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 קובץ התקנות
 י״ג בניסן תשכ״א 1125 30 במרס 1961

 עמיד

י פגיעה בעבודה) (תיקון)׳ תשכ״א—1961 . . 1372 ת הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ ו  תקנ
ג 3 7 קה (גימלאות לעובדי השירות), תשכ״א—1961 • • • 4 ת שירות התעסו ו  תקנ
1 3 7 ת מס הרכוש העירוני (תיקון), תשכ׳׳א—1961 4 ו  תקנ
1 3 7 ת הון (אזורי עדיפות) (תיקון מס׳ 2), תשכ״א—1961 • • ^ ת לעידוד השקעו ו  תקנ
1 3 7 י , • י • • • 7 ם שבח מקרקעין (פטור) (מס׳ 5), תשכ״א—1961 •  צו מ
1 3 7  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תבלין), תשכ״א—1961 . • • • • 7

יות למצרכים בני פיקוח) (הוראות שעד,) ו  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סגירת חנ
1 3 7  (מס׳ 2), תשכ״א—1961 . . . • • • • • 8
ח על מצרכים ושירותים (הסדרת הסחר בביצים) (תיקון), תשכ״א—1961 . 1379  צו הפיקו
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) (ביטול), תשכ״א—1961 . 1379
א והסחר בו), תשכ״א—1961 . . 1380  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספו
 צו יציאה לחוץ לארץ (דייגים), תשכ״א—1961 1382
)׳ תשכ״א—1961 . 1382 ן ן)(תיקו ו ן־לצי י האזור העירוני של ראשו ו נ (שי י נ ו ר  צו מס הרכוש העי
, תשכ״א—1961 . 1283 ( ן קו (תי נה) י האזור העירוני של רענ ו נ (שי י נ רו  צו מס הרכוש העי
ס הכנסה (תקבולים ותשלומים), תשכ״א—1961 1384  הוראות מ
1385 . . . ן (קריאה לרישום) (מם׳ 4), תשכ״א—1961 .  צו שירות בטחו
ת (רוכלים בלוד) (ביטול), תשכ״א—1961 . . . . 1387 ו ת והתעשי  צו המלאכו
ות (רוכלים בפתח־תקוה) (ביטול), תשכ״א—1961 . . . 1387  צו המלאכות והתעשי
ות (רוכלים בראשון־לציון) (ביטול), תשכ״א—1961 . . . 1387.  צו המלאכות והתעשי
, תשכ״א—1961 . . . . 1388 ( ל טו בי ) ת (רוכלים ברמלה) ו  צו המלאכות והתעשי
1388 .  צו הקנייה מם׳ 667 .

 מדור לשלטון מקומי
ך הדרום (פיקוח על בנינים והקמתם ח ן עיר, מ ו ת לבנין ולתכנ י ז  חוק עזר לועדה המחו

ן עיר של מחוז הדרום) (תיקון), תשכ״א—1961 . . . . 1389 ו  בשטח תכנ
ן עיר, מחוז המרכז (פיקוח על בנינים והקמתם ו ית לבניה ולתכנ ז  חוק עזר לועדה המחו

ז המרכז) (תיקון מס׳ 3), תשכ״א—1961 . . . 1392 ן עיר של מחו ו  בשטח תכנ
) (תיקון מס׳ 5), תשכ״א—1961 . . . . 1392 א ) ת ו י מ ו ק מ  צו המועצות ה
ן (אספקת מים), תשכ״א—1961 1393  חוק עזר לחולו
1400 . . .  חוק עזר לכםר־יבנד, (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א—1961 .

ת  תיקון טעו



 ״שיעור
 ממוצע
 ?פפע?
 מורכב

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפגי פגיעה בעמדה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 38 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י׳ אני
ותאלה: ׳ ,  מתקין תקנ

 1. אחרי תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—
(להלן — התקנות העיקריות), תיווסף תקנה זו: 2 1954 

 3א. (א) היה מפעל מורכב ממפעלים נפרדים כאמור בתקנה 3, רשאי
 המעביד לבקש מהמוסד ששיעור דמי הביטוח המשתלמים על ידיו, יהיה

 הממוצע המתקבל משיעורי דמי הביטוח שבכל מפעל נפרד.

 (ב) המוסד דשאי לאשר תשלום דמי הביטוח לפי השיעור
 הממוצע המשוקלל החל מ־1 באפריל לשנת הכספים שלאחר הגשת

 הבקשה (להלן — תאריך החישוב).
 (ג) בחישוב השיעור הממוצע המשוקלל יובאו בחשבון —

 (1) שכר העבודה ששולם בכל אחד מהמפעלים הנפרדים
 בשנים עשר החדשים שקדמו לתאריך החישוב >

 (2) שיעור דמי הביטוח של כל מפעל נפרד כפי שקיים
 היה השיעור בחודש שקדם לתאריך החישוב.

 (ד) נקבע שיעור ממוצע משוקלל למפעל מורכב, ישאר השיעור
 ללא שינוי תוך השנתיים שלאחר תאריך החישוב.״

 ״הפחתת דמי
 הביטוח או

 ה;ד5ת0

 במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות תבוא תקנה זו:
 6. (א) בתקנה זו—

 ,,תקופת האיזון״ — תקופה רצופה של שנתיים החל מיום כ״ב באדר ב׳
 תשי״ט (1 באפריל 1959) ,׳

 ״שיעור הפגיעה״ — היחס שבין דמי הפגיעה ששולמו לעובדי מפעל פלוני
 תוך תקופת האיזון לבין דמי הביטוח ששולמו תוך אותה התקופה

 ובעדה על ידי המעביד של אותו המפעל >
 ״שיעור הפגיעה הממוצע״ — היחס בין סך הכל של דמי הפגיעה ששולמו
 לעובדים במפעלים שסווגו באותו סעיף הסיכון לבין סך הכל של דמי
 הביטוח ששולמו על ידי מעבידיהם של המפעלים כאמור תוך אותה

 התקופה ובעדה.
 (ב) סוטה שיעור הפגיעה במפעל פלוני, בסיכום של תקופת
 האיזון, ב־30% לפחות משיעור הפגיעה הממוצע — הכל כפי שיאושר על
 ידי אקטואר המוסד — ובמשך תקופת האיזון לא חל שינוי בסעיף הסיכון
 לפיו סווג המפעל — יופחתו, על פי בקשת המעביד, דמי הביטוח ששולמו
 תוך אותה תקופת האיזון ובעדה או, אם המוסד ימצא לנכון, יוגדלו דמי

 הביטוח, הכל לפי הענין, ב־20% לגבי התקופה בה חלה הםטיה•

 (ג) בחישוב שיעוד הפגיעה ושיעור הפגיעה הממוצע לא יובאו
 בחשבון דמי פגיעה ששולמו בהתאם לסעיף 14 (א)(1) לחוק.

 חח?פת תקנה 6 2.

 1 ס״ח 137, השי•״ר, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, ת׳^י״ד, עט׳ 650.
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 תיקו! התוספת
 הראשונה ־.:"•'

 הוראות מעבר

 ה׳8ס

 (ד) בקשת המעביד להפחתה לא תוגש למוסד לפני עבור 12
 חדשים מתום תקופת האיזון ולא יאוחר מאשר תוך שנתיים מתום תקופת
 האיזון. המוסד יחליט תוך 3 חדשים מתאריך הגשת בקשתו של המעביד
 אם הוא זכאי להפחתה ויודיע למעביד תוך שבוע ימים על החלטתו.
 ההפחתה תבוצע תוך 3 חדשים מתאריך ההחלטה. חייב המעביד דמי
 ביטוח׳ רשאי המוסד לזקוף על חשבון הסכום שהוא חייב כאמור בהחזרתו

 את חוב דמי הביטוח.

 (ה) לא יגיש המוסד תביעה למעביד לתשלום ההגדלה לאחד
 שנתיים מתום תקופת האיזון« המעביד חייב לשלם את ההגדלה תוך שנה

 מתאריך ההודעה מאת המוסד בדבר ההגדלה.
 (ו) המוסד יפרסם בירחון העבודה והביטוח הלאומי תוך חודש
 ימים לאחר 12 החדשים מתום תקופת האיזון את שיעור הפגיעה הממוצע,

 כפי שאושר על ידי אקטואר המוסד.

 (ז) הודאות תקנה זו אינן חלות—
 (1) אם המעביד משלם דמי ביטוח לפי שיעור שנקבע
 בתקנה 5 או לפי שיעור ממוצע למפעל מורכב כאמור בתקנה

 3א!
 (2) אם נתמלאו לגבי מעביד התנאים המפורטים בסעיף

 38 (ב) לחוק והוא אושר לכך על ידי שר העבודה.״

 ת ו י ר ק י ע  3. בתוספת הראשונה לתקנות ה
 (!) בקבוצה 21 — 22 —

 (א) בסעיף סיכון 225׳ אחדי ״מריטת נוצות״ יווםף
t ״או ניקוים״ 

 (ב) בסעיף סיכון 226׳ אחרי ״מריטת נוצות״ יווםף
 ״או ניקוים״!

 (2) בקבוצה 24, בסעיף סיכון 240, במקום ״תעשיית מוצרי
 ; , הלבשה״ יבוא ״תעשיית מוצרי טקסטיל והלבשה״;

 (3) בקבוצה 32, אחדי סעיף סיכון 326 יווםף סעיף סיכון
 זה:

 ״327— מילוי ספירט שריפה או המרים כימיקליים
 בבקבוקים או בכלי קיבול אחרים כעסק נפרד 1%.״

 4¡. (א) לא יופחתו ולא יוגדלו דמי הביטוח כאמור בתקנה 6 לתקנות העיקריות
 בעד אותו פרק הזמן שבעדו הופחתו או הוגדלו דמי הביטוח לפי תקנה 6 כפי שהיתה בתוקף

 לפני פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן — התקנות הקודמות).
 (ב) קיימת זכות להפחתה לפי תקנה 6 לתקנות הקודמות, יגיש המעביד למוסד את

 הבקשה לא יאוחד מאשר עד י״ט באלול תשכ״א (31 באוגוסט 1961) ועד בכלל.
 (ג) המוסד לא יתבע ממעביד הגדלה לפי תקנה 6 לתקנות הקודמות אחרי י״ט

 באלול תשכ״א (31 באוגוסט 1961).
 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון)׳

 תשכ״א—1961״.

פ ט ל א י ו ס ר ו י  ג
 שר העבודה

 ב״ז באדר תשכ״א (15 במרס 1961)
 (חמ 75034)

 יןזנ׳ז התקנות 1125, י״נ בניס! תשכ״א, 80.3.1961 1373



 חוק שירות התעסוקה, תשי׳יט—1959

 תקנות בדבר גימלאות לעובדי שירות התעסוקה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 אני מתקין
 תקנות אלה:

, יבוצע לגבי עובדי שירות התעסוקה  רשויות 1. חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 2

ע על ידי הרשויות ובדרך שנקבעו לכף בחוק האמור ובתקנות על פיו. י צ י י ב י ד  ו

 סייג. 2. לא יחליט נציב שירות המדינה על יציאתו לקיצבה של עובד שירות התעסוקה שלא

 הגיע לגיל 65 אלא על פי המלצת מינהלת שירות התעסוקה.

 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (גימלאות לעובדי השירות), תשכ״א—
 1961״.

 כ״ו באדר תשכ״א (14 במרס 1961)
ל ט ו מ פ א י ר ו י  >חט 752802) ג

 שד העבודה

 1 ס״ח 270, תשי״מ, עמ׳ 32.

 2 ס״ח 188, תשט״ו, עמי 135.

 פקודת מם הרכוש העירוני, 1940

 תקנות בדבר טפסים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940 והסעיפים 14 (א)
, אני מתקין תקנות אלה: ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2 ד ) 2  ר

 תיקו! תקנה 3 1. בתקנה 3 לתקנות מם הרכוש העירוני, 31941 (להלן — התקנות העיקריות), במקום

 ״ערוכים בטפסים א׳ ב׳ ג׳ ו־ג1״ יבוא ״ערוכים בטפסים א.׳ ב׳ ג׳ ג׳1 רג׳2״.

4 2, בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום ,,בטופס ד׳ או ד1״ יבוא ״בטופס ד׳, ד1 או ד2״. ׳ י נ ק  תיקו! ת

תקנה16 ׳ 3. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום ״טפסים א׳ ב׳ ד׳ דד1״ יבוא ״טפסים א׳ ב׳ ד׳ קח.  תי

 ד׳1 רד׳2״.

 .?וכפת 4. בתוספת לתקנות העיקריות, אחדי טופס ג1 יווםף טופס זה:
׳ 2  טופס נ

 1 ע״ר 1910, תופ׳ 1 מם' 1065, עט׳ 218.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ע״ר 1941, תום׳ 2 טס׳ 1100, עמי 659; ק׳׳ח 997, תשייר, עט׳ 854.

 1374 קובץ התקנות 1125, י״ג בניסן תשכ״א, 80.3.1961



!1? 

 אזור עירוני
 ״מדינת ישראל

 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940
 ,(טופס ג׳ 2)

 רשימת שומה ורשימת שומה נוספת
 תאריך הנחת הרשימה:

ם מספר התיק האזור י ל ע ב פ ה  ש

 הערכה לאחד
 ערעור

ר או  תי
 הנכס

 שווי שנתי נקי
 ב5״י

 הערכה לאחר
גדות  התנ

ר  תיאו
 שווי שנתי נקי הנכם

 ג?׳׳ י

ה כ ר  ה ע

ר  תיאו
 שווי שנתי נקי הנכס

 בל״ י

ס כ נ  ה

 תת
 נוש חלקה ח5קה

 חתימות חבדי ועדת הערעורים:

 יו״ר ועדת הערעורים:

 חתימות חברי ועדת ההערכה או ועדת התיקונים:

 יר׳ר ועדת ההערכה: : יר׳ר ועדת ההתנגדויות:

 החברים:

 התאריך:

 החברים:

 התאריך:

 החברים:

 התאריך:
תר מגוש ו יים, פירושו שהנכס הזה עומד על י ל נכס מסו דפסת האות ״א״ מו  »• בכל מקרה שבטור זה מו

 0! או חלקה אחת ושרק החלקה הנ״ל מתפרסמת.
ן ק— קרקע ת— תעשיה (חרושת)״ י נ ב -  יי» ב



 5. בתוספת לתקנות העיקריות, אחרי טופס ד׳1 יווםף טופס זה:

ל א ר ש ת י נ י ד  מ
 ארנונה ומס רכוש

 חוליה אזור
 סדרה

ה מ ו ת ש ע ד ו ה  ״
 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940

 (טופס ד׳ 2)

 לשנת המסים 1961 (1.4.61—31.3.62)

 מס׳ התיק
 טמל ישוב מם׳ זהות

 לכ׳

נת  הכתו

 א. נ.
 הריני להודיעך בזה כי הרכוש המתואר להלן, ואשר הנך ידוע כבעליו, הוערך לצורך

 מס רכוש עירוני כלהלן:

 שווי שנתי
 נקי

C rz 
 O r . 1ו :/'

 שווי שנתי ת י א ו ר ה נ כ ס
 נקי

C rz 
 » נוש חלקה תת חלקה O r . 1ו :/'

: אט ישנה התנגדות להערכה הנ״ל יש להגישה לועדת ההערכה בכתב, בהתאם לסעיף 15 של ה ר ע  ה
פס מיוחד שאפשר ך 30 יום מיום פרסום המודעה על הנחת רשימות השומה, בטו  הפקודה, תו

 להשיגו בכל משרדי מסי הרכוש.

 * אפ יש םימז בטור זה פירושו שהנכם עומד על יותר מחלקה אחת אולם בפרסום מופיעה רק התלקח
 המסומנת. !

 31.3.61 יושב ראש ועדת ההערכה״

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הרכוש העירוני(תיקון), תשכ״א—1961״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד האוצר

 ט׳ בניסן תשכ״א (26 במרס 1961)
 (חט 72354)

 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959
ת ו פ י ד ת אזורי ע ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 49 ו־81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—11959,
 אנו מתקינים תקנות אלה:

, אחרי  תיקו! התוספת 1. בתוספת לתקנות לעידוד השקעות הון (אזורי עדיפות), תשי״ט—1959 2

 פרט 3 יווסף פרט זה:
 ״3א. חטיבת קרקע ששטחה הבולל הוא 49 דונם לערך המהווה חלקות 2,
 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16 (חלק), 17 (חלק), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54,

 65,64,61,60,59,57,56,55 בגוש 11648 חיפה״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לעידוד השקעות הו? (אזורי עדיפות) (תיקון מם׳ 2),
 תשכ״א—1961״.

ר י פ ס ס ח נ ל פ ו כ ש י א ו  כ׳׳ז באדר תשכ״א(15 במרס 1961) ל
. שר האוצר שר 1*!מסחד והתעשיה ז 7 2 6 1  >חט 4

 1 ם״ח 293, תשי״ט, עט׳ 234.

 2 ק״ת 936, תשי״ט, עמ׳ 1870 ; ק״ת 1071, תשב״א, עט׳ 337.

 1376 קובץ התקנות 1125, י״נ בנים! תשכ״א, 30.3.1961



 חוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949
 צו בדבר פטור ממס

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק מם שבח מקרקעין, תש״ט—1949 *, אני מצווה .
 לאמור: ׳•• .׳ י •

ס אישור ?צרגי ף 6 (א), לחןק מ י ע  1. ״פנימית האחיות הכרמליתיות׳/ חיפה, מאושרת בזח לצדכי ם
. פטור מטס ׳ ׳ ׳ ׳ ׳ ׳ ' ' ׳ _ 

 שבח מקרקעין, תש״ט—1949.
פ ש  2. לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין(פטור) (מס׳ 5), תשכ״א—1961״. ה

 ג׳ בניסן תשכ״א (20 במרס 1961) ל ו י א ש כ ו ל
ר צ ו א ר ה ) ש 7 2 ^ ° מ ח ) 

. • • • ׳  1 ס״ה 21, תש״ט, עמי 174. .

ל מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957  חוק הפיקוח ע
 צו בדבר תבלין

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. בצו זה — הגדרות: :

 ״תבלין״ — שרשים, גבעולים, ניצני פרחים, עלים וזרעים של צמחים, המוספים למזון בני
 : אדם לשם שיפורו ומתן טעם וריח — לרבות פלפל שחור ולבן, פפריקה, קנמון, זנגויל,

 אגוזי מוסקט, צפורן — ושאינם מכילים כל חומד שאינו תבל? ז
 ״אורז״ — אדם העוסק לשם עסק בטחינת תבלין ואדיזתו!

 :״משקל״ — המשקל הממוצע המתקבל משקילה נפרדת של תבלין מאותו מין ומאותה
 קבוצת משקל, הנמצא בעשרים מיכלים מאותו מין, בםטיה מותרת ביחידות שנשקלו

 כאמור — .
 עד 10% — לגבי תבלין במיכל מקבוצת משקל של 5 גרמים ! י :׳.־־••׳

 עד 5% — לגבי תבלין במיכל מקבוצת משקל של 10 גרמים!
 >,םוחר״ — סיטונאי, קמעונאי או סוכן של תבלין 5

 ,,המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),
.  תשכ״א—1960 2

 2. לא יערבב אורז או סוחר תבלין בחומר אחד ולא יחזיק ולא יעביר בשום דיר מדרכי איסור
!  ההעברה את הבעלות או את ההחזקה על תבלין מעורבב. , ערבוב תגלי

 3. לא יארוז אורז תבלין, לא יחזיקנו ולא יעביר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות הסדר האריזה
 עליו או את ההחזקה בו אלא —

 (1) באריזה ובמשקל כאמור בתוספת! המנהל רשאי להתיר אריזה ומשקל
 אחרים ז

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 1082, תשב״א, עט׳ 590.

 שוב״! התקנות 1125, י״ג בניס! תשכ״א, 30.8.1061 1377



 (2) באופן שנפח התבלין הארוז יהיה 90% לפחות מנפח המיכל שבו הוא.
 ארוז« הודאה זו לא תחול על אריזה בשקיות נייר או פוליטילן או חומר

 כיוצא בזה.

 הסחר בתבליז 4. לא ירכוש סוחר תבלין ארוז, לא יחזיקנו ולא. יעביר בשום דיך מדרכי ההעברה את

 הבעלות עליו או את ההחזקה בו אלא אם התבלין ארוז באריזה של אורז כאמור בסעיף 3.

י 5. מתן היתר לפי צו זה או סירוב לתתו וקביעת תנאי נתינתו, מסורים לשיקול דעתו י י ' " ז ת  מ

 וביטוקו
 של המנהל.

 שמירת 6. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

ים אחדים נ  די

ה 7. תחילתו של צו זה, היא ביום ט״ו באייר תשכ״א (1 במאי 1961). 5 י ח  ת

 השם 8. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תבלין), תשכ״א—1961״.
 תופפת
 (סעיף 3)

 1. בקופסת פח: במשקל של 28 גרמים בלבד!
 2. בקופסת פלסטיקה: במשקל של 15 גדמים או 28 גרמים(

 3. בשקיקים: במשקל של 10 גדמים, 100 גרמים, 250 גדמים, 500 גדמים׳ 1000 גרמים
 ומעלה ופלפל שחור גם במשקל של 5 גרמים.

ר י פ ס ס ח נ  ט׳ בניסן תשכ״א (26במרס 1961) פ
) שד המסחר והתעשיה 8 4 1 1 2 מ 9 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר סגירת חנויות למצרכים בני פיקוח בחול המועד פסח תשכ״א

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

 1. בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בצו הפיקוח על המזונות (סגירת חנויות
 למצרכים בני פיקוח)׳ תשט״ו—21954.

 2. על אף האמור בסעיף 2 (א) (1) לצו הפיקוח על המזונות (סגירת חנויות למצרכים
, לא יסגור בעל חנות את חנותו ולא יניח לאחר לסגרה בימים  בני פיקוח), תשט״ו—1954 2

 ט״ז, י״ז רי״ח בניסן תשכ״א (3,2 ו־4 באפריל 1961) בשעות שבין 7 לבין 13.30.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סגירת חנויות למצרכים בני פיקוח)
 (הוראות שעה)(מס׳ 2), תשכ״א—1961״.

 פרשנות

 הוראת שעה

 השט

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ז באדר תשכ״א(15 במרס 1961)
 (חמ 740111)

 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.
 ק״ת 478, תשט״ו, עמי 38.

 1378 קובץ התקנות 1125, י״נ בניטז תשכ״א, 30.3.1061



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״וז—1957
 צו.בדבר הסדרת הסחר בביצים

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

 1. יי בסעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרת הסחר בביצים), תשי״ה— ו!י>ןו!:םעי!»6
, אחרי ״כדיך׳ יווסף ״סמל הנשר״. ן — הצו העיקרי), בסעיף קטן(א) ל ה ל )  1957 ־

: תיקו! o׳j׳n׳? ה ן ז ט ף ק י ע א ס ו ב  2. בסעיף 7 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן(א) י

 ״(א) ואלה הם סוגי הביצים:
 (1) סוג 1, אקסטרה ענק: ביצה שמשקלה יותר מ־65 גרם ן

 (2) סוג 2, אקסטרה מיוחד: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־61 גרם ולא יותר
 מ־65 גרם 5

 (3) .סוג 3, אקסטרה: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־56 גרם ואינו יותר
 מ־60 גרם!

 (4) סוג 4, א׳: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־51 גרם ואינו יותר מ־55 גרם; יי •
 (5) סוג 5, ב׳ גדול: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־45 גרם ואינו יותר

 מ־50 גרם!
 (6) סוג 6, ב׳ קטן: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־41 גרם ואינו יותר

 מ־44 גרם ?
 (7) סוג 7׳ ג׳: ביצה שמשקלה אינו פחות מ־30 גרם ואינו יותר מ־40 גדם״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרת הסחר בביצים) (תיקון), ה?זפ
 תשכ״א—1961״.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 ביטול צו ייצור מספוא והסחר בו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 *, אני מצווה לאמור:

. בימי? ל ט  4 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשי״ח—21957 — ב

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) (ביטול), המט
 תשכ״א—1961״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ז באדר תשכ״א(15 במרס 1961)
 >חט 740127)

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 41ף, תשי״ח, עט׳ 84 ; י!״ת 836, תשי״ט, ע0׳ 149.

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

 ג׳ באדר תשכ״א (19 בפברואר 1961)
(740031 on» 

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 8 ק״ת 752, תשי״וז, עט׳ 411 ; ק״ת 896, תשי״ט, עט׳ 1207.

! תשכ׳׳א,.30.3.1961 1379 ם י נ ב ג ״  *י4י1׳.התקנות•1125, י



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ר בו ח ס ה א' ו ר ייצור מספו ב ד  י צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ד38 לחוק הפיקוח עלי מצרכים ושירותיפ,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח~11957

 1. בצו זה —
 ״גרעינים״ — לרבות חיטים, שיפון, שעורים, שבולת שועל, תירס, דורה, םורגום;

! י  ״הטופס״ — הטופס שנקבע על ידי המנהל שדוגמתו אפשר להשיג במשרדו
 ״יצרן״ — אדם העוסק, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, בייצור מספוא או בשינויו מבחינת
, למעט חקלאי לגבי גרעינים,  הצורה, הטיב׳ האיכות או מכל בחינה אחרת או באדמתו
 תבן, קש, חציר ירוק, חציר יבש ותחמיצים הגדלים או המיוצרים במשקו ולצרכי משקו

 בלבד ן
 ״מנהל״ — מנהל האגף לשירותים כלכליים במשרד החקלאות 5

 ״מספוא״ — הומר המשמש או העשוי לשמש הומר הזנה לבעלי חיים, למעט כוספות וסובין«
 ״סוחר״ — אדם הסוחר במספוא כיבואן, יצואן, סיטונאי, קמעונאי או כסוכן׳ למעט אגודה

 שיתופית חקלאית המספקת מספוא לחבריה בלבד י,
 ״עסקה״ — אחת מאלה:

 (1) רכישת הבעלות או החזקה על מספוא מאחר בכל דרך מדרכי רכישה 5
 (2) העברת בעלות!

 (3) מסירת החזקה על מספוא לאחד בכל דרך מדרכי העבדה;
 (4) ייצור מספוא או שימוש במםפוא לייצור תערובות של המרים שאינם

 מספוא«
 ״פנקס מלאי״ — ספר כרוך דפים המודפסים לפי הטופס כשהדפים או זוגות של הדפים

 ממוספרים במספרים שוטפים!
 ״רישום״ — רישום הפרטים כפי שהם נדרשים בצו זה ובטופס ז

 ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי צו זה.

 2. לא יעסוק אדם כיצרן או כסוחר אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. ׳בקשה לרשיון, או לחידוש רשיון שפקע, תוגש למנהל בטופס.

 4. המבקש חייב לענות על כל פרט שבטופס תשובה מלאה ונכונה. המנהל רשאי לדרוש
 מהמבקש למסור לו פרטים נוספים אשר הם, לדעתו, דרושים לו בקשר לבקשה האמורה.

 5. מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאים לנתינתו, התלייתו או ביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של המנהל.

 6. הוגשה בקשה לחידוש רשיון ושולמה אגדה לפי סעיף 9, רשאי המבקש להמשיך
 בעסקו כאמור ברשיון עד להחלטת המנהל בבקשה.

 7. לא יעביר אדם רשיון ולא יקנה זכות בו לזולתו, ולא ירשה אדם לזולתו לעסוק או
 להשתתף בעסק בשבילו ניתן הרשיון ולא יקנה אדם ולא ירכוש כל זכות שהיא ברשיון

 או בעסק שבשבילו ניתן, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 8. בעד מתן רשיון שתקפו לשנה תשולם אגרה שנתית בשיעור המפורט בתוספת טור
 א׳. ניתן רשיון לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים, תשולם בעדו אגרה בשיעור המפורט

 בתוספת טור בי.,

 1 ס״ח 240, תשי״וז, עם׳ 24.

 1380 קובץ התקנות 125נ, י״ג בנים! תשכ״א, 30.3.1961



 אגרה בעד
 חידוש רשיון

 אגרה בעד
ח שאבד י ש  ד

 ניהו?

י•  פנקס מלאיי -

 מכירת מספוא

 העלמה והשחתה
,  של פנקס מלאי

 טעותברישופ, •י

 זמן הרישום,

 איסור רישום
פח  בלתי נ

 מקום החזקת
:  פנקס המלאי

 ושמירתו.

 ציוד הבעלות,
 וההחזקה ׳

 שמירת
ים אחרים נ  די

 הוראות מעבר

 השם

 9. בעד חידוש רשיון, תשולם אגרה כמפורט בתוספת טור אי, אם הבקשה לחידוש
 הרשיון הוגשה תוך חודש ימים אחרי שפקע תקפו. הוגשה הבקשה לאחר המועד האמור,

 תיווסף לאגרה כאמור תוספת של 20%.

 10. ״ בעד מתן רשיון במקום רשיון שאבד תשולם אגרה בסך חמש לירות.

דשאי המנהל להורות בצו אישי כי יצרן או סוחר ינהל לפי הטופס פנקס מלאי : .11 
 וירשום בו כל עסקה במקור,ובהעתק.

 12. לא: ימכור יצרן או סוחר מספוא אשר כמותו, משקלו, איכותו, סוגו או מינו הם
 1שונים. יממה שהוא מתיימר למכור.

 13. מי שחייב לנהל פנקס מלאי לא יעלים פנקס מלאי שבו נמצאים רשומים ולא
 ישחיתנו.

 14. נעשה רישום בפנקס מלאי בטעות, יש להעביר על רישום כזה קו דק המאפשר את
 הקריאה של אותו רישום.

 15. בפנקס מלאי ייעשה הרישום מיד אחדי ביצוע העסקה.

 16. בפנקס מלאי יירשמו פרטים מלאים, נכונים ומדוייקים.

 י א ל  17. מי שחייב לנהל פנקס מ
 (!) יחזיק אותו במקום עסקו היחידי או הראשי 5

 (2) ישמור אותו שנים עשר חדשים מיום המתייחס לעסקה שנרשמה בו
י  לאחרונה. י

 18. רכש, סוחר את הבעלות על מספוא שלגביו קיימת חובה לנהל פנקס המלאי ולא קיבל
 החזקה בו, או קיבל את ההחזקה ולא רכש את הבעלות, או העביר את הבעלות ולא את
 ההחזקה, או העביר את ההחזקה ולא את הבעלות, יציין בטופס בטור ״הערות״ את שמו
 ומענו של המחזיק במספוא ואת מען המחסן בו הוא מוחזק או את שמו ומענו של בעליו,

 הכל לפי הענין.

 19; צו זה אינו׳ בא לגרוע מכוחו של כל דין אחד.

 20. אדם המחזיק ברשיון בר־תוקף לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא
, ידאו אותו כאילו ניתן לו רשיון בהתאם להוראות צו זה.  והסחר בו), תשי״ח—1957 2

 21. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים. ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו),
 תשכ״א—1961״.

 תופפו!
 (סעיפים 8 ו־9)

 , טור א׳ טור ב׳

 שיעור האגרה בלירות

38 
38 
5 
5 

75 
75 
10 
10 

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 יצרן
 , . סיטונאי י

 י קמעונאי
 בעל מגרסה

 י״ח באדר תשכ״א (6 במרס 1961)
 (חפ 740031)

 ק״ת 752, תשי״ח, עט׳ 411.
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ה לארץ), תשיט—1948 ח  תקנות״שעת־חירום (יציאה ל
; ת לגבי דייגים י ו ל ב ג ל ה ר ביטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום (יציאה
, אני מצווה לאמוד:  לחוץ לארץ), תשייט—19.48 ג

ח לארץ), תש״ח—1948, בטלות לגבי — ח  1. תקנות־שעת־חירום (יציאה ל
 (1) דייג המצוייר בפנקס דייג בר־תוקף שניתן על שמו לפי תקנות הנמלים

, היוצא את הארץ כאיש צוות בספינת דיג>  (ימאים), תש״ך—1960 2
 (2) דייג המצוייר בפנקס דייג כאמור בפסקה (1), המעיד כי הוא יוצא את

 הארץ כדי להצטרף לצוות בספינת דיג.

 2. צו יציאה לחוץ לארץ (דייגים), תשי״ז—1957 3 — בטל.

ח לארץ (דייגים), תשכ״א—1961״. ח  3. לצו זה ייקרא ״צו יציאה ל

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״טבאדר תשכ״א (7 במרס 1961) ח
ר הפנים ש 5 3 p n ( e76< 

 1 ע׳׳ר תש״ט, תוס׳ א׳ מס׳ 33, עמי 45.

 2 ק״ת 1051, תש״ד, עט׳ 1921.

 3 ק״ת 704, תשי״ז, עם׳ 1421.

 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940
ור העירוני של ראשון־לציון ר שינוי האז ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי.לפי סעיף 3 (2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940 1 (להלן —
2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ״, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד

 מצווה לאמור:

 1. האזור העירוני של דאשוךלציון כפי שפורט בצו מם הרכוש העירוני (שינוי האזור
, ישונה על ידי הכללת הגושים והחלקות המ  העירוני של ראשון־לציון), תשי״ג—1952 3
 פורטים בתוספת בתוך האזור העירוני, והוראות הפקודה יחולו על האזור העירוני של

 ראשוךלציון כפי ששונה.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העירוני (שינוי האזור העירוני של ראשון־לציון)
 (תיקון), תשכ״א—1961״.

ת פ פ ו  ת

ע (ועד בכלל) ק ר ת רישום ק חלקו  גושים ו

 גושים : 3942, 4242, 5025, 6095, 6287.
 4241 פרט לחלקות 5 — 138,136,26,9,7, 142,140, 144.

 4247 פרט לחלקי חלקות 16 — 28,24.
 6286 פרט לחלקות 9, 11, 15—18, 25, 27, 28, 131 — 138 וחלק צפוני

 של חלקה,22.
 6288 פרט לחלקה 48.

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 מם׳ 1065, עט׳ 218.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 היית 313, תשי״ג, עמי 264.

פז חשכ״א, 30.3.1961 י נ  1382 קובין התקנות 1125, י״ג נ



 החלקות: 30 בגוש 3926.
 4 — 7, 29, 64, 65, 67 — 69, 81, 130 — 132, 211 — 214׳ 233 — 245,
63̂ • 296, 299, 300, 304 — 307 וחלקי חלקות  י - 295 ,283 — 253 ,247 

 ו־85 בגוש 3930.
 12, 19, 29, 30׳ 47, 49, 50, 55, 56, וחלקי חלקות 10׳ 11, 28, 31—38
 40, 46, חלק מערבי של חלקה 16 וחלק מערבי של הלקה 24 בגוש 4243.

 1 — 14,13,3, וחלקי חלקות 12,5,4 בגוש 4246.

 תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום במפה של ראשון־לציון הערוכה
 בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד מנהל מסי רכוש.

 העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי רכוש, רחוב הלל, בי״ס
 שמידט, ירושלים, במשרדי עירית ראשון־לציון׳ במשרדי הארנונה ומסי רכוש, רחוב אחד
 העם 9, רחובות, ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל

 אדם זכאי לעיין בהם בשעות 10 — 12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

ל ו כ ש י א ו  ד׳ בניסן תשכ״א (21 במרס 1961) ל
) שר האוצר 7 2 8 5 0 פ * ח ) 

י האזור ו נ  שי
. י נ ו ר י ע  ה
 של רעננה

 תחילה

 השם

 פקודת מם הרכוש העירוני, 1940
ה נ נ ע ני של ר ר העירו ו ר שינוי האז ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 11940 (להלן —
, אני  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מצווה לאמוד:

 1. האזור העירוני של רעננה כפי שפורט בצו מם׳ 3 לשנת 31941, ישונה על ידי
 הכללת הגושים והחלקות המפורטים בתוספת בתוך האזור העירוני, והוראות הפקודה

 יחולו על האזור העירוני של רעננה כפי ששונה.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש העירוני (שינוי האזור העירוני של רעננה) (תיקון),
i .תשכ״א—1961׳׳ 

 תופפת
ע (ועד בכלל) ק ר ם ק ת רישו ו ק ל ח  גושים ו

 הגושים: 7662,7655,6582,6579 בשלמותם.
 6578 פרט לחלקות 26 — 55,52,32 — 57.

 7651 — פרט לחלקות 1 — 5, 7, 17 — 18, 34 — 44, 46, 98 — 100,
 151— 153, וחלק דרומי של חלקה 19.

 7652 — פרט לחלקות 1 — 9.

 7654 — פרט לחלקות 1 — 4.
 7656 — פרט לחלקות 32,31, וחלק צפוני של חלקה 50.

 1 ע״ר 1.940, תום׳ 1 מס׳ 1005, עמ׳ 218.

 ע״ר 1041, תוס׳ 2 מס׳ 1073, עמ׳ »:1.
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 החלקות: 1 — 37,35׳ 38, 43 — 49, 61, 62׳ 65 — 72, וחלק צפוני של חלקה 63
 בגוש 6584.

,35 — 33 ,30 •— 28 ,26 — 24 ,22 — 20 ,17 — 15 ,13 —11 ,9 — 
 38 —40 בגוש 6588.

 29,17,15 — 70 בגוש 7649.
 16— 21,19 — 27¿ ויחלק מחלקה 20 בגוש 7657.

 תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום במפה של רעננה הערוכה בקנה
 מידה 1:5000 והחהומה ביד מנהל מסי הרכוש.

 העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי הרכוש, רחוב הלל, בי׳׳ם
 שמידט, ירושלים, במשרדי המועצה המקומית רעננה, במשרדי הארנונה ומסי רכוש, רחוב
 סוקולוב׳ בית חדיד, הרצליה, ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים,

 ירושלים׳ וכל אדם זכאי לעיין בהם בשעות 10 — 12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

ל ו כ ש י א ו  ד׳ בניסן תשכ׳יא (21במרס 1961) ל
 (חט 728504) שד האוצר

 פקודת מם הכנסה, 1947
מים ם ותשלו י ל ו ב ק ר ת ב ד ת ב ו א ר ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 (5) לפקודת מס הכנסה, 1947 י׳ אני מורה לאמור:

 1. בהוראות אלה:
 ״מערער״ — מי שערער לפי סעיף 60 (1) לפקודה והוא מנהל את ספרי חשבונותיו לפי
 שיטת חשבונאות כפולה באחת מהשיטות הנהוגות וקיים במלואן את הוראות הנציב
 שניתנו על פי סעיף 43 לפקודה לגבי עסקו, או — אם הוראות כאלה אינן חלות עליו —

 קיים הוראות כאלה המתאימות ביותר לעסקו ? ו
 ״תשלום״ — כל תשלום שנעשה על ידי המערער, למעט —

 (1) תשלום מקופה קטנה עבור הוצאות החוזרות ונשנות בתדירות, ובלבד
 שכל תשלום כאמור לאדם אחד ביום אחד לא יעלה על הסך של 20 לירות?

 (2) תשלום עבור משכורת ושכר עבודה אם תשלום הסכום מיועד לכלל
 המשכורות ושכר עבודה ויבוצע כמפורט בסעיף 3 5

 ״מוסד בנקאי״ — כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 2 ו
.  ״שיק״ — כמשמעותו בפקודת השטרות 3

 2. כל תשלום יבוצע בשיק משוך על מוסד בנקאי לפקודת הספק, נותן השירותים או מי
 שהתשלום מיועד לו, ויירשם בספרי החשבונות של המערער לזכות המוסד הבנקאי שעליו

 משוך השיק ולחובת חשבון הספק, נותן השירותים או מקבל התשלום.

 3. תשלום המיועד לכלל המשכורות ושכר עבודה וכן תשלום המיועד לדמי מחזור לקופה
 קטנה, יבוצעו בשיק משוך על מוסד בנקאי לפקודת המערער ויירשמו בספרי המערער
 לזכות המוסד הבנקאי שעליו משוך השיק ולחובת חשבון הקופה או הקופה הקטנה, הכל לפי

 הענין. ׳

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עט׳ 77.

 2 ם״ח 164, תש י ״ד, עט׳ 192.

נת ישראל, נוםח חדש 2, תשי״ז, עט׳ 12. י מדי נ  3 די
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 4. (א) תשלום לממשלת ישראל בסכום העולה על —20 לירות אפשר לבצע — על אף "׳*יי**
 האמור בסעיף 2 — בפקודת םילוקין משוכה על חשבון הסילוקין של המערער במחלקת ישראל*

 הםילוקין של אגף החשב הכללי לזכות ממשלת ישראל, משרד ממ^דדיה או מחלקה ממחל־
 קותיה או בשיק בנקאי שנרכש ממוסד בנקאי שלא במזומנ>ם.

) יירשט בספרי החשבונות של המערער א ) ן ט  (ב) תשלום המבוצע כאמור בסעיף ק
 לזכות מחלקת הסילוקין באגף החשב הכללי או לזכות המוסד הבנקאי שממנו נרכש ולחובת
 הממשלה, המשרד או המחלקה הממשלתית שהתשלום מיועד להם, או לחובת חשבון ההוצאות

 המתאים, הכל לפי הענין.

 5. הפרטים הכלולים בכל שיק יירשמו בתלוש הצמוד אליו. רישום פרטי
 ׳«יק

 6. התקבולים של המערער יופקדו יום יום בשלמותם במוסד בנקאי, לרבות סכומי אופ! ושיטת:
פ י 5 י ב ק ח !  משכורות ושכר עבודה שעבודם נמשך שיק כאמור בסעיף 3 ושלא שולמו תוך שבוע ימים י

 לזכאי להם.

 7. הפקדת התקבולים היומיים במוסד בנקאי תירשם בספרי החשבונות של המערער רישום
 > , תקבוליט

 ,לחובת חשבון המוסד הבנקאי ולזכות חשבון הקופה.

" י י ע י י י ט ר  י 8. תעודות ההפקדה במוסד הבנקאי יכללו פרטים מלאים על ההפקדה. פ
 הפקדה

ת ר י ט ם ש י נ ך 7 ש ש מ  9. התלושים הצמודים לשיקים ותעודות ההפקדה יישמרו על ידי המערער ב
 מתום שנת המאזן אליה הם מתייחסים.

־ תחיל" ( 1 9 6 ל 1 י ד פ א ״א (! ב כ  10. תחילתן של הודאות אלה היא ביום ט״ז בניסן תש

 11. להוראות אלה ייקרא ״הוראות מם הכנסה (תקבולים ותשלומים), תשכ״א—1961,״. השם

י נ ו ע ב  ט׳ בניסן תשכ״א (26 במרס 1961) א. ג
: נ ) נציב מס הכנסה בפועל ; 7 2 3 ו 2 ט ז ח ) 

 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 .צו בדבר התייצבות לרישום

 בתוקף סמכותי לפי הסעיף 3 (ד) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 אני מצווה לאמור: ׳

 1. בצו זה — הנדרות

 :״בד־דישום״ — גבר, אזרח ישראלי או תושב קבוע, שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תש*ד
 • (25 במרס 1944) ובין כ״ט באלול תש״ד (17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל. י

 .3 כל בר־דישום נקרא בזה להתייצב לרישום, באחד המקומות בלוח א׳ שלהלן בשעות התייצבות
 , , , , , לרישום

 שבין 08.00 ל־12.00 ביום המצויין בלוח בי, בטור שממול לאות הראשונה של שם •משפחתו.

 ׳3. י • לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה: לרישום) (מס׳ 4), תשכ״א—1961״. י׳׳"0

 1 ס״ח 296, תשי״ט, עט׳ 286.
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 לוח א׳

 ירושלים לשכת הגיוס, רחוב בית־לחמ, פינת עמק הרפאים 1.

 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס׳ רחוב פוריד. 1 (ע״י קולנוע ״נגה״),
 חיפה לשכת הגיוס, רחוב י. ל. פרץ 32.

 פתח־תקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פג׳ה. ,
 טבריה לשכת הגיוס, רחוב נצרת, מול העיריה.

 באר־שבע לשכת הגיוס, רחוב יד ושם 22.

 לוח ב׳

 א יום ראשון כ״א באייר תשכ״א(7 במאי 1961)
 ב יום שני כ״ב באייר תשכ״א (8 במאי 1961)
 ג יום שלישי כ״ג באייר תשכ׳יא(9 במאי 1961)

 ד יום רביעי כ׳׳ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961)
 ה יום חמישי כ״ה באייר תשכ״א(11 במאי 1961)
 ו יום ראשון כ״ח באייר תשמ׳א (14 במאי 1961)
 ז יום שני כ״ט באייר תשכ״א(15 במאי 1961)

 ח יום שלישי א׳ במיון תשכ״א (16 במאי 1961)
 ט יום רביעי ב׳ בסיון תשכ״א(17 במאי 1961)
 י יום חמישי ג׳ בסיון תשכ״א(18 במאי 1961)
 כ יום שני ז׳ בםיון תשכ״א(22 במאי 1961)
 ל יום שלישי ח׳ בסיון תשכ״א(23 במאי 1961)
׳ בסיון תשכ״א(24 במאי 1961)  מ יום רביעי ט
 נ יום חמישי י׳ בסיון תשבי׳א(25 במאי 1961)

 ס יום ראשון י״ ג בסיון תשכ׳יא (28 במאי 1961)
 ע יום שני י״ד בסיון תשכ״א(29 במאי 1961)
 פ יום שלישי ט״ו בסיון תשכ״א (30 במאי 1961)
 צ יום רביעי ט״ז בסיון תשכי׳א(31 במאי 1961)
 ק יום חמישי י״ז בסיון תשכ״א(1 ביוני 1961)
 ר יום ראשון כ׳ בסיון תשכ״א(4 ביוני 1961)

 ש יום שני כ״א בסיון תשכ״א(5 ביוני 1961)
 ת יום שלישי כ״ב בסיון תשכ״א (6 ביוני 1961)

ב י ן נ ר ה  א
 פוקד

 כ״ט באדר תשכ״א(17 במרס 1961)
 >חמ 73021)
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 פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
ת הפקודה• ל ו ח ר ת ב ד ל צווים ב  ביטו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)1> אבי מצווה
 לאמור:

 1, בטלים —
 (1) צו המלאכות והתעשיות(רוכלים בלוד), 1948 52

 (2) צו המלאכות והתעשיות(רוכלים בלוד), תשט״ו—1955«.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות (רוכלים בלוד) (ביטול), תשכי׳א—1961״,

 כ״א באדר תשכ״א(9 במרס 1961) י. ג ו ב ד נ י ק
 >חט צ«>»<7< הממונה על מחוז המרכז

 1 חוקי א׳׳י, כרד גי, פרק קט״ג, עמי 1427.!

 2 ע״ר 1948, תום׳ 2 טסי 1663, עט׳ 608א.

 8 ק׳׳ת 516, תשט״ו, עט׳ 888.

 פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  v •ביטול צו ב

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתו)1

 לאמור:

 1. צו המלאכות והתעשיות (רוכלים בפתח־תקוה), תשי״ג—1953 2 — בטל.

 ;2. לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות (רוכלים בפתח־תקוה) (ביטול), תשכ״א—
 1961״.

י ק נ ב ר ו  ב״א באדר תשכ׳׳א(9 במרס 1961) י. ג
 >חט 74032< הממונה על מחוז המרכז

 1 חוקי א״י, כרד גי, פרק קט״נ, עט׳ 1427.

 2 ק״ת 389, ת׳עי״ג, עט׳ 1430.

 פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  ביטול צו ב

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתו)1

 לאמור:

 1. צו המלאכות והתעשיות(רוכלים בדאשון־לציון), תשט״ו—1955 2 — בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות (רוכלים בראשוךלציוו) (ביטול), תשכ״א—
 1961״.

x * 
 ב״א באדר תשכ״א(9 במרס 1961) י. ג ו ב ר נ י ק

) הממונה על מחוז המרכז 7 4 0 3 מ 2 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרף ב; פרק קט״נ, עט׳ 1427.

 2 ק״ת 514, תשט״ו, עט׳ 866.

ז תשכ״א, 30.3.1961 ם י מ נ ״  קובץ התקנות 1125, י



 פקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן)
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ו ב ל צ ו ט י  ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן) י, אני מצווה

 לאמור׳.

 1. צו המלאכות והתעשיות(רוכלים ברמלה), 1948 2 — בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המלאכות והתעשיות (רוכלים ברמלה) (ביטול), תשכ״א—1961״.

 כ״א באדר תשכ״א (9 במרס 1961)
י ק נ ב ר ו ) י. ג 7 4 0 3 מ 2 ח ) 

 הממונה על מחוז המרכז

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קמ״נ, עמ׳ 1427.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מס׳ 667

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 19 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939/ הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר; , אני מצווה לאמו יות  אלי וכתוקף שאר סמכו

 1. צו הקנייה מס׳ 87 מיום 19,4.1943, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1262 מיום
. יוחנן ל  22.4.1943, יבוטל במידה שהוא חל על שנים מתוך שלושה חלקים מרכושו ש
 מרדכי זלץ מקודם מבת־ים באשר החלקים הנ״ל מגיעים לרגינה צביפך (לבית זלץ)

נד(לבית ?לץ), לפי צו ירושה (מם׳ סידורי 10).  ו־סלומאה םפו

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ט באדר תשב״א (17 במרס 1961).

 כ״ט באדר תשכ״א(17 במרס 1961)
 (חט 72010) י, ך ג ן ן

 הממונה על רכוש האויב

 1 ע׳׳ר 1939, תום׳ 1 מם׳ 923, עט׳ 79.

 2 עייר תש״ח, תום' א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 1388 קובץ התקנות 1125, י״ג בנים! תשכ׳׳א, 30.3.1961



י מ ו ק ׳ מ ן ו ז כ ל ז מ י ד ל ו ד  מ

 פקודת בנין ערים, 1936
ר •פיקוח: ב ד ז הדרום, ב ן עיר, מחו ו ה ולתכנ י ת לבנ י ז ו ח מ עדה ה  חוק עזר לו

ס ז הדרו ן עיר של מחו ו נ י תכ ח ט ש ב . ם ת מ ק ה ים ו נ י • על בנ • - . • • : 

!gäe, מתקינה היערה,המחוזית  בתוקף סמכותה לפי םעיף 4 לפקודת בנין עדיפ, 1
. . • • : .  לבניה ולתכנון עיר, •מחוז הדרום, חוק עזר זה: -

 1. במקום התוספת לחוק עזר לועדה. המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז י הדרופ
, תבוא  (פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום), תש״ך—1960 2

 תוספת זו:

• י״תופפו׳[ ׳ ' : ' 

׳ •י י• ••-•׳ . ׳ : \ ם . - ם;חדשי י נ י נ  •־׳•־יחלק־א׳:׳ ב
׳ י •גייע-ר׳ האגדה בלירות ׳ < . ׳ ׳ , , • , 

 שמחי תכנו! עיר שיטתי תכנו! ,,־
י  י . • •-•>'.׳<. י י אילת, אשקלון עיר אחרים י

 באר־שבע י •

 £ בנינים ציבוריים המשמשים אך.ורק כמוסדות, דת, צדקה, _
 :. חינוך, תרבות או בריאות, בתי מרחצאות ציבוריים, בתי

• ־ ;  מהסה — שאינם׳ משמשים להפקת רווחים — לכל .מ״ק 0,38 , 0.17 י .

 2. בנינים חקלאיים, רפתות, אורוות, לולינ£ וכיוצא באלה— -
 לכל מ״ק 0.15 0.07
 מחסנים — לכל כדק 0.15 0.07

 3. לכל יחידות דיור ששטחן — עד 45 מ״ד — לכל מ״ד 1.50 0.67
 למעלה מ־45 מ״ר עד 65 מ״ר — לכל מ״ר 2.25 —.1
 למעלה מ־65 מ״ר עד 90 מ״ר — לכל מ״ר 3.00 1.34
 למעלה מ־90 מ״ר — לכל כדר 3.75 1.67

 ובלבד שבישימן עוליפ או מפונים תיגבה אגרה בשיעור 50%
 מהנ״ל.

 4. (א) בניני תעשיה, מלאכה, אחסנה ואריזה — לכל מ׳׳ק 0.19 0.09
. ו מ ק ו ל מ״ר מהשטח בו י כ ל  (ב) תחנת דלק מסחרית —

 : המיתקניט 0.38 0.16

 (ג) מבגיפ במגרש תחנת הדלק — לכל פ״ר י 3.75 1,67
 (ד) מיכלי דלק — לכל מ״ק 1.50 0.67

 (ד.) מיכלי דלק בחברות נפט ומפעלי תעשיה —
 לכל מיכל עד 1000 מ״ק — לכל מ״ק 0.37 0.19
 לכל מיכל מעל 1000 מ״ק — לכל מ״ק 0.19 0.09

 ע״ר 1986, תום׳ 1״,טס׳ 589,.עט׳ 153.
 : ק״ת 1041, תש״ר\יעט׳' 1747.

 קוני! התקנות 1125, י״ג בניס! תשכ״א, 30.3.1901



 שיעורי האגרה בלירות
 מטחי תכנון עיר שטחי תכנו>
 אילת, אשקלון עיר אחרי»

 נאר־שבע

 5. (א) בתי עסק, בתי קפה, בתי מלון׳ בתי מרגוע, פנסיונים,
 מסעדות, משרדים, מוסכים המשמשים לעסקים או

- לכל מ״ר 3.75 1.67  להפקת רווחים -

 (ב) תיאטרונים, אולמי קונצרטים ובניני ציבור להפקת
 רווחים — לכל מקום ישיבה 3.75 1.67
 (ג) בתי קולנוע — לכל מקום ישיבה 7.50 3.35

 6. (א) מגדלי מים, בורות מים, בריכות מים — לכל מ״ק 0.19 0.09

ר ו  (ב) בריכות שחיה — המשמשות לעסקים או להפקת ד
 חים — לכל מ״ק 1.13 6.50
 שאינן משמשות לעסקים או להפקת רווחים — לכל מ״ק 0.50 0.25

 7. מיתקנים פתוחים ללא גג למעט מגרש ספורט, ללא הפקת
 רווחים — לכל 50 מקומות או חלק מהם —.45 —.20

 8. בניני עזר לבניני מגורים — לכל מ״ר 0.75 0.34

 חלק ב׳: עבודות אחרות

 1. הקמת קירות פנימיים בבנין קיים — לכל מטר מרובע של

 קיר 0.45 0.20

 2. פתיחתו, הרחבתו או סתימתו של פתה בקיר — לכל פתח 4.50 —2

 3. כל פעולה בקיר חוצץ, קיר חיצוני, רצפה, תקרה, גג או
 יסוד בבנין קיים —.9 —4

 4. התקנה בבנין קיים של אמבטיה, בית כסא, קערת הדחה או
 כיור לנטילת ידיים — לכל התקנה 2.25 —.1

 5. התקנת בור שופכין, בול חלחול או בור רקב—לכל התקנה —.9 —4

 6. בניית קירות גבול או גדרות למגרשים המשמשים לצרכי
 מגורים, מסחר או תעשיה, פרט לגדר בטחון — לכל מטר ץי

 אורך של קיר או גדר — 0.09 0.04

 7. כריית באר — קידוחה או העמקתה —.30 —.15

 8. התקנת חלונות בולטים או גזוזטראות בולטות מעל לדרך
 לציבורית — לכל מטר מרובע הבולט מעל לדרך 7.50 3.34

 9. הוספת יציע בבנין קיים — לכל מטר מרובע 0.75 0.34

 10. סגירת מרפסת בבנין קיים — לכל מטר מרובע —.2 —*

 קובץ התקנות 1125, י״ג בניסן תשכ״א, 0.3.1961



 שיעורי האגרה בלירות
: עיר שטחי ת:נו1 ו ע י. -, ״ \ שטחיתכנ • ; • י  ו
 אילת, אשקלון עיר אחדים

 . נאר־שבע : י • ',׳ -

 11. הקמת קירות מגן או קיר תומך — לכל מטר אודך 0.08 0.03

 12. גדר סביב שטח שעיקר שימושו למ6רות חקלאיות פרט

 לגדר בטחון — לכל מטר אידך 0.04 0.02

 13. סלילת דרכים פרטיות או הרחבתן — לכל מ״ר 0.08 0.03

 14. קווי הספקת מים —

 קוטר ״4 — לכל מטר אודך של הצינור 0.11 0.05

 קוטר ״4 עד ״10— לכל מטר אורך של הצינור 0.18 0.08

 קוטר מעל ״10— לכל מטר אודך של הצינור 0.38 0.17

 15. בניית סכר שלא לצרכי אגום קבוע של מים עד 20000
 מ״ק — לכל מ״ק של סוללה 0.11 0.05

 למעלה מ־20000 מ״ק ועד 100000 מ״ק — לכל מ״ק של
 סוללה 0.08 0.03
 למעלה מ־100000 מ״ק — לכל מ״ק של סוללה 0.05 0.02

 16. הנחת צינורות ביוב או התקנת תעלות ביוב — לכל מטר
 אורך 0.11 0.05

 17. קווי צינורות להובלת נפט, גז וכיוצא באלה:

 בקוטר עד ״4 — לכל מטר אורך של הצינור 0.11 0.05
 בקוטר ״4 עד ״10— לכל מטר אורך של הצינור 0.18 0.08

 בקוטר מעל ״10— לכל מטר אורך של הצינור 0.38 0.17״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום פרסומו ברשומות. תחילה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנת עיר, מחוז הדדומ השט
 (פיקוח יעל בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הדרום) (תיקון), תשכ״א—

 1961״.

ן ו ד י מ ר  י. ו
 נתאשר, יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 כ״ד בשבט תשכ״א (10 בפברואר 1961) מחוז הדרום
 >חמ 76510)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ?וב״ז!!תקנות 1125, י״נ בניסז תשכ״א, 30.3.1961 1391
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 פקודת בנץ ערימ, 1936
ק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז/ כדבר פיקוח על בנינים ו  ח

ל מחוז המרכז ן עיר ש ו תכנ :  והקמתם בשטחי
, מתקינה הועדה המחוזית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 נ

: ה  לבניה ולתכנון עיר, מחוז המרכז, חוק עזר ז
. המרכז ז  1. בתוספת השניה לחוק. העזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחו

ה המרכז), תשט״ז—1955 2 — ח ון ערים של מ ם והקמתם בשטחי חבי עי  (פיקוח על בנ
ך.  (1) לפני חלק א׳ בפסקה (3), אחרי ״גדרה״ יווסף ״חוף השרו

 י(2) בחלק אי, בפריט 3 —
s(1) בפסקה (2), במקום ״ועד 65״ יבוא ״ועד 90״ 

 (2) פסקה (3) — בטלה.
ן עיר, מחוז המרכז  2. ׳ לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית. לבניה ולתכנו
נים.והקמתם בשטח תכנון עיר של מחוז.המרכז) (תיקון מס׳ 3), תשכ״א— י  (פיקוח על בנ

 1961׳/ . . - . י . .. .. . :
י ק נ ב ד ו  נתאשר. י. ג

 י״ב באדר תשכ״א (6 במרס 1961) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
 וחמ 7.6516) מחוז הדרום י

א ר י פ ה ש ש מ ם ־ י י  ׳, ח
 — שר הפנים

,עייר,1936, חום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153. • 1 

 2 ק״ח 571, תשט״ז, עמי 317 ; ק״ת 1041, תשייר, עט׳ 1756 ; ?״ת 1060, תשכ״א, עמ׳ 115 ;

 ק״ת 1093, תשכ״א, עמי 789.

 השפ

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו'בדבר המועצה.המקומית קרית־גת

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי מעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות,,1941 ג
, אני מצווה לאמור: 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  ר

, במקום פרט (ע״ט) בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3 , .1 
: ה  יבוא פרט ז

 ״(ע״ט) המועצה המקומית קריודגת.
 תאריך הקמתה: ט״ו באב תשי״ח (1 באוגוסט 1958).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
ם: 1563 עד 1564, 1830 עד 1834׳ 1836, 1838, 1855, 1857, 1865 — אי ו ג  ה

 בשלמותם. , .
 קטעי גושים: 1549, 1570 עד 1572, 1602, 1603׳ 1606׳ 1835, 1837, 1839, 1856,
ד ל  1859, 1860, 1863, גוש 1565 פרט לקטע מערבית לכביש צומת פ
 גות באר־שבע, כמסומן באות א׳ במפה הערוכה בקנה מידה 1:10.000
 והחתומה ביד שד הפנים ביום כ׳ בתמוז תשי״ח (8 ביולי 1958)

 ושטח מאדמות ג׳ממה המותחם בקו כחול במפה כאמור.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 5), תשכ״א—1961״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ב באדר תשכ״א (10 במרס 1961) ח
) שר הפנים 8 0 1 ט 1 ח ) 

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

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178; ק״ת 1002, תש״ד, עט׳ 854.

 החלפת
 פרט (ע״ט)

 בתוספת
 הראשונה

 השם
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 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לחולון בדבר אספקת מים

מתקינה מועצת עירית חולון  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, :
 חוק עזר זה:

• « ׳ ׳ •  1. בחוק עזר זה — •
; רת  ,,אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים׳ שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקו

 ״חדר״, בבנין מגורים — חדר כרשום בלוח השומה! ובבנין אחר — חדר ששטח רצפתו אינו
 • עולה על 30 מטר מרובע. שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין חדר

 נוסף!
j ״לוח השומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה 

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 1 המסופקים לנכס!"

 ״המועצה״ — מועצת העיריה!
 ״המנהלי׳ — מנהל מפעל המים של העיריה, לרבות אדם אחר שנתמנה לעניו חוק עזר
 זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ולגבי מפעל מים שעליו

 . ניתן רשיון לפי סעיף 2, גם מי שניתן לו הרשיון 5

 ״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח׳ מוביל, צינור, מנוע, משאבה
 וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים,

 לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט דשת פרטית !

 ;,נכס״ — בנין, קרקע תפוסה, אדמת בגין או אדמה חקלאית כמשמעותם בסעיף 101 (א)
 לפקודה!

 ,׳העיריה״ — עירית חולון!:
 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 ; משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

!  ,לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים), 1936 2
 ״צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכס וכן מי שמחזיק ברשת פרטית, בכולה

 או במקצתה!
 ״רשיון שרברב״ — רשיון שניתן על ידי ראש העידיה לאדם שמלאכתו בכך לבצע עבודות

 שרברבות של רשת פרטית!
 ״דשת פרטית״ — אביזר, דוד אגידה, מיתקן להגברת לחץ, לויסות, לחימום או לפיזור,
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש

 ,׳ לאספקת מים לנכס.

 2, (א) שמירת מפעלי המים בתחום העיריה והמים שבהם, הנחלתם והפיקוח עליהם,
 וכן אספקת המים, הם בידי העיריה.

 (ב) לא יקים אדם בתחום העיריה מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים אלא
 לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ג) בעד מתן רשיון לפי סעיף קטן (ב), תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע
 בתוםפת.

 : 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מסי 414, עמי 1.
 2 עייר 1936,.תוס׳ 1 מס׳ 560, עמי 1.
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 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
 לא ייעשו אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים׳ הרחבת החיבור, פירוק או
 התקנה מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תבנית של אותה דשת.

 (ג) בעד חיבוד, הרחבת חיבור, פירוק או התקנתה מחדש לפי סעיף זה, ישלפ
 המבקש לעיריה מראש —

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, או
 (2) הוצאות לפי חשבון. שהגיש המנהל,

 הכל לפי הסכום הגדול יותר.
 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבה

 שהגיש המנהל.
 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.
 (ב) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכנית הרשת המוצעת,
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין! בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת

 פרטית, תשולם לעיריה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל חשבונו.
 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו

 של המנהל.
 (ה) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה׳ שהותקנה בנכם, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה

 כאמור ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באביזרים

 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באביזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
 אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה שלי

 מד־מים או אביזר, או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.
 5. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה העידיה צינור מים, ישלם לעיריה אגדת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 6. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מימ בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספה מיפ,
 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו, או להסירו.

 (ב) מד־המימ הוא רכוש העיריה.
 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי

 המנהל.
 (ד) צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־־מים הכוללת את הוצאות מד־המיפ והתקנתו,
 בשיעורים שנקבעו בתוספת — אם יש מיתקן מוכן להתקנת מד־מים — או לפי חשבון

 שהגיש המנהל — אם אין מיתקן כאמור,
 (ה) בעד השימוש במד־מים, בדיקתו השיגרתית אחת לשנתיים, תיקונו והחלפתו

 מחמת התבלות, ישלם הצרכן לעידיה דמי שימוש בשיעורים. שנקבעו בתוספת.

 רשת פרטית

 אגרת הנחת
ורות נ  צי

 התקנת
 טד־מים
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 (ו) צרכן יהיה אחראי לכל נזין שייגרם למד־וזמים או לאבדנו, זולת אם נגרם
 הנזק באשמתו של אחד מפקידי העיריה או מפועליה בשעת מילוי תפקידיהם.

 (ז) צדכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה, רשאי לדרוש שמד־
 המים ייבדק על ידי המנהל. בעד בדיקת מד־המים כאמור, ישלם הצרכן לעיריה אגרת

 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת, זולת אם הבדיקה העלתה שמד־המים פגום.

 7. (א) הותקן מד־מים, ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגרת מים בשיעורים אגרות מים
 שנקבעו בתוספת, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־־המים, ובלבד שלא תפחת מהשיעור

 המינימלי שנקבע בתוספת.
 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשן־ תקופה מםויימת, דשאי
 הוא לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך
 שני החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה או לפי התצרוכת

 ,של התקופה המקבילה בשנה הקודמת כפי שימצא לנכון.
 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לחייב
 את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש

 הנובע מאי־דיוקו.
 (ד) לא הותקן מד־מים, ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים אגדת מים בשיעור

 שנקבע בתוספת.
 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, דשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לבקשת אחד הצרכנים להורות על חלוקת אגרת מד־המים, דמי השימוש,

 אגרת המים או כל תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם הצרכנים, באופן שאגרת ,
 מד־המים ודמי השימוש, יחולקו בין הצרכנים באופן שווה! אגרת המים או כל תשלום
 אחד המגיע לפי חוק עזר זה, יחולקו בין הצרכנים, כך שכל צרכן ישלם אותו חלק המתאים
 ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידיו ובין המספר הכולל של החדרים שמד־המים משמש

 אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים (להלן בסעיף קטן
 .זר! — מד־מים ראשי) והותקן באותו נכס מד־מים נוסף לכל אחד מהצרכנים (להלן בסעיף
 קטן זה — מד־מים דירתי) והיה הפרש ברישום כמות המים שנצרכה בין מד־המים הראשי

 ובין סיכום הרישומים של כל מדי־המים הדירתיים, תשולם אגדת המים בעד ההפרש באופן.
 האמור בסעיף קטן (ה) אלא אם הגיעו כל הצרכנים עם המנהל לידי הסכם על אופן תשלום

 אחר.

ס  8. (א) המנהל דשאי, באישור המועצה ושד הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד אםפשת מי
״ : ז י י ח פ  לאספקת מים ולקבוע בו תנאים. 5

 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.

 9. המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקדון להבטחת תשלום אגרת פהדונות
 מים, אגרת מד־מים, דמי שימוש במד־המים או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או קלקולו
 ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה,

 כדמי שימוש או כדמי נזק כאמור.

 10. (א) אגדת מים תשולם מראש, במועד שנקבע לשילום הארנונה הכללית לפי מועד התשלום
 הפקודה? אולם אם היתה אספקת המים לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימימ

 מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.
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 (ב) בעד אספקת מיס לצורך בניה ישולם, עם מתן הרשיון לאותד. בניד., על
 חשבון האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל? אולם כל עוד לא התחילו בבניה דשאי
 גזבר העיריה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור,

 אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.
 (ג) האגרות או התשלומים האחרים שלא נקבע להם בסעיף זד, מועד אחר לשילופם

 ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

 11. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל
 באישור בכתב.

 12. המועצה רשאית להפחית כל אגדה או תשלום אחד המגיעים לפי חוק עזר זה, או
 לוותר עליהם, מתוך התחשבות במצבו החמ־י של החייב בהם, או אם החייב בהם הוא מוסד

 צדקה, דת, חינוך, תרבות, אמנות או ספורט.

 13. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע

 במד־מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום חמישה ימים מיום מסירת
 ההתראה, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשד בהחזקתו של הצרכן

 ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) דשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 3, או שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 18, רשאי המנהל בכל עת'לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

(ב) תשולם אגדת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.  קטן

 14. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, דשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה

 או מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף
, חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.  קטן(א)

 15. (א) המנהל, או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין
 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים,
 צינור או אביזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחד שבנסיבות נחוץ

 לעשותו ?

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים, או פגיעה אחרת
 במים, או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן ?

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה!
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 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב או להפסיק אספקת המים לפי סעיף 13
 י ,.• אוי14; : י

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה >
 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל, או למי שהורשה על ידיו, מהשתמש
. (א)  בסמכויותיו לפי סעיף קטן

 16. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו. שימוש בטיפ
 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחד ישתמש במים שברשותו

 אלא לצדכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתד מאת המנהל ובהתאם

 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום ולא ירשה
 להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 באספקת מים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מיס דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בזה.
 (ז) לא ישתמש אדם במים לצדכי השקאה ולא יגרום או ירשה שאחד ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום העיריה.

 (ח) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין, כל אביזר השייך למפעל מים.

 (ט) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (י) לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת
 נטיעות ציבוריות.

 17. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה מכירת טיט
° ה י ב ע ' ד  או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 14, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל. י

 18. (א) חיבור של רשת פרטית, שנותק לפי הודאות חוק עזר זה, לא יחודש אלא לפי חידוש חיבור
3m& היתד בכתב מאת המנהל. 

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן
 (א), רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 19. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל מים. שטירה מפגי
 י• ויחוס

 20. (א) ראש העידיה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש העידיה) רשאי לחייב, דרישת
ים נ קו ו תי 1 א , ע ו ב,1 ב ׳ א ן ן נ מ ק מ ל ל ח ל ש ע  בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל של רשת פרטיו[ אי ב

 מחזיק של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת
 מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית העידיה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
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 רשיון שרברב 21. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית, לא יבצע בהם שינוי או תיקון ולא

 יתקן מד־מים אלא אם ניתן לו רשיון שרברב.
 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות

 שרברבות או למחזיק בנכס כזה, בכל עת שיידרש לכך.
 (ג) ראש העיריה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שדבדב להתייצב לבחינה או

 "להמציא מסמך המוכיח את הכשרתו כשרבדב.
 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד מתן רשיון שרברב תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ו) שרברב המעונין בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך חדשיים לפני תום

 תקפו של הרשיון.

ת 22. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה, תהא כדין אם נמסרו י י ט  ט

מ לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או י כ ט ט  מ

 הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים, או לידי אדם בוגר העובד או המועסק
 שם, או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או
 במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה או הוצגו במקום בולט על הנכם הנדון במסמר.

ט 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה י ( ! ׳ נ נ  ׳
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

ם 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון(אספקת מים)׳ תשכ״א—1961״. ש י  י

 האגרה בלירות
] ו פ פ ו  ת

 1. אגרת רשיון להקמת מפעל מים או לשימוש בו
 (סעיף 2 (ג)) — לשנה —.500

 2. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 3 (ג) (1)) $
 (1) בעד חיבור —

 (א) שאינו עולה על ״1 42.50
50Z6 2ב( העולה על ״1 ואינו עולה על ״( 

 (ג) העולה על ״2 77.50
 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 4 (ה)) —5

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) לפי שטח, לרבות שטח כל
 הקומות, בנין עד 2 קומות לכל מ״ר 1.80
 לכל קומה נוספת, לכל מ״ר, תוספת של 0.16

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 5. אגרת מד־מימ (סעיף 6 (ד)) :
 מד־מים —

 (א) שאינו עולה על ״3/4 —.50
 (ב) העולה על ״3/4 ואינו עולה על ״1 —.75

 (ג) העולה על ״1 ואינו עולה על ״14 —.100
 (ד) העולה על ״11 ואינו עולה על ״2 —.145
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: מ ו  ..; \ : •כשיש מיתקז מ
' , .', : להתקנת מדמים ׳ ־ / . 

) — לחודש 0.50 ( ה  6. דמי׳ שימוש במד־מים (סעיף 6 (

 7. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
10 - ( ( ז )  (סעיף 6

 8. אגרת מים (סעיף 7) —
ימלית נ  האגרה למ״ק האנרה המי

) : באגודות בלירות  (א) מקום שהותקן מד־מים (סעיף 7 (א)
 (1) בנין מגורים — לדידה — לחודש

 ל־10 מ״ק הראשונים 12 1.20 לדירה
 ל*6 מ״ק נוספים או חלק מהם 20
 לכל מ״ק מעל 16 מ״ק 30

 לגבי דירה המכילה לא יותר משלושה
 הדרים והצפיפות הממוצעת בה עולה על
 שתים וחצי נפש לחדר, תינתן הנחה של
 20% לתצרוכת העולה על 10 מ״ק לחודש
 או 20 מ״ק לחדשיים והזיכוי יינתן בסוף

 שנת הכספים.

 (2) לצדכי השקאת גינות מסביב לבית בחד
 שים אפריל — נובמבר, בהגבלה של 2.5
 מ״ק — לכל 25 מ״ר או חלק מהם מהגינה
 המושקית ובהתאם להצהרת הצרכן (הנ״ל

 לאחר 10 כדק הראשונים לדירה לחודש) 8
 (3) בית עסק או בית מסחר המשתמש במים
 לצדכי עובדיו בלבד (רחצה ונקיון), משרד

 מסחרי או מחסן 12 1.20 לחדר
 (4) בית עסק המשתמש במים לצרכי עסק,
 משרד שלא פורט בפסקה (3), ביודמלא־
 כה׳ בית־חרושת או מוסדות (כולל מוסדות

 תעשיה, מוסדות ממשלה׳ צבא ואחרים) 12 1.20 לחדר

 (5) בניה 50

: ( ( ד  (ב) מקום שלא הותקן מד־מים (סעיף 7 (
 (1) בדירה — לכל ראש משפחה ז בעסק — לכל בעל עסק 0.40
 נוסף לזה לכל חדד 0.70

 (2) חצר שיש בה לפחות ברז אחד להשקאה אם שטח החצר
 הוא עד 250 מ״ר 0.92
 לכל 50 מ״ד נוספים או חלק מהמ 0.20
 (3) מסעדה ובית־קפה ששטחם — עד 50 כדר 2.60
 למעלה מ־50 מ״ר 5.20
 (4) מזנון, חנות ליינות, בית־מרקחת 2.60
 (5) קיוסק לגזוז —.2
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 האגדה' בלידות'

 (6) חנות לדגים —.6
 (7) חנות שלא פורטה לעיל 1.30

 (8) בית חרושת ובית־מלאכה — לפי שטח הבנין או הסככה—
 לכל קומה — עד 60 מ״ר 2.10
 למעלה מ־60 עד 100 כדר —.3

 למעלה מ־100 מ״ר עד 1000 כדר — לכל 100 פדר או
 חלק מהם .2.75
 למעלה מ־1000 פדר — לכל 100 כדר או חלק מהם —2

 לכל 500 מ״ר או כל חלק מהם של השטח הבלתי בנוי או
 של החצר או של הקרקע התפוסה —1

4— ( ד)  9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 13 (

6— ( ה)  10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 21 (

ן ו ל י ס א ח נ  נתאשר. פ
 ט׳ בניסן תשכ״א (26 במרס 1961) ראש עידית חולון

 (חמ 874109)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

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

ם י ק ס ר מם ע ב ד ה ב בנ י ק עזר לכפר־  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה המקומית כפר־יבנה חוק עזר זד.:

ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לכפרייבנה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1958 3 (להלן — פ ם י ת י י ת פ ל ח  ה

 חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:
 ״תופפת

 בתוספת זו ״סוג״ — סוג של עסק או מלאכה כפי שנקבע על ידי המועצה.

ר המלאכה או העמק המם בלירות או ר המלאכה או העסק המס בלירות תי  תיאו

ת לגזוז 75 ו כנ ת חרושת או סו ן 120 בי  אגודה לאשראי או לחסכו
 אגודה חקלאית על כל ענפיה 150 בית חרושת לקרח —

ת שותפים 180  אסליז 60 המעסיק עובדים, לרבו
 אינסטלטור (שרברב) בלבד 24 שאינו מעסיק עובדים 120
קחת 60 ר ת 42 בית מ ו ח ח  אינסטלטור (שרברב) כולל מסגרות או פ

ת חרושת — בית קפה, מסעדה או בית אוכל —  בי
 לשימורים 500 סוג א׳ 42
׳ 60 רות 180 סוג ג  לעו
ג ג׳ 72  לפלסטיק 120 סו
ג ד׳ 90  לסיליקט 300 סו

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

 2 ע״ד 1945, חוס׳ 1 מם׳ 1438, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 760, תשי״ח, עמ׳ 552.
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ר המלאכה א1 העסק הטס נ? י דית או  תי

 מאפיה —
ת בלבד 60 תו  לפי

 ללחם ופיתות או ללחם בלבד —שאינה מעסיקה
 עובדים׳ לרבות שותפים :!72

; • ׳ . י : . : ׳ ת שותפים — ?  המעסיקה עובדים, לרבו
 עד 3 100
 למעלה מ־3 200
ית 24 נ  מו

 מזנון —
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים • 42
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 30
 מחלק חלב או תוצרת חלב 18
24 , ט פ  מחלק נ
 מחלק קרח 30
 מכשירי כתיבה, עתונימ וצעצועים 60
ות 24 כנ  מכבסה — סו
 מכבסה: או ניקוי כימי 60

 מספרד, —
ת שותפים 32  המעסיקה עובדים, לרבו
 שאינה מעסיקה עובדים , 24

 מתקן אופניים׳ צבעי —
 שאינו מעסיק עובדים 24
 המעסיק עובדים, לכל עובד 10

רת מצרכים סניטריים י 36\  מכי

 מתקן פרימוסים 15
 נגריה — •

 מיכנית 60
 בלתי מיכנית 36
 מיד — מכירה 24
ות 50 כנ  סנדלר ומכירת נעלים סו
ות , 27  סנדלר המבצע תיקונים והזמנ
 סנדלר מתקן נעלים בלבד 15

 פחח —
 שאינו מעסיק עובדים 18,

 המעסיק עובדים —
 עד 2 32
 למעלה מ־2 72
 צרכי חשמל, רדיו 70

 .צלם 18

 צבעים ושמנים 32

 קולנוע שמקומות הישיבה בו ~־
 עד 500 150
 501 ומעלה 240

 קבלן לבנין, כבישים, ביוב — יחיד, אגודה, חברה
ת שהיקף עבודתם בתחום המועצה תפו  או שו

 לשנה בלירות —
 עד 10,000 66

 למעלה מ־10,000 — 25,000 115
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 200
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 380

 למעלה מ־100,000 1000

 קיוסק לפלפל 24

ת דו י ל ר המלאכה או העסק המס ג ו א י  ת

י 240 ק י  בנק או סניף של מ
 בית: מלאכה ובית חרושת — המעסיק עובדים

— ם י פ ת ו ת ש  ! לרבו
 עד 2 60
ת של 10 פ ס ו  למעלה מ־2 לכל עובד ת

ת שותפים 32 ו ב ר  שאינו, מעסיק עובדים׳ ל

ות או אספקה 140 כנ  גז, סו

ות —  חנ
 גלנטריה 36
 דגים או עופות 36
ת י 48 פו עו  דגים ו

 כל בו 120
 :למכירת נעלים 40

ת תפו  הובלה — משרד, אגודה שיתופית, מוסך׳ שו
ית גדר או משאית — לכל נ  י או יחיד בעל מכו

נית —  מכו
 עד 2 טונות 20
נות 36  למעלה מ־2 טו
 עגלון 12

ת 6 ו י חנ ל ב , ג ג  ז

ת ׳12 ו ם חנ ע . ג ג  ז

לאספקת מים 600  חגרה ׳

 חברה לאספקת חשמל 500

ני תפירה שאינם פרת או עוסק בתיקו  חייט, תו
 •מעסיקים עובדים 18

 המעסיקים עובדים —
 עד 2 24
 למעלה מ־2 36
 המרי בנין 60
ו 42 י רד . ן  חשמלאי או מתק
 , טכסטיל׳ מוצריו או הלבשה 48

פירות —  ירקות ו
ג א׳ 30  סו
ג ב׳ 42  סו
ג ג׳ 60  סו

 כלי בית 30

 כריית כורכר 300

פות —  לול — המכיל עו

 עד 500 18

 למעלה מ־500 36

 מסגריה —

ת שותפים —  המעסיקה עובדים לרבו
 עד 3 72

 למעלה מ־3 100
 שאינה מעסיקה עובדים 30

לת —  מכו
ג א׳ 30  סו
 סוג ב׳ 45
ג ג׳ 60  סו
ג ד׳ 85  סו
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32 
13 

80 
36 

150 
24 

 40״

 שעז —
 העובד במכשירים חשמליים

 העובד בלי מכשירים חשמליים
 תבואות, זרעים ומספוא —

נות  בסיטו
ות נ  בקמעו

ת בנזין או נפט  תחנ
 תמרוקים

ות אחרת  כל חנ

 קיוסק —
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 24
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 18
 רופא, מרפא שיניים וטכנאי שיניים 60
 רהיטים 60

 רפת או דיר —
ל ראש בקד 1  לכ
 לכל ראש צאן 0.25

 שירות אוטובוסים 500

 2. תחילתו מזל 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 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 לכפר־יבנה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א—
 1961״.

 תחילה

 הוראות מעבר

 תשם

י נ א  י. ד ו
 ראש המועצה המקומית כפר־יבנה

 נתאשר.
 ט״ז בטבת תשכ״א (4 בינואר 1961)

 (חמ 83493)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 תיקון טעות

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (נחל שורק) (תיקון), תשכ״א—1961,
 שפורסם בקובץ התקנות, 1101, תשכ״א, עמ׳ 941, לאחר השורה המתחילה ״משמיע־שלום

 שליד נתיבה צ״ל:

 קובץ התקנות 1125, י״ג בניסן תשב״א, 30,3,1961

׳ ירושלים  הודפס ע״י המדפים הממשלתי
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 המחיר 64 אגורות


