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 תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת)(תיקון סס׳ 4), תשי״ה—1958
 תקנות שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס׳ 2), תשי״ח—1958
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 צו מס המליט (עינונים) (פטור)(&ס• 24), תשי״ח—1958
 צו יצוא (מתן -התחייבות וערבות על ידי מבקש רשיז־ן ליצוא ציוד), ו

 צו רישום יצואנים, תשי״ח—1958
 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (הקצאת מבות)(תיקון מט׳ 4), תשי״ח—1958 .

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחירים)(תיקון), תשי״ח-־1958
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (העברת תכשירים רפואיים המובאים מחוץ לארץ)

 (תיקון), תשי״ח—1958
 מדור לשלטון מקומי

 חוק עזר לעכו (הסדרת השמירה), תשי״ח—1958
 חוק עזר לרמת־גן (תיקון חוקי עזר), תשי״ח-1958 י•

 חוק עזר לאילה (היםל עינוגים), תשי״ח-1958
 חוק עזר לזכרידיעקב (סלילת רחובות), תשי״ח—1958 -



1947 , ה ס נ כ ה ! ס ת מ ד ו ק  פ

 תקנות בדבד ניכוי מםשבורת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 48 ר82 לפקודת מס הכנסה, 1947¿ והסעיפים 14 (א)
: ? ן ל ת א 1 נ ק ן ה י ק ת , מ נ  ו 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-11948, א

 1. במקום התוספת הראשונה לתקנות מם הכנסה (ניכוי ממשכורת), תשי״ז-1957*
 תבו8 תוספת וו:

 ״תוספת ראשונה
 (1) הסכום הפטור לכל משכורת חודש הנקובה בטור 1 של הלוה להלן יהיה לגבי משכורת

 חודש יולי 1958 ואילך הסכום הנקוב לצד אותה משכורת בטור 2.

 (2) כל שבר של לירה מן המשכורת העולה על 500 פרוטה ייראה כלידה אחת, ושבר שאינו
 עולה על 500 פרוטה לא יובא בחשבון.
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ח- ״  2. ^ לתקנות אלה ייקרא ,,תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת) (תיקון מסי 4), תשי

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 הונ־י התקנות 814. י״ד ב»נ תשי״זז, 1.7.1958



״א-1951 וחה, תשי ה ומנ ד ו ב ת ע ו ע  חוק_ ש

ת לביצוע החוק ו נ ק  ת

 בתוקף המבותי לפי סעי!־ 32 לחוק שעות עבודה ומנותח׳ תשי׳׳א—p- 1951 אני מתקין

 תקנות אלה:

—  1. בתקנה 5 לתקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט״ו—1955 2

 (1) במקום תקנת משנה(א) תבוא תקנת משבה זי:
 ״(א) מעביד שתקנה 2 (א) חלה עליו ירשום בפנקס פרטים אלד.:

 (!) שמו הפרטי, שם אביו ושם משפחתו של העובד-!
 (2) מספר תעודת זהותו ¡

 (3) מענו!
 (4) תאריך התחלת עבודתו אצל המעביד ן

 (5) שעותעבודהו!
 (6) שעות מנוחה שבועית ז

 (7) שעות נוספות ו
 (8) גמול שעות נוספות;

 .(9) גמול עבודה במנוחה שבועית!
 (10) סיום עבודתו אצל המעביד.״

t (ג) תימס!־ תקנת משנה זי: a m (2) אחרי תקנת 
 ״(ג) המעביד יחזיק את הפנקס, את הכרטיםיה ואת הרישום הסדיר האחר

 בהתאם לתקנה זו במקום בו מועבד העובד.״
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעות עבודה ומנוחה(תיקון מס׳ 2), תשי״ח-1958״.

 ב״ט בתמוז תשי״ח(17 ביולי 1958)
 (הבז 751303)

 / 1 ם״דו 76, ת?ןי״א, עם' 204.
_ 2 ק״ת 497, ת׳8ט״ן, עם׳ 548. / 

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבזז־ה

1 9 5 8 - ח ״ י ש , ת בה) מי חו ם (תשלו ו ר י ח ־ ת ע ש ־ ת ו נ ק  ת
ת תשלךפ חובה ו ל ת או המטי ז ד י ז ג ת המ ו א ד ו  החלטה בדבר אישור ה

מ (תשלומי חובה), תשי״ח-1958 •י, החליטה ו ר  בהתאם לתקנה 4 לתקנות-שעת-חי
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה)(מס׳ 3) (תיקון מם׳ 4).
, שכתוצאה מהן מוגדל תשלום חובה או מוטל תשלום חובה על טובין שהיד  תשי״ה-21958

 פפלדימ ממנו.
 נתקבלה בכנסת ביום ד באב תשי״ח(23 ביולי 1958)

 סגן יושב ראש הכנסת

. 1 4 2 י ״ י ן ? ז ו  tr'b3 ñ2 1. עמי , )

 * י׳״ח תשי״ח, עם׳ 1544.

• י״ד באב חעי״ח, 31.7.1658 n u p m 814 (•קוב 



׳ 2), ס מ ) ( ה ב ו י ח מ ו ל ש ת ) פ מ י ז ז ־ ת ע ש ־ ת ו נ ק ת תקכ־ז של ת כ ר א ה ק ל ו  ח
 תשיי׳ח—1958

ת תשלום חובה לו לות או המטי  ההלטה בדבר אישור הוראות המגדי

 בהתאם לסעיף 3 לחוק להארכת תקפו של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה)(מם׳
, ותקנה 4 (א) לתוספת לחוק האמור מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות  2), תשי׳׳ח—1958 ו
 בצו־שעידחירומ (שיעוד תשלום חובה) (מס׳ 3), תשי״ח—1958 -, כפי שתוקן בצו־שעת־
, בצו־שעת־תירום (שיעור  חירום (שיעוד תשלום חובה) (פס׳ 3) (תיקון)׳ תשי״ח—1958 ג
 תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳ 2), תשי״ה—1958 * ובצו־שעת־חירום (שיעור תשלום
, שכתוצאה מהן מוגדל תשלום חובה או  חובה) (מס׳ 3) (תיקון מסי 3). תשי׳׳ח—1958 5
 מוטל תשלום חובה על טובין שהיו פטורים ממנו, למעט פריטים 2, 3, 7, 8, 13, 19, 23, 29,
 33, 44, 16׳ ד90 שבתוספת השלישית לצו האמור ולמעט פריט 15 בה במידה שהוא מטיל

 השלום חובה על פידות טריים.

 נתקבלה בכנסת ביום ו׳ באב תשי״ח(23 ביולי 1958)

ן י ב ו ן ר נ  ח
 סגן יושב ראש הכנסת

1 9 5 0 - א ״ י ש ת חוץ, ת ו ע י ס ס נ ק מ  חו

 צו בדבר פטור מתשלום הימם

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס נסיעות חוץ. תשי״א—1950 / אני מצווה
 לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו מס נסיעות תריץ (פטור!, תשי׳׳ז—957( ־, אחרי פסקה (58) תיווסף
 פסקה זו:

 ״(19) שהוא נוסע לחוץ לארץ עקב צו גירוש שניתן עליו לפי סעיף 13 לחוק
.  הכניסה לישראל, השי׳׳ב—1952 ״

 2, לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ(פטור)(תיקון מם׳ 3), תשי״ח—1958״.

 ג׳ באב תשי״ה(20 ביולי 1958)
ל ו כ ש י א ו  (חי! 2429״ ל

 שר האוצר

 y * ס״ןן צ», תשי״א, •גפי ׳11.

 11 ס״ח 111, תש י"י, עמי 354.

 י)זב־ן 1?ת>!«ת 314, ׳•׳ו כאכ תשי״מ, 58&נ.7,ג3



לים ס הבו ת מ ד ו ק  פ

 צו בדבר פטור עינוגים םםויימים ממם בולים

 בתוקר סמכותי לפי מעין־ 74(5)(ג) לפקודת מס הבולים׳, אני מצווה לאמור:

 1. כרטיסי כניסה לעינוגים המפורטים בטור א׳, שנערכו בחיפוז בתקופות או במועדים

 הנקובים לצדם בטור בי, יהיו פטורים ממס.

 mm התקומה סיום ד• באייר תשי״ח (24 באפריל 1958) עד
 יום כ׳ באייר תשי׳׳ת (10 במאי 1958)

 אורטוריה ,,אליהו• כיס בסימ mm (17 ביוני 1958)

 פסטיבל המיעוטים 1' בתמוז תשי״ח(25 ביוני 1958)

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים) (פטור)(מס׳ 24), תשיית-1958י.

 כיו בתמוז תשי׳״ה(14 ביולי 1958) ל י י * ״ י י ל
 m« 02302 שר האוצר

.ST1 קל־יג, עטי 1302; סייח 233, תשי״ז, עמי ,píaי *״׳, כרו ב׳ מ ו  י ח

1939 , ה) נ הג ם ( כ פ ה ן היבוא, היצוא ו י ת בענ ו י ו כ מ ס ת ה ד ו ק  פ

ונות ליצוא ציוד ת וערבות על ידי מבקשי רשי בו י י  צו בדבר םתן התח

דות בהוץ לארץ  לביצוע עבו

י ססמתי לפי סעיו 3 לפקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (הגנה). ק י ת  נ

 1939 י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש-ח-1948», אני מצווה
 לאמור:

 1. בצו זה —
 .מבקש רשיון ליצוא ציוד• - אדם המבקש מתן רשיון ליצוא ציוד בתנאי שיהזיר אותו

 ציוד לישראל לאחר שבוצעו באמצעותו עבודות בחוץ-לארץ.
 2. רשות מוסמכת רשאית לדרוש מכל מבקש רשיון ליצוא ציוד שימציא לה:

 (1) התחייבות, לפי זעומה שתקבע, להתזיר לישראל את הצייד במועד
 שתדרוש י

 (12 ערבות למילוי התחייבות לפי פסקה (1) לרבות התחייבות לתשלום כסף
 או הפקדתו בסכום שתדרוש ובמועד שתקבע.

 3. לצו זה ״קד א ״צו יצוא (מתן התהייבות וערבות על ידי מבקש רשיון ליצוא ציוד).
 תשי׳׳ח—1958".

י י פ 0 0 ז ז נ  ״באבתשי־ח(27ביולי1958) ־
 >חם 740506) שר המסחר והתעשיה

1695 



1939 , ה) נ הג ס ( כ מ ה א, היצוא ו בו ז הי י ת בענ ו י ו כ מ ס ודת ה ן  1 פי

 צו בדבר רישום יצואנים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמהם (מגבה),
, אני מצווה ם 14 (א) ד2(ד) לפקודת סלרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 י פ י ע ס ה ו , 1 ^ 

 לאמוד:

 1. המבקש לייבא טובין בקשר עם ״צוד טובין ליצוא יגיש לרשות המוסמכת בקשה
 בכתב חתומה בידו בטופס שתקבע, לרשמו כיצואן וימסור בה פרטים מלאים ונכונים.

 2. הדגשה בקשה כאמור בסעיף 1 רשאית הרשות המוסמכת לרשמו כיצואן.

 3. נרשם המבקש כאמור, תודיע לו הרשות המוסמכת על כך בכתב.

 A לא יינתן רשיון ליבוא טובין בקשר עם ״צור טובין ליצוא אלא לאהד שהמבקש
 רשיון נרשם כאמור בצו זה.

 5. הוגשה בקשה לרשיון יצוא, רשאית הרשות המוסמכת להתנות את מתן הרשיון
 ברישומו של המבקש כאמור בצו זה.

 6. אדמ שנדשם, לפי צו זה, יודיע לריצות המוסמכת על כל שינוי שחל בפרטים שבטופס
 הבקשה שהוגשה לפי הוראת צו זה.

 7. רשות מוסמכת רשאית לסרב את הרישום לפי צו זה, לקבוע לרישום תנאים, להתלותו
 או לבטלו.

 העובר על הוראות צו זד״ דינו — קנם 500 לירות.

 צו זה איבו בא לגדוע מכוחו של כל דיז אחר.

 ד׳ באב תשי״ה(21 ביזלי 1958)
ר י פ ) פ ב ה ם ס T 1 0 S 0 מ 3 ח ) 

 שר המסחר והתעשיה

.8 

.9 
 7׳-,׳c אחריש

 החילה 10

11 

58B1.7.1S ,! 1696 י״ד באג תשי״ד, 814הינ־! מתתנלת 



1 9 5 7 - ח ״ י ש ם, ת תי רו ם ושי י כ ר צ ל מ ח ע ו ק י פ ק ה ו  ח

 צו בדבר הקצאות מנוח
 בתוקף סמבויתי לפי הסעיפים 5׳ 15 ר38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 תשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמוד:

 1. במקום סעיף 2 לצו הפיקוה על מצדבימ ושירותים (הקצאת מנוח), תשט״ו—21955,
 יבוא 0עיף זה:

 ״םחי־ 2. (א) לא יעביר אדם לאחר בשום דרך מדרבי ההעברה את הבעלות
B או את ההחזקה על מצרך מוקצה׳ לא ירכשנד כאמור ולא יחזיקנו, אלא M ״ ^ 
 לפי היתר בכתב מאח המ1הל ובהתאם לתנאי ההיתר, או בהתאם להוראימיו

 של המנהל בכתב.
 (ב) לא ישתמש אדם במצרף מוקצה למטרה שלשמה ל8 הוקצב
 לו המצדד, אלא לשי היתד בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר או

 בהתאם להוראותיו של המנהל בכתב.
 (ג) הוראות סעיף זה אינן חלות על אדם המחזיק מצרך מוקצה
 לשם הובלתו או המוביל אותו ממקום למקום, מטעם אדם אחר, אשר מילא

 אחרי הוראוו* הסעיפים הקטנים(א) ו־(ב).״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקצאת מנוח) (תיקון מסי 4),
 תשי׳יח—1958״.

ר י פ ס ס ח נ  ג׳ באב תשי״ח(20 ביולי 1958) פ
1 שד המסחר והתעשיה 7 4 0 1 1 ט 7 1 ו < 

• ^ יו״ת 531, תשט״ו, עט• 1192 ; ידה 587, השט״!, עם׳ 523, / 

ם, תשייח—1957 תי רו ם ושי י כ ר צ ל מ ח ע קו ק הפי ו  ח

ת מחירים ג צ  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ה—1957 י,
 אני מצווה לאמוד:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחירים), תשי״ה—1958 ? במקום
 פרט 12 יבוא פרט זה:

 ״12. מוצרי צורפות ושעונים, לרבות מוצרים מכסף טהור ומוצרים מוזהבים
 ומובםסים ולמעט מוצרים מפלנדנה טהורה ומוהב טהור או מתרכובות או

 מתערוכות של המתכות האמורות.״

 2. לצו זה ייקרא ״צד הפיקוה על מצרכים ושירותים (הצגת מהירים)(תיקון;!, תשי״ח־-
 1958״.

ר י פ ס ס ח נ  ג׳ באב תשי׳׳וז(20 ביולי 1953) פ
 (ו!מ T41101) י המסחר והתעשיה

58S1X81י״ד כאב תמי״ח, 814הינץ התקנות , 



ם, תשי״ח—1957 תי רו ם ושי י כ ר צ ח על מ קו ק הפי  חו

 צו ברבר העברת תכשירים רפואיים הסובאים מחו׳ז־לארץ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמוד ־.  תשי׳׳זז—1957 נ

 1. לצו ההגנה (העברת תכשירים רפואיים המובאים מחוץ "לארץ), תשט״ז—1955
 קרי ״צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (העבדת תכשירים רפואיים המובאים מהוץ לאדץ),

 תשט״ז—1955״.

 2. בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (העברת תכשירים רפואיים המובאים
 מחוץ לארז), תשט״ז—1955, במקום ״המש לירות״ יבוא ״עשר לירות״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (העבדת תנשידים רפואיים
 המובאים מחוץ לארץ)(תיקון), תשי״ח—1958״.
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 1 פ״וז 240, תשי״ח, עטי 24.

י 2 יז״י, 572, תשה״ז, עם׳!)34׳  ^׳

 מדור לסולסון מקומי
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 הוק עזר לעכו בדבר הםדרח השמירה

 בתוקף סמכותה לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (הסדרת השמירה בישובים),
 תשט״ז—1956 1 (להלן — התקנות), מתקינה מועצת עירית עכו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״מפקד אזור (מא״ז)״ — אדם שנתמנה על ידי מפקד הכנה מרחבית להיות מפקד אזור-(מא״ז)

 • או רכז בטחון שוטף(רב״ש)!
 ״עיריה״ — עירית עכו

-המועצה״ — מועצת העירית!
 לכל מונח אהד תהא המשמעות שיש לו בתקנות ובפקודת העיריות, 1934 ־.

 2. המועצה תקים ועדת שמירה (להלן — הועדה) לכל אזור שבתחומה כפי שייקבע על
 ידי המועצה (להלן — אזור) ובלבד שמספר בתי־אב באזור אחד לא יפחת מ־300 ולא יעלה

 על 400.

 3. (א) הועדה תתמנה על ידי המועצה מבי? תושבי אזור בעלי זכות לגהור למועצה.
 (ב) מספר חברי הועדה ייקבע על ידי המועצה, ובלבד שלא יעלה על תשעה.
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 4. (א) הועדה תערוו־ רשימה של תושבי האזור שנמצאו על ידיה מסוגלים להשתתף י
 בשמירה(להלן — הרשימה).

 (ב) הועדה תקבע את היום ואת השעות בהם חייב תושב הרשום ברשימה (להלן —
 השומר) לצאת לשמירה, ובלבד שזמן השמירה שייקבע כאמור, לא יפגע בחובתו של השומר
 לשירות לפי חוק שירות בטחת, v*vn—1949*, אז לשירות קבע בצבא־הגנד, לישראל או

 בשירותו כשוטר.
 (ג) השומר חייב למלא אחרי הקביעה האמורה.

 (ד) סידור השמירה לפי סעיף קטן(ב) ייעשה בהתאם להוראות מפקד האזור(מא׳׳ז).

 5. הועדה תודיע לשומר בכתב על היום והשעות שבהם הוא חייב לצאת לשמירה.

 6. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה, חייב למלא אחרי הודאות מפקד האזור (מא׳׳ז)
 בכל ענין הנוגע לשמירה בתחום העידית.

 7. המועצה תמנה לכל אזור ועדת ערר בת שלושה, שחבריה יהיו מתושבי האזור.

 8. (א) אדם הרואה עצמו נפגע על ידי קביעת הועדה לפי סעיף 4 — דשאי תוך
 חמישה ימים מיום מסירת ההודעה לפי סעיף 5 — להגיש לועדת ערר ערר מנומק בכתב על

 יסוד טענה מטענות אלה:
 (1) שאינו מסוגל לשמירה בכלל או בזמן טסויים!

 (2) שהועדה נהגה שלא לפי התור:
 (3) שהועדה פגעה בצורה אחרת בסדר הטוב של השמירה.

 (ב) החליטה ועדת הערר לדחות את הערר, היא תודיע על כך בכתב לעורר, לועדה
 ולמפקד האזור(מאיז).

 (ג) החליטה ועדת הערר להיענות לערר, בשלמותו או בחלקו, היא תורה. לועדה
 בהתאם לכך ותודיע על כך לעורר ולמפקד האזור(מא׳׳ז).

 9. המדד, וועדת העדר רשאיות להסדיר לעצמן את עבודתן ואת ישיבותיהן בשים לב
 להוראות המועצה.

 10. העובר על הוראות חוק עזר זה — דינו קנם 300 לירות או מאסר שלושה חדשים
 או שני חענשים כאחד.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(הסדרת השמירה), תשי׳׳ח—1958־״.

ש י ד ף ג ס ו  י
 נתאשר. ראש עירית עכו

 י״ב בתמוז תשי״ח(30 ביוני 1958)
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ת, 1934 ו רי ת העי ד ו ק  פ

 הוק עזר לרמת־ג! בדבר תיקון הוקי עזר

. מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 נ

 רמת־גן חוק עזר זה:

̂.׳ ע״־ 1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב׳ להוקי העזר המפורטים בטור א׳ יבואו  יקח ד!
 במקום המלים הנקובות בטור ג׳ בצד אותו סעיף המלים ״500 לירות״ ובמקום המלים

 הנקובות בטור ד׳ בצד אותו סעיף המלים ״20 לירות״.

 חוקי עזר של רמת־גן (בבין והתוויית דרכים),
 1934־ 10 100 ל״י

 הוקי עזר למועצה המקומית של רמת־גן, s 37 1935 מאה לירות
 הוקי עזר לרמת־גן(הגנה על הצומח), 41938 11 מאה לידות

 חוקי עזר לדמת־גן (הריסתם של בנינים מסוכ
 נים), 51940 ד מאה לירות
 חוקי־העזר לרמח־גן(הגנת ילדים)׳ 61947 3 מאה לירות

 חוקי־־העזר לרמת־גן(שימור רחובות), 1947 ז 3(1), 4(3) המישה פונטים
 5(2),6(1) מאח לירות

 הוק עזר לדמח־גן (סלילת דהובות), תש״ט—
81948 

1950B—חוק עזר לרמת־גן(היטל עינוגים, )תש״י 
 חוק עזר לרמת־גן(קביעת לוחיות־מספרים בבני־

 בים), תשי״א—101951
 חוק עזר לדמת־גז (פיקוח על כלבים), תשי״א—

«1951 
 חוק עזר לרמת־גו (הסדרת גדר היה), תשי״ב—

121952 
 חוק עזר לרמת־גן(בביית ביבים), תשי״ג—131952
 הוק עזר לרמת־גן(הוצאת אשפה), תשי״ג—141953
 חוק עזר לרמת־־גן(היטל לצדכי סעד), תשי״ג—

151953 

 15 100 ל״י לירה א
 9 100 ל״י —

 5 מאה לירות ־

 8 מאה לירות 1 ל-י

 6 100 ל״י 2 ל״י
 9 100 ל״י 1 ל״י
 11 100 ל״י 2 ל״י

 13 100 ל״י __
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 שתי לירות

 שתי לידות

 שתי לירות

 שתי לירות

 שתי לירות

 שתי לירות

 4 100 ל״י

 2 100 ל׳׳י

 7 100 לירות

 22 100 לירות

 8 . מאד, לירות

 12 מאה לירות

 4 100 לירות

 3 100 לירות

 13 מאה לירות

 9 מאד, לירות

 7 100 לירות

 חוק עזר לרמת־גן (אגרות בית המטבחיים),
 תשי׳׳ד—161954

 חוק עזר לרמורגן(מניעת רעש), תשי״ד—1954״

 חוק עזר לרמת־גן (פתיחת עסקים וסגירתם),
 תשט״ו—161955

 חוק עזרלרמת־גן(אספקת מים), השט״ז—111955

 י חוק עזר לרמת־גן(מס עסקים עירוני), השי׳׳ז—

2 0 1956 

 חוק עזר לרמת־גן(תיעול), תשי״ז-1956״

ז- ׳ ׳  חוק עזר לרמת־גן(צעצועים מסוכנים), תשי
•22 1 9 5 ? 

2  חוק עזר לרמת־גן(חזיתות בתים), תשי״ז-51957

 חוק עזר לרמת־גן(החזקת יונים ועופות), תשי׳׳ז—
241957 

 חוק עזר לרמת־גן (מודעות ושלטים), תשי־״ז—
251957 

׳ת- ׳  חוק עזר לרמת־גן(חזירים ובשר חזיר), תשי
261958 

ח- ׳ ׳  חוק עזר לרמח־־גן (בית המםבחיים), תשי
 19 100 לירות —

 2. להוק עזר זח ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן(תיקון חוקי עזר), תשי״ח-1958״.

 נתאשד.
 ט׳ בתמוז תשי׳׳ח(27 ביוני 1958)
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ת, 1941 ו מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ

 חוק עזר לאילת בדבר היטל עינוגים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית אילת הויז עזר זה;

 1. בחוק עזר זה —
 ״עינוג״ — במשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת שעשועים ציבוריים, 1935 ״, וכולל שים

 בסירה ציבורית לשם עינוג ז
 ״בית עינוג״- — בל מקום בתהום המועצה שבו עודכיט עינוג, לרבות סירה ציבורית!

 ,.סירה ציבורית״ — סירה המסיעה אנשים תמורת תשלום או המשמשת להשכרה, למעט
 סירת דיג;

 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!
 ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!

í ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה 
 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם

 המנהל בית עינוג או מפקח עליו!
 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אילת.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר
 בכסף. ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כדטים ולא ידשד. לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

 בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).

 4. (א) בכניסה לבית העינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
 סעיף 3 (א). מבקר הכרטיסים יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס

 לבעליו.
 (ב) בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.

 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס
 שנתקיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

) יקויימו. ג  5. המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 4,3 (א) ח

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם ו כן ישלמו
 תמורת בול שאינו משומש ואינו מקולקל את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחתים למאה•,
 אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה חדשים

 שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
 (ב) לא ידביק אדמ על כרטיס בול משומש.

 mi v'x 1, מלש׳ 1 מה• 1154. ע«' 113.

פ־ 1 מם• 496, עט׳ 49. י ע־־ד 1935, תו 1  
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ה י ו י ט  7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה: פ
 (1) תתרות אספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצדבי דת או צדקה;
 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי

 ושמטרתו העיקרית אינה עשיית דוזהים.
 (ב) חרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן(א), יגיש בקשה למועצה לפני

 שיתחיל במכירת הכרטיסים.
 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי

 צבא־הננד, לישראל המראים לקופאי את פנקם חסגויים.

' י י , כ ! :  8 (א) מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין 0
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברר אם קדימו הוראות חוק עזר זד״
 וכן רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על

 הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן(א).
0 ^ ' • ״ ח ו ר י ס מאיי ל נ  9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דיני — ק
! ו פ י • • ג ל ט — ב  10. חוק עזר לאילת(היטל עינוגים), תשי״ג—1953 ג

.  11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאילת(היטל עינוגים), תשי״ח-1958״. ^

 תוםפת
 (סעיף 2)

 1. כרטיסים בודדים —
 (א) לתיאטרון, אופדה וקינצדט:

 10 עד 75 5
1  76 עד 140 0
2  141 עד 190 0
3  191 עד 240 0
7  241 ע־ד 300 5

1 0  301 עד 400 0
1 5  401 עד 800 0

ה 20% ממחיר הכרטיס ל ע מ  ו

 (ב) להשכרת סירה ציבורית לשיט
 (ג) לשיט בסירה ציבורית

 (ד) לשיט בסירה ציבורית בעלת קרקעית, מסגרת, או גג מזכוכית

 3 ק״ת 360, וזשי״ג, עם׳ 1019.
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 (ח) ל5לעינוגאחר;

 עד 223 66.5
 224 עד 263 80

 264 ומעלה 40% ממחיר הכרטיס.

 2. כרטיס משפחה, כרטיס קיבוץ או כרטיט לעונה — 20% ממהיר הכרטיס.

ר ב ך ב ו נ  נתאשר. ח
 ט׳ בתמוז חשי״ח (27 ביוני 1958) ראש המועצה המקומית אילת

(81000 an) 
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

ת, 1941 ו מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ
 חוק עזר לזכרון־יעקב בדבר&לילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 מתקינה המועצה
 המקומית זברוךיעקב חוק עזר זה:

 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, וכולל

 אבני שפה וקירות תומכים!
 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים)
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 הדיסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים עיקריים

 וכבלי חשמל!
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבניי־שפה, גדרות מגן,
ל וכל עבודה בנכסים הגובלים אח הרחוב הדרושה מ  קירות גבול ופורגי ג

 לסלילתוז
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות ומדשאות ונטיעת עצים וצמחים!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
 (7) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה ]

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר.שחונה על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה ן

 ,כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון, או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אתר, ובין
 שאינו מצופה, וכל חומר אהד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי

 שיקבע המהנדס ז

 1 ע״ר 1941, תוכי 1 טס׳ 1154, עם׳ 119.

 nip 1704 התקנית 814, י״ד ב«ב תיעי״זז,



 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, ובבלל זה ריבית המשתלמת על מיליות שקיבלה
 המועצה לשם חשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסבם אתו

 בדבר אותה סלילה, בניכוי כל סכום שבו השתחפה הממשלה בהוצאות אלה!
 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

 ,בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם ובין
 שאינו מחזיק בהם, וכולל שובר או שוכר־משנה ששכר את הנכם לתקופה של למעלה

 משלוש שנים,
 ״המועצה״ — המועצה המקומית זכרוךיעקב!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן ו

 ״מהנדס״ —אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס העביר
 לו בכתב את סמכויותיו לפי תוק עזר זה.

 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית היא להקצות
 חלק מרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

 . 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.
 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה
 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמעזייז בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום

 המדרכה.

 4. י (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי
 .המועצה. הסלילה תבוצע.בבת אתת, או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה:
 (1) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא
 (2) הנחת הכיסוי, ביו בדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלאו

 (3) סלילת התשתית והכיסוי בהלק מרתבו המלא של הכביש ן
 (4) השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו

 המלא של הכביש.
 (ב) נתקבלה החלטה במועצה בדבר סלילת כביש ברהוב, יודיע ראש המועצה

 בכתב לגעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

 5. בעלי הנכסים הגובלים רחוב שבו נסלל בביש, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות
 סלילתו בדי 75%. סכום השתתפותם זה יחולק ביניהם ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים
 את הרחוב וישולם למועצה, על ידי כל אחד מהם, מיד עמ השלמת הסלילה! ואולם אם
 נסלל הכביש שלבים׳ שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עב
 השלמת כל שלב, את-םבופ השתתפותו בהוצאות אותו שלב, או אותם שלבים שהושלמו

 לפניו, בשיעור האמור.

 6. (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 ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יוכו

 הפרסום.



 (ב) התחילה המועצה בסלילת.כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימת 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

 בתוך שנת הכספים שבח חל יום הפרסום.

ת מהמועצה, כביש או מדרכה אלא־ לפי כתב היתר מאת  7. (א) לא יסלול אדם• ״
 המועצה, ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב ההיתר. התנאים, הפרטית

 והאופן המפורשים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדמ כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורשים
 בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולגבות מאותו אדם את ההוצאות

 שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 כדי 25%.

 8. החליטה המועצה —
 (!) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפר מדרכה לאורך

 הנכסים או לטפל בה!
 (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם!

 (3) לבנות אבני שפה,
 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את כל הוצאות הביצוע בהתאם להוראות

 סעיף 5, שיחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 המפורטות בסעיף 8, יכריע המהנדס בדבר הסכום באישור בכתב.

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם, או בשלחה בדואר במכתב
 רשום הערלד אל אותו אדם לפי מעגו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העהונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאתיים לירות.

 12. חוק עזר לזבחז־יעקב(סלילת דהובזת), תשי׳־־א—21950 — בטל.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרוךיעקב (סלילת רחובות), תשי״ח—1958״.

נ ש ט י ן י ב ר ו ב  צ
 ראש המועצה המקומית זכרוךיעקב

 נתאשר.
 ט׳ בתמוז תשי״ח(27 ביוני 1958)
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