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

ן י מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז^-1957 אנ
 תקגות אלד.:

 1. בתקגד. 14 לתקגות בית המשפט (אגרות), תשי״ז—1957 2 (להלן — התקנות
: ו  העקריות), בתקנת משנה(ב), אחרי פסקה(11) תיווסף פסקה ז

 ״(12) בעד בקשה לבית המשפט הגבוה לצדק כשהמבקש הוא עציר או אסיר״.

: ו  2. בתקנות העיקריות, בתוספת, בפרט 32, במקום פסקה (ד), תבוא פסקה ז
 ״(ד) בעד בקשה למינוי מקבל נכסים, מקבל נכסי שותפות או מנהל עסקי
 שותפות, בין קבוע ובין ארעי, בבתי משפט השלום —.5 לירות, בבתי משפט

 מחוזיים —.10 לירות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון מס׳ 5), תשי״ט—1959״.

ן ז ו ס ר ח נ ׳ בתמוז תשי״ט(16 ביולי 1959) פ  י
) שר המשפטים 7 0 0 5 מ 6  >ח

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148.

 פקודת הכלבת, 1934
 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

ד ו ד י ת ב ו ר ו א מ ם ב פי קו ם ו י ל ו ת ם, ח ת כלבי ק ז ח ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934 וסעיף 20 לפקודת מחלות
, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—31948,  בעלי חיים, 1945 2

ן תקנות אלה:  אני מתקי

 1. בתקנות אלה —

 ״חיה״ — כלב, חתול או קוף!
 ״מאורת בידוד״ — מאורת בידוד של חיות לתצפית כלבת שהוקמה על ידי מנהל השירותים

 הוטריגריים (להלן — המנהל)!
 ״פקח״ — מי שהמנהל מינהו להיות פקח.

 2. חיה שנשכה אדם או בעל חיים חייב בעלה למסרה לפקח לשם הובלתה למאורת
 בידוד, ואם לא דרש פקח מסירתה תוך 24 שעות ממועד הנשיכה, חייב הוא בעצמו

 להובילה למאורת בידוד הקרובה 2יותר.

 3. (א) חיה שהובלה למאורת בידוד תוחזק בה עד 10 ימים מיום הנשיכה שבגללה
דוד(להלן — תקופת המעצר).  הובאה למאורת בי

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 481, עמ׳ 242.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1457, עמי 155.

 3 ע״ר תש״ח, חוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 ,הגדרות

 החז>ןת חיה
ד רו י  במאורת ג

 1724 הובץ וזחקמת 928, י״ז בתמוו תשי״ט, 23.7.1959



ו נלקחד. על ידי פקח תוחזר החיה לבעלה במקום שממנ  (ב) בתום תקופת המעצר'
 או יוציאה הבעל ממאורת הבידוד אם הוא הביאה לשם אלא אס החיה מתה או

 הושמדה כדין לפני כן.

! חיה•; י  4. חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת הבידוד בתום תקופת המעצר כאמור בתקנה 3 י
ה שנעזגה ו ס מ 1 ן ? ^ א , ¡ ¡ ^ 1 , י ת ל ש מ  או סירב לקבלה כשהיא הוחזרה אליו, דשאי רופא וטרינרי מ

 . למוסד מדעי לצורך מחקר.

נה על מאורת אגרות לממו  5. בעת מסירת חיה למאורת בידוד לפי תקנות אלה ישלם בעלה'
:  הבידוד או לפקח, הכל לפי הענין, אגרות אלה

 (1) אגרת החזקה בסך של 500 פרוטה ליום בעד כל תקופת המעצר ?
 (2) אגרת הובלה בסך של—.2 לירות אם החיה נמסרה לפקח.

 6. לתקנות אלה ייקרא ,,תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות השם
 בידוד), תשי״ט—1959״.

 י״ז בסיון תשי״ט(23 ביוני 1959) ק ד י ש ל ו ז
 >חמ 73883) שד החקלאות

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ם י י ל מ י ם כ ם מ י ר י ח ת מ ע י ב ר ק ב ד ו ב  צ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ג
ר:  אני מצווה לאמו

— הגדרות ה  1. בצו ז

 ״מלח בישול״ — מלח בלתי טחון או מלח שנטחן פעם אחת, המכיל לפחות 95% כלוריד
- הנתרן ולא יותר מאשר 3% מלחים אחרים והרטיבות בו אינה עולה על 3%.

 2. (א) המחיר המכסימלי למלח בישול הוא במכירה — מחירים
^ ? ^  .. (1) לצרכן 70 פרוטות לקילוגרם־ ״

 (2) לכל קונה אחר 43 לירות לטונה.
 (ב) המחיר הנקוב בסעיף קטן(א)(2) כולל —

t (1) את מחיר השקים שבהם ארוז מלח בישול 
 (2) בהספקת כמות של חמש טונות ומעלה — גס את הוצאות ההובלה עד

 למקום עסקו של הקונה.

 3. צו מם׳ 373, שפורסם בעתוניס ״הארץ״, ״על המשמר״ ו־״חצופה״ ביום י׳״ד באדר ב׳ ביטו5
 תשי״ז(17 במרס 1957) — בטל.

״ט(2 באוגוסט 1959). תחי?ה  4. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בתמוז תשי

 5. לצו זה. ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכםימליים) (מס׳ 8), השם
 תשי״ט—1959״.

 ב׳ בתמוז תשי״ט (8 ביולי 1959) פ נ ח ס ם פ י ד .
ר המסחר והתעשיה ש 4 m p n n ) 

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 הובץ התתעת 928, י״ז בתמוז תעי״ט, 23.7.1959 1725



 1 פקודת המכרות

ת ו ר ג ר א ב ד  צו ב

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) 1 ת  בתוקף סמכותי לפ-י סעיף 304 (3) לפקודת המכרו
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ד:  לפי כל דין, אניי מצווה לאמו

: ו , במקום פסקה(17) תבוא פסקה ז  תיקי! העי!* - 1. בסעיף 2 לצו המכרות(מסים), תש״ט-1948 3

 ״(17) העתקת מסמך רשום, לרבות רשיון או, חלק ממנו, לכל 100 מלים
 או פחות מהן 5״.

פ 2. לצו זה ייקרא ״צו המכרות (מסים) (תיקון מם׳ 2), תשי״ט—1959״. *  ה

ט ו ב י ב ג כ ד ר ״ט(8 ביולי 1959) מ  ב׳ בתמוז תשי
< שר הפיתוח 7 2 8 1 מ 0 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרר בי, פרק צייר, עמי 010.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1. י

 3 ע״ר תשייט, תוס׳ ב׳ מם׳ 32, עמי 30 ; ק״ת 838, תשיי״ט, עמי 194•

 פקודת שיווק פרי הדר, 1947
ת 1959/60 נ ו ע ר ל ד י ה ק פר ו ו ת לשי י נ כ  ת

, ותקנות פרי הדר  בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לפקודת שיווק פרי הדר, 1947 ג
: ו ית ז , עורכת המועצה לשיווק פרי הדד תכנ  (סמכויות מועצת השיווק), תש״ט—1949 2

ת 1. בתכנית זו — י י ד ג  ה

 ״המועצה״ — המועצה לשיווק פדי הדר(
 ״פדי הדר״ — פרי הדר מכל מין, זן וסוג, למעט אתרוגים!

א! צו  ״פרי ליצוא״ — פרי הדד ראוי ליצוא, שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי י
 ״פרי למאכל״ — פרי הדר ראוי למאכל אדם, שקבלן גדרש לספקו למועצה לצורך אכילתו

 בארץ;
ה!  ״פרי לתעשיה״ — פרי הדד שקבלן נדרש לספקו למועצה לצרכי תעשי

 ״פרדס״ — קרקע נטועה עצי הדר!
 ״אגודה שיתופית״ — אגודה שיתופית של פרדםניס לעיבוד פרדסי חבריה או לשיווק

 יבוליהם!
 ״פרדסן״ — בעל פרדס! אם הוחכר הפרדס — החוכר! אם נמכרו יבולי הפרדס על העץ
 מעוגת 1959/60 — קונה היבולים-, ואם יש לאדם אחד כדין הזכות לנהוג מכוח עצמו

 דין בעלים ביבולי פרדס על העץ מעונת 1959/60 — בעל אותה זכות!
ו!  ״קבלן״ — אדם שאושר על ידי המועצה להיות קבלן לצורך תכנית ז

 ״שיווק״ — יצוא, מכירה או העברת בעלות בדרך אחרת, למעט מכירת יבול על העץ!
 ״דונם״ — דונם מטרי.

 1 עייר 1947, תוס׳ 1 מם׳ 1608, עמי 204; ס״ח 61, חשי׳׳א, עמי 8.

 2 ק״ת 16, תש״0, עמ׳ 204•

 1726 קובץ התקנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 23.7.1959



י המועצה בלבד, ויבוצע ד י  2. : ״ שיווק פרי הדר הנמצא לרכזות פרדםנים וקבלנים הוא ל
 על ידיה במישרין או באמצעות סוכנים שתמנה למטרה זו. 1

 3. (א) ואלד. הקבלנים שאושרו על ידי המועצה!
 (1) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בא״י, אגודה שיתופית בע״מ!

 (2) יכין, אגודה שיתופית חקלאית בע״מ!

 (3) תנובה—אכספודט, אגודה חקלאית שיתופית לשיווק תוצרת משקי העובדים
 העברים בע״מ!

 (4) פריתז, אגודה שיתופית לשיווק פרי הדר בע״מ!

 (5) איחוד משלחי הדרים בישראל בע״מ!
3י***=»«. * י דו  (6) ^^«י

 (ב) קבלן יחתום על התחייבות, בנוסח שהמועצה תקבע, בכל עת שיידרש לכך על
 ידי המועצה.

 (ג) המועצה רשאית לדרוש מקבלן תיקון בתקנות התאגדותו, במידה שהתיקון
ו על פי  דרוש כדי לאפשר לו לקיים הוראותיה של תכנית זו או הוראות המועצה שניתנ

ית או על פי מפקודה.  התכנ

 4. (א) לא ישווק פדי מדד של פרדסן, אלא אם מפרדסן צמוד לקבלן או למועצה
ית זו.  במישרין בהתאם להוראות תכנ

 . (ב) פרדסן ששטח פרדסו עולה על דונם אחד חיים להתקשר קשר הצמדה לקבלן
 בהתאם להוראות תכנית זו. תקופת ההצמדה מתחילה ביום כ״ו בתמוז תשי״ט (1 באוגוסט

ום כ״ז באב תשי״ט (31 באוגוסט 1959) (להלן — המועד הקובע). בי ימת.  1959) ומסתי

 (ג) פרדסן שהיה צמוד לקבלן לצדכי התכנית לשיווק פרי הדר לעונת 1958/59
ת זו, זולת אם הודיע למועצה בכתב תוך י ד אל אותו קבלן גם לצורך תכנ  רואים אותו כצמו

 המועד הקובע על ביטול ההצמדה.

 (ד) פרדסן שלא היה צמוד לקבלן, או ביטל את צמידותו לקבלן ולא התקשר קשר
ניה — לקבלן או,  הצמדה לקבלן אחד תוך המועד הקובע, תצמידו המועצה — לפי ראות עי
 אם אין לדעתה אפשרות מעשית לכך, תצמידו אליה במישרין, ותודיע על כך בכתב לפרדסן,
 ומתאריך אותה הודעה יראו אותו קשור קשר הצמדה לאותו קבלן או למועצה במישרין,

 מכל לפי הענין, כאילו הוסכם בינו לבין אותו קבלן או בינו לבין המועצה בדבר שיווק.
ד לקבלן פרדסן ששטח ת! ובלבד שהמועצה לא תצמי לו  פרי הדר מפרדסו על בסיס של עמי

 פרדסו אינו עולה על דונם אחד, אלא על פייבקשה בכתב מאת הפרדסן.

 (ה) מכר פרדסן פרי הדר על העץ מיבול העונה 1959/60, חייבים המוכר והקונה
 להודיע על כך בכתב למועצה, ואם בזמן המכירה כבר הוצמד המוכר לקבלן לעונת
 1959/60 — גם לאותו קבלן, תוך שבעה ימים מתאריך המכירה או מתאריך פרסום תכנית
 זו ברשומות, מכל לפי מתאריך המאוחר יותר, ולפרט באותה הודעה את מקום הפרדס ואת

 שם הקונה ומענו.

 (ו) פרדסן חבר אגודה שיתופית, לרבות אדם שקנה מאותו פרדסן את יבולי פרדסו
 על העץ מעונת 1959/60, יוצמד לקבלן באמצעות אותה אגודה שיתופית בלבד, אלא אס
 הגיש למועצה תוך המועד הקובע הסכמה בכתב של אותה אגודה שיתופית להצמדתו

 קונץ.התמנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 23.7.1959



) תחול הודאה זו גם אם אותר׳ פרדסן,, או אדם ג )  • הישירו} לקבלן. .למדות האמור בסעיף קטן
ית  שקנה את יבולי פרדסו על העץ מעונת 1958/59, הוצמד במישרין לקבלן לצדבי התבנ

 לשיווק פרי הדר לעונת 1958/59.

 (ז) רכש אדם פרדס או יבול של פרדס לאחר תום המועד הקובע, יראוהו לענין
 אותו פרדס או יבול צמוד אל הקבלן שאליו הוצמד המוכר.

 (ח) הודיע פרדסן בכתב למועצה תוך המועד הקובע בדבר הצמדתו לקבלן אחר
 או בדבר השארת הצמדתו לקבלו שאליו היה צמוד לצרכי התכנית לשיווק פרי הדר
 לעונת 1958/59, לא תהיה הודעה זו ניתנת לשינוי על ידי הודעה מאוחרת יותר אף אם

 נמסרה לפני תום המועד הקובע.

 (ט) בכפוף ליתד הוראות סעיף זה רשאי פרדסן להיצמד לקבלנים שונים בקשר
ם או לחלקי פרדס מסויימים שונים שברשותו.  לפרדסים שתי

 (י) הודיע קבלן למועצה בכתב תוך המועד הקובע כי נערך הסכם חתום על ידי
יב אותו פרדסן  פרדסן לא לפני יום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959) לפיו התחי
 להצמיד את עצמו אל אותו קבלן לעונת 1959/60, דין הסכם זה כדין הודעה ראשונה של

 אותו פרדסן לפי סעיף קטן(ח). הוראה זו כפופה להוראות סעיף קטן(ו).
 (יא) נמסר פרדס לעיבוד וניצול לפי חוזה השאלה והותנה באותו חוזה כי שיווק
 יבולי אותו פרדס יבוצע באמצעות משווק שיאושר על ידי משאיל הפרדס, והודע על כך
וצמד אותו פרדס לקבלן ולא תבוטל ולא תשונה הצמדתו  למועצה תוך המועד הקובע, לא י

 אלא באישור מוקדם בכתב של אותו משאיל.

ית  5. (א) מצאה המועצה שקבלן לא מילא אחרי הודאה של הפקודה או של התכנ
 שנערכה לפיה, או אחרי הוראה של המועצה שניתנה על פי התכנית האמורה, רשאית היא
 לבטל בכל עת את אישורו כקבלן, ולהורות על חיסול חשבונותיו עם המועצה ועם הפד־

 דסנים שהיו צמודים אליו עד אותה שעה, ועל הצמדת אותם פדדםנים לקבלנים אחדים.

 (ב) אדם שהמועצה החליטה לבטל את אישורו כקבלן כאמור, דשאי לערוד על
 החלטת המועצה בפני מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל תוך שבעה ימים מיום
 ;מסירת החלטת המועצה לידיו. החלטת מועצת הפיקוח על פרי ההדר של ישראל היא
 סופית. לא הוגש ערר, תבוצע החלטת המועצה עם תום המועד להגשת הערר. הוגש ערר,

י ועומד.  לא תבוצע החלטת המועצה כל עוד הערר תלו

 6. (א) המועצה תערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל קבלן בהזמנות פרי הדר
 לצרכי שיווק (להלן — מפתח הקבלנים) > חלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים, לכל זן
 וזן של פרי הדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות הכלליות של פדי ההדר ברוטו מכל זן וזן

 שסיפק למועצה לשם שיווק בעונת 1958/59, במידה שאין הודאה אחרת בסעיף זה.

ו צמודים בעונת 1958/59, ו הי  (ב) ביטלו פדדםנים קשר הצמדה לקבלן, שאלי
נת  או חל שינוי בשטחי פרדסיהם, או הוצמדו פרדסנים לקבלן שלא היו צמודים אליו בעו
נוי בחלקו של פרדסן לעומת חלקו בעונת 1958/59 לפי הוראות סעיף  1958/59, או חל שי

 קטן 7 (ב), יחולו בחלקו של אותו קבלן במפתח הקבלנים שינויים מתאימים לכך.

 7. (א) קבלן יערוך רשימה שבה יפורט חלקו של כל פרדסן הצמוד אליו בהזמנות
 פרי הדד לשם מסירתו למועצה (להלן — מפתח הפרדסנים)! חלקו של כל פרדסן במפתח
 הפרדסנים, לכל זן וזן של פרי ההדר לחוד, ייקבע בהתאם לכמויות הכלליות של פרי
 ההדר ברוטו מכל זן וזן שסופקו מפרדסיו למועצה לשם שיווק בעונת 1958/59, בהתחשב

 עם שינויים שחלו בשטחי פרדסיו.

 יניסו?' אישור

 טפתח׳5הםפקת
 פרי הדר ע5

 ידי הקבלנים

 מפתח להספקת
 פרי הדר על

ס י  ידי פרדסנ
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 מקבלנים
 ופרדסנים

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ייקבע חלקו של פרדסן במפתח הפרדסנים
י או השלישי בלבד לפי  ביחס לכל פרדס הנותן בעונת 1959/60 את יבולו הראשון או השנ

 ה^רכת יבולים מוקדמת שתבוצע על ידי המועצה.

 8. (א) המועצה תזמין מהקבלניס, תוך תקופות קבועות על ידיה, פרי ליצוא או פרי הזמנת פרי הווי,,
 למאכל לשם שיווק, מכל זן וזן לחוד, בהתאם לחלקו של כל קבלן במפתח הקבלנים או
 או שלא בהתאם לחלקו, אם נתקבלה על כך במועצה החלטה פה אחד. קבלן חייב לספק
 למועצה, או למי שהמועצה תורה, פרי ליצוא או למאכל, בטיב, בכמויות, במקומות
 ובזמנים שהמועצה תקבע מזמן לזמן בכתב ומהזנים שתקבע, בצירוף מיפרט מדוייק ונכון
 של כל משלוח של פרי הדר שסופק. קבלן יספק למועצה או למי שהמועצה תורה את יתרת
י ההדר העומדת לרשותו מזמן לזמן כפרי לתעשיה, אולם המועצה רשאית מזמן לזמן,  פד
 בהודעה בכתב לקבלנים, לעכב את הספקת הפרי לתעשיה, להגבילה או להסדירה בכל

 צורה אחרת.

 (ב) קבלן רשאי וחייב, תוך תקופות קבועות על ידיו, להזמין ולקבל מהפרדםנים
 הצמודים אליו ומהם בלבד, לשם ביצוע הזמנותיה של המועצה לפי סעיף קטן (א), פרי • ..

 ליצוא או פדי למאכל, מכל זן לחוד, בהתאם לחלקו של כל פרדסן במפתח הפרדסנים
 או שלא בהתאם לחלקו של כל פרדסן כאמור, אם נתקבל על כך אישור בכתב מאת
ו הוא צמוד, את יתרת פרי ההדר העומדת לרשותו  המועצה > פרדסן יספק לקבלן שאלי
 מזמן לזמן, בפרי לתעשיה, בהתחשב" עם כל עיכוב, הגבלה או הסדר שנקבעו על ידי

 המועצה בהתאם לםמכויותיה לפי סעיף קטן(א).

 (ג) ׳למרות האמור בסעיף קטן (ב) רשאי קבלן, על פי הוראות המועצה, לקבל
. , פדי למאכל מבתי האריזה העומדים לרשותו, במקום להזמינו ולקבלו, כולו או מקצתו ' 

 מכל פרדסן הצמוד אליו בהתאם לחלקו במפתח הפרדסנים, ובלבד שיזכה את הפרדסן
 בהפרש התמורה נטו שבין הפרי לתעשיה לבין הפרי למאכל, כפי שייקבע על ידי המועצה,

 בעד כל כמות הפרי למאכל שקיבל כאמור מבתי האריזה.
 .,(ד) המועצה תשווק את פרי: ההדר של פרדסנים הצמודים אליה במישרין כפרי
 למאכל או כפרי לתעשיה בלבד בכל צורה שתמצא לנכון, ותקבע את דמי הפדיון לאותם
 פרדםנים במישרין לפי כל שיטת חישוב שתמצא לנכון, והוראות סעיף 10 יחולו על המועצה

 ועל אותם פרדסנים כאילו היתה •המועצה קבלן לצורך אותו סעיף.

 9. (א) לא מילא קבלן אחרי הוראה מהוראות המועצה לפי סעיף 8 או דרישה אחריות
ל ?קיום הוראות• ע ן  מדרישותיה בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 3 לפקודה, תהיה. המועצה רשאית, להוציא ^

נו אותה הוראה או דרישה, בכל דרך שתיראה לה, וכן לחייב אותו בכל הפסד  על חשבו
 או נזק שנגרם, לדעתה, בקשר לכך.

 (ב) נמצא כי פדי הדר שהמועצה סיפקה לקונה לא היה בהתאם להזמנת המועצה
 מהקבלן שסיפק אותו פרי הדד או שלא התאים בטיבו, מיונו או אריזתו לתנאים שנקבעו
 בבל חיקוק והמועצה שילמה לאותו קונה דמי נזק או פיצויים, או הופחת מחיר פדי ההדר
 , בקשר לכך, חייב הקבלן שסיפק למועצה אותו פרי הדד להחזיר לה כל סכום שהיא שילמה
 או שהופחת כאמור ז אגלם המועצה, בטדם שתגבה מהקבלן אותו תשלום, תתן לו הזדמנות
 להוכיח כי הדבר היה באשמתה היא, ומשהצליח להוכיח זאת, יחול ההפסד האמור על

 הפדיון הכללי של פדי ההדר.

 (ג) נדרש קבלן לספק כמות פדי ליצוא לאניה מםויימת ולא סיפקה, רשאית
 המועצה לדחות את תאריך קבלת אותה כמות פדי ליצוא מאותו קבלן לתקופה שתמצא י:

 לנכון.
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 (ד) נדרש קבלן לספק כמות פרי למאכל לתאריך מםויים ולא סיפקה, תנוכה
 אותה כמות פדי למאכל מחלקו במפתח הקבלנים. ,

ו לאניה מםויימת  (ה) סירבה המועצה לקבל מקבלן כמות פרי ליצוא שהזמינה ממנ
 ולא היה הדבר באשמת הקבלן, תשלם המועצה מהפדיון הכללי של פרי ההדר את סכום ;

 ההפסד שייגרם לאותו קבלן מחמת עיכוב היצוא של אותה כמות פרי ליצוא.
 (ו) נדרש פרדסן בכתב לספק לקבלן כמות פרי הדר בהתאם לחלקו במפתח
 הפרדסנים ולא סיפקה למועד הקבוע, רשאי אותו קבלן, לשם ביצוע כל הזמנה של המועצה,
 לקבל אותה כמות פרי ההדר מכל פרדסן אחר הצמוד אליו, ולדחות את תאריך קבלת אותה
 כמות פרי ההדר מהפרדםן שלא סיפקה כאמור לתקופה שימצא לנכון. היה אותו פרי הדר
 פרי למאכל, ובגלל אי הספקה זו לא ביצע הקבלן את הזמנת המועצה, תנוכה אותה כמות

 פרי למאכל מחלקו של אותו פרדסן במפתח הפרדסנים.

; 10. (א) הפרדסן יקטוף את פרי ההדר שבפרדסו, יתלשו, יארזו, או ימסרו לאריזה, ?  )רדפ? יקנ

 ויספקו לקבלן לשם שיווק, כולו או מקצתו, על פי הוראות בכתב מאת הקבלן שאליו הוא
 צמוד, ולא יעשה אחת הפעולות האמורות שלא לפי הוראות הקבלן שאליו הוא צמוד
 בהתאם להוראות אלה. הוצמד פרדסן לקבלן באמצעות אגודה שיתופית, יבצע הפרדסן

 את כל האמור באמצעות אותה אגודה שיתופית ועל פי הוראותיה בלבד.

(א) על ידי  (ב) קבלן חייב להודיע למועצה בדבר כל הפרה של הוראות סעיף קטן
ד לאחד שאותה הפרה הגיעה לידיעתו. לצורך סעיף קטן זה יראו  פרדסן הצמוד אליו מי

 את ידיעתם של סוכני הקבלן או עובדיו האחראים כידיעת הקבלן.

 (ג) קטף, תלש או ארז פרדסן פרי הדר בפרדסו שלא בהתאם להוראות סעיף קטן
 (א), ישווק אותו פרי הדר, על פי היראות המועצה בכתב, כפרי לתעשיה בלבד.

 (ד) נמצא פרי הדר שנארז בבית אריזה ממויין או ארוז לצדכי יצוא שלא כדין
 במידה המעידה, לדעת המועצה, על זדון או רשלנות או חוסר יעילות בפיקוח על עבודת
 המיון או האריזה באותו בית אריזה, יעסיק הקבלן שאותו בית אריזה מספק לו פרי הדר
ה ובתנאי עבודה די  לשיווק, אם יידרש לכך בכתב על ידי המועצה, אדם שיאושר לכך על י
 ומשכורת שייקבעו על ידיה, לפקח על המיון והאריזה באותו בית אריזה על חשבונו של
 אותו קבלן לתקופה שהמועצה תקבע. הקבלן יגבה את ההוצאות שנגרמו לו בקשר לכך

 מפדיון פרי ההדר ששווק באמצעותו מאותו בית אריזה.

 ׳ (ה) תמורת ארגון והנהלה של כל הפעולות הקשורות בשיווק פרי ההדר של
 פרדסו, החל מקטיפתו ועד למסירתו למועצה או לאחר, בהתאם להוראותיה, ישלם הפרדסן

 לקבלן דמי עמילות שלא יעלו על —
 (1) 100 פרוטות לכל תיבת פרי הדר ששווקה מאותו פרדס — אם, אותו

 , י פרי הדד ארוז בתיבות >•
5 מהמחיר שאותו קבלן קיבל מהמועצה תמורת פדי הדד ששווק % (2) 

 מאותו פרדס — אם אותו פרי הדד אינו ארוז בתיבות.

ת 11. (א) דמי הפדיון שיתקבלו תמורת שיווק פרי ההדר מכל זן לחוד, וכל תשלום ו המנ  0י15?ת ו

 שיתקבל בקשר לכך, יהוו סיבולת נפרדת. המועצה רשאית, בתחומי כל סיבולת נפרדת,
 לסווג את פרי ההדר ששוו ק — לסוגים שונים לפי כל מבחן, לרבות מבחן המנינים

 שהמועצה תמצא לנכון, ולקבוע לסוגים אלה מחירים שונים.
 (ב) המועצה רשאית לחלק את עונת השיווק לתקופות שונות,• ולקבוע הטבות
 שישולמו בעד פרי הדר, מהסוגים שהמועצה תקבע, שסופק לה — לפי דרישתה — תוך

 כל תקופה כזאת. הטבות אלה ישולמו לכל זן מתוך הסיבולת הנפרדת לאותו זן.
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ן ו י פד  חלוקת -

 אריות ליצוא

 בקורת פרי
 למאכל והעברת

 פרי לתעשיה

 ספרי החשבונות ׳
 ומשירת פריטים

 החזרת
 היתרי הובלה

 איסור הוצאת
 פרי הדרמפרדם

 12. (א) המועצה תחלק בין הקבלנים את י דמי׳ הפדיון שתקבל תמורת שיווק פרי ההדר
 שסיפקו,לה ובל תשלום שתקבל בקשר לכך, במפרעות ובשיעורים שתקבע מפעם לפעם,...

 באופן יחסי לכמויות פרי ההדר שסיפק כל אחד מהם ובהתאם לשיטת סיבולת של המועצה.
 המועצה רשאית לנכות מדמי פדיון אלה את כל הוצאותיה בקשר לביצוע סמכויותיה
 ותפקידיה לצורך שיווק פרי הדר וכל הכרוך בכך, ולקבוע את שיטת החישוב של הוצאות
 אלה, ולנכות מדמי פדיון אלה כל סכום שהיא רשאית לנכותו כך על פי כל חיקוק, וכן

 לנכות מהשתלום לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו.בהתאם להוראות תכנית זו.
 (ב) קבלן יחלק בין הפרדסנים הצמודים אליו כל סכום שקיבל מהמועצה כאמור
 בסעיף קטן(א) באופן יחסי לכמויות פרי ההדר שכל אחד מהם סיפק לו ובהתאם לשיטת
 הסיבולת של המועצה, או לפי שיטת סיבולת מיוחדת של אותו קבלן שאושרה על ידי
 המועצה, אולם כל סכום ששולם בהענקה, כהפסד או כפיצוי לאותו קבלן או על ידיו,
 ייזקפו לחובת חשבונו של אותו פרדסן שהוכח כי בקשר לשיווק פרי פרדסו שולמו

 הסכומים כאמור, ואם אותו הפסד או פיצוי שולם באשמת הקבלן, ישא בו הוא לבדו.

 13. (א) לא ייארז פרי הדד ליצוא אלא בחמרי אריזה שסופקו עלייידי המועצה, פרט
 למקרים שבהם התירה המועצה בכתב את האריזה בחמרים אחדים.

 (ב) לא ייארז פדי הדד ליצוא אלא בבתי אריזה מרכזיים שאושרו למטרה זו על
 ידי המועצה.

 (ג) מהוגאדיך שהמועצה תקבע לא ייארז פרי הדד ליצוא אלא אם עבר י תהליך
 רחיצה ודינוג.

 (ד) הוראות הסעיפים הקטנים (ב) ו־(ג) לא יחולו על פדי הדד מאותם הסוגים או
 מאותם האזורים שהמועצה תקבעם.

 14. (א) פדי הדר שסופק. כפרי למאכל, רשאית המועצה לערוך בקורת בנוגע לטיבו
 על ידי מבקרים, במקומות ובשיטה שהיא תקבע. מצא מבקר שפרי הדר שסופק כאמור
 אינו ראוי למאכל בהתאם לקביעותיה של המועצה, רשאית המועצה להודות שיראו פרי

 הדד כזה למעשיה וישתמשו בו בהתאם לכך או שינהגו בו בכל דדך אחרת.
 (ב) נתפש פרי הדר,שהובל או שווק או הוחםן שלא לפי הוראות כל דין, תשווק
 המועצה אותו פרי הדר בכל צורה שתיראה בעיניה, ותמורתו תחושב לפי מחירי הפרי

 לתעשיה ותופקד בקופת המועצה לזכות בעליו.

 15. (א) קבלן ינהל ספרי חשבונות נפרדים בקשר לעסקיו כקבלן.
 (ב) קבלן ימסור בכתב למועצה, לפי דרישתה, ידיעות ופרטים בכל ענין הקשור

 בשיווק פדי הדר של הפרדסנים הצמודים אליו.

 16. (א) קבלן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מתאריך שבו נדרש לכך בכתב,
כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה, שקיבלו מהמועצה ולא מסדו' : 

 .לפרדסן הצמוד אליו לשם משלוח פרי הדר בהתאם להזמנותיו או להוראותיו.
 (ב) פרדסן חייב למסור למועצה, תוך שבעה ימים מהתאריך בו נדרש לכך בכתב,
 כל טופס של רשיון להובלת פרי הדר מטעם המועצה שקיבל מקבלן או'מהמועצה, במישרין
 או בעקיפין, ולא סיפק לפיו פרי הדר בהתאם להזמנות הקבלן שאליו הוא צמוד או בהתאם

 להוראותיו.

 17. לא יוציא אדם ולא ירשה להוציא מתחומי פרדס פדי הדר, אלא בהתאם להוראות
 המועצה או קבלן.

 ׳קוב׳( התקנות 928, י״ז בתמוז חשי׳׳ט, 23.7.1989 1731



 18*, (א) כל סכסוך בין פרדסן לבין קבלן שאליו הוא צמוד, בקשר לשיווק פדי הדר,
 מסירתו, חלוקת הפדיון, או בקשר לכל ענין אחר, הכרוך בהוראות תמית זו, יימסר להכרעת

 בורר או בודדים שיתמנו לכך על ידי יושב ראש המועצה.
 (ב) הבוררים לא יהיו קשורים בדיני הראיות ובתקנות הדיון הנהוגים בבתי המשפט.

 תכנית זו חלה על פדי הדר מיבול העונה 1959/60.

 בוררות

 על אף האמור בתכנית זו —
 י(1) רשאית המועצה, בהודעה שתפורסם ברשומות, להוציא מזמן לזמן זנים,
 מינים, או סוגים של פרי הדר מכלל הודאות תכנית זו, בולן או מקצתן, ולהתיר
 את שיווקם, מכירתם או הובלתם, ללא כל הגבלות או בהגבלות ובתנאים שתקבע

 בהודעה האמורה ז
 (2) רשאית אגודה שיתופית לקבוע בינה לבין הבדיה כל שיטה של הספקת
 פרי הדר לצרכי שיווק, של סיבולת, של חלוקת פדיון ושל בירוד סכסוכים,

 בהתחשב עם הודאות תקנותיה בלבד«
 (3) לענין הסעיפים 7, 8 (ב), 8 (ג), 9 (ו) ו־12(ב) — תבוא האגודה השיתופית

 במקום הפרדסנים שהוצמדו לקבלן באמצעותה.

 העובר על הוראות תכנית זו, דינו כאמור בסעיף 13 לפקודה.

 י לתכנית זו ייקרא ״תכנית לשיווק פדי הדר לעונת 1959/60״.

.19 

.20 

.21 
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ז ו ש ל י ד  ק
 שר,החקלאות

 יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר

 י״א בתמוז תשי״ט(17 ביולי 1959)
 (חמ 73702)

 תחו5ה

 סייניפ

 ,ענשיפ

 השפ

 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 חוק עזר בדבר אגרות הובלה ותשלומים שונים

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 ג
 מתקין חוק עזר זה:

 תיקי! ח?ק ב׳ 1, בחלק ב׳ לתוספת לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות הובלה ותשלומים

, במקום הפרט ״זבלים ודשנים 22 ב״ יבוא: ת שונים), תשי״ז—1957 2 פ ס ו ת 5 

 ״זבלים כימיים ודשנים 20 ב״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגדות הובלה ותשלומים
 שונים)(תיקון מם׳ 5), תשי״ט—1959״,

ד ו ר  נתאשד. מ. ם ב י
 ב׳ בתמוז תשי״ט(8ו ביולי 1959) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 (חמ 75622)

 מ ש ה כ ר מ ל
 שר התחבורה

 1 ע׳״׳ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 593, עמ׳ 169.

 2 ס״ת 718, תשי״ז, עמי 1685 ; ?׳׳ת 911, תשי״ט, עמ׳ 1459.

 1732 קובץ התקגות 928, י״ו בתמח תש י״ט, 23.7.1959



 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 חוק עזר בדבר אגרות הובלה ותשלומים שונים • •< ••:

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 11936, אנ
: ה  מתקין חוק עזר ז

ות (אגרות הובא? החלפת מלק״ד׳  1. במקום חלק ד׳ לתוספת לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתי
ת פ פ ו ת 5 : ה א חלק ז ו ב י ,  ותשלומיםשוגים), תשי״ז—1957 2

 ״חלק ד׳
ר ג׳  מור א׳ טור ב׳ טו

 משאות המרחק שיעור האגרה
 לטונה בלירות

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לרמלה, ללוד ולרחובות 2.640
 מזוט מאזור הנפט ובתי^הזיקוק בחיפה לתל־אביב־יפו ולפתח־תקוה 2.400
 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה להר־טוב 3.600
 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לירושלים 5.050

 מזוט מאזור הנפט ובתי־הזיקוק בחיפה לבאר־שבע 5.020״

ות(אגרות הובלה ותשלומים השם  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתי
 שוגים)(תיקון מם׳ 6), תשי״ט—1959״.

ר ו ד ב י  י נתאשר. מ. ס
 א׳ בתמוז תשי״ט(7 ביולי 1959) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 (חט 75622)

 מ ש ה כ ר מ ל
 : - שר התחבורה

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 593, עמ׳ 169.

 2 ק״ת 718, תשי״ז, עמי 1685 ; ק״ת 871, תשי״ט, עט׳ 761•

 תיקון טעות

 בתקגות הירושה (תיקון), תשי״ח—1958, שפורסמו בקובץ התקגות 777, תשי״ח,
 עמ׳ 840> בתקנה 5, בתקנה 11א(א), במקום ״הוראות התקנה 26״ צ״ל ״הודאות התקגה 86״,

 ו׳ בתמוז תשי״ט(12 ביולי 1959)
ן ז ו ר ס • ח נ  >חמ 70641 פ

 שר המשפטים

 קובץ התקנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 23.7.1959 1733



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ע י ד ו ת מ י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ו בדבר ה  צ

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 1
ר: , אני מצווה לאמו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח־--1948 2

, בפרט (לב) —  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ה—1958 3
/ במקום ״38 עד 40, וחלקי חלקות 5, 6, 9  (1) בישוב ״אחיסמך״, בקטע ״החלקות׳
 עד 15,13 עד 21 בגוש 4023״ יבוא ״7 עד 24,22,9 עד 38,33,31 עד 40 וחלקי

 הלקות 10,6,5 עד 15,13 עד 21 בגוש 4023״ ;
 (2) בישוב ״בית־נחמיה״, בקטע ״החלקות״ —

 (א) במקום ״11 עד 14 בגוש 4138 !״ — יבוא ״1 עד 14 בגוש 4138 !״
 ״ (ב) במקום ״1 עד 21, 23, 25, 30, 99 עד 119 וחלק מחלקה 24 בגוש 4815 ,״
ד 99,30,25,23,21 עד 120 יחלק מחלקה 24 בגוש 4815 כמםומן  יבוא ״1 ע

 במפה*״
 ־ (3) בישוב ״ברקת״ ----¬

 (א) בקטע ״הגושים״, בגוש 4612 יימחק ״48,47,״ «
 (ב) בקטע ״החלקות״, בגוש 4606, במקום ״1 עד 23,״ יבוא ״1 עד 3, 5 עד

 23,״.
- (4) בישוב ״בן־שמן שיכון״, בקטע ״החלקות״, בגוש 4067 יימחק ״71״ !

״ ייווסף ״חלקות 1 עד 8 ך בקטע ״הגושים״ אחרי ״הגבול המערבי תו נ ג  , (5) בישוב ״
 וחלק מחלקה 58״

 (6) בישוב ״חדיד״, בקטע ״החלקות״, במקום ״95,93 עד 102, 106,104 עד 126,
 128, 129 וחלק מחלקה 92 בגוש 4487 כמםומן במפה״ יבוא ״93 עד 126,

 128 עד 131 וחלק מחלקה 92 בגוש 4487 כמסומן במפה״!
 , (7) בישוב ,-טידת־יהודה״, בקטע ״החלקות״ בגוש 4612, במקום ״44 עד 50,״ יבוא

 ״44 עד 46, 49, 50,״ ;
: ה  י (8) בישוב ״נחלים״, במקום קטע ,,החלקות״ יבוא קטע ז

 ״החלקות: 25 עד 36, וחלק מחלקות 1, 23, 24 בגוש 4043 כמםומן במפה!
 52,40,35 וחלק מחלקות 1 עד 7,5 עד 11,9 עד 36,34 עד 41,39,
 43 עד 51 בגוש 4044 כמסומן במפה! 27, 32 עד 35, 52 וחלק
 מחלקות 10 עד 16, 18, 19, 21 עד 23, 28, 48, 49, 51, 54 בגוש
 4046 כמסומן במפה* 14 עד 18, 35 עד 37 וחלק מחלקות 1 עד 13,
 19 עד 23, 26, 27 בגוש 4047 כמסומן במפה $ חלק מחלקות 1, 2,
,38 ,36 ,33 ,32 ,29 ,28 ,25 ,24 ,21 ,20 ,17 ,16 ,13 ,12 ,9 ,8 ,5 ,4 
 41, 45,42, 46, 49, 50, 53, 54, בגוש 6237 כמסומן במפה ז 32 עד
 • 40 וחלק מחלקה 42 בגוש 6289 כמםומן במפה! 37 עד 52, 54 וחלק

 מחלקות 11 עד 21, 53 בגוש 6290 כמסומן במפה.״

 \ ע״ר 1941, תוס׳ 1 טפ׳ 1154, עמי 119.
-עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1. 2 

 3 ק״ת 797, ת׳עי״וו, עמי 1256.

 קובץ התקנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 23.7-1959



 (9) מתחת ילקו,בקטע ״החלקות״-- :
 ;(א) בגוש 4484, בקטע החלקות, במקום ״152 עד 154,״ יבוא ״152 עד 155,״

 ובקטע ״חלק מחלקות״ יימחק ״155״ !
 (ב) בגוש 4488, במקום ״141,139 עד 144,״ יבוא ״142 עד 144,״.

ט ש  2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזודיות) (מודיעים, תיקון), ה
 תשי״ט—1959״.

 ל׳ בסיון תשי״ט(6 ביולי 1959) י ש ד א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
) שר הפנים 8 0 0 מ 1 ז י ) , 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית עזתה

 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 ־

) _ תיקח א מ ט ( ר פ  1, בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—958! 3, ב
 (1) שם הישוב צומח!־׳ והשטח המסומן לצדו בטור ב׳ — יימחקו5

 (2) במקום שם הישוב שוקדה והשטח המסומן לצדו בטור ב׳ יבוא ״שוקדה —
 השטחים המסומנים במפה באותיות יד׳ טו׳ ״.

 2. לצו זה ייקרא ,(צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(עזתה, תיקון), תשי״ט— השט
 1959״.

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  ל׳ בסיון תשי״ט(6 ביולי 1959) י
) י שר הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 פרט (טא)

 ע״ר 1941, תופ׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
 : עייר תש״ח, תופ׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 ק׳׳ת 797 תשי׳׳ח, עט׳ 1256; ק״ת 819, תשי״ח, עט׳ 1772.

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבארישבע בדבר אגרות שוק הבהמות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקיגה מועצת עידית באר־
 שבע חוק עזר זה: • .

 1. בסעיף 3 לתוספת ב׳ לחוקי עזר למועצת עירית באר־שבע, 1935 2 — תיקון סעי!* 3
 (1) בפסקה(א), במקום ״5״ יבוא ״250״,

 (2) בפסקה(ב), במקום ״10״ יבוא ״500״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למועצת עירית באד־שבע (תיקון), .תשי״ט—1959״. השפ

ה ו י ב  גתאשד. • ד. ט ו
 י״ז בםיון תשי״ט(23 ביוני 1959) ראש עידית באר־שבע'

, . , y. 1 (86216 חט) 

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 * ע״ר 1934, תופ׳ 1 טפ׳ 414, עט׳ 1.
 2 ע״ר 1935, תום׳ 2 טפ׳ 552, עט׳ 1153.

L735 23.7.1959 ,קוב׳ז התקנות 928, יי ז בתטוז תשיי׳׳ט 



 פקודת העיריות, 1934
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ת בדבר מ פ צ ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
: ה  צפת חוק עזר ז

: ה , יבוא סעיף ז  החלפת סעי!* 6 1. במקום סעיף 6 לחוק עזר לצפת (מודעות ושלטים), תשי״ט—1959 2

 ״דרכי פרסום 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות
 אפודות ,

 מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, בלי רבב או

 בעלי חיים.״
פ - 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לצפת (מודעות ושלטים) (תיקון), תשי׳י׳ט—1959״. מ י  י

ן ה כ  נתאשר. א. ה
 א׳ בסיון תשי״ט (7 ביוני 1959) ראש עירית צפת

 (חמ 89404)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 [ ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.
 2 ק״ת 884, תשי״ט, עמ׳ 1052.

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

ם י ק ס ם ע ר מ ב ד ה ב י י רב ג ־ ה אל ק א ב ר ל ז ק ע  חו

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
נה המועצה המקומית באקר, אל־גרבייה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקי

ה:  עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לבאקה אל־גרבייה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—31956
: ו  (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת ז

 החלפת התוספת

 המס בלירות

22.500 
7.500 

3.250 
3 

22.500 

 תיאור המלאכה או העסק

 ״תופפת

 שיעור המס לשנה
 המס בלירות

 בנאי
- לכל ראש בקר  גידול בקר -

 גידול צאן — לכל ראש —
ם  כבשי

 עזים
- מכירה  דגים -

22.500 
22.500 
45 
33.750 
67.500 
67.500 

ר המלאכה או העסק  תיאו

 בגדים משומשים — מכירה
 בדים — מכירה

 ביצים — מכירה
ת בד  בי

ת קפה  בי
 בלוקים לבנין — תעשיה

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

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

 3 ק״ת 644, תשי״ז, עמי 189.

 1736 קובץ התקנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 23.7.1959



ר הטלאכה או העמק הטם בלירות ר המלאכה או העסק הטס בלירות י• י תיאו  תיאו

 הובלה — מאפיה או תנוד 45
נית — מגהצה או מכבסה 11.250 ות משא — לכל מכו י נ  במכו

ת י 45 מהנדס 90 ו נ  מהנדס 90 עד 3 טו
ות 67,500 נ  למעלה מ־3 טו

נית 67.500 מכונאי 33.750 ניות — לכל מו  במו
 בגמלים, — לכל גמל 15.750 מסגר 45
 חברת אוטובוסים 150 מסעדה 11.250
ת סיד או פחם 33.750  חברה לשיווק חלב 225 משרפו
ת למוטורים 7.500 ללו ת לשיווק או לאספקה 450 מילוי סו ו כנ  חברה, סניף או סו

 חייט — נגד 22.500
נות 56.250  שאינו מעסיק עובדים שכירים 22.500 סוחר בסיטו

ת שותפים 45 סנדלר 22.500 ו ב ר  המעסיק עובדים שכירים, ל

 חלב ומוצרי חלב — איסוף 90 מפר —
ן בקיצוב — שאינו מעסיק עובדים שכירים 22.500 ו לת שמוכרים בד, מז ו ות מכ  חנ
ת שותפים 45  שמספר לקוחותיה — המעסיק עובדים שכירים, לרבו
 עד 50 6.750 עבודה בטרקטורים — לכל טרקטור 75

 51 עד 100 ־13.500 פחח 22.500

 101 עד 150 20.250 צבע 22.500

 קבלו , ׳ , 45 י
פ  קיוסק לממכר גזוז או ממתקי

 151 עד 200 27

18 
 קבלו

פ  קיוסק לממכר גזוז או ממתקי
33.750 
40.500 

 201 עד 250
 251 עד 300

 301 עד 350 47.250 קצב 22.500
 351 ומעלה 54 רהיטים — מכירה 56.250
ן בקיצוב 33.750 רוכל 11.250 ו לת שאין מוכרים בד, מז ת מכו ו  חנ
 טחנת קמח 67.500 רופא 67.500

 טייח , 22.500 שימורים — בית חרושת 650
ת דלק 15.750״ נית 33.750 תחנ רות — מכירה קמעו פי ת ו רקו  י

א ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959), תחילה  2. תחילתו של חוק עזר זה הי

תמע ראו  3. הוראות.סעיף 3 לחוק העזר העיקרי! לא יחולו על תשלוט השיעור הראשון של המס הי
 לשנת 1959/60 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גרבייה (מס עסקים מקומי) (תיקון), השם
 תשי״ט—1959״.

ת א ס י ו ו ה ע ל ל א ד ב י ע כ  ז
 נתאשר. ראש המועצה המקומית באקה אל־גרבייה

״ט(7 ביוני 1959)  א׳ בסיון תשי
 (חט 81381)

ד ה ו ־ י ה ל ב ד א ר ש  י
 שר הפנים

 קוב•( התקנות 928, י׳;ז בתמוז תשי״ט, 28.7.1959



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

ם י י י ק ס ס ע ר מ ב ד ר לגן־רוה ב ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
ה: ה חוק עזר ז , מתקינה המועצה האזורית גךרו  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

ה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—31958 (להלן — ו ךד  החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לג
: ו  חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת ז

ת פ פ ו ת  ״

ה נ ש ם ל מ ר ה ו ע י  ש

ר המלאכה או העםק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות  תיאו

 אגודה צרכנית שיתופית המעסיקה עובדים — המעסיק עובדים 36
ית 24 נ בלת משאות במכונית — לכל מכו  עד 3 20 הו

 למעלה מ־3 50 חברה לאספקת חשמל 300
 אוטובוסים — שירות עירוני או בינעירוני חברה לאספקת מים 300
ם המועצה 500 מכירת דלק או אספקתו בתחום המועצה 200  המקיים תחנה בתחו
ת אריזה — לכל תיבה 0.002 מפעל לכריית זיפזיף 300  בי
ת חרושת לקמח דגימ 300 מפעל לכריית כורכר 300  בי
 בית מלאכה לסנדלרות, נגרות, מסגרות 20 קבלנים לעבודות בנין או כבישים 300

ת או מפעלים 300" ו נ  .בית מלאכה אחר, ממונע על ידי חשמל — קבלנים להרכבת מכו
 שאינו מעסיק עובדים 24

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959).

 הוראות מעבי 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס

 לשנת 1959/60 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זח ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המם לפי חוק עזר זה.

 השט 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן־־רוה (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשי״ט—1959״.

ב כ ו כ ־ ב ל .  ח
ה ךרו  נתאשד. ראש המועצה האזורית ג

 נז׳ בםיון תשי״ט(15 ביוני 1959)
 (חמ 81700)

ה ד ו ה י ־ ־ ר ל ב א ר ש  י
 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 781, תש י ״ח, עט׳ 985.

 1738 קובץ התקנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 23.7.1959



 פקודת המויעצות המקומיות, 1941
- חוק עזר לערון־התיכון בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה

ה: ן חוק עזר ז כו  האזורית השרוךהתי

 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 כביש או מדרכה ברחוב לרבות עבודות ופעולות אלה:  ״6לילת רחוב״ י

ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,

 הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים עיקריים י
 וכבלי חשמל!

נת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחי
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 . קירות גבול וסורגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה

! • , י י• ,י  לסלילתו
 (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!
- רובד אבנים, ביטון או חומר אחר שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או  ״תשתית״ -

ועה!  כדי לשמש באופן זמני לתנ
 ״כיסוי״ — דובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחד, ובין
נו מצופה, וכל חומר אחר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי  שאי

 י שיקבע המהנדס!
 ,,הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ובכלל זה ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה
 המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

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

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא  הנכסים הי
ננו הבעל הרשום של הנכסים, בין שהוא מחזיק בהם  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ו מחזיק בהם! נ  למעשה ובין שאי
! ן כו ת השרוךהתי רי ו עצההאז  ,.המועצה״ — המו

ר ז  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק ע
!  זד״ כולן ארמקצתן

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו, להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדם
ד לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.  העבי

 1 ע׳׳ר 1941, תוס^ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 קובץ התקנות 928, י״ז בתטוז תשי״ט, 28.7.1059



א להקצות  .2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית הי
ו למדרכה.  חלק מרחוב לכביש וחלק ממנ

 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרחבה ובין לצמצום.
 (ב) הרהיבה המועצה כביש לאחד שנסתיים בנין המדרכה, לא תטיל המועצה חובת

 ההשתתפות בהוצאת ההרחבה כמצויין בסעיף 5.

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שיקבע המהנדס ויאושר על ידי המועצה.
 הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה:

 (1) ביצוע העבודות הדרושות כדי להביא את הסלילה עד שטחה העליון של
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ן  התשתי
 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

ש; ת והכיסוי בחלק מרחבו של הכבי  (3) סלילת התשתי
 (4) השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו

 המלא של הכביש.
 (ב) נתקבלה החלטת המועצה בדבר סלילת כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה

 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

י לצורך ו ו כעל שטח בנ  5. (א) בסעיף זה ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עלי
 חוק עזר זה.

 (ב) נסלל כביש בשטח בנוי, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי
ת זה יחולק ביניהם  הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי 75%. סכום השתתפו

 ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים את הרחוב.

 (ג) (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי
ו והנמצאים במרחק של לא יותר  הנכסים המקבילים לאותו כביש משני צדדי
 מ־1000 מטר מן הכביש הנסלל. שיעור השתתפותם הוא משלושה סוגים הנק־

ה:  בעים לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל, כז

 המרחק מן הכביש במטרים שיעיר ההשתת8ות

 א. המרחק עד 250 40%
ד 600 35%  ב. המרחק למעלה מ־250 ע
 ג. המרחק למעלה מ־600 עד 1000 10%

 (2) השתתפותו של כל אחד מבעלי הנכסים השייכים לסוג אחד בסכום הכולל
 החל על אותו סוג תהיה לפי שטח נכסיו.

 (ד) הסכום המגיע לפי סעיף זה מכל אחד מבעלי הנכסים ישולם על ידיו למועצה
 מיד עם השלמת הסלילה! ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות
 מכל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו

 שלב, או השלבים שהושלמו לפניו, בשיעור האמור.

 6> (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר זה
א לגבות את דמי  ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, דשאית הי
 ההשתתפות בהוצאות אותן העבודות שבוצעו על ידיה בתוך שגת הכספים שבה חל יום
£88»*4 , ׳ £ 1  הפרסים• ... ^

 קובץ התקנות 928, י״ז בתמוז תשי״ט, 28.7.1959



 סלילת בביש
 על ידי הבעלים

 סלילת מדרכה
 ונטיעת עצים

 אישור סכום
 ההוצאות י

 מםירת הודעות

 ענשים

 השם

י יום הפרסום ולא השלימה את  (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפנ
 סלילתם עד אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר זה
 מבעלי הגכםים את שיעור דמי ההשתתפות בהוצאות עבודות שבוצעו לפגי יום הפרסום בתוך

 שגת הכספים שבה חל יום הפרסום.

 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתד מאת
 המועצה, ובהתאם לתגאיס, הפרטים והאופן שיפורטו בכתב ההיתר. התגאיס והפרטים

יקבעו על ידי המהגדם באישור המועצה.  והאופן המפורשים כאמור י

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי־ התגאים והפרטים המפורשים בכתב
 ההיתר, רשאית המועצה להרסו או לשגותו ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לכך.

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

 8. החליטה המועצה —

 (1) לסלול, לבגות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפד מדרכה לאורך
 הנכסים או לטפל בה!

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

י שפה —  (3) לבגות אבנ
 רשאית המועצה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות

 סעיף 5 שיחולו בשיגויים המחוייבים לפי העגין.

 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 המפורטות בסעיף 8, יכריע אישורו בכתב של המהגדס.

ו היא מכוונת  10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם גמםרה לידי האדם שאלי
י ו במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ  או נמסרה; במקום מגוריו א
 משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר, העובד או המועסק שמה, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

נו — קנס 20 לירות.  11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

(סלילת רחובות), תשי״ט—1959״. ן כו ן־התי  12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרו

א ד נ ב ל ק ע  י
ן כו  גתאשד. דאש המועצה האזורית השרוךהתי

 י״ח בניסן תשי״ט(26 באפריל 1959)
 (חמ 85627)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (מעיף 6א)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית קרית-טבעון בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה שהמועצה המקומית קרית־טבעון החליטה׳ שקנס פיגורים בשיעור
 של 20 למאה יווסף על כל סכום של ארנונה שהוטל על ידי המועצה המקומית קרית־
ו חל תשלומו לפי הודאות פקודת המועצות  טבעון, ולא שולם תוך ששה חדשים מהיום ב

 המקומיות, 1941

ל ג  נתאשר. א. ס
ן  א׳ בםיון תשי״ט (7 ביוני 1959) ראש המועצה המקומית קרית־טבעו

 (וומ 82907)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
- שר הפנים

 1 «״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית כפר־קרע בדבר •קנם פיגורים

 מודיעים בזה כי המועצה המקומית כפר־קרע החליטה שקנס פיגורים בשיעור של
 עשרים למאה יווסף על כל סכום של ארנונה, שהוטל על ידי המועצה המקומית כפר־קרע
 ולא שולם תוך ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי הודאות פקודת המועצות המקומיות,

-11941 

ה ח ל א ס ד מ מ ח י א ל ן ע ס  גתאשר. . ח
 ט״ו בםיון תשי״ט(21 ביוני 1959) ראש המועצה המקומית כפר־קרע

 (חט 83502)

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

 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119•

 תיקון טעויות

(אספקת מים), תשי״ט — 1959׳ שפורסם בקובץ התקנות פו י ב־  בחוק עזר לתל־אבי
 922, תשי״ט, עמ׳ 1618—

 בסעיף 15 (ד), במקום ״ולא ייכנס״ צ״ל ״ולא יכבס״!
״ ן י לפנ ׳  בסעיף 20 (ו), במקום ״לפי״ צ״ל,

 בסעיף 21, בשורה החמישית, במקום ״הוצג״ צ״ל ״הוצגו״!
 בתוספת —

 בפריט 5 (ו), במקום ״235״ צ״ל ״250״ !
 בפריט 8, בתחילתו לפני המלים ״מקום שהותקן מד־מים״ צ״ל ״א.״ ז

ל ״בפרט זה״, במקום ״בפסקה (ב)״ צ״ל  בפריט 8 ג. (א)(1), בקטע המתחי
. ״ ,  ״בתעריף ב׳

 1742 קוני! התקנות 928, ׳״ז בתמוז תש ׳׳׳ט, 23.7.1959
 המחיר 300 פרוטה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


