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 תקנות־שעת־חירום (שעות עבודה), תשי״ז—1956. י. : ־־. •
 תקנות הביטוח'הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון), תשי״ז—1956 :

: . . ־  תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי״ז—1956 י
 תקנות שירות המדינה (גימלאות) (היוון קצבה), תשי״ז—1956 "•••'• • .

 תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הגשת תביעות, הצהרות והודעות), תשי״ז—1956
 תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תשלומים לענק סעיף 13 (4) לחוק), תשייז—1956

 צו בתי המשפט העירוניים (שיפוט), תשי״ז—1956 - . . ־ .־ .־ • •
 .צו שידות מילואים (תגמולים) (שיעור התשלום'לקרן ההשוואה), תשי׳׳ז—1956 . -

 רשיון יצוא כללי •'(חבילות שי להונגריה), תשי״ז—1956 . •

 מדור לשלטון מקומי
 צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית יואב) (תיקון; מס׳ 2), תשי״ז—1956

 צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית לכיש) (תיקון),תשי״ז—1956
 חוק עזר לנתניה (צעצועים מסוכנים), תשי״ז—1956
 חוק עזר לעכו (מפגעי תברואה), תשי״ז—1956 .

 חוק עזר לאבן העזר (מט עסקים מקומי), תשי״ז—1956
 "חוק עזר* לגן דוד, (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956

 חוק עזר לטירה (אגרת העברת מקרקעים), תשי״ז—1956
- חוק עזר למפעלות־אפק (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1956

 חוק עזר לנעמן (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956
 חוקי עזר לרמת־נגב (מס עסקים מקומי),תשי״ז—1956



 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״וו—1948
 תקנות־שעת־חירום בדבר שעות עבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) לפקודת םדרי השלטון-והמשפט, תש״ח—1948 !,
ן תקנות אלה ?  אני מתקי

 1. ^בתקנות אלה —

 ״הסכם לשעת חירום״ — הסכם בין ארגון עובדים ובין ארגון מעבידים שנערך אחרי כ״ה
t די שר העבודה ״ז(30 באוקטובר 1956) ושאושר לענין תקנות אלה על י  בחשון תשי

 ״חוק שעות העבודה״ — חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א—951! 2,

 2. נקבע בהסכם לשעת חירום יום עבודה העולה על הקבוע בסעיף 2 לחוק שעות העבודה
 ושבוע עבודה העולה על הקבוע בסעיף 3 לחוק שעות העבודה׳ מותרת׳ העבדת עובד בשעות
 נוספות ובמנוחה השבועית׳ בהתאם לקבוע באותו הסכם, אף אם לא ניתנו היתרים לכך על

 פי חוק שעות העבודה.

 3. נקבע בהסכם לשעת חירום כי בעד שעות נוספות ובעד עבודה במנוחה השבועית
 לא יינתן הגמול האמור בסעיף 16 ו־17 לחוק שעות העבודה ובמידה שנקבע כך, עדיפה

 ההוראה שבהסכם שעת חירום על הוראות חוק שעות העבודה.

תד להעבדת עובד בשעות נוספות בתוקף סעיף 11 (1) לחוק שעות העבודה,  4. ניתן הי
 מותר לקבוע בהיתר שבעד השעות הנוספות לא יינתן הגמול האמור בסעיף 16 לחוק שעות

 העבודה.

די שר העבודה  5. מפקח העבודה הראשי או כל מפקח עבודה אחר שהוסמך לכך על־י
, תוך סטיה  רשאי להתיר העבדת צעיר כמשמעותו בחוק עבודת הנוער׳ תשי״ג—1953 3
ן היתר תר! די  מהוראות הסעיפים 20, 21׳ 22 ו־23 לחוק האמור ובתנאים שייקבעו בהי

ן היתר שניתן לפי החוק האמור.  שניתן לפי תקנה זו לכל דבר כדי

ז(30 באוקטובר 1956). ׳ ׳ א ביום כ״ה בחשון תשי  6. תחילתן של תקנות אלה הי

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (שעות עבודה), תשי״ז—1956״.

 ט״ו בכסלו תשי״ז(19 בנובמבר 1956)
ר י מ י נ כ ד ר  (חט 75496) מ

 י שר העבודה

 1 עייר תש״ח, תופי א' מם' 2, עמי 1.

 2 ם״ח 76, תשי״א, עטי 204.

 3 ם״ח 128, תשי״נ, עמי 115.



 חול! הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ־38 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי׳ תשיי׳ד—1953 אנ
ות אלה! ן תקנ  מתקי

 1. הנאמר בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשיי׳ד— תיקו! תשנה 3:
ת העיקריות), יהיה תקנת משנה (א) ואחריה תיווסף תקנת משנה זו! ו נ ק ת ה — ן ל ה ל ) 2 1 9 5 4 

 ״(ב) בקיבוץ או במושב שיתופי יראו כמפעל נפרד לענין תקנה 2 ענף או
 שירות לא חקלאיים שאינם מיועדים בעיקרם לצריכה או לשימוש העצמיים

 ... י של הקיבוץ או המושב השיתופי או חבריהם.״

ת תיקו! תקנה 4 נ ק ות יהיה תקנת משנה (א) ואחריה תיווסף ת  2. הנאמד בתקנה 4 לתקנות העיקרי
! ו  משנה ז

 ״(ב) מפעל שבו. משתמשים במכונות המונעות בכוח מיכני או במיתקני ריתוך .
נן מחייבות שימוש. במכונות או במיתקנים כאמור,  ושבו נעשות עבודות שאי
 יסווג לפי סעיף הסיכון המתייחס להליכי העבודה. בהם משתמשים במכונות
י ריתוך! מנהל ענף ביטוח נפגעי עבודהירשאי,  .המונעות בכוח מיכני או במיתקנ
 בשים לב להיקף המוגבל של השימוש במכונות או במיתקנים כאמור בהשוואה
 להיקף כל העבודה במפעל, לסווג את המפעל לפי סעיף הסיכון המתייחס להליכי
 העבודה בהם לא משתמשים במכונות המונעות בכוח מיכני או במכשירי ריתוך.״

 3. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות _ תיקו! התוספת
 הראשונה

! ׳ ך תו רי  (1) בכל מקום בו מצויה המלה ״ריתוך אוטוגני״ תבוא במקומה המלה ״

ה ומלאכה)״ יווסף!  (2) מתחת לכותרת ״ענף 2 — 3 ! חרושת(תעשי

 ״בענף זה ״ייצור״ או ״תעשיה״ — תיקון או הרכבה״! • ~ י
 (3) בקבוצה 01 יימחק ״012 שירותים חקלאיים שבהם משתמשים בטרקטורים,
 v קומביינים וציוד כבד אחר ואשר מופעלים בעסק נפרד׳ להוציא אריזת

רות— 3.0״ !  פי
 (4) בקבוצה 02, בסעיף סיכוך021, במקום ״1,0״ יבוא ״0,75״ !

 ־•(5) בקבוצה 12, בסעיף סיכון 120, אחרי ״המופקים מים המלח״ יווםף ״ועיבודם י
,- ! ם״ -במקו

 (6) בקבוצה 21 — 22׳ אחרי סעיף הסיכון 223, יווסף סעיף סיכון זה!

 ״224 אריזת מזון כעסק נפרד — 1,0״ !

 (7) בקבוצה 24 —

 (א) במקום סעיף סיכון 240 יבוא סעיף סיכון זה!

ית מוצרי הלבשה׳ להוציא נעלים ותעשיות מטחורות טכסטיל  ״240 תעשי

 מוגמרות % • .
 ייצור מוצרי. טכסטיל מוגמר לרבות בגדי עור, מטריות ופרוות —

. ! "075 

 1 ם״ח 137, ת׳5)י״ד, עסי 6.

 2 .ק״ת 440, תשי״ד, עטי 650.



ף סיכון זה! • אחרי סעיף סיכון 240 יווםף סעי ) 

 ״241 רפדות — 1,0״ !

 (8) בקבוצה 25, בסעיף סיכון 250,.במקום ״תעשיית נעלים׳ להוציא נעלי
ת להוציא נעלי גומי״ ! י ׳ ית נעלים כולל תפדו  גומי״ יבוא ״תעשי

. ה: - י  (9) בקבוצה 26, אחרי סעיף הסיכון 262, יווסף סעיף סיכון ז
:  ״263 עבודות פוליטודה של עץ המבוצעות כעסק נפרד — 1,0״ !

 '(10) בקבוצה 28 —

ף סיכון זה!  (א) במקום סעיף סיכון 281 יבוא סעי

 ״281 הדפסה, הוצאה לאור כעסק משותף עם הדפסה ותעשיות
 הקשורות להן

 סדרות, הדפסה, ליתוגרפיה בלבד או כעסק משותף עמ ההוצאה לאור
 . ,של ספרים ודברי דפוס אחרים, להוציא עתונים וכתבי עת, שירותים
 למקצועות הדפוס, כגון תעשיית גלופות נחושת, אבץ ומתכות אחרות
 וגלופות עץ וצילום, תעשיית אמהות דפוס להוציא יציקה של אותיות

' - • ־ _ . .  דפוס — 1,0״ ! "

: ר:־־ ס במקום סעיף סיכון 282 יבוא סעיף סיכון זה! . ) 
 ״282 הדפסה׳ ליתוגרפיה, הפצה של עתונים וכתבי עת בלבד או

 כעסק משותף עם הוצאה לאור — 1,6״ !

ף סיכון זה!  . (ג) אחרי סעיף הסיכון 283 יווסף סעי
 ״284 הוצאה לאוד של ספרים, עתו־נים ודברי דפוס אחדים שאינה

 קשורה בפעולות הדפסה או הפצה — 0,5״ ז

ף סיכון 291׳ אחרי ״בורסקאות״ יווסף ״כולל צביעת  (11) בקבוצה 29, בסעי
 עורות״ ! :•;־.

 (12) בקבוצה 31 —

 (א) במקום סעיף סיכון310 יבוא סעיף סיכון זה!
 ״310 תעשיית חומר פלסטי גלמי — 2,0״ !
 (0 אחדי סעיף סיכון 310 יווסף סעיף סיכון זה!

 . ״311 תעשיית מוצרים מחומר פלסטי גלמי—0״1״!
ה!  (13) בקבוצה 33, אחרי סעיף סיכון 337, יווםף סעיף סיכון ז

 ״338 עיבוד מינרלים שלא מויינו בסעיפי סיכון אחדים — 2,5״ !

ר ח א ד ב  (14) בקבוצה 38, אחרי ״ביבשה, באויר ובים״, יווםף ״וציוד הנדסי כ
 כגון טרקטורים וקומביינים״!

 (15) בקבוצה 39, אחרי סעיף סיכון 396, יווםף סעיף סיבון זה!
ן! צבעות להוציא צבעות בנין — 2,0״ 1  ״397 .־ זיגוג להוציא זיגוג בני

 (16) בקבוצה 41׳ בסעיף סיכון 410, אחרי ״חפירת בארות מים״ יווסף
 ״וקידוחן״!

 (17) בקבוצה 61, אחרי סעיף הסיכון 613, יווםפו סעיפי סיכון אלה!
 ״614 תיווך סחורות שאין בו קבלה, העברה״והובלה של סחורה — 0,5

 615 עמילי מכם — 0,75
 616 אטליזים — 2,0״ ו

 הוב? התהנות 4מ». ט״> 1ט5ת ח«י״י. »<!0יי1י׳י



 (18) ׳בקבוצה 77> אחרי סעיף הסיכון 770, יווסף סעיף סיכון זה:

 ״771 תחנות סיכה — 1,6״ ז

 (19) בקבוצה 81 —
 (א) בסעיפי סיכון 811, 812 ו־814 יימחקו המלים ״ושל שלטון מקומי״ ז

ס אחרי סעיף הסיבון 814 יווספו סעיפי סיכון אלה 5  י (

 ״815 שירותי שלטון מקומי שיותר מעשרה אחוז מעובדיו עוסקים
 בשירותים םניטריים־ציבוריים וטכניים לרבות תכנון ופיקוח —

1,0 

 816 שירותי שלטון מקומי שלא סווגו לפי סעיף סיכון 815—0,5״!

 (20) בקבוצה 82 —

 ־(א) לפני סעיף הסיכון 821 יווםף סעיף סיכון זה! ־

 . ״820 בית ספד לנהגות — 2,5״ !

 (a בסעיף סיכון 827, אחרי ״כימאים ופיזיקאים״ יווםף ״ודקורטורים״!

 (» יימחק ״828 — שירותי שמידה מופעלים כעסק נפרד — 3,0״ ! י. י

 (21) בקבוצה 84 —

 .•-׳...־-••־. (א) י בסעיף סיכון 841, אחרי ״שירותי משק בית״, יווםף ״וחצרנות״ ו

 ••':•״_. (a בסעיף סיפון 845, אחרי ״מספרות וסלוני יופי״, יווסף ״בית מרחץ״!

 (22) אחרי קבוצה84יווסף — •־-•_־.:.-

 ״85 שירותים מיוחדים >

 851 הפעלת־ ציוד כבד כעסק נפרד לרבות שירותים חקלאיים שבהם

 משתמשים בטרקטורים, קומביינים וציוד כבד אחר המופעלים כעסק

 נפרד— 3,0

 852 שירותי .שמידה המופעלים כעסק נפרד —"בבתי מגורים, במשרדים

 .-״ ובבתי עסק בשטח בנוי — 2,0

 853 שירותי שמירה המופעלים כעסק נפרד שלא סווגו. בסעיף סיכון

. - ,"3,0— 852 

 י4. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון),

 תשי״ז—1956״.

 ז׳ בטבת תשי״ז(11 בדצמבר 1956)
ר י מ י נ כ ד ר  >חט 75034) מ

 שד העבודה

 איי״ numrvi 664. ט״! בטבת תשי״ז, 20.12.1956



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

דה הרגיל ר העבו כ ב ש ר חישו ב ד ת ב ו נ ק  ת

ק הביטוח לחו ת, עי  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17׳ 115 וסעיף 8 לתוספת הרבי
: ן תקנות אלה  הלאומי, תשי״ד—1953 ג, אני מתקי

 1. י בתקנות אלה —

 ״עובד במשכורת״ — עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם על בסיס של חודש י או
 של תקופה ארוכה יותר«

 ״עובד בשכר״ — עובד שאינו עובד במשכורת ו

נו ובין מעבידו בעת הפגיעה בעבודה  ״עובד יומי יציב״ — עובד בשכר שהקשר המשפטי בי
ה קיים כל ששת החדשים שקדמו לפגיעה או שעבד אותו פרק זמן באותו מקום עבודה«  הי

 ״עובד חלקי״ —

ד אחד ובין אצל  (1) עובד שכלל שעות עבודתו ליום או לשבוע — בין אצל מעבי
 . מעבידים שונים — ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה
 היה כרגיל פחות מ־7 שעות ליום או מ־40 שעות לשבוע וכן פחות מהמקובל לגבי

 עובד מסוגו באותה עבודה, או

 (2) עובד בעבודה עונתית מסויימת בלבד 1

 ״השכר היומי הממוצע״ — הסכום המתקבל מחלוקת שכר רבע השנה׳ שקדם ליום שבעדו
 מגיעים לעובד לראשונה דמי פגיעה, במספר הימים שבעדם משתלם לו השכר למעשה.

: ל י ת לחוק יחושב שכר העבודה הרג עי ן סעיף 7 לתוספת הרבי י  2. לענ

ם לו עי י  (1) לגבי עובד במשכורת שבעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו מג
־פגיעה אין משתלם לו מלוא המשכורת — כאמור בתקנה 3 ז  לראשונה דמי

ם לו עי י  (2) לגבי עובד יומי יציב שבעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו מג
 : לראשונה דמי פגיעה אין משתלם לו מלוא השכר מפאת מחלה, תאונה, שביתה,
ת בצבא־הגנה לישראל׳ ימי אבל במשפחה׳ או מכל סיבה דו  השבתה, חופשה, שי

(להלן — ימי היעדרות) — כאמור בתקנה 14  , אחרת שאינה תלויה בו

 (3) לגבי עובד בשכר שאינו עובד יומי יציב שבעד רבע השנה שקדם ליום
 שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה, משתלם לו שכר עבודה בעדי פחות

 מ־75 ימים — כאמור בתקנה 5«

נה— ו נתית מסויימת שנפגע בעבודה באותה ע  (4) לגבי עובד חלקי בעבודה עו
 כאמור בתקנה 6.

 3. המשכורת בעד שעות עבודה רגילות שהיתה משתלמת לעובד בעד רבע השנה כאמור
 בתקנה 2(1) אילו עבודתו היתד, מלאה, תחולק ב־90׳ ובלבד שהסכום המתקבל לא יפחת

 מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק. י. י י

 הגדרות

 חמ&וכשכר
 העבודה הרגי?

 5עני1 םעיף 7
 ?תוספת

 הרביעית ?חוס

 1 ם״ח 137, ת׳עי״ד, עמי 6.
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 חישוב שבר
 העבודה הרגיל

 לגבי עובד
 יוסי יציב

 "חישוב שכר
 העבודה הרגיל

 לגבי עובד
 בשכר שאינו

 יציכ

 חישוב שבר
 העבודה הרגיל

 לגבי עובד
 עונתי

 חישוב שכר
 העבודה הרגיל

 לעני! קצבה
 ומענק לגבי שי

 שאינו עובד
 יומי יציב

 חישוב שכר
 העבודה הרגיל

 לעני! קצבת
 ומענק לגבי
 עובדחלקי'

 חישוב עכר :
 העבודה הרגיל

 לעני1 קצבה
 ומענק לגבי
 עובר עונתי

 השם

 4. לשכר של רבע השנה כאמור בתקנה 2 (2) יווסף סכום המתקבל מהכפלת השכר היומי
מי ההיעדרות והסכום הכולל יחולק ב־90.  הממוצע במספר י

 5. (א) עבד העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2(3) ארבעים יום לפחות, יוכפל השכר
 היומי הממוצע ב־60 והסכום המתקבל יחולק ב־96.

 (ב) עבד העובד ברבע השנה כאמור בתקנה 2 (3) פחות מארבעים יום׳ יווסף לשכר
 רבע השנה שכר משוער והסכום הכולל יחולק ב־90.

 ״השכר המשוער״ — בתקנת משנה זו — הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר
 היומי הממוצע במספר ימי ההעידרות ובמספר הימים ברבע השנה כאמור
 בתקנה 2(3) שלפני היותו מבוטח כעובד, ובלבד שלא יעלה מספר הימים

 כאמור על ההפרש בין מספר ימי העבודה למעשה ובין 60.

 (ג) הסכומים המתקבלים לפי תקנות משנה (א) ו־(ב) לא יפחתו מהסכומים שהיו
ת לחוק. עי  מתקבלים לפי סעיף 8 לתוספת הרבי

 6. ; השכר היומי הממוצע. לעובד בעונה כאמור בתקנה 2 (4) יוכפל ב־75 והסכום המתקבל
 יחולק ב־90.

. לענין הגימלאות לפי התוספת החמישית או לפי י התוספת הששית לחוק לגבי עובד 7  ׳
ומי נו עובד יומי יציב, ידאו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך הכפלת השכר הי  בשכר שאי
 הממוצע ב־75 וחלוקת הסכום שהתקבל ב־90, ובלבד שסכום זה לא יפחת מהסכום שהיה

עית לחוק.  מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרבי

ן הגי מלאות לפי התוספת החמישית או לפי התוספת הששית לחוק לגבי עובד י  8, לענ
נו  חלקי שאינו עובד כאמור בתקנה 2(4) ואינו עובד ארעי, וכן לגבי עובד מזמן לזמן מרצו
יעה חושבו לפי שכר יומי ממוצע  ואין עיקר קיומו על שכר עבודה, יראו כאילו דמי הפג
נימום לחודש שלפיו משתלמים דמי ביטוח  כפול 60 ומחולק ב־90 או לפי סכום השווה למי
 בהתאם לסעיף 39 לחוק.כפי ששונה בתקנות לפי סעיף 45 (א) לחוק, מחולק ב־30׳ הכל לפי
 הסכום הגדול יותר, ובלבד שהסכומים המתקבלים לפי החישוב האמור לא יפחתו מהסכום

 שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק.

ת לחוק לגבי עובד י התוספת החמישית או לפי התוספת הששי פ ל ת ו א ל מ י ג  9, לענין ה
 כאמור בתקנה 2(4), יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו בדרך חלוקת שכרו של הנפגע ב־12
 החדשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לו־לראשוגה דמי פגיעה ב־360, ובלבד שסכום זה לא

 יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק.

ב שכר העבודה הרגיל), תשי״ז— (חישו מי  10, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו
."1956 

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 ז׳ בטבת תשי״ז(11 בדצמבר 1956)
 (ח« 750308)

 קוב׳ו התקנות 664, ט״ז בסבת תשי״ז, 20.12.1956 597



 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955
 תקנות: בדבר היוון קצבאות. ; :

נה (גימלאות), תשטי׳ו—1955 ג — :לפי סעיף 72 לחוק שירות המדי  בתוקף סמכותי
ד הארצי של עובדי המדינה. ו ג האי יתנה לאחר משא ומתן עם' בהמלצת ועדת השירות שנ ו , 

ן תקנות אלה 5  ועם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל — אני מתקי

טת ההיוון של הקצבאות, הן לענין סעיף 18 או 50 לחוק והן לכל מטרה אחרת,  1. שי
 תהיה כך!

 (1) היוון קצבת פרישה המשתלמת עם פרישתו של עובד שלא מסיבת נכות
 או מחלה יחושב לפי התוספת הראשונה!

בת נכות או מחלה  (2) היוון קצבת פרישה המשתלמת עם פרישתו של עובד מסי
ה! י  יחושב לפי התוספת השנ

 ..' (3) היוון קצבת שאיר המשתלמת לאלמנה עם פטירתו של עובד יחושב לפי״
ת ?  התוספת השלישי

. י פ  י. (4) היוון קצבת שאיר המשתלמת ליתום עם פטירתו של עובד יחושב ל
ת! עי  התוספת הרבי

 (5) היוון קצבה המשתלמת לאחר זמן יחושב לפי התוספת החמישית.

ם: י ז נו עולה על עשרים וחמישה אחו  2. זכאי לקצבת פרישה דשאי להוון חלק שאי
 מהקצבה המגיעה לו, ובלבד שקצבת פרישה מסיבת נכות או מחלה לא תהוון אלא אם שוכנע

 הממונה כי היוון זה הוא לטובת הזכאי לאותה קצבה ובמידה ששוכנע.

גיש לממונה בקשה  3. זכאי לקצבת פרישה׳ המבקש להוון קצבתו בהתאם לתקנה 2, י
 בכתב לא יאוחד מ־24 חדשים מיום שהגיש תביעתו לגימלה׳ ויציין בבקשתו את חלקי

 הקצבה שברצונו להוון. . .

נה (גימלאות)(היוון קצבה)׳ תשיי׳ז—1956״׳.  4. ־ לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדי

 שיטת ההיוון
 ש? קצבאות

 וכות ?היוון
 קצבה -י

 בקשה ?היוון
 קצבה

 .תופפת ראשונה

 לוח אקטוארי מס׳ 1 :

 היוון קצבת פרישה רגילה

ת לכל החיים המשתלמת בשיעורים חדשיים ובראשית:  שוויה של כל לידה בהיות קצבה שנתי
 כל חודש.

 הגי? גברים נשים הגיל נכרים נשים חני? גברים נשים

 . לירות לירות לירות ׳-"."'
 20 18.326 18.834 "י 25 17.892 18.458 30 17.374 17.974
17.917 17.315 30! 18.414 17.845 251 18.802 18.285 20! 
17.860 17.254 31 18.370 ; 17.797 26 18.768 18.244 21 
17.803 17.192 311 18.326 17.747 261 18.732 18.202 21! 
17.744 17.129 32 18.280 17.697 27 18.696 18.160 22 
17.682 17.063 321 18.230 17.646 271 18.659 . 18.117 22! 
17.620 16.996 33 18.180 17.595 28 18.622 18.074 23 
17.557 16.928 33! 18.130 17.542 28! 18.582 18.029 23! 
17.492 16.857 34 18.080 17.487 29 18.542 17.984 24 
17.425 16.784 341 18.028 17.431 29! 18.500 17.938 241 

 ׳׳״ 1 ס׳׳ח 188, תשט״ו, עם' 135.
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-הגיל לגברים . נשים .הגיל גברים נשים • 'הגיל י י נכרים נשים

 י־־'".־ -::'־' ל רות ־.ל רות.. י. י י לירות <• -:־::•

 ״ '35.: 16.709 17.358 50 13.551 14.568 . 65 8.967 10.308
10.151 8.779 651 14.448 13.420 50! 17.288 16.632 35! 
9.994 8.592 66 14.326 13.287 51 17.218 16.554 36 
9.836 8.406 66! 14.202 13.154 511 17.147 16.473 361 
9.678 8.223 67 14.076 13.019 52 17.074 16.390 37 
9.520 8.042 67! 13.947 12.882 521 16.998 16.305 37! 
9.362 7.865 68 13.818 12.745 . 53 16.922 16.218 38 
9.201 7.690 681 13.686 12.607 53! : 16.844 16.129 38! 
־ 12.468־ 13.554 69 7.523 9.042 5 4 :• 16.764 16.038 39 
8.885 7.363 • 69! 13.420 12.327 . 541 16.683 15.944 391 
 40 15.849 16.600 55 •י" 12.184 13.284 70 7.206 8.728
8.571 7.050 70! . 13.144 12.040 551 16.514 15.751 404-
 41 15.652 16.428 56 ־־:. 11.895 13.004 71 6.897 8.414
 411 15.550 16.341 561 11.748 12.862 711 6.747 יי. . 8.257
8.100 6.600 72 12.720 11.600 57 . 16.252 15.447 42: 
 ,-421 י 15.342 16.159 571 , 11.451 12.576 •-• 721 6.454 7.942
 1 43 15.235 16.066 58 11.300 12.432• י 73 6.310 7.786
 י 431 15.125 15.972 !58 11.146 12.287 !73 6.168 7.629
 ־־:: 44 15.013 15.876 59 10.991 12.140 . 74 6.028 7.474
 441 14.899 15.777 591 10.833 11.991 41ד 5.888 7.321
7.168 5.751 :. 75 11.842 10.674 60 15.676 14.785 45 
7.014 5.619 751 11.691 10.513 60| 15.572 14.670 451 
 46 14.552 15.468 61 10.351 11.540 76••־ 5.487 6.862
 461 14.431 15.362 י !61 10.186 11.390 !76 5.355 6.712
 י 47 14.309 15.254 62 10.020 11.238 77 5.224 6.564

6.416 5.096 771 11.084 9.849 62! 15.144 14.187 -471 
6.270 4.971 78 10.930 9.678 63, 15.032 14.063 48 
6.120 4.853 78!. 10.775 9.505 631 14.919 13.937 . 48!. 
5.980 4.734 . 79 10.620• 9.329 64 14.804 13.810 49 

10.464 9.149 64! 14.687 13.681 49! 

 ־׳־׳;. תוספת שניה.
 לוח אקטוארי מס׳ 2 י

ה ל ח ת או מ ו כ ת נ מ ח ה מ ש י ר ת פ ב צ ן ק ו ו  הי

ת לכל החיים המשתלמת לנכה בשיעורים חדשיים כל לירה בהיוון קצבה שנתי  שוויה של.
י ובראשית כל חודש.  י

 הגיל גברים נשים הגיל גברים נשים הגיל גברים .- נשים

 לירות לירות לירות. י.:־.
14.977 11.038 38 14.171 10.928 '29 12.980 10.732 20 
15.001 11.040 381 14.229 10.937 29! 13.050 10.744 201 
15.022 11.042 39 14.287 10.946 30 13.120 10.756 21 
15.039 11.042 391 14.343 10.954 30! 13.189 10.768 211 
15.054 11.042 40 14.399 10.962 31 13.258 10.780 22 
15.065 11.040 40! 14.452 10.970 311 13.326 10.792 221 
15.074 11.038 41 14.504 10.978 32 13395 10.804 23 
15.078 11.035 41! 14.554 10.985 321 13.464 10.814 231 
15.080 11.032 42 14,603 10.992 33 13.532 10.825 24 
15.078 11.028 . 421 14.650 10.999, 33! 13.599 10.837 241 
15.073 11.023 43 14.695 11.005 34 13.665 10.848 25 
-י• 11.017 15.062 431 14.739 11.011 34! 13.731 10.858 .251 
15.048 11.010 44 14.780 11.016 35 13.797 10.868 26 
15.030 11.003 441 14.819 11.021 351- 13.861, 10.878 261 
15.008 10.994 45 14.855 11.026 36 13.925 10.889 27 
14.980 10.983 451 14.889 11.029 361 13.988 10.899 271 
14.949 10.972 46 14.921 11.032 37 14.050 10.909 28 
 281 10.918 14.111 371־־' 11.035 14.950 461 10.960 14.913

 »ממ20.12.1



 הגיל גברים נשים . הגיל .. גברים יי'׳' •נשים־ הגיל גברים נשים

 לירות לירות לירות

12.376 10.056 59 13.959 10.662 53 , 14.872 10.946 47 
9.984 591 13.843 10.624 531 14.826 10.930 471 
 48 10.914 14.775 54 10.586 י 13.724 60 9.910
9.833 .601 13.599 10.547 541 14.719 10.895 481 
9.752 61 13.470 10.504 55 14.658 10.876 49 
9.664 611 13.335 10.457 551 14.592 10.856 .491 
9.572 62 13.201 10.408 56 14.520 10.834 50 
9.477 62! 13.068 10.358 56! 14.440 10.810 50! 
9.378 63 12.932 10.304 57 14.356 10.784 51 
9.274 63! 12.793 10.246 571 14.266 10.756 511 
9.164 64 12.654 10.186 58 14.170 10.726 52 

12.516 10.123 581 14.067 10.695 52! 

 תופפת שלישית
 לוח אקטוארי מס׳ 3

ה נ מ ל ה של א ב צ ן ק ו ו  הי

 שוויה של כל לירה בהיוון קצבה שנתית לכל החיים המשתלמת לאלמנה בשיעורים חדשיים
 ובראשית כל חודש.

 הניל לירות הגיל לירות הגיל לירות

11.830 58 14.838 39 6.722 20 
11.674 581 14.923 391 6.649 20! 
11.516 59 14.990 40 6.606 21 
11.356 591 15.033 40! 6.594 211 
11.192 60 15.064 41 6.612 22 
 !22 י 6.661 411 15.084 601 11.022
10.852 61 15.088 42 6.738 23 
10.680 61! 15.074 421 6.842 23! 
10.510 62 15.050 43 6.972 24 
10.343 62! 15.013 431 7.128 241 
10.172 63 14.966 44 7.306 25 
9.991 631 14.907 441 7.507 251 
9.814 64 14.844 45 7.726 26 
9.642 64! 14.767 451 7.964 261 
9.472 65 14.706 46 8.218 27 
9.306 651 14.696 461 8.487 27! 
9.138 66 14.632 47 8.770 28 
8.966 661 14.474 47! 9.066 28! 
8.798 67 14.338 48 9.374 29 
8.631 671 14.234 48! 9.692 291 
8.470 68 14.130 49 10.022 30 
8.319 68! 14.025 491 10.365 30! 
8.164 69 13.920 50 10.712 31 
8.002 691 13.815 50! 11.066 311 
7.842 70 13.706 51 11.418 32 
7.683 70! 13.590 511 11.772 321 
7.528 71 13.470 52 12.116 33 
7.375 711 13.345 521 12.453 33! 
7.224 72 13.220 53 12.776 34 
7.075 .721 13.100 531 13.086 341 
6.928 73 12.972 54 13.374 35 
6.786 73! 12.831 54! 13.639 351 
6.640 74 12.692 55 13.880 36 
6.490 741 12.560 551 14.095 36! 
6.338 75 12.422 56 14.288 37 

12.277 561 14.459 37! 
12.130 57 14.608 38 

, 12.982 571- 14.733 381 



 ... תופפת רביעית

 לוח אקטוארי מם׳ 4

ם ו ת ל י ה ש ב צ ן ק ו ו  הי

 שוויה של כל לירה בהיוון קצבה׳ שנתית המשתלמת ליתום עד הגיעו לגיל שמונה עשרה
 ־, בשיעורים חדשיים ובראשית כל חודש.

- יתום יתום יתום יתום
 . הגיל י־ מהורה : משני הניל מהורה משני

 אחד הורים אחר הורים

 לירות לירות
7.267 7.144 9 11.359 11.104 0 
6.943 6.831 9! 11.429 11.171 1 
6.611 6.510 10 11.393 11.135 1 
6.270 6.180 10! 11.203 10.949 1! 
5.921 5.841 11 11.001 10.751 2 
5.563 5.493 m 2 10.539 10.783 ׳ I 
5.196 5.136 12 10.557 10.319 3 
4.819 4.768 121 10.323 10.092 3! 
4.433 4.391 13 10.082 9.858 4 
4.038 4.003 131 9.834 9.619 4! 
3.633 3.605 14 9.579 9.372 5 
3.217 3.196 141 9.316 9.119 5! 
2.791 2.776 15 9.046 8.858 6 
2.355 2.344 151 8.768 8.590 61 
1.907 1.900 16 8.483 8.316 7 
ד 8.034 8.190 161 1.444 1.442 ! 

. 8 0.977 0.976 17 7.890 7.745 
ד ! 

. 8 
7.582 7.448 , 81 

 תופפת חמישית
 לוח אקטוארי מס׳ 5

ה י ו ח ה ד ב צ ן ק ו ו  הי

ת דחויה המשתלמת לכל החיים בשיעורים  שוויה של כל לירה בהיוון זכות לקצבה שנתי
ע כעובד פעיל לגיל 60.  : חדשיים ובראשית כל חודש מיום שהזכאי מגי

 הגיל נברים נשים •י הגיל גברים גשים הגיל נכרים נשים

- לירות לירות לירות , י
2.395 2.403 36 1.592 1.595 28 1.057 1.055 20 
2.457 2.465 361 1.633 1.636 28! 1.085 1.083 201 
2.522 2.530 37 1.675 1.678 29 1.113 1.112 21 
2.589 2.595 371 1.717 1.722 29! 1.141 1.140 21! 
2.657 2.663 38 1.762 1.768 30 1.171 1.170 ; 22 
2.727 2.732 38! 1.808 1.814 30! • 1.201 1.201 22! 
2.799 2.803 39 1.855 1.862 31 1.233 1.233 23 
 !23־ 1.265 1.265 !31 1.910 1.902 391 2.876 2.874
2.951 2.951 40 1.952 1.960 32 1.298 1.298 24 
3.031 3.028 40! 2.002 2.010 32! 1.331 1.332 241 
3.113 3.108 41 2.054 2.062 33 1.366 1.367 25 
3.197 3.190 • 411 2.107 2.115 33! 1.402 . 1.403 .. . 251 
3.285 3.274 42 2.162 2.170 34 1.438 1.440 26 
3.376 3.361 42! 2.218 2.226 341 1.475 1.478 26! 
3.470 3.450 43 2.275 2.284 35 1.513 1.516 27 
3.566 3.542 431 2.334 2.342 35! 1.552 1.555 27! 



 ־"הגיל •־ גברים י •'־. נשים "•; ־ הגיל • גברים ־•;'..־• נשים • הגיל ',־גברים :V.v ניטים

ל רות לירות לירות  י

8.071 7.470 56 5.246 5.070 50 3.667 3.637 44 
8.406 7.748 561 5.418 5.221 501 3.771 3.735 44! 
8.764 8.046 57 5.601 5.380 51 3.880 3.836 45 
9.143 8.362 • 571 5.791 5.545 5 U 3.993 3.940 451 
9.550 8.703 58 5.993 5.718 52 4.110 4.048 46 
-|46 4.160 4.231 521 5.899 6.205 581 י 9.183 9.899

10.449 9.462 59 6.429 6.090 53 4.358 4.276 47- . 
- 6.664 6.290 53! 4.490 4.396 47! 

6.914 6.501 54 4.629 4.521 48 
7.178 6.722 541 4.773 4.649 48! 
7.459 6.958 55 4.924 4.783 : 49 
7.755 7.206 551 5.080 4.924 491 

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ו׳ בטבת תשי״ז(10 בדצמבר 1956)
 (חט־720001)

 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955
ת ו ע ד ו ה ת ו ו ר ה צ , ה ת ו ע י ב ת ת ש ג ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

נה (גימלאות), תשט״ו—11955' —  בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לחוק שירות המדי
 ובהמלצת ועדת השירות שניתנה לאחר משא ומתן עם האיגוד הארצי של עובדי המדינה
: ן תקנות אלה  ועם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ־ישראל— אני מתקי

 1. (א) עובד או שאירו התובעים גימלה יגישו תביעתם לממונה, באמצעות המשרד שבו
.  שירת העובד לאחרונה ובטופס שיורה הממונה, ויצרפו אליה תעודות שיש בהן לבסס את
! ׳ • ״ •  תביעתם. ;
 (ב) שאידו של זכאי לקצבת פרישה התובע גימלה יגיש תביעתו לממונה׳ במכתב

 רשום ובטופס שיורה הממונה, ויצרף אליה תעודות שיש בהן לבסס את תביעתו.

 2. מקבל גימלה יצהיר, לפי דרישת הממונה׳ כי לא אירע מאורע שיש בו כדי להשפיע
 על זכותו לקבל גימלה או על שיעור הגימלה המשתלמת לו.

ודיע עליהם לממונה תוך שלושים יום מיום  3. ואלה המאורעות שמקבל הגימלה י
: ו  שאירעו ל

נה או מקופה ציבורית אהדת ושיעורה %  (1) קבלת משכורת מאוצר המדי
 (2) קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי ושיעורה:

 (3) קבלת גימלה לפי חוקי השיקום, כמשמעותה בסעיף 27 לחוק, ושיעורה ז
s (4) נישואין 
ן(  (5) גירושי

) י  (6) פטירתו של תלו
: ילד או תלוי לעומד ברשות עצמו ות.  .(7) הי

 (8) כל מאורע אחד שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל גימלה או על שיעוד
 הגימלה המשתלם לו.

ה (גימלאות) (הגשת תביעות, הצהרות נ  4. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדי
 והודעות), תשי״ז—1956״.

 ו׳ בטבת תשי״ז(10 בדצמבר 1956) ל ו י א ש כ ו ל

ר האוצר : ש 0 2 ( G720 ט ח ) 

 1 ס״ח 188, .תשט״ו, עמי 135,

 הגשת
 תביעה לגימלה

 הגשת הצהרות

 מסירת הודעות

 השם



 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955
 ^ תקנות בדבר תשלומים לענין בעי,? 13(4) לחוק

: • ־ •י י נה(גימלאות), תשט״ד— ג  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 13 (4) ו־72 לחוק שירות המדי
יתנה לאחר משא ומתן עם האיגוד הארצי של" עובדי .  11955 — ובהמלצת ועדת השירות שנ

ותאלה! •-:>:;: ןתקנ ימתקי בדיםהעבריםבארץ־ישראל—אנ  .המדינה ועםההסתדרותהכלליתשלהעו

בד בהסכמת נציב השירות לשם רכישת זכות גימלה שיעור התשלום עו . י ד  1. . התשלום שישולם על י
 בהתאם לסעיף 13 (4) לחוק בעד תקופה שאין מביאים אותה בחשבון תקופת השירות׳ יהיה

; י - . עדר ו מגיעות לאותו עובד אילולא נ  בשיעור של.18%% מהמשכורות שהי

ת הגשתבסשה רו  2. עובד המבקש לרכוש זכות גימלה כאמור בתקנה 1 יגיש בקשתו לנציב:השי
ם שחדל להיות זכאי למשכורת. .--/: ו י מ ם י ש ד  באמצעות הנהלת משרדו׳ תוך שלושה ח

.חייב אותו עובד בתשלום כאמור חובתהתשלום;'  3. הודיע נציב השירות לעובד על. הסכמתו לבקשה׳
ודה החשב הכללי, ובלבד שלא יידרש אותו עובד לשלם תשלום ;•-:::=  בתקנה: 1 במועד ובאופן שי

 חדשי העולה על כפליים מהשיעור האמור בתקנה 1 לחודש אחד.

דות לשם רכישת זכות גימלה על פי הוראות מעבר:  4. (א) התשלום שישולם בהסכמת: נציב השי
ת(להלן— .'.־ מו די עובד שנעדר מעבודתו לפני פרסום תקנות אלה ברשו  סעיף 13 (4) לחוק על י

ן מביאים בחשבון תקופת השירות׳ יהיה בשיעור. -אי  יום הפרסום) ואשר תקופת העדרו
 האמור בתקנה 1 ויחושב על בסיס המשכורת הקובעת ביום הפרסום המגיעה לאדם שדרגתו

 כדרגה שהיתר! לעובד האמור.
גיש בקשתו לנציב  (ב) עובד המבקש לרכוש זכות גימלה כאמור בתקנת משנה (א): י

 השירות באמצעות הנהלת משרדו׳ תוך שלושה חדשים מיום הפרסום. . - ,
• נציב השירות לעובד על הסכמתו. לבקשה, חייב אותו עובד בתשלום  (ג) הודי$:
ודה החשב הכללי, ובלבד שלא יידרש אותו עובד  באמור בתקנת משנה (א) במועד ובאופן שי

 'לשלם תשלום חדשי העולה על כפליים מהשיעור החדשי האמור בתקנת משנה (א). ״.: . .

נה (גימלאות)(תשלומים לענין סעיף 13 (4) ״ השם: •  5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדי
 לחוק), תשיי׳ז—1956״.

ל ו כ ש י א ו ל . 
 שד האוצר

 ו׳ בטבת תשי״ז(10 בדצמבר 1956)
 (הט 720600)

 ס״ח 188, תשט״ו, עמ 135.

 תילזור התוספת

 זו*׳•*׳'

 פקודת בתי המשפט העירוניים
 . צו המרחיב את םמכותו של בית המשפט העירוני

ן — הפקודה), ל ה ל )  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 (2) לפקודת בתי המשפט העירוניים 1
ר: י מצווה לאמו , אנ  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בסופה,  1. . בתוספת לפקודה כפי שהוחלפה בצו בתי המשפט העירוניים(שיפוט), 1942 5
1 - / , - < . ״א^951^4 ^שי ת, י רח  האז

 >• ./־׳׳ 2, לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט העירוניים(שיפוט),תשי״ז—1956״.

 ׳•*/ י 603

^ 5 
״  ז
, < .  ר

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

(6 בדצמבר 1956) ״ז  ב׳ בטבת תשי
 (חמ 70042).

י חוקי א״י, כרד בי, פרק צייו, עמי 995. ״ 3 עייר 1942, תום׳ 2 מם׳ 1169, עמי 286. 1 

 עייר תש״ח, תום' א׳ מם׳ 2, עטי 1. ם״ח 71, תשי״א׳עט 78.

 קוביו התקנות 664, ט״ז בטבת תשי״ז, 20.12.1956



 חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ב—1952
ה א ו ו ש ה ם לקרן ה ו ל ש ת ר ה ו ע י ר ש ב ד ו ב  צ

, ^ בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ב—1952 ג •  ״
ת במועצה, אני מצווה לאמור! ו עצ י י הת חג ן ^  ו

ד חייב לשלם לקרן ההשוואה 1.25% משכר העבודה ששילם לעובדיו  1. (א) ־פלמעבי
״ז(1 בינואר 1957) ואילך.  בעד התקופה מיש׳ע^ח בטבת תשי

 (ב) כל עובד חייב לשלם לקרן ההשוואה, בעד התקופה מיום כ״ח בטבת
״ז(1 בינואר 1957) ואילך<1.25% מהכנסתו בשנת הכספים שקדמה למועד התשלום.  תשי

, ר התשלום לקרן ההשוואה), תשט״ז—1955 2 ו ע ^ ׳ ( ם י ל ו מ ג ת  2. צו. שירות מילואים (
ר 1956). ב מ צ ד ב ^ ז ״ י ש  בטל לגבי התקופה שאחרי כ״ז בטבת ת

ר התשלום לקרן ההשוואה), ו ע י ש ) ^ י מ מ ג ת  3. לצו זה •ייקרא ״צו שירות מילואים (
 תשי׳יז—1956״.

ר י מ י נ נ ד / & 
 . שרי׳יהעבודה

 ו׳ בטבת תשי״ז(10 בדצמבר 1956)
 (וומ 75124)

 1 ס״ח 91, תשי״ב, עמי 119 ; סייח 165, תשי״ד, עטי 221.

2 ק״ת 572, תשט״ן, עמי 343.  ״

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),1939
 צו מתן רשיונות יצוא, 1940

ת שי להונגריה ו ל י ב י בדבר ח א כלל ו צ  רשיון י

t י נותן רשיון זה , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יצוא׳ 1940 ג

 1. ״חבילה״ — חבילת שי הנשלחת על ידי דואר־חבילות והמיועדת לשימושו האישי
נגרית(להלן — הונגריה).  של תושב הרפובליקה העממית ההו

 2. חבילה אחת מותרת ביצוא על ידי תושב ישראל, ובלבד —
 (1) שהשולח לא שלח׳ בתקופה של חדשיים שקדמו למשלוח, חבילה להונגריה
 שהכילה מצרכי מזון או רפואות ומסד הצהרה על כך לפקיד הדואר בעת

 משלוח החבילה!
 (2) ששוויין של הסחורות הכלולות בחבילה אינו עולה על 15 לירות ומשקל

!  החבילה אינו עולה על 5 ק״ג
 (3) שהחבילה אינה מכילה אלא רפואות מתוצרת מקומית ובאריזה מקורית,

 ומצרכי מזון למעט אבקת חלב׳ קפה, תה ויותר מק״ג אחד סוכר.

, ולא לגרוע ממנו.  רשיון זה בא להוסיף לרשיון יצוא כללי, תש״י—1950 2

 תחולתו של רשיון זה היא מיום י״ב בטבת תשי״ז(16 בדצמבר 1956) עד י״ד בשבט
 תשי״ז(16 בינואר 1957).

לות שי-להונגריה),תשי״ז—1956״. (חבי  5. לרשיון זה ייקרא ״רשיון יצוא כללי

.3 

.4 

י ח ר ז ן א ת י  א
 רשות מוסמכת

 ט׳ בטבת תשי״ז(13 בדצמבר 1956)
 (חמ 7405003)

 שיעור התשלום
 לגורן ההשוואה

 ביטול

 הגדרות

 יצוא מותר

 כוחו של רשיון,

 תחולה

 השם

 י 1 עייר 1940, תום' 2 מם׳ 982, עמי 159.
 * 2 ק״ת 69, תש״ י, עטי 518.

•xvioiajM .604 קובץ התקנות 664, ט״ז בטבת ח«י״ז 



 מדוד לש.לכזין'מקיוםי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
- צו בדבר המועצה האזורית יואב

 בתוקף סמכותי לפי. סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *׳ והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמוד»  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

3 לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית יואב)׳ תשי״ב—1952 », החלפת התוספת ת פ ס ו ת  1. במקום ה
. : ו  תבוא תוספת ז

 ״תופפת
 (סעיף 1)

 בתוספת זו׳ ״מפה״ — מפת אזור יואב הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד
(23 באוגוסט 1956), ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד  שר הפנים ביום ט״ז באלול תשט״ז

 הפנים ובמשרד המועצה האזורית.

 טור א טור ב'
 שם הישוב תחום הישוב

- ־ השטח המסומן במפה במספר 8 ן , י ר ב ו ג ת י  ב
 בית,יגיד השטח המסומן במפה במספר 9
 גלאון השטח המסומן במפה במספר 7
 גת השטח המסומן במפה במספר 6

 כפר הרי״ף השטח המסומן במפה במספר 13
 כפר מנחם השטח המסומן במפה במספר 12
 מבחור השטח המסומן במפה במספר 3
 נגבה השטח המסומן במפה במספר 1

 נחלה השטח המסומן במפה במספר 15
 סגולה השטח המסומן במפה במספר 10
 קדמה השטח המסומן במפה במספר 11
 רבדים השטח המסומן במפה במספר 14

 שדה יואב השטח המסומן במפה במספר 2
 שדה משה השטח המסומן במפה במספר 5

 שחריה השטח המסומן במפה במספר 4״

ן מס׳ 2), תשי״ז— השם  2, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית יואב)(תיקו
 1956״.

ה ד ה ו ־ י ד ל ב א ר ש  י
 שד הפנים

 י כ״ב בכסלו תשי״ז(26 בנובמבר 1956)
 '(חט 8315)

 1 ע״ר 1941, תום' 1 מם' 1154, עמי 119.

 2 עייר תש״ח, תום' א' מם' 2, עט׳ 1.

 8 ק״ת 639, תשי״ז, עמי 91.

 4 ק״ת 241, תש י ״ב׳ עטי 475.

605 R20.12.195 . ו ״ י ש ח ח ר ן י > ר ״ « « מ ׳ 1 ו > ״ י י ו י י י י  י
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית לכיש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת.המועצות המקומיות,1941 !׳ והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור! י  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. במקום התוספת לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית לכיש), תשי״ז—1956 3,
 תבוא תוספתזו! ־ ־ י. - - .

 ״תוספת
 (סעיף 1)

 בתוספת זו, ״מפה״ — המפה של אזור לכיש, הערוכה בקנה מידה 1:50,000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום ט״ז באלול תשטי׳ז (23 באוגוסט 1956)׳ ושהעתקים ממנה נמצאים

 במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.

 חלק א׳
 טור א' - טור ב'

 שמ הישוב תחום הישוב

 אחוזם השטח המסומן במפה במספר 17
 אמציה השטח המסומן במפה במספר 21

 זהר י: השטח המסומן במפה במספר 4
 יד נתן השטח המסומן במפה במספר 26
 לכיש השטח המסומן במפה במספר 20
 מנוחה השטח המסומן במפה במספר 27

 נגה השטח המסומן במפה במספר 3
 בהורה השטח המסומן במפה במספר 23
 נחושה השטח המסומן במפה במספר 19

 ניד חן השטח המסומן במפה במספר 5
 עוצם השטח המסומן במפה במספר 1

 קרית גת השטח המסומן במפה במספר 24
 שדה דוד השטח המסומן במפה במספר 7
 שחד השטח המסומן במפה במספר 2
 תלמים השטח המסומן במפה במספר 6

׳ ק ב ל  ה

 השטחים המסומנים במפה במספרים: 8׳ 10׳ 11, 12, 16, 18, 22׳ 25.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית לכיש)(תיקון), תשי״ז—1956״.

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  כ״ב בכסלו תשיי׳ז(26 בנובמבר 1956) י
 (חמ 83700) י שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עם׳ 110.

 2 ע״ר תש״ח, תום' א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 644, תשי׳׳ז, עמי 178.

 קובץ התקנות 664, ט״ו בטבת תשי׳׳ז, 90.12.1956



 פל!ודת העיריות, 1934
עזר־לנתניה בדבר,צעצועיס מסוכנים : ''חוק: -.׳:•-־'^ ^'\;:

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934!, מתקינה מועצת עירית
 נתניה חוק עזר זה:

. ת י י י נ  1. בחוק עזר זה — .׳ ח
 ״העיריה״ — עירית נתניה 1 1

 .״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו את סמכויותיו-• לפי חוק עזר - י 77
 זה, כולן או מקצתן?

 ״פקח״ — אדם שראש העיריה מינהו.להיות פקח לענין חוק עזר זה ן
 ״צעצוע מסוכך — כל צעצוע, כלי או דבר אחר׳ המשמשים לצרכי משחק או בידור, שבהם

-, אפשר לידות כדור, קלע, פגז, פצצה, פקק או כיוצא בזה, או שבהם אפשר לפוצץ. חומר :'"..:-
 נפץ, בין שהצעצוע׳ הכלי׳ הדבר האחר הם בצורת אקדח, רובה או תותח ובין שהם בכל

 צורה אחרת, .לרבות אביזריהם! וכן אורים,'זיקוקין די־נור וחומר מתלקח כיוצא בזה,.
 • וחפץ המכיל חומד נפץ. ־־...7-

 2. (א) לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד.ובין
 כחלק מעסק אחד, אלא על פי היתר מאת ראש העירייה׳ ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) בקשה למתן היתר תוגש: לראש העיריה, והוא רשאי לתתו או לסרב :לתתו,,
 לבטלו או להתלותו לתקופה.מסויימת, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם,

 !לשנותם או לבטלם. •"־''׳
 .(ג) היתד כאמור יפוג תקפו ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו. י

 (ד) בעד מתן היתר כאמור תשולם לעיריה אגרה בסך שלוש לירות.

 3. (א) כל שוטר וכל פקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש
 לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזד זה.

 (ב) י לא יפריע אדם לשוטר או לפקח מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 4. העובר על הוראה מהוראות 1חוק עזר זהר דינו — קנס 100 לירות! ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או.

 אחדי שנמםדהלוהודעה בכתב מאת ראש העיריה. ,

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה(צעצועים מסוכנים),תשי״ז—1956״. . . . השם

 ייצור צעצועים
 מסוכנים .
 ומכירתם׳•

 סמכויות
 כניסה ובקורת

 ענשים.

ד ב ן ־ ע מ י' ב ו  ע
 נתאשד. ׳ראש עירית נתניה

 י״ב בכסלו תשי״ז(16 בנובמבר 1956)
 (חמ 886010)

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש י . 
 שר הפנים

 1 ע״ ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.

 קוב•{ התקנות 664, ט״ז בטבת תשי״ז, 20.12.1956



 פקודת העיריות, 1934,
 י חוק עזר לעכו בדבר מפגעי תברואה

רית נה מועצת עי  בתוקף סמכותה לפי מעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 !, מתקי
: ה  עבו חוק עזר ז

 1, בחוק עזר זה —
 ״בור שופכין״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתס
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל.פסולת של נוזלים אחרים׳ לרבות כל סוג של בור
 רקב׳ בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחד הבנוי אבן׳ לבנים או ביטון, והמיועד

ן!  לקיבולם או לאגירתם של שופכין׳ ולמעט ביב או תעלת שופכי

 ״ביבי׳ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחרים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לגיקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות משותפים

 וכיוצא באלה ז

 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה, או שהיה מקבלה אילו הנכסים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שובר משנה ששכר את הנכסים

, ם י נ  לתקופה שלמעלה מעשר ש

ן אם היה קיים •מלכתחילה ובין אם נתהווה  ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בי
 לאחר זמן 1

 ״מבנה״ — בנין׳ אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ בל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נםפחותיהם׳ לרבות בורות שופכין׳ ביבים׳ תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים, כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו ן

! ת עכו רי  ״עיריה״ — עי

ה! רי  ״מועצה״ — מועצת העי

ו לפי חוק ד אליו בכתב את סמכויותי  ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העבי
!  עזר זה, כולן או מקצתן

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשובר או בכל אופן אחר,
! ן ו  למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסי

ד עירוני אחר שהמועצה  ״מפקח״ — רופא עירוני׳ מנהל מחלקת התברואה העירונית או פקי
נתה אותו למלא תפקיד של מפקח ז  מי

ם, י  ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטי

ך — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונםפחות אחדות׳ וכן כל ביב י כ פ ו  ״תעלת ש
 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 2. ״מפגע״ —
ן בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח  (1) פגם בנכסים מחמת שאי

 אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אינם מתאימים כל צרכם ן

 1 עז׳ר 1934, תוס' 1 מסי 414, עמי 1.

 קובץ התקנות fif¡4. מ״י יייי״ י״״״״ ״־־״



 (2) פגם בנכסים .מחמת שאין בהם פחי אשפה בלל או. משום שלדעתו של
ן בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אינם מתאימים כל צרכם  המפקח אי
 מחמת גדלם׳ איכותם* מצבם, מקום קביעתם, או מכל ׳בחינה אחרת׳ או משום
 שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא' מחומר

 שאינו לשביעת רצון המפקח!

 (3) גג, תקרה או קיר שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור
 דרכו מים׳ רטיבות, טחב, או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק

 .לבריאות ?

 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשד, לדעתו של המפקח, מזיק או עלול
 להזיק לבריאות ז

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעתו של המפקח׳ עלולה להזיק לבריאות,
. ! ו ד ע ו  וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נ

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או שביב או בור שופכין שהוא לדעת
 המפקח לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכסים
 וכן ביב׳ בור שופכין׳ או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח

 או שלא לפי תנאי האישור. ואשד, לדעתו, אינם מתאימים לשמש לתכליתם ז

ת כסא, צינור שופכין׳ צינור דלוחין, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע  (7) בי
 בו מחסום, או אשר, לדעתו של המפקח, אין מחסומו קבוע כהלכה !

 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפד״^בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
ן ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!  הנמצא בתוך בני

 (9) בריכה, חפירה׳ מזחילה, אפיק מים, בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין׳ ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן,

 גג, סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות ז

 (10) באר׳ בור מים׳ מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
 או אשד, לדעת המפקח׳ הם נמצאים במצב.העלול לזהם את המים שבתוכם?-

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אוויר׳ בור שופכין,
או לקויים באופן ם, מי  תאי בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים׳ שבורים, סתו
 שאוויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או

 שחמרים אחרים עלולים ליפול לתוכם!

נוד דלוחים,  (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא׳ צי
ב!  מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או בי

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים או
 מיכל מים אהד, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ליטון המונע
 חדירת אוויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או שאינם

 מסוג מאושר על ידי המפקח:

 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
 שהוא, לדעתו של המפקח, במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו,

!  מתחתיו, מחוצה לו או בקרבתו

 (15) כל מוליד או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
 בעקיפין עם כל ביב, צינור שופבין, בור שופכין או תעלת שופבין! - .



 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות, מי גשמים ומים אחרים, וכן כל ארובה, תריס, חלון,,
 אשנב, דלת או מפתן שלי בנין או נכסים שהם, לדעתו של המפקח, בלתי תקינים

 : או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב׳ או רוח בבניך או בבנין סמוך•׳{-
 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או
ן! > י  העלול לגרוס לרטיבות או לטחב בבנ

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם׳ לדעתו של המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים

 לבריאות! ־ •
 (19) חוסר ארובה בנכסים שלדעת המפקח יש להם צורך בכך או ארובה
 בנכסים שהיא שבורה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא

 .פולטת עשן באופן המזיק, לדעת המפקח׳ לבריאות!

 (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשר, לדעתו של המפקח, אינו מאכל כראוי,
 את הע&ן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש לתכלית

 אחרת!

 (21) מרבד׳ שטיח או מחצלת אשר חובטים׳ מנקים או• מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דידה או בסמוך להן, בין השעות 6 אחה״צ עד 6 בבוקר

, ! צ ״ ה ח  ובין השעות 12 בצהרים עד 4 א

 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעתו של המפקח, מזיק לבריאות! י

יטרית או מכל סיבה אחרת,  (23) , צריף או מבנה, שלרגלי העדר נוחיות סנ
 שוררים בו תנאים אשר, לדעתו של המפקח, הם מזיקים לבריאות:

 (24) בית חרושת׳ בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעתו
ן שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים  של המפקח, אי

 בהם תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (25) בית חרושת׳ בית מלאכה או מקום עבודה מכל.סוג שהוא אשר׳ לדעתו
 . של המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת׳ כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות! ־:־-׳-

 (26) שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת!

 (27) נכסים שיש בהם עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים
א!  לעבר כל רחוב שהו

 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או
 האוויר לאותו בנין באופן׳ שלדעת המפקח, מזיק לבריאות!

 (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!

 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה בחוש
ת! יטרי  הדאייה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסנ

 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאספקה זו!

 (32) דבר, שלדעת המפקח׳ הוא מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
ת או מבחינה אחרת, יטרי  סנ
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 י סמכויות:-
 .-• המפקח

 אחריות
 ?סילוק מפגע־

 הודעות
 לסילוק מפגע

 סילוק מפגע
 ע? ידי המועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העור

 שמירה ע?
 הנקיה

 3, (א) המפקח רשאי להיכבס׳ מזריחת הדומה עד שקיעתה, ־'לכל י בכם •לשמי••סילוק,כל;
 מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 ״ :: (ב) המפקח, רשאי, לאחר 24 שעות מזמן,מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
ם נורות או תשמישי די חפירה ובין בצורה אחרת, ביבים׳ צי  י הבכ6יס, לערטל לבדיקה, בין על י
 סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם׳ וכל בזק שנגרם כתוצאה

 מפעולת המפקח האמורה יתוקן על-ידיו על חשבון המועצה.•'.-'•.־-'-. ־־.-

. לפגועי בזכותו לדרוש סעד חוקי • נגד  4, (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות:ומבלי
 אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר.למצוא

די המפקח, לסלק את המפגע.  את המחזיק׳ חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על י

ם. עצמו או • יי (ב) מפגע אשר׳ לדעתו של המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסי .  י
 בנםפחותיהם או בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם,
ם או ממנו נהנים דוב הדיירים׳ חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם משתמשי '  אשר בו
 הבעל נעדר מן הארץ או יאים אי אפשר למצאו׳ חייבים הבעל וכין. המחזיק באותם הנכסים,

די המפקח, לסלק את המפגע.  לאחר שנדרשו על י

 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים׳ או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים
 י הם כולם יחד או כל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

ב) חובת התקנת פח לאשפה חלה על בעל הנכסים )  (ד) יעל אף האמור בסעיף קטן
 או המחזיק בהם.

 5, (א) ראש'העירייה רשאי-לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע
יעת׳  לפי הוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומנ

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
,  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

צע  ז 6. . לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 5 או שבי
מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,  עבודה'
 רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
 מאותו אדם או מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע׳.מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 7. / דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של מפגע וכן בדבר העבודות
 והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

ן שנמצאות בו דירות אחדות חייב׳ לכשיידרש לכך על ידי המפקח׳ להדביק י  .8. : בעל בנ
ן בבנין העתק מחוק עזר זד. או מחלק ממנו.  ולהחזיק במקום נראה לעי

 9, יי (א) המחזיק בנכסים, או בעל הנכסים כשאין אדם אחד מחזיק בהם, חייב לשמור על
 הנקמן בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעתו של המפקח יוכן לנקות ולסלק בל מרבץ

 של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכסים ובסביבתם.

 ־׳ (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב
 להב&יח במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום:
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות וכן חייב הוא, לאחר גמר העבודות,
 :לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות **ת המקום לשביעת רצונו של

• • « . - • - . . . . ׳  המפקח. , ;

ן י1«י״>. 1858;12&2 י  יי׳׳י ימי



ה.  10. (א) לא יפריע אדם למפקח.ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזרז
 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.

 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי׳ בחדר המתנה ציבורי׳ במקום
נוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם  עי

 בצודה אחרת.

 (ה) לא ישים אדם נייד או אשפה ברחוב.

 (ו) לא ישפוד אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.

 >ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שבדי זכוכית, מסמר׳ חומר חד, אבן׳ חול׳ ברזל,
 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.

 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפת פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן או
 פסולת כל שהיא.

 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.

 (י) לא ישאיר אדם בעלי חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
 הרחוב.

 (יא) לא ינבוד אדם בתור פחי אשפה או כלי קיבול אחדים לאשפה, לא יברור, לא
 ימיין ולא יחטט בהם.

 (יב) לא ידביק אדם ברחוב לוח׳ מודעה, דברי דפוס, או כתב פרסומת או דברי
 . תעמולה אחרים על קירות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם׳ לא יבליטם׳ לא יציירם כאמור
די די אחר אלא על לוחות שנקבעו לכך על, י  ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על י

 המועצה.

ן אלא במרחק של לפחות שלושה מטר ולא  (יג) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבני
 סמוך לבור מים אלא במרחק של לפחות שמונה מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא

 במקום ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.

 (יד) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (טו) לא יאכיל אדם בעלי חייב ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
די אחד  מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לי
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת

 ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
 אותה כאילו נערכה כהלכה׳ אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכסים, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על
 הודאות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה אחרי תום התקופה שצויינד. בהודעה או אחדי הרשעתו בדין.

< ״י ״״ «ו״« »  מוב׳ו הוזסנוח 664, ט׳:«- נט!ת ״



 13. חוק עזר יוה אינו בא-לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

. ־ .  14. הסעיפים 49 עד 60 לחוקי עזר לעירית עכו, 1938 2 — בטלימ. י

(מפגעי תברואה), תשי׳׳ז—1956״.  15. .־לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו

ש י ד ף ג ס ו  נתאשד. י
 י״ח בתשרי תשי״ז(23 בספטמבר 1956) ראש עירית עכו

 (חמ 890023) :
ה י- ד ל ב ר ־ י ה ו א ר ש  י

_ • י י שר הפנים _ _ _ _ _ 

 2 ע״ ר 1938, תום׳ 2 טס׳ 749, עמ׳ 47.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 • .. חוק עזר לאבן העזר בדבר מם עסקים

לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, v 1941 וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה'
, מתקינה המועצה האזורית אבן העזר חוק עזר זה ן  הרשויות המקומיות (מס עסקים); 1945 2

ת ־ י ד נ  1. בחוק עזר זה — ה

 ״המועצה״ — המועצה האזורית אבן העזר ז

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה !

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ז

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

 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנד, שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור הט5תמם .
 הקבוע.בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר או אם חדל לעסוק והודיע

 על כך למועצה לפני ה־1 באוקטובר׳ ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 ץג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלםימס בעד־עסק אחד בלבד, והוא העסק
 ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק׳׳׳ לאחר ששילם..את המס׳ לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש ,
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המס בעד. העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים! האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר תשלום המס
 של השנה שבעדה מגיע המם.

 1 ע״ ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עמי 115.

 שטיות דונים

 ביטול

 השם
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 •׳:(•' (ב) עוסק שהתחיל לעסוק.אחרי ד.־1 באפריל׳ אולם לפני ד<־1 באוקטובר, ישלם
י ב־1 ל לעסוק׳ ואת השיעור השנ .התחי  את• השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו
 באוקטובר או. תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד יותר.

בבת אחת  (ג) עוסק.שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס.
ל לעסוק.  תוך חודש ימים מהיום שבו התחי

 ב ת כ  4. (א). ראש המועצה רשאי לדרוש ב
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה ד
 . (2) ממי שטוען ששילם את המס׳ שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה שבידו

 על תשלום המס.
 . . (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לברר אם עוסקים בו.

 5. אדם שעשה אחת מאלה — ־' י ״
t 1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה< 

 ..־.•־•. (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב), •
 דינו — קנס עשרים לירות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף של שתי לירות
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו בדין.

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

 7. תחילתו של חוק עזר זה־ היא מיום כ׳ בניסן תשט״ז (1 באפריל 1956).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1956/57, והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

ר(מס עסקים מקומי), תשט״ו—1955 3 — בטל.  9. חוק עזר לאבן העז

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן העזר(מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956״.

 תופפת
 שיעורי המם לשנה

ר המלאכה או העסק המס בלירות או ר המלאכה או העסק המם בלירות . תי או  תי

 טנדר 6 קבלן שהיקף עבודתו בשנה בלירות —
 אוטו משא • 30 עד 5,000 30
 חברה לאספקת מים 250 למעלה מ־5,000 עד 10,000 75

ת אוטובוסים 250 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200 ר ב  ח
 חברה המבצעת .קידוחי מיפ — לכל קידוח 200 למעלה מ־20,000 עד 50,000 .500
ת חשמל 200 למעלה מ־50,000 עד 75,000 750 ק פ ס מ  חברה ה

 מחצבת מלט 600 למעלה מ־75,000 1000
 צרכניה ללא רשיון למשקאות משכרים 50

ם ו ל ף ש ס ו  נתאשר. י
(5 בנובמבר 1956) : ראש המועצה האזורית אבן העזר ״ז  א׳ בכסלו תשי

 (חט 81100)
 י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה

 שר הפנים
 ״

 ק״ת 550, תשט״ו, עמי 1491.

ות י  סמכו
 ראש המועצה

 עבירות
 וענשים

 פטור

 ..תחילה

ת מעבר ראו  ;הו

ל  ביטו

 השם
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 \

 1־":;י ; הוק עזר לגן רוח בדבר מס עסקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג, וסעיף 3 לפקודת

 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 2.1945, מתקינה המועצה האזורית גן דוה חוק - עזר זה:

. ת ו ר ו נ  1. בחוק עזר זה — . .-־, ה
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גן דוה! ^

 ״עסק״ — עסק אויימלאכה מן הסוגים המפורטים,בתוספת >
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה« .

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה !
 . ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר" אליו את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) העוסק בעסק בתקופה שבין כ׳ בניסן תשט״ז (1 באפריל 1956) לבין כ״ח הטלת מט
 באדר ב׳ תשי״ז(31 במרס 1957) או בחלק של התקופה האמורה, ישלם למועצה מס בשיעור
 שנקבע בתוספת! התחיל לעסוק אחריכ״ה בתשרי תשי״ז (30 בספטמבר 1956) או חדל

 לעסוק לפני התאריך האמור ישלם מחצית המס האמור•
 (ב). העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 ׳׳, (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק

 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום י בעסק חדש .; -'.׳־.־>,

 ששיעור המס׳בעדו עולה על שיעור המס בעד העםק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים
 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — תשלום המט
 יום הפרסום).

 (ב) עוסק שהתחיל לעםוק אחדי יום הפרסום ישלם את מחצית המם בבת אחת תוך, :
 חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב — סמכויות.
ב ראש המועצה ו ק נ ן ה מ ז > ך ד ו  (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לן ת

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו,.לביצוע הוראות חוק עזר זה!
 (2) .-ממי שטוען ששילם את המס׳ שימציא לו תוד הזמן האמור כל קבלהשבידו

 על תשלום המס.
 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי.׳ן

 לבדד אם עוםקיםיבו.
 5. אדם שעשה אחת מאלה — _ עבירות וענשים

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב בה!
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב)׳

 '־־;ידינו — קנס עשרים לידות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף של שתי לירות ,»־
 . בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 אוי אחרי הרשעתו, בדין. י י

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

 2 ע׳׳ר 1945, תום׳ 1 מם' 1436, עמי 115.
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 6, הודאות חוק עזר זה לא יחולו על עםק המתנהל על ידי המועצה.

׳  7, תחולתו של חוק עזר זה היא מיום כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל 1956) עד כ״ח באדר ג
 תשי״ז(31 במרס 1957).

ה(מם עסקים מקומי), תשי״ג—1952 3 — בטל.  8, חוק עזר לגן דו

ה(מם עסקים מקומי), תשי״ז—1956״.  9, . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן דו

 תוספת <

 שיעורי המם לשנה

 עטור

 תחולה

 ביטול

 השם

 תיאור המלאכה או העםס המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 בית מלאכה אחר, ממונע על־ידי השמל

י נ ב ד ב ו ן ד י מ י נ  ב
 ראש המועצה האזורית גן דוד,

 אגודה צרכנית שיתופית המעםיקה עובדים —
 עד 3

 למעלה פד3
 אוטובוסים — שירות עירוני או בינעי

ם המועצה  קיים תחנה בתחו
 בית אריזה — לכל תיבה

ת חרושת לקמח דגים  בי
ת חרושת או מגרסה לקמח צדפים  בי

גרות ת מלאכה לסנדלדות, מסגרות, נ  בי

 נתאשר.
(5 בנובמבר 1956) ״ז  א׳ בכסלו תשי

 (חמ 81700)
 י ש ר א ל ב ד ־ י ה ו ד ה

 שד הפנים

 20 שאינו מעסיק עובדים 24
 50 המעסיק עובדים 36

נית — בלת משאות במכו  המ־ הו
נית 24  400 לכל מכו

 חברה לאספקת חשמל 250
400 

 0.002 חברה לאספקת מים 200

ם המועצה 100  250 מכירת או אספקת דלק בתחו
 150 מפעל לכריית זיפזיף 200
 20 קבלנים לעבודות בנין או כבישים 150

 ק״ת 307, תשי״נ, עטי 151.

 חוק הרשויות המקומיות(אגרת העברת מקרקעים), תש״י—1950
 חוק עזר לטירה בדבר אגרת העברת מקרקעים

יות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים),  בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק הרשו
ה:  תש״י—1950 !, מתקינה המועצה המקומית טירה חוק עזד ז

 1. אגרת העבדת מקרקעים מוטלת בזה על העבדה של מקרקעים הנמצאים בשטח
עורה:  שיפוטה של המועצה המקומית טירה, וזה שי

 (1) במכר או במתנה — 2% משוויים של המקרקעים (כמשמעותו בתקנות
 העברת מקרקעין (אגרות)׳ תשט״ז—1956 ־ (להלן—תקנות העברת מקרקעין))?
 (2) בחליפין — 2% משווים הגבוה ביותר של אחד המקרקעים (כמשמעותו

 בתקנות העבדת מקרקעין) שבחליפין.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירה (אגדת העברת מקרקעים), תשי״ז—1956״.

ר ו ס נ א ד י מ ־ ה ל ד א ב ח ע י י ל  ס ו ו
 ראש המועצה המקומית טירה

 נתאשר.
 י״ב בכסלו תשי״ז(16 בנובמבר 1956)

 (חמ 82916)
ד ה ו י ה ־ ר ל ב א ר ש  י

ים  שד הפנ
 1 ם״ח 58, תש״ י, עמי 309.

 . 2 ק״ת 581, תשט״ז, עמי 472. • •

 הטלת אנרה
 על העברת
 מקרקעים
 ושיעורה
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר למפעלות־אנ*ק בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, וסעיף 3 לפקודת
ות (מס עסקים), 1945 י2׳ מתקינה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק יות המקומי  . הרשו

: ה  עזר ז

— הגדרות' ה  1, בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק ז

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת{

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה ז

 ״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה ו . ־

ר אליו את סמכויותיו לפי ד המועצה שראש המועצה העבי  ״ראש המועצה״ — לרבות פקי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן ז

ת כספים.  ״שנה״ — שנ

 2, (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה׳ בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק לפני
 ה־1 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס

 בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא העסק
 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותך.

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
ת ההפרש תוך שלושים יום  ..'•' המם בעדו עולה על שיעוד המס בעד העסק הקודם, ישלם א

 '־־ ־מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש. -

ים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר ו  3, (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
 של השנה שבעדה מגיע המס. י

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־1 באפריל, אולם לפני ה־1 באוקטובר, ישלם את
י ב־ 1  השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השנ
 באוקטובר או תור ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4, (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו׳ לביצוע הוראות חוק עזר זה 5 י
דו ת המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה שבי  (2) ממי שטוען ששילם א

 על תשלום המס.

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 י 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 הטלת מם

 תשלום הטם

 סמכויות.
 ראש המועצה
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י  (0 ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כד

 לברר אם עוסקים בה

 5. אדם שעשה אחת מאלה — ,־־..:־

!  (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
 דינו — קנס עשרים לירות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של שתי לידות בעד כל
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי

 הרשעתו בדין.

 6. י הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

 7. תחילתו של חוק עזר זד. היא ביום כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל 1956).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1956/57, והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956».

 עבירות וענשיס

 פטור

 תחילה'

 הוראות מעבר

 השט:

 •־.׳.נ׳־*״
 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 תופפת

 שיעורי המם לשנה
 ;המס בלירות

 מחלק —
 חלב י . י י 15
 נפט 20
 מסגריה 25
 נגריה מיכנית 35

 קבלן לעבודות בנין, סלילת כבישים, קידוחים —י
ם המועצה בהיקף שנתי  • המבצע עבודות בתחו

- בל״י -
 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 200
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 300
 50,001 ומעלה 500
 קולנוע 30

או בינעירוני, המקיים . י נ ו ר  שירות אוטובוסים עי
ם המועצה 500  תחנה בתחו

 תיאור המלאכה או העסק

 אטליז • 25
ת אריזה — האורז —  בי

ת ו ט ו ר פ ל תיבה — 2 כ ל — ת ו ב י  עד 250000 ת
 250001 תיבה ומעלה 800

 בית חרושת —
 לנעלים 100
ן 200  לקרטו
ת מים 500 ר ב  ח
ת חשמל • 300 ר ב  ח

לת שמספר לקוחותיה — ו ת מכ ו  חנ
 עד 100 20
40 200 — 101 
 201 ומעלה 75
50 . ם י י ן לבעלי ח ו ת מז ק פ ס ת א ו  חנ
ת זו 30 פ ס ו ת ת שלא פורטה ב ו  חנ
 מאפיה 75
ן - 30 ו נ  מסעדה, ..בית קפה, מז

ר ד נ ק ב ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 נתאשר.
(5 בנובמבר 1956) ״ז  א׳ בכסלו תשי

 (חט 84021) י
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לנעמן בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 11941- וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית נעמן חוק עזר זה? ות (מס עסקים)׳ 1945 2  הרשויות המקומי

: — ה  1. י בחוק עזר ז
 ,׳המועצה״ — המועצה האזורית נעמן? - .

ו מלאכהימן הסוגים המפורטים בתוספת ? :•׳׳••־'" א ק ס  ״עסק״ — ע

ל העוסק בעסק בתחום המועצה?: כ  ״עוסק״ —

. •>־ ־  ״מס״ — מם עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה! - י: \ .

ד המועצה שראש המועצה׳ העביר אליו את סמכויותיו. לפי  ״ראש המועצה״ — לרבות פקי
!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״שנה״ — שנת כספים. •־-.׳:־׳" י .

 2, : (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק לפני
ת המס: אותה שנה מחצי  ה־ 1-באוקטובר והודיע.-על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם.

: .  בלבד
נים: ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.  ; (ב) העוסק" באותו עסק במקומות שו
אחד בלבד, והוא  (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק.

 העסק.ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר. י

 : (ד) י י התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור;המס בעד העסק; הקודם, ישלם את ההפרש תוד שלושים יום

 מיום שהתחיל. לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים׳ האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק. שהתחיל לעסוק אחרי ה־1 באפריל׳ אולם לפני ה־ 1 באוקטובר׳ ישלם
י ב־1 מים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השנ  את השיעור הראשון תוך חודש י
 באוקטובר או יתיר ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.
 י, - (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו: התחיל לעסוק.

'  4, • (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב — *
: . (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב  י .

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!
א לו תוך הזמן האמור כל קבלה שבידו ת המס, שימצי  (2) ממי שטוען ששילם א

 על תשלום המס.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עטי 119.

 2 ע״ר 1945, תום' 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 הוב׳ו התמנות 664, ט״ ז בטבת תשי״ז, 20.12.1956



 (ב) דאש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברד אם עוסקים בו.

 ה ל א  5. אדם שעשה אחת מ

!  (!) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
נו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנס נוסף של שתי לירות בעד כל  די
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי

 הרשעתו בדין.

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה.

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל 1956).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בשנת 1956/57׳ והוא ישולם תוך שלושים
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

(מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956״. עמן  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנ

 תופפת

 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות

 בית חרושת ללבנים שרופות 300 למעלה מ־50,000 עד 75,000 300
 בית חרושת לצבעים וזפת 250 למעלה מ־75,000 עד 100,000 500
 בית מלאכה למצבות 25 למעלה מ־100,000 750
 חברת.חשמל — אספקת חשמל 450 קבלן לצבעות 50
 בריכות דגים — לכל דונם 1 קבלן לזגגות 50

 כוורות — לכל כתרת 0.500 קודח בארות 250
 מוסך 200 קבלן לאינסטלציה סניטרית 100
 מחסן למכונות חקלאיות 400 קיוסק 10

 מחצבה 100 שירותי אוטובוסים 350
 משוריד, 250 תחנה לשאיבת מים —

 צרכניה או חנות 40 למכירה 100
 קבלן בנין — כשהיקף העבודה לשנה בלירות — לבתי זיקוק 750
 עד 25,000 100 תחנת בנזין או דלק אחר 40

 למעלה מ־25,000 עד 50,000 200 תעשיית מחצלות וסלים 100

ל ק נ ר י פ כ ד ר  מ
 נתאשד. ראש המועצה האזורית נעמן

 ח׳ בכסלו תשי״ז(12 בנובמבר 1956)
 (חט 84142)

י ה ו ד ה ־ י ש ר א ל ב ר  י

 שר הפנים

 עבירות וענשים

 *טור

 תחילה

 הוראות מעבר

 השם



 ; פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לרמת נגב בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
: ה ׳ מתקינה המועצה האזורית רמת נגב חוק עזר ז ות (מס עסקים), 1945 2  הרשויות המקומי

 1, בחוק עזר זה — הגדרות

ב! ג  ״המועצה״ — המועצה האזורית רמת נ
ספת:  «עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתו

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה :

ד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי  ״ראש המועצה״ — לרבות פקי
:  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״שנה״ — שנת כספים.

 3. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק או לכל חלק,ממנה, בשיעור
ל לעסוק אחרי ה־30 בספטמבר׳ או אם חדל לעסוק לפני  הקבוע בתוספת, אולם אם התחי
 ה־1 באוקטובר׳ והודיע על כד לראש המועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית

 המס בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 (ג) ׳ העוסק בעסקים שונים באותו מקום ישלם מם בעד עסק אחד בלבד׳ והוא העסק

 ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש
 ששיעור המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים

 יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

ם: האחד בחודש אפריל והשני ב־1 באוקטובר י ו  3 (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
 של השנה שבעדה הוטל המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־30 באפריל, אולם לפני ה־1 באוקטובר,, ישלם
 את השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לע^וק׳ ואת השיעור השני תוך

 שלושה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק או ב־1 באוקטובר, הכל לפי התאריך המאוחר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי ה־30 בספטמבר, ישלם את המס המגיע ממנו בבת
 אחת תוך חודש מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

 באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה!
דו  (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה שבי

 על תשלום המם.

 , (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
 לברד אם עוסקים בו.

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

2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115. -

 הטלת מם

 תשלום המס

 סמכויות
 ראש המועצה



ם שעשה־ אחת מאלה — -־' -־־׳ י.־""• ד א : .5 
 י (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה ז
 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 >ב)׳

 דינו — קנם עשרים לירות׳ ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף של.שתי. לירות
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחדי הרשעתו בדין. . .

די המועצה. *  6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על י

 7. תחילתו של חוק זה היא מיום כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל 1956).

 8. .: הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס בעד שנת 1956/57, והוא ישולם תוך
 שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956״. ב( ג  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת נ

 תוםפת

ה ־.;•'- נ ש ם ל מ י ה ר ו ע י  ש

 תיאור המלאכה או העסק . המס בלירות תיאור המלאכה או העסק .' המם בלירות

 ביית חרושת לקרח 100 קיוסק או מזנון 18
 כריית פוספטים 2000 קבלן בנין וכבישים המבצע עבודות בתחום שיפוט

 כריית קאולין 500 המועצה' שהיקפם לשנה הוא —
 כריית חול דק לעשיית זכוכית 300 מ־5000 עד 20000 לירות 100
 כריית חול - . -י י ... 200 למעלה מ־20000 לירות 150
 כריית גבס 500 קידוחי נפט 500
 מפעלי טחינה וזיקוק מלח 150 שירותי הובלת נוסעים 250

 מפעלי מים 150 תחנה או מחסן למכירת דלק —
 מחצבות שיש 100 בלי משאבה - . ־ • 100
 מסעדה 25 משאבה אחת 100
 מאפיה 20 2 משאבות 150
 צרכנית או חנות מכולת ׳•־ . י 18 למעלה מ־2 משאבות : 200

ר ו ר ה ד ד ו ה  נתאשר. . י
 ט׳ באלול תשט״ז(16 באוגוסט 1956) ראש המועצה האזורית רמת נגב

 .(חט 85163)
ה ־ י ה ו ד ל ב ד א ר ש  י

 שר הפנים

 עבירות וענשים

 פטור

 החילה

 הוראות מעבר

 השם

 622 קובץ התקנות 664, ט״ז בטבת תשי״ז, 20.12.1956
 המחיר 400 פרוטה


