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 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
ו אזרח ישראל נ נ ת אמונים במינוי קיים על ידי עובד שאי ר ה צ ת בדבר ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52 ר55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשייט—
 11959, אני מתקין תקנות אלה: ,

 1. מי שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50 לחוק והוא לא היה אזרח
 ישראל ביום תחילת החוק, חייב על אף האמור בתקנה 1 לתקנות שירות המדינה (מינויים)
, להצהיר הצהרה לפי סעיף 34 לחוק, לא  (הצהרת אמונים במינוי קיים), תשי״ט~ד1959 2
 יאוחד מיום ז׳ באב תש״ד (31 ביולי 1960), או במועד בו ניתן למצהיר כתב מינוי כאמור

 בסעיף 50 לחוק, הכל לפי התאריך המאוחר.
 2. נבצר מעובד המדינה להצהיר הצהרה לפי סעיף 34 לחוק במועד שנקבע בתקנה 1
 עקב העדרו ממקום עבודתו הקבוע, יצהיר את ההצהרה לא יאוחר מחודש לאחר שובו

 למקום עבודתו הקבוע.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים במינוי קיים
 על ידי עובד שאיננו אזרח ישראל), תש״ך—1959״.

ן ו י ר ו ג ־ ן ב ד ו  ה׳ בכסלו תש״ך (6 בדצמבר 1959) ד
) ראש הממשלה P m 720802 

 * ם״ח 279, תשי״ט, עמ׳ 86.
 צ ק״ת 941, תשי״ט, עמי 1974.

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשיי׳ט—1959 [נוסח משולב]
ת בדבר טיפול בנכים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט —
ן — החוק), אני מתקין תקנות אלה: להל )  1959 [נוסח משולב] 1

 1. בתקנה 1 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות
 העיקריות) —

 (1) במקום ההגדרה ״מוסד מוסמך״ תבוא הגדרה זו:
 ״מוסד מוסמך״ — מוסד או רופא שמנהל מחלקת השיקום במשרד הבטחון

 (להלן — מנהל המחלקה) קבעם כמוסד מוסמך לענין תקנות אלה׳•/
 (2) אחדי ההגדרה ״מכשיר תנועה״ יווםפו הגדרות אלה:

 ״״נכה המקבל גימלה״ — נכה המקבל גימלה לפי חוק שירות המדינה (גימל
 , אות), תשט״ו—1955 3 (להלן — חוק הגימלאות) 5

 ״גימלה יומית״ — החלק השלושים של הגימלה החדשית של בכה המקבל
 גימלה״.

 (3) במקום הגדרת ״תגמול יומי של בכה״ תבוא הגדרה זו:
 ״ ״תגמול יומי של בכה״ —

 (1) לגבי בכה המקבל גימלה — החלק השלושים של הסכום המצטרף מדר
 גימלה החדשית והתגמול החדשי או דמי הבכות החדשיים המגיעים לנכה

 האמור לפי חוק הגימלאות ולפי החוק $
 (2) לגבי נכה אחד — החלק השלושים של התגמול החדשי או של דמי הבכות

 החדשיים המגיעים לו לפי החוק״.
 1 ברח 295, תשי״ט, עמי 276.

 2 >ן״דו 430, תשי״ד, עמ׳ 500.

, עמ׳ 135. , תשט״ו n 1 8 8 ״ 0 3 

 רובי התהגות 907, ט״ז בכס?ו תש״ד, 17.12.1959



8 ח נ ק ת ת פ 5 ת . ה  2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:
פא 3. כל נכה הטוען שהוא זקוק לטיפול וזכאי לקבלו לפי סעיף 43 לחוק,  ״סמכות רו

י רשאי לפנות לרופא מוסמך מקומי שיחליט אס הנכה זקוק לטיפול ומה מ ו ק מ ר ט | כ י  מ

 הטיפול ן טיפול רפואי לנכה בחוץ־לאדץ לפי הסעיף האמור, לא ייקבע
 על־ידי רופא מוסמך מקומי או הרופא המוסמך הראשי אלא באישורו

,  המוקדם של מנהל המחלקה.,

״ תקנה 14 ס י  3. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, בפסקה (2), אחרי ״תגמול חדשי״ יווםף׳ ״או אם הוא מ
 נכה המקבל גימלה״. ״ י י

 4. בתקנה 15 לתקנות העיקריות —
 (1) בתקנת משנה (א<׳ בסופה, יווםף ״ובלבד שלנכה המקבל גימלה לא

 ישולם תגמול״;
, יווםף ״בצירוף  (2) בתקנת משנה (ב), אחרי ״שסך כל התגמולים המופחתים,

. ,  הגימלה היומית,
 5. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) תבוא תקנת משגה זו:

 ״(א) רופא מוסמך ראשי רשאי לקבוע ׳בהתאם: להנחיות מנהל המחלקה שנכה זקוק
 למילווה או למילווים בזמן נסיעתו לצרכי הנזיפול״.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), תש״ך—1959״. השם

 תיקו! תקנה 15

 תיקו! תקנה 24

ן ו י י ג ו ״ ן ד ב ו  ד
 שר הבטחון

 כ״א בחשון תש״ך (22 בנובמבר 1959)
 (חמ 73103)

ספת פרט 5א  הו
 ותיקו! פרט 20

 ?תוספת

 השם

 חוק בתי המשפט, תשי׳יז—1957
ט , פ ש מ ת בדבר אגרות בתי ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957«, אני מתקין תקנות

, תתוקן כך:  התוספת לתקנות בית המשפט (אגרות), תשי״ז—1957 2
 (1) אחרי פרט 5 יווסף $רט זה:

 ״5א. תובענה בענין הקניית רכוש ציבורי:.
 בעד תובענה לפי סעיף 8 לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי),

, ן ,  תשי״ח—1958 3
t (2) מתחת לכותרת ״בבתי משפט מחוזיים״ יבוא לצד הפרט הנ״ל ״—.25״ 

 (3) בפרט 20, פריט (א), במקום פסקה (1) תבוא פסקה זו:
 ״(1) כשהבקשה מוגשת לבית המשפט העליון, לנשיא בית המשפט העליון

. ,  או לשופט אחד של בית המשפט.העליון — 20 לירות,

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון), תש״ך—1959״.

 אלה:

.1• 

.2 

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

 ר בהםלו תש״ך (7 בדצמבר 1959)
 (חס 70058)

 1 ס״ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148.

 2 ק״ת 087, תשי״ז, עמ׳ 1110.

 8 ס״ח 261, תשי״ח, עס׳ 487

 •>ו1»־..חו»נות ט*ז 151553 ת^״ד, ^1112.1 359



 תקנות-שעת״חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
עת שיעור היטל ואופן חישובו .  צו בדבר קבי

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־17 לתקנוודשעודחירובן (תשלומי חובה), תשי״ח—
 1958¿ אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מם׳ 3), תשי״ח—1958 2 (להלן —
 הצו העיקרי), בסעיף קטן (ג), הפסקאות (1), (2), (3) ד(5) — בטלות.

3 לצו העיקרי יווםף סעיף זה: א  2. אחרי סעיף 5

ט? 5ב. (א) שילם יבואן היטל לפי פרט 26׳ 27, 28 או 29 לחלק א׳  ״תש5וםהי

^י לתוספת הראשונה והוכיח להנחת דעתו של גובה המכס שמכר ליצרן י ״ 1 " 
מ בישראל מוצרים הכוללים את הטובין המפורטים בפרטים האמורים, לשם י ד ח ו י  מ

 ייצור מוצרים אחרים הנועדים ליצוא, יוחזר ליבואן ההיטל ששילם לפי
 הוראות סעיף 5א (ב).

 (ב) סכום ההיטל בשיעור שהוחזר כאמור ישולם על־ידי היצרן
 שקנה את המוצרים האמורים בסעיף קטן (א), וסכום זה יוחזר לו אס
 ייצא את המוצרים האחרים האמורים באותו סעיף קטן, כשהם כוללים את

 כל כמות המוצרים, שקנה מהיבואן, כאמור.״

ו סעי!*! סו  תי

 הו&פת
 0עיוי5כ

 בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק א׳ —
 (1) בפרט 1, אחרי ״צבעי מאכל״ יווםף ״למעט אלה המתמיינים לפי פרט
 603א לתוספת לצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), תשי״ח—1957 *

 (להלן — התוספת לצו תעריף המכס)״ ז

 (2) במקום פרט 68 3 יבוא פרט זה:
 ״68. מנועים חשמליים קטנים עד 1/10 כוח סוס ועד

 בכלל — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת

.3 

 1100״«

 670״ 1

 1500״ז

280 

 (3) במקום פרט 569 יבוא פרט זה:
 ״69. חוטי ברזל מצופי אבץ עם תכולת פחמן עד 0.30 אחוז

, אחרי ״משומשים״ יווסף ״או מיושנים״ 1  (4) בפרט 74 6

 (5) במקום פרט 75 6 יבוא פרט זה:
 ־ ״75. זכוכית קריסטל שטוחה — למען הסדרת הביקוש או

 התצרוכת
 (6) אחרי פרט 75 ייווספו פרטים אלה:

 ״76. פנטא אריטריטול — למען הסדרת הביקוש או
 התצרוכת

םפת  תישוז התו
נה  הראשו

 ח?ס א׳

 1 ם״ח 268, תש י״ט, עמ׳ 18

 2 ק״ת 772, תשי״ח, עפו׳ 776.

 3 לן״ונ 821, תש י״יח, עט׳ 1843.

 * >ףת 750, תשי״ח, עמ׳ 300.
 * גן״ת 820, תשי״ח, עמ׳ 1831.
^ מש י״0, ע0׳ 1406. » מ ״ ן » * 



ן התוספת  תיקו
 הראשונה

 ח5ק ב׳

ספת ח התו ק י  ת
 הש?ישית

 77. תערובות על בסים המרים לייצור תמרוקים או סבון,
 המתמיינות לפי פרט 705 לתוספת לצו תעריף המכס —

 למען הסדרת הביקוש או התצרוכת 1500

 78. המרים ריחניים במצב נפרד המשמשים לייצור תמרו־
 קים או סבון — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת 700

 79. שמני תמציות המתמיינות לפי פרט 611 או.612
 לתוספת לצו.תעריף המכס — למען הסדרת הביקוש .,

 או התצרוכת 700״.

 בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק ב׳ —

א פרט זה: ו ב י  (1) במקום פרט 7 6
 ״7. פודנירים — לכל לירה של ערך ם.י.ף. — למען הסדרת

 הביקוש או התצרוכת 5.550 לידות
 בניכוי המכס
 ומם־קניה
 ששולמו״!

יבוא פרט זה: 6  (2) במקום פרט 18

 ״18. תכשיטים מלאכותיים, חלקיהם או אביזריהם — לכל
 לירה של ערך ם.י.ף. — למען הסדרת הביקוש או

 התצרוכת 4.500 לירות
 בניכוי המכס
 ומם־קניה
/  ששולמו,

 בתוספת השלישית לצו העיקרי —
יבוא פרט זה:  (1) במקום פ־־ט 7111

 ״111. כלי נגינה או חלקיהם — למען הסדרת הביקוש או
/  התצרוכת,

 (2) אחדי פרט 111 יווםפו פרטים אלה:
 ״112, כלים עשויים זכוכית קריסטל — למען הסדרת הביקוש

 או התצרוכת.
 113. גולות (כדורי זכוכית למשחק לילדים) — למען הסדרת

 הביקוש או התצרוכת.

 114. רשתות מניילון לשערות — למען הסדרת הביקוש או
 התצרוכת.

 115. שעוני־יד — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.

 116. משחקי אשקוקי — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.

 117. טבעות לחץ לבוכנות — למען ספיגתו או מניעתו
 של רווח עודף.

.4 

.5 

 ק״ת 917, תשי״ט, עמי 1528.

361 



 118. זכוכית מורנו — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.
 119. משקפות — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.

 120. בדומטרים — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.
 121. פיות לסיגריות — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.

 122. מרססים (פולווריזטורים) — למען הסדרת הביקוש
 או התצרוכת.

 123. מטחנווריד — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.
 124. מודדי חום לאקווריום — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.

 125. נייר דקורטיבי — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.
 126. •חומצת שמן סויה — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.

 127. סודה קאוםטית — למען הסדרת הביקוש או התצרוכת.
Decorative) 128. לוחות פלסטיים מלוכדים מקשטים 

 Laminated Plastic sheets) למען הסדרת הביקוש או התצרוכת״,

 6. היטל ששולם לפני היכנס צו זה לתקפו, על טובין המפורטים בפסקה (4) לסעיף 3,
 בסעיף 4 ובפסקה (1) לסעיף 5 לצו זה ובפרטים 126 ר127 לתוספת השלישית לצו העיקרי,

 ושלא היה חיוב לשלמו אילולא צו זה, רואים אותו כאילו נגבה כדין.

 7. לצו זה ייקרא ״צדשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מם׳ 3) (תיקון), תש״ך—
 1959״.

ר י פ ס ס ח נ  ח׳ בכסלו תש״ך (9 בדצמבר 1959) פ
 >חמ 4043" שר המסחר והתעשיה

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: x 1956—הכנסה), תשט״ז 

 1. איגרות חוב למוכ״ז ואיגרות חוב רשומות על שם, שכל אחד מהן צמודה מחציתה
 לשער הדולר ומחציתה למדד יוקר המחיה, של חברת החשמל לארץ ישראל בערבון מוגבל,
 נושאות ריבית של 5% לשנה וניתנות להמרה בסכום כולל של 15 מיליון לירות ושהוצעו
 לציבור על פי פרוספקט מיום ה׳ בכסלו תש״ך (6 בדצמבר 1959) — ההכנסה מריבית
 המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם, חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכות

.  מאותה ריבית לפי סעיף 31 (7) לפקודת מם הכנסה, 1947 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 4), תש״ך—1959״,

ל ו כ ש י א ו  ה׳ בכסלו תש״ך (6 בדצמבר 1959) ל
 >חמ 72650) שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט׳׳ז, עמ׳ 52.

ם׳ 1 מס׳ 1568, עמ׳ 77,  2 ע׳׳ר 1947, תו



י2 ו ן סעי  תיקו

ת פ ס ו ת ז ה קו  תי

 חוק לימוד חובה, תש״ט—1949
 צו כדבר הטלת ארנונה על ידי רשויות׳ מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 1י, ולאחר התייעצות
 עם שר הפנים, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 2 לצו לימוד חובה (ארנונה), תש״ך—1959 2 (להלן — הצו העיקרי), בסעיף
 קטן(ב), במקום ״ובועיינה״ יבוא ״בועיינה, דייר אלאםד וערב אלגריפאת״.

 2. בתוספת לצו העיקרי בסופו יווםף:

ת ו  לכל חנ
ת קפה י  ב
 או עסק

 לכל אהל
 לב? צריו!
ג אחר  מסו

 לכל חדר
ג אחר ו  מס

 לכל חדר
 מאבז

 ותקרתו
 מעץ או
 ענפים
 ועפר

 לכל חדר
י מאבן ו  בנ

ר י פ  ו

 לכל חדר
 המקורה

 בלי תקרה

 לכל חדר
 המקורה
 בטוז או

 רעפים עם
 תקרה

 שט הכפר

ת ו ר י ת ל רו ת לי רו ת לי ו ר י ת . ל רו ת לי ו ר י ת ל ו ר י ת ל ו ר י  ל

 ״ג׳ודיידה 1.500 — — 0.800 — 0.500 — —•5
 דייר אלאםד —.5 — —.3 — — — — —

 דייר חנא 1.200 — , — —.1 1.120 — — —.9

ייה —.3 —.3 — —.2 — — —.ד  מועאו
בלה 2.500 — — —.2 —.1 — — י קי  מו

ת —.20 — 17.500 — — —.12 — 7.200 א פ י ר ג ל ב א ר  ע

ה —.5 — — —.4 — — — —.6״ ט ו ס  פ

 3. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה) (תיקון), תש״ך—1959״. השם

ן ר ן א מ ל  ז
 שר החינוך והתרבות

, בכסלו תש״ך (7 בדצמבר 1959)  ו
 (חמ 73503)

 ס״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287.
 ק״ת 952, תש״ר, עמ׳ 67.

 ׳פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול •על הדרך ברוחב עד 30 מטר, המתחילה בנקודת ציון 150.350 —
 213.780 בקירוב, על הכביש בנימינה — גבעת עדה ומסתיימת בנקודת ציון 153.460—
 214.520 בקירוב, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/1/2738 הערוכה בקנה מידה

.1:20.000 

ת לעיין  2. העתק המפה נמצא במחלקת העבודות הציבוריות מחוז חיפה, פינת שדרות הכרמל, רשו
ק ת ״  וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. "
 המפה

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; פ״ח 71, תשי״א, עמ׳ 74.

׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1. פ  2 ע״ר תש״ח, תו

לת  תחו
 הפקודה

 על ה רדד

 ט״ז בכפל ש״ 9 .12.



 3. צו הדרכים (והבן והתווייתן) (כביש גישה לרגבים), תשט״ז—1955 3 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה לרגבים),
 תש״ך—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שד העבודה

 כ״ט בחשון תש״ך (30 בנובמבר 1959)
 (וומ 75050)

 ק״ת 567, תשט״ז, עמ׳ 227.

טו  בי

 , השם

 מדוד לשלשון, מקומי
 פקודת בנין ערים, 1936

 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר רחובות
, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין ערים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1943 2

 ולתכנון עיר, מחוז המרכז(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:
 1. השטח במחוז המרכז שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בתוספת יהיה שטח

 תכנון עיר.
 2. גבולותיו של השטח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מיום כ״ז באלול תשי״ח (12
 בספטמבר 1958) הערוך בקנה מידה 1:10,000 מם׳ רח/ג והחתום ביד שר הפנים וביד
 יושב ראש הועדה? העתק התשריט האמור הופקד במשרד הועדה המקומית לבניה ולתכנון
 עיר, עירית רחובות, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות ובימים שהמשרד האמור

 פתוח לקהל.
 3. תחילתו של צו זה היא ביום פרסומו ברשומות.

 4. צו תכנון ערים (רחובות), תשט״ז—1956 3 — בטל.
 5. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (רחובות), תש״ך—1959״.

 •תופפו* •
ח תכנון עיר רחובות ט  גבולות ש

 גבולות שטח תכנון עיר רחובות הם כפי שסומנו בקו כחול בתשריט מיום כ״ז באלול
 תשי״ח (12 בספטמבר 1958) הערוך בקנה מידה 1:10.000 והחתום ביד שר הפנים וביד

 יושב ראש הועדה והמקיף גושים וחלקות רישום קרקע אלה:
 הגושים: 3645 עד 3656, 3665, 3678, 3683 עד 3705, 3733 עד 3735, 3766, 3769 עד 3771,
 3779, 3780, 3790׳ 4415 בשלמותם; 3658 פרט לחלקות 137 עד 150, 180 עד
 187 וחלקי חלקות 188 עד 190 (דרכים) הנמצאים בין החלקות המפורטות ן 3680

 פרט לחלקות 33 עד 40 ?
 חלק מגוש 3798 הנמצא צפונית לגבול הדרומי של חלקה 108 (דרך) ן

 3816 פרט לחלקות 129,43,42 עד 131 ?
i 18 4414 פרט לחלקה 18 וחלק מחלקות 25, 26 (דרכים) הגובלות בחלקה 

 קביעת
לות שטח  גבו

ר ! עי ו  תכנ

ט  תשרי
 והפקדת

ו  העתק ממנ

 תחילה

ל  ביטו

 השם

 ע״ר 1936, תום׳ 1 מה׳ 589, עמי 153.
ם׳ א׳ מה׳ 2, עמ׳ 1.  ע״ר תש״ח, תו

, עמ׳ 517.  ק״ת 585, תשט״ז

ות 967, ט״ז בכסלו תש״ד, 17.12.1959  364 קובץ התקנ



 החלקות: .1 עד 3, 9 וחלק מחלקה 7 (דרך) הגובל בחלקה 2, בגוש 3659ז 1, 7, 13 עד 23,
 55 וחלק מחלקה 53 (דרך) הגובל בחלקה 16 בגוש 3681 ;

 1 עד 16,6,3 עד 18, חלק מחלקה 5 (דרך) הגובל בחלקה 16 וחלק מחלקה 19
 (דרך) הגובל בחלקות 1 עד 3, 6, בגוש 3682 5 2 עד 22, 24 וחלק מחלקה 23

 (דרך) הגובל בחלקות 22,6,5,4,2 בגוש 3767 5
 11,1 וחלק מחלקה 4 (דרך) הגובל בחלקה 1 בגוש 3776? 1, 33 עד 35, חלק
 •מחלקה 2 הנמצאת צפונית לקו ישר המחבר את הפינה הדרומית־מזרחית של
 החלקה 1 בגוש 3777 עם הפינה הדרומית־מערבית של החלקה 14 בגוש 3770,

׳ חלק מחלקה 28 (דרך) הגובל בחלקות 33 עד 35 בגוש 3777 ? . . - . • 
 קטע מהגוש 3778 הנמצא צפונית לקו ישר המחבר את הפינה הדרומית מזרחית

 של החלקה 34 בגוש 3777 עם הפינה הצפונית ביותר של הגוש 3781 ן
 22, 23, 27 עד 29 וחלק מחלקה 20 (דרך) הגובל בחלקה 27 בגוש 4363.

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  ט״ו בחשון תש״ך (16 בנובמבר 1959) י
) שר הפנים 7 6 5 1 מ 1 ז ו ) 

 קביעת
ת ?שטח לו בו  נ

ר  תכנו! עי

 תשריט
 והפקדת

ו  העתק ממנ

ל צו  ביטו

 השם

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של תל־אביב־יפו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין ערים, 1936 והסעיפים 14 (א)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה  ך2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח--1948 2

 ולתכנון עיר, מחוז תל־אביב (להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז תל־אביב, שגבולותיו נקבעו על ידי הועדה והמתוארים
 בתוספת, יהיה שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתשריט בקנה מידה
 1:20.000 מם׳ 493/59 מיום ט׳ באדר א׳ תשי״ט (17 בפברואר 1959) החתום ביד שר הפנים
 וביד יושב ראש הועדה (להלן — התשריט)? העתק התשריט הופקד במשרדי עירית תל־

 אביב־יפו, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות המשרד הרגילות.

 3. צו תכנון ערים (תל־אביב־יפו), תשט״ו—1955 3 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (תל־אביב־יפו), תש״ך—1959״.

 תופפת
 גבולות שטח תכנון עיר של תל־אביב־יפו

 גבולות שטח תכנון עיר של תל־אביב־יפו הם כמפורט בחלק א׳ ומקיפים הגושים
 והחלקות המפורטים בחלק ב׳.

,  חלק א
: מנקודה הנמצאת על חוף ים התיכון בפינה הצפונית־מערבית של גוש ן ו פ  צ
 רישום מס׳ 6609 מזרחה לאורך גבולותיהם הצפוניים של גושי רישום מם׳ 6609 ו־6610
 עד לנקודה הצפונית־מזרחית של הגוש מס׳ 6610 האמור ? משם דרומה לאורך גבולותיהם

ם׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153.  1 ע״ר 1936, תו

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

, עמ׳ 1025.  3 ק״ת 522, תשט״ו

ת 967, ט״ז בכסלו תש׳׳ר, 17.12.1959 365 ו  קוביז התקנ



 המזרחיים של הגושים מם׳ 6610 ו־6620 עד להצטלבות קו הגבול עם הגבול הצפוני של
 גוש רישום מס׳ 6631 ; משם מזרחה לאורך גבולו הצפוני של הגוש מם׳ 6631 האמור עד
5  לנקודה הנמצאת במרחק של 110 מטר מזרחה מהפינה הצפונית־מערבית של גוש זה
 משם בקשת בכיוון צפוני־מזרחי ודרומי־מזרחי בתוך החלקות מס׳ 1 ו־2 בגוש רישום
 מס׳ 6619 ובחלקות מם׳ 1 ו־2 בגוש רישום מס׳ 6618 עד הפינה הצפונית־מזרחית של גוש
 רישום מס׳ 6628 ? משם דרומה מזרחה לאורך הגבול המזרחי של הגוש מם׳ 6628 האמור עד
 הנקודה הצפונית ביותר של גוש רישום מס׳ 6626 ז משם בכיוון דרומי־מזרחי ומזרחי לאורך
 גבולותיהם הצפוניים של גושי רישום 6626, 6625, 6624 עד הנקודה הדרומית מערבית של
 החלקה מם׳ 37 (דרך) בגוש 6414; משם צפונה לאורך הגבול המזרחי והצפוני של החלקה
 מם׳ 35 בגוש האמור עד הצטלבותו עם הנקודה הדרומית של הגוש מס׳ 6616 ן משם בכיוון
 צפוני־מערבי לאורך הגבול המערבי של הגוש מס׳ 6616 האמור עד לנקודה המסומנת
 ב־ז./69; משם בכיוון צפוני־מערבי לאורך הגבול המערבי של חלקת הדרך מם׳ 2 בגוש
 6617 עד הצטלבות קו הגבול עם המשך הגבול הצפוני של החלקה מס׳ 34 בגוש 6616
 (בקו הנמשך ממזרח למערב); משם מזרחה עבור על פני חלקת הדרך מס׳ 2 בגוש 6617
 ולאורך הגבול הצפוני של החלקה מם׳ 34 האמורה עד לפינתה הצפונית־מזרחית; משם
 דרומה לאורך הגבול המזרחי של הגוש מם׳ 6616 עד הפינה הצפונית־מערבית של החלקה
 מס׳ 30 בגוש 6615 ומשם מזרחה לפינתה הצפונית־מזרחית; משם מזרחה בקו ישר עבור על
 פני חלקת הדרך מס׳ 34 ומס׳ 3 עד לציר החלקה מס׳ 3 בגוש 6615 ; משם צפונה לאורך
 ציר חלקת הדרך האמורה עד להצטלבות קו הגבול עם המשך הגבול הצפוני של החלקה
 מם׳ 39 בגוש 6615 האמור בקו הנמשך ממזרח למערב; משם מזרחה בקו ישר עבור על
 פני חלקת הדרך מס׳ 3 וחלקת הדרך מס׳ 46 עד לפינה הצפוגית־מערבית של החלקה.
 מס׳ 39 האמורה ומשם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של החלקה מם׳ 39 עד לפינתה
 הצפונית־מזרחית של אותה חלקה; משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של הגוש מס׳ 6615
 , האמור עד לפינה הצפונית מערבית של החלקה מם׳ 7 בגוש 6332 ; משם מזרחה לאורך
 הגבולות הצפוניים של החלקות מם׳ 7, 6 עד לפינה הצפונית־מזרחית של החלקה מם^ 6
 בגוש 6332 האמור; משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של החלקה מם׳ 6 האמורה עד
 לפינה הצפונית־מערבית של החלקה מם׳ 11 בגוש 6332 האמור; משם מזרחה לאורך הגבול
 הצפוני של החלקה מם׳ 11 האמורה? משם מזרחה עבור בקו ישר על פני חלקת
 הדרך מס׳ 10 עד הצטלבות עם הגבול המזרחי של הגוש מם׳ 6332 האמור; משם דרומה
 לאורך הגבול המערבי של הגוש מם׳ 6335 עד להצטלבותו עם הגבול הצפוני של מגרש מס׳
 533 בתכנית מפורטת מם׳ תגפ/333; משם בכיוון כללי מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים
 של המגרשים מס׳ 533—א/527 והמגרשים ב/527—608 בתכנית מפורטת מם׳ תגפ/333א
 עד הפינה הצפונית־מזרחית של המגרש מם׳ 608 בתכנית תגפ/333א האמורה; משם דרומה
 לאורך הגבול המזרחי של המגרשים מם׳ 608, 603 עד הפינה הצפונית־מזרחית של המגרש
 מס׳ 518 בתכנית מפורטת מם׳ תגפ/333 האמורה; משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של
 מגרש מס׳ 518 האמור ובהמשכו עד להצטלבותו עם הגבול הצפוני של החלקה מס׳ 11
 בגוש רישום 6335; משם מזרחה ודרומה לאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של חלקה מם׳ 11
 האמורה עד לפינתה הדרומית־מזרחית; משם מזרחה ודרומה לאורך הגבולות הצפוני
 והמזרחי של חלקה מם׳ 10 בגוש 6335 עד לפינתה הדרומיחדמזרחית של החלקה 10
 האמורה; משם מזרחה ודרומה לאורך הגבולות הצפוני והמזרחי של גוש רישום מם׳ 6337
 עד לפינתו הצפונית־מערבית של גוש רישום מס׳ 6338? משם מזרחה ודרומה לאורך
 הגבול הצפוני והמזרחי של גוש רישום מם׳ 6338 עד הפינה הצפונית־מערבית של גוש רישום
 מס׳ 6339 ; משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של גוש רישום מם׳ 6339 עד הצטלבות קו

 הגבול עם ציר הכביש הארצי.
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ח : משם דרומה לאורך ציר הכביש הארצי האמור בגושים מס׳ 6339 ו־6639 ר ז - מ
 עד הצטלבותו עם הגבול הדרומי של גוש רישום מם׳ 6639 ? משם מערבה לאורך הגבולות
 הדרומיים של גושי רישום מם׳ 6639, 6638 ו־6637 עד לנקודת ההצטלבות עם המשך הגבול
 המערבי של חלקה 28 (דרך) בגוש רישום מם׳ 6643 ; משם דרומה עבור על פגי חלקה 27
 בגוש 6643 (נהר הירקון) לאורך המשך הגבול המערבי והגבול המערבי של חלקה 28
 האמורה עד לנקודה הדרומית־מזרחית של חלקה מם׳.2 באותו גושן משם בכיוון כללי
 דרומה, מערבה, דרומה ומזרחה לאורך הגבול הדרומי של חלקה 2 והגבול הדרומי והמזרחי
 של חלקה 27 בגוש האמור עד לנקודה המזרחית ביותר של חלקה 26 בגוש 6644? משם
 בכיוון כללי דרומה ומערבה לאורך גבול המזרחי והדרומי של גושי רישום מס׳ 6644 ו־6645
 עד להצטלבות עם המשך קו הגבול המזרחי של החלקה מס׳ 29 באותו גוש? משם דרומה
 עבור על פני נהר הירקון עד לפינה הצפונית־מזרחית של חלקה מם׳ •4א׳ בגוש רישום
 מם׳ 6211? משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של החלקה מם׳ 4א׳ האמורה עד פינתה
 הדרומית־מזרחית ? משם מערבה לאורך גבולה הדרומי של אותה חלקה עד פינתה הדרומית־
 מערבית ובהמשך בקו ישר עבור על פני חלקה מם׳ 3 (דרך) בגוש 6211 האמור עד
 הצטלבותו עם הגבול המזרחי של חלקה מם׳ 2 בגוש 6211 האמור? משם דרומה לאורך
 גבולה המזרחי של חלקה מס׳ 2 האמורה ובהמשכו לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום
 מם׳ 6206 עד לנקודה שממזרח לפינה הדרומית־־מזרחית של חלקה מס׳ 122 באותו גוש ?
 משם מערבה עבור על פני חלקה מם׳ 138 (דרך) בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית־
 מזרחית של חלקה מם׳ 122 האמורה? משם דרומה מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים
 של החלקות מם׳ 122, 121, 130 ו־137 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית ביותר של
 חלקה מם׳ 137 האמורה ? משם בכיוון צפוני־מערבי כללי לאורך הגבול הדרומי והמערבי
 של החלקה מם׳ 137 האמורה עד פינתה הצפונית־מערבית ? משם צפונה מערבה בקו ישר
 עבור על פני החלקה מס׳ 138 (דרך) בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית־מזרחית של
 חלקה מם׳ 98 באותו גוש ? משם מערבה לאורך גבולותיהם הדרומיים של חלקות מם׳ 98
 ו־88 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית מערבית של חלקה מם׳ 88 האמורה ? משם
 מערבה בקו ישר עבור על פני חלקות 138 (דרך) ו־2 בגוש 6206 האמור עד הפינה הדרומית
 מזרחית של גוש רישום מם׳ 6208 ? משם מערבה לאורך גבולו הדרומי של אותו גוש עד
 פינתו הדדומית־מערבית ? משם מערבה צפונה, מערבה ודרומה לאורך הגבולות הדרומי
 והמערבי של גוש רישום מם׳ 6106, ולאורך הגבולות המזרחיים של גושי רישום מם׳6107,
 6108, 6110 עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 704 (רח׳ ערבי נחל) ? משם בכיוון דרומי־
 מזרחי לאורך ציר הדרך מם׳ 704 האמורה ובהמשכו עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 701
 >רח׳ אבני זכרון)? משם דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 701 האמורה עד להצטלבותו עם
 ציר הדרך מם׳ א׳ ? משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ א׳ האמורה עד הצטלבותו עם ציר
 הדרך מם׳ ב׳ ? משם דרומה מערבה לאורך ציר הדרך מס׳ ב׳ האמורה עד הצטלבותו עם
 ציר הדרך מס׳ 730 (דרך השלום)? משם דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 730 האמורה עד
 הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 731 (דרך הגבורה) ? משם מזרחה לאורך ציר הדרך מם׳ 731
 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 733 ? משם דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 733
 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 666? משם מזרחה לאורך ציר הדרך מם׳ 666
 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מס׳ 734 ? משם דרומה לאורך ציר הדרך מס׳ 734
 עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 733 ? משם דרומה מזרחה •לאורך ציר הדרך מם׳ 733
 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 741 ? משם דרומה לאורך ציר הדרך מם׳ 741
 האמורה עד הצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 730 (דרך השלום) ? משם בכיוון מזרחה לאורך
 ציר הדרך מם׳ 730 האמורה עד להצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 1051 ? משם דרומה לאורך
 ציר הדרך מס׳ 1501 האמורה עד להצטלבותו עם ציר הדרך מם׳ 744 (רח׳ הטייסים)? משם
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 עם הגבול הדרומי של גוש רישום מם׳ 6.141 5 משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של
 הגוש מם׳ 6141 האמור עד הצטלבותו עם הפינה הצפונית־מזרחית של גוש רישום מם׳
 6138? משם דרומה לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום מס׳ 6138 עד פינתו הדרומית־

 מזרחית של הגוש האמור.
: משם בכיוון מערבי כללי לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי רישום ם ו ר  ד
 מם׳ 6138, 6137, ו־6136 עד הפינה הדרומית־מערבית של גוש רישום מס׳ 6136 האמור ?
 ומשם דרומה־מערבה וצפונה לאורך הגבול המזרחי, הדרומי והמערבי של גוש רישום
 מם׳ 6034 עד לפינתו הצפונית־מערבית ן משם צפונה לאורך הגבול המערבי של גוש
 רישום מם׳ 6136 עד הפינה הדרומית־מזרחית של גוש רישום מס׳ 6980 ? משם מערבה
 לאורך הגבול הדרומי של גוש רישום מס׳ 6980 האמור עד פינתו הדרומית־מערבית ? משם
 מערבה לאורך הגבול הדרומי של גוש רישום 6981 עד הפינה הצפונית״מזרחית של גוש
 רישום מס׳ 6982 ן משם בכיוון דרומי־מערבי לאורך גבולותיהם המזרחיים של גושי רישום
 מס׳ 6982, 6985, 6986, עד לפינה הדרומית מזרחית של גוש רישום מם׳ 6986 האמור{
 משם מערבה לאורך גבולו הצפוני של גוש רישום מם׳ 6987 עד לנקודה הנמצאת במרחק
 של 20 מטר מהפינה הצפוניודמזרחית של גוש רישום מם׳ 6987 האמור? משם דרומה־מעדבה
 עבור על פני שטחי הגושים מם׳ 6987 ו־6989 בקו מקביל לגבולותיהם המזרחיים של
 גושים מם׳ 6987 ו־6989 האמורים עד לנקודה הנמצאת במרחק של 20 מטר מהפינה
 הדרומית מזרחית של גוש רישום מם׳ 6989 על הגבול הדרומי של גוש רישום מם׳ 6989
 האמור? משם בכיוון צפוני־מערבי לאורך גבולותיהם הדרומיים של גושי רישום מם׳ 6989
 ו־7064 עד לפינה הדרומית־מערבית של גוש 7064 האמור ? משם בכיוונים כלליים: צפונה־
 מערבה, דרומה, מערבה־דרומה ומערבה־צפונה עבור על פני גושי רישום מס׳ 6995,7056,
 6997, 7050, 7146,7153, ו־7043 כמםומן בקו כחול בתשריט מם׳ ב. ע. 493/59 מיום 27.7.59

 הערוך בקנה מידה 1:20000.

: ים התיכון. ב ר ע  מ

 חללן ב׳

 י גושי הערכת מס רכוש עירוני(ועד בכלל) וחלקי גושים:
 6901 עד 6949, 6951, 6959 עד 6965, 6967, 7001 עד 7042, 7044 עד 7049, 7051

 עד 7054, 7090,7086, 7094 עד 7098, 7100 עד 7102, 7106, 7018.

 7043— פרט לאותו חלק מהגוש האמור הנמצא דרומה לקו הכחול המסומן בתשריט.

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)
 6034> 6106 עד 6108, 6110, 6111, 6130 עד 6138, 6147 עד 6149, 6151
 עד 6153, 6208, 6209, 6212 עד 6217, 6336 עד 6338, 6609, 6610, 6620, 6621, 6623
 עד 6632, 6634 עד 6638, 6644 עד 6651, 6896, 6900, 6950, 6952 עד 6958, 6966, 6969 עד
 6986, 6988, 6991 עד 6994, 6999, 7000, 7055, 7057, 7060 עד 7069, 7077, 7093, 7099,

.7110 ,7109 ,7107 ,7104 ,7103 
 6129 — פרט לחלק מחלקה מם׳ 23 הנמצא צפונה מציר רח׳ מם׳ 744 (רחוב הטייסים)•
 6141 — חלקות 1, 12 עד 18, 20, 21, 45, 59 וחלקים מחלקות 2 עד 4, 7 עד 11,

 60,46,22 הנמצאים מערבה מציר רחוב מם׳ 744.
 6142 — חלקה מם׳ 26 וחלקים מחלקות מם׳ 1, 27, 53 עד 58 הנמצאים מערבה

 מציר הרחוב מס׳ 744.
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 י 6143 •— אותם החלקים מחלקות מס׳ 15, 16, 53 ו־23 הנמצאים דרומה מציר רחוב
 מם׳ 744.

 6146 — פרט לחלקות מם׳ 31 עד 43 וחלקי חלקות מם׳ 2 עד 5, 138, 8 עד 12, 44
 ו־45 הנמצאים מזרחה מציר רחוב מס׳ 744.

 6150 — פרט לחלקה מם׳ 8 וחלקי חלקות 10, 11 ו־12 (דרך) הנמצאים מזרחה
 לצירי הדרכים מס׳ 730 (דרך השלום) ודרך מם׳ ״ב״.

 6154 — חלקה מם׳ 1 וחלק מחלקה מם׳ 2 הנמצאים מערבה מציר דח׳ מם׳ ״א״.
 6163 — פרט לחלקים מחלקות מס׳ 1 עד 3 הנמצאים צפונה מצירי הרחובות

 מם׳ 730,733 ומזרחה מצירי הרחובות 741 ד1051.
 6164 — פרט לחלקי החלקות מס׳ 1 ו־6 הנמצאים צפונה מצירי הרחובות מס׳ 731

 (דרך הגבורה) ר666 מזרחה מצירי הרחובות מם׳ 733 ו־734.
 6167 — חלקות 232 עד 244 וחלקים מחלקות מס׳ 98 ו־99 הנמצאים דרומה ומערבה

 מצירי הרחובות מס׳ 704—701.
 6206 — פרט לחלקות מס׳ 6 עד 87, 99 עד 104 וחלקים מחלקות 2 (דרך) 138 (דרך).

 6211 — פרט לחלקה מם׳ 4 ב׳ וחלקים מחלקות מס׳ 6,5.
 6332 — פרט לחלקות 1 עז״־כ, 9 וחלק מחלקה 10 (דרך) הגובל בחלקות המפורטות.
 6335 — פרט לחלקות 2—9, 12—15 וחלק מחלקה מם׳ 1 הנמצא צפונה ומזרחה
 מהקו הכחול בתשריט והמהווה גבול תכנית מפורטת מם׳ תגפ/333 וגבול תכנית מפורטת

 תגפ/333א/
 6339 — פרט לחלקות 10 וחלקים מחלקות מס׳ 8, 11,9, 13 (דרך) הנמצאים מזרחה

 מציר הכביש הארצי.
 6414 ~ חלקה 36 ו־37 (דרך).

 6615 — פרט לחלקות 20—29, 35—38 אותו חלק מחלקות הדרכים מס׳ 3, 34
 ו־46 הנמצא מצפון וממערב לקו הכחול.
 6616 — פרט לחלקות 29—33.

 6618 — חלקים מחלקות מם׳ 1 ד2 הנמצאים דרומה מהקו הכחול.
 6619 — חלקים מחלקות מם׳ 1 ו־2 הנמצאים דרומה מהקו הכחול המסומן בתשריט.
 6639 — פרט לחלקות מם׳ 22—24 וחלקים מחלקות מס׳ 16—21, 25—29, 47

 הנמצאים מזרחה מציר הכביש הארצי.
 6643 — חלקות מם׳ 1, 26,2 וחלק מחלקה מם׳ 27 הנמצא ממערב להמשך הגבול

 המערבי של חלקה 28 באותו גוש.
 6987, 6989 — פרט לרצועה ברוחב 20 מטר הנמשכת לאורך כביש חולון בגבול

 המזרחי של גושים אלו ומקבילה לו.
 6995, 6997, 7050, 7056 — פרט לאותם החלקים מהגושים האמורים הנמצאים

 דרומה לקו הכחול המסומן בתחריט.
 7105 — חלקות 51 עד 58 וחלקי חלקות 59,50 ו־60 הנמצאים דרומה מציר רחוב

 מם׳ 704.
 7153 — פרט לאותו חלק מהגוש האמור הנמצא דרומה לקו הכחול המסומן בתחריט.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפגים

 ט״ו בחשון תש״ך (16 בנובמבר 1959)
 (חמ 76511)



 פקודת בנין ערים, 1936

 צו ברבר גבולות שטח תכנון עיר של רמת־השרון

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

 ולתכנון עיר, מחוז תל אביב(להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז תל אביב, שגבולותיו נקבעו על ידי הועדה והמתוארים
 בתוספת, יהיה שטח תכנון עיר.

 2. י גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתשריט בקנה
 מידה 1:10000 מם׳ 3 מיום כ״ג בתשרי תש״ך (25 באוקטובר 1959), החתום ביד שר הפנים
 וביד יושב ראש הועדה (להלן — התחריט)? העתק התחריט הופקד במשרדי הועדה
 המקומית לבניה ולתכנון עיר ברמת השרון, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות המשרד

 הרגילות.

 3. גלעדי גבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקבועות בעמודי בטון
 המתנשאים חמישים סנטימטר מעל פני הקרקע ומסומנים כל אהד במספר. מקום שהנקודות
 הנזכרות בתוספת נמצאות בתוך ואדי או נהר או על דרך קיימת או מתוכננת, הוצבו

 הגלעדימ בתחום שטח תכנון העיר, סמוך ככי׳׳האפשר לנקודות האמורות.

— בטל.  4. צו תכנון ערים(רמת השרון), תשט״ו—1955 3

 5. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים(רמת השרון), תש״ך—1959״.

 תופפת

 גבולות שטח תכנון עיר של רמת־השרון

 גבולות שטח תכנון עיר של רמת־השרון הם כמפורט בחלק א׳ ומקיפים את הגושים
 והחלקות המפורטים בחלק ב׳.

 חלק א׳
: מנקודת המוצא בגלעד מם׳ 1, הנמצא בפינה הצפונית־מערבית של חלקה ן ו פ  צ
 9 בגוש רישום קרקעות 6422, מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של הגושים 6422 ו־6423
 עד לפינתו הצפונית־מזרחית של הגוש 6423 האמור, משם לאורך הגבול המערבי והדרומי
 של חלקה 38, לאורך הגבול הדרומי והמזרחי של חלקה 37 ולאורך הגבול המזרחי של
 חלקה 38 עד לפינתה הצפונית־מזרחית של אותה החלקה 38 ומשם מזרחה עד לנקודה
 הנמצאת בגבול הצפוני של גוש 6424 במרחק של 580 מטר מפינתו הצפונית־־מזרחית
 ומשם דרומה לאורך הגבול המערבי של תכנית בנין ערים ת.ג.פ. 432 עד לנקודה הנמצאת
 בגבול הצפוני של הגוש 6598 במרחק של 470 מטר מהפינה הצפוגית־מזרחית של אותו
 הגוש. משם מזרחה לאורך הגבולות הצפוניים של הגושים 6598, 6415, 6416 ד6554 עד

 לגלעד מם׳ 2, הנמצא בפינה הצפונית־מזרחית של הגוש 6554 האמור.
: מגלעד מם׳ 2, בכיוון דרומי־מזרחי כללי, לאורך הגבולות המזרחיים ח ר ז  מ
 של גוש 6554, חלקה 12 בגוש 6553 ושל גוש 6553 עד לפינה הצפונית ביותר של גוש

 יןביעת
לות לשטח  גבו

ר  תכנו! עי

ט י ר ש  ת
 והפקדת

ו  העתק ממנ

 הצבת
 גלעדים

ל צו טו  בי

 השם

 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמ׳ 153.
 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 ק״ת 528, תשט״ו, עט׳ 1120.

ת 967, ט״ז בכסלו תש״ר, 17.12.1959 ו  370 קובץ התקנ



 6550. משם לאורך הגבול המזרחי של תכבית בבין ערים ר״ש 117א׳ (ת.ג.פ. 496)׳ לאורך
 הגבול הצפוני של תכבית בבין ערים ר״ש 6 עד לציר הכביש הארצי רענבה—ראשון לציון׳
 משם בכיוון דרומי כללי לאורך ציר חלקה 26 בגוש 6563 (ציר הכביש האמור) עד לגבול
 הגוש 6550, משם מזרחה ודרומה לאורך הגבול המזרחי של הגוש 6550 האמור עד לפינה
 הצפונית ביותר של• החלקה 16 בגוש 6549, משם לאורך הגבול המזרחי של החלקה 16
 האמורה, חוצה את החלקה 15 וממשיך לאורך הגבולות המזרחיים של החלקה 8, בגוש 6549
 וגושים 6548 ו־6342 (נהר הירקון) עד לגלעד מם׳ 3 הנמצא בפינה הדרומית־מזרחית של

 גוש 6342.

: מגלעד מם׳ 3, מערבה לאורך הגבולות הדרומיים של הגושים 6342 ם ו ר  ד
 ו־6339 עד לנקודת המפגש של הגבול הדרומי של הגוש 6339 עם ציר הכביש הארצי
 רעננה — ראשוךלציון, משם צפונה לאורך ציר הכביש האמור עד לנקודת המפגש
 של אותו הציר עם הגבול הדרומי של הגוש 6340, משם מערבה לאורך הגבולות
 הדרומיים של הגוש 6340 והחלקה 8 בגוש 6335 עד. לפינתה הדרומית־מערבית
 של אותה החלקה, משם צפונה לאורך הגבולות המערביים של החלקות 8, 9, 14 ו־7 עד
 לפינתה הדרומית־מזרחית של החלקה מס׳ 1, משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של
 , החלקה מם׳ 1 האמורה עד לנקודת המפגש של גבול זה עם הגבול המזרחי של תכנית בנין
 ערים ת.ג.פ. א/333 משם צפונה־מערבה לאורך הגבולות של תכנית בנין ערים ת.ג.פ. א/333
 האמורה עד לגבול המערבי של גוש 6335, משם צפונה לאורך הגבול המערבי של גוש 6335
 האמור ומערבה לאורך הגבולות הדרומיים של החלקות 9 ו*5 בגוש 6332 וחלקה 38 בגוש
 6615, חוצה בהמשך הקו את החלקה 46 עד לציר חלקה מס׳ 3 בגוש 6615 (דרך) ממשיך
 דרומה לאורך ציר החלקה מס׳ 3 (דרך) האמורה, עד לנקודה הנמצאת בהצטלבות אותו
 הגבול והמשך קו הגבול הדרומי של החלקה 29 בגוש האמור 6615 ומשם פונה מערבה
 וחוצה את החלקה האמורה מס׳ 3 ואת החלקה 34 וממשיך לאורך הגבול הדרומי של
 החלקה 29 האמורה עד לפינתה הדרומיודמערבית, משם צפונה לאורך הגבול המזרחי
 של הגוש 6616 עד לפינתה הצפונית־־מזרחית של החלקה 34 ומערבה לאורך הגבול
 הצפוני של אותה החלקה עד לגבול המזרחי של הגוש 6617, חוצה בהמשך הקו את
 החלקה 2 בגוש 6617 עד גבולה המערבי ומשם פוגה דרומה לאורך הגבול המערבי של
 חלקה 2 האמורה ולאורך הגבול המזרחי של גוש 6414 וחלקה 35 של גוש 6414 עד
 לפינתה הדרומית־מזרחית של אותה החלקה, משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של
 גוש 6414 עד לפינתו הדרומית־מערבית של אותו הגוש, משם צפונה לאורך הגבולות
 המערביים של הגושים 6414 ד6617, חוצה את פסי הרכבת עד לפינה הדרומית־מזרחיח
 של גוש 6618, משם עובר בקשת הנוטה מערבית־מערבית־צפונית בגוש 6618 חלקות
 1,2, ומשם בהמשך הקשת בכיוון מערבי־דרומי בתוך חלקות 1,2, בגוש 6619 עד פגישתה
 עם קו הגבול הדרומי של גוש 6619 במרחק של 110 מ׳ מקו הגבול המערבי של הגוש
 האמור. משם לאורך הגבול הדרומי של גבול הגוש 6619 עד לפינה המערבית של הגוש

 האמור — עד לגלעד מם׳ 4.

: מגלעד מס׳ 4, צפונה לאורך הגבולות המערביים של הגושים 6619 ב ר ע  מ
 ו־6611 עד למפגש עם הגבול הדרומי של גוש 6603, משם צפונה לאורך ציר הכביש
 תל אביב—נתניה עד לנקודת מפגש עם הגבול הצפוני של הגוש 6605 משם מזרחה וצפונה
 ושוב מזרחה לאורך גבולות הגוש 6605 האמור, משם צפונה לאורך הגבולות המערביים
 של הגושים 6604 ו־6595 עד לפינתו הצפונית־מערבית של הגוש 6595 האמור, משם
 מזרחה עד לפינה הדרומית־מערבית של חלקה 9 בגוש 6422 ומשם צפונה, לאורך הגבול

 המערבי של החלקה 9 האמורה עד לנקודת המוצא הנמצאת בגלעד מס׳ 1. .

ת 967, ט״ז בכסלו תש״ר, 17.12.1059 ו  קובץ התקנ



 חלק ב׳
,6417 ,6416 ,6415 ,6342 ,6341 ,6340 ,6334 ,6333 : ם ת ו מ ל ש ם ב י ש ו  ג
 6418, 6547, 6548, 6550, 65551, 6552׳ 6554, 6598, 6599, 6600, 6611, 6612, 6613,

 6614, 6617, 6423, 6596, 6601, 6597, 6602, 6603׳ 6604, 6595.
: 6553 פרט לחלקות 1, 2, 14? 6414 פרט לחלקות 36, 37? ם י ש ו י ג ק ל  ח
 6618 כפי שסומן בתחריט? 6619 כפי שסומן בתעןריט? 6332 1 עד 5 וחלק מחלקה 10
 (דרך) ן 6335 2 עד 9, 12 עד 15 וחלק מחלקה 1 ? 6339 10, חלקי חלקות 8, 9, 11, 13 $
 6549 1, 8, 9 עד 13, 16 וחלקי חלקות 15, 17 הגובלים בחלקה 1 ן 6563 חלקי חלקות
 1, 2, 21, 26 כפי שסומן בתחריט ? 6615 20 עד 29, 35 עד 38 וחלקי חלקות 3, 34, 46
כפי שסומן בתעזריט? 6616 29 עד 33 5 6424 החלק המערבי של הגוש (כפי שסומן : 

 בתחריט) פרט לחלקות 37, 38? 6422 9, 17 עד 20, 43, ׳44.

 ט״ו בחשון תש״ך (16 בנובמבר 1959) י ש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
 ..(חט 76511) שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לנתניה בדבר שחיטת עופות

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

 1. במקום סעיף 16 לחוק עזר לנתניה (שחיטת עופות), תש״י—1950 2 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), יבוא סעיף זה:

ם 16. אדם המביא עוף לשחיטה לבית מטבחיים ישלם למועצה אגרת י ת ו ר י  ״אגרת ש

 שירותים בהתאם לתוספת.״

 2. לאחר סעיף 18 לחוק העזר העיקרי תיווסף תוספת זו:

 ״תופפת
ת ו ט ו ר פ ם ב י ת ו ר י רת ש  (סעיף 16) אג

 . ?פרטיים ?סוחרי עופות

 תרנגול(ת) 50 30
 ברווז 50 , 30
 אווז 50 30
 תרנגול הודו 50 30
 יונה 20 10

 עוף אחר 50 20״.
 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (שחיטת עופות) (תיקון), תש״ך—1959״.

 י. ש ר י ב ו ם :
 יושב־ראש ועדת עירית נתניה

 נתאשר.
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959)

 (חמ 886018)

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

׳ 414, עמ׳ 1.  1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס

ת 104, תש״י, עט׳ 1239, ״ ק 2 

 הח?פתסעיףי16

ספת ספת תו  הו

 השם

ות 967, ט״ז ככס?ו תש״ר, 17.12.1959 ץ התקנ נ  372 קו



רו  ההיטל ושיעו

ם סי  כרטי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגן־רוה בדבר היטל עינוגים

, מתקינה המועצה  — בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית גן־רוה חוק עזר זה:

ת ו י י ג  1. בחוק עזר זה — ה
?  ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג ?
 ,,כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג ?

 ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל ?
 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיס 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 ?

 ״המועצה״ — המועצה האזורית גךרוה 5
 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה*

 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר
 בכסף ? ההיטל יצויין בבול המודבק על הכרטיס.

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

 שבו יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

 בכרטיס ושלא בהתאם לסעיף קטן(א).

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

 (ב) בעל הכרטיס ישמרנו עד תום העינוג.
 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס

 שנתקיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

הל ת מנ בו  5. המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 3, 4 (א) ד4 (ג) יקויימו. חו

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

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

ת ו ח נ ה ר ו  ,7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלה: פטו
 (1) תחרות אםפורט?

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה ?
 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי וש־

 מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

יסה  כנ
ג ו נ י ת ע  לבי

ס׳ מם׳ 1154, עמ׳ 119.  ע״ר 1941, תו
 ע״ר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עמ׳ 49.
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 (ב) הרוצה .יהנות מפטור או מהנחה .פי סעיף קטן (א), יגיש בקשה ,מועצה
 לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים לחיילי צבא־הגנה
 לישראל המראים לקופאי את פנקס המגויים.

 8. (א) מפקח רשאי בכל עת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
 וכן רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על

 הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן־רוה (היטל עינוגים), תש״ך—1959״.

ת ו י ו כ מ  ס
 המפקח

 ענשים

 השם

ת פ פ ו  ת
 (סעיף 2)

 1. לתיאטרון, אופרה וקונצדט

 שיעור ההיטל

 100 פרוטות
 20% ממחיר הכרטיס

 90 פרוטות

 125 פרוטות

 200 פרוטות

 80% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־50 פרוטות יהיו
 פטורות מהיטל.

 80% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־75 פרוטות יהיו
 פטורות מהיטל.

רו ס שמחי  כרטי
ת ו ט ו ר פ  ב

 עד 800
 801 ומעלה

 2. לכל עינוג אחר:
 עד 273

 274 עד 313

 314 עד 373

 374 עד 521

 522 ומעלה

ך ו נ ב ח כ ו כ ־ ב  ל
 נתאשר. ראש המועצה האזורית גן־רוה

 כ״ו בתשרי תש״ד (28 באוקטובר 1959)
" י  (חמ 817003) י

ה ד ה ו ל ב ר־ י א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעי־תקוה בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941,.מתקינה המועצה
 המקומית גני־תקוה חוק עזר זה:

ספת ו התו פ תיקי ו ק מ  1. בסעיף 1 לתוספת לחוק העזר לגני־תקוה (היטל עינוגים), תשי״ד—1954*, ב
 פסקה (ב) תבוא פסקה זו:

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:

 שיעור ההיטל
רו ס שמחי  כרטי

ת ו ט ו ר פ  ב

 עד 273 90 פרוטות
 274 — 313 125 פרוטות
 314 — 373 200 פרוטות

 374 — 521 80% ממחיר הכרטיס
 ובלבד ש~50 פרוטות
 יהיו פטורות מההיטל.
 522 ומעלה 80% ממחיר הכרטיס
 ובלבד ש*75 פרוטות

 יהיו פטורות מהיטל.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה (היטל עינוגים) (תיקון), תש״ד—1959״. השם

ן י ב ו  נתאשד. ש. ח. ר
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959) ראש המועצה המקומית גני־תקוה

 (חט 81730)

ד ה ו י ה ל ב ד ־ א ר ש  י
 שר הפנים

 * ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
 2 ק״ת 472, תש י" ד, עמ׳ 1320

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנהריה בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית נהדיה חוק עזר זה:•

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

 זה ן
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות

 אבני שפה וקירות תומכים ז

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



 ״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?
 הריסת מבנים ישנים י ופינויה, התקנת ביבים, צינורות מים עיקריים וכבלי

 חשמל?
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל ?
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וםורגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה

 לםלילתו ?
 (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 חומר אחר׳ בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר בין
 שאינו מצופה, וכל חומר אחר שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש, .כ5ןי

 שיקבע המהנדס ?
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב וכולל ריבית המשתלמת על מילוות 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
 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 שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכם לתקופה של

 למעלה משלוש שנים ?
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נהדיה ?

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן?

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

 כביש ושדרכה 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית היא להקצות

 חלק מהרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

י רוחב 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרחבה ובין לצמצום. ו נ  שי

ש (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה י ב כ ? ה  ש

 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום
 המדרכה.

לת כביש 4. (א) המועצה •רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי  סלי

 המועצה. הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, 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?
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 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא?
 (3) סלילת התשתית והכיסוי כחלק מרחבו המלא של הכביש 5

 (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 החלטה כזו.

ר דמי  5. בעלי הנכסים הגובלים רחוב שבו. נסלל כביש, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות שיעו
" ם ת ״ ג ג  םלילתו כדי 75%. סכום השתתפות זה יחולק ביניהם ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים ו

 •את הרחוב, וישולם למועצה על ידי כל אחד מהם, מיד עם השלמת הסלילה? אולם, אם
 נסלל הכביש שלבים שלבים רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב, או אותם השלבים שהושלמו

 לפניו, בשיעור האמור. •י

ת םלולימ בו  6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר רחו
ת והשלמת הסלילה ת א ן ב ג א ^ י ת ה י א ש ׳ ף ת ו פ ת ת ש ( ך ו י ד מ ו ד מ ל ו ם ש ר ט  זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) ו

 דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה תוך שנת הכספים שבה חל יום
 הפרסום,

 (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימה
 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 שבה חל יום הפרסום.

לת כביש א.ו  7. . (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת סלי
י י 5 י 5 ! ע ל ע ב  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב ההיתר. התנאים, הפרטים יי" ה

 אופן כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפור־
 טים 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%.

לת מדרכה  8. החליטה המועצה — סלי
ם י צ ע ת ע י מ נ ר ו פ ש 1 ו > ן א ק ת  (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, ל

 הנכסים או לטפל בה באופן אהד ?
 (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 הענץ.

ר סכום  9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות אישו
ת ו א צ י ה  המפורטות בסעיף 8, יכריע המהנדס בדבר הסכום באישור בכתב. ה
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ת 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמםרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ת הודעו ר י ס  מ

 או נמסרה במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים
 או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוד אל
 אותו אדם לפי מענו.במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או
 הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות.

 12. חוקי עזר לנהריה (סלילת רחובות), 1944 2—בטל.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנהריה (סלילת רחובות), תש״ך—1959״.

ן ט ץ ו ש ר  נתאשר. ג
 כ״ח בתשרי תש״ך (30 באוקטובר 1959) ראש המועצה המקומית נהריה

 (חמ 841213)

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

 2 ע״ר 1944, תום׳ 2 מם׳ 1345, עמ׳ 486.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 הוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה בדבר הדברת עשבי בר

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:

 !גירית 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — לרבות 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, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר

 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שניט;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה ?

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר למעט אדם
 הגד בבית מלון או בפנסיון ו

 ״נכסים״ — בנין וקרקע שבתחום המועצה, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין
 פרטיים;

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

 ״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
 למטרה מועילה אחרת כולל קוצים, ברקנים, דרדרים וכיוצא בהם.

י 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו. י ב ד י ר ה 5 ב י  ״

ר  עשבי נ

׳ 1154, עמי 119. ׳ 1 מס ס ו  1 ע״ר 1941, ת

ות 967, ט״ז בכסלו תש״ר, 17.12.1959  378 קובץ התקנ



ת ?הדברת. ראו  3. '(א) דאש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות הו
י י ב ב ש  םעיף 2 להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ע

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

 קטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 או ביצע עבודה מהעבודות הדברה ע? ידי
' י צ נ ״ מ  המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את ח

 העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ת סמכות ראש ו ש ע ל י ם ן ר ק ב ל ׳ פ ק ד ב ת ל נ  5. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מ
 , , , המועצה

 בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי

 סעיף קטן(א).
דעות ת הו ר י ס  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מ

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 200 לירות, ואם עבר על ענשימ
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (הדברת עשבי בר), תש״ך — השם
 1959״.

 נתאשר. ד. ק נ י א ל
 י״ז באב תשי״ט (21 באוגוסט 1959) ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

 (חמ 76501)

ה ד ו ה י ״ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעתלית בדבר היטל עינוגים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות־ המקומיות, 1941 ג
 המקומית עתלית חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לעתלית (היטל עינוגים), תשי״א—21951, בסעיף 1, במקום תיקיו
ת פ ס י ת  סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה: ה

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

 2 ק׳׳ת 195, תשי״א, עמ׳ 1478.



 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
ל ט י ה ו •\. שיעור ה ר  ברטים שמחי

ת ו ט ו ר פ  ב

 עד 273 90 פרוטות
 274 עד 313 125 פרוטות
 314 עד 373 200 פרוטות

 374 עד 521 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש"50
 פרוטות יהיו פטורות מהיטל.
 522 ומעלה 80% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־75

 פרוטות יהיו פטורות מהיטל.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעתלית (היטל עינוגים) (תיקון), תש״ך—1959״.

ה א ד ו ם פ נ  נתאשר. מ
 כ״ח בתשרי תש״ך (30 באוקטובר 1959) ראש המועצה המקומית עתלית

 (חמ 84612)

ה ד ל ב ר ־־יה ו א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־בנימין בדבר היטל עינוגים

 "בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 > מתקינה המועצה
 המקומית קרית־בנימין חוק עזר זה:

, במקום  1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לקדיורבנימין (היטל עינוגים), תשי״ב—1952 2
 פסקה (ב) תבוא פסקה זו:

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
טל ר ההי רו שיעו ס שמחי  כרטי

ת ו ט ו ר פ  ב

 עד 273 90 פ״וטות
 274 עד 313 125 פרוטות

 314 עד 373 200 פרוטות י
 374 עד 521 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־50
 פרוטות יהיו פטורות מהיטל.
 522 ומעלה 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־75
 פרוטות יהיו פטורות מהיטל.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדיודבנימין (היטל עינוגים) (תיקון), תש״ך-
. ' ' ־ • ' ' •  1959״. .

ן י ט ש נ ר ו ן א י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959) ראש המועצה המקומית קרית־בנימין

 (חמ 85265)

ל ב ר * י ה ו ד ה א ר ש  י
_ שר הפנים _ _ _ _ _ 

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

״ט, עמ׳ 136. : תשי .  2 ק״ת 269, תשי״ב, עט׳ 901; ק״ת 834,

ות 967, ט״ז בכסלו תש״ד, 17.12.1959  קובץ התקנ



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

 חוק עזר לקרית־שמונה בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית קריודשמונה חוק  הרשויות המקומיות '(מם עסקים), 1945 2

 עזר זה:

ת פ ס ו ת ! ה 1 3 תיקו 9  1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־שמונה (מם עסקים מקומי), תשי״ז—56
 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

,  ״תופפת י

 שיעורי מם לשנה

ת ו ר י ל ר המלאכה או העסק הסכום ב ו א י ת ת ו ר י ל ר המלאכה או העס? הסכום ב ו א י  ת

ת עינוגים ציבורי , בי ן לם לתיאטרו ע, או ו לנ ת קו  בי
ת, נשפים ו ב נצרטים, מסי , קו ת ו ש להצג מ ש מ  ה

ת ששטחו במ״ר י ו פ י ס  .. או א
 עד 200 75

 למעלה מ־200 עד 300 100
 למעלה מ־300 עד 400 250
ה מ־400 350 ל ע מ  ל

ת ר י כ מ ן ל ו , ללא רשי ן ו נ , מסעדה, מז ת קפה  בי
ר — ״ מ ם, ששטחו ב ת משכרי ו א ק ש  מ

 עד 40 80
ה מי40 עד 60 110 ל ע מ  ל

סף 1.500 ו  למעלן? מ־60 — לכל מ״ר נ
ת מש ר י כ מ ן ל ו , עם רשי ן ו נ , מסעדה, מז ה פ ת ק  בי
ר — ״ מ ם, ששטחו ב ה במקו ם לשתי ת משכרי ו א  ק

 עד 60 100
ה מ־60 עד 100 150 ל ע מ  ל

סף 1.500 ו ל מ׳׳ר נ כ ה מ־100 — ל ל ע מ  ל

ם שיש בו למעלה מ־5 ראשים — י ש ב  דיר עזים או כ
ל ראש 0.500 כ ל . 

1000 : ו ת ק פ ס ת לייצור חשמל או א ת או ארצי י מ ו ק ה מ ר ב  ה

ת — ו  חנ
ם 50 י ש מ ו ש -בגדים מ
, סריגה, דברי טריקו 60 ם י ק ו ר מ  גלנטריה, ת
ה 30 ר י פ ת ת ו טו י  חי

 וומרי בנין, אם השטח במ״ר-—
 עד 40 100
ה מ־40 עד 100 170 ל ע מ  ל
ה מ־100 260 ל ע מ  ל

ת 50 ו ר י פ ת ו ו ק ר  י

ת 250 ו נ ו ט י ס ת ב ו ק ר  י

ח ., 60 ב ט מ ו ת . י  כלי ב

ם קי ק המעסי נ ת לאשראי או ב י פ ו ת י  אגודה ש
בדים —  עו

 עד 2 250
 3 עד 5 500
 6 עד 8 800

ה 1000 ל ע מ  9 ו
ז 200  אטלי
פטיקאי 30  או

ק עובדים — י ס ע מ ס ה ו ת דפ י  ב
 עד 2 70

 3 עד 5 100
ה 150 ל ע מ  6 ו
ים 60 נ פו י סי לו דה ומי , מי סו ז ו ז ת לג ש ו ר ת ח י  ב

, ת ו נ ו כ מ יירים ב ם המצו ת אחרי ש ו ר י ח ת  ב
ם עובדים — קי  המעסי

 עד 10 100
 11 עד 20 150
 21 עד 40 250
ה 350 ל ע מ  41 ו
ק עובדים 40 י ס ע ו מ נ ת שאי ו נ ו כ ת מלאכה ללא מ י  ב

בדים — ק עו ת המעסי ו נ ו כ ת מלאכה ללא מ י  ב
 עד 2 70
 3 עד 5 90

 6 עד 10 120
ה 150 ל ע מ  11 ו
ק עובדים 90 ו מעסי נ ת שאי ו נ ו כ ת מלאכה עם מ י  ב

ק עובדים — ת המעסי ו נ ו כ ת מלאכה עם מ י  ב
 עד 2 120
 3 עד 5 150
 6 עד 10 220
ה 260 ל ע מ  11 ו

ן — ו סי ה, פנ י ת הארחה, אכסנ י , ב ן ו ת מל י  ב
טה 2.500 ל מי  לכ

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

-* ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עפ׳ 115.
, עמ׳ 70 , תשי״ז n 6 3 8 ״ ¡ * \ 

3M i M & i t í r ו .ח׳עף י י מ ב ז ״ ת ז96 ט ו ת נ  W1R ח



ר המ אכה או העסק הפכו ו א י ׳הפבומ ב ירווןד>י,;־;::;,;,י: ת .: . ;- . . ר המלאכה או העם? ; ו א י  ת

 מכולת, אם השטח במ״ר — מלטשת יהלומים המעסיקה עובדים —
 עד 25 80 עד 15 100
 למעלה מ־25 עד 40 120 16 עובדים ומעלה 150
 למעלה מ־40 150 מספרה, מכון ליופי, עם כסא אחד 30
 מכולת בסיטונות 250 לכל כסא נוסף 15

 מכולת בסיטונות — אספקה על רכב ממונע 150 מסגר, שרברב, צבעי או צייר שלטים —
 ממכר אופניים 100 שאינם מעסיקים עובדים 30

 ממכר אריגים, טקסטיל, בדים, הלבשה, הנעלה המעסיקים עובדים —
 וכל־בו, אם השטח במ״ר — אהד 50

 עד 20 80 2 עד 5 100
 למעלה מ־20 עד 40 120 6 ומעלה 150
 למעלה מ־40 160 מפעל מים, שאיבה, אספקת מים, המספק <

 ממכר פלפל 15 עד —.1,000,000 מ״ק בשנה 1500
 ממכר דגים 60 לכל —.100,000 מ״ק נוספים 100
 ממכר עתונים 10 מתקן אופניים, פרימוסים 30

 ממתקים, סיגריות 15 נגריה מיכנית המעסיקה עובדים —
 ממתקים בסיטונות 150 1 עד 5 100
 ממכר נעלים 30 6 ומעלה 150
 מסגרות, דברי זגגות 20 נגר 50
 משקאות משכרים בסיטונות 250 סיטונאי למוצרי טבק 90
 עופות ובשר עוף, אם השטח במ״ר — םוכ! ביטוח 30

 עד 25 80 סוכנות או חברה לאספקת גז לבישול וחימום 200
 למעלה מ־25 עד 40 120 עגלון

 למעלה מ־40 150 עם בהמה אחת 10
 פרחים או שתילי פרחים 10 עם 2 בהמות 15
 צרכי חשמל ותיקוני רדיו, אם השטח במ״ר — צלם 60
 עד 20 100 צורף 30
 למעלה מ־20 עד 40 150 קבלן לעבודות חשמל שאינו מעסיק עובדים 60

 למעלה מ־40 200 קבלן מקומי או ארצי המבצע עבודות חשמל
 צרכי משרד, ספרים ועתונים 80 והמעסיק עובדים —

 קיוסק 18 עד 2 100
 רהיטים חדשים ומקלטי רדיו 200 3 עד 5 150
 רהיטים משומשים 100 6 ומעלה 200

 תבלינים בקמעונות 15 קבלן מקומי או ארצי המבצע עבודות בנין, ביוב,
 תיקון נעלים 15 כבישים, קווי מים, שהיקף עבודתו או עסקיו

 כל חנות שלא פורטה בתוספת זו, אס השטח, במ״ר • לשנה, בלירות —
 עד 20 60 עד 20,000 100
 למעלה מ־20 — לכל מ״ד 1 י למעלה מ־20,000 עד ״50,000 200
 מאפיה המעסיקה עובדים — למעלה מ־50,000 עד 100,000 400
 עד 2 100 למעלה מ־100,000 עד 200,000 700

 3 עד 5 150 למעלה מ־200,000 עד 300,000 1000
 6 ומעלה 200 למעלה מ־300,000 עד 500,000 1500
 מהנדס או אדריכל עצמאי 60 למעלה מ־500,000 2000
 מונית לשירות מקומי או ארצי — לכל מונית 30 קונדיטוריה 100
 משרד לשירות מוניות ביךעירוני ״־. 150 רופא שיניים, טכנאי שיניים ומרפאת שיניים 50

 מחלק לחם עם רכב ממונע 50 רפת שיש בה יותר מראש בקר אחד —
 מחלק נפט או קרח עם רכב 10 לכל ראש , . 3.500

 מכבסה עם — שוחט עופות 10
 מכונה אחת 60 שען 15

 2 מכונות 100 שירות אוטובוסים עירוני, בין־עירוני או סניף
 3 מכונות 120 של חברה ארצית 1000
 4 מכונות ומעלה 150 תחנת דלק עם משאבה אחת 100
י לכל משאבה נוספת 50 ־ . ר ח  מכונית משא, טנדר או כל רכב ממונע א

 עד 1 טון 0? תחנת דלק עם משאבה אחת ושירות סיכה 200
 למעלה מ־1 עד 3 טון 30 לכל משאבה נוספת . 50

 למעלה מ־3 עד 6 טון 60 תעשיית בלוקים, תעשיית מחצלאות וקליעה 100
 למעלה מי6 טון 100 תעשיית רעפים ומרצפות 120"
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 תחילה

ת מעבר ראו  הו

 השם

 החלפת
 התוםפת

ת רו י  הסכום בל

50 
15 

250 
250 

,"250 

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1959/60 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

י  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדיודשמונה (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ד —
 1959״.

י ר ז ר נ ש  נתאשר. א
 כ״ו בתשרי תש״ך (28 באוקטובר 1959) ראש המועצה המקומית קרית־שמונה

 >חמ 85295)

ל ב ד ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עםקימ), 1945
 חוק עזר לשבי־ציון בדבר מם עסקים

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

, להלן —  1. במקום התוספת לחוק עזר לשבי־ציון (מס עסקים מקומי), תשי״ג—1953 8
 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

פפת  ״תו

 שיעורי מסי לשנה
ר המלאכה או העםלן ו א י ת ת ו ר י ל ר המלאכה או העם? הסכום ב ו א י  ת

ת על כל מפעליה 300 י א ל ק  אגודה ח

ת הבראה 350 ן או בי ת מלו י  ב

ל מלאכה או גנן 20 ע  ב

ן 35 ל ב ר או ק ח ו  ס

ן ו סי  פנ
פא שיניים  רופא או רו

ם המועצה ו ח ת ת חשמל ב ק פ ס מ ת חשמל ה ר ב  ח
י נ ו ר י ע ך י ם ב י ס ו ב ו ט ו ת א ו ר י  ש

ם המועצה ו ח ת ם ב ת מי ק פ ס א  חברה ל

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1959/60 והוא הוראות
י ב ע י מ פ ע,1 פ ^ ו ש ם ש ן כ  ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, ^ןלמ כ,& ם

 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון (מם עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—1959״. השמ

ר א י ו ה ש ש  מ
 ראש המועצה המקומית שבי־״ציון

 נתאשר.
 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959)

 (חמ 85643)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

ם׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119,  1 ע״ר 1941, תו

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

, עמ׳ 670; ק״ת 860. תשי״ט, עמ׳ 603.  3 ק״ת 337, תשי״ג



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת מועצת עיר־יזרעאל—עפולה בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה שמועצת עיר״יזרעאל—עפולה החליטה שקנס פיגורים בשיעור של
 עשרים למאה יווםף על כל סכום של:

 (1) ארנונה שהוטל על ידי מועצת עיר־יזרעאל—עפולה ולא שולם תוך
 ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי הוראות פקודת המועצות המקומיות,

?11941 
 (2) מם. עסקים מקומי שהוטל על ידי המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה
 ולא שולם תוך ששה חדשים מהיום שבו חל תשלומו לפי הוראות פקודת

 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945.

 ד. ק נ י א ל
 נתאשר. ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

 כ״ב בחשון תש״ך (23 בנובמבר 1959)
 (חמ 831017)

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 1 עייר 1941, ונום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

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

ות 967, מ״ז בכסלו תש״ד, 17.12.1959  קובץ התקנ

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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