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 פקודת מם הכנסה, 1947
 תקנות בדבר הנחות ממס על תוספת שכר

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 29ב (ב) ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 והסעיפים
, אני מתקין תקנות אלה: 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  14 (א) ד

,  1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (הנחות ממס על תוספת שכר), תשי״ט—1959 3
 בהגדרת ״עובד״, בסופה יווסף ״לרבות מבקר המדינה״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (הנחות ממם על תוספת שכר) (תיקון),
 תש״ד—i960״.

ל ו כ ש י א ו  ל׳ בשבט תש״ד (28 בפברואר 1960) ל
) שדיהאוצר 7 2 3 1 2 מ 3 ח ) 

 1 עייר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עמי 77; ם״ח 20,2, תשי״ח, עמ׳ 197.

 2 עייר ת׳ט״ח, תום׳ א' מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 866, ת׳עי׳׳מ, עמי 666.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר שכר חברי בית דין

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 109 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953ג
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (שכר חברי בית דין), תשי״ח—1958 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), במקום ״עשר לירות״ יבוא ״חמש לירות״.

 תיקח תקנה 3 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״חמש עשרה לידות״ יבוא ״עשרים לידות״.

 :השט . 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (שכד חברי בית דין) (תיקון)׳
 תש״ד—i960״.

א י ו ס פ ט ל ר ו י  א׳ באדר תש״ד (29 בפברואר 1959) ג
) שר העבודה S מ ח 7 S 0 3 0 ) \ 

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6.

 2 ק״ת 812, ת׳עי״ח, עמי 1662.

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959
 תקנות בדבר סדרי הדיון בפני ועדת ערר

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12 ו־28 לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש),
 תשי״ט—1959 / אני מתקין תקנות אלה:

 תיקח תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת
 ערר), תש״ך—1960 2 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בהערת השוליים, במקום ״טפסים״ יבוא ״העתקים״!
 (2) בתקנת משנה (א), במקום ״בשני טפסים״ יבוא ״בשני העתקים״.

 1 פ״ח 291, תשי״ט, עמ׳ 215.

0C10.3.19 ,830 , 996קובץ התקנות י״א באדר תשייר 



 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״בשני טפסים״ יגוא תיקח תקנה 4
 ״בשני העתקים״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון ח׳עם
 בפני ועדת ערר) (תיקון), תש״ך—1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ה בשבט תש״ד (23 בפברואר 1960)
 (ווט 76528)

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 צו בדבר תחומי רשויות מקומיות המשמשים לנופש או להבראה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 (ב) לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש),
 תשי״ט—1959 ^ הנני מכרת לאמור:

 1. תחומי הרשויות המקומיות המפורטות בתוספת משמשים בעונות המצויינות לצדן ש ימוש בתחומי
יותמקוממ& 1 ףו ה א ר ב ה ן ל ש א 3 ן נ  ל

 5נופ׳& והבראה .

 2. לצו זה ייקרא ״צו הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש) (תחומי רשויות מקומיות השם,
 המשמשים לנופש או להבראה), תש״ך—1960״.

 תוספו*
 העונה

 בתקופה שבין
 1 באפריל

 ועד 30 בספטמבר

 בתקופה שבין
 1 באוקטובר

 ועד 30 באפריל

 הרשות ׳המקומית

 1 ירושלים
 2 אשקלון

 3 בת־ים
 4 הרצליה

 5 נהריה
 6 נתניה

 7 צפת
 8 קרית־טבעון

 9 שבי־ציון

 1 אילת
 2 טבריה

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ה בשבט תש״ך (23 בפברואר 1960)
 (חמ 765202)

 1 ם״ח 201, תשי״ט, עמ׳ 215.

 :סוב׳{ התקנות 996, י״א נאדר תשייר, 10.3.1900 831



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 צו בדבר הקמת בית־דין מקומי בבאר־שבע

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 103 לרווק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 לאמור:

 1. בצו זה ״מחוז״ — כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי
, 2  גבולותיהם

 2. מוקם בית־דין מקומי בבאר־שבע.

 3. שטח שיפוטו של בית הדין המקומי בבאר־שבע הוא מחוז הדרום.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (הקמת בית־דין מקומי בבאר־שבע), תש״ך—
 960i.״

 א׳ באדר תש׳׳ך (29 בפברואר 1960) פ נ ח ם ר ו ז ן
 (חט ־78036) שר המשפטים

 אני מסכים:
ל ט פ ס ו א י ר ו י  ג

 שד העבודה

 1 ס״ח 137, תשי״ר, עמי 6.

 2 י״פ 531, ת׳65י״ד, עמי 761•

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 צו בדבר התאגדות של נאמני האגודה לפרסום ספרי מופת מספרות העמים

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה ג
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. דוד בן־גוריון, אהרן קציר, ראובן אבינעם ויעקב ספיר (להלן — הנאמנים) —
 רשאים להיות תאגיד.

 2. שם התאגיד יהיה ״אגודה לפרסום ספדי מופת מספרות העמים״.

 3. הנאמנים ימסרו לממשלה דין וחשבון שנתי על רכוש התאגיד ועל פעולותיו וכן
 כל ידיעה או תעודה הנוגעות* לרכוש התאגיד ולהנהלתו שתדרוש מהם הממשלה מזמן

 לזמן.

 4. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (אגודה לפרסום ספרי מופת מספרות
 העמים), תש״ד—1960״.

 . «ם התאגיד

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 א׳ באדר תש״ך (29 בפברואר 1960)
 .>חמ 78093)

 1 חוקי א״י, כרד א׳, פרס י׳׳ד, עמי 107.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 832 קוב? התקנות.996, י״א באדר תש״ד, 10.3.1960



 הגדרות

 חובת הסיטו!

 שפת הסימח

 אופ! הסיטו!

 פרטי המיטו!

 תקופה 5חיפו5
 הט5אי

 איסור הח!קר!

 שטירת דינים
 אחרים
 תחי5ה

 השם

 פקודת סימני סחורות • י י
ת כ ת מ מ . ח ב ט מ ת ו י ר מימון כלי ב ב ד  צו ב

, ולאחד 1  : בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15א, 15ד ו־15ו לפקודת סימני סחורות
 התייעצות בועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זד.—
 ״כלים״ — כלי בית ומטבח מיטלטלים, המיוצרים בעיקרם ממתכת, ואביזריהם — למעט

 כלים מצופים כטף וזהב — והמיועדים להכיל —
 (1) מזון, בזמן הכנתו, בישולו, החזקתו, הגשתו או צריכתו, למעט כלי בישול

 המכילים גופי חימום חשמליים!
 (2) נוזלים או חמרים אחרים לצרכי ניקוי, רחצה, כביסה או פסולת ביתית,

 למעט כלים המכילים גופי חימום חשמליים!
 ״משווק״ —משווק שאינו יצרן לרבות סיטונאי, קמעונאי ורוכל.

 2. יצרן של כלים יםמנס בהתאם להוראות צו זה.

 3. הסימון יהיה בעברית. מותר להוסיף תרגום לועזי של הנוסח העברי ובלבד שהאותיות
 הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות. כלים המיועדים ליצוא ושאינם משווקים

 בארץ יסומנו בעברית או בלועזית.

 4. הסימון יהיה ברור ובד־קיימא וייעשה: על גוף הכלי באמצעות הדפסה, הטבעה או
 חריתה או על ידי מעתק ובלבד שהוראות שימוש יודפסו על נייר ויחוברו לכל כלי.

 5. הסימון יכלול פרטים אלה:
 (1) שם היצרן ומקום בו נמצא המפעל או העסק או סימן המסחר הרשום, אם ישנו *

 (2) גודל הכלי לפי מספדים{
 (3) (א) היה הכלי פגום אחרי גמר ייצורו, יש לסמנו באות ״ב״ או באות ״ג״ ן

 (ב) כלי מצופה אמאיל שאין בו פגמים יסומן באות ״א״!
 (4) לגבי סיר לחץ וםיפון מתכת לייצור מי סודה — הוראות שימוש שיכללו גם

 הפרטים הנדרשים לפי פסקה (1).

 6. המלאי הקיים של כלים ביום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), שלא
 סומנו בהתאם להוראות סעיף 5, יחוסל על ידי יצרן תוך חצי שנה, על ידי סיטונאי תוך

 שנה ועל ידי קמעונאי או רוכל תוך שנד, וחצי מיום הפרסום.

 7. ל&חר תום התקופה לחיסול המלאי כאמור בסעיף 6, לא יחזיק יצרן או משווק לשם
 מכירה כלים שלא סומנו בהתאם לצו זה.

 8. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחד.

 9. תחילתו של צו זה היא כתום 30 יום מיום פרסומו.

 10. לצו זה ייקרא ,,צו סימני סחורות (סימון כלי בית ומטבח ממתכת), תש״ך—1960״.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

 ל׳ בשבט תש״ך (28 בפברואר 1960)
 (חט 74131)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק צ״א, עט׳ 889; ט״ח 257, תשי״ח, עמ׳ 156.

 התקנות 996, י״א באדר תש״ד, 10.3.1960



 פקודת סימני סחורות
 צו בדבר סימון מנעלי עור

, ולאחר 1  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15א, 15ד ד15ו לפקודת סימני סחורות
 התייעצות בועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

 1. . בצו זה —
 ״מנעלים״ — מוצרי הנעלה על צורותיהם השונות, המיועדים לשימושם של גברים, נשים

 וילדים, והמיוצרים מעור בשלמותם או בחלקם העליון בלבד.

 2. יצרן של מנעלים יםמנם בהתאם להוראות צו זה.

 3. הסימון יהיה בעברית. מותר להוסיף תרגום לועזי של הנוסח העברי ובלבד שהאותיות.
 הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות. מנעלים המיועדים ליצוא ושאינם משווקים

 בארץ יסומנו בעברית או בלועזית.

 4. הסימון יהיה ברור ובר־קיימא וייעשה על ידי הטבעה על גבי הסוליה של כל מנעל
 ומנעל או על ידי הדפסה בתוכו במקום נראה לעין.

 5. הסימון יכלול פרטים אלה:
 (1) שם היצרן ומקום בו נמצא המפעל או העסק או סימן המסחרי הרשום, אם ישנו,
 ואם נתקבלה,הסכמה לכך מאת המשווק — נוסף לסימון האמור או במקומו — שם

 המשווק ומען מפעלו או עסקו או סימן המסחר הרשום של המשווק, אם ישנו>

 (2) מידות המנעל לפי מספרים.

 6. המלאי הקיים של מנעלים ביום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), שלא
 סומנו בהתאם להוראות סעיף 5, יחוסל על ידי יצרן תור ששה חדשים ועל ידי משווק תוך

 שנה.מיום הפרסום.

 7. • לאחר תום התקופה לחיסול המלאי כאמור בסעיף 6, לא יחזיק יצרן או משווק לשם
 מכירה מנעלים שלא סומנו בהתאם לצו זה.

 8. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 9. תחילתו של צו זה היא כתום 30 יום מיום פרסומו.

 10. לצו זה ייקרא ״צו סימני סחורות (סימון מנעלי עור), תש״ך—1960״.

 הגדרות

 חובת הסימו!

 שפת המימון

 אופ! הסימון

 פרטי הטימוז

 תקופה ?היסו?
 המלאי

 איסור החזקה

-שמירת דינים
 אחרים
 ׳'תחילת

 השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ל׳ בשבט תש״ד (28 בפברואר 1960)
 (ח0 74131)

 1 חוקי א״י, כרד נ׳ פרק צ״א, עמ׳ 889; ס״ח 257, חשי״ח, עמי 156.

 834 קובי! התקנות 996, י״א באדר תש״ד,,10.3.1960



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ר לחם ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הםעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

, בטור ב׳ לצד תיקי! תתופפת  1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (לחם), תשי״ט—1959 2
 ״לחם מיוחד״ יימחק ״באחוז שלא יעלה על אחוז הקמח האחיד או קמח השיפון״.

׳ ם ש  2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (לחם) (תיקון מס׳ 2), תש״ך— ה
 960i.״

 ל׳ בשבט תש״ד (28 בפברואר 1960) פ נ ח ם ס פ י' ד
ד המסחר והתעשיה ש 4 m a m ) 

 1 ם״ח 240, תש י״ח, עמ׳ 24.

- 2 ק״ת 864,תשי״ט,.עמ׳ 640; ק״ת,952,תשייר, עט׳ 66. ו

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר ייצור צםקאו והםחר בו

 : בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957/ אני מצווה לאמור:

 . 1. בצו זה — הגדרות
 ״צמקאו״ — מוצר .מורכב מסוכר, קקאו ושמן צמחי, בהוספת אחד או אחדים מחמדים
 •אלה: לציטין׳ תבלין, תמציות, אגוזים מכל המינים, צימוקים, פירות מיובשים, אבקת

 חלב או בלי הוספה כאמור.
 ז • ־ - . י
 2. לא ייצר אדם צמקאו אלא אם הצמקאו מיוצר מסוכר, קקאו ושמן צמחי, בחלקים הסדרת הייצור

 היחסיים כמפורט בתוספת בהוספת אחד או אחדים מחמדים אלה: לציטין, תבלין, תמציות, .
 אגוזים מכל המינים, צימוקים, פירות מיובשים, אבקת חלב או בלי הוספה כאמור.

 3. לא יארוז אדם צמקאו המיוצר בצודה של טבלה אלא אם הוא עטוף כולו בעטיפת אריזתהטוצר
 נייר.

 4. לא יכנה אדם צמקאו בשם אחר מאשר בשם צמקאו ולא יוסיף לשם הזה מלים כימי בשם
י א ס ט  אחרות. צ

 5. לא ישתמש אדם בתרגום המלה צמקאו בשפה לועזית אלא במלה 0^1»& בלבד. תרגום הטלה
 צטקאו

 6. , לא יסמן אדם את האריזה החיצונית של צמקאו במלה ״שוקולדה״. כלולה המלה םימי! האריזה
ל נמלה שוקולדה ת ש ן י ת ו א ) ד ך ת ל י ד ו ל ג ע ו מ > ז ,1ך ל מ ת ש ו , ת ו א ! ל ן ד ן ה ג 1 , ע א י ן ל ר צ ל 0 מ ש  שוקילדל, ב

 שם היצרן.

 7. לא יסמן אדם את האריזה החיצונית של צמקאו במלה ״קקאו״, פרט בתוך פירוט םימו! האריזה:
 של המרכיבים ובלבד שגודל האותיות של המלה ״קקאו״ יהיה שווה לגודל האותיות בהם במלהקסאי

 .מסומנים יתר המרכיבים.

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 קוני! הזקנות 996, י״א נאדר תש׳׳ד, 10.3.1900 835



 עטיפת המוצר 8. לא ישתמש אדם,בעטיפה לאריזה החיצונית של צמקאו, המיוצר בצורה של טבלה,
 ם  אלא א

 (!) על העטיפה מודפס פס דיאגונלי, מהפינה הימנית העליונה אל הפינה
 השמאלית התחתונה והרוחב של הפס אינו פחות מ־15% ולא. יותר מ־20%

 מארכה של הטבלה*
 (2) הפס הדיאגונלי מודפס על חזית העטיפה בלבד ולא בצדה השני של

 , הטבלה וצבע הפס שונה באופן בולט מצבע העטיפה >
 (3) המלה ״צמקאו״ מודפסת באותיות שהן בגודל כל רוחב הפס!

 (4) המרכיבים מודפסים בשטח ובמסגרת של הפס הדיאגונלי בלבד ובצורה
 נוחה וקלה לקריאה!

 (5) המרכיבים מודפסים בתוך הפס הדיאגונלי באותיות שוות בגדלן וגודל
 כל אות אינו יותר מ־4 מילימטר ולא פחות מ־2 מילימטר.

 הדבקת תמית 9. עולה משקל הצמקאו, המיוצר בצורת טבלה, על קילוגרם אחד, מותר להדביק
 תווית על העטיפה כשהיא בלתי מסומנת ובלבד —

 (1) שגודל התווית אינו פחות מ־20% משטח חזית העטיפה!
 (2) שהתווית תכיל את הפרטים הנדרשים לפי צו סימון מוצרים, תש״י—
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 (3) שעל התווית מודפס פס דיאגונלי ונתמלאו לגביו הוראות סעיף 8.

י 10. לא יעביר אדם לאחר בשום דדך מדרכי ההעברה את הבעלות או ההחזקה על ח ט ת ה י ד ס ,  י

 צמקאו׳ לא ירכשנו כאמור, ולא יחזיקנו לשם עסק אלא אם הצמקאו מיוצר, ארוז ומסומן
 בהתאם להוראות צו זה.

 איסור ייצור 11. לא ייצר אדם מזון שמראהו הוא של שוקולדה בטבלאות, לא יעביר לאחר בשום
 דרך. מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה בו, לא ירכשנו כאמור ולא יחזיקנו

 לשם עסק, אלא אם —
 (1) המזון הוא שוקולדה והוא מסומן לפי הוראות צו ההגנה (סימון מזון׳

, או  בביטוי שוקולדה והסחר בו), תשט״ז—1956 3
 (2) המזון הוא צמקאו בטבלאות ונתמלאו לגביו הוראות צו זה.

 צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחד.

 תחילתו של צו זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

 לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (צמקאו), תש״ך—1960״.

.12 

.13 

.14 

 שמירת דינים
 אחרים.

 חחי?ה

 השם

 תופפו*
 (סעיף 2)

 מכסימום 55% סוכר
 מינימום 10% קקאו חסר שומן

 מינימום 21% שמנים.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 8 ק״ת 70, תש״י, עמ׳ 529.

 3 ה״ת 629, תשט״ז, עמי 1146.

 ל׳ בשבט תש״ך (28 בפברואר 1960)
 (ו!מ 741120)

 836 קובץ התקנות 996, י״א באדר תש׳׳ד, 10.3.1960



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ב כ ר ת מנועי דיזל ב ב כ ר ר ה ב ד  י צו ב

 י בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכיה ושירותים, תשי״ח—
 1957 *, אני מצווה לאמוד: •׳..־.

2 י ־ ו י ע - תייןי) ס ך ״ ש  1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותיה (הרכבת מנועי דיזל ברכב), ת
 21959, אחרי פסקה (2) תיווסף פסקה זו י י

 ״(3) טרקטור, כמשמעותו בתקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו),
 תש״ך—1960״.

 2. לצו זד, ייקרא ״צו הפיקוח על,מצרכים ושירותים (הרכבת מנועי דיזל ברכב) (תיקון), חשם
 תש״ד—1960״.

ן ר ־ א ה ן ק ב ח צ  ב׳ באדר תש״ך (1 במרס 1960) י
 (חמ 75641) שר התחבורה

 1 ס״ח 240, תש י״ח, עמ׳ 24.

 . 2 ק״ת 958, תש״ד, עט׳ 192•
 ; 3 ק״ת 984, תש״ד, עט׳ 692.

 פקודת מם הבולים
ס בולים מ ר עינוגים מםויימים מ ר פטו ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור: 1  • בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (א) לפקודת מם הבולים
 1. בפרט 1 לתוספת לצו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מם׳ 16), תשי׳יט-959! ־־, :תיקו! התוספת:

 בסופו״ייווסף.״חוג חובבי התיאטרון, ירושלים״.
- השם ך ״ ש . לןןו״זזן ייקרא ״צו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מם׳ 16) (תיקון מס׳ 6), ת 2 

 1960״.

 ט״ז בשבט תש״ך (14 בפברואר 1960) ל ו י א ש כ ו ל
) שר האוצר m 72302 

x 
 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קל״ג, עט׳ 1302.

 2 ק״ת 911, תשי״ט, עמ׳ 1453.

 פקודת מם הבולים
. v ס בולים מ יימים מ ר עינוגים מסו ר פטו ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (ג) לפקודת מם הבולים

 .1. המם על כרטיסי כניסה להצגות תיאטרון המריוניטות ״פיקולי״ יהיה בשיעור של הפחתת מס
פ י ג י נ י  5 אגודות על כל כרטיס כניסה. . ע

 2. תחולתו של צו זה היא מיום י״ז בשבט תש״ד (15 בפברואר 1960) ועד יום י״ח תחו?ה
 בניסן תש״ד (15 באפריל 1960).

גים)(פטור)(מם׳ )5, תש״ך—960i״. השם ו נ  3. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים (עי

i בפברואר 960) ל ו י א ש כ ו ל 1 5  י״ז בשבט תש״ך (
 >חט 72302) שד האוצר

 : 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק ק?״ג, עט׳ 1302.

 מוביז התקנות 996, י״א באדר תש״ד, 10.3.1960 837



 פקודת מם הבולים
 צו בדבר פטור עינוגים מסויימים ממם בולים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (ג) לפקודת מס הבולים י, אני מצווה לאמוד:
 1. כרטיסי כניסה להצגות הנערכות על ידי השחקן מורים שוורץ פטורים ממם אם
 נתמלאו הוראות הסעיפים 2 ד3 לצו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מסי 16), תשי״ט—
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 2. תחולתו של צו זד. היא מיום נ:״ב בשבט תש״ך (20 בפברואר 1960) ועד יום י״ח
 באייר תש״ך (15 במאי 1960).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מס׳ 6), תש״ך—1960״.

 י״ז בשבט תש״ך (15 בפברואר 1960) ל ו י א ש כ ו ל
) שר האוצר "";׳'- 7 2 3 0 מ 2 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרס קל״ג, עט׳ 1302.

 2 ק״ת 911, תשי״ט, עמ׳ 1453.

 פקודת מם הבולים
 צו בדבר פטור עינוגים מסויימים ממס בולים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (א) לפקודת מם הבולים1, אני מצווה לאמור:
 1. כרטיסי כניסה לחגיגות הנערכות על ידי הועד הציבורי לחגיגות פ. שופן בישראל
 פטורים ממס אם נתמלאו הוראות הסעיפים 2 ו־3 לצו מס הבולים (עינוגים) (פטור)

.  (מם׳ 16), תשי״ט—1959 2

 2. תחולתו של צו זה היא מיום א׳ בטבת תש״ך (1 בינואר 1960) עד יום ג׳ בניסן
 תש״ד (31 במרס 1960).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מס׳ 7), תש״ך—1960״.

י אשכול  י״ז בשבט תש״ך (15 בפברואר 1960) לו
 (חמ 72302) שד האוצר

 1 חוקי א״י, כרד נ׳, פרק קל׳׳נ, עט׳ 1302.

 2 ק״ת 911, תשי״ט, עט׳ 1453.

 פקודת מם הבולים
 צו בדבר פטור עינוגים מםויימים ממס בולים

 בתוקף:סמכותי לפי םעיף 74 (5) (ג) לפקודת מם הבולים1, אני מצווה לאמור:
 1. כרטיסי כניסה לעינוגים הנערכים על ידי השחקן מרסל מרםו פטורים ממם א£5
 נתמלאו הוראות הסעיפים 2 ו־3 לצו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מס׳ 16), תשי״ט—
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 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קל״ג, עט׳ 1302.

 2 ק״ת 911, ת׳צ&י״ט, עט׳ 1453.

 קוב? חחקנות 990, י״א באדר תש״ד, 10.3.1960



wn 

v 2. תחולתו של צו זה היא מיום ג׳ כשבט תש״ו (1 ׳בפברואד 1960) עד יוט ט״ז באדר י תחו5ח 
 תש״ך (15 במרס 1960).

̂ם  3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס׳ 8), תש״ך-1960״. רי׳

ל י כ ש י א ו  ל׳ בשבט תש״ד (28 בפברואר 1960) ל
 .(חט72302) שר האוצר

 פקודת מם הבולים ו
ס בולים מ ר עינוגים מםויימים מ ר פטו ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמוד: . בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (ג) לפקודת מם הבולים ג י • 
 1. המס על כרטיסי כניסה להצגות להקת ״חוזוליטו״יהיה בשיעור של 5 אגורות על הפחמתמס

 , , :׳ עינוגים
 כל כרטיס כניסה. : ,

1 במרס 1960) ועד יום ג׳ בניסן תחולה  2. תחולתו של צו זה היא מיום ב׳ באדר תש״ך(
 תש״ד (31 במרס 1960).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים (עינוגים) (פטור) (מס׳ 9), תש״ך-1960״.
ל ו כ ש י א ו  ל׳ בשבט תש׳׳ו (28 בפברואר 1960) ל

 >ח= 72302) שר האוצר

י א״י, כרך בי, פרק קל״ג, עט׳ 1302. מ ו ח ' • ; ' : ׳ . 

 חוק מםי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר ה אישו ה בדבר. ט ל ח  ה

 ־: בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 מחליטה ו
 הכנסת:לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מם׳ 62), תש״ך—

 21960, שכתוצאה מהן מוגדל.מכם או מוטל י מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
 נתקבלה בכנסת ביום א׳ באדר תש״ד (29 בפברואר 1960).

״ י - ש ל י י  (חט.72801) ק
 יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח 19, תש״ט, עמ׳ 154; סייח 103, תשי״ב, עט׳ 264; ס״ח 188, תשט״ו, עט׳ 159.

 2 ק״ת 972, תש״ד, עמ׳ 453.

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

, מחליטה  בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 ג
ת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס׳ 63), תש״ך— ס מ  ה

 1960 ? שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
 נתקבלה בכנסת ביום א׳ באדר תש״ד (29 בפברואר 1960).

י י ש ל י ד  (חט 72801) ק

 : •־ - יושב־ראש הכנסת

 1 ם״ח 19, ת׳צ)״ט, עמ׳ 154; ם״ח 103, תשי״ב, עט׳ 264; ם״ח 188, ת׳65ט״ ו, עט׳ 159.

 , 2 ק״ת 972, ת׳ם״ד, עט׳ 454.
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 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ת כלו ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

, מחליטה  בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעדיף), תש״ט—1949 ג
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף), תשיר—

 21960, שכתוצאה מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום א׳ באדר תש״ך (29 בפברואר 1960).
ז ו ש ל י ד  >חט 72382) ק

 יושב־ראש הכנסת
 1 פ״ח 19, תש״ט, עט׳ 154; ס״ח 103, תשי״ב, עט׳ 264; ס״ח 188, ח׳עט״ו, עט׳ 159.

 2 ק״ת 972, ת׳ט״ד, עט׳ 448.

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
 (לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 758 מטר מרובע, הידוע כחלקה 25 בגוש 6124,
 והרשום בלשכת רישום הקרקעות של פתח־תקוה כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר מסי׳ 429

 מיום 26 בספטמבר 1930, מהווה דרך ציבורית (להלן — הדרך הקיימת)!
 והואיל ובתכנית פרצלציה, הנקראת תכנית מם׳ 14 — של מ. וי. פלוצקר, שהודעה
 בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בעתון הרשמי 1945, תום׳ 2, מס׳ 1403, עמ׳ 315,

 נקבע שיש לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע על שטח של 234 מטר מרובע!
 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת חלק של הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג
 ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות
 או טובוודההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק האמור של הדרך הקיימת׳ יינתנו זכויות

 או טובות־הנאה שהן בעיני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!
 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״זז״ ד ) 2  ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ר
 21948, כי חלק של הדרך ׳הקיימת בשטח של 234 מטר מרובע, ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם

 בלשכת רישום הקרקעות של פתח־תקוה.

 כ״ז בשבט תש״ך (25 בפברואר 1960)
 (חט 70130)

 pm 1׳ א״י, נדד גי, עט׳ 2738; ע״ל 1939, תום׳ 2 טס׳ 898, עט׳ 381.

 2 עייר תש״ח, תופי א׳ טס׳ 2, עטי 1.

 ,תיקון הזעות

 בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש״ך—1960, שפורסם
 בקובץ התקנות 983, תש״ך, עמ׳ 664, במקום ״הר־טוב״ צ״ל ״בית שמש״.

ן ז ו ס ר ח נ  א׳ באדר תש״ך (29 בפברואר 1960) פ
) שד המשפטים 7  (חט 60מ<

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 קובץ התקנות 996, י״א באדר תש׳׳ה 10.3.1960



ר לטזלטרן מקומי ת  מ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח לת ר י ר סל ב ד -יהודה כ ק עזר להרי  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה המועצה
 האזורית ^רי־יהודה חוק עזר זה:

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

 עזר זה!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל בהתאם לחוק עזר זה, וכולל

 אבני שפה וקירות תומכים!
 ״סלילת דחוב״ — 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, עקידת עצים״,
 הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים עיקריים

 וכבלי חשמלו
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל(
 (4) בנייתם ושינוים של קידות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וסודגי גבול, וצל 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 ז

 ,,תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה!

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר, בין שהוא מצופה אספלט או ךוומר אחר, ובין
 עאינו מצופה; וכל חומר שהונח על התשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי 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 שהיד, 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 של הנכסים, בין שהוא מחזיק בהם למעשה

 ובין שאינו מחזיק בהם! . , .
 ״המועצה״ — המועצה האזורית הרי־יהודה!

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

 ?וב׳1 התקנות 996, י״א באדר ת׳מ״ו, 10.3.1960



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

 2. המועצה רשאית לםלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה, וכן רשאית היא להקןות
 ^ולק מרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

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

 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה 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
 התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!:;•־•
 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (3) סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו של הכביש!
 (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.

 5. (א) בסעיף זה ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו כעל שטח בנוי לצורך
 חוק עזר זה.

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

 ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים את הרחוב.
 (ג) (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
 הנכסים המקבילים לאותו כביש משני צדדיו והנמצאים במרחק של לא יותר
 מ־1000 מטר מן הכביש הנסלל. שיעור השתתפותם הוא משלושה סוגים הנק־

 בעים לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל, כזה:
 המרחק מן הכביש נמטריפ שיעור ההשתתפות

 א. עד 250 40%
 ב. למעלה מ־250 עד 600 35%
 ג. 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
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את דמי
 ההשתתפות בהוצאות אותן העבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום

 הפרסום.

 שיעור דמי
 השתתפות

 וגבייתפ

 רחובות סלוליס
 והשלטת סלילה

 842 קובץ התקנות 996, י״א באדר תש״ו, 10.3.1960



 (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימה את י
 סלילתם עד אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר זה

׳ . - ׳ . . ם ו ס ר פ ה  מבעלי הנכסים את שיעור דמי ההשתתפות בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום ,
 בתון* שנת הכספים. שבה חל י יום הפרסום.

 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתד מאת ם?י?תכביש

ם י ? ג ׳ ב ה י י ד *  המועצה, ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורטו בכתב ההיתר. התנאים והפרטים ^
 והאופן המפורשים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי׳:התנאים והפרטים המפורשים:
 בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסו או לשנותו ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה:

 לכד.
 ; (ג) ניתן ההיתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה:

 כדי 25%.

 8. החליטה המועצה— י =?י5תמדוביי
 ונטיעת עצים י

 (1) לסלול, לבנות׳ לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפר מדרכה לאורך
 הנכסים או לטפל בה באופן אחר;

 (2) -לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם!
 (3) לבנות אבני שפה —

 :. רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף
 5, שיחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות אישור המס ,. :
 : המפורטות בסעיף 8, יכריע אישורו בכתב של המהנדס. י י

ת מסירת הודעות נ ו ו 3 ן א פ ל  10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרת לידי האדם שאלין ה
 * או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני.
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותואדמ לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה. :

 11. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה דינו — קנס 20 לירות, ענשים

ם ( ־ ׳  12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרי־יהודה (סלילת רחובות), תש״ך—1960״. ה

ן מ כ ו ב ה ק ע  י
 נתאשד. ראש המועצה האזורית הרי־יהודה

 ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960)
 (חמ 82129)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 ׳ שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 קובץ התקנות 990, י״א באדר תש״ד, 10.3.1900 843



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

ר מס עסקים ב ד ל ב פ ר כ ה ־ ת ר י ט  חוק עזר ל
, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 -> מתקינה המועצה המקומית טירת־הכרמל חוק

: ה  עזר ז

ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לטירת־הכרמל (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957 י פ ם י ת  החלפת ה
 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תוספת

 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסיק המס בלירות

 ביר. מלאכה מיכני —
 . שאינו מעסיק עובדים שכירים 18

 המעסיק עובדים שכירים —
24 1 
 2 עד 3 54
 4 עד 6 72

 7 עד 10 150,
 11 ומעלה 300
 בית מרקחת 90
 בית ספר לכתבנות 20

 בית קולנוע או מקום שעשועים שמספר מקומות
 הישיבה בו —

 עד 300 110
 301 ומעלה 300
 בנק או אגודה שיתופית לאשראי 90

 בעל עגלה עם בהמת עבודה —
 אחת 6

 שתים 12
 דיר צאן או עזים שיש בו —

 10 ראש ומעלה —
 לבל ראש 0.25

 הסעד, במוניות —
 לכל מונית 30

 חלב -¬
 חנות 24
 מחלק 12

 חנות —
 ארנקים או מוצרי עור 18
 בגדים מוכנים (קונפקציה) 45
 בושם, תמרוקים וצרכי קוסמטיקה 30

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אטליז —
 שאין מוכרים בו בשר עוף ושמספר לקוחותיו

 הוא —
 עד 300 20
 301 עד 500 39
 501 עד 1000 54
 1001 ומעלה 63

 שמוכרים בו בשר עוף ומספר לקוחותיו הוא
 עד 300 35
 301 עד 500 54
 501 עד 1000 69
 1001 ומעלה 78

 בית חרושת —
 י גזוז ולימונדה 100
 יציקת ברזל 90
 מילוי מי סודה 30
 נקניק 90
 נרות 75

 סוכריות או ממתקים 100
 שימורי ידגים או פירות וירקות 225
 שימורי דגים ופירות וירקות 750
 שמנים או בית בד 225
 תוצרת חלב 100

 בית מלאכה שאין משתמשים בו בכוח מימי —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים י 12

 המעסיק עובדים שכירים —
18 1 
 2 עד 3 24

 7 עד 10 108
 11 ומעלה 225

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

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

 3 ק״ת 675, תש י ״ז, עמ׳ 849.
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 :תיאור המלאכה או העטק המס בלידות תיאור המלאכה או העטין המס בלירות
 מאפיה חשמלית —

 בעלת תנור אחד 75
 לכל תנור נוסף 35

 מזנון —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 18

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 24 ,
 מחסן —

 החסנת סחורות 90
 מספוא 60

 מים — מפעל שאיבה או אספקה* שהיקף פעולתו
—  לשנה במ 3

 עד 100,000 600
 לכל 100,000 נוספים — תוספת של 300

 מכבסה בלתי אוטומטית או מקום לקבלת כביסה
 או בגדים לניקוי י 12
 מכבסה אוטומטית 90

 מסעדה או בית קפה —
 ללא רשיון למכירת משקאות משצרים 24
54 .  עם רשיון למכירת משקאות משכרים י

 מסגריה המעסיקה עובדים שכירים —
18 1 
 2 ומעלה 30

 מספרה —
 לגברים בלבד או לגברות בלבד 12
 לגברים ולגברות - 45
 מרפדיה 30
 מתווך או משדד להעברת קרקעות או דירות י, 30

 נגריה —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 12 ,

 המעמיקה עובדים שכירים —
18 1 
 2 ומעלה 30

 נפט —
 חנות 45
 'מתלק 18
 סיד כבוי 36
 טדנלר 12
 סנדלר אורטופדי 24
 עתונים — קיוסק 9

 עורך דין — משרד , 50
 צבעי —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים 12
 המעסיק עובדים שכירים 24
 צורף 12
 צלם 12

 קבלן בנין, כבישים, מים או ביוב, המבצע עבודות
 בתחום המועצה לשנה בלירות —

 5000 עד 10,000 75
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200

 לכל 5,000 נוספים או חלקי מהם — תוספת של 50 :
 קיוסק —

 למכירת גזוז בלבד 9
 למכירת גזוז וגלידה או ממתקים 18

 קרח —
 חנות 45
 מחלק 18

 חנות —
 גלנטריה 20
 גרוטאות ברזל — מכירה או קניה 80
 דגים 40
 דגים ומכירת קרח 60
 ,המרי בנין 90
 טבק או סיגריות 3

 כלי בית ומטבח 30
 כל בו 50

 מכולת בסיטונות ששטחה במ״ר —
 עד 50 / 100
 51 עד 75 150
 75 עד 100 200
 101 ומעלה 250

 מכולת ללא רשיון למכירת משקאות משכרים,
 שמספר לקוחותיה —

 עד 100 12
 101 עד 200 י 20

 201 ומעלה — לכל 100 לקוחות נוספים —
 תוספת של 15

 מכולת עםירשיון למכירת משקאות משכרים —
 תוספת של 15

 חנות —
 מכשירי כתיבה 12
 ממתקים • י י . 30
 :נעלים 90
 עופות 24
 פלאפל 6

 צעצועים 10
 צרכי חשמל ורדיו — מכירה או קניה 40
 צרכי צילום 30
 'רהיטים 54

. 1  רהיטים משומשים 8
 תוצרת חלב 24
 תכשיטים '*׳30

 חברה לאספקת חשמל 2000
 חייט או תופרת —

 י שאינם מעסיקים עובדים שכירים 12
 המעסיקים עובדים שכירים 18
 טכנאי שיניים 45

 ירקות וסירות —
 דוכן 18
 בקמעונות 36

 בסיטונות 400
 לחם — חלוקה — .

 בעגלה 6
 במכונית 40

 לול שיש בו עופות —
 101 עד 300 5
 לכל 100 עופות נוספים 2

 מאפיה בלתי חשמלית —
 פיתות —

 בעלת תנור אחד י 30
 לכל תנור נוסף 15
־ 24 י  כעכים —
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 תיאור המלאכה או.העטק המס בלירות תיאור המלאכה או הע0ס המס בלירות

100 

12 

 24״

 תעשיית יין או יי״ש
 תעשיית בלוקים או רעפים —

 שאינה מעסיקה עובדים שבירים
 המעסיקה עובדים שכירים —

 לכל עובד — תוספת של
 כל מלאכה או חנות שלא פורטו במקום אחר

 בתוספת זו

6 
60 
60 
12 
6 
6 

2000 

35 

 רוכל
-רופא כללי או מומחה

 רופא שיניים או מרפא שיניים
 רצען

 :רפת — לכל ראש בקד
 שען

 שירות אוטובוסים •
 שירות הובלת משאות במכוניות

 .־ לכל מכונית

 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 המס לשנת 1959/60 והוא
י פ ל  ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם ע
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1959/60 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת־הכרמל (מס עסקים מקומי) (תיקון), תש״ך—
 1960״.

ו ד א א ל נ י ר ז  נתאשר. ע
 כ״א בשבט תש״ך (19 בפברואר 1960) ראש המועצה המקומית טירת־הכרמל

א ר י פ ה ח יי י ם ש ש  (חמ 82911) מ
 שד הפנים

 תחילה

 הוראות מעבר

 ־השם

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

ם עסקים ר מ ב ד ת ב ר נ כ ר ל ז  חוק ע
, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

, מתקינה המועצה המקומית כנדת חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 ח גדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כנרת!
 ״עסק״ — עםק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת,׳

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

 ;׳ ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי
t חוק עזר זה, כולן או מקצתן 

 ״שנה״ — שנת כספים.

 הטלת מס 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לבל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 שנקבע בתוספת, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או שחדל לעסוק והודיע על

 כד למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

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

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

 2 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.
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 תשלום המס

 במכויות ראש
 המועצה

 עבירות וענשיפ

 פטור

 תחילה

 השם

 (ד) י התחיל עוסק׳ לאחר ששילם את חמם, לעסוק באותו מקוט בעסק חדש ששיעור
 המם בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם; ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל. לעסוק בעסק החדש. •-•

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

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 1 באפריל, אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1
 .באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד

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

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
 4. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב — •

 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב
 באותוכתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר זד,>

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה
 שבידו על תשלום המם. ,

 ^ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי
ר אם עוסקים בו. / ד ב ל 4 

 ה ל א  5, אדם שעשה אחת מ
 (!) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב בה!

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 (ב),
 י• דינו — קנם 20 לידות, ובמקרה של עבירה נמשכת, קנם נוסף שתי לירות בעד כל
 יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או

 אחדי הרשעתו בדין.

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

 תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכנדת (מס עסקים מקומי), תש״ך—1960״.

 הטם בלירות

.7 

.8 

 תיאור המלאכה או העסק

 תופפת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
 שירות אוטובוסים 100

 רפת — לכל ראש מגיל שנה ומעלה 2 .
 צאן —

 5 עד 15 ראש 5
 16 עד 30 ראש 10
 לכל ראשי נוסף 0.50

- ל ו  ל
 50 עופות עד 300 10
׳  לכל 100 עופות נוספים או חלק מהם 2

20 
150 
25 

30 
10 

100 
100 
50 

ל י א ע ר ז ל י א ו מ  ש
 ראש המועצה. המקומית כנרת

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 אטליז
 דיג — אגודה או חברה

 יחיד — לכל סירה
 חנות מכולת עם או בלי רשיון למכירת

 משקאות משכרים
 חלוקתי נפט, חלוקת קרח, חלוקת חלב

 אספקת מים
 אספקת חשמל

 מסעדה

 נתאשד.
 כ״ח בשבט תש״ך (26 בפברואר 1960)

(83523 any 
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה ־ א ו ר ב ר ת ב ד  חוק עזר לעםפייא ב

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

ות ת כללי ראו ן ו הו  פרי, ראשו

 1. בחוק עזר זה —

 ״בניך׳ — בית, צריף, מחסן או אוהל או חלק מהם, המשמש כיחידת־דיור נפרדת, וכל מבנה
 אחר, לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה׳ כחצר או כמקום

 אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה!
 ״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה, לרבות בית־חרושת, מוסר,

 מחסן או חצר המשמשים יחד עם בית מלאכה!
 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדוד, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים,

 לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בו יחד עם האורווה >
 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים.(

 ״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 בהם ובין שאינו

 מחזיק בהם!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר!

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברים, ענפים, עלים, אפר, פירות או
 ירקות ופםלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או

 אי נקיון, למעט זבל, פסולת והמרי בנץ!
 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה(

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לא אשפה ולא זבל!
 ״רחוב״ — לרבות מדרכה, ככד, רחבה, סמטא, מבוי, מעבד, גשר, מורד של ואדי, וכל מקום

 אחר ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבר!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית עםפייא!

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח, לרבות אדם שהמפקח העביר אליו
 את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״מוהל״ — הימים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקה בביודהבד אחרי הוצאת
 השמן.

 2. (א) המועצה תקבע, בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
 מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת וזבל (להלן — המזבלה).

 (ב) אשפה, פסולת וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מפ׳ 1154, עמי 119.
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 פרק שני: נקיץ הפנינים והוצאת אשמח

 3. המחזיק בבניו, אורווה או בית מלאכד. חייב — .נסיח׳ בבני! ׳׳
 (1) להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח;

 (2) לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של סחי, פסולת, זבל או אשפה שבהם.

 4. : המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית־כםא ובור שופכין סניטריים, להחזיקם במצב בית כסא ובור
ת •עזיטכביז ו א ר ן ן ו ן ך א ר ן צ י ה פ 1,1, ב , ה ן י ב פ ו ש , ר ד ו ת ב  תקין, לתקנם, לשמוד על נקיונם, ולהריק א

. .  המפקח ובתוך הזמן שיקבע. • .

 5. (א) המחזיק בבניו חייב להתקין בו או בחצרו כלי סגור לאשפה׳ להחזיקו במצב כלי א׳טפה
 תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אש1ה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה
 מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

 6. (א) המחזיק בביודמלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת, להחזיקי כלי פסולת י
 במצב תקין, לתקנו או להחליפו באחד, הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן

 שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת מחוץ

 לאותו כלי קיבול.

 7. : המחזיק בבנין או בבית מלאכה חייב להעביר את האשפה שבכלי האשפה או את •׳תוצאתיאמפח׳
ת 5 י ס פ  הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום, מלבד אם הוציא מהם המפקח י

 את האשפה או את הפסולת באותו יום.

 8. בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית מלאכה אגר״
 למועצה את האגדה הנקובה בתוספת.

: הוצאת זבל י ש י ל ק ש ר  פ

 9. ; (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין, כ? י זבל
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות המפקח, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו
 כלי קיבול.

 10. (א) המחזיק באורווה אשר על ידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד בור-זבל
 שמקום הבור, צורתו, עמקו, ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.

 (ב) המחזיק בבור־זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו לכשיתמלא או כשידרוש
 זאת המפקח.

 11. ; (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום ׳הוצאת• זבל
 והוא:רשאי להעבירו אל הבור אם יש בור סמוך לאורווה׳ או אל השדה אס יש לו שדה

 י שברצונו לזבלו.
א) או שלא העביר )  (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן

 את הזבל כאמור באותו סעיף קטן, חייב להעבירו למזבלה.
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 פרק דביןןי: :קיץ הדחופות
;  נסיו! הרחובות 12. (א) לא יטאטא אדם, לא יסיר, לא ישליך, לא ישים ולא יפזר ברחוב נייר־פםולת
 או פסולת אחרת מבית מלאכה, או אשפה מבנין, מאורווה ומבית מלאבד״ מעגלה, ממכונית

 או מכלי קיבול שברשותו.
 (ב) לא ישים אדם, ולא יפזר ברחוב מודעה, נייר או חפץ אחד לשם מסירת הודעה

 או כדי לעש־ת פרסומת. אלא על פי רשיון בכתב מאת המועצה.
 (ג) לא ישים אדם, לא ישליך, ולא יפזר ברחוב קליפות, גרעינים או שיירים של

 פדי או ירק או אבר או עצם של בעל חיים או בשד, אדרת דגים או עצם או נוצה של עוף.
 (ד) לא ישים אדם, לא ישליך ולא יפזר ברחוב׳ בקבוק, זכוכית או חרם, או שבר
 זכוכית או חרס, או כל חפץ אחד או גרוטאות מתכת, שברי כלים או חלקי מכונות או כלי

 ״ רכב.
 (ה) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, לא ילכלכו ולא יזהמו בכל דרך אחרת. : .

 צינורות מוה? 13. (א) המחזיק בבית־בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב, פרט
 לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־הגשם ברחוב׳ הכל להנחת דעתו

 של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותו,

 , לתקנו ולהחזיקו במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות המפקח.

 פרק חמישי: קכודת נבלות

 14. אדם שברשותו נבלת בעל־חיים חייב להודיע על כך למפקח תוך 12 שעות ממותי
 של בעלי־החיים! וכמו־כן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו, או אם ברצונו שהמפקח ידאג

 לקבורתה.

 15. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקברה בעצמו, חייב הוא לעשות זאת במקום ותוך
 הזמן שיקבע המפקח, ובהתאם להוראותיו.

 16. הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה, ישלם למועצה אגרה בשיעור
 שנקבע בתוספת.

 הודעה על
 נבלת בעל חיים

 קבורת נבלות

 אנרח

 פרק ששי: מפגעימ תכדואיים

 בפרק זה, ״מפגע״ —
 (1) בעל־חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה, או שהוא, לדעתו של ראש המועצה

 או המפקח, מזיק לבריאות!
 (2) הצטברות של זבל או חומר אחר שנודף ממנו ריח רע«־

 (3) באר, בור־מיס או בית־קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת מים, אשר
 נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם >

 (4) תעלה, צינור, מרזב, ביב, צינור שופכין, מרזב תחתי של בנין שאינם מתאימים
 לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך ן

 (5) חומר בבנק או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים לחדור
 דרכו מים, רטיבות או טחב לבנין ?

 מפנע 17.
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. שהם סדוקים, שבודים, דולפים,  (6) צינור שופבין, צינור מי־פםולת או מרזב י
 סתומים או פגומים באופן אחר!

- 1(7) בור שופכיו שאינו בנוי בצורת בור מסנן שאושר על ידי ראש המועצה! י י • — ־  ׳

 (8) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעתו של
-:—•••• ראש המועצה, אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח רע. העולה

:  :מתעלה, בית־כסא, עביט, משתנה או מפגע אחד, או שאינם מאווררים, לדעתו של י
 :ראש המועצה, במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים במהלך העבודה
 והמזיקים לבריאות, או שמפאת הצפיפות הרבה שודדים בהם תנאים אשר, לדעת

 ראש המועצה, הם מזיקים לבריאות!
 (9) כיריים, פח או ארובה הפולטים עשן או חומר אחר המתלהב ואינו מתאכל׳

 ; באופן המזיק לבריאות, לדעת ראש המועצה.
 :(10) כל דבר, אשר לדעת ראש המועצה או המפקח, עלול לסבן את חייו, בטחונו,
 בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש

 בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה לחוש הראיה, הדיח או השמיעה.

: ע נ פ  18. (א) לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים׳ או המחזיק בהם, למפגע גרימת ם
 שיהא קיים בהם.

 (ב) נמצא מפגע בנכסים, רואים את בעל הנכסים או המחזיק בהם כאדם שעבר על
הוראות סעיף קטן (א)! היו בעלים או מחזיקים אחדים, רואים את כולם יחד או את כל 1 

 אחד מהם לחוד כאדם שעבר.על ההוראות האמורות.

 19. (א) המפקח דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות סעיף 18 דרישה לסילוי!
ם י ע ג פ  לסלק את המפגע ולבצע •את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו בהתאם מ

 לפ־טים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע או לבצע את העבודות

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

 רשות כניסה

 הפרעה בשימוש
 בסמכויות ,

 ביצוע עבודות
 ע5־ידי המפקח

 מסירת הודעת

 פרק שביעי: הוראות שונות .
 :20. ־., המפקח רשאי להיכנס לכל מקום ולכל בנין, אורווה או בית־מלאכה על מגת לבדוק
 אס נתקיימו הודאות חוק עזר זה או הוראות שניתנו על ידיו, או כדי לסלק כל מפגע או

 . מכשול או כדי לבצע כל עבודה שהוא רשאי או חייב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה.

 21. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ולמלא את תפקידו לפי
 חוק עזר זה.

 22. לא מילא אדם אחרי הודאה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים 4 עד 6, 9, 10, 13,
 או 19, או מילא אחדי הודאה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה שניתנה
 לפי סעיף 19 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי המפקח לבצע את העבודה

 הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 23. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או 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.
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 ענשיט 24. ״העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות! ואפ עבר על
 הוראות סעיף 18 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 22 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או לאחד הרשעתו בדין.
, — בטל.  ביטוי 25. חוק עזר לעםפייא (הוצאת אשפה ונקיון), תשט״ו—1955 2

ט 26. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעםפייא (תברואה), תש״ד—1960״. { ־ ׳ !  ו

 תופפת
 שיעור הארנה

 ב5ירות

 1. אגרת הוצאת אשפה (סעיף 8) — לשנה 2.00
 2. אגרת קבורת נבלות (סעיף 16) : י

 לכל סוס, חמור, פרד או חזיר י 1.00
 לכל תאו או ראש בקר 1.00
 לכל ראש צאן 0.50
 לכל כלב או חתול 0.25

ר ב מנםו י ׳ ג  נתאשר. נ
 כ״ד בטבת תש׳ץ־(24 בינואר 1960) דאש המועצה המקומית עספייא

 (חט־ 84625)
רג סף בו ו  י

 שר הסעד
 ממלא מקום שר הפנים

 תיקון טעות

 בתקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש״ך — 1960, שפורסמו בקובץ
 התקנות 984, תש״ך, עמ׳ 692, בתקנה 71 (ג), במקום ״2 ם״מ״ צ״ל ״2 מ״מ״.

0C10.3.19 ,996קובי! התקנות י״א באדר תש״ד , 
 הודפס ע״י המדפיס. הממשלתי*. ירושליה־
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 המחיר 36 אגורות


