ״מגדל העמק תשט״ז—1956 609, עמי 830״

 יבוא ״מגיד אל־כרום תשכ״ה—1965 1726, עמ׳ 2063״
 (0 אחרי ״מעיליא תשכ״א—1960 1078, עמ 611״

 יבוא ״מעלות־תרשיחה תשכ״ה—1965 1719, עמ׳ 1930״
 (ה) אחרי ״נתיבות תשכ״א—1961 1166, עמ׳ 2031״
 יבוא ״םחנין תשכ״ו—1966 1925, עמ׳ 2781״

 (0 אחרי ״עיר יזרעאל־עפולה תשי״ד—1954 446, עמ׳ 759״
 יבוא ״עראבה תשכ״ו—1966 1092, עמ׳ 2432

 ערד תשכ״ו—1966 1878, עמ׳ 1921״
 (ז) אחרי ״פוריידיס תשי״ח—1957 745, עמ׳ 180״

 יבוא ״פסוטה תשב״ו—1966 1880, עמ׳ 1948״ 5
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 (7) ברשימת חוקי העזר בדבר רשיונות לאופניים של מועצות אזוריות —
 (א) אחרי ״מודיעים תשי״א—1951 194, עמ׳ 1448״
 יבוא ״מטה־יהודה תשכ״ז—1967 2074, עמ׳ 2811״
 (ב) אחרי ״מנשה תשי״א—1951 192, עמ׳ 1414״

 יבוא ״מעלה־הגליל תשכ״ז—1967 2025, עמ׳ 2013״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), תש״ל—1969״.

 כ״ט בסיון תשכ״ט(15 ביוני 1969) מ ש ה כ ר מ ל
) שר התחבורה ד 5 6 1 0 2 מ ( י ) 

 אני מסכים.
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י

 שר המשפטים

 חוק איגודי ערים, חשט״ו-955 ן
ת ו א ב ם לשירותי כ ר איגודי ערי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 וסעיף 13 לחוק
, אני מצווה לאמור:  שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 2

 »י?יו 1. בתוספת לצו איגודי עדים (שירותי כבאות), תשכ״א—31961 —
 י התוספת

 (1) בסעיף (א), הקטעים ״המועצה האזורית שלחים 1״ ו״המועצה המקומית כפר
 ירוחם 1״ יימחקו, ובסופו יבוא:

 ״המועצה המקומית ירוחם 1
 המועצה המקומית מצפה־רמון 1

 המועצה המקומית ערד 1״ !
 (2) בסעיף (ב), במקום הקטע ״המועצה המקומית אשדוד 1״ יבוא ״עירית אשדוד

 1״ו
 (3) במקום סעיף (ג) יבוא:

 ״(ג) איגוד ערים אזור בית־שמש (שירותי כבאות) —
 המועצה המקומית בית־שמש 2

 המועצה המקומית מבשרת־ציון 2
 המועצה האזורית מטה־יהודה 4
 המועצה המקומית אבו־גוש 1״.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות)(תיקון), תש״ל—1969״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ב באלול תשכ״ט (5 בספטמבר 1969) ח
) שר הפנים 7 6 5 3 3 מ ח ) 

 1 ס״ת 176, תשט״ו, עמי 48.

 2 ם״ח 290, תשי״ט, עמ׳ 199.

 3 ק״ח 1157, תשכ״א, עמ׳ 1918.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתדוכה״), תש״ך-1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

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

 ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספת

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 חלקה

126 18 2058 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ז באלול תשכ״ט(10 בספטמבר 1969)
(70130 ort) 

ס״ת 316, תש״ד, עמ׳ 92. , 1 

י מ ו ק ן מ ו מ ל ס ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק עזר לאשקלון בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

 בתוקף סמכותה,לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית
 אשקלון חוק עזר זה:

, בסעיף 3, במקום  1. בחוק עזר לאשקלון(פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ז—1966 2
 סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —
 > (1) חנות לממכר מזון, למעט חנות לממכר פירות וירקות, בקיץ — בשעות
 שבין 20.00 לבין 05.00 למחרת ובימי שלישי גם בשעות שבין 14.00 לבין
 05.00 למחרת, ובחורף — בשעות שבין 19.30 ובין 06.00 למחרת ובשעות
 שבין 13.30 ובין 15.00 ובימי שלישי בשעות שבין 14.00 לבין 06.00 למחרת!

 (2) קיוסק או מזנון לממכר שוקולודה, גלידה׳ סיגריות, עתונים או משקאות
 קרים לא משכרים — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרת!

 (3) חנות לממכר פרחים, מזכרות, ספרים ועתונים — בשעות שבין 22.00
 לבין 05.00 למחרת, ובימי שלישי גם בשעות שבין 14.00 לבין 05.00 למחרת,-

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.

 2 ק״ת 1973, תשכ״ז, עמ׳ 1056.
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 (4) בית מלאכה — בשעות שבין 19.00 לבין 06.00 למחרת, ובימי שלישי
 גם בשעות שבין 14.00 לבין 06.00 למחרת!

 (5) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (4), בקיץ — בשעות שבין
 20.00 ובין 07.00 למחרת ובשעות שבין 13.30 ובין 15.30, ובחורף — בשעות
 שבין 19.00 ובין 07.00 למחרת ובשעות שבין 13.30 ובין 15.30! ובקיץ

 ובחורף — בימי שלישי בשעות שבין 14.00 ובין 07.00 למחרת.״

פ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון),  ״«
 תש״ל—1969״.

י ב י ה א ד י ב ח  נתאשר. ר
 כ״ב באלול תשכ״ט(5 בספטמבר 1969) ראש עירית אשקלון

 (חמ 860011)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לבית־ שמש גדבר פתיחת עסקים וסגירתם

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

 תיקוו 1. בסעיף 2 לחוק עזר לבית־שמש (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ך—1959 2 (להלן —
י 2 חוק העזר העיקרי), אחרי פסקה(4) יבוא: י ט !  ־

 ״(5) לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח, חוץ מערבי ימי מנוחה, כל חנות,
 בימי ג׳ בשבוע משעה 14.00 עד השעה הקבועה בפסקאות (2) עד (4), לפי

 הענין.״

 מיסת 2. בסעיף 6 לחוק העזר העיקרי, במקום ״20 לירות״ יבוא ״100 לירות״.
 פעיף 6

 השפ 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון),

 תש״ל—1969״.

 נתאשר. ע מ ר ם ל ו ק
 ט״ו באב תשכ״ט(30 ביולי 1969) ראש המועצה המקומית בית־שמש

 (חמ 814002)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 971, תש״ך, עמ׳ 442; ק״ת 1060, תשכ״א, עמ׳ 129.
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לנחל־שורק בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות *, מתקינה
 המועצה האזורית נחל־שורק חוק עזר זה:

 החלפת 1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לנחל־שורק (מודעות ושלטים), תשכ״א—21961,
 התופפת

 יבוא: השניה

 שיעור האגרה
 בלירות

 ״תוספת שניה
 (סעיפים 3 (א) ו־9(ב<)

 1. (א) מודעה המתפרסמת דרך הסרטה, לכל שבוע ממוצאי
 שבת עד יום ששי ועד בכלל או לחלק משבוע, לכל 100

 ס״מ מרובעים משטח הבד 0.02
 (ב) מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה,

 לכל שבוע או חלק משבוע, לכל 100 ם״מ מרובעים 0.04

 2. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 אחר, לכל שלושה ימים או חלק מהם —

 (א) מודעה גדולה 5
 לכל יום נוסף 1.75
 (ב) מודעה בינונית 3.25
 לכל יום נוסף 1.10
 (ג) מודעה קטנה 1.50
 לכל יום נוסף 1.50

 (ד) מודעה זעירה 1
 לכל יום נוסף 0.40

 3. שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק, כששטח השלט
 במטרים מרובעים — לשנה —

 (א) עד 1/2 3
/1 עד 1 6 2  (ב) למעלה מ־

 (ג) למעלה מ־1 עד 2 12
 (ד) לכל מטר נוסף 6

 4. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק כששטח
 השלט במטרים מרובעים — לשנה —

2V 20 א() עד 
/1 עד 1 35  (ב) למעלה מ־2

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

ת 1188, תשכ״א, עמ׳ 2599. ״ ק 2 
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 שיעור האגרה
 בלירות

 (ג) למעלה מ־1 עד 11/2 70

 (ד) למעלה מ־2/!1 עד 2 140

 (ה) למעלה מ־2 מ״ר, בעד כל מי׳ר נוסף 70״.

 5, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק (מודעות ושלטים)(תיקון), תש״ל—1969״.

ס ו ר ק ג ח צ  נתאשר. י
 כ״ג באלול תשכ״ט (5 בספטמבר 1969) ראש המועצה האזורית נחל־שורק

 (וזמ 841101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ?ובץ התקגות 2456, י״ג בתשרי תש״ל, 25,9.1969

 הודפס ע״ י המדפיס הממשלתי, ירושלים
118 

 המחיר 36 אגורות


