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 פקודת התעבורה
 תקנות בדבר כינון רשות ציבורית לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת התעבורה1, והסעיפים 14 (א) ד2(ד)
, וסעיף 3. לפקודת התעבורה (תיקון),  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־

, אני מתקין תקנות אלה:  תש״ט—1948 3

 1. מוקמת בזה רשות ציבורית לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה (להלן — הרשות).

 2. הרשות תהיה של אחד עשר חברים.

 3. חברי הרשות יתמנו על ידי שר התחבורה, באישור הממשלה.

 4. מינוי חברי הדשות יהיה לתקופה של שלוש שנים.

 5. יושב ראש הרשות יתמנה על ידי שר התחבורה, באישור הממשלה, מבין חברי
 הרשות.

 6. הודעה על מינוי חברי הרשות והיושב ראש תפורסם ברשומות.

 7. חבר הרשות רשאי, בהודעה בכתב לשר התחבורה, להתפטר מחברותו בה.

 8. שר התחבורה רשאי, באישור הממשלה, להעביר חבר הרשות מכהונתו, אם שוכנע
 כי החבר איננו משתתף באורח סדיר בעבודת הרשות או כי איננו מסוגל למלא תפקידיו,
 •או אם פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית משפט, או אם הורשע בדין

 על עבירה שיש עמה קלון.

 9. חבר הרשות שנפטר, שהתפטר או שהועבר מכהונתו, רשאי שר התחבורה, באישור
 הממשלה, למנות חבר אחר במקומו, ליתרת תקופת כהונתו.

 10. שד התחבורה רשאי להשעות מכהונתו חבר הרשות, אשר הוגש נגדו אישום בשל
 עבירה שיש עמה קלון.

 11. שר התחבורה רשאי למנות ממלא מקום לחבר הרשות שהושעה עד לגמר בידוד
 האישום נגדו, או לחבר שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו — עד,לשובו לתפקידו.

 12. קיום הדשות, סמכויותיה, דיוניה והחלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של
 חבר הדשות או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 13. מקום מושבה של הרשות יהיה בתל־אביב־יפו, אך היושב ראש רשאי לזמנה במקום
 אחר.

 14. ישיבות הרשות יקויימו במקום שייקבע על ידי היושב ראש.

 15. הדשות תקיים את ישיבותיה בפומבי, אלא אס תחליט כי מסיבות הענין מחייבות
 דיון שלא בפומבי.

 הקמת הדעות

 הרכב ר, ר׳ש1 ת

י חברי ו נ  'מי
 הרשות

 תקופת המינוי

י יו״ר ו נ  מי

 הודעה ע5
יים ו נ  הפי

 התפטרות

 העברה מכהונה

י במקום ו נ  מי
 טי ׳עפר׳!}

 השעיה

 טינוי:
 ממ5א טקוט

י מ י מ  ?יקזי ב

 טוש ב הרשות

 ישיבות הרשות

ט הישיבות מ  ק
 .בפומבי

/ פר? קכ״ח, עמי 1271.  1 חוקי א״י, כרד ב

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ע״ר תש״ט, תום׳ א׳ מס׳ 33, עט׳ 51.
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 16. מנץ חוקי בישיבות הרשות הוא שישה מחבריה ובהט מיושב ראש. 6ניזייימי

 17. יושב ראש הרשות יהיה יושב ראש בישיבותיה, ניהו5 הישיכות
ל הח?טות הרשות:  1:8. החלטות הרשות מתקבלות ברוב דעות החברים הנוכחימ והמצביעימ! במקרה ש
 דעות שקולות, תהיה ליושב ראש דעה מכרעת. ׳

 19. הרשות תקבע נוהל לקביעת התעדיפיט והסדריט לדיוניה במידה שלא נקבעו בתקנות הנוח?
 אלה.

י ועדות ו נ פ מי ו ח ת ט מ י נ י נ ג ע ו ו ס ן א י ג ל ע ב ם ךלןן ב ש , ל ן ן , ר ב ן ח י ג ת מ ו ד ע ת ו ו נ מ ת ל י א ש ת ד ו ש ר  20. ה
 סמכותה, שתראה להעבידו לועדה, ולמנות להן יושב ראש.

 21. הוראות התקנות 13 עד 19 יחולו על דיוני ועדות הרשות בשינויים המחוייבים הגוה? בועדות
 העגין.

!!ית י• י ?!ב  22. הרשות תדון ותחליט בתביעות לקביעת שכר נסיעה בשירותיט הציבורייט לתעבורה ליי ב
 ?קביעת ׳עכר >

 ולשינוייט בו. • נסיעה
 23. (א) תביעות לקביעת שכד נסיעה או לשינוייט בו דשאיט להגיש לרשות _ הגשת התביעות

 (1) מי שמפעיל שירות ציבורי לתעבורה, בהתאט לתקנות התעבורה (שירותי
 י הולכה), תשי״ד—11954 (להלן — תקנות שירותי ההולכה) ז

 (2) שר התחבורה או נציגו?
 (3) דשות מקומית.

) הרשות תודה על םידוריט בקשר להגשת התביעות. ב )  ׳

 24. הרשות תתן הזדמנות למגיש התביעה ולכל גורט ציבורי אחר הנוגע בדבר להביא הבאתטעגות׳
ת ו י א י  לפניה את טענותיו ואת ראיותיו. י

 25. לשם קביעת שכר הנסיעה רשאית הדשות לדון ולהחליט בדבר מבנה תעריפי הנסיעה דיון בפבנד,
 וכן בדבר תחשיבי ההוצאות וההכנסות של מפעילי השירותיט אשר יוכרו ויובאו בחשבון

 והשיטות לעריכתם.

 26. הרשות רשאית לדרוש מכל מפעיל שירות, מהממשלה ומהרשויות המקומיות כל הגשת חומרי
 חומד הדרוש לה לביצוע תפקידיה.

 27. (א) עם גמר הדיון בתביעה לקביעת שכר הנסיעה או לשינויים בו, תתן הרשות את הח?טח והנחיות
 החלטתה.

 (ב) בהחלטה תכלול הרשות הנחיות למפקח על •התעבורה לגבי תעריפי שכר
 הנסיעה בקווי השידות, כהגדרתם בתקנות שירותי ההולכה, ולגבי תעדיפי שכד הנסיעה

 בשירותיט הניתניט שלא בקווי השירות.
 28. המפקח על התעבורה יקבע, בהתאם להחלטות הדשות ולהנחיותיה, את התעריפים, קביעת

 כהגדרתם בתקנות שירותי ההולכה.

 29. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי בעבורה), השם
 תשכ״א—1960״.

ק ב ך־ אה ר ן ח צ  י״ט בחשון תשכ״א(9 בנובמבר 1960) י
) שר התחבורה 7 5 6 1 2  >י» 6

 תעריפים
 ובתחשיבים

 התעריפים

 4 ק״ת 403, תשי״ד, עמ׳ 1032; ק״ת 1019, תשייר, עמ׳ 1271.
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 פקודת בתי הסוהר, 1946

 תקנות בדבר חופשות פקידי בית סוהר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת בתי הסוהר, 1946 ? והסעיפים 14 (א) ר2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הנציב רשאי להעניק לפקיד בית סוהר חופשה במשכורת מלאה שלא תעלה על
 שלושים יומ לכל שגה.

 2. לא יעבוד פקיד בית סוהר בשכר בימי החופשה בבל עבודה שאינה קשורה לשירות,
 אלא לפי היתר מאת הנציב.

 3. הנציב דשאי במקרים הנראים לו׳ לפי שיקול דעתו, להעניק לפקיד בית־םוהר חופשה
 ללא תשלום.

 4. לא ילבש פקיד בית סוהר מדים בתקופת חופשתו, אלא באישורו של הנציב.

 5. (א) פקיד בית סוהר שחלה, ושמחלתו הוכחה בדרך שנקבעה על ידי הנציב, זכאי
 לגבי כל מקרה לחופשת מחלה רצופה בתשלום מלא לתקופה של שלושים יום.

 (ב) לא הבריא פקיד בית הסוהר ככלות התקופה האמורה בתקנת משנה (א), זכאי
 הוא שימי מחלתו הנוספים ייזקפו על חשבון יתרת החופשה השנתית המגיעה לו.

 (ג) לא הבריא פקיד בית הסוהר לאחר שניצל את כל החופשות האמורות, רשאי
 הנציב להורות שימי מחלתו הנוספים ייחשבו בחופשת מחלה בתשלום מחצית המשכורת
 ובלבד שסד כל חופשות מחלה׳ במחצית המשכורת לא יעלה על החלק חששי מתקופת שירותו

 של פקיד בית הסוהר.
 (ד) נמשכה מחלתו של פקיד בית סוהר מעל לתקופה האמורה בתקנת משנה (ג),

 ייחשבו ימי המחלה הנוספים בחופשת מחלה ללא תשלום.
 (ה) הנציב רשאי לקבוע שתקופת חופשת מחלה יראוה כרצופה, אף אם חלו בה

 הפסקות.
 (ו) חלה פקיד בית סוהר כתוצאה מחבלה שנגרמה או הוחמרה בתקופת שירותו
 ועקב שירותו בשירות, יורה הנציב על אופן חישוב חופשת המחלה ועל המשכורת שתשולם

 לו בתקופת המחלה.
 (ז) נגרמה המחלה על ידי התנהגות שלא כשורה או רשלנות של החולה, יודה
 הנציב בכל מקדה על אופן חישוב החופשה ועל המשכורת שתשולם לפקיד בית סוהר בתקר
 פת מחלתו ובלבד שהמשכורת לא תעלה על השיעורים המפורטים בתקנות משנה (א), (ב)

 ד(ג).

 6. תקנות אלה חלות על פקידי בית סוהר בכל הדרגות, אלא שלגבי פקידי בית סוהר
 מדרגת ראש מחלקה ומעלה, תהיה הסמכות להעניק חופשות בידי שר המשטרה בהמלצת

 הנציב.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר (חופשה), תשכ״א—1960״.

 חופשה שנתית

 היתר עבודה
 בימי חופשה

 חופשה־ :
 5לאהש5ום

 מרים

 כתקופת החופשה

 חופשת מח5ה

 , תחו5ה

 השם

ת י ר ט ר ש. ש ו כ  ב
 שר המשטרה

 י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר 1960)
 (חט 77013)

 1 ע״ר 1946, תופ׳ 1 טסי 1472, עמי 6.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ מט׳ 2, עט׳ 1.
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 פקודת בתי הסוהר, 1946
מק1מות מגורים של• פקידי בית:סוהר  תקנות בדבר;

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת בתי הסוהר, 1946 1, והסעיפים 14 (א) ר2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2, אני מתקין תקנות אלה: •,..^5

ם רי ו ק מקום מג ח ר מ י ב  /1. הנציב רשאי לדרוש מפקיד בית סוהר שיגור במקום מסרים בישראל א
.̂  מסרים מבית סוהר, כפי שימצא לנכון. ־•׳•׳; ־-׳•־•

רים ז ש מנ ו ק י ט ב ר צ  2. הנציב רשאי לצוות על פקיד בית סוחר שיגור בחלק של בית סוהר שייקבע ל
 מגורים, או בדירה מםויימת שתיקבע לצורי זה• בדירהיטסוייטת,

 ת ו ר י כ  3. ציווה הנציב כאמור בתקנה 2, רשאי הוא לקבוע מדי פעם,—י תנאי ש
 (!) את האנשים שיורשו לגור יחד עם אותו פקיד בית סוהר ו

 (2) תנאי שכירות ותנאים,אחרים, בפי'שימצא'לנבון.

י מקום, ו נ  4. פקיד בית סוהר הגר במקום מסרים על פי צו מאת הנציב בהתאם לתקנה 2, חייג פי
 לפנות אותו מקום מכל אדם וחפץ ולהעמידו לרשות הנציב, לכשיידרש על ידיו לעשות כן.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר (מקומות מגורים), תשכ״א—1960״. השפ

ת , ׳ •״ י ר ט ר ש. ש ו כ  י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר 1960) ב
מ 77013< שר המשטרה ח ) 

 [ ע״ר 1946, תום׳ 1 מם׳ 1472, עט׳ 6.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עט׳.1,

 פקודת בתי הסוהר, 1946
 תקנות בדבר בתי המוהר

, והסעיפים 14 (א) ר2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת בתי הסוהר, 1946 ג
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2, אני מתקין תקנות אלה:

 1. התקנות 28 עד 47 לתקנות בתי הסוהר, 1946 3 — בטלות. . ביטול תקנות
 28 עד 47

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר, 1946 (תיקון), תשכ״א—1960״. השם

ת י ר ט ש . ר ש ו כ  י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר 1960) ב
 (חט 77013) שד המשטרה

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 טס׳ 1472, עט׳ 6.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א,' טס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ע״ר 1946, תוס׳ 1 מס׳ 1472, עט׳ 30.

 1£?ץ•יזוממת ><ן&, נ״ז נחשו! תשכ״א, 1741.1960 299



 פקודת בתי הסוהר, 1946
ות בדבר מענק שפות לפקידי בית סוהר  תקנ

, והסעיפים 14 (א) ר2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת בתי הסוהר, 1946 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מעני! שפות 1. מענק שפות תשולם באישורו של הנציב לפקיד בית סוהר נמוד שיימצא ראוי לכך

 בהתאם לתקנות אלה.

 טבחגים . 2, פקיד בית סוהר נמוד יהיה׳ ראוי למענק שפות לאחר שיעמוד בהצלחה במבחנים

 שייקבעו על ידי הנציב.

 ת  סמכות הנציב 3. הנציב יקבע א

 (!) השפות שבעדן תשולם מענק!
 (2) סדרי הבחינות בשפות ופרטיהן!

 (3) התנאים המוקדמים לקבלת המענק«
 (3) שיעור המענק.

 הפסקת ת׳־5!ם 4. מענק שפות המשתלם לפקיד בית סוהר נמוד יופסק עם העלאתו לדרגת פקיד בית

 סוהר גבוה.

 השם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר (מענק שפות), תשכ״א—1960״.

ת י ר ט ר ש. ש ו כ  י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר1960) ב
) שד המשטרה 7 ז 0 1 מ 3 ח ) 

 1 עייר 1946, תוס׳ 1 מס׳ 1472, עמ׳ 6.

 2 עייר תש׳׳ח, תום׳ א,׳ 00׳ 2, עמי 1.

 פקודת סימני סחורות
 צו בדבר םימון חוטי טכסטיל

, ולאחר התייע  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א, 15ד ד15ו לפקודת סימני סחורות 1
 צות בועדה המייעצת, אני מצווה לאמוד:

 הגדרות 1. בצו זה —

 ״חוטים״ — כל חוטי טכסטיל, שזורים ושאינם שזורים, לרבות חוטים המיוצרים מסיבים
 של כותנה, צמר, פשתן, סיזל, יוטה, קנבוס, משי ומסיבים מלאכותיים וסינטטיים!

 ״סיבים מלאכותיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבעי!
 ״סיבים םינטטיים״ —סיבים העשויים בדרר מלאכותית מחומר שיוצר בדרך םינטטית,

 ״יצרן״ — לרבות אדם המוסר חומר גלם לאחר לשם ייצור חוטים.

ו 2. יצרן של חוטים יםמנם בהתאם להוראות צו זה, אם הם אינם מיועדים לייצור במפעלו מו בתהםי  חו

 1 הוקי א״י, כרד בי, פרק צ״א, עמי 889 ; ס״ח 257, תשי״ח, עמ׳ 156.

 300 קובץ התקנות 1070, כ״« נחשון תשכ״א, 17.11.1960



ח מ י פ  3. משווק של מוצרים יםמנם בהתאם להוראות צו זה אם — חובת ה
. ! י ׳!!5 משוויו ' • • ,  ־

 (1) יובאו על ידיו מחוץ לארץ, או
s (2) נרכשו על ידיו ישירות משלטונות המכס, או 

 (3) הוחזקו על ידיו לפני תום התקופה לחיסול המלאי ולא סומנו בהתאם
 להוראות צו זה.

ח מ י ס  4. הסימון יהיה בעברית, מותר להוסיף תרגום לועזי של הנוסח' העברי, ובלבד שהאף־ שפת ה
 תיות הלועזיות לא יהיו יותר גדולות מהאותיות העבריות.

ח . מ י ס  5י הסימון ייעשה באותיות דפוס על גבי תווית ויהיה ברור ובריקיימא. אופ! ה

 6. (א) התווית תוצמד היטב לכל חבילה ודוללה של חוטים ולכל סליל שעליהם סלף הצמדת תווית
 לים החוטים או לכל מיכל בו ארוזים החוטים.

 (ב) הוצמדה התווית דק למיכל בו ארוזים החוטים, יושמו שתי תוויות נוספות
 בתוך המיכל, בשני מקומות שונים.

 (ג) בכל החוטים המיועדים למכירה בקמעונות לרבות חוטים לסדיגת יד, לתפירה
 ולרקמה, תוצמד תווית כאמור לכל סליל, דוללה או חבילה של חוטים, נוסף לתווית שתוצמד

 לאריזה החיצונית.

 7. הסימון על ידי יצרן על גבי תווית יכלול פרטים אלן•: פרטי הםימו!
 על ידי יצרן

̂- אם ישנו! בחוטים  (1) שם היצרן ומענו או סימן המסחר הרשום שלו ־
 המיועדים למכירה בקמעונות מותר במקום שט היצרן לסמן את שם המשווק

t או את סימן המסחר הרשום שלו — אם ישנו — אם המשווק הסכים לכך 
) שם הסיב ממנו עשויים החוטים. עשויים החוטים מסיב מלאכותי א ) (2) 
 או מסיב סינטטי, מותר לסמנם במילים ״סיב מלאכותי״ או ״סיב.סינטטי״

 הכל לפי העניו, בלי לציין את שם הסיב!
 (ב) . נטווה החוט מסיביט מעורביט, יסומנו שמות הסיביט מהם מיוצר
 החוט וכן תכולתם במשקל באחוזיט למאה, לפי סדר גודל תכולתט
 היחסית! והוא אם אחוז הסיב.עולה על 10% או על 5% בחוטי צמר
 סרוק מעורביט t סיביט מלאכותיים וםיביט םינטטיימ שבתערובת מותר
 לסמנם במלים ״סיבים מלאכותיים״ או ״סיביט סינטטיימ״, הכל לפי

 הענין, בלי לציין את שמותיהם $
) חוטים עשויים מפסולת כותנה עם לתוספת של סיבים אחרים או ג ) 

 בלעדיהם יסומנו כ״חוטי פסולת כותנה״ או כ״חוטי ויגוניה״!
 (ד) חוטים שנטוו מזהודית־ויםקוזה קצוצה יסומנו כ״הוטי סיבן״!

 (ה) על אף האמור בפסקת משנה (ב) יסומנו החוטים המכילים לפחות
 50% צמר מנופץ במשקל כמפורט להלן כשהאחוזים למאה של הצמד
-(wuiow)המנופץ מתייחסים לאחוזים בתערובת המוכנסת למכונת הערבוב 
 (1) כשהם מכילים לפחות 95% צמר מנופץ במשקל — במלים

 ״צמר מנופץ נקי״ או ״צמר מנופץ״ ו
 (2) כשהם מכילים פחות מ־95% אולם לא פחות מ־70% צמד
 מנופץ נקי במשקל — במלים -״צמד מנופץ מעורב עם סיבים אח

 רים״. אין חובה לפרט את הסיבים האחרים ואת תכולתם ז

ao11.19.r1 כ״ז בחשו! תשכ״א, 1070קונץ התקנות , 
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 (3) כשהם מכילים פחות מ־70% אולם לא פחות נד50% צמר
 מנופץ במשקל — במלים ״צמר מנופץ מעורב* בתוספת פירוט כל

 הסיבים האחרים וציון תכולתם באחוזים למאה במשקל!

 (3) אופן הייצור המיוחד להם, ובלבד —
 (א) שבחוטי כותנה יש לסמן, בין השאר, אם החוט מנופץ, סרוק,

 ממורצד או חרוך!
 (ב) שבחוטי צמר יש לסמן, בין השאר, אם הוא מנופץ או סרוק!

) שבחוטי פשתן יש לסמן, בין השאר, אם הוא מולבן ומוספג! ג ) 

 (4) מספד החוט המציין את עביו ומספר החוטים הבודדים בשזיר לפי אחת
 מהשיטות המקובלות, תוך ציון השיטה! בחוטים המיועדים לסריגת יד יצויין
 מכמה חוטים בודדים, שזורים או שאינם שזורים, מורכב החוט, אם הוא ״כפול

 2״, ״כפול 3״, ״כפול 4״ וכיוצא באלה«

 (5) מטרת השימוש, ובלבד -¬
 (א) שבחוטי כותנה יש לסמן, בין השאר, אם הם מיועדים לשתי, לערב,

 לסריגה, לתפירה או לרקמה!
 (ב) שבחוטי צמר יש לסמן, בין השאר, אס הם מיועדים לאריגה, לסרי־

 גת מכונה או לםדיגת יד!
) שבחוטי פשתן, םיזל, יוטה וקנבום יש לסמן, בין השאר, אם הם ג ) 

 מיועדים לאריגה, לתפירה, לקליעה, לקשירה או לכיבוש!

 (6) (א) לגבי החוטים המיועדים למכירה בקמעונות, יש לסמן את המשקל
 הנקי בהתייחס לאחוזי רטיבות המפורטים בפסקה (ג)!

 (ב) לגבי חוטי תפירה ורקמה מותר לציין את האורך במקום המשקל >
) צדין המשקל על התוויות של החוטים בלי ציון תכולתם ברטיבות, ג ) 
 יתייחס המשקל לאחוזי רטיבות כלהלן, המיוחסים למשקלם אחדי ייבוש

 בתנור ב־105־-110 מעלות צלסיוס:
 לגבי חוטי כותנה — 8,5%

 לגבי חוטי צמד מנופץ — 17%
 לגבי חוטי צמר סדוק — 18,25%

 לגבי חוטי סיבן — 11%
 לגבי חוטי פשתן — 12%

 לגבי חוטי יוטה — 13,75%
 לגבי חוטים אחדים — אחוזי הרטיבות הטבעיים שלהם בטמפר

 טורה.של 20 מעלות צלסיוס ובלחות אוירה יחסית של 65%!
 (7) היו החוטים פגומים לאחד גמד ייצורם, יש לסמן את מהות הפגמים

 והיקפם.

 סימו! על ירי 8. . משווק חוטים שיובאו על ידיו מחוץ לארץ (להלן — יבואן), יסמן על גבי תווית

ז פרטים אלה: א י ג  י

 (1) שם היבואן ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אפ ישנו!
 (2) שם היצרן ומענו בחוץ־לארץ!

 . (3) כל הפרטים שצויינו בסעיף 7 (2) עד (7) ועד בכלל.
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-סימון ע? יו־י
י ג  משווה ?נ

 חוטים שרכש
 מהמבט •

 סימון ע? ידי
, - ׳ י  משווק ?גבי ״
 חיטים שהוחזקו ־

 ע? ידיו ?פני
 תום תקופת

 היסו? הט?אי

ר מו  איסור סי

ל  תקופה ?חיסו
 המ?א'י

ר החזקה סו  אי

 תחו?ח

ים נ  שמירת די
 אחרים

 ־חי?ה

 ב יטו?

.  השם,

 9. משווק חוטים׳ שנרכשו על ידיו ישירות מהמכס יסמן על גבי תווית פרטים אלה:
 (1) שם המשווק ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אס ישנו ז

 (2) מספד הקבלה של אגף המכס, תאריד הרכישה ומקומה ז
 (3) הפרטים שצויינו בסעיף 7 (2) (א), (ג) ד(ד) (4) (6) ר(7).

 10. משווק חוטים שהוחזקו על ידיו לפני תום התקופה לחיסול המלאי ושלא סומנו לפי
 ,הוראות צו זה, יסמן על גבי תווית פרטים אלה:

 (1) שם המשווק ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו;
 (2) הסיבים העיקריים ממנו עשויים החוטים לפי סדר תכולתם היחסית !

 (3) הפגמים אם ישנם ז
 (4) המלה ״מלאי״.

 11. (א) סימון חוטים צבועים לא יכלול את המלים ״צבע קבע״, ״צבע יציב״ או מלים
 דומות, אלא אם הצבע הוא בעל דרגת עמידות כמשמעותה בהצעת ההמלצה מם׳ 117 (נוסח
 מתוקן) מספטמבר 1958 של ארגון התקינה הבינלאומי: (בדיקות לקביעות הצבע בטככד

Revised Text) September(117 . טילים) (1958 Draft ISO Recommendation No 
 (Tests for the Gobur Fastness of Textiles)) כפי שפורטה להלן בטור א׳ בפני גודם

 השפעה כפי שצויין בטור ב׳: .׳
׳ ב ר.  טור א' טו

 6, 7 או 8 השפעת האור
 4 או 5 גורם אחד

 (ב) הצעת ההמלצה האמורה הופקדה —
 (1) במשרד המסחר והתעשיה, הממונה על תעשיות הטכסטיל והעור,

 ירושלים ?
 (2) במשרד המסחר והתעשיה, מחוז תל־אביב!

 (3) במכון התקנים הישראלי, דחי דיזנגוף 200, תל־אביב,
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בה במקומות האמורים.

 12. המלאי הקיים של חוטים ביום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) ושלא
 סומנו בהתאם להוראות צו זה יחוסל —

j (1) על ידי היצרנים — תוך שמונה חדשים מיום הפרסום 
 (2) על ידי משווקים סיטונאים שאינם יצרנים — תוך שנים עשר חדשים

 מיום הפרסום!
 (3) על ידי משווקים קמעונאים —תוך שמונה עשר חדשים מיום הפרסום.

 13. לאחר תום התקופה לחיסול המלאי כאמור בסעיף 12, לא יחזיק יצרן או משווק
 לשם מכירה חוטים שלא סומנו בהתאם להוראות צו זה.

 14. הוראות צו זה לא יחולו על חוטים המיוצאים למעשה מהארץ.

 15. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של דין אחד. ו

 16. תחילתו של צו זה הוא כתום 30 יום מיום פרסומו.

 17. צו סימני סחורות (סימון חוטי טקסטיל), תש״ך—1959 2 — בטל.
לצו זה ייקרא ״צו סימני סחורות (סימון חוטי טקסטיל ), תשכ״א—960i״. .18 

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר 1960)
 (חט 74131)

 ק״ת 954, תש״ד, עט׳ 101.
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- פקודת סימני סחורות
 צו בדבר סימון אריגים ומוצרי אריג

, ולאחד התליע־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15א, 15ד ד15ו לפקודת סימני סחורות ג
 צות בועדה המייעצת, אני מצווה לאמוד:.

 1. בצו זה —
 ״אריג״ — מוצר המתקבל על ידי תהליך שילוב של חוטי טקסטיל מכל סוג בשתי ועדב

 אשר ארכו בכיוון השתי איננו מוגבל מעיקרו, לרבות סרטים 5
 ״מוצרי אריג״ — מוצר המיוצר מאריג, למעט דברי הלבשה ולרבות מוצרים המיוצרים

 במישרין על ידי אריגה והמוגבלים מעיקרם, הן בארכם והן ברחבם %
 ״סיבים מלאכותיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מתומר טבעי ן

 ״סיבים סינטטיים״ — סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר שיוצר בדרך םינטטית,
 ״יצרך׳ — לרבות אדם המוסר חוטים או אריגים לאחר לשם ייצור אריגים או מוצרי אריג.

 2. יצרן של אריגים או של מוצרי אריג (להלן — מוצרים) יסמנם בהתאם להוראות
 צו זה אם הם אינם מיועדים לייצור במפעלו של היצרן.

 ס  3. משווק של מוצרים יםמנם בהתאם להוראות צו זה א
 (!) יובאו על ידיו מחוץ־לארץ, או

 (2) נרכשו על ידיו ישירות משלטונות המכס, או
 (3) הוחזקו על ידיו לפני תום התקופה לחיסול המלאי ולא סומנו בהתאם

 להוראות צו זה.

 4. הסימון יהיה בעברית. מותר להוסיף תרגום לועזי של הנוסח העברי, ובלבד שהאר
 תיות הלועזיות לא יהיו יותר גדולות מהאותיות העבריות.

 5. הסימון יהיה בדוד ובד־קיימא וייעשה על גבי תווית או על גבי שולי האריג עצמו
 לכל ארכו או על גבי מוצר האריג גופו. געשה חלק מהסימון על שולי האריג לכל ארכו

 או על גבי מוצר האריג גופו, מותר לעשות את יתרת הסימון הנדרש על גבי תמית.

 6. (א) באריגים תחובר התווית היטב לקצה הפנימי של האריג בכל חתיכה בעזרת
 חותם עופרת שישא את שם היצרן או המשווק, הכל לפי הענין, או סימן המסחר הרשום
 שלהם, אם ישנו. נושא האריג תווית של מס קניה, מחוברת על ידי חותם עופרת רשמי
 אשד רשום עליה המספר הסידורי של חתיכת האריג, מותר לא לחבר את תווית הסימון
 על ידי חותם עופרת, ובלבד שעל תווית הסימון יצויין המספד הסידורי שעל תווית מם
 הקניה. צויינו על שולי האריג לכל ארכו לפחות הפרטים כאמור בפסקאות (1) •ו־(2) לסעיף

 7. מותר לא לחבר על ידי חותם עופרת את התווית שצויינו בה יתרת הסימון."
 (ב) במוצרי אריג תחובר התווית לכל יחידה ויחידה, אולם במוצרי אריג המסופ
 קים על ידי היצרן או המשווק באריזות המכילות מספד יחידות, תחובר תווית אחת לכל

 חבילה ארוזה או תודפס תכנה על האריזה.
 7. הסימון על ידי יצרן יכלול פרטים אלה:

 (1) שם היצרן ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו ן
 (2) החוטים מהם נארג המוצר. נארג המוצר מחוטים מעורבים או מתערובת
 של חוטים מסיבים שונים, תצויין תכולתם במשקל באחוזים למאה של הסיבים

 הגדרות

 . חובת הפימו!
 ש? יצרו

 : חובת, הס יטו!
 של משווק

מח  שפת הס י

ה מ י ס ח ! פ ו  א

 חיבור התווית

 פרטי הסימו!
 ע? ידי יצר!

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק צ״א, עמ׳ 889 ; ם״ח 257, תשי״ח, עמ׳ 156.
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ן  פרטי סימו
 ?ל ידי יבואד

' ן  פרטי פיטו
 ע? ידי משווק
 5נכי מוצריט
 שרכש מהמכס

 השוניט, לפי סדר גודל תכולתם היחסית, והוא אט תכולת הסיב עולה על 10% ;
 שולי האריג באריגים לא יובאו בחשבון בחישוב התכולה בםיביט השוניט !
 עשוי האריג מסיביט מלאכותייט או מםיביט סינטטייט או מכיל סיבים כאלה,
 מותר לסמן את תכולתם בםיביט אלה על ידי המליט ״םיבימ מלאכותייט״ או

i ״םיביט םינטטייט״, הכל לפי הענין, מבלי לפרט את שט הסיביט 

 (3) על אף האמור בפסקה (2) תסומן תכולתם בסיבים השוניט של המוצריט
 המכילים לפחות 50% צמר מנופץ במשקל, כמפורט להלן:

 (א) כשהט מכילימ לפחות 93% צמר מנופץ במשקל, למעט השוליימ —
 במליט ״צמר מנופץ״ או ״צמר מנופץ נקי״! מותר שלא לציין את הםיביט

 האחרים ותכולתמ !
 (ב) כשהמ מכילים פחות נר93% ולא פחות מ־50% במשקל צמד
 מנופץ, למעט השולייט — במליט ״צמר מנופץ מעורב״ בצירוף ציון
 הסיבים האחדיט לפי סדר גודל תכולתמ היחסית ן מותר שלא לציין את

 גודל תכולתם.
 (ג) סיב שתכולתו קטנה מ־10% במשקל אינו טעון סימון ?

 (4) מוצרים המורכבים משכבות שונות בהדכבס בםיביט או שבשתי והערב
 שלהם עשויים מחוטים מסיבים שונים, מותר להפריד, בציון של החוטים או
 של תערובת החוטים מהם נארגו, בין השכבות השונות או בין השתי והערב!

 (5) (א) באריגים — הרוחב בסנטימטרים בסבולת (Tolerance) של 2%!
 (ב) במוצרי אריג — הרוחב והאורך בסנטימטרים ז

 (6) הודאות כביסה וניקוי — במוצרים שאינם עומדים בכביסה ברותחין
 ובסבון כביסה רגיל. אריגים ומוצרי אריג המכילים לפחות 50% צמר במשקל,
 ושאינם מכילים סיבים םינטטיים, אין חובה לכלול בםימונם הוראות כביסה

 וניקוי!

 (7) הוראות גיהוץ — במוצרים שאינם עומדים בגיהוץ במגהץ חם ?

 (8) אם המוצר פגום אחרי גמר ייצורו — מהות הפגמים והיקפם ? פגמי ארי
 גה וחורים באריגים יסומנו על ידי חוטים בולטים בשולי האריג מול מקום

 הפגם או החור ועל התווית יירשם מספר הפגמים והחורים שבחתיכת ד&דיג.

 8. משווק מוצרים שיובאו על ידיו מחוץ לארץ (להלן — יבואן) יסמן על גבי תווית
 פרטים אלה:

 (1) שם היבואן ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו!
 (2) שם היצרן ומענו בחוץ לארץ!

 (3) כל הפרטים שצויינו בסעיף 7 (2) עד (8) ועד בכלל.

 9. משווק מוצרים שנרכשו על ידיו ישירות משלטונות המכס יסמן על גבי תווית
 פרטימ אלה:

 (1) שם המשווק ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו!
 (2) מספר הקבלה של אגף המכס, תאריך הרכישה ומקומה!

 (3) הפרטים שצוייגו בסעיף 7 (5) ר(8) .
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ה ע? ייי •10. משווק של מוצרים שהוחזקו על ידיו לפני תום התקופה לחיסול ממלאי שלא סומנו מ י  ס
 משווק ?גבי , . ,

 מוצרים Wm,w לפי הוראות צו זה, יסמן על גבי תווית פרטים אלה:

? (1) שם המשווק ומענו או סימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו $ ו ס י ח ״ ^ ק  ת

 ד׳«?»י (2) המלה ״מלאי׳׳/
ז 11. (א) סימון מוצר לא יכלול פרטים אלה: ר סיטי  איסו

 (1) את שם המוצר לפי שם הסיב ממנו הוא עשוי, אם תכולתו במשקל של
 הסיב קטנה מ־65%«

 (2) את המלים ״צמר נקי״ או,,צמר סדוק נקי״, או מלים דומות —
 (א) אם הוא מכיל פחות כד100% צמר סדוק, למעט השוליים, ואין

 במוצר חוטי ״אפקט״
 (ב) אם הוא מכיל פחות מ־93% צמר סרוק במשקל, למעט השוליים,

 וישנם במוצר חוטי ״אפקט״!
 (3) ציון תהליך האשפרה לשיפור סגולותיו של המוצר, לרבות מניעת הת־
 כווצות בכביסה, התקמטותו, חדירתו למים וכיוצא באלה, אם לא הושגה מטרת

 התהליך למעשה!
 (4) ציון שהמוצר עבר תהליך למניעת התכווצות בכביסה, אם לא צויינה

 ההתכווצות הנשארת באחוזים למאה
 (5) (א) נצבע המוצר או נארג מחוטים צבועים או הודפס, לא יכלול סימונו
 את המלים ״צבע קבע״ ״צבע יציב״ או מלים דומות, אלא אם הצבע
 הוא בעל דרגת עמידות, כמשמעותה בהצעת ההמלצה: מס׳ 117 (נוסח
 מתוקן) מספטמבר 1958 של ארגון התקינה הבינלאומי (בדיקות לקבי־
Draft ISO Recommendation No. 117),(עות הצבע בטכסטילים 

1958 (Tests for the Colour Fastness(Revised Text) September 
 of Textiles) כפי שפורטה להלן בטור א׳ בפני גודם ההשפעה שצויין

 בטור בי —
 טור א׳ טור ב׳

 6, 7 או 8 השפעת האוד
 4 או 5 גודם אחד

 (ב) הצעת ההמלצה האמורה הופקדה
 (!) במשרד המסחר והתעשיה, הממונה על תעשיות הטקסטיל

 והעור, ירושלים׳,
t (2) במשרד המסחר והתעשיה, מחוז תל־אביב 

 (3) במכון התקנים הישראלי, רה׳ דיזנגוף 200, תל־אביב־יפו!
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בה במקומות האמורים.

 12. המלאי הקיים של מוצרים ביום פרסום צו זה ברשומות (להלן — יום הפרסום),
 שלא סומנו בהתאם להוראות צו זה, יחוסל

 (1) על ידי יצרנים — תוד שמונה חדשים מיום הפרסום !
 (2) על ידי משווקים סיטונאים — תוך שנים עשר חדשים מיום הפרסום{

 (3) על ידי משווקים קמעונאים — תוך שמונה עשר חדשים מיום הפרסום.
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 13. לאחר תום התקופה לחיסול המלאי, לא יחזיק יצרן או משווק לשם מכירה מוצרים איסור החזסה
 שלא סומנו בהתאם להוראות צו זה.

 14. הוראות צו זה לא יחולו על מוצרים המיוצאים למעשה מהארץ. חחייי׳

ים נ  15. צר זה איבו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחד. שטירת די
ה ? י ח  16. תחילתו של צו זה היא כתום שלושים יום מיום פרסומו. ת
5 י ט י — בטל. ב  17. צו סימני סחורות (סימון אריגים ומוצרי־אריג), תש״ך—1959 2

 18. לצו זה ייקרא ״צו סימני סחורות (סימון אריגים ומוצרי אריג), תשכ״א—1960״. ה׳־'פ

 י״א בחשון תשכ״א (1 בנובמבר 1960) פ נ ח ם ם פ י ר
 (חט 74131) שד המסחר והתעשיה

ת•  הנדרו

 המסחר בתה
 ?א־ארוז

 פתיחת ארגז

 איסור
 ?ערבב תח

 בחוטר אחר

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,תשי׳׳ח—1957
. ׳ • • ־ . .  צו בדבר תה .

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—11957, אני מצווה לאמור:

 1. כצו זה —
 ״תה״ — עלה הצמח Tea Sinensis, אחדי עבוד תהליכי כמישה, גלילה, תסיסה וייבושז

 ״סוחר״ — יבואן, סוכן, סיטונאי או קמעונאי העוסקים במסחר בתה או בהעברתו ז
t ״אורז״ — אדם העוסק באדיזת תה לשם עסק 

 ״ארגז מקורי״ — הארגז הסטנדרטי שבו ארוז תה מיובא, עשוי מלכדים ועטוף בפולין
t מתכתי או בנייר אלומיניום 

 ,,אריזה״ — לרבות נייר אלומיניום, קופסאות פח, קרטונים ושקיקים (Tea Bagsi} ; > . י •
 ״מפעל״ — מקום שבו אורזים תה לשם עסק, לרבות מקום שבו מוחםנים חמרי הגלם

 הדרושים לאריזת תה או מקום שבו מוחסנים המוצרים המוגמרים ז
 ״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),

.  תשי״ח—1958 2

 2. לא יעביד סוחר, בשום דדך מדרכי ההעברה, את הבעלות על תה לא־ארוז או את
 :ההחזקה בו, ולא ירכוש סוחר או אורז תה כאמור, ולא יחזיקנו, אלא בארגז מקורי סגור.

 3. לא יפתח אדם ארגז מקורי שבו נמצא תה, אבל דשאי אורז לפתוח את הארגז סמוך
 לאריזת התה.

 4. לא יערבב סוחר או אורז תה בחומר אחד, לא יחזיק תה מעורבב כאמור, ולא יעבירנו
 בשום דרך מדרכי ההעברה ולא יקבל את הבעלות עליו.

 1 ם״ח 240, תשי׳׳ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 793, תשי״ח, עט׳ 1184.
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 5. לא יערבב סוחר תה ממינים שונים, לא יחזיק תה כאמור ולא יעביר בשום דדך
 מדרכי ההעברה את הבעלות עליו.

ר לערבב פו  אי
ם שלנים י נ  מי

 6; לא יארוז אורז תה אלא באחד מאלה:
2 ק״ג  (1) באריזה אשר תכיל 50 גרם או 100 גדם או 200 גרם או 1 ק״ג או \
 תה ואינה ניתנת לפתיחה אלא על ידי השחתת האריזה או עטיפתה החיצונית!

 (2) בשקיקים אשד יכילו 1 גרם, 1.5 גרם או 2 גרם תה >
 (3) באריזה אחרת שתותר על ידי המנהל.

 7. לא יארוז אורז שקיקי תה, אלא בקופסה שתכיל 25, 50 או 100 שקיקים ועליה רשום
 מספר השקיקים שבה ובאותיות של 5 מ״מ לפחות גם משקל התה שבכל שקיק.

 8. לא יכניס אורז שקיקי תה לקופסה, אלא אם יש לכל שקיק סימון המציין את שט
 האורז ומענו או מימן המסחר הרשום שלו.

 9. לא יארוז אורז שקיקי תה בקופסה, אלא אם נפח התה הארוז הוא 90% לפחות מנפח
 הקופסה.

 10. לא יעביר אורז בשום דדך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה של תה
 ארוז במשקל של 1 ק״ג או של 24 ק״ג אלא לבתי אירוח ולמוסדות בלבד.

 11. לא יעביר אורז בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על תה או את ההחזקה בו
 ולא יקבל סוחר העבדה כאמור, אלא אם התה ארוז בהתאם להוראות צו זה.

 12. לא יחזיק סוחר ולא יעביר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על תה ארוז או
 את ההחזקה בו, אלא באריזה מקורית של אורז.

 13. לא יחזיק אורז במפעלו —
 (1) חמרים שאינם תה;

 (2) חפצים או ציוד שאינם דרושים לאריזת תה.

 14. צו זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחד אלא להוסיף עליהן, אך אם הודאה בצו
, ההוראה שבצו זה עדיפה.  זה סותרת הוראה של צו סימון מוצרים, תש״י—1950 3

 15. צו הפיקוח על המזונות (אריזת תה), תש״י—1949, שפורסם בעתונימ ״הבקר״
 ו״חרות״ מיום ט״ז בחשון תש״י(8 בנובמבר 1949) — בטל.

 16. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תה), תשכ״א—1960״.

 דרכי האריזה

זת שקיקים  ארי
 בקופסאות

ח שקיקים מ י  ס

 • נ$ח האריזה

 העברת תה
 ?בתי אירוח
 ׳.או למוסדות

 י מסחר בתה
 על ידי אורז

 :;המסחר בתה
 על ידי סוחר

 איסור להחזיק
 חמרים מםויימים

 במפעל

פ י נ  ־שמירת די
 אחרים

 ,בישו? צו

 חשם

ל ו ב ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

 י״ט בחשון תשכ״א (9 בנובמבר 1960)
 (חמ 741127)

 3 ק״ת 70, תש״י, עמ׳ 529.

 30£ קוביו התקו־ות 1070, כ״ז בחשוז תשכ״א, 17.11.1960



 בבריכת־שחיה

 חוק המים, תשי״ט—1959
 כללים לשימוש במים בבריכת שחיה

 ׳ בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי״ט—1959*, ולאחר התייעצות עם
 'מועצת המים, אבי קובע כללים אלה:

. ם י מ ב ש ו מ י  1. לא יספק אדם מים לבריכת שחיה, ולא יצרוך מים בבריכת שחיה, אלא אם הותקן ש
 בה, על ידי מחזיקה, מיתקן טיהור לשימוש חוזר במים שאושר על ידי נציב המים..

ו _ פטור ת ע ת ד ( ן נ , ד 1  2. נציב המים יפטור מחזיק בריכת שחיה מהוראות סעיף 1 אם מוכיח ,
 (1) שבבריכה נצרכים מי ים, מים מלוחים, או מים שאינם ראויים לשתיה! , 1׳

 (2) שהבריכה משמשת גם כבריכת אגירה וויסות לצדכי שתיה, השקאה
 ותעשיה, ושהמיס הנצרכים בה נכללים בכמויות המים שהותרו על ידי המוסדות

 המוסמכים לכך לשימוש במסגרת מטרת המים.
ל תחי5ה  3. תחילתם של כללים אלה, לגבי בריכת שחיה שהיתה בשימוש ערב פרסומם ש

 כללים אלה ברשומות, היא ביום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961).
ם ט ׳  4> לכללים אלה ייקרא ״כללי מים (שימוש במים בבריכת שחיה), תשכ״א^-1960״. ה

ן י י ה ד ש  י״ד בחשון תשכ״א (4 בנובמבר 1960) מ
 78708) שד החקלאות

 1 ס״ח 288, תשי״ט, עט׳ 166.

 חוק המים, תשי״ט—1959
 כללים לשימוש במים בחנות דגים

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי״ט—1959 ג
 מועצת המים, אני קובע כללים אלה:

 1. לא יספק אדם מים לחנות דגים הנמצאת בתחום הרשויות המקומיות המפורטות שימוש במים
, ם י ג ד ת ו נ ח ה ב ״ ן ם ^ א י מ ן ת ן ש ר ן ב ק ת ן ן פ ן א א ! ? ׳ א ו ן מ א מ כ י ג ת ך ן נ ח פ ב י ם מ ך ך א ן ף צ ׳ ^ י ת פ ם ן ת  ב

 חנותימיתקן לחסכון במים שאושר על ידי נציב המים.
ם תחי5ח י ל ל ל כ  2. תחילתם של כללים אלה, לגבי חנות דגים שהיתה קיימת ערב פרסומם ש

 אלה ברשומות, היא ביום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961).

ם אלה ייקרא ״כללי מים (שימוש במים בחנות דגים), תשכ״א—960i״. השם י ל ל כ ל . 3 

 התוםפת
 העיריות

 בני״ברק חולון
 בת־ים רמת־גן

 גבעתיים פתח־תקוה
 תל־אביב־יפו

 י״ד בחשון תשכ״א (4 בנובמבר 1960) מ ש ה ד י י ן
) - שר החקלאות 7 3 7 6 מ 3 ח ) 

 1 ם״ח 288, תש י״ט, עטי 166.
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960
 צו׳ בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג;״מירי״.'.•

 בתוקף סמהותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתדוכה״),
2 מטר מרובע מתור הקרקע הידועה בחלקה 9 9 6 י מצווה כי שטח של , 0 נ א i  תש״ך — 1
 187 בגוש 6168 והדשומה בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו לפי שטר מם׳ 11550
 מיום 21 ביוני 1960, בקרקע מסוג ״מתרובה״, יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה

 האמורה בהתאם לכד.

ן ז ו ס ר ח נ  כ״א בחשון תשכ״א (11 בנובמגר 1960) פ
 >הט 70130) י שד המשפטים

 1 ם״ח 316, תש״ו, עט׳ 92.

 מדוד לסזלסון מקומי

 תיקון טעות
 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שער הנגב, תיקון), תש״ך—1960,
 שפורסם בקובץ התקנות 1052, תש״ך, עמ׳ 1965, בשורה ״הגושים״ אחרי ״1883,״ יווסף

 ״1885״.

 ר בחשון תשכ״א (27 באוקטובר 1960) ח י י ם מ ש ה ש פ י ד א
) שר הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לראשון־לציון בדבר שימור רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
 ראשוךלציון חוק עזר זהי:

 חגיייי׳ 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ — עידית ראשוךלציון 5

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״מהנדס״ — אדם שהעידיה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה, לרבות אדם שהמהנדס
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״רחוב׳•׳ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבד המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דדך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או בצדי

 הרחוב.

 1 ע״ר 1934, מוס׳ 1 מס׳ 414, ע«׳ 1.
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ג ו ח י  פכשול ב

נ ו ח ר  שינויים ג

 פתיחת שוחות

ת , רו הי  דרכי ז
 בכריית שוחח

 ברחוב

ת רו אנ  היתר ו

 נזק ?רחוב

 הודעות

 סילוק טכשו? •
 וביצוע עבודות

 2. (א) לא יניח אדם, ולא ירשה לאחר להניח, ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
 העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות

 כן לטעינתו או לפדיקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחד להניח או לתלות בחלון, במעקה,

 כגזוזטרה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצודה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר

 לכסותם או לחממם.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לדגלי חגיגות או טכסים, לפי

 הרשאה בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחד לשנותו, אלא על פי היתד בכתב מאת המהנדס
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. לא יכדה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת
 המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים אדר

 מים ביום ובאורות אדומים בלילה 5
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או

 עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריד המוקדם יותר.

 6. (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4 או לסרב לתתו, לבטל היתר
 שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד מתן היתר באמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה של שלוש לידות.

 7. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחד לגרום נזק לרחוב.
 (ב) אדם שעבד על הודאות סעיף קטן(א) חייב לתקן את הנזק.

 (ג) ניזוק רחוב לדגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק.

 8. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול ?
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 4> 5 ר6, לבצע

• ;  את העבודות האמורות. י • ״
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור דאש העיריה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך זמן שנקבע בה.

 9. (א) ראש העיריה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיפים 4, 5 או 7 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 8 ובין אם לאו — ולהיכנס
 לשם כד בשעות היום לכל מקום. סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע׳עבודה כאמור,
 רשאית העיריה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות

 הסילוק או הביצוע.
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 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנס לכל מקום
 בתוקף םמכותו לפי םעיף קטן(א).

 מסירת הודעות 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לאדם שאליו היא מכוונת, או

 נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגדים 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
 לאח״ונה, או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום העיריה.

 עכירות 11. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות׳ ובמקרה של עבירה

 נמשכת, קנס נוסף עשר לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
 בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 ביטיל 12. חוקי עזר של דאשוךלציון(שימורם של רחובות), 21941— בטלים.

 השם 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון (שימור רחובות), תשכ״א—1960״.

ל ט פ ה ש י ר  נתאשר. א
 י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960) ראש עירית ראשוךלציון

 (חמ 89729)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 2 ע״ר 1941, תום׳ 2 מס׳ 1084, עמ׳ 374.

 פקודת העיריות, 1934
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לרחובות בדבר היטל םעד ונופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *, וחוק הרשויות המקומיות
, מתקינה מועצת עירית רחובות חוק עזר זה:  (היטל סעד ונופש), תשייט—1959 2

ח 1. בחוק עזר זה —  חנדרו

 ״היטל״ — היטל סעד ונופש 5
 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 ,וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים«
 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לענין חוק עזר זה!

 ״עיויה״— עידית רחובות!
 ״ראש העידיה״ — ,לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן?

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 8 ם״ח 291, תשי״ט, עמ׳ 215.
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 ״שירות״

 חחיט? ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה 5הגי׳8
 חשבונות

 ולנה? פנקסים

 עדו

ות המפקח י  סמכו

 (1) י אכסון וכן אובל ושתית לצריבה במקום נתינתם ?
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניטה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גפ

 רשות הכניסה למוסד?
 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

 2. בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

.3  ן י ע  (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר ל
 (!) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות«

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש העיריה דשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשםיפקם באמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש העיריה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש העיריה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב ?

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו?
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

 6. ערד לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
, לא יאוחר מהיום  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת ערר), תש״ד—1960 3
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת העיריה

 לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי העבין.

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 קבלה, פנקס או ספד חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ,ספר
 חשבונות או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו? בן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 ק״ת 974, תש״ד, עמי 508.
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ם 8. מי שעשה אחת מאלה: בי ענ  עבירות ו

 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ?
 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!

 \ (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבימ או בלתי נכונים ז
 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 דינו — קנס 500 לירות.

— בטלים. ? 9. חוק עזר לרחובות (משימות עזרה סוציאלית), 1947 4 טו י  נ

 השם 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (היטל סעד ונופש)., תשכ״א—1960״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 פטור

 פטור
 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 .7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% . מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (1) במוסד שדרגתו 1 —
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים —
 (3) במוסד שדרגתו 2 —
 (4) במוסד שדרגתו 3 —
 (5) במוסד שדרגתו 4 —

 (6) במוסד שהוא מועדון לילה
 שדרגתו א׳ —

 (7) במוסד שהוא מועדון לילה
~ ׳  שדרגתו ב

 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים —
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים —

 תופפת שניה
 (סעיף 3)
ה ע ד ו  ה

 היטל סעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לרחובות(היטל סעד ונופש), תשכ״א—

 1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

 נתאשד. י. כ״ץ
 י״ב באלול תש״ר (4 בספטמבר 1960) ראש עירית רחובות

 (חט 897114)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 4 ע״ר 1947, תוס׳ 2 מס׳ 1599, עט׳ 933.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 י חוק עזר לגדרה בדבר היטל סעד ונופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1̂941 וחוק הרשויות
 המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2, מתקינה המועצה המקומית גדרה חוק,עזר ח?״

 זה:

 1. בחוק עזר זה — הגיייי"
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש?

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בד, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 : מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה׳ אד למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים?
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה« :

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ?
חוק עזר זה,  ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי;

 כולן או מקצתן?
 ״שידות״ —

»  (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם? •
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 רשות הכניסה למוסד?
 (3) דשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.
 2 בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה. ההיטל ושיעורו

 3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכד לעין — הצגת הייעיי
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות?

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלד״
 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את חשבונות

 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.
 (ב) ראש המועצה דשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד

 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.
 5. (א) ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —

 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב ?
 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו?

 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו,
 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

 חובה להגיש
 חשבונות

 ולנהל פנקטיט

 1 עי׳ ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.

 * ס״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.
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 6. ערד לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
, לא יאוחר מהיום  (היטל סעד ונופש). (סדרי הדיון בפני ועדת ערד)׳ תש״ך—1960 3
 הארבעה עשר לאחד שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת המועצה

 לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שידות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצתו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר
 חשבונות או מסמר אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו 5 כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 8. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ו

 (2) ערד חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו«
 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים ן

 (4) הפריע למפקח אוי מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 דינו — קנס 500 לירות.

 9. חוק עזר לגדרה (היטל לצרכי סעד), תש״י—1950 * — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1960״.

 עדר

ות המפקח י  סמכו

 עבירות וענשים

 ביטו?

 השט

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

 שיעורי ההיטל

 פטור

 פטור
 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (1) במוסד שדרגתו 1 —
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים —
 (3) במוסד שדרגתו 2 —
 (4) במוסד שדרגתו 3 —
 (5) במוסד שדרגתו 4 —

 (6) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו א׳ •
 (7) במוסד שהוא מועדון לילה שדרגתו ב׳ •

 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים ־¬
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים —

 ק״ת 974, תש״ד, עט׳ 508.
 י ק״ת 85, תש״ י, עט׳ 869.
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 תופפת שניה
 (סעיף 3)
ה ע ד ו  ה

 היטל סעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לגדרה (היטל סעד ונופש), תשכ״א—

 1960, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ל ק נ ר  נתאשר. א. פ
 י״ב באלול תש״ד (4 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית גדרה

 (חט 816514)

א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר ליהוד בדבר רשיונות לאופניים

, וסעיף 25 (1) (ד)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 לפקודת התעבורה 2, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר,זד, — הגדרות
 ,,אופניים״ — אופניים או תלהראופנים שאינם מונעים בכוח מיכניז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית יהוד!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן!
t ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה 

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

- רשיו! ?אופניים ד  2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון ב
 תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 נראית לעין לוחית־מספר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובר על סעיף קטן(א), דינו — קנס 25 לירות.

/ • , : ־ - . ן ב־ןשה _• ת י י ל א ש  :3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, והוא ר
ח י ע ז י ת מ  את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב) או לסרב לתתו. 5

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש, והם מצויירים
 בפנס אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על כנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

x .תקינים: 

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קכ׳׳ח, עט׳ 1271.
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 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.
 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שלוש לירות, אולם אם הרשיון ניתן
 אחרי 30 ביוני תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספרן כן יחליף כל לוחית־מםפד
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחיודמםפר תשולם למועצה אגרה של 20 אגודות.
— בטל.  5. חוק עזר ליהוד(רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (רשיונות לאופניים), תשכ״א—1960״.

 א. א ל טל ף
 ראש המועצה המקומית יהוד

 נתאשר.
 ר באלול תש״ד (29 באוגוסט 1960)

 (חמ 831300)

 אני מסכים.
ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י

 שר התחבורה
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ?וחית־טכפר

 כימו?

 השפ *

 ק״ת 422, תשי״ד, עפ׳ 431.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עור לסולם־צור בדבר מפגעי תברואה

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

 1. בחוק עזר זה — •
 ״בור שופכיך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחדים, לרבות כל. סוג של בור
 : רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר בנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

 לקיבולם או לאגירתמ של שופכין, ולמעט ביב או תעלת,שופכין 5
 ,>ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחרים
 י. בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות משו

 תפים וכיוצא באלה ן
 ״בעל נכסים״—אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 :•' הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר

 את.הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים?
 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו׳ אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר מכן«
 ״מבנה״— בנין, אחוזה, אוהל צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה.

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בהוד המבנה ובין בסביבתו?

 הגדרות

 1 ע״ ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 ״המועצה״ — המועצה האזורית סולס־צוד!
 ״ראש המועצה״ —לרבות אדה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולו או מקצתן!
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן

 . אחד, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״מפקח״— מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו

 למלא תפקיד של מפקח!
 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים בין ציבוריים ובין פרטיים!

 ,׳תעלת שופכיך — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונםפחות אחדים, וכן כל
 •: ביב שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 2. ״מפגע״ —
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של

 המפקח אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הס מתאימים כל צרכם!
̂זום שלדעתו של  (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או. מ
- , - המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה. או אין הם מתאימים כל
 צדכמ מבחינת גדלט, איכותם, מצבם׳ מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת
 או משום שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף

 אלא מחומר שאינו מניח את דעת המפקח!
 (3) גג, תקרה, או קיר שהוא לקוי, בכללו או בחלקו׳ כאופן שעלולים לחדור
 דרכו מים, רטיבות, טחב .או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכד משום נזק

 לבריאות!
 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח, מזיק או עלול

 להזיק לבריאות!
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות,

 וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו? .
 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
 המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכ
 סים, וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת

 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם?
 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא

 נקבע בו מחסום או אשר, לדעת המפקח, אין מחםומו קבוע כהלכה!
 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,

 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מיס, בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן,

 גג, סככה או חצר. שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
 (10) באד, בור מים, מיכל מים,. וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
 או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם ?
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין, תא
 בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שחמרימ

 אחרים עלולים ליפול לתוכם!
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 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא, צינור דלוחימ,
 מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן סניטרי או ביב ? יי

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
 או מיכל מים אחר׳ שהם חדירים או שאינם מצמידים במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אוויר ויתושים או שמכםיהם אינם מאושרים על ידי המפקח

 או שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח?
 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
 שהוא, לדעת המפקח, במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו?
 (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או

 בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכין?
 (16) בוד ש1(פכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים, וכן כל ארובה, תרים,
 חלץ, אשנב,; דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי
 תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או רוח בבנין או

 בבנין הסמוך!
 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו׳ הגורם או

 העלול לגרום! לרטיבות או טחב בבניך!
 (18) הצטבר|ת של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי דבב,

 זבל וכיוצא *אלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות!
 (19) חוסר ז4ובה בנכםימ, שלדעת המפקח יש בה צורך, או ארובה בנכסים
 שהיא שבורה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת

 עשן באופן המזיק׳ לדעת המסקח, לבריאות!
 (20) תנור, אח׳ קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את

 העשן העולה!ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת!
 (21) מרבד ,! שטיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל!קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16 ! ן
 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות?

 (23) צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
 שוררים בו תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר לדעת
 המפקח, אין !שומרים על הנקיון שבהם, או מפאת הצפיפות הרבה שוררים

 בהם תנאים א#ר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!
 (25) בית ח|״ושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחדים הנוצצים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!
 (26) שטח אד|מה, אשר לדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת!

 (27) עצים או|שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבד הרחוב!
 (28) מבניז׳ 1דין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או

 האויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות!
 (29) דבר הגו1״ם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות ?
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ות י  סמכו
 המפקח

 (30) דבר אשד, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה
 , בחוש הראייה, הריח או השמיעה, או להפריע לנוחיות סניטרית!

 , (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המיס הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאםפקה זו!

 (32) דבר אשד לדעת המפקח׳ מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
 סניטרית או אחרת!

 (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!
 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במדפסות ובכל מקום

 אחר הפונה לצד הרחוב!
 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

 ציבוריים!
 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחר המוחזקים

 יי ברחוב.

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק
 כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) המפקח רשאי, לאחד 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת׳ ביבים, צינורות או
 תשמישים סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצב הקודם, וכל נזק שנגדם

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
 אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם .נכסים, אולם אם אי אפשר
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים לאחר שנדרש לכד על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
 או בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמשים
 או נהנים ממנו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אס הבעל נעדר מן
 הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם נכסים, לאחד שנדרשו

 על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים

 הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק
 מפגע לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק מפגע ומניעת

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א)•

 (ג) החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 6. לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5 או ביצע
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5, שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה, רשאית
 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו

 אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 7. דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של מפגע וכן בדבר העבודות החלטת המפקח
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת,הישנותו היא סופית.

 אחריות
 לסילוק מפנע

 הורעה
 לסילוק מפגע

 סילוק טפנע
 על ידי המועצה
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 הדבסת. 8. . בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות, חייג, לכשיידרש להן על ידי המפקח;, להדביק

י ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.  העתי! חוס עי

 שמירה 9. (א) המחזיק בנכסים או בעל הנכסים שאין אדם אחר מחזיק בהם, חייב לשמור

ה על נקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעתו של המפקח, וכן לנקות ולסלק כל י ס  על נ
 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכסים ובסביבתם.

 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה׳ חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להב־
 טיח במקום עבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום, בהתאם
 לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות לסלק את

 כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו, ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח.

 עכירות 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה, פרט לאשפה יבשה.
 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.

 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק במקומות אלה ולא

 יזהם אותם בצודה אחרת.
 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.

 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב, ולא יתן להם להישפך כאמור.
 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן,

 או פסולת כל שהיא.
 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.

 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
 'הרחוב.

 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור,
 לא ימיין ולא יחטט בהם.

 (יב). לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא
 סמוך לבור מים אלא במרחק של לפחית 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום

 ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

רת הודעות 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי אדם שאליו היא  מסי

 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 י אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם

 מתייחסת ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
 כאילו נערכה כהלכה, אם נעדכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק׳•׳ של אותם הנכסים

 ללא כל שם או תיאור נוסף.
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 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי מעיף 6 והיהה העבידה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף עשרימ לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר. , שטירת

ק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לםולכדצוד ־(מפגעי תברואה), תשכ״א—960i״. השם ו ח ל . 14 

ע ג צ מ ך ו ר  נתאשר. ב
 י״ב באלול תש״ד (4 בספטמבר 1960) ראש.המועצה האזורית םולמ־צור

 (חמ .84400)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 חוק עזר לקרית־ביאליק בדבר מם עםקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית קריתיביאליק חוק

 עזר זה:
 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־ביאליק (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951

 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

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

ת מרקחת 180  אדריכל 50 בי
י 1500 בית ספר לריקודים, ריטמיקה והתעמלות 90 נ רו  אוטובוסים — שירות עירוני או ביךעי
 אולמי ריקודים 90 בית קפה ומסעדה 90

2S0 ן 30 גז — סופגות להספקה וחלוקה  אופניים או חלקיהם — מכירה ותיקו
ות תפירה ותיקונן 60 גן ילדים פרטי 30 נ  מכירת מכו
 אטליז 60 גגון 30
 בנק או סניף בנק 500 גנן 12
ס או אריגה 2000 דגים — מכירה 36 מ  בית חרושת לצביעת ב

גלה —  בית חרושת לסיגרים 250 הו
נית משא —  בית חרושת לקונסטרוקציות ביטון 300 • לכל מכו

ות 24 נ ת מלאכה — עד 5 טו  בי
ות 60 נ  :לחגורות, חזיות או מחוכימ 5 למעלה מ־5 טו
ס 9  לחשמלאות 15 לכל עגלת סו
ת 8 ו נ ת לתמו רו  לכובעים 5 זגג או עושה מסג

 בית מלון* פנסיון 45 חגרה לאספקת חשמל 1500

 1 ע״ר 1041, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.

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

 3 ק״ת 146, תשי״א, עמ׳ 582: ק״ת 821, תשי״ח, עט׳ 1862.
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ת ו ד י ר המלאכה או חעפק הטס מ  תיאו
 מכשירי רדיו — תיקונים בלבד י 15
 מכשירי חשמל ורדיו — מקום מכירה 60
ת כתיבה, חישוב — מכירה ותיקון 8 נ ו  מכ

 מסגריה 30
 מספרות —

 לגברימ ולגברות 48
 לגברים בלבד 24
ת בלבד 30  לגברו

ם עבודה 8  מעגליה — מקו
 מרםדיה 15
 מתווך וסוכן 36
 נגריה 30
 נפט, קרוםין, חלוקה 24
י 15  סיד כבו
 םנדלריה 9

 ספרים, עתונים, צרכי כתיבה, — מכירה 60
 ספריית השאלה 8
ם עבודה 5  סריגה, חוטי צמר — מקו

 עורך דין 50
 פחח 24
 פרחים ושתילים — מכירה 10
 צבע 30
 צייר שלמים 5

 צילום וצרכי צילום — מקום עבודה 24
ות 24 נ קות — מכירה בסיטו  צרכי מזון, מתי

 קבלן -
דות אינסטלציה, ביוב וניקוז 240  לעבו
 לזיפות גגות 36

 לעבודות בנין 240

 קולנוע 500
ת מלווה ואגודה לאשראי, סניפיה ן או משרדיהן 300 פ ו  ק
ת וסיגריות 36 קו  קיוסק למכירת משקאות, מתי

 קרח — חלוקה 22
 רוכל 5

 רופא 75
ת, מספוא — מכירה 15  תבואו

פרת 5  תו
 תנובה — מחלבה 40
 תעשיה — בלוקים ורעפים 60

 שרברב 50״.

ר המלאכה או העסק חטט בלירות או  תי
 חברה לאספקת מים 1000

 חייט 12
 חלב — חלוקה 15
ות או מחסן רהיטים 60  חנ

ות —  חנ
גות וממתקים 60  עו
 טכסטיל 60
פירות 60 ת ו רקו  י

ת ומטבח — ששטחה —  כלי בי
 עד 30 מ״ר 50

 , למעלה מ־30 מ״ר 100
ת — ו  כל־בו ששטח החנ

 עד 30 מ״ר 50
 למעלה מ־30 מ״ר 100

לת — שמספר לקוחותיה —  מכו
 עד 400 15
 401 עד 600 60
 601 עד 800 90

 801 ומעלה 120
 נעליים 60
 שען 24
 סידקית — גלנטריה, דברי קישוט, דברי עור 45
 פרפורמריה, תמרוקים או קוסמטיקה 48
 צעצועים 20
 אופטיקאי 36
נות 40  טבק או סיגריות — מכירה בסיטו

ת שמספרם — פו  ,לול שיש בו עו
 101 עד 300 15
 301 עד 500 30
 , 501 ומעלה 45
 לחם — חלוקה 15
 מאפיה 60
גות ביתית 10  מאפיית עו
 מוסך 90

ית — נ  מו
יות 150 נ  משרד למו
ת 36 י נ  לכל מו

 מחצבה 180
 מכבסה —

ם לקבלת לבנים לכביסה 15  מקו
 ניקוי יבש או צביעה 8

ת 40 י מ י - מ
 ׳אוטומטית 75

 החילה

 הוראות מעבר

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך (1 באפריל 1960).
 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1960/61 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסוט חוק עזר זה ברשומות, אולם בל םכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשב״א־-י
 960i.״

נ ר י קר ל י ב  נתאשר. צ
 י״א בתשרי תשב״א (2 באוקטובר 1960) ראש המועצה המקומית קריודביאליק

 (חמ 85201)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 השם.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מםעסקים),1945

 חוק עזר לרמת־השרון בדבר:מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית רמת־השרון חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לדמת־השרון (מם עסקים מקומי), תשי״א—1950 3 (להלן — חוק תיקו! תוספת
-  העזר העיקרי) י

 (1) במקום הפריט ״אטליז — לכל כרטיס מזון רשום 0.080״
 .יבואו פריטים אלה:

 ״אטליז הנמצא בגושים: 6552,6418,6417,6416,6415,6334 60
 אטליז הנמצא במקום אחר 36״

 (2) במקום הפריטים ״חנות מכולת שמספר לקוחותיה —
 עד 100—15

 לכל 100 נוספים 15״
 יבואו פריטים אלה:

 ״חנות מכולת הנמצאת בגושים: 6416,6415,6334,
6552 ,6418 ,6417 

 ששטחה במ״ד —
 עד 16 24
 למעלה מ־16 עד 24 60

. 7  למעלה פר24 5

 חנות מכולת הנמצאת בכל מקום אחר, ששטחה במ״ר —
 עד 16 24
 למעלה מ־16 עד 24 36

 למעלה מ־24 60״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ד (1 באפריל 1960). תחי5ה - .

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1960/61 והוא הודאות מעבד
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1960/61 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א — השם
 1960״.

 נתאשר. ד ו ד ר ש ף י
 ו׳ בתשרי תשכ״א (27 בספטמבר 1960) ראש המועצה המקומית רמת־השדון

 (חמ 85408)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

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

 3 ק׳׳ת 114, תשי״א, עמי 23 ; ק״ת 645, תשי״ז, עמ׳ 225.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956

 חוק עזר לשדרות בדבר חזירים ובשר חזיר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וחוק הרשויות
 המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז~־1956 2, מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות!

 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן.

 לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

 לא ימכור אדם ולא יגרום ולא ירשה שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה.

.2 

.3 

 (א) מפקח רשאי לעקל — • 4.
 (1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עליו;

 (2) בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשד חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי
 סעיף 3 חל עליהם.

 (ב) במעוקל לפי סעיף קטן(א) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.

 5. (א) הורשע אדם בשל עבירה על הוראות הסעיפים 2 או 3, רשאי מפקח להחרים
 את החזיר או את בשר החזיר או מוצרי האוכל של בשר חזיר שלגביהם נעברה העבירה.

 (ב) במוחרם לפי סעיף קטן(א) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.
 6. מפקח דשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, כדי

 לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 7. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 5,4 או 6.

 8. העובר על הסעיפים 2, 3 או 7, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עבירה נמש־
 כת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי

 שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה. _
 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (חזירים ובשר חזיר), תשכ״א—1960״.

י א כ ק ז ח צ  י
 ראש המועצה המקומית שדרות

 נתאשר.
 י״ב באלול תש״ך (4 בספטמבר 1960)

 לחמ 856804)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 \ שר הפנים

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

 י? ס״ח 211, תשי״ז, עמ׳ 16.

 הגדרות

ר גידול סו  אי
ירים והחזקתם  חז

ר מכירת סו  אי
 כשר חזיר

 ומוצריו

 הנועדים לאכילה

 סמכות עיקול

 סמכות החרמת

 סמכות כניסה

 שימוש
 .בסמכויות

 ענשים

 השם
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, ירושלים  .המחיר 64 אגורות ~ הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


