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 חוק בתי המשפט* תשי״ז-7 195
י ח ר ז א ר הדין ה ד ת ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !, ושאר הסמכויות
 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות םדד הדין האזרחי, תשכ״ג—1963 בתקנה 352, במקום ״יזמין את המאומץ״
 יבוא ״דשאי בית המשפט להזמין את המאומץ״.

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), תש״ל—1969״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״דבתשרי תש״ל (6באוקטובר 1969) י
) שר המשפטים 7 0 0 9 מ 2 ח ) 

 1 ם״וו תשי״ז, עמ׳ 148.

 2 ק״ת תשכ׳׳ג, עמ׳ 1869.

 חוק הפטנטים, חשכ׳יו- 1967
ו ת א צ מ ל א ה ע נ י די עובד המד י ה על־ ע ד ו ת ה ר י ס ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 137 ו־194 לחוק הפטנטים, תשכ״ז—1967 ג
 התייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

 1. עובד המדינה, למעט עובד מערכת הבטחון, חייל ואזרח עובד צבא־הגנה לישראל
 (להלן — עובד), שהמציא אמצאה כאמור בסעיף 137 לחוק, בין אגב מילוי תפקיד ובין
 שלא אגב מילוי תפקיד, יודיע על אמצאתו בכתב למנהל המועצה הלאומית למחקר
 ולפיתוח, משרד ראש הממשלה, באמצעות המנהל הכללי של המשרד שבו הוא מועסק

 או באמצעות מי שהמנהל הכללי כאמור הסמיך לכך.

 2. העובד ישלח העתק ההודעה שנמסרה כאמור בתקנה 1 במישרין למועצה הלאומית
 למחקר ולפיתוח.

 3. הודעה המוגשת לפי תקנות אלה תכלול —

 (1) תיאור האמצאה לכל פרטיה ובמידת הצורך שרטוטים או הדגמות אשר
 יאפשרו לעמוד על כל פרטי האמצאה ואפשרויות ניצולה!•

 (2) תיאור הנסיבות שבהן הומצאה האמצאה וכן שמות העובדים, אם ישנם,
 שסייעו הן במחקר והן בעצה בהמצאתה!

 (3) תיאור תפקידיו הרשמיים של העובד 5
 (4) רשימת המקורות בהם השתמש העובד לצורך מחקרו.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על־ידי
 עובד המדינה), תש״ל—1969״.

 העברה ההודעה

 העמק
 מההודעה —

 למועצה למחקר

 מוכן ההודעה

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ג בתשרי תש״ל (5 באוקטובר 1969)
 (חמ 705102)

 1 ס״ח 510, תשכ״ז, עמ׳ 148.
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 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חשכ״א-1961

ר ב ע מ י ב א ל ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב), 18 (א)(2) ד65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 תשכ״א—1961 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לתקנות 1, 2 ו־4, אני מתקין תקנות

 אלה:

1 י י י  1., בתקנות אלה— "י

 ״מלאי במעבר״ — מלאי שיובא לישראל רק לשם העברתו דרכה על מנת ליצאו למקום
 אחד;

 ״חודש״ — לרבות חלק מחודש.

 2. השווי של מלאי במעבד יהיה החלק השנים עשר ממחירו ביום שיובא לישראל כפול שווימלאי
 כמענד

 מספר החדשים שיהיה בה.

ם הצהרה על ו י י לא יאןךןף מ א ל ל ןןצןןןץן על אן־ןןן מ ה נ מ ר ל ו ס מ  3. (א) בעל מלאי במעבר חייב ל
 , , מלאי במעגד

 יבואו לישראל.

 (ב) התברר לבעל המלאי כי המלאי ישהה בישראל תקופה ארוכה יותר מזו שעליה
 הוצהר, ימסור למנהל הצהרה נוספת לא יאוחר מהיום האחרון של התקופה האמורה.

 4. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ בתשרי תש״ל (15 בספטמבר 1969). 11"יי״

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם רכוש וקרן פיצויים (שוויו של מלאי במעבר), השפ
 תש״ל—1969״.

ף ר ב ש א  ז
 שד האוצר

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100 ; תשכ״מ, עמי 86.

 י״ח בתשרי תש״ל (30 בספטמבר 1969)
 (חפ 72487)

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961

נזק עקיף ה ו מ ח ל זק מ ם פיצויי נ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו־65 לחוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף), מי־ןוו תי,נה 1
 תשכ״ז—1967 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 1, בהגדרת ״שוויו של נזק מלחמה׳/

 פסקה (4) תסומן(5), ולפניה יבוא:

 1 ס״ח תשכ׳׳א, עמ׳ 100 ; תשכ״ט, עמי 86.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 2335 ; תשכ״ט, עמי 1945.
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 ״(4) לגבי מלאי מעבר כמשמעותו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שוויו
 של מלאי במעבר), תש״ל—1969 3 — הנזק הממשי, ובלבד שלא יעלה על

 המחיר שלפיו שולם המס ן ״.

 מחייה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ בתשרי תש״ל (15 בספטמבר 1969).

פ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ש  י
 ונזק עקיף) (תיקון), תש״ל—1969״.

 י״ח בתשרי תש״ל (30 בספטמבר 1969)
 (ח« 7250)

 3 ק״ת תש״ל, עמ׳ 279.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 ומק התכנוו והנניוז, חשכ״ה- 965ו
ן מי חופי ר למי ר ע ת ה ד ע י ו י הדין בפנ ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר התייע
 צות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״התוספת״ — התוספת השניה לחוק!

 ״הועדה״ — הועדה למימי חופין כמשמעותה בתוספת)

 ״ועדת הערר״ — ועדת ערד למימי חופין, כמשמעותה בסעיף 7 לתוספת!

 ״עדר״ — ערד בפני ועדת הערר המוגש לפי סעיף 6 לתוספת.

 2. הערר יוגש לועדת הערר חתום ביד העורר בששה עתקים.

 ל ו ל כ  3. הערר י

 (!) שם העודרז

 (2) מען בישראל למסירת מסמכים!

 (3) העתק מהחלטת הועדה נשוא הערר!

 (4) ; נימוקי הערר ו

 (5) פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.

 4. הועדה וכן מי שהגיש תכנית שאושרה על ידי הועדה לפי סעיף 4 לתוספת, או מי שה*
 גיש בקשה להיתר שאושרה על ידי הועדה לפי סעיף 5 לתוספת, יהיו המשיבים בערד.

 5. (א) עותק מהעדר תעביר ועדת הערר למשיבים תוך עשרה ימים מיום קבלתו.

ך שלושים  (ב) יושב ראש הועדה והמשיב השני ימציאו לועדת הערר ולעורר, תו
 יום מקבלת עותק העדר, את התשובה לערר וימציאו לועדת הערר פרטי הראיות שהם מבק

 שים להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.

 הגשת העיד

 פדמי העדי

 המשיכיפ כערי

 המצאת מםמכים

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.
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 יין אף •ללא
 מפמכיפ

 היין גערר
 נ9ני הצדדים

 איחוי ערדיפ

 פתיחת הדיון

 פדר הטענות י

 ראיות

 המצאת מפמכיט

 פרוטוקול

 מועד לפיופ
 הדיון

 ההחלפה

 הארכת מועדיפ

 (ג) לפי בקשת יושב ראש ועדת הערר ותוך מועד שקבע, ימציאו המשיבים לועדת
 הערר כל חומר הדרוש לדיון בערד, לרבות תכניות, תשריטים ופרוטוקולים.

 6. ועדת העדר רשאית לדון בערה אף אם לא הוגשה תשובת המשיבים תוך המועד
 שנקבע בתקנה 5(ב) או המסמכים שנדרשו לפי תקנה 5(ג).

 7. (א) העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם.
 (ב) הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית ועדת הערר לדון בערר שלא

 בפניו.
 י,; (ג) לא התייצבו שני הצדדים במועד שנקבע, רשאית ועדת הערר לדחות את

 הדיון למועד אחר, למחוק את הערר או לדחותו.

 8. ועדת הערר רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לאותה החלטה של
 הועדה, אם כרוכות בהם בעיות תכנוניות או עובדתיות זהות או בעיות תכנוניות או עובד־

 תיות דומות.

 9. יושב ראש ועדת הערר יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובת המשיבים.

 10. בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים ולעורר תהא זכות תשובה סופית.

 11. העודר והמשיבים יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם דק ברשות ועדת
 הערר.

 12. (א) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש מאת העורר או מאת המשיבים להמציא
 לועדת העדר, תוך מועד שקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים לדעתו לבידוד הערר.
 (ב) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.

 13. (א) פרוטוקול על מהלו הדיון לפני ועדת הערר ינוהל בידי יושב ראש ועדת הערר
 או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש ועדת הערר.

 (ב) הערר, תשובת המשיבים ומסמכים אחרים שקיבלה ועדת הערר והנוגעים
 לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.

 14. ועדת הערר תסיים את הדיון בערר תוך ארבעים יום מיום קבלת תשובת המשיבים
 או מהיום האחרון למועד הגשת התשובה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 15. החלטת ועדת הערר תינתן תוך עשרים יום מעת סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם
 ביד יושב ראש ועדת הערר, והעתק ממנה ישלח יושב ראש ועדת הערר בדואר רשום לעורר

 ולמשיבים.

 16. על פי בקשת יושב ראש ועדת העדר רשאי יושב ראש המועצה הארצית לתכנון
 ולבניה, לפי שיקול דעתו, להאריך את המועדים לסיום הדיון ולמתן ההחלטה של ועדת

 הערר.

 17. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי
 חופין), תש״ל—1969״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ג בתשרי תש״ל (25 בספטמבר 1969)
 (חמ 765802)

281 io.1969.16 ,קובץ התקנות 2467, ד׳ בחשון תש״ל 
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 חוק שיחתי הסעד, תשי״ח-958 ן
ת ו ק ק ז י נ נ ח ב ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־13 לחוק שירותי הסעד, תשי״ח—1958 ג
 מתקין תקנות אלה:

 1. אחדי תקנה 3 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תשכ״ב—1962 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), יבוא:

 ״״קק«חמי* 3א. (א) נזקק מחמת עיוורון הוא אדם הממציא תעודה רפואית מרופא
 עיוורון !

 עינים מוסמך לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה),
, בה נאמר שהוא לוקה באחד מאלה:  תשכ״ד—1964 3

 (1) העדר גמור של ראיה!
 (2) חדות ראיה שאינה עולה על 3/60 או 10/200 בעין

 הבריאה יותר אף בעזרת משקפיים!
 (3) צמצום שדה הראיה עד כדי כך שזווית הראיה אינה

 עולה על 20 מעלות.
 (ב) נזקק מחמת עיוורון רשאי לקבל ממשרד הסעד תעודה שתהא

 ערוכה לפי הטופס שבתוספת.״

 2. בתקנות העיקריות, אחרי תקנה 8 תבוא התוספת לתקנות אלה.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות)(תיקון), תש״ל—1969״.

 הופפת
 תקנה 3א

 הופפת
 תופפת

 תו&פת
 מדינת ישראל

ד ע ס ד ה ר ש  מ

 תעודת עיוור
 שם פרטי:

 שם משפחה:
 מס׳ הזהות:
 מס׳ תעודה:

 תעודה זאת ניתנת בהתאם לתקנה 3א לתקנות
 שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תשכ״ב—1962.

 מנהל הישנה המחוזית
 משרד הסעד

 תוקף תעודה זו.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

 י״ח בתשרי תש״ל (30 בספטמבר 1969)
 (חמ 78022)

 1 ס״ח 249, תשי״ח, עמ׳ 103.

 2 ק״ת 1343, תשכ״ב, עמי 2320.

 3 ק״ת 1604, תשכ״ד, עמ׳ 1565.
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 פקודת בתי הדואר
אר ל שירותי הדו ף ש י ר ע ת בדבר ת 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 (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשכ״ו—1966 2 — יןי־ןוו היןוש«י1
 (1) פרטים 14 ו־32 עד 37 — בטלים.

 (2) במקום פרט 28 יבוא:

 ״28. מסירת דבר־דואד בגוביינה 0.70״

 (3) במקום פרט 46 יבוא:

 ״46. קבלת נוסח של מברק בטלפון 0.40״.

 2. תחילתן של תקנות אלה מיום כ״א בחשון תש״ל (2 בנובמבר 1969). מחילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (תיקון), השם
 תש״ל—1969״.

י ב ע ר ש ־ י ה ו ע ש ל י א ר ש  כ״ז בתשרי תש״ל (9 באוקטובר 1969) י
< שר הדואר י 6 0  >חמ 0°

 1 חוקי א״י, פרק ב׳ קט׳׳ו, עמ׳ 1115 ; ס׳׳ח תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 1513 ; תשכ״ח, עמ׳ 357 ; תשכ׳׳ט, עמ׳ 220.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן
ח ו ק י ־ פ י נ מ ג רותי ל שי ה ע ז ר כ  א

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ן
 אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו — הגירוי!
 ״מכשירי׳ — כל אחד מהטובין המפורטים בתוספת!

 ״שירותי החזקה״ — תיקון כל קלקול במכשיר שנגרם בשימושו הרגיל והחזקת המכשיר
 במצב תקין בתקופה ובתנאים שנקבעו בתעודת אחריות או בכל מסמך אחר שניתן
 לקונה מטעם אדם שעסקו או חלק מעסקו לספק, להתקין או לתקן מכשיר או להחזיק

 מכשיר במצב תקין כאמור.

 2. שירותי החזקה לרבות התקנת מכשיר מוכרזים בזה כשירותים בני־פיקוח. אמריה על
 שירותיפ

 כני־פיקוח

_ השפ ל ״ ש  3. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות החזקה), ת
 1969״.

 ס״ח תשי״ח, עמי 24.
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 התוספת

 (סעיף 1)

 מכונות סריגה
 שעונים

 דודי חימום שמש
 דודי חימום חשמליים

 מכונות כתיבה משרדיות
 תנורי חימום

 מיתקנים להסקה מרכזית
 מכונות חישוב משרדיות

 מיתקנים לחימום מים
 שואבי אבק

 מצלמות

 מקררים חשמליים
 מכונות כביסה ביתיות

 מזגני אויר
 מקלטי טלוויזיה

 מכשירי רדיו
 רשמי קול
 פטיפונים

 מערבלי מטבח
 מכונות גילוח חשמליות

 מעליות
 מיתקני גז

 מכונות תפירה

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 י״ב בתשרי תש״ל (24 בספטמבר 1969)
 (חמ 740145)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח- 957 ץ

ם י ר מ ר שיווק ת ד ס ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 הנדייי* 1. בצו זה —

 ״תמרים״ — תמרים מהזנים חלווי, חדרווי וזהידי ז

 ״יצרן״ — אדם המגדל תמרים שלא לצריכתו ולצריכת בני ביתו בלבד >

 ״סיטונאי״ — מי שעסקו או חלק מעסקו למכור תמרים לקמעונאי >

 ״סוג״ — הסוג לפי האמור בתוספת!

 ״קמעונאי״— מי שעסקו או חלק מעסקו למכור תמרים לצרכן ז

 ״העברה״ — העברה של תמרים בתמורה בכל דדך מדרכי ההעברה של הבעלות או של
 החזקה ז

 ״אריזה לצרכן״ — שקית, קופסה או מיכל אחר שאושרו על ידי הרשות המבצעת, המכילים
 תמרים בכמות עד 1000 גרם!

 ״אריזה גדולה״ — קרטון, תיבה או מיכל אחר שאושרו על ידי הרשות המבצעת, המכילים
 תמרים בכמות העולה על 1000 גרם.

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.
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ו ו ם אלא אפ חובת«י י ר מ  2. לא יעביד יצרן או סיטונאי תמרים לקמעונאי ולא יקבל קמעונאי ת
 התמרים בכל מיכל —

 (1) מאותו זן ומאותו סוג!

 (2) חפשיים מעפר, מחול ומיסודות זרים!

 (3) ארוזים באריזה נקיה ומתאימה לדרישות שנקבעו בתוספת.

ם אלא חוגת פיממ י ר מ  3. (א) לא יעביד יצרן או סיטונאי תמרים לקמעונאי ולא יקבל קמעונאי ת
 באריזה שעליה צויינו, באותיות ברורות והניתנות לקריאה בקלות, פרטים אלה:

 (1) שמו ומענו של היצרן או של הסיטונאי, או סימן המסחר הרשום שלהם!

 (2) שם הפרי, בציון הזן והסוג כמפורט בתוספת!

 (3) משקל התמרים.

 (ב) הסימון יהיה בעברית ומותר להוסיף תרגום לועזי מלא של הנוסח העברי.

 (ג) הסימון יהיה נכון ובלתי מטעה.

. הגבלות להעברת ה ל ת א ו ר ט מ  4. לא יעביר יצרן או סיטונאי תמרים מהסוגים המפורטים להלן אלא ל
 . . • • תמריפ

 (1) סוג ג׳ — למפעל תעשיית מזון לשם עיבוד תעשיתי, או למאפיה לשם .
 שימוש באפיה!

 (2) סוג בררה— למעפל תעשיית כוהל לשם עיבוד לכוהל.

 5* לא יארוז יצרן או סיטונאי תמרים מהסוגים ״ב״ ו־״ג״ באריזה לצרכן. הגבלות באו־ו
 האריזה

 6. על אף האמור בצו זה רשאית הדשות המבצעת להתיר מיון תמרים, אריזתם, סימונם פייג
 והעברתם בתנאים שתקבע, במקדה מסויים או בעונה מסויימת.

 7. מתן היתר לפי צו זה או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים מתן היתר
י ל י ט י ־  לשיקול דעתה של הרשות המבצעת. י

, מינוי רשות ה ו ז ע צ ו צ י ן ב י נ ע  8. מנהל המועצה לייצור ולשיווק של פירות יהיה רשות מבצעת ל
 מבצעת

 9. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר שיווק תמרים), תש״ל— השפ
 1969״.

 תוספת

 00 הוגים:

 (1) לזנים חלווי וחדרווי —

 סוג ״אקסטרה״ יכלול רק תמרים בשלים, אשד קליפתם שלמה, בלי מעיכה, בלי
 פגיעה או סימן של מזיקים ושל מחלות, לל& עקבות־ תסיסה וללא סימני התגב
 שות סוכרים, בעלי גוון אחיד ושקוף, עם שלפוחיות שאינן מכסות יותר משליש
 משטחם.. תכולת הרטיבות בציפה תהיה מ־18.5% יעד 20%. משקל כל תמר

 יהיה 8 גרם לפחות.
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 סוג ״א״ יכלול תמרים כמתואר בסוג ״אקסטרה׳/ למעט תכולת הרטיבות בציפה
 שתהיה מ־17.5% עד 19%. משקל הפרי מ־71 גרם ומעלה.

 סוג ״ב״ יכלול תמרים כמתואר בסוג ״א׳/ למעט משקל כל תמר שיהיה 6 גרם
 לפחות. כן יכלול תמרים אשר משקלם כנדרש בסוגים ״אקסטרה״ ד״א״, עם

 שלפוחיות המכסות יותר משליש משטחם.

 סוג ״ג״ יכלול תמרים בשלים, בלי פגיעה או סימן של מזיקים ושל מחלות, ללא
 עקבות תסיסה אבל מעוכים או פצועים על ידי גורמים מכניים, עם תכולת רטיבות
 בציפה של 17.5% לפחות. כן יכלול תמרים כמתואר בסוגים ״אקסטרה״, ״א״

 או ״ב״, אך במשקל קטן מהנדרש לגבי סוגים אלה.

 סוג ״בררה״ יכלול תמרים שאינם נכללים בסוגים ״אקסטרה״, ״אי/ ״ב״ ר״ג״.

 (2) לזן זהידי —
 סוג ״אקסטרה״ יכלול רק תמרים בשלים בשלמותם, אשר קליפתם שלמה, בלי
 מעיכה, בלי פגיעה או סימן של מזיקים ושל מחלות, בלי כתמים שחורים, בעלי
 גוון אחיד, בהיר ושקוף. תכולת הרטיבות בציפה תהיה מ־21% עד 22%. משקל

 כל תמר יהיה 8 גרם לפחות.
 סוג ״א״ יכלול תמרים כמתואר בסוג ״אקסטרה״, למעט המשקל שיהיה 7.5 גרם

 לפחות, עם שלפוחיות שאינן מכסות יותר משליש משטחם.
 סוג ״ב״ יכלול תמרים כמתואר בסוג ״א״ בגוון חום בהיר עד חום־אדמדם, משקל
 לא פחות מ־7 גרם עם שלפוחיות המכסות יותר משליש משטחם, וסימנים בוד־

 דים של כתף בלתי בשלה.
 סוג ״ג״ יכלול תמרים בלי פגיעה או סימן של מזיקים ושל מחלות, בלי כתמים
 שחורים, אבל מעוכים או פצועים על ידי גורמים מכניים, עם כתף בלתי בשלה,
 בגוון שונה מהמתואד בסוג ״ב״. כן יכלול תמרים כמתואר בסוג ״אקסטרה״,

 ״א״ או ״ב״, במשקל קטן מהנדרש לגבי סוגים אלה.
 סוג ״בררה״ יכלול תמרים שאינם נכללים בסוגים ״אקסטרה״, ״א״, ״בי׳ ו־״ג״.

 סוג ״יבש״ (זהידי) יכלול תמרים בשלים, שלמים, בלי פגיעה או סימן של מזי־
 קים ושל מחלות ובלי כתמים שחורים. משקל כל תמר יהיה 5.5 גרם לפחות.

 תכולת הרטיבות בציפה תהיה בין 12% עד 14%.

: ה ז י ר  (ב) א

 התמרים ייארזו בשקיות מצלופן או מפוליאתילן, בקופסאות, בקרטונים, בתיבות
 או במיכלים אחדים אשר אושרו על ידי הרשות המבצעת.

: ת ר ת ו מ ה ה י ט פ  (ג) ה

 םטיה בטיב — עד 5% מהכמות ביחידת אריזה!

 סטיה במשקל — עד 10% מהכמות ביחידת אריזה.

 י״ד בתשרי תש״ל(26 בספטמבר 1969)
 >חמ 740144)
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י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז-956 ן

ט ״ כ ש ת ת נ ו ע ה מ נ ת ו י כ ח מ ת צ ד מ ש ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מצווה לאמוד:

 1. (א) מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשכ״ט, חייב לכסה בו את צמחי הפיכת שטחי
 , . , • גייול כותנה

 הכותנה ולהפוך לאחר מכן את האדמה בעומק של לפחות 30 ס״מ.
(א) יבוצעו מיד לאחר תום קטיף הכותנה אולם  (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן

 ד ח ו א  לא י
 (!) מיום כ״א בכסלו תש״ל (1 בדצמבר 1969) — בכל הארץ פרט לעמק

 בית־שאן«

 (2) מיו& ו׳ בטבת תש״ל (15 בדצמבר 1969) — בעמק בית־שאן.

 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה, לאחר ששדה הכותנה כוסה ונהפך בהתאם להוראות השמית צמיחה
W ת כותנה צ צ ,  סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחי ד

 הגידול.

_ השמ ל ״ ש  3. לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (השמדת צמחי כותנה מעונת תשכ״ט), ת
 1969״.

ם ג ב ת י י י  י״ד בתשרי תש״ל (26 בספטמבר 1969) ח
) שר החקלאות 7 3 8 0 0  >חמ 3

 1 ס״ח 206, תשט״ז, עמי 79.

 חוק שידות בטחון, תשי״ט-959ן [נוסח משולב]

 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 7 ו־9 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
 [נוסח משולב] 1 (להלן — החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה — הגירות

 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשה נשואה, אשד.
 הרה ואס לילד, שנולד בין א׳ בתשרי תשי״ג (20 בספטמבר 1952) לבין כ״ט באדר

 תשי״ג (16 במרס 1953) שני התאריכים בכלל!

 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת לבר־רישום פלוני והנמ
 סרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר.

 2. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית. התייצגות.
 לרישוט

 על פי הויעה
 1 ס״וז תשי״ט, עמ׳ 286. אישית
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 3. כל בר־רישום שלא קיבל עד כ״ו בכסלו תש׳יל (6 בדצמבר 1969) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת,

 בשעה 08.00, בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן לצד האות הראשונה של שם משפחתו:

 התייצבות
 לרישום

 שלא על פי
 הורעה אישית

 האות
 הראשונה

 של שם
 המשפחה

 י״ט בשבט תש״ל (26 בינואר 1970)
 כ״א בשבט תש״ל (28 בינואר 1970)
 ה׳ באדר א׳ תש״ל (11 בפברואר 1970)
 ו׳ באדר א׳ תש״ל (12 בפברואר 1970)
 ט׳ באדר א׳ תש״ל (15 בפברואר 1970)
 י׳ באדר א׳ תש״ל (16 בפברואר 1970)
 י״א באדר א׳ תש״ל (17 בפברואר 1970)
 י״ב באדר א׳ תש״ל (18 בפברואר 1970)
 י״ב באדר א׳ תשי׳ל (18 בפברואר 1970),
 י״ג באדר א׳ תש״ל (19 בפברואר 1970)
 ט״ז באדר א׳ תשי׳ל (22 בפברואר 1970)
 י״ז באדר א׳ תש״ל (23 בפברואר 1970)
 י״ח.באדר א׳ תש״ל (24 בפברואר 1970)
 י׳יט באדר א׳ תש״ל (25 בפברואר 1970)
 כ׳ באדר א׳ תש״ל (26 בפברואר 1970)
 כ״ג באדר א׳ תש״ל (1 במרס 1970)
 כ״ד באדר א׳ תש״ל (2 במרס 1970)
 כ״ה באדר א׳ תש״ל (3 במרס 1970)
 כ״ו באדר א׳ תש״ל (4 במרס 1970)
 כ״ז באדר א׳ תש״ל (5 במרס 1970)
 ל׳ באדר א׳ תש״ל (8 במרס 1970)
 א׳ באדר ב׳ תש״ל (9 במרס 1970)

 א כ״ז בכסלו תש״ל (7 בדצמבר 1969)
 ב ו׳ בטבת תש״ל (15 בדצמבר 1969)
 ג ח׳ בטבת תשי׳ל (17 בדצמבר 1969)
 ד ט׳ בטבת תש״ל (18 בדצמבר 1969)
 ה י״ב בטבת תש״ל (21 בדצמבר 1969)
 ו י״ג בטבת תש״ל (22 בדצמבר 1969)
 ז י״ד בטבת תש״ל (23 בדצמבר 1969)
 ח ט״ו בטבת תש״ל (24 בדצמבר 1969)
 ט ט״ו בטבת תש״ל (24 בדצמבר 1969)
 י ט״ז בטבת תש״ל (25 בדצמבר 1969)
 כ י״ט בטבת תש״ל (28 בדצמבר 1969)
 ל כ״ד בטבת תש״ל (2 בינואר 1970)
 מ כ״ו בטבת תש״ל (4 בינואר 1970)
 נ כ״ז בטבת תש״ל (5 בינואר 1970)
 ם כ״ח בטבת תש״ל (6 בינואר 1970)
 ע כ״ט בטבת תש״ל (7 בינואר 1970)
 פ א׳ בשבט תש״ל (8 בינואר 1970)
 צ ו׳ בשבט תש״ל (13 בינואר 1970)
 ק ז׳ בשבט תש״ל (14 ביגואר 1970)
 ד ח׳ בשבט תש״ל (15 בינואר 1970)
 ש יי׳א בשבט תש״ל (18 ביגואר 1970)
 ת יי׳ג בשבט תש״ל (20 בינואר 1970)

 4. כל בד־רישום נקרא בזה להתייצב לבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון,
 במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 5. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד כ״ב באייר תש״ל (28 במאי 1970) הודעה אישית
 כאמור בסעיף 4, נקרא בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון, בלשכת

 גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ״ג באייר תש״ל (29 במאי 1970) בשעה 08.00.

 התייצבות
 לגייסות

 על פי הורעה
 אישית

 התייצבות
 גברים לבדיקות

 שלא על פי
 הויעה אישית

 6. כל בר־רישומ, אשה, שלא קיבלה עד כ״א בסיון תש״ל (25 ביוני 1970) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 4, נקראת בזה להתייצב לבדיקות לקביעת כשרה לשירות בטחון,
 בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום כ׳יב בסיון תש״ל (26 ביוני 1970) בשעה

.08.00 

 התייצבות
 נשים לבדיקות

 שלא על פי
 הודעה אישית
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 המייצגות
 להשלמת בדיקות

 על פי הודעה
 אישי מ

 התייצבומ
 להשלמת בדיקות

 שיא על 9י
 הודעה אישית

 התייצבות
 לשירות פדיי
 על פי הודעה

 אישית

 התייצבות גברים
 לשירות פדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית

 התייצבות נשים
 לשירות פדיר

 שלא על פי
 הודעה אישית

 השפ

 7. כל בד־רישום שהתייצב לבדיקות לקביעת כשרו לשירות בטחון ואשר כשרו לא
 נקבע, נקרא בזה להתייצב להשלמת בדיקות לקביעת כשרו, במקום ובמועד שהורעו לו

 בהודעה אישית או בהודעה חתומה ביד יושב ראש ועדה רפואית או מטעמו.

 8. כל בר־רישום כאמור בסעיף 7 אשר לא קיבל עד י׳׳ב בתמוז תש״ל (16 ביולי 1970)
 הודעה כאמור בסעיף 7, נקרא בזה להתייצב להשלמת הבדיקות לקביעת כשרו לשירות
 בטחון, בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום י״ג בתמוז תש״ל (17 ביולי 1970)

 9. כל בר־רישומ, פרט למי שנמצא בלתי כשר לשירות וקיבל על כך הודעה מאת
 יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, לאחר הגיעו לגיל 19 בהתאם
 לשיטת חישוב הגילים הקבועה בסעיף 2 לחוק במקום ובזמן שהורעו לו בהודעה אישית.

 10. כל בר־רישום, גבר, שלא קיבל עד א׳ בכסלו תשל״א (29 בנובמבר 1970) הודעה
 אישית כאמור בסעיף 9, נקרא בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית כמפורט

 בתוספת, ביום ב׳ בכסלו תשל׳׳א (30 בנובמבר 1970) בשעה 08.00.

 11. כל בר־רישום, אשה, שלא קיבלה עד י״ח בתשרי תשל״א (18 באוקטובר 1970)
 הודעה אישית כאמור בסעיף 9, נקראת בזה להתייצב לשירות סדיר, בלשכת גיוס אזורית

 כמפורט בתוספת, ביום י״ט בתשרי תשל״א (19 באוקטובר 1970) בשעה 08.00.

 12. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון),
 תש״ל—1969״.

 תוספת

 לשכות הגיוס האזוריות:

 רח׳ רש״י 103 (שכונת מקור ברוך).

 רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 רח׳ עומר־אל־כיאם 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).

 ירושלים

 תל־אביב־יפו

 חיפה

 פתח־תקוה שיכון עירוני פגיה.

 טבריה רח׳ נצרת.

 באד־שבע רח׳ יד ושם 22.

, אלוף־משנה ז ר י א כ ד ר  מ
 ראש מרכז גיוס

ד ק ו  פ

 י״ז בתשרי תש״ל(20 בספטמבר 1969)
 (חמ 73021)
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 חוק שירות בטחון, תשי״ט-1959 [נוסח משולב]
 צו בדבר התייצבות עולים לרישום, לבדיקות ולשירות בטחון

 בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 3, 4, 7, 9 ו־19 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
 [נוסח משולב] 1 (להלן — החוק), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״בר־רישום״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, גבר או אשה, למעט אשה נשואה, אשד.
 הרה ואם לילד, שהגיע למדינת ישראל כעולה או רכש מעמד של עולה בין ח׳ בתשרי
 תש״י(1 באוקטובר 1949) לבין יום פרסום צו זה ברשומות ואין בידיו תעודה המעידה

 שהוא פוטר משירות בטחון!
 ״הודעה אישית״ — הודעה בכתב של פוקד או מטעמו המיועדת אל בר־רישום פלוני

 והנמסרת לו אישית, נרשמת בתעודת ההתייצבות שלו או נשלחת אליו בדואר!
 ״חייב שירות סדיר״ — בר־רישום שהוא אחד מאלה:

 (1) גבר שנולד בין א׳ בניסן ת״ש (9 באפריל 1940) לבין כ״ט באדר תשי״ב
 (26 במרס 1952), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!

 (2) אשד, שנולדה בין א׳ בניסן תש״ג (6 באפריל 1943) לבין כ״ט באדר תשי״ב
 (26 במרס 1952), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר!

 (3) גבר המורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים
, שנולד בין א׳ בניסן תרצ״ו (24 במרס 1936) לבין כ״ט באדר ב׳  ברפואה, 1947 2

 ת״ש (8 באפריל 1940), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות סדיר!
 (4) אשד, המורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה לפי פקודת המת־
, שגולדה בין א׳ בניסן תרצ״ו (24 במרס 1936) לבין כ״ט  עסקים ברפואה, 1947 ־
 באדר ב׳ תש״ג (5 באפריל 1943), שתי התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות

 סדיר!
 ״חייב שירות מילואים״ — בר־רישום, גבר, שנולד בין א׳ בניסן תרפ׳יה (26 במרס 1925)
 לבין כ״ט באדר ב׳ ת״ש (8 באפריל 1940), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות

 סדיר.

 2. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום
 ולבדיקות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 3. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים שלא קיבל עד ט״ו בכסלו תש״ל
 (25 בנובמבר 1969) הודעה אישית כאמור בסעיף 2, נקרא בזה להתייצב לרישום ולבדיקות
 לקביעת כשרו לשירות בטחון בלשכת גיוס אזורית כמפורט בתוספת, ביום ט״ז בכסלו

 תש״ל(26 בנובמבר 1969) בשעה 08.00.

 4. כל חייב שידות סדיר וכל חייב שירות מילואים, פרט למי שנמצא בלתי כשר
 לשירות וקיבל על כך הודעה מאת יושב ראש ועדה רפואית, נקרא בזה להתייצב לשירות

 בטחון במקום ובזמן שהודעו לו בהודעה אישית.

 5. כל חייב שירות סדיר וכל חייב שירות מילואים, כאמור בסעיף 4, אשר לא קיבל
 עד כ׳ בכסלו תש״ל (30 בנובמבר 1969) הודעה אישית הקובעת מקום וזמן להתייצבותו

 1 פ״ח תשי״ט, עמ׳ 286.

 2 עייר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1637, עמ׳ 262.

 המייצגות
 ליישום

 ולבייקות
 על פי הויעה

 אישימ

 התייצפות
 לרישום

 ולגייקות
 שלא על פי

 הויעה אישית

 המייצגות
 לשירוה כטוווו
 על פי הורעה

 אישית

 המייצגות
 לשירות פטחון

 שלא על• פי
 הורעה אישית
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 לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות בטחון בלשכת.גיוס אזורית כמפורט בתוספת
 ביום כ״א בכסלו תש״ל(1 בדצמבר 1969).

 6. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון (התייצבות לרישום ולשירות בטחון) (עולים), השפ
 תש״ל—1969״.

 לשכות הגיוס האזוריות:
 ירושלים — רח׳ רשי׳י 103 (שכונת מקור ברוך).

 תל־אביב־יפו — רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).
 חיפה — רח׳ עומר אל־כיאם 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).

 פתח־תקוה — שיכון עירוני פגיה.
 טבריה — רח׳ נצרת.

 באד־שבע — רח׳ יד ושם 22.

, אלוף־משנה ז ר י א כ ד ר  י״ז בתשרי תש״ל (29בספטמבר 1969) מ
 מרכז ,
ד ק ו  פ

) ראש מרכז גיוס י 3 0 2 מ 1 ח < 

 חוק התקנים, תשי״ג-953 ן
 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 72 — אדר תשכ״ז (אפריל 1967)— מכשירי חשמל לחימום אכיזה על תקן
י 8 ש  ולבישול לשימוש ביתי וכד׳ ׳׳, הוא תקן רשמי. • יי"" י

 2. התקן האמור הופקד — י י «קו«ות הפקדת
ו ק ן י  (1) במשרד הממונה עלי התקינה, משרד המסחר והתעשיה, דח׳ מזא״ה 76, ה

 תל־אביב־יפו!
 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר: והתעשיה, רחוב אגרון 30,

 ירושלים!
 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב

 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמ

 אות 82, חיפה!
- (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, רמת־אביב, תל־אביב־יפו!

 •• י י וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.
 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום שישים יום מיום פרסומה ברשומות. תחייה

׳ ־יפול ( י ת י  4. אברזת תקנים:(תקן ישראלי 72 — מכשירי חימום ובישול חשמליים לשימוש ב
, בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.  תשט״ו—1955 2

) _ השם 1 9 6 ל 7 , ף פ א ז ( ״ כ ש ר ת ד ך _ א  5. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת תקנים (תקן ישראלי 2

 מכשירי חשמל לחימום ולבישול לשימוש ביתי וכד׳), תש״לי-1969״.

 כ״א בתמוז תשכ״ט (7 ביולי 1969) מ׳ ג ל ב ר ט
) י הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 1 ו < 

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.
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 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות
 חוק עזר לאשקלון בדבר שווקימ

, מתקינה מועצת עירית 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
 אשקלון חוק עזר זה:

, לאחר הגדרת ״חצר  ייייייי 5"*יי" 1 1. בסעיף 1 לחוק עזר לאשקלון (שווקים), תשכ״ט—1969 2
 השוק״, יבוא:

 ״״מעבר״ — כל מעבר לקהל בין החנויות והתאים, במרחק של מטר אחד
 מפתח החנות או התא בחצר השוק לפי המסומן בו במעבר.״

פ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון(שווקים) (תיקון), תש״ל—1969״. ש  ה

י ב י ד ה א י ב ח  נתאשר. ר
 י״ג בתשרי תש״ל (25 בספטמבר 1969) ראש עירית אשקלון

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 8 6 0 0 1 מ 6 ח ) 

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 פקודת העיריות
ם י ב ל ל כ ח ע ו ק י ה בדבר פ ו ק ת ־ ח ת פ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ד259 לפקודת העיריות
 עירית פתח־תקוה חוק עזר זה:

. בסעיף 3 לחוק עזר לפתח־תקוה (פיקוח על כלבים), תשי״ד—1954 2 (להלן — T S B 8 1 יגיי<יז 
) יבוא: ג )  חוק העזר העיקרי), במקום סעיף קטן

 ״(ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע כעבור שנה מיום נתינתו.״

 ״ימיי פ«י1 ל 2. בסעיף 7 לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
 ״(ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן(א) לא יוכל בעלו לקבלו חזרה אלא לאחר
 שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות העיריה ושילם לעיריה

 200 אגורות לכל יום מימי החזקתו.״

פ 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (פיקוח על כלבים) (תיקון), תש׳יל— ש !  י
 1969״.

ג ד ב נ י  נתאשר. י׳ פ
 י״ג בתשרי תש״ל (25 בספטמבר 1969) ראש עירית פתח־תקוה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 8 9 2 0 0 מ 6 ח < 

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת תשי״ד, «מ׳ 344 ; תשט״ז, עמ׳ 857.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאשכול בדבר תיקון חוקי עזר

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות
 האזורית אשכול חוק עזר זה:

א תיקון חוסי עיי ו ב ״ י ן ו ע ל מ ב ת ח י ר ו ז ך) א ד ״מועצ מ א  1. בכל מקום בחוקי העזר המפורטים להלן. שבן נ
 ״מועצה אזורית אשכול״:

.  חוק עזר לחבל־מעון(מם עסקים מקומי), תשי״ח—1957 2

.  חוק עזר לחבל־מעון(אגרת תעודת אישור), תשי״ב—1952 3

.  חוק עזר לחבל־מעון(בניית ביבים), תשי״ט—1958 4

 חוק עזר לחבל־מעוו(פיקוח על כלבים), תשכ״ה—1965 °.

 חוק עזר לחבל־מעון(רשיונות לאופניים), תשט״ז—1956».

 חוק עזר לחבל־מעון(שימור רחובות), תשי״ד—1954 י.

.  חוק עזר לחבל־מעון(הסדרת שמירה), תשי״ז—1956 8

 חוק עזר לחבל־מעון(צעצועים מסוכנים), תשכ״א—91961.

 חוק עזר לחבל״מעון(הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ה—964! 10,

,1! 1  חוק עזר לחבל־מעון(מפגעי תברואה), תשי״ט—958

. 1  חוק עזר לחבל־מעון(הדברת מזיקים), תשכ״ה—1965 2

 חוק עזר לחבלימעון(עגלות), תשכ״ט—1969 13,

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשכול (תיקון חוקי עזר),תש״ל—1969״. י׳״»

ת ד ו פ ־ ן ם ב י י  נתאשר. ח
 י״ג בתשרי תש״ל (25 בספטמבר 1969) ראש המועצה האזורית אשכול

 (חמ 827406)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 236. .

 2 ק״ת 747, תשי״ח, עמי 202 ; ק״ת 2255, תשכ״ח, עמ׳ 1893.

 8 ק״ת 282, תשי״ב, עמ׳ 1123.

 4 ק״ת 854, תשי״ט, עמי 494.

 8 ק״ת 1695, תשכ״ה, עמ׳ 1496.

 8 ק״ת 607, תשט״ז, ע«׳ 815.

 7 ק״ת 474, תשי״ד, עמי 1380.

 8 ק״ת 653, תשי״ז, עמ׳ 1395.

 * ק״ת 1101, תשכ״א, עמ׳ 958.
1 ק״ת 1637, תשכ״ה, ע«׳ 268. 0 

1 ק״ת 859, תשי״ט, עמי 572. 1 

1 ק״ת 1758, תשכ״ה, ע«׳ 2558. 2 

1 ק״ת 2389, תשכ׳׳ט, «מ׳ 1475. 3 
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה
ת לו ק עזר ליהוד בדבר עג ו  ח

, וסעיף 77(א)(3) 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפיפ 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

 פרק ואשזן: פדשגות

 1. בחוק עזר זה — י

 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הגסחב בכוח בעלי חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה
 להסעת נוסעים;

 ״אורך כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
 האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר

 המרכזי!
 ״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,

 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע;
 ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הדאות לקויהמחמת תנאי מזג האויד;

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
 עור של הרתמות אליו«

 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה:
 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה

 לפני זריחתה;
 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר

 על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנדונה;
 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;

 ״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה
 המקרית של העגלה;

 ״סרן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים
 את משקל העגלה על פני הדרך;

 ״עובד דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת!

 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים

 דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה ז

i ״הדשות המקומית״ — המועצה המקומית יהוד 

 ״ראש הרשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביד לו בכתב את

 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ז
 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן;

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.
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 פרק שני: מחן היתד
 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בד היתד לעגלה

 תוקף מאת ראש רשות מקומית.

 (ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שנים.

ר כמשה להיתי ן ם מ י  3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית, '
 פרטים מלאים ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
 המקומית על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש

 הרשות המקומית, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו.

 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד הרשות המקומית או למקום אחר הגאתעגלה
ה ' י י י 8  שיורה ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה. י

 . (ב< העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
 חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת «ת! היתר
 שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאה ראויה לשימוש.

 (ב) מתן.היתר או סירוב לתיתו, קביעת ,תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש הדשות המקומית.

 (ג) ניתן היתד, יחתים ראש הרשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

 • (י4 לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.

 6. היתד יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו. פקיעת הייזי

 7. (א) בעד כל היתר תשולם למועצה אגרה בסך 5 לירות, אולם אם ניתן ההיתר אגרת היתר
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 (ב) ראש הרשות המקומית רשאי לפטור מבקש היתד מתשלום האגדה לפי סעיף
 קטן (א) בהתחשב במצבו הכלכלי.

 פרק שלישי: מגנה העגלה

ג העגלה והפיקוח על תקינותה צ  סימן אי: מ

 8. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל
 עת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על

 ידה, או לעוברי דרך או לרכוש.

 9. (א) בוחן וכן שוטר רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה.

 (ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד
 שנקבעו בהזמנה.

 תקינות העגלה

 הזמנה
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 יייימי״ ״י־ 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה
ש עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי שימוש) בה יפורטו י מ י  ״

 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את לוחית הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית
 ויעביר אליו את לוחית הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.

 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי שימוש, לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה
 אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה

 נוספת.

 (ג) עגלה שנמסרה עליה הודעת אי שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נהגה או
 מי שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן(ב) אף אם ההודעה לא נמסרה

 לידיו.

 (ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי שימוש תוקנו,
 יבטל את הודעת אי השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית הזיהוי.

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת
 המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סדן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה

 במצב בלימה בכל דרך.

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת
 ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה

 במצב בלימה בכל דרך.

 13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר.

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מן פני הקרקע
 ועד לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 15. אורך כולל של עגלה לא יעלה —

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר ו

 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.

 בלמים בעגלה
 שמשקל מטענה

 עולה על 500
v>9 

 בלמים בעגלה
 אחרת

 יוהב גולל

 גובה כולל

 אייד כולל

 16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה —

 (1) בעגלה בעלת ציר אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או
 המשטח או השטח המיועד למטען!

 (2) בעגלה בעלת 2 צירים המרחק בין הצירים של העגלה לא יעלה על 50%.

 מרחק

 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות
 והחזרתה המיידית בקלות, מהירות ובטיחות.

 מערכת היגוי

 296 קובץ התקנות 2467, ד׳ בחשו! תש״ל, 16.10,1969



 18. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו חיבור
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך. בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.

ב ייצול חיבור ב ר ו , מ ד , ה עץ לא י ט ך׳ י מ ך ש ב ל ב ךןל אן עץ ןץלק, ו ט ב ן מ י מ ן ש ה ע י ה ר י ו ב י ח ן ל ן ו צ י  19. י
 משני חלקים או יותר.

 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר. גלגלי־

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים אופניפ
פ י י ג י  בקוטרם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. אופני עץ יהיו בעלי חישוקי "

 ברזל, פלדה או גומי מוקשה. על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

 22. המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפגי עומס הסחיבה. חלקי הרתמה והמושכות היממה
 הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

 23. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות, ובהיותה תמ?נמ פנפ
 בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה

 למרחק של 100 מטרים לפחות.

א) יותקן בגובה של לא פחות מ-40 ס״מ ולא יותר )  (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן
 מ־120 ס״מ מפני הקרקע.

 24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מהזירורים בצבע אדום, כל מחזיתר מחזידוייפ
 במרחק שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ס״מ
 מן פני הקרקע ולא יותר מ-80 ס״מ; הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 ם״מ
 מרובעים לפחות; הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ס״מ לפחות. שני המחזירורים יהיו

 במצב תקין ונקי בכל עת.

 (ב) בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי, ובלבד שהמרח
 קים, צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.

 (ג) לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית.

 25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות נעלי בטחיו
 השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם

 מופעלים.

• משקל כולל ' ׳ ־ • : ן ל ה  26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה ל
 סותר

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג;

 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני
 חמורים — 250 ק״ג;

 (3) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג;

 (4) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000
 ק״ג.
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 27. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יגיח לאחר להובילו כאמור אלא אם —
 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות;

 (2) המטען קשור ומוחזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו;
 (3) חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות;
 (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירודימ, את לוחית הזיהוי

 ואת הפנס.
 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —

 (א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה:
 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה!

 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה!
 (ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען
 כדלקמן:

 (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען ז
 (2) בזמן התאורה — על ידיי אור אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי של

 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24 (א).

 29. ראש הרשות המקומית רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים
 או ללא תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

 סימן ג׳: שינוי מבנה

 30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתד בכתב מאת ראש הרשות המקומית
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר.
 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 הוכלו! מטען

 םימון מטען
 חורנ

 היתר לענלה
 שמידותיה

 ומשקלה עוליפ
 על הקגוע

 יישופ השינוי
 בהיתר

 פרק רביעי: אחית־זיהוי

 ^'״"","" 32. (א) ראש הרשות המקומית יתן לכל בעל היתר לוחית זיהוי וכן יחליף כל לוחית
 זיהוי משומשת או פגומה בחדשה.

 (ב) לוחית הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר
 הסידורי של ההיתר, שמו ומענו של כעל העגלה. גודל הלוחית יהיה x 40 20 ס״מ. הלוחית
 תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב

 נקי ותקין בכל עת.

 (ג) בעד כל לוחית זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לירות.

 יוחית-זיהוי 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש

 הדשות המקומית.

 הפרת לוחית־ 34. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש
<_ ! . 1  הזיהיי .

 הדשות המקומית! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא
 יחספס את צבעה וכל סימן או מספד שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.
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 פרק חמישי: החזקת היתד ושינויים גו

 35. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתר ומותקנת בה .לוחית־זיהוי. ״יי* החיהי*
 הימר

י מ י ״ מ ג צ !  36. . הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו. ו

 37. מי שניתן לו היתר, חייב למלא אחדי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש חובה ל«ילוי
״י "י י א נ 1  אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור. י

 38. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד, שרטוט, מחיקה, איפור שינוי
״" ,  טשטוש, הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק היתר שיש.בו שינוי כאמור. 3י1

 39. (א) אבד היתר או הושחת או טושטש, רשאי ראש הרשות המקומית לתת, לפי בפלהי״י
 בקשת בעליו או מחזיקו, כפל ממנו לאחד ששוכנע באמיתות הבקשה.

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחד שקיבל כפל כאמור, יחזיר את
 הכפל לראש הרשות המקומית.

 פרק ששי: הוראות שונות

 40. ראש הרשות המקומית רשאי לאחר התייעצות עם דשות הרישוי לפטור עגלה פטוי
 מהוראות הפרק השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על
 הוראות הפרק האמור, אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות

 או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

 41. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של הטלת אחריות
 עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

 42. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של ענשיט
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחד הרשעתו.

 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (עגלות), תש״ל—1969״. השפ

ה כ ו ת ה ח י ד ע  נתאשר. ס
 י״ג בתשרי תש״ל (25 בספטמבר 1969) ראש המועצה המקומית יהוד

 (וזמ 831316)

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש א מ ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שר התחבורה
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 945 ו

ס עסקים  חוק עזר למודיעים בדבר מ

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה האזורית מודיעים חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בתוספת לחוק עזר למודיעים (מם עסקים מקומי), תשכ״א—31961 (להלן — חוק

 העזר העיקרי), במקום הפריט:

 ״מחצבה המעסיקה עובדים —

 עד 10 250
 למעלה מ־10 עד 25 500

 למעלה מ־25 1500״

 תיקיו התוש9ת

 ״מחצבה המעסיקה עובדים —

 עד .10 375

 למעלה מ*10 עד 25 750

 למעלה מ־25 2625״.

 יבוא:

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ג בניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי.לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת
 1969/70 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר ב״דשומות״! אולם כל סכום ששולם
 על חשבון המס לפי חוק העזר העיקרי לשנת 1969/70, ידאו אותו כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למודיעים (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ל—1969״.

 תחילה

 הוראות «עגד

ם י ו ב ל ט י י ק ט ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מודיעים

 נתאשר.
 י״ג בתשרי תש״ל (25 בספטמבר 1969)

 (חמ 83951)

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 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 1094, תשג׳׳א, עמ׳ 828 ; ק״ת 1431, תשכ״ג, עמ׳ 1254.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה
 חוק עזר לתל־מונד בדבר עגלות

, וסעיף 77 (א)(3)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה המקומית תל־מונד חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

 פרק ראש1ו: מושגות

 1. בחוק עזר זה —
 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי־חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה

t להסעת נוסעים 
 ״אורך כולל״ —׳ המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
 האחורי, כשהוא נמדד •בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים

 לציר המרכזי!

 ״גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,
 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע!

 ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר!

 ״ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות

 עור של הרתמות אליו!
 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה!

 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה
 לפני זריחתה!

 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי
 שהותר על ידי ראש הרשות המקומית לעגלה הנדונה!

 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים!
 ״נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה

 המקרית של עגלה!

ך — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה׳ הנושאים גלגלים המעבירים ר ס  ״
 את משקל העגלה על פני הדרך!

 ״עובר דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או כל מטרה אחרת!
 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים

 העוברים דרך הנקודות הקיצוגיות של העגלה משני צדיה!

 ״הרשות המקומית — המועצה המקומית תל־מונד!
 ״ראש הרשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר לו בכתב את

 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן!

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.

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

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.
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 מרק שני: מתן היתר

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר־
 תוקף מאת ראש רשות מקומית.

 (ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שנים.

 3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית, ימסור
 פרטים מלאים ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
 המקומית על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש

 הדשות המקומית, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו.

 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד הדשות המקומית או למקום אחר
 שיורה ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה.

 (ב) העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
 חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת
 שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאת ראויה לשימוש.

 (ב) מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש הרשות המקומית.

 (ג) . ניתן היתר, יחתים ראש הרשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 7. (א) בעד כל היתר תשולם למועצה אגרה בסך 5 לירות, אולם אם ניתן ההיתר
 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 (ב) ראש הרשות המקומית רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף
 קטן(א) בהתחשב במצבו הכלכלי.

 פרק שלישי: מגנה העגלה

: מצב העגלה והפיקוח על תקינותה  סימן א׳

 8. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בד. יהיו בכל
 עת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על

 י ידה, או לעוברי דרך או לרכוש.

 9. (א) בוחן וכן שוטר רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה.

 (ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנד, לבדיקה במקום ובמועד
 שנקבעו בהזמנה.

 היתר לעגלה

 גקשה להיתר

 הבאת עגלה
 לבדיקה

 מתן היתר

 פקיעת היתר

 תקינות העגלה
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 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה הויעי: אי-
ש י ז ג י  עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי־שימוש), בה יפורטו ש

 הפגמים׳ בעגלה, יסיר מן העגלה את לוחית־הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית
 ויעביר אליו את לוחית־הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.

 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש, לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה
 אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה

 נוספת.

 : (ג) עגלה שנמסרת עליה הודעת אי־שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נהגה או מי
 שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן (ב) אף אם ההודעה לא נמסרה

 לידיו.

 (ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי־שימוש
 תוקנו, יבטל את הודעת אי־השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית־הזיהוי.

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת גלמים כעגלה
ה » » ל 7 ז א י ה ע ל ג ע  המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סדן אחד והמאפשרת האטה והחזקת ״

 במצב בלימה בכל דרך. ?״ג

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת גלמים כעגלה
 ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת ה^^ן אחיי!

 במצב בלימה בכל דרך.

ייי ־ 8 ח י  13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר. י

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מן פני הקרקע ועד גוכה כולל
 לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 15. אורך כולל של עגלה לא יעלה _ אויר יייי

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר!

 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.

 16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה — 5׳יי״!

 (1) בעגלה בעלת ציר אחד יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או המשטח
 או השטח המיועד למטען ז

 (2) בעגלה בעלת 2 צירים לא יעלה על 50% המרחק בין הצירים של העגלה.
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 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות
 והחזרתה המיידית בקלות, מהירות ובטיחות.

 מערכון היגוי

 18. בעגלה'הרתומה לבהמה אחת יותקן ״צול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרד. בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.

 19. ייצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יהיה מורכב
 משני חלקים או יותר.

 ייצול חיכור

 גלגלים 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים
 בקוטדם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסדן. אופני עץ יהיו בעלי חישוקי
 ברזל, פלדה או גומי מוקשה. על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

 אופנים
 בגלגלים

 22. המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפני עומס הסחיבה. חלקי הרתמה והמושכות
 הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

 23. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס דוח אחד לפחות, ובהיותה
 בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה

 למרחק של 100 מטרים לפחות.

 (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן(א), יותקן בגובה של לא פחות מ־40 ס״מ ולא יותר
 מ־120 ס״מ מפני הקרקע.

 24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום, כל מחזירור במרחק
 שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ס״מ מן פני
 הקרקע ולא יותר מ־80 ס״מ! הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 ס״מ מרובעים
 לפחות! הותקן מחזידור עגול יהיה קטרו 5 ם״מ לפחות. שני המחזירורים יהיו במצב

 תקין ונקי בכל עת.

 (ב) בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי, ובלבד שהמר
 חקים, צבעם, וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.

 (ג) לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית.

 התקנת פגם

 25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות
 השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם

 מופעלים.

 נעלי בטחון

י 26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן5 מ י י מ י י  ״״ייי ־

 (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג!
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 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני
 חמורים — 250 ?!״ג !

 (3) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג!

 (4) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000
 ק״ג.

 27. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יניח לאחר להובילו כאמור אלא אש — הוגלו! מטעו

 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות!

 (2) המטען קשור ומחוזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו!

 (3) חלוקת משקל המטען על העגלה ויםדורו מאפשרים הובלתו בבטיחות!

 (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים, את לוחית־הזיהוי
 ואת הפנס!

 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —

 (א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה!

ס מחוץ לקרקעית העגלה! ) 

 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה ?

 נד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען פימון מטעו
 כדלקמן:

 (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען!

 (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירוד אדום בקצה האהורי של
 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24 (א).

 29. ראש הרשוו* המקומית רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים
 או ללא תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

 סימן ג׳: שינוי מגנה

ה «  30. לא ישנה אדם מבגה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש הרשות המקומית שינוי מ
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי,סעיף 30 אלא לאחר
 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 היתר לעגלה
 שמידותיה

 ומשקלה עוליפ
 על הקכוע

 ףישופ השינוי
 כהיתר
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 מרק רביעי: לוחית־זיהוי

 32. (א) ראש הרשות המקומית יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית־
 זיהוי משומשת או פגומה בחדשה.

 (ב) לוחית־הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספד
ת י ח ו ל ה 2 0 מ ״ . ם x 4  הסידורי של ההיתר, שמו ומענו של בעל העגלה. גודל הלוחית יהיה 0
 תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב נקי

 ותקין בכל עת.

 (ג) בעד כל לוחית־זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לירות.

 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש
 המועצה המקומית.

 34. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש
 הדשות המקומית! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא

 יחספס את צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

 ממן לוחית־זיהוי

 לוחית־זיהוי

 ה0רת לוחיה־
 הזיהוי

 מדק חמישי: החזקת היתר ושינויים בו

 35. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתר ומותקנת בה לוחית־זיהוי.

 36. הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו.

 37. מי שניתן לו היתר, חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלוליזם בו ולא ישתמש
 אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.

 38. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד, שרטוט, מחיקה,
 טשטוש, הוספה או בכל אופן אחד ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור.

 39. (א) אבד היתר או הושחת או טושטש, רשאי ראש הדשות המקומית לתת, לפי
 בקשת בעליו או מחזיקו, כפל ממנו לאחד ששוכנע באמיתות הבקשה.

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחד שקיבל כפל כאמור, יחזיר את
 הכפל לראש הרשות המקומית.

 חוגת החזי,מ
 וזימר

 ה*גת היתר

 הוגה למילוי
 תנאי היתר

 איגוד שינוי
 גהימר

 גפל היתר

 מרק ששי: הוראות שונות

 «ייי 40. ראש הרשות המקומית רשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה
 מהוראות הפרק השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על
 י הוראות הפרק האמור, אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות

 או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.
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 41. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מםויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של ה8למ אד׳ייזמ
 עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

 42. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של ענשימ
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחר הרשעתו.

 43. לחוק עזר זה ייקרא ,׳חוק עזר לתל־מונד (עגלות), תש״ל—1969״. השפ

ן י י ד ל ת פ  נ
 ראש המועצה המקומית תל־מונד

 נתאשר.
 כ״ז באלול תשכ״ט(10 בספטמבר 1969)

 (חמ 85850)

 אני מסכים.
ל מ ר א משה כ ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח
 שד הפנים שר התחבורה
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 ו

ת הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים ו ו ו ג ו א א י 1 ן מ  ה




