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 חוק הארכיונים, תשטיו—1955
ם י י ר ו ב י ם צ י נ ו י כ ר ל א הו י ם לנ י ר ד ס ר ה י ד ת ב ו נ ק  ת

ד שהועברה אלי ->•,  בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט׳׳ו—1955 1
 ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלד.: יי

 ,כשירות עיל 1. ״אלה כשירים לנהל ארכיון ציבורי:
ז (1) מי שקיבל תואר אקדמאי של מוסמך אוניברסיטה או תואר אקדמאי י י כ י ! ^  צ

 שווה לו!
 (2) מי שכיהן בארכיון חמש שנים כמנהל או, בתפקיד בכיר ואחראי אחר

ל תקנות אלה מנהל ארכיון פחות מחמש שנים  (3) מי שהיה לפני תחילתן ע
 והגנז מצא אותו מתאים להיות מנהלו של ארכיון ציבורי.

 הק=ת ועדח 2. הגנז יקים ועדה שתהיה מורכבת מחברים אלה:
, (1) הגנז שישמש יושב ראש הועדה ן ד נ כ ד , ד ( 

 (2) כל מנהלי הארכיונים הציבוריים ז
 (3) הבר אהד שיתמנה על ידי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ן

 (4) נציג משרד ראש הממשלה שימונה על־ידי המנהל הכללי של משרד ראש
 הממשלה!

 (5) מנהל הארכיון של צבא־ הגנה לישראל.

 ה:?ידי הועדה' 3. הועדה תתאם את פעולות מנהלי הארכיונים הציבוריים הנוגעות לרכישת חומר
 ארכיוני, שמירתו, רישומו, העמדתו לשימוש מחקרי ופרסומו.

 ו
 ביציע׳׳ 4. הגנז יבצע את החלטות הועדה ויתן הוראות למנהלי ארכיונים ציבוריים בהתאם

 הה^ותהועדח להחלטותיה.

 סדרי הריי! 5. הועדה תקבע לעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

 העמידה ע5 6. מנהל ארכיון ציבורי׳ישמור על החומד הארכיוני, המופקד בארכיון, מפני אש, גניבה,
 הופר ארכיוני לחות ומזיקים אחרים כפי שיורה הגנז.

 ייעיט 7. מנהל ארכיון ציבורי ינהל פנקס חומר ארכיוני (להלן — פנקס) וירשום בו לגבי
' החומר הארכיוני המופקד בארכיון הציבורי או הנמצא ברשותו פרטים אלה: נ 1 י כ י י א ט י נ  ד

 (1) תיאור החומר הארכיוני ז
 (2) מספרו הסידורי ן

 (3) , שמו של מוסר החומר הארכיוני ותנאי השימוש שהותנו בשעת מסירתו!
 (4) אם נמסר חומר ארכיוני לאחד, שמו של מקבל החומר ותנאי השמירה

 וההחזקה שהותנו בשעת מסירתו.

5 8. מנהל ארכיון ציבורי יערוך וישלח לגנז לפחות אחת לשנה דו״ח המכיל פרטים על — ה ג 5 מ ״ ע ו ז ו ״ ו  ד

 ארכיון ציבורי (1) החומר הארכיוני שנרכש או• נתקבל על ידי הארכיון הציבורי מתאריך
 הדו״ח האחרון ן

 (2) החומר הארכיוני שבוער או שהוצא מרשותו של הארכיון הציבורי מתאריך
 הדו״ח האחרון ו

 (3) החומר הארכיוני שנפגעו

 ם״ח 171, תשם״ו, עט׳ 14.
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;  (4) שינויים בדרכי השמירה של החומר הארכיוני
 (5) פרסומים של החומר הארכיוני שנעשו מטעם הארכיון הציבורי, לרבות

 פרסומים המבוססים על חקר החומר הארכיוני.

 9. מנהל ארכיון ציבורי יערוך תקנון בו יפורטו התנאים שעל פיהם תותר גישת הציבור ינמנוז
 לחומר הארכיוני וכן התנאים לשימוש בו על ידי הציבור, ישלח העתק ממנו לגנז ויציגו

 בארכיון הציבורי במקום הנראה לעין.

 10. הגנז רשאי להיכנס לכל ארכיון ציבורי בכל זמן סביר כדי לברר אם קויימו הוראות רשות כניסה
 תקנות אלד״

יעצות במועצת דו״חע5הנ«  11. מצא הגנז שלא קויימו הוראות תקנות אלה, חייב הוא, לאחר התי
 הארכיונים העליונה, למסור על כך דף׳ת לממשלה.

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הארכיונים (הםדויים לניהול ארכיונים ציבוריים), 'השט
 תשי״ח—1957״.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

 ד׳ בתשרי תשי״ח (29 בספטמבר 1957)
 (חמ 78340)

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ן ו י ל ט הע פ ש מ ת ה י ב ן נוסף! ב ו י ט בד פ ש מ ת ה י ת ב ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

- ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 1
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

, בתוספת, אחר פרט 20 יבואו הוספת פרטים  1. בתקנות בית המשפט (אגרות), תשי״ז—1957 2
- כתוספת י ל  פרטים א

 ״20א. בעד בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון, בענין אזרחי, תשולם,
 עם הגשת הבקשה, אגרה כאגרה המשתלמת בעד הודעת ערעור לבית

 המשפט העליון, ובלבד שלא תפחת מ־100 לירות.
 בעד בקשה לדיון נוסף בענין פלילי — לא תיגבה אגדה.

 20ב. בעד בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט
 גבוה לצדק — 100 לירות? אולם אם יש יותר ממבקש אחד באותה

 בקשה — 50 לירות לכל מבקש.
 בעד בקשה לדיון נוסף כאמור בענין מתן צו על שחרור אדם שנעצר

גבה אגרד..״  או נאסר שלא כדין — לא תי

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון), תשיי׳ח—1957״. י י השט

ן ז ו ס ר ח נ  ט״ז בתשרי תשי״ח(11 באוקטובר 1957) פ
 >חמ 70050< שר המשפטים'

- s 
 1 טייח 233, תמי״ץ, עמי 148. .

 z V ק״ת 687, תשי״ז, עט׳ 1110.



1953 - ״ג  חוק החניכות, תשי
 תקנות בדבר טפסי הודעות על התרת הקשר, הפסקת החניכות או סיום

 תקופת החניכות

ן , אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 19 ו־36 לחוק החניכות, תשי״ג—1953 ג
 תקנות אלה:

ך או על הפסקת חניכות או על סיום י ד ובין חנ  טופס הודעה 1. הודעה על התרת הקשר בין מעבי
 תקופת החניכות תהיה לפי הנוסח שבטופס שנקבע לאותה הודעה בתוספת,

יכות(טפסי הודעות), תשי״ח—1957״.  השם 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החנ

 ד!תוס£ת
 טופס מם׳ 1

 לכבוד
 הממונה על החניכות

 באמצעות הממונה על החינוך המקצועי

 במחוז

 חוק החניכות, תשי״ג—1953
ר ע ק ת ה ד ח ה על ה ע ד ו  ה

 (סעיף 17)

 מס׳ ההצהרה

 בהתאם לסעיף 19 לחוק החניכות, תשי״ג—1953, נמסרת בזה הודעה כי הקשר

ו נ / ; ובין החניך העובד אצלי . . . ו נ / י נ  בי
 שם המעביד שפ החניר

 במקצוע

 מיום חודש שנה הותר ביום '..

: תר  חודש ש נה הקש ר הו
 מהנימוקים המפורטים להלן • על ידי המעביד *)
 על ידי החניך *)

 עט המעביד ושט הסנ3ע5

 * טחק את הטעה טחיקה,

 תאריך

. s  1 סייח 123, תש••״!,«103 '
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 לכבוד טופס מס׳ 2
 הממונה על החניכות

 באמצעות הממונה על החינוך המקצועי
 במחוז

 חור; החניכות, תשי׳״ג—1953

 הודעה על הפסקת החניכות
 (סעיף 18)

 י מם׳ ההצהרה.........

 בהתאם לסעיף 19 לחוק החניכות, תשי״ג—1953, נמסרת בזד. הודעה כי החניך....

 העובד אצלי/נו במקצוע ־.
 שם החניד

 כיום חודש. ,שנת. יצא לשירות סדיר וכי
 חניכותו הופסקה ביום חודש שנת לתקופת השירות.

 תאריך
 שם המעביד ושם המפע?

 לכבוד טופס מם׳ 3
 הממונה על החניכות

 באמצעות הממונה על החינוך המקצועי
 במחוז

 חוק החניכות, תעי״ג—1953

 הודעה על סיום תקופת החניכות

 מם׳ ההצהרה

 בהתאם לסעיף 19 לחוק החניכות, תשי״ג—1953, נמסרת בזה הודעה כי החניך.

 : העובד אצלי/נו מיום ׳...הודש
 שם החניף

 שנת במקצוע סיים את תקופת חניכות של

 שם המעכיר ושט הפפע5

 שנים, ביום חודש שנת.

 תאריך

 י״ג בתשרי תשי״ח(8 באוקטובר 1957) מ ר ד כ י נ מ י ר
) . שר העבודה 7 5 0 6 ט 8 ח ) 

 יןוכץ התקנות 743, כ״ט בתשרי תשי״ח. 24,10.1937



 חוק יהב המגן(תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957
 חוק יהב המגן, תשט״ז -1956

ות כדכר פטור, החזרה ותשלום יהב המגן על צריכת חשמל  , תקנ

 בהתאם לסעיף 13 לחוק יהב המגן (תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—957! !,
, ובהתייעצות  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39 (ה) ו־51 לחוק יהב המגן, תשט״ז—21956

; ה ל  עם המועצה, אני מתקין תקנות א

כת חשמל), תשט״ז—956! 3 _ צרי ) ן  תייןוז תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות יהב המג

 (1) בתקנת משנה (א) לאחר ״לא יאוחר מיום א׳ בתמה תשי״ז (30 ביוני
 1957)״ יווםף ״אם סכום יהב המגן שולם לפני אותו מועד, ולא יאוחר מיום
 י״ב בתמוז תשי״ח (30 ביוני 1958) אם סכום יהב המגן שולם בתקופה
 המתחילה ביום ב׳ בסיון תשיי׳ז (1 ביוני 1957) והמסתיימת ביום י״ב גםיון

״ח(31 במאי 1958}״ ן  תשי

״ז(31 ביולי 1957)״  (2) בתקנת משנה (ב) לאחר ״לא יאוחר מיום ג׳ באב תשי
 יווםף ״אם יהב המגן שולם לפני אותו מועד׳ ולא יאוחר מיום י״ד באב תשי״ח
 (31 ביולי 1958) אם סכום יהב המגן שולם בתקופה המתחילה ביום ב׳ בסיון
 תשי״ז (1 ביוני 1957) והמסתיימת ביום י״ב בסיון תשי׳׳ח (31 במאי 1958)׳״.

כת חשמל) (תיקון), תשי״ח—1957״. צרי ) ן  ומוט י 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות יהב המג

ל ו כ ש י א ו  י״ח בתשרי תשי״ח(13 באוקטובר 1957) ל
<י .שר האוצר 7 2 2 8 ט 4 ח  י

 S 1 ס״ת 223, תשי״ז, עמ׳ 72.

 Sj 2 ס״ח 202, תשט״ז, עמי 58•

 3 ק״ ח e61, תשט״)עטי , 942.

 חוק יהב המגן(תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957
 חוק יהב המגן, תשט״ז - 1956

 תקנות בדבר המועד והאופן לתשלום יהב המגן על מקלטי רדיו

, ן והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957 ג קו (תי ן  בהתאם לסעיף 13 לחוק יהב המג
, ובהתייעצות  ובתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31 (ב) ו־51 לחוק יהב המגן, תש ט״ז—1956 2

:  עם המועצה, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנות אלה —
ת;  ״מכשיר״ — מכשיר המשמש תחנת קליטה אלחוטי

31957t—תשי״ז( , ו י  ״תקנות הטלגרף״ — תקנות הטלגרף האלחוטי (מקלטי רד

 ״רשיון״ — רשיון הניתן על פי תקנה 2 לתקנות הטלגרף.

 ^ 1 0״ח 223, השי״(, עט׳ 72.
 "י 2 סייח 202, תשט״ו, עטי 50.

 3 ק״ת 604, תיפי״ז, עטי 1288.

 106 קובץ התקנות 743, בייט בתשרי תשי״ת, 24.10.1957



 2. יהב המגן בעד מכשיר המוחזק בתקופה הנוספת ישולט _ טוער תשלום
 יהג המג ז י

 (1) לרשיון הניתן ביום ט״ז בתמוז תשי׳יז (15 ביולי 1957) או אחרי אותו
 יום י- ביום מתן הרשיון 5

 (2) לרשיון שניתן לפני ט״ז בתמוז תשי׳׳׳ז(15 ביולי 1957) — לא יאוחר מהיום
 שבו חודש הרשיון י על פי תקנה 12 לתקנות הטלגרף אחרי ט׳׳ז בתמוז תשי״ז

 (15 ביולי 41957
 3. יהב המגן לפי תקנות אלה ישולם בכל בית דואר ובשעת התשלום יסומן הרשיון אופ! תש5ו0

 , יהכ הפנו
 בבול יהב המגן.

(מקלטי רדיו), תשי״ת—1957״. השפ ן  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות יהב המג

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 י״ח בתשרי תשיי׳ח (13 באוקטובר 1957)
 (חט 72280)

 חוק יהב המגן(תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957
 חוק יהב המגן, תשט״ז-1956

 תקנות בדבר המועד והאופן לתשלום יהב המגן על מכוניות פרטיות

- ן והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957 1 ו ק תי ) ן  בהתאם לסעיף 13 לחוק יהב המג
, ובהתייעצות  ובתוקף סמכותי לפי הסעיפים 41 (ג) ו־51 לחוק יהב המגן, תשט׳׳ז—1956 2

ץ תקנות אלה: - ק ת  עם המועצה, אני מ

 1. יהב המגן בעד מכונית פרטית המוחזקת בתקופה הנוספת, ישולם בשני שיעורים מועד חש5ום
ז ג ט כ ה ד יום י׳ בשבט י עד יום ו׳ בחשון תשי׳׳ת (31 באוקטובר 1957), והשני ע . ן וים: הראשו  שו

 תשי״ח(31 בינואר 1958).

 2. על אף האמור בתקנה 1 — םיינ

 (1) אם הועברה הבעלות על מכונית פרשית בתקופה הנוספת — ישולם
 סכום יהב המגן בשלמותו לפני ההעברה!

ן תשי״ח (31 באוקטובר ת לאחר יום ו׳ מזשו נית פרטי  (2) אם נרכשה מכו
 1957), ולפני תום התקופה הנוספת — ישולם סכום יהב המגן בשלמותו ביום
,  מתן הרשיון להחזקת המכונית (להלן — הרשיון) על פי פקודת התעבורה 5

 אושו חשלום
 י הב המג!

 השט

 3. יהב המגן ישולם במשרד רשות הרישוי בו ניתן הרשיון« בשעת התשלום יסומן
 הרשיון בבול יהכ המגן.

ות פרטיות), תשי״ח—1957״. י נ (מכו ן  4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות יהב המג

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י״ח בתשרי תשי״ח (13 באוקטובר 1957)
(722800 »fi) 

 ם״ח 223, תש י ׳׳r, עסי 72.
 ם״ח 203, תשנד!, vs׳ 56.

 חוקי א״י, ביר כי, פרק קכ״ח, עטי 1271.
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 חוק יהב המגן(תיקון והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957
 חוק יהב המגן, תשט״ז—1956

 תקנות בדבר המועד והאופן לתשלום יהב המגן על שימוש במכשירי טלפון

ן והארכת תקופת ההיטל), תשי״ז—1957 ג, קו תי ) ן  בהתאם לסעיף 13 לחוק יהב המג
יעצות  ובתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 (ב) ו־51 לחוק יהב המגן, תשכף׳ז—21956, ובהתי

: ות אלה  עם המועצה, אני מתקין תקנ

ן המוטל על חשבון טלפון שהוגש למנוי בתקופה הנוספת, ישולם במועד  1. יהב המג
.  שנקבע לתשלום אותו חשבון בתקנות בתי הדואר (שירות טלפון), תשי״ד—81954

 2. יהב המגן המוטל על חשבון טלפון כאמור בתקנה 1, יצורף לסכום הכולל של
 החשבון וישולם יחד עם אוחו'סכום.

 3. הוגש למנוי לפני פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן — יום הפרסום) חשבון
 טלפון כאמור בתקנה 1 שמוטל עליו יהב מגן ולא צורף לםכומו הבולל יהב המגן בהתאם

 לתקנה 2, יצורף אותו יהב המגן לחשבון טלפון שיוגש לו אחרי יום הפרסום.

ות טלפון). תשי״ח—1957״. נ  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות יהב המגן(חשבו

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 י׳׳ה בתשרי תשיי׳ח(13 באוקטובר 1957)
 (חמ 72282)

 J• 1 ם״ח 223, תשי״ז, עש׳ 72.

 מועד ת׳פלוט
 יהב מגז

 או5ז חש?ום
 יהב הבןנ!

 הוראות מעבר

 השט

 — סייח 202, תשס״ז, עט׳ 56.
 י׳ 3 ק״ו1 474, חשי״ד, עט׳ 1300.

 פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר שינויים במסי בלו על משקאות משכרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)
, וסעיף 1(ב)(1)  סעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

ר: י תעריף), תש״ט—31949, אני מצווה לאמו ו נ שי ) ו בל  לחוק מסי מכם ו

 1, בסעיף 1 לצו מסי בלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף), תשט״ו—1954*
Y) 9£.:בסופו, יווסף, )להלן — הצו העיקריf7* fy 

 תיקח םעיר 1

 םפירטים אחדים לכל ליטר של אלכוהול שהוכח להנחת דעתו של המנהל
 כי הוא משמש לייצור חומץ 200״.

 2, סעיף 2 ופסקה(3) לסעיף 3 לצו העיקרי — בטלים.

 3, תחילתו של צו זה היא ביום כ׳ בתשרי תשי״ח(15 באוקטובר 1957).

), תשי״ה— ן  4, לצו זה ייקרא ״צו מסי בלו על משקאות משכרים (שינוי תעדיף)(תיקו
 1957״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ביטו5

 תחי?ת

 השם

ה בתשרי תשי״ןן(20 באוקטובר 1957) י  כ
(723S2 חמ) 

 1 הוקי א״י, כרו ב׳, פרס ע״י, עש׳ 774.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, ע«׳ 1.

 3 ם״ח 10, חש״מ, עמי 154.

 "־. 4 ק״ת 7S4, ז ק״ת 212תשט״ו, עסי 576, השט״!. עסי 399.
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 פקודת מם הבולים
ס בולים מ גים מםוייםים מ ו נ עי ר. ר פטו ב ד  צו ב

, אבי מצווה לאמור.• 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (א) לפקודת מם הבולים

י י ט  1, .כרטיסי כניסה לעינוגים הנערכים על ידי התיאטרון ״זוטא״ יהיו פטורים ממס. פ

" 5 י ה  2, תחולתו של צו זה היא עד יום י׳ בניסן תשי״ח(31 במרס 1958). ת

ט ש  3, לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים(עינוגים)(פטור מס׳ 2), תשי׳יח—1957״. , ה

 י״ח בתשרי תשי״ח(13 באוקטובר 1957)
 נחמ 72302) ל ו י א ש כ ו ל

י שר האוצר • 

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קל״ג, עט׳ 1302; סייח 235, תשי״ז, עט׳ 187.

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרופה״ לםוג ״מירי״
 (לפי דבדי־המלך-במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 16,066 מטר מרובע, הידוע בחלקה 112 בגוש 6160,
 והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו כסוג ״מתרופה״ לפי שטר מספר 606

; ימת) ו הקי  מיום 9 בפברואר 1938, מהווה דרך ציבורית (להלן — הדר

ג — גבעתיים״ שהודעה כדבר  והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ר/
 ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 190, תשי״א, עמ׳ 1374, נקבע שיש

 לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע על 26 מטר מרובע«

 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת החלק האמור של הדרך הקיימת מסוג ״מתרופה״
ר, וכי ידאגו לכך שבמקום י בו הצי :  לסוג ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת
ינתנו  הזכויות או טובות־ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק האמור של הדרך הקיימת, י

ני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!  זכויות או טובות־הנאה שהן בעי

י ד י י מצווה בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16ג לדברייהמלך־במועצה על א  לפיכך, אנ
, והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—  ישראל, 1922—1947 ג
 21948, כי חלק של הדרך הקיימת בשטח של 26 מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם

 בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו.

 י״ח בתשרי תשי״ח(12 באוקטובר 1957)
ן י ז ו ם ר } פ נ ח 7 0 1 3 ט 0 ח ) 

 שר המשפטים

 1 חוקי א׳׳י, כרד ני, עט׳ 2738 : ע״ד 1939, חוס׳ 2 מם׳ 808, עט׳ 351.

 2 ע״ר חש׳׳ת, חום׳ »׳ טס׳ 2, עט׳ 1.



 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
ה על ארץ־ישראל,־ 1922—1947) צ ע ו מ ב ־ ר ל מ ה ־ י ר כ ד ״ י פ ל ) 

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 983 מטר מרובע הידוע כחלקות 59 ו־60 בגוש
 6382 רשום בלשכת דישוט הקרקעות בתל־אביב־יפו כסוג ״מירי״(להלן — הקרקע האמורה)!

 והואיל והבעלים של הקרקע האמורה חתמו על צוואות בהן הקדישו את הקרקע
 האמורה בהקדש אמיתי לצרכי ציבור«

 והואיל ובית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה אישר את הצוואות האמורות ו
ן ההקדש  והואיל והוגשה ערבות מספקת לביצוע־ הוראות הצוואות האמורות לעני

 האמור תוך ששה חדשים מתאריך צו זה ו
 והואיל ויש להפוך את הקרקע האמורה מסוג ״מידי״ לסוג ״מולק״ בכדי לאפשר

 את ביצוע ההקדש האמור ז
 לפיכך אני מצווה בתוקף םמכויותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצד. על ארץ־
, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדדי השלטון והמשפט, תש״ח—  ישראל, 1922—1947 ג
, כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום  1948־

 הקרקעות של תליאביב־יפו.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 כ׳ בתשרי תשי״ח(15 באוקטובר 1957)
<TO13z חט) 

 1 חושי א״י, כרד ני, עמ׳ 2738 ו־2765.

 2 ע׳׳ר תש״ה, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של גדרה

- והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין ערים, 1936 1
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:  עיר, מחוז המרכז

ו נקבעו על ידי הועדה' והמתוארים  קביעת נבו?ית 1. השטח שבתחומי מחוז המרכז שגבולותי
ר בסעיף . ׳ B0rmn n יהיה שטח תכנון עיר של גדרה2 ע  ׳

 ת׳&ריט והפקרת 2, גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מם׳ גד/ג הערוך בקנה מידה
 העתק ממני 1:10000 מיום ב״ט באלול תשי־ייז (25 בספטמבר 1957) החתום ביד שר הפנים וביד יושב
ת גדרה כפי שתואר בפרט (טז) בתוספת מי  ראש הועדה והמקיף את תחום המועצה.המקו
; העתק התשריט הופקד במשרדי הועדה  לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3
יה ולתכנון עיר של גדרה, משרדי המועצה המקומית גדרה, וכל המעונין  המקומית לבנ

נאי לעיין בו בשעות המשרד הרגילות. י  בדבר ז

— בטל.  ביטי5 • 3. צו תכנון ערים(גדרה), תשט״ו—41954

 השם A לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים(גדרה), תשי״ח—1957״.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש ר 1957) י ב מ ט פ ס ב 2 5 ) ז ״ י ש ת ל ו ל א ב ט ״  כ
a שד הפנים n 1 7 3 3 1 1 ) 

 1 עייר 1936, תום׳ 1 טם׳ 589, עמי 153.

 2 ע״ר תש״ה, תום׳ א׳ מם׳ 2, עטי 1.

 3 ק״ת 127, תשי׳׳א, עמי 173 ; ק׳׳ת 704. תשי״ו, עט׳ 1423.

 * ק״ת 479, חשט״ו, עטי 52.

 110 קובי! התקנות 743, כ׳׳ט בתשרי ת«י״ח. דה10״11י<



 מדוד לשלטון מקומי
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ו נ ת או י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ
ם , 14 (א) י פ י ע ס ה ו 1 9 4 1 T ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות 

י מצווה לאמור: נ א ' ,  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2
, בטור ב׳, תיקו! התוספת  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית אונו), תשט״ו—1955 3

 . לצד שם הישוב כפר אז״ר, במקום ״6178 פרם לחלקי חלקות 1, 171, 175״ יבוא ״6178
 פרס לחלקי חלקות 1, 175,174,171״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית אונו)(תיקון), תשי״ח—1957״.' השפ ^

 ה׳ בתשרי תשי״ח(3 באוקטובר 1957) . י ש ר א ל ב ד ־־ י ה ו ד ה
< ־ שר הפנים 8 1 0 מ 1 ח < 

 1 עייר 1941, תום׳ 1 סס׳ 1154, עמי 119.

 2 עייר תש״ח, תוס׳ א'מסי 2, עט׳ 1. - י

 3 ק״ת 512תשט״ו, עמי , 842 ז ק״ת s70, תשי״ז, עם׳ 1519.

 הח5פת התוספת

 הטם ב5ירות
300 
450 
600 

100a 
1250 
300 
20 

50 
100 
300 
800 

1000 
1000 
1000 
"450 

 תיאור המ5אבח או העסק

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

 חוק עזר לחו^־הכרמל בדבר מם עסקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית חוף־הכרמל חוק

: ה  עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לחוך־הכרמל (מס עסקים מקומי), תשי״ז—81956 (להלן —
: ו  חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת ז

 ״תוה&ו*

 שיעורי המם לשנה
 תיאור המלאכה או העסק המס בבירות

 אגורה שיתופית לאשראי, בנק או כנץי בנק
 בית חרושת או בית מלאבד, —
 המעסיק עובדים שכירים —

 עד 3
 4 עד 6 ,
 7 עד 10

 11 עד 15
 16 עד 25
 26 ומעלה

 בית מרגוע
 בריכת דגים — לכל דונם

 חברה לאספקת חשמל
 חברה לאספקת מים

 חנות מכולת או בית קפה
 כריית זיפזיף, חול או צדפים

 מחצבה, מגרסת אבן או מפעל פיד —
 המעמיק עובדים שכירים —

 עד 2 150

 3 עד 4
 5 עד 6

 ד עד 10
 11 עד 20
 21 ומעלה

 ספק סחורות לישובים בתחום המועצה
 צרכניד,

 קבלן לעבודות בנין, כבישים, ביוב, סיקול, קידוח
 או אינסטלציה סניטרית, שהיקף עבודתו לשנה

 באזור בלירות —
 עד 5000

 למעלה מ־5000 עד 10000
 למעלה מ־10000 עד 20000
 למעלה מי20000 עד 40000

 למעלה מי40000
 שירות אוטובוםיפ

 תוז1ת טרקטורים או מכמות חקלאיות אתרות
 החנה למכירת בנזין או חומד דלק אחר

500 

20 
60 

roo 
200 
300 
600 
150 

1 
1000 
1000 

40 
750 
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 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 a עייר S194, תום׳ 1 מם׳ 1436, 115עמי . יי

 3 ק״ת 653, השי"), עט׳ 397.

 tutti הח«נותז׳74, כ״ט בתשרי תשי״ח׳ 24.10.1957



 2, תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז(1 באפריל 1957),

 3, . הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 1957/58 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1957/58 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4, לחזק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־הכרמל (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשי״ח—
 1957״.

ן פ י ל י פ ס ו ע ד  נתאשר. ג
 כ״ט באלול תשי״ז(25 בספטמבר 1957) ראש המועצה האזורית חוף־הכרמל

 (חפ 82734)
ה ו ו ו ו י י ו ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

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

 חוק עזר לחצור בדבר מם עסקים
 ר־׳

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית הצור חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
t ״המועצה״ — המועצה המקומית חצור 

 ״עםק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת *
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה(

 ״מם״ — מם עסקים מקומי המוטל על־פי חוק עזר זה 5
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן >
 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שנה שבה עסק או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק לפני
 1 באוקטובר, והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
 (ב) חעוםק 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 המם בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1151, עסי 119.

׳ 115, G 1 4 3 , 1 9 4 5 T'f ׳DJf , 1' Otn 00 8 

 קונץ החיןנות »7, כ׳׳ט בח^רי ת>*׳י״״. n»״< ״׳



ס ט ה ם ^ וים: האחר ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר ת י שיעורים שו  3. (א) המס ישולם בשנ

 של השנה שבעדה מגיע המם.
 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אתרי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם
י ב־1  את השיעור הראשון תוך חורש ימים. מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השנ
 באוקטובר או תוך ארבעה חרשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד

 יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
 , _ סטכויות

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

( ה  הנקוב באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר ז
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה

 שבידו על תשלום המם.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לברר אם עוסקים בו.
 5. אדם שעשה אחת מאלה — עבירות מנעים'

 (1) לא מילא אחדי דרישת.ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה!
ע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),  (2) הפריע לראש המועצה או מנ
 דינו — קנם עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף של שתי לירות

ת דאש המועצה: א ה הודעה בכתב פ  בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עלי
 או אחרי הרשעתו בדין.

י י ט !  6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. - ־

" 5 ,  7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ס באדר ב׳ תשי״ז(1 באפריל 1957). חח

 8. על אף האמור בסעיף 3 ישולם המס בשנת 1957/58 תוך שלושים יום מיום פרסום ״וראות טעבר

 חוק עזר זה ברשומות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957״. העם

ת פ פ ו  ת

 שיעורי המס לשנה
רות  תיאור המ5אכה או העמק המשאירות תיאור המלאכה או העסק המסבי

 אגודה שיתופית לאשראי או בנק 150 הובלה במכונית משא —
 אוטובוםימ — שירות הולכת נוסעים 150 עד 3 טונות 20
 אולם או בית עינוג ציבורי המשמשים להצגות למעלה מ־3 טונות 30

1 חנות מכולת או צרכביה שמספר לקוחותיה - 2  קולנוע, תיאטרון או קונצרטים 0
1  אטליז 8

1 י ״ ״ 0 ד  בית קפה או מסעדה 4־ ע
2 4 ' י ל ע מ 1 ו 0  בלוקים - לבנים - תעשיה 30 ^ 1
 בעל מלאכה - . חנות אחרת 20
 שאינו מעסיק עובדים שכירים - . 10 מאפיה או תנור לאפיה ^ *2
1 0 .  המעסיק עובדים שכירים או שותפים 20 מחלק חלב י
1  דיר כבשים או עזים שיש בו — מכבסה ׳ 0

1  למעלה מראש אחד - לכל ראש 1 מכירת נפט 0



 תיאור המלאכה. או העסק המס בלירות

 צבע, תיקונים ושיפורים בתחום המועצה בהיקף
 שנתי בלירות —

 עד 5,000 50
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה מי10,000 עד 20,000 200
a40,00 350 20,000למעלה מי עד 
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 500

 למעלה מ־60,000 1000
 קיוסק 8
 רוכל 6
 רפת — לכל ראש בקר י 1.500

ן מ ס ד נ ל ל ל  ה
 ראש המועצה המקומית הצור

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 מפעל מים המוכר מים בשנה —
 עד 50000 מ׳׳ק 100
 למעלה מ־50000 מ״ק 250

 מפעל תעשיה המעסיק עובדים שמספרם —
18 1 
30 2 
 3 ומעלה 90

 קבלן ארצי, אזורי או.בקומי המבצע עבודות בנין,
 כבישים, חשמל, ביוב, ניקוז, קידוח, אינם־
 טלציה סניטרית, תיעול, הכשרת קרקע, קו מים,

 . בתאשר.
 ט״ז באלול תשי״ז(12 בספטמבר 1957)

 (חפ 82705)
ש ר א  ל ב ר ־ י ה ו ד ה י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד א ב מ ק ־ ר פ כ ר ל ז ק ע ו  ח

נה המועצה , מתקי 1 1 9 4  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1
ה:  המקומית כפריקמא הוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק

 עזר זה«

 ״'מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות
 אבני־שפה וקירות תומכים ן

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ז

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינודות־מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם«
נת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחי

ת היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל *  כניסות, מדרגות וגדרות של דשו
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני־שפה, גדרות, צדי דרך,

 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם ז
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה ז

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה«

 1 ע״ר 1341, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט־ 119.



' רובד אבנימ, ביטון או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או ־ י  ״תשתית״ -
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה * • •

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחד, ובין
ת עד מפלםו הסופי של הכביש, כפי  שאינו מצופה, וכל חומר אחר שהונח על תשתי

 שיקבע המהנדס!
 ״הוצאות סלילה״— הוצאות לסלילת רחוב, לרבות כל סכום המגיע מאת המועצה אם כריבית

 ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה, ולרבות הוצאות הגביה, אך בניכוי כל .
 סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 היו הנכסים נותנים הכנסה, או המשלם מסי עיריד. או מסי ממשלה ביחס לנכסים, בין
ו הבעל הרשום, נ נ  בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי
ו מהזיק בהם וכולל שוכר או שוכרימשנה נ  בין שהוא מחזיק למעשה בנכסים ובין שאי

 ששכר נכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קמא!
ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי

 עזר זה, כולן או מקצתן«

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו באישורו בכתב של הממונה על המחוז להיות
 מהנדס המועצה!

ו באישור הממונה על המחוז כעל שטח בנוי  ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עלי
 לצודד חוק עזר זה.

ו למדרכה, כבישוטדרנה  2. המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש והלק ממנ

ב ז ״ , י " י "  3. המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום. ׳
 ש? כביש

 4. •י המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס באישור המועצה. ם5ילת בביש
 הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים כמפורט להלן, הכל לפי החלטת המועצה:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין במלוא רחבו של הכביש ובין
 שלא במלוא רחבו י ... *

 ; ^ (2) ביצוע העבודות הנחוצות >די להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
ת בלבד, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא' רחבו ז  של התשתי
 (3) הנחת הכיסוי, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו ז

ת והכיסוי שלא במלוא רחבו של הכביש!  (4) סלילת התשתי

ת אז של הכיסוי אז שניהם, במלוא רחבו  (5) השלמת סלילתם של התשתי
 של הכביש!

דות אחרות שיש הכרח לעשותן בקשר לסלילת הכביש ולא נעשו  (6) עבו
 באחד השלבים הקודמים, בין אס הכביש נסלל בבת אתת ובין אם הוא נסלל

 בשלבים כמפורט בפסקאות(1) עד(5).

ח ט ^ י ע ל ע ב !  5. החליטה המועצה לסלול כביש, יודיע ראש המועצה בכתב על תחלטתה ?
ת לפי סעיף 6. ?0?!? ככיש  הנכסים החייבים בדמי השתתפו
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 6. (א) בהוצאות סלילתו של כביש לפי חוק עזר זה ישאו —

 (1) בשטח בנוי —
 (א) בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע הרחוב שבו נסלל הכביש —

 בשיעור של 75%!

 (ב) המועצה — בשיעור של 25% !

י צדדיו.  (2) בשטח שאינו בנוי— בעלי הנכסים המקבילים לאותו כביש מש:
ו לא יותר נד1000 מטר.  והמרוחקים ממנ

 (ב) דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א)(1) (א) יחולקו בין בעלי הנכסים, חציים
 ביחס לאורך חזיתותיהם• וחציים ביחס לשטתיהם של הנכפים הגובלים את הדהוב.

 (ג) דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א)(2) יחולקו בין בעלי הנכסים לפי המרחק
ן הנכם ובין הכביש הנסלל כלהלן לפי השיעור של שטח נכסיו של כל אחד מהם:  שבי

 ד!טדתק במטרים ׳עיעיר ההעתו/פות

ד 250 י 40%  ע
 למעלה מ־250 עד 600 30%
ד 1000 10%  למעלה מ־600 ע

 (ד) סכומי ההשתתפות ישולמו למועצה על ירי כל אחד מבעלי הנכסים תוך שלושים
 יום לאחר קבלת_דרישה וחשבון שייערכו עם השלמת הסלילה! ואולם אם נסלל הכביש
 שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אהד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת כל שלב,

 את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים שהושלמו לפניו.

 7. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר
 זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את
 דמי השתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום

 הפרסום.

פה י יום הפרסום ולא השלי  (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפנ
 את סלילתם עד אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר
 זה מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום

 בתוד שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.

 8. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת
 המועצה, ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים" שיפורשו בכתב ההיתר. התנאים, הפרטים

 והדרכים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) םלל אדם כביש או מדרכה ללא כתב היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורשים בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה על בך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד המכסה הקבועה בסעיף 6,

 החליטה המועצה —
 (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרהיב, להאריך, לתקן או לשפד מדרכה לאורך

 הנכסים או לטפל בה!
 . (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהט ן

.9 

 שיעור דפי
 ההשתתפות

 ונבייתם

 רתובות סלולים
 והשלטת פ? ילה

 סלילת כביש
 או טדרכה על

 ידי בעלים

 סלילת מדרכה
 ווטיעת עצים
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 (3) לבנות אבני שפה —
 רשאית היא לבצע את לעבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף 6 י

 שיהולו בשינויים המחוייבים לפי העגין.
 10. נתעוררה שאלד• בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות אישור סכום

ת א צ י ז ד ז  המפורטות בסעיף 9 או לבניית אבני־שפה או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה, ז
 יכריע המהנדס באישור בכתב.

 11. מסירת הורעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמםרד, לידי האדם שאליו היא מכוונת׳ מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני

 משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב י
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום •מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתוניס היומיים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 200 לידות, ובמקרה של עבירה ענשים
 נמשכת — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קמא(סלילת רחובות), תשי׳יח—1957״. השם

ן ג ז ש ו י ז ע ־ ל ד א ב  נתאשה• ע
 כ״ט באב תשי״ז(26 באוגוסט 1957) ראש המועצה המקומית כפר־קמא

 (חמ 83466)
ל ב ד ־ י ד. ו ד ך• א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לסולם-צור בדבר ביעור קוצים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית סולם־צור חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית םולם־צור)

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 2. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר אחר, בשדה או תחת כיפת
 השמים בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

 3. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לירות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לםולםיצור (ביעור.קוצים), תשי״ח—1957״.

 נתאשר. ר פ א ל ג ת
 י״ד באלול תשי״ז(10 בספטמבר 1957) ראש המועצה האזורית סולם־צור

 , (חפ 84406)
ה ד ו ח י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים
 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 י הנרדות

 כיעור קוצים

 ענשים

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

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב י י ר לרא ז ק ע  חו

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה המקומית ראמה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בחוק עזר זה —
 ,.המועצה״ — המועצה המקומית ראמה,׳

 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת !
 ״עוסק״ — כל עוסק 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 *
 ״שנה״ — שנת כספים.

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

 על בך למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
ה והוא ב ל  (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד ב

 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המם 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
 של השנה שבעדה מגיע המם.

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

 או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו־ התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך הםאוחר יותר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת אחת
 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 י (3) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

ידיעה הדרושה לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זה! -  באותו כתב, כל.
 (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 שבאזור שיפוטה של

 המועצה כדיי לברר אם עוסקים בו.

 1 ע״ר 1941, חוסי 1 טשי 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1915, תום׳ 1 00׳ 1430, עט׳ 115.
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 5. אדם שעשה אחת מאלה — .. עבירות ועני&ים
 (1) לא מילא אחדי 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 20 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף של 2 לירות בעד
 כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או

 אחרי הרשעתו בדין, י

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

(1 באפריל 1957), תחילת ״ז  7. תהילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ם באדר ב׳ תשי

 8. י הודאות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המם בשנת 1957/58 והוא ישולם תוך שלושים הוראות מעבד
 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראמה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957״, • השפ

 •.תופפת

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המש בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בליה
 אוטו משא — הנות למכירת —

 עד 2 טונות 9 מכשירי-חשמל, מקלטים וכיוצא באלה או תיקון
 למעלה מ־2 עד 5 טונות 12 מכשירי השמל 10.
 למעלה מ־5 טונות 18 כל־בו 10
 אטליז , 9 סוכריות 6
 אינקובטור 5 ־־־ ספר>!ם או צרכי כתיבה 9
 בית בד ^ 30 פלאפל 8
 טחנת קמח או מגרסה 9

 טרקטור —
 בית •מרקחת 13

־ י  בית קפה •
 עם בר 15 עד ל־25 כ״ם 6
 בלי בר עם מזנון ומסעדה דרגה 1 9 למעלה מ־25 כ״ס 9

 בלי בר, עם מזנון ומסעדה דרגה 2 6 לול שמספר המטילות בו —
 בית מלאכה לבלוקים , 12 100 ומעלה 9

 בית מלאכה לגילוון 5 מאפיה 10
 בנאי, 10 מגהץ 3

2  בית קולנוע 25 מוסך 5
18 
25 
10 

 מונית
 בית קולנוע

18 
25 
10 

 דיר עזים — מחצבה
18 
25 
 לבל ראש חולב 0.150 מיילדת 10

 10 לכל ראש שאינו חולב 0.100 מכונאי 10
 דיר חזירים — לכל ראש 0,500 מכירת —

 חנות למכירת — דגים 10
 בגדים משומשים 6 חלב ומוצרי חלב « 12 י
 בשר צלוי 10 הצץ או זיפזיף 18
 חומזס או פולים , 6 לחם 3

 ח מרי בנין 13 מלט בסיטונות 18
 טכסטיל ובדים 18 מלט בקמעונות 9

 ירקות בקמעונות . 6 משקאות משכרים —
 ירקות בסיטונות •י• - 9 בסיטונות 20
 כלי חרסינה 6 בק מעונו ת 12
 .מכולת בסיטונות 20 נעלים או סנדלר 12
 בקמעתות שמספר לקוחותיה — זרט, בנזין ושמן סיכה 10
 עד 200 5 סיד 5
 201 ומעלה • י •, 10 עצי הסקה 4

 קובי! התקנות 743, כ״ט בתשרי תשי״ח׳ 24.10.1957 119



 תיאור המלאכה א1 העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 פחם עין 5 סתת 10
 סבון ושמנים בסיטונות 18 עורך דין, מהנדס, רופא, רופא שיניים, רופא

 רהיטים משומשים 9 וטרינרי 20
 תבואות בסיטונות 12 פחח 4
 מלון או פנסיון — צבע 5
 עד 5 תדרים 10 צלם 5

 למעלה מ־5 חדרים 12 קבלן לבניה וסלילת כבישים 18
 מסבנה 25 קבלן משנד, י 6

 מסגריה — קבלן ליציקת ותיקון גנות 12
 ממונעת 15 קבלן לעבודות שונות 18
 'בלתי ממונעת 12 דזכל 5
 מספרה 6 רפת המכילה 5 פרות ומעלה 8

 מצחצח נעלים 6 שירות אוטובוסים 200
 מתקן כסאות 6 שען או תיקון שעונים 10
 נגריה — שרברב 10
 לרהיטים 12 תיקון אופניים 10
 לרהיטים מקומיים או לתיקונם 4 טפסן 9

 נפחיה 9 מתפרה לנשים 10
 מתפרה לגברים 15

* 
 סייד או סייח 9

א ד י ב נ ק ה י פ  נתאשר. ש
(8 בספטמבר 1957) ראש המועצה המקומית ראמה ״ז  י״ב באלול תשי

 נחט 854701)
ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שר הפנים

 תיקון טעויות

 בתקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשי״ז—1957, שפורסמו בקובץ התקנות 725,
 תשיי׳ז, עמ׳ 1799 —

 בתוספת הראשונה, בלוח מסי 1, ב״טור ב׳ אשה״ מול ״הגיל״ 29, במקום ״20.985״
 צ״ל ״20.995" %

 בתוספת השניה, בדברי ההסבר ״ללוח חיים״, בסוף השורה הרביעית, במקום ״99,900״
 צ״ל ״99,905״ ו״בלוח חיים״ בשורה הראשונה בטור ״ב״ מול ״הגיל״ 18, במקום ״100316״

 צ״ל ״100317".

 ־ בצו תעריף המכס והפטור (מס׳ 2), תשי״ח—1957, שנתפרסם בקובץ התקנות 734,
 תשי״ח, עמי 8, בסעיף 12, במקום פרט ״431אי׳ צ״ל ״431ב״, ובמקום ״447״ צ״ל ״447א״.

 בצו תעריף המכס והפטור (מם׳ 6), תשי״ח—1957, שנתפרסם בקובץ התקנות 740,
 תשי״ח, עמי 74, בסעיף 9, במקום פרט ״163״ צ״ל ״163א״.

 קובץ התקנות 743, ג׳׳ט בתשרי תשי״ח, 24.10.1957
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

120 
 המחיר 300 פרוטה


