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 חוק בתי המשפט, תשי״ז — 1957
ט הגבוה, 1937 פ ש מ  תקנות לתיקון תקנות בית ה

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ג
 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות בית המשפט הגבוה, 1937 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנה׳ 2,
 בסופה, יווסף:

 ״הבקשה תפרט את הנימוקים שעליה היא מבוססת, הן נימוקים שבעובדה
 והן נימוקים שבחוק.״

 2. אחרי תקנה 6א לתקנות העיקריות, יווםפו תקנות אלה:
 ״דרישת 6ב. דשאים המבקש והמשיב לדרוש מבעל דין יריב, במכתב בדואר

 רשום, ליתן פרטים נוספים ומפורשים יותר לנימוקים שבעובדה או שבחוק
 שפורטו בבקשה או בתצהיר התשובה, הכל לפי הענין.

 6ג. לא קיבל בעל הדין את הפרטים הנוספים שדרש כאמור בתקנה 6ב
 תוך שבעה ימים מיום משלוח המכתב, או הפרטים שניתנו לא נראו לו
 מספיקים, רשאי הוא, תוך המועדים האמורים בתקנה 8, להגיש בקשה
 לבית המשפט או לרשם למתן פרטים נוספים כאמור ובית המשפט או
 הרשם רשאים לצוות על מתן אותם הפרטים הנוספים שימצאו לנכון תוך

 המועד שיקבעו.

 6ד. הודעה על בקשה לפי תקנה 6ג תימסר לכל בעל דין.

 פרטים נוספים

 בקיעה למתן
 פרטים נוספים

 הודעות
 ?בע?י הדי:

 הוראות
 בית המשפט

 6ה. נתבקשו בית המשפט או הרשם לצוות על מתן פרטים נוספים
 כאמור בתקנה 6ג ונראה להם שאין הפלוגתה ברורה די הצורך כדי שבית
 המשפט יוכל לדון בה בנוחות, רשאים הם גפ ליתן כל הוראה׳ שתיראה
 להם בדבר ניסוח הפלוגתה וכן כל הוראה אחרת שתיראה להם נחוצה
 לשם הכנה נאותה לבירור המשפט הסכימו בעלי הדין בפני בית המשפט
 או הרשם על נוסח הפלוגתה ישמש הנוסח כנידן שעל בית המשפט

 להכריע בו.

 6ו. בעל דין שניתנו לו פרטים נוספים, בין על פי בקשתו ובין על פי
 צו בית המשפט, יהיה דשאי להגיש, תוך שבעה ימים מהיום שבו הגיעו
 אליו הפרטים הנוספים או תוך המועד שקבעו בית המשפט או הרשם,

 תצהיר נוסף לעניז העובדות הנובעות מהפרטים הנוספים.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט הגבוה (תיקון), תשכ״א—1961״.

 תצהיר נוסח

! תקנת 2 קו  תי

 היוםפת
 תקנות 6ב—6ו

 השם

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 כ״ו בניסן תשכ״א (12 באפריל 1961)
 (חט 700511)

 1 ם״ח 233, תשי׳׳ז, עמי 148.

 2 עייר 37(!1, תום׳ 2 מס׳ 078, עמי 259.
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 חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961
ות דיון בערעורים י תקנ  י

(להלן —  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—11961
 החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ערעור על החלטת מנהל המכס והבלו בענין שומת מס החל על מסמך (להלן _ בית המשפט
 הטוסטר

 הערעור) יכול שיוגש לכל בית משפט מחוזי.
 2. הערעור יוגש תוך 30 יום מהיום שבו נמסרה למבקש ההודעה על ההחלטה כאמור מיעדהגשת ..

י י ע י ע  בסעיף 12 (ג) לחוק. ה
ה צורת הערעור ר ו ד י צ ן ר פ ת ה ן נ ק ת ת ו א ר ן ( ד ה ו צ ף מ ! ך ך ר ך ה ב ש ק ת ב ד ן צ ר ב ד 3 ת י ש ן ת ד י ו ע ר ע  3 ה

, והתקנות לתיקון סדרי הדין בדיון אזרחי, תשי״ב—31952, יחולו על  האזרחית, 1938 2
 הבקשה והדיון בה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. ;

- ב י ש מ  4. מנהל המכס והבלו יהיה המשיב בערעור. ה
 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הבולים על מסמכים (ערעורים), תשכ״א—1961״. השם

ן ז ו ס ר ח נ  כ״ובניסן תשכ״א (12 באפריל 1961) פ
'״ ׳ ׳ ׳  >חמ 723008) שר המשפטים •

ג ס״ח 334, תשכ״א, עט׳ 64. \ 
 2 עייר 7׳193, תום׳ 2 מפ׳ 755, עט׳ 95.

 3 ק״ת 283, תשי״ב, עט׳ 1130.

 תיקון סעיפים
 1 1־6

 הוספת
 סעיף! 20א

 סימו! התוספת
 כתוספת ראשוניה

 חוק איגודי ערים, תשט״ו—1955
 צו בדבר גימלאות

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק איגודי עדים, תשט״ו—1955 ג

 1. בסעיפים 1 ר6 לצו איגודי ערים (אזור דן) (ביוב), תשט״ז—1956 2 (להלן — הצו
 העיקרי), במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת הראשונה״.

 2. אחרי סעיף 20 לצו העיקרי יבוא:
ת 20א. (א) יושב ראש המועצה שחדל לכהן רשאי לקבל מקופת האיגוד מלאו י ג , 

, קיצבה או מענק, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתוספת השניה. , ״ ^ ה צ ^ ו מ  ה

ם (ב) יושב ראש המועצה שנפטר רשאים שאיריו לקבל מקופת ה י ר י א ש  ל

 האיגוד קיצבה או מענק, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתוספת השניה.
 (ג) נפטר יושב ראש המועצה לאחר שחדל לכהן וקיבל קיצבה
 לפי סעיף קטן (א), רשאים שאיריו לקבל מקופת האיגוד קיצבה או מענק,

 בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתוספת השניה.״

 3. התוספת לצו העיקרי תסומן כתוספת ראשונה.

 1 ס׳׳ח 176, תשט״ו, עמי 48.

 2 ק״ת 617, תשט״ז, עמ׳ 955.
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 4. אחרי התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:

 ,תופפת שניה
 הגדרות 1. בתוספת זו

 ״יושב ראש״ — יושב ראש המועצה׳ לרבות סגן יושב ראש המועצה וחבר
 מועצה אחר המקבלים משכורת לפי סעיף 20 לצו זה >

 ״כהונה״ — מילוי התפקיד של יושב ראש, להוציא הפסקות במילוי התפקיד
 שאינן באות במנין תקופת הכהונה לפי תוספת זו?

 ״משכורת הדשית״, לגבי יושב ראש שחדל לכהן — החלק השנים עשר של
 סך כל המשכורות, לרבות התוספות הקבועות שאושרו לענין זה על
 ידי השר (להלן — התוספות הקבועות), ששולמו לו בעד שנים עשר

 חדשי כהונה האחרונים לפני שחדל לכהן;

 ״המשכורת הקובעת״, לגבי אדם פלוני בחודש פלוני — שיעור המשכורת,
 לרבות התוספות הקבועות, המגיעה באחד לאותו חודש ליושב ראש
 שדרגת משכורתו כדרגת המשכורת החדשית של אותו אדם פלוני

 ערב חדלו לכהן!
 ,,קיצבה״ — סכום המשתלם לפי תוספת זו מדי חודש ליושב ראש שחדל
 לכהן (להלן — קיצבת פרישה) או לשאיריו של יושב ראש או של

 בעל קיצבת פרישה (להלן — קיצבת שאיר), הכל לפי הענין%

 ״מענק״ — סכום חד פעמי המשתלם לפי תוספת זו ליושב ראש שחדל
 לכהן או לשאיריו!

 ״גימלה״ — קיצבה או מענק.

 זכות 2. יושב ראש שחדל לכהן זכאי לקיצבת פרישה אם נתמלאו בו שתי

 (1) הוא בן חמישים ומעלה, או שהוא למטה מבן חמישים
 אלא שהועדה הרפואית, לפי סעיף 30 לתוספת זו, קבעה כי
 בגלל מצב בריאותו אין הוא מסוגל להשתכר כדי מחייתו

 ואין לו מקור הכנסה אחר כדי מחייתו;

 (2) ערב חדלו לכהן היה יושב ראש לאחר שכיהן כיושב
 ראש שש שנים.

 לקיצבת פרישה אלה:

 חישוב 3. בחישוב תקופת הכהונה של יושב ראש —
 תקופת הכהונה

 (1) יצורפו יחד כל זמני כהונתו כיושב ראש, בין שלפני
 יום י״ד באייר תשכ״א (30 באפריל 1961) ובין שלאחריו
 וכן כל הזמנים שבהם כיהן לפני הקמת האיגוד כיושב ראש

 הועדה האזורית לביוב אזור דן;
 (2) הזמן העודף על סך כל תקופת הכהונה שאינו עולה
 כדי שנה תמימה יחושב כל חודש מלא כחלק השנים עשר

 של השנה;
 (3) הזמן העודף על סך כל תקופת הכהונה שאינו עולה
 כדי חודש אך עולה על חמישה עשר יום יחושב כחודש מלא!

 ושאינו עולה על חמישה עשר יום לא יבוא במנין.

 קובי! התקנות 1136, ה׳ בא,ייר תשכ״א, 21.4.1081



 4. בחישוב תקופת הכהונדדלפי..סעיף 3 לתוספת זו יבואו במנין' גם
הפםקות שחלו בעבודת יושב ראש. מאחד הטעמים האלה: . י. : 

 (1) פגרה, חופש, מנוחה, תאונה בעבודה או מחלה«
 (2) שירות צבאי כמשמעותו בחוק,החיילים המשוחררים

 (החזרה לעבודה), תש״ט—1949 3 ,
 (3) שידות חלקי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים
 (החזרה לעבודה), תש״ט—1949, או שירות מילואים כמש
 מעותו בחוק שידות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב] *>

 (4) הפסקה אחרת שנקבעה על ידי השר כבלתי מפסקת את *
 הזמן של הכהונה.

 5. שיעורה של קיצבה חדשית ליושב ראש שחדל לכהן תהיה שליש
 אחוז מהמשכורת הקובעת כפול מספר חדשי כהונתו כיושב ראש, ואולם —

שבהם היה יושב ראש בגיל ששים  (1) לגבי חדשי הכדוונה:
 :;ומעלה תהיה הקיצבה בשיעור של חצי אחוז מהמשכורת

 הקובעת כפול במספר החדשים!
 (2) הקיצבה למי שכיהן כיושב ראש יותר מעשר שנים לא

 תפחת מ־50% מהמשכורת הקובעת!
 (3) הקיצבה לא תעלה על 70% מהמשכורת הקובעת.

 6. לגבי אשה שכיהנה כיושב ראש יבוא לענץ סעיף 2 (1) לתוספת
 זו ״,ארבעים וחמש״ במקום ״חמישים״ ולענין סעיף 5 (1) לתוספת זו

 ״חמישים וחמש״ במקום ״ששים״.

 7. מי שחדל לכהן כיושב ראש לאחד שכיהן שנה אחת לפחות, ואינו
 זכאי לקיצבה, ישולם לו מענק בסכום של 11% ממשכורתו החדשית

 כפול במספר חדשי כהונתו.

 8. יושב ראש שחדל לכהן וקיבל מענק לפי סעיף 7 לתוספת זו ואחרי
 כן חזר לכהן כיושב ראש, הברירה בידו: רצה — יחזיר לקופת איגוד
 תוך שנה אחרי שחזר לכהן כיושב ראש, את המענק, ואז תצורף כהונתו
 שבעדה הוחזר המענק לתקופת כהונתו החדשה, רצה — לא יחזירו,
 ובמקרה זה לא תבוא התקופה שבעדה קיבל את המענק במנין תקופת

 הכהונה לענין תוספת זו.

 9. מי שחדל לכהן כיושב ראש והוא זכאי לגמול חופשה בעד חופשה
 שלא ניצל ושהיה זכאי לה על פי דין ערב חדלו לכהן, לא יהיה זכאי
 לתשלום קיצבתו אלא לאחר התקופה שבעדה שולם לו התשלום האמור.

 10. השר רשאי לקבוע שיושב ראש דשאי, עם היבחרו לכהונתו, לוותר
 על גימלאות שהוא ושאיריו זכאים להם׳ בתנאי שיורה לאיגוד לשלם
 תשלומים חדשיים לשם שמירה על זכותו וזכות שאיריו לגימלאות במקום
 עבודתו שבו עבד ערב היבחרו׳ ובלבד שסכום כל תשלום חדשי לא יעלה

 על 11% ממשכורתו באותו חודש.

 הפסקות
 הצאות בטניז

 שיעור
 קיצבת פרישת

 דיז אשה
 יושב ראש

 מענק 5מי
 שאינו זכאי

 לקיצבה

 דיז יושב ראש
 שחדל לכהז

 תשלוט ק יצבה
 אחרי חופשה

יתור על  ו
 גימלאות למען

 תגמולים

 ס״ח 6, תש״ט, עמי: 13.
 ם״ח 296, תשי״ט, עמ׳ 5
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 שלילו( 11. יושב ראש שהורשע על עבירה פלילית בקשר לעבודתו כיושב ראש

ה לא יהא זכאי לגימלה אם, לדעת בית המשפט, יש בעבירה משום קלון! ל ט י ג ת ל י י י ?  ז

 אולם אם בית המשפט בפסק הדין.המרשיע אותו קבע כי תשולם לו
 הגימלה שהוא היה זכאי לה או חלק ממנה, והעבירה שהורשע בה אינה

 מעילה בנכסי הציבור או באמונו — יחולו עליו הוראות תוספת זו.

 שאירים 12. אלה הם שאיריו של נפטר —

 (1) ימי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה
 בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, וכל עוד לא נישאה

 (להלן — אלמנה)!

 (2) מי שהיה בעלה בשעת מותה ואינו מסוגל לכלכל עצמו
 ואין לו הכנסה כדי מחייתו ועיקר פרנסתו היתד. על הנפטרת!
 (3) ילדו שלא הגיע לגיל 18, או שהגיע לגיל 18, אך אין
 לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו, ובכלל זה

 ילד חורג, ילד מאומץ ונכד שכל פרנסתם עליו!
 (4) בן משפחה אחר אשר תלותו בנפטר היתד. סיבה להג
 דלת משכורתו או קיצבתו האחרונה של הנפטר לפני מותו:
 ואם במות הנפטר לא היה להרכב המשפחה השפעה על
 שיעור המשכורת המשתלמת לראש הרשות — בן משפחה

 אשר תלותו בנפטר הוכרה על ידי השר.

 קיצבה לשאיריו 13. נפטר יושב ראש, ואילו חדל אותה שעה לכהן כיושב ראש היה

ש זכאי לקיצבת פרישה, תשולם לשאיריו מיום פטירתו וכל עוד הם בבחינת א ב י ־ ר ל י  ס

 שאירים, קיצבת שאיר חדשית בשיעור שהיה זכאי לה אילולא נפטר!
 היתה קיצבת שאיר פחותה מ־50% ממשכורתו האחרונה של יושב ראש,
 ישולם לשאיריו גם מענק בסכום של פי שנים־עשר מהמשכורת האחרונה

 ששולמה לנפטר.

 גימלה לשאירים 14. נפטר יושב ראש לפני שהגיע לגיל חמישים ואחרי שכיהן כיושב

ש ראש שש שנים לפחות, תשולם לשאיריו מיום פטירתו, וכל עוד הם בבחינת % ^ \ ^ 
 לגיל 50 שאירים, קיצבת שאיר חדשית בשיעור שהיה זכאי לה אילו הגיע לגיל

 חמישים לפני שחדל לכהן.

 מענק לשאיריי 15. נפטר יושב ראש ואין שאיריו זכאים לקיצבה, ישולם להם מענק

ש בשיעור של 11% ממשכורתו החדשית כפול במספר חדשי כהונתו כיושב א ב י ש ו ל י  ש

 ראש! אופן חלוקת המענק בין השאירים ייקבע על ידי השר.

ס 16. שאירי יושב ראש הזכאים לקיצבד. לפי סעיף 13 או 14 לתוספת זו רי  !כלת שאי

 רשאים לבחור במענק לפי סעיף 15 לתוספת זו במקום הקיצבה המגעת
 להם, אם ראה השר שהבחירה היא לטובתם.

 לברירת מענק
 במקום קיצבה

 קיצבה לשאיריו 17. נפטר בעל קיצבת פרישה, תשולם לשאיריו, כל עוד הם בבחינת

^ שאירים, קיצבה חדשית בשיעור שהיה משתלם לו אילולא נפטר. ר ^ ב ^ 

 ק יצבה לאלמנה 18. אלמנה שהיא זכאית לקיצבה ונישאה, ישולם לה מענק בסכום
י ת י א כ ז  ה

ה הקיצבה שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני הנישואין כפול שלושים ושש. ונישאת ב צ י ק 5 ת י א כ י  ה

 קובץ התקנות 1136, ה׳ בא,ייר תשכ״א, 21.4.1981
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 שאירים שאינם 19. לא: היו השאירים סמוכים׳ על שולחן אחד, יקבע השר או- מי שנת־

 ••-^?חו׳אחד מנה על ידיו, למי מהם ישולמו הקיצבאות המגיעות לשאירים, אופן

 : חלוקתן ביניהם ובאיזה אופן יחולו הוראות סעיף 21 לתוספת זו. ,

אשה 20. (א) מי שנתגרש מאשתו ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה ו י  ר

ת על פי פסק דין או על פי הסכם בכתב ונפטר, יהא דין הגרושה כדין י נ י י ט ת 5 י א כ ,  ה

 האלמנה, אלא שקיצבתה לא תעלה על סך דמי המזונות שאותו אדם
 היה חייב בהם ערב פטירתו.

 (ב) חל שינוי ניכר במשכורת הקובעת מאז נקבעה זכות הגרושה
 לקיצבה, רשאי השר או מי שנתמנה על ידיו, לשנות את קיצבתה לטובתה
 לפי חישובים ונימוקים שבית משפט היה דשאי לעשות זאת לגבי מזונך

 תיה, אילולא נפטר החייב.

 קיצכה ומשכורת 21. בעל קיצבת פרישה שיש לו הכנסה משכר או מקיצבה שלא לפי

 תוספת זו המשתלמים מאוצר המדינה, או מקופה אהדת שנקבעה כקופה
 ציבורית לענין סעיף 28 לחוק שירות המדינה (גימלאות)׳ תשט״ו—
 51955, והקיצבה לפי תוספת זו בצירוף ההכנסה האמורה עודפות על
 המשכורת הקובעת, תופחת הקיצבה לפי תוספת זו בסכום העודף! והוא

 הדין בשאיר בעל קיצבה שיש לו הכנסה כאמור.

 גימלה תשולם מקופת האיגוד.

 קיצבה תשולם בתום כל חודש.

.22 

.23 

 24. . זכות לגימלה אינה ניתנת להעברה, לערבות, לשעבוד או לעיקול
 בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לפי פסק דין

 של בית המשפט או של בית דין מוסמך.

 25. קופת האיגוד אינה רשאית לקזז גימלאות כנגד חוב המגיע מן
 הזכאי לגימלה, חוץ מחובות אלה:

 (1) מפרעות שקיבל הזכאי מקופת האיגוד על חשבון
 גימלאות!

 (2) הלוואות שקיבל הזכאי מקופת האיגוד או שהיא ערבה
 להן 5

 (3) סכומים ששולמו לזכאי מקופת האיגוד בטעות ולמעלה
 מן המגיע על חשבון משכורתו או גימלאותיו)

 (4) סכומים שהזכאי קיבל מצד שלישי על חשבון פיצויים
 כאמור בסעיף 26 לתוספת זו.

 26. (א) היה מקרה שחייב את האיגוד לתשלום גימלה משמש עילה
 גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין
, , או לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 7  האזרחיים, 1944 6
 דשאי האיגוד לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגימלה ששילם או שהוא

 עתיד לשלמה, עד לשיעור הפיצויים שחייב בהם הצד השלישי.

 ניטלה
גוד  מקופת האי

 אימתי
 משלמים קיצבה

 העברת
 זכות לגיטלה

 הגבלה
ח ח  על ק

 תביעות נגד
 צד שלישי

 ס״ח 188, תשט״ו, עמ׳ 135.
 ע״ר 1944, תום׳ 1 מם׳ 1321, עמ׳ 93.

 ם״ח 137, תשי׳׳ד, עמ׳ 6.
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 (ב) הזכאי לגימלה חייג להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה
 סבירה כדי לסייע לאיגוד במימוש זכותו לפי סעיף זה ולא יעשה כל
 פעולה העלולה למנוע בעד מימושה! חפר הזכאי לגימלה הוראת סעיף

 זה, רשאי השר לשלול ממנו את הזכות לגימלה, כולה או מקצתה.

 ברירה ביו 27. היה צד שלישי חייב בפיצויים האמורים בסעיף 26 לתוספת זו,
 ניטלה לפיצויים 1 י

 י הברירה בידי הזכאי, לבחור בגימלה או בפיצויים.

טלה- 28. לענין סעיף 65 לפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, רואיט גימלה י ג ו  ו
 !בות שבחוזה ״.».״_
 כזכות הנובעת מחוזה.

 ועדה רפואית 29. השר ימנה ועדה של שלושה רופאים כועדה רפואית לענין תוספת
 זו ואין אחר החלטתה ולא כלוט.

 שיצבה ש? 30. (א) יושב דאש שחדל לכהן לפני יום י״ד באייר תשכ״א (30
 שחרל^ה, באפריל 1961) ולא שולמה לו קיצבה, ואילו תוספת זו היתה בתקפה

 לפני יום אותה שעה היה זכאי לקיצבה, תשולם לו אותה קיצבה מהיום האמור.
30.4.61 

 (ב) יושב ראש שחדל לכהן לפני יום י״ד באייר תשכ״א (30
 באפריל 1961) או שאיר של יושב ראש שנפטר לפני היום האמור, ושולמה
 לו קיצבה באישור השד לפני אותו יום, תשולם לו הקיצבה אחרי היום
 האמור, בשיעורים שאושרו על ידי השר, או בשיעורים שהיה זכאי להם

 לפי תוספת זו, לפי השיעור הגבוה יותר״.

 5. תחילתו של צו זה היא ביום י״ד באייר תשכ״א (30 באפריל 1961).

 6. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (אזור דן) (ביוב) (תיקון), תשכ״א—1961״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״ה באדר תשכ״א (13 במרס 1961) ח
) שר הפנים 7 6 5 3 מ 1 ח ) 

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—1959
ת 1961/62 נ ה לעו מ ד ת לעניין שיווק אגוזי א ו י ו ר ש ק ת ר ה ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן — המועצה)  תשי״ט—1959 ג

 כללים אלה: •

 1. (א) לא יאוחר מיום ט״ו בסיון תשכ״א (31 במאי 1961) יתקשר כל מגדל התקשרות
 בכתב עם אדם אחד שניתן לו אישור על הגשת בקשה להסמכה כקבלן מורשה בהתאם
 לסעיף 4 לכללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (הסמכת קבלנים מורשים לעונות
 1962/63 — 1961/62), תשכ״א—21961 (להלן — כללי הסמכה), על בסיס של עמילות
 או לפי מחיר קבוע, בדבר שיווק כל יבול אגוזי אדמה משטחי המזרע שזרע בשנת 1961.
 (ב) לא הוסמך אדם שאתו התקשר מגדל לפי סעיף קטן (א) כקבלן מורשה לפי
 כללי ההסמכה — ההתקשרות בטלה, והמגדל יתקשר בהתקשרות כאמור בסעיף קטן (א)

 עם קבלן מורשה עד יוט א׳ בתמוז תשכ״א (15 ביוני 1961).

 1 ם׳׳ח 277, תשי״ט, עט׳ 76.

 2 ק״ת 1136, תשכ״א, עט׳ 1615.
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 הטלת קשר
 . על ידי המועצה.

 הודעה על
 התקשרות

 חוגה למסור
 את היבול ־

 השט

 2. המועצה רשאית לקשור מגדל לקבלן מורשה שתקבע לפי ראות עיניה אבו אותו
 מגדל לא התקשר כאמור בסעיף 1. באין הסכמה בין המגדל לבין הקבלן המורשה יהיה
 הקשר ביניהם על בסיס של עמילות ואחוז דמי העמילות ייקבע על ידי המועצה בשיעורים

 1המקובלים. האמור בסעיף זה לא יפגע באחריות בשל עבירה על כללים אלה.

 3. קבלן מורשה יגיש למועצה לא יאוחר מיום ט״ז בתמוז תשכ״א (30 ביוני 1961)
 רשימות המגדלים שהתקשרו אתו לפי כללים אלה בצירוף העתקי ההתקשרויות בכתב

 על ידי המגדלים.

 4. לא יאוחר מיום כ״ג בכסלו תשכ״ב (1 בדצמבר 1961) ימסור כל מגדל את כל יבולו
 משטח המזרע של אגוזי אדמה אך ורק לאותו קבלן מורשה שאתו התקשר לפי סעיף 1
 או אליו הוא קשור לפי סעיף 2, ובלבד שהוא רשאי להשאיר ברשותו אותה כמות אגוזי

 אדמה בקליפה לזריעה לשנת 1962, שהרשתה המועצה בכתב לפגי היום האמור.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (התקשרויות
 לענין שיווק לעונה 1961/62), תשכ״א—1961״.

ה ג ד ב ב ק ע  י
 יושב ראש המועצה

 לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

 נתאשר.
 כ״ו בניסן תשכ״א (12 באפריל 1961)

 (חט 74141)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כמים ?עונות
1961/62 

 בקשה להסמכה

 מי רשאי
 להניש בקשה

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—1959
ת 1961/62— 1962/63 ו נ ם מורשים לעו י ת קבלנ כ מ ס ר ה ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 17 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
 תשי״ט—1959 קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן — המועצה)

 כללים אלה:

 1. כללים אלה חלים על הסמכת קבלנים מורשים לעונות ?1961/6 1962/63.

, המבקש הסמכה כקבלן מורשה יגיש למועצה בקשה בכתב לא יאוחר מיום כ״ט 2 
 באייר ת^כ״א (15 במאי 1961).

 אלה רשאים להגיש בקשה כאמור בסעיף 2 :
 (1) מי שהוסמך כקבלן מורשה (להלן — בעל הסמכה קודמת), לפי כללי
 המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (הסמכת קבלנים מורשים לעונות
 1959/60 — 1960/61), תשי״ט—1959 2 (להלן — הכללים הקודמים). אישרה
 המועצה שינוי בהרכב ובשם כל גוף לעניו הסמכה כאמור, יראו את הגוף

 שאושר כאמור כבעל ההסמכה הקודמת ז
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 י ס׳׳ח 277, תשי״ט, עט׳ 76.
 ק״ת 919, תש״ט, עט׳ 1560.
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 (2) מי שקיבל הצהרות בכתב מאוג מגדלים שזרעו אגוזי אדמת בשנת:1961
 על שטח כולל של 2500 דונם לפחות, שלפיהן הם מוכנים להתקשר אתו בדבר
 • שיווק כל יבולי אגוזי אדמה שלהם מזריעת אותה שנה אם הוא יוסמך כקבלן

 מורשה.

3 תתן לו המועצה אישור בכתב על  4. מי שהגיש בקשה בהתאם להוראות הסעיפים 2 ר
 הגשת הבקשה.

 5. בעל הסמכה קודמת שהגיש בקשה בהתאם לסעיף 2 תםמיכו המועצה כקבלן מורשה
 בכפוף להוראות סעיף 7, אם —

 (1) לפחות באחת משתי העונות שבהן חלו הכללים הקודמים הוא ריכז בידו
 לצרכי שיווק לפחות 500 טונות אגוזי אדמה בקליפה שלפחות 45% מהם

 אושרו ליצוא בקליפה ו
 (2) הוא מחזיק במחסן מצוייד כדרוש ומתאים להחסנה ומיון של כמויות של

 אגוזי אדמה שריכזן לאחרונה.

 6י מבקש הסמכה שאינו בעל הסמכה קודמת, תסמיכו המועצה, בכפוף להוראות סעיף 7,
 אם —

 (1) מגדלים שזרעו אגוזי אדמה בשנת 1961 על שטח כולל של 2500 דונם
 לפחות התקשרו אתו בהתאם לסעיף 1 לכללי המועצה לייצור ולשיווק של

ן  אגוזי אדמה (התקשרויות לענין שיווק לעונה 1961/62), תשכ״א—31961
 (2) הוא מחזיק במחסן מצוייד כדרוש ומתאים להחסנה ולמיון של כל כמויות

 אגוזי אדמה שעליו לרכז לפי התקשרויות כאמור.

6 במתן  7. המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה לפי״ הסעיפים 5 ר
 ערבות, להנחת דעתה של המועצה, לקיום חובותיו כקבלן מורשה.

 8. המועצה תחליט בבקשות בדבר הסמכה כקבלן מורשה, עד יום ט״ו בסיון תשכ״א
 (31 במאי 1961).

 9. הסמכה כקבלן מורשה אינה ניתנת להעברה, אך אם העסק ששימש לקבלן מורשה
 לביצוע תפקידיו הועבר כולו לידים אחרות רשאית המועצה לאשר גם העברת ההסמכה.

 10. המועצה רשאית לבטל הסמכתו של קבלן מורשה אם —
 (1) הוא לא ריכז בידו בעונת 1961/62 לצרכי שיווק לפחות 500 טונות אגוזי

 אדמה בקליפה שלפחות 45% מהם אושרו ליצוא בקליפה, או
 (2) הוא הפר כלל מכללי המועצה או כל הוראה שניתנה לפיהם ולאחר
 שניתנה לו התראה בכתב לא תיקן את המעוות תוך המועד שנקבע בהתראה.

 11. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (הסמכת קבלנים
 מורשים לעונות 1961/62 — 1962/63, תשכ״א—1961״.

ר ג ר ב ב ק ע  י
 יושב ראש המועצה

 לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשד.
 כ״ו בניסן תשכ״א (12 באפריל 1961)

 (חמ 74112)

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ק״ת 1136, תשכ״א, on י 1614.
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 מדוד לעזלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934׳ מתקינה מועצת עירית תלי.
: ה ז ר ז  אביב־יפו חוק ע

, בפרט (א), אחרי פסקה (2) תי?וז התוספת,  1. בתוספת לחוקי עזר לתל־אביב (מסי שעשועים), 1943 2
 תיווסף פסקה זו:

 ״,(3) על אף האמור בפסקה י(1), יהיה שיעור ההיטל על כרטיס כניסה
 להצגת קולנוע יומית שאושרה על ידי משרד החינוך והתרבות או העיריה
 כהצגת סרט חינוכי־אמנותי או דוקומנטרי־אמנותי, המיועד לנוער, שמחירו

 אינו עולה על 29 אגורות — 6 אגורות.״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ח בטבת תשכ״א (6 בינואר 1961). תחילה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״א— השם
 1961״.

ר י מ י נ כ ד ר  נתאשר. מ
 ב״ז באדר תשכ״א (15 במרס 1961) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חט 89904)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1. ׳

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבאקה אל-גרביה בדבר הםדרת גדר חיה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1̂941 מתקינה י המועצה
 המקומית באקה אל־גרבייה חוק עזר זה:

_ ׳ . הגדרות . ן ן ד ז ז , בןןןק ע ! 

 ״המועצה״ — המועצה המקומית באקה אל־גרביה ז
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה«

 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה כל שהיא מקרקע או שהיה מקבלה,
 או היה זכאי לקבלה, אילו היתה הקרקע נותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן
 או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות

 שוכר ושוכר משנה ששכר קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז

1617 

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 ״גדר חיה״ — שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לגבול, שבין קרקע
 שיש לה בעלים לבין דרך או קרקע ציבורית, או ק^קע המשמשת לצרכי הציבור/או

 קרקע שבחזקת המועצה׳) י . י•
 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק של גדר חיה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול בעל הקרקע

 שעליה היא גדלה.

 2. בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה בתחום קרקעו.

 3. (א) לא גזם בעל הקרקע, רשאי ראש המועצה לדרוש ממנו, בהודעה בכתב, שיגזום
 תוך הזמן ובאופן שיקבע בהודעה.

(א) חייב למלא אחריה.  (ב) בעל הקרקע שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן

ה רואים את ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו ח  (ג) היו לקרקע יותר מבעל א
 נמסרה לכולם.

 (ד) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

 4. (א) לא מילא בעל הקרקע אחרי הדרישה לגזום לפי סעיף 3, או לא מילא אחריה
 באופן האמור בהודעה, דשאי ראש המועצה להורות על ביצוע הגיזום כהלכה ולגבות מאותו

 בעל קרקע את ההוצאות.
 (ב) חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש ראיה לכאורה על סכום ההוצ

 אות האמורות.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס לכל קרקע בכל זמן סביר כדי לברר אם ממלאים
 אחרי הודאות חוק עזר זה, או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה הורה על ביצועה לפי

 סעיף 4.

. א) )  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשר לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3 וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גרביה (הסדרת גדר חיה), תשכ״א—
 1961״.

ן א ד מ ם ח ר א  פ
 ראש המועצה המקומית באקה אל־גרביה

 נתאשד.
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961)

 (חמ 813802)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 הגדרות

־׳  חובה להדביר \
 טוואי התהלוכה

 של האור!

 הוראות להדברת
 טווא י התהלוכה,

 של האורז

 הדברה
 על ידי המועצה

 םמכות
 ראש המועצה

רת הודעות  מכי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגבעת־עדה בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן -י,':'

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־עדה *

 ״מחזיק״ — אדמ המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד, למעט אדם
 הגד במלון או בפנסיון)

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית ן
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף־2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי דרישת המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 1 ע״ר 1941, תוס' 1 טש׳ 1154, עט׳ 119.
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 ענשים 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם מאה לירות, ואם עבד על

 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

 השם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־עדה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),
 תשכ״א—1961״.

ץ י ב ו ק צ י ן א ר ה  נתאשר. א
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961) ראש המועצה המקומית גבעת־עדה

 (חמ 7650101)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגדרות בדבר הדברת זבוב ים התיכון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 האזורית גדרות חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
 היו נותנים,הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ?
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
t ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית 

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

 ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי דרישת המועצה לפי סעיף 3 (א), או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 הגדרות

 חובה ?הדביר
 זבוב ים
 התיכון

 הוראות להדברת
 זבוב ים
 התיכו!

 הדברה על ידי
 המועצה .

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

 מטירת הודעות

 ענשים

 השם

 15 (א) ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו איו עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתוניס הנפוצים

 בתחום המועצה.
 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו—קנם עשרים לירות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961״.

ן מ ס י ן ו ו י צ ־ ן  ב
 ראש המועצה האזורית גדרות

 נתאשד.
 כ״ט בכסלו תשכ״א (18 בדצמבר 1960)

 (חמ 7650100)

י וי א ה ש פ ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגדרות בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ מתקינה המועצה
 האזורית גדרות חוק עזר זה:

ת י י י נ  1. בחוק עזר זה - ה
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות ?

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגד במלון או בפנסיון!

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית >
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן חובה להדביר
 . . , טוואי החהלונ

ח ו א  (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו. של ה

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1151, עט׳ 119. .
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 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדמ שעבר על •הודאות
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

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

 ׳ (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 4. לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, דשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.
 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לירות, ואם עבד על הוראות

 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת, י
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),
 תשכ״א—1961״.

 הוראות ?הדברת
 טמאי'התהלוכה

 ׳!!?האורז

 הדברה
 ע? ידי המועצה

 סמכות
 ראש המועצה

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

ן מ ס י ן ו ו י ן צ  ב
 ראש המועצה האזורית גדרות

 נתאשר«
 כ״ט בכסלו תשכ״א (18 בדצמבר 1960)

 (חמ 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגןיימה בדבר הדברת •טוואי התהלוכה של האורן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941׳ מתקינה המועצה
 המקומית גךיבנה חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1151, עמ׳ 119.
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ר י ב ד ה  חובה ל
 טוואי התהלוכה.

 של האורז

ה ז  ,;המועצה״ — המועצה המקומית גךיבנ
ה למעט אדנו ח  ״מחזיק״ — אדם המחזיק'למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בבל אופן א

t הגד במלון או בפנסיון ; 
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

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

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 הוראות להדברת;
 טוואי התהלוכה

 של האורז

 הדברה
 על ידי המועצה

 פטכות ,
 ראש הטועצח

 טסירת הודעות

 ענשים.

 השם

 3. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את הזהל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה. -

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה׳ לידי האדם שאליו היא
 מכוונת׳ או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועיפ
 לאחרונה, או הוצגה׳ במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס 20 לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד. העבירה

 נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו -
 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגךיבנה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),
 תשכ״א—1961״.

ן ו י ח ־ ו ל א א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית גן־יבנה

 נתאשה
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961)

 (חט 7050101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

יים ת לאופנ ו נ ו ר רשי ב ד ק עזר לכפר־גנים ב ו  ח

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

 חגייייז 1. בחוק עזר זה —
 ,,אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני ז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־גנים«
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן ו
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה,׳

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 ושיו! לאופניים 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־

 תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לוחית־מםפד שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

, דינו — קנם חמישים לירות.  (ב) העובד על הוראות סעיף קטן(א)

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה, והוא דשאי
, או לסרב לתתו. ב) )  ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים בפנס אור

 קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.
ב) תינתן חינם. )  (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן

 (ד) תקפו של הרשיון עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגדה של שתי לירות, אולם אם ניתן הרשיון

 אחדי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר, וכן יחליף כל לוחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 50 אגורות.

 5. חוק עזר לכפר־גנים (רשיונות לאופניים), תשי״ג—1953 3 — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־גנים (רשיונות לאופניים), תשכ״א—1961״.

 בקשה לטח!
ח  רשי

 לוחית־טםפר

 ביטול

 השם

ן מ ד ל ף פ ס ו  י
 ראש המועצה המקומית כפר־גנים

 אני מסכים.
ה ד ן ־ א ן ק ב ח צ  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 י״ד בשבט תשכ״א (31 בינואר 1961)

 (חט 83456)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח, עטי 1271.

 3 ק׳׳ת 365, תשי״ג, עט׳ 1127.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לפגדיאל בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות^המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית מגדיאל חוק עזר זה:

 1, בחוק עזר זה —
 ,,ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים.

 לבניית ביבים >
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם מסי המועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאינו הבעל

 הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים?
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם בריבית ואס באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 ; הגביה, בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״צביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם
 לחוק עזר זה ו

 .״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחד, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 , שאיננו מצופה וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס >
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל׳ בהתאם לחוק עזר זה,.

 : לרבות אבני שפה וקירות תומכים;
 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן >
 ״,סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס, ועבודות ניקוז למים עליונים >
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 . נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל׳ טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם >
 (3) התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי

 דרך, |גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ז
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות׳ מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם >
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה*

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב הכרוכה בה ן
t ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב 

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה ; 

i לנכם מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור': 

 ״המועצה״ — המועצה המקומית,מגדיאל ?

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות(היטל םעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לקישון בדבר היטל סעד ונופש

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה האזורית קישון חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש!

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

 השגת רווחים ז
 ״המועצה״ — המועצה האזורית קישון ן

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן!

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר-זה!
 ״שירות״ —

 (1) אכסון וכן או5ל ושתיה לצריכה במקום נתינתם!
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 דשות 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. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות בדורות ו

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

 (ב) ראש המועצה דשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,
 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

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

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

 5. (א) ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) לד.גיש_.למקבלי שירותיו חשבונות בכתב!

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

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

 ההיטל ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה להגיש
 'חשבונות ולנהל

 פנקסים

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

 2 ם״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.
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 וענשים

 6. :ערר לפי סעיף׳ 14 •לחוק יוגש לועדת הערר בכתב, בהתאם לתקנות הרשויות עיי :
, לא יאוחר  המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת הערר), תש״ך—1960 3
 ׳מהיום הארבעה עשר לאחר, שנמסרה לעורר הודעה על <|ומדן ועדת השומה או על תביעת

 המועצה לתשלום ההיטל או על קביעת.הדרגה למוסד, או על שינויה׳ הכל לפי הענין.
ות המפקח י ל סמכו ק ןלבקף כ ן ד ב ל ת , נ ל מ ד ע ם ו ל מ כ  7. (א) מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס ל

 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 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׳ פנק&,׳
 ספר חשבונות או מסמך אחר שברשותו׳ או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו
 הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו* כן חייב מקבל שירות למסור למפקח

 כל חשבון או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור. 1

 8. מי שעשה אחת מאלה: עבי דית
 (1) עבר על הודאה מהוראות חוק עזר זה!

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

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

ט ש  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקישון(היטל סעד ונופש), תשכ״א—1961״. ה

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

ל ט י ה  שיעור ה
 .(1) במוסד שדרגתו 1 — פטור

 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת משקאות קלים — פטור
 (3) במוסד אחר — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות.

 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 לקישון (היטל סעד ונופש),

 תשכ״א—1961, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ר פ ו י ע ב  נתאשר. צ
 כ׳ בשבט תשכ״א (6 בפברואר 1961) ראש המועצה המקומית קישון

 (חמ 821145)

א ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח
 שר הפנים

 3 ק״ת 974, תש״ד, עמ׳ 508.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 חוק עזר לשרון־התיכון בדבר מם עסקים

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומית, 1941 ג
, מתקינה המועצה האזורית השדוךהתיכון חוק  הרשויות המקומיות (מם.עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 החלפת'התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לשרוךהתיכון (מם עסקים מקומי), תשי״ז—1956"
 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו:

ת פ ם ו ת  ״

 שיעורי המס לשנה

 המס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות
 קבלן או קבלן משנה, שותפות, חברה, מוסד,
 קואופרטיב, בין לפי חוזה ובין באופן אחר,
 המבצעים בתחום המועצה עבודות בנין,
 סלילת או תיקון כבישים, עבודות עפר, ביוב,
חת צינורות, עבודות חשמל, עבו  ניקוז, הנ
 דות ציבוריות, או כל עבודה אחרת שהיקפה

רות —  לשנה בלי

 עד 5000 100

 למעלה מ־5000 עד 10,000 150

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 300

 למעלה מ־20,000 עד 40,000 400

 למעלה מ־40,000 עד 60,000 500

 למעלה מ־60,000 עד 100,000 י 700

 למעלה מ־100,000 1000״

 תיאור המלאכה או העסק
 בית אריזה לשיווק פרי הדר על ידי חברות,

 קואופרטיבים או פרטים — לכל תיבה 0.20
 אוטובוסים, שירות עירוני או בין־עירוני אשר
ו מעלות או מורידות נוסעים בת נותי  מכו

 חום המועצה, בין אם ישנה תחנה ובין אם לאו 500
 חברה לייצור או לאספקת חשמל 400
 מאפיה 100
 מחצבה 100

ות עם רשיון למכירת משקאות  צרכניה או חנ
 משכרים 15
ם המועצה 50  מכירת דלק או אספקת דלק בתחו
ות לחמרי בנין 50  חנ

 חברה, אגודה, או פרטים המספקים מים הנמ
 צאים בתחום המועצה או מחוץ לתחום המו

 עצה, פרט לבארות לאספקה עצמית —
 לכל 10,000 מ״ק 6

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
 לשנת 1961/62 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1961/62 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

ן(מם עסקים. מקומי) (תיקון), תשכ״א—  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרוךהתיכו
 1961״. י

 תחילה

 הוראות מעבר

א ד נ  י. ל
 ראש המועצה האזורית השרון־התיכון

 נתאשר.
 כ״ז באדד תשכ״א (15 במרס 1961)

(S5621 חמ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

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

 3 ק״ת 639, תשי״ז, עמי 141.
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 המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


