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 (בטיחות השיט) (תיקון), תשכ״ב—1961 .
 ^והר (תיקון), תשכ״ב—1961 .

 על הצומוז(משתלות)(תיקון מס׳ 2),'תשכ״ב—1961 .
 (שליית דגי נוי בחוף אילת) (תיקון), תשכ״ב—1961 ,

 ;גנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז)(תיקון מסי 2), תשכ״ב—1961
 (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 15), תשב״א—1961 (תיקון.)

. 1961 
 (פטור מתשלום דמי התעסקות שנתיים), תשכ״ב—1961

 ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ .
 ת בדבר הוראות המגדילות או המטילות מכס או היטלים

 prj (קריאה לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר)(מם׳ 3), תשכ״ב—1961
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 ון מקומי
 ־ית רמת־גן (תיקון), תשכ״ב—1961 . . . .

 ־ברק (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב—1961
 תיים (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ב—1961 .
 יה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ׳׳ב—1961
 ׳דוד (החזקת יונים ועופות), תשכ״ב—1961 .

 דוד (שמות לרחובות ולוחיות־מספר במינים), תשכ״ב—1961
 ׳שאן(אספקת מים)(תיקון), תשכ״ב—1961 .

 ־שורק (אגרת תעודת אישור), תשכ׳׳ב—1961
 ציונה (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשכ״ב—1961 ,

 ת־מלאכי(הדברת טוואי התהלוכה של האורן), משכ״ב—1961
 ננה (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב—1961 . . ,

 ;חים (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—1961 .
 ולטות בדבר קנם פיגורים של המועצות המקומיות —

 ב—531! יהוד—532! כפר־אתא—532¡ כפר־יונה—533¡ נחלת־יהודה—533
 ליק—534¡ קרית־טבעון—534! קרית־מוצקין—535! רכסים—535! רעננה—536

 ז׳ בטבת תשכ״ב

 תקנות הנמל
 תקנות בתי •••
 תקנות ההגנ!
 תקנות הדיג
 צו הניקוז ו:!
 צדשעת־חיו
 תשכ״ב
 צו עורכי הוי
 צו בדבר ה&!
 החלטות הכי
 צו שירות ב
 צו הקנייה נ!

 מדור לשל
 אכרזה על ו!
 חוק עזר לג
 חוק עזר לג:
 חוק עזר לני
 חוק עזר לזו
 חוק עזר לז׳
 חוק עזר לבי
 חוק עזר לג;
 חוק -עזר לנו:
 חוק עזר לק!
 חוק עזר לוי
 חוק עזר א;
 הודעות על וי
 ז־כרודין:
 י קרית־פ׳



 פקודת הנמלים

ת השיט ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקידת הנמלים ג
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 תיקו! תקנח1 1. בתקנה 1 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תש״ד—1960 3 (להלן — התקנות העיק־
 דיות), במקום ההגדרות ״תעודת בדיקה״ ו״תעודת כושר שיט״ יבוא:

 ״ ״תעודת בדיקה״ — תעודה שניתנה לגבי כלי שיט ישראלי על ידי המפקח הימי בהתאם
 לתוספת הראשונה %

 ״תעודת כושר שיט״ — תעודה שניתנה לגבי כלי שיט ישראלי על ידי המפקח הימי בהתאם
 לתוספת הראשונה״.

 ת ו י ר ק י ע  תיקי! תמנה2 2. בתקנה 2 לתקנות ה

 (!) במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) נמצאים בו:
 (א) כשכלי שיט הוא אניה — קברניט מוסמך כדין

 (ב) באניה ובכל כלי שיט אחר — הכל לפי הענין — ימאים, סיראי
 הצלה ועובדי שירותים אחרים מוסמכים כדין וכן מלחים, וכשכלי השיט
 מצוייר במיתקן רדיוטלגרף או מיתקן רדיוטלפון — אלחוטאים מוסמכים

 כדין —

 כולם במספר שלא יפחת מהמספר הקבוע בתוספת השניה לצדו של
 של כלי השיט׳ אולם המפקח הימי רשאי לקבוע — אם יראה צורך בכך
 מטעמי בטיחות השיט ולפי שיקול דעתו—לגבי כלי שיט מסויים ולמסע
 מסויים או למספר מסעות מסויימים את מספר הימאים, סיראי הצלה או
 אלחוטאים העולה על המספר שנקבע לכך בתוספת השניה, סוגם ודרגת

 הסמכתם״!

 (2) במקום פסקה (9) יבוא:

 ״(9) הוא מצוייר בתעודת בדיקה או תעודת כושר שיט, הכל לפי
 הענין, במכונות, במכשירים, במיתקנים, באביזרים ובאמצעי הצלה
 המפורטים בתעודה האמורה כשהם במצב תקין ומתאים מכל הבחינות

 למצב המתואר בה״ % .

 (3) במקום פסקה (10) יבוא:
 ״(10) הוא מצוייד בכל תעודה אשר בה עליו להיות מצוייר בהתאם
 לכל אמנה ביךלאומית שישראל היא צד לה, במכונות, במכשירים,
 במיתקנים, באביזרים ובאמצעי הצלה המפורטים בתעודה האמורה

 כשהם במצב תקין ומתאים מכל הבחינות למצב המתואר בה״.

 1 חוקי א״י, כרד גי, פרק קי״ד, עמ׳ 1146 ; ס״ח 130, תשי״ג, עמ׳ 130.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 1051, תש״ד, עט׳ 1850.
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 תיקון התוהפת
 הואשונח

 •מוספת תוספת,
 :שניה •־ ע;

 העיקריות תסומן כתוספת ראשונה. ובה במקום סעיף 10 יבוא:

 כלי שיט כללי אחד או יותר, בודק רפואי אחד או יותר — הכל לפי

 !קח הימי — וכן בודק אלחוט אחד יבדקו כלי שיט ישראלי! המד־

 ם, הבודקים הרפואיים ובודק אלחוט׳ כל אחד לחוד, ימסרו למפקח

 1ה על הבדיקה בטופס שיאושר על ידי שר התחבורה (להלן —

 ק)•״

 ״אשתה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תופפת שניה

ת ו ר ע  ה
 חובל חובל חובל מלח
 ראשו! שני שלישי בישיר

 רב
 חובל

 מספר סידאי הצלה
 בהתאם לתעודת בדיקה
 או לתעודת כושר שיט

 מספר סיראי הצלה
 בהתאם לתעודת בדיקה.
 או לתעודת כושר שיט

 מלח אחד לכל
 50 נוסעים

 במסע למרחק העולה
 על 500 מילים ימיים

 יווםף. חובל נוסף
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 |ד על סיפונה

 זלל צוות

 יש כולל צוות

 נוסעים או
 :ר אשר תפו־
 פחות מ־100

 חופין

 ;חופין

 םתד. בטונות

 עד 1600

 : עד 2500

 : עד 5500

 ! עד 7500

 מ תשכ״ב, 14.12.1061

 התוספת לתקנו!
 ״10. בוז־
 החלטת ה!
 קים הכלל
 הימי הצ1
 הצהרת בו

 אחרי התוספת ז

 !. במחלקת סיפון של •
 : (א) אניית נוסעים א

 נמצאים —

 (1< עד 300 איש

 (2) יותר מ־300

 (ב) כלי שיט להס;
 להובלת משא מ:
 סתו ברוטו היז

 טונות —

 (1) מחוץ למימי

 (2) בתחום מימי

 (ג) אניית משא שח
 א י  ברוטו ה

 (!) 100 עד 500

 (2) למעלה מ־00י

 (3) למעלה מ־00!

 (4) למעלה מ־00;

 (5) למעלה מ־00ו

 (6) למעלה מ־00ו

 סוב? התקנות.1234, ז׳.גט!



 דייג דייגימ הי ע ר ו ת
 רב פפ! ראשי

 . הפז

 הוייגיט יהיו בעלי שירות
 ימי של 18 חודש או יותר

 (ד) ספינת דיג שארכה הו8 במט־
 ס י  ר

 (!) 8 עד 14

 (2) למעלה מ־14 עד 25

 (3) למעלה מ־25

 (ה) ספינת דיג שתפוםתה ברוטו
 עולה על 250 טוגות המפליגה

 מעבר לים התיכון או ים־סוף

 עובד
 חשמלאי מנוע

 מכונאי
 שט1 מסיק

 עובד
 חשמלאי מנוע

 ראשי ראשוז שני שלישי

3 
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 2. במחלקת המכונות של —

 (א) אניית קיטור —

 (1< לנוסעים, שעצמת מכונותיה
 בכוחות סוס היא —

 (א) 270 עד 1200

 (ב) למעלה מ־1200 עד 2500

 (ג) למעלה מ־2500

 (2) למשא, שעצמת מכונותיה
 בכוחות סוס היא —

 (א) 270 עד 500

 (ב) למעלה מ־500 עד 1200

 (ג) למעלה מ־1200 עד 2500

 (ד) למעלה מ־2500 עד 5000

 (ה) למעלה מ־5000

 ע ו נ  •>ב<• אניית מ

 (!) לנוסעים, שעצמת מכונותיה
 בכוחות סוס היא —

 (א) 270 עד 1200

 (ב) למעלה מ־1200 עד 2500

 (ג) למעלה מ־2500
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 עובד שטן מסיק •
 חשט5אי טנוע

 מבינאי
 עובד שטן מסיק •

 חשט5אי טנוע
 ראשי ראשמ שני

 (2) למשא, שעצ מ. מכונותיד•
 בכוחות םום ז ף —

 (א) 270 עד ! 5 — 1 — 1 — 1 — —
 (3) למעלה 0 |50 עד 1200 — ג 1 1 — 2 — —
 (ג) למעלה מ [120 עד 2500 1 1 — 1 — 3 — י —

. . .  (ד) למעלה מ 250 1 1 1 1 — 3 •־די־ — ־

 ה נ  (ג) אניית קיטור טור! !

 (1) לנוסעים, שן גת מבונותיה
 ,בכוחות סוס וי א —

 (א) 270 עד 10 21 1 1 1 1 1 — י — 3
 (ב) למעלה מ 250 עד 5000 1 1 1 — 1 ״— 3 3

 (ג) למעלה ^ !500 ו 1 2 3 1 — • 3 י

 (2) למשא, שען: ת מכונותיה
-  בכוחות סוס!׳ א

 (א) 270 עד ו: 25 1 1 — 1 — — — 3׳
 (ב) למעלה ג )250 עד 5000 1 1 1 1 — — — 3
-־־•־־־ 3 3  (ג) למעלה נ: )500 1 1 1 1 — .

 הערות

 אניית משא בה מופעלת המכונה הראשית
 בכוח חשמלי יורכב הצוות בהתאם להור
 אות תקנות אלה, ובלבד שבמקום עובד
 מנוע אחד או במקום שמן אחד — הכל
 לפי העניו — יועסק חשמלאי אחד מוסמר

 כדק* י •->־••.

 מכונו מכונן
 ראשון

 מכונז
 ראשי

 ובל כלי שיט
 ברוטו אינה
 ןזונות ועצמת
 סוס היא —

 (0 ספינת דיג מנון
 אחר שתפוסתו
 עולה על 100

 :' מכונותיו בכוחו!
 50 ומעלה

 (ה) :ספינת דיג מנוע
 (1) אשר עצמת {כונותיה בכו־

 חות סוס הי«
 (א) 270 עד י:

 (ב) למעלה ו: 5001
 (2) אשר תפוסו! ברוטו עולה
 על 250 ס ווות, המפליגה
 מעבר לים ו יכון או מעבר
 לים סוף ח! מת מכונותיה

 תיא —

120(» 

 בכוחות סוס
 (א) עד 1200

 (ב) למעלה

ת תשכ״ב, 14.12.1961 509 : 
 ס ו{׳ו י התקנו ת י ימי:



 הערות

 מיתקז
 רדיוטלפון

 בעל תעודת
 רדי וטלפון

 כללית מוגבלת
._ 

 מיתקן דדי וטל גח*

 בלי טזעק עם מזעק אוטומטי
 אוטומטי

 בעל תעודת דדיוטלנרו*

 דרגה מיוחדת
 ב׳

 דרגה
 דרגה מיוהדת א׳

 ב׳
 דרגה
 א׳

 בעל תעודת
 רדיוטלגרף

 דרגה ב׳
 ישרת

 באניית משא
 שתפוםתה

 1600 טונות
 רק לאחר 6

 חדשי שירות
 ימי

1 — 

 רופא אחד מוסמך כדין
 רופא אחד ואחות אחת מוסמכים כדין

 שני רופאים ושתי אחיות מוסמכים כדין

 עוזר
 לכלכל
 ראשי

 כלכל
 ראשי

 בבלי שיט המצוייר במיתקן דייו׳
 טלגרף או במיתקן דייוטלפון:

 (א) באניית נוסעים —
 (1) להסעה עד 250 נוסעים
 המפליגה למסע שתקופתו —
 (א) אינה עולה על 16 שעות

 (ב) עולה על 16 שעות
 (2) להסעה למעלה מ־250 נוס
 עים המפליגה למסע שתקו־

 פתו —
 (א) אינו עולה על 16 שעות

 (ב) עולה על 16 שעות
 (ב) באניית משא שתפוםתה בטונות

 א י  ברוטו ה
 (!) 500 עד 1600

 (2) למעלה מ־1600 והמפליגה
 למסע שתקופתו —

 (א) אינה עולה על 16 שעות
 (ב) עולה על 16 שעות

 (ג) בכל בלי שיט אחר המפליג למ
 סע מחוץ למימי התופין

 באניית נוסעים בה נמצאים —
 (א) 50 עד 200 נוסעים או למעלה

 מ־100 אנשים כולל צוות
 (p למעלה מי200 עד 1000 נוסעים

 (ג) למעלה מ־1000 נוסעים

 (א) בכלי שיט בו נמצאים 30 אנ
 שים או למעלה כולל צוות, למ

 עט אניית נוסעים
 (ב) באניית נוסעים

(בטיחות השיט) (תיקון), תשכ״ב—1961״. ;  השם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים:

ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י
 שר התחבורה

 כ״ב בכסלו תשכ״ב (30 בנובמבר 1961)
 (חמ 75537)

 510 קובץ התקנות 234ז, ז׳ גטגת ת׳»נ״ב,.14.12.1963



 ביטול תקנה-
288 

 השם

 פקודת בתי הסוהר, 1946
ר , ה ו ס י ה ת ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 1פי סעיף 94 לפקודת בתי הסוהר, 1946 / והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד)

, אני מתקין תקנות אלה:  ־1,משפט, תש״ח—1948 2

— בטלה•  ת בתי הסוהר 3

 רא ״תקנות בתי הסוהר (תיקון), תשכ״ב—1961״.

ת י ר ט י ם ש ו ל ר ש ו כ  צמבר 1961) ב
 שר המשטרה

 ׳ 1472, עמ׳ 6.
 :וסי 2, עט׳ 1. • - .

.2091 '1 

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ת ו ל ת ש ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

׳ אני מתקין תקנות  לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 1

ת החלפת תקנה 6• ו נ ק ת  לתקנות ההגנה על הצומח (משתלות), 1934 2 (להלן _ ה

 נפגע על ידי החלטת הפקיד הראשי להגנה על הצומח לפי תקנות אלה
 לערוד עליה תוך 15 יום מהיום שההחלטה הודעה לו בכתב, בפני

 של שלושה שתתמנה׳ על ידי שר החקלאות״.
 קנות העיקריות — בטלות.

— השם ב  קרא ״תקנות ההגנה על הצומח (משתלות) (תיקון מס׳ 2), תשכ״

 ביטול תקנות
 7 ר8 •

ן י י ה ד  מ ש
 שד החקלאות

 דצמבר 1961)

 »׳ 79.
 c׳ 482, עמי 1046; ק״ת 1227, תשכ״ב, עמ׳ 414.

 פקודת הדיג, 1937
ת ל י ! א ד פ ת דגי נוי במימי החו? של מ י י ר של ב ד  ב

׳ והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת  לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 1
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני  , תש״ח—1948 2

, בהגדרת ״דגי תיסו! תקנה 1  ות הדיג (שליית דגי נוי בחוף אילת), תש״ד—1959 3
 !יות״ יבוא ״בעלי חוליות״•

 יקרא ״תקנות הדיג (שליית דגי נוי בחוף אילת) (תיקון), תשכ״ב— ח׳־וס

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות
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 בנובמבר 1961)

 ס׳ 067, עט׳ 137.
 מם׳ 2, עמי 1.

 ׳ 127; ק״ת 1006, תשייר, עמ׳ 1024.

 :ת תשכ״ג, 14,12.1961

 בתוקף סמכותי
 לפקודת סדרי השלטון

 1. : תקנה 288 לתקי

 2. לתקנות אלה י׳

 ו׳ בטבת תשכ״ב (113:
 (חמ 77013)

 1 ע״ר 1946, תום׳ 1 0

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א'

 3 חוקי א״י, כרד ני,

 בתוקף סמכותי
 אלה:

 1. במקום תקנה ר
 העיקריות), יבוא:

 ״עיי 6.
 רש:!
 ועדי

8 ל  2. תקנות 7 ר

 3. לתקנות אלה יי
 1961״.

 כ״ז בכסלו תשכ״ב (5
 (חמ 73809)

 1 ס״ח 206, תשט׳׳ז,

 2 ע״ר 1934, תוס׳ 2

ו ו נ  תק

 בתוקף סמכוח
 סדרי השלטון והמשכו

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתל!
 נוי״, במקום ״חסרי ח

 2. לתקנות אלה
 1961״.

 י״ט בכסלו תשכ״ב(י;
 (חט 73870)

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ וי

 3 ק״ת 955, תש״ד, 7

 קיב*! התקנות 1234, ז׳ נ•



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
ת ניקוז ו ש ת ר מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ה—1957 י,
 ולאחר התייעצות עב! שר הפנים, אני מצווה לאמור:

. ת 1. בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״׳ד—1960 2 £ נ 0 ״ י  יויסיז ח
 בפרט 1 טור ג׳ —

 (1) במקום ״מועצה אזורית גלבוע 5״ יבוא ״מועצה אזורית גלבוע ד״!
 (2) במקום ״םה״כ 11״ יבוא ״סה״כ 13״.

 ח׳»< 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון«ס׳ 2),
 תשכ״ב—1961״.

ן י י ה ד ש  ט׳ בכסלו תשכ״ב (17 בנובמבר 1961) מ
 וחמ 75138) שר החקלאות

 , 1 ם״ח 236, תשי״ח, עמ׳ 4.
 2 ק״ת 970, תש״ד, עמ׳ 587; ק״ ת 1218, תשב״ב, עמ׳ 254.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
בו ת שיעור היטל ואופן חישו ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 •י׳
 אני מצווה לאמוד:

 תיסיז 1. בסעיף 5 לצדשעודחירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳ 15), תשכ״א—
 21961, בסופו, יבוא ״ושל סעיף 4 לצו זה היא ביום י״ג באייר תשי״ט (21 במאי 1959)״.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעוד תשלום חובה) (מם׳ 3) (תיקון מם׳ 15),
 תשכ״א—1961 (תיקון), תשכ״ב—1961״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ב בכסלו תשכ״ב (30 בנובמבר 1961) פ
 >הט 74043) שד המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 268, תשי״ט, עמי 18.

 2 ק״ת 1190, תשכ״א, עמ׳ 2620.

 פקודת עורכי הדין, 1938
ם י י ת נ ת ש ו ק ס ע ת ם דמי ה ו ל ש ת ר מ ר פטו ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 (2) לפקודת עורכי הדין, 1938 ג

 פטויש5 1. אנשים הרשומים בפנקס עורכי הדין, והם משרתים בשנת 1962,. כולה או מקצתה,

 ״"5'" שירות מלא בצבא־הגנה לישראל, פטורים מתשלום דמי התעסקות שנתיים לאותה שנה.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו עורכי הדין (פטור מתשלום דמי התעסקות שנתיים), תשכ״ב—
 1961״.

ף ס ו ב י  כ״ובכסלותשכ״ב (4בדצמבר 1961) ד
< שר המשפטים 7 0 4 2 מ 2 ח ) 

 1 עייר 1838, תופי 1 מם־ 843, עמי 75; ע״ר תש״ט, תופי א׳ מסי 48, עט׳ 167.

 512 סוב׳ז התקנות 1234, ז׳ בטבת תשכ״ב, 14.12.1961



 דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ו-1960
 ר המרת מקרקעין מסוג ״מחתכה״ לסוג ״מירי״

 ןלפי מעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
 ^טח של 918 מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים כחלקה 195 בגוש
 בת רישום המקרקעין של חיפה׳ לפי שטר 1223 מיום 14 במרס 1957
 1כה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם

ף ס ו  •ד ב י
 שר המשפטים

 :נובמבר 1961)

.92 

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

נוי תעדיף), תש״ט—1949 מחליטה  21 (א) לחוק מסי מכס ובלו(שי
׳  דאות בצו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), תשכ״א—21961

 ^כס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.

 ביום כ״ט בכסלו תשכ״ב (7 בדצמבר 1961)
ז ו ש ל י ד  ק

 יושב ראש הכנסת
 11׳ 154; סייח 1031, תשי״ב, עמ׳ 284; ם״ ח 188, תשט״ו, עמי 159; סייח 303, ת׳צ1״ה

.2130 '0\ 

 חוק לתיקון
 . צו בז!.

 בתוקף סמכותי
 1960 אני מצווה כי
 10906 והיישומים בלי
 המקרקעין מסוג ״מח

ה כ  ל

 כ׳ בכסלו תשכ״ב (28
 (חט 70130)

 ת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1959

 החלטד: |בדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטל

 1 ס״ח 316, תש״ו, עי

 חוק נ1
 החלטו

 בהתאם למעין
 הכנסת לאשר אותן זי:
 שכתוצאה מהן מוגדל

 נתקבלה בכנס!
' י  (חט 72801): -

 1 סייח 19, תשייט,

 עמ׳ 18,
 2 ק״ת.1173, תשכ״א,

 חוק להאר

 \ 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
 י, מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור
 ! (תיקון מם׳ 3), תשכ״א—21961, שכתוצאה מהן מוטל היטל או מוגדל

 וטורין ממנו.

 ביום כ״ט בכסלו תשכ״ב (7 בדצמבר 1961)
ז ו ש ל י ד  ק

 יושב ראש הכנסת

 בהתאם לסעי!
 חובה), תשי״ט—959
 תשלום חובה) (מם׳!;
 היטל על טובין שהיו

 נתקבלה׳ בכנכ
 (חט 74043)

.18 'tí 
̂גמ׳ 2042.  

 ס״ח 268, תשי״ט,
 ק״ת 1168, תשכ״א

 •סוג* חחמנות 1294, ז׳ בן ra משכ״ב, !»1412.1



 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1959

ת היטל ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנוודשעודחידומ (תשלומי
י מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חידום (שיעור  חובה), תשי״ט—11959
 תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 16), תשכ״א—21961, שכתוצאה מהין מוגדל היטל או

 מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה׳ בכנסת ביום כ״ט בכסלו תשכ״ב (7 בדצמבר 1961)
 (חט 74043) ק ד י ש ל ו ז

 יושב ראש הכנסת ..
 1 ס׳׳ח 268, תש י ״ט, עמי 18.

 2 ק״ת 1190, תשכ״א, עמי 2620.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1959

ת היטל ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
י מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירומ (שיעוד 1  חובה), תשי״ט—1959
 תשלום חובה) (מם׳ 3) (תיקון מס׳ 17), תשכ״א—21961, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או

 מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום כ״ט בכסלו תשכ״ב (7 בדצמבר 1961)
ז ו ש ל י ד ק ( m s m 7 

 יושב ראש הכנסת
 1 ס״ח 268, תשי׳׳ט, עט׳ 18.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1959

ת היטל ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעודחירומ (תשלומי
י מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעוד  חובה), תשי״ט—1959 1
 תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 18), תשכ״א—21961, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או

 מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום כ״ט בכסלו תשכ״ב (7 בדצמבר 1961)
ז ו ש ל י ד  (חט 74043) ק

 יושב ראש הכנסת

 1 סייח 268, תשי״ט, עט׳ 18.

 2 ק״ת 1196, תשכ״א, עט׳ 2740•

 קובץ התקנות 1234, !׳ בטבת תשכ׳יב, 14.12.1961



 הגדרות

 י״ד בטבת תשכ״ב (21 בדצמבר 1961)
 ט״ו בטבת תשכ״ב (22 בדצמבר 1961)
 י״ז בטבת תשכ״ב (24 בדצמבר 1961)
 י״ח בטבת תשכ״ב (25 בדצמבר 1961)
 י״ט בטבת תשכ״ב (26 בדצמבר 1961)

 כ׳ בטבת תשכ״ב (27 בדצמבר 1961)
 כ״א בטבת תשכ״ב (28 בדצמבר 1961)
 כ״ב בטבת תשכ״ב (29 בדצמבר 1961)

ב י ן נ ו ר ה  א
 פוקד

5 

 1 חמישי
 1 ששי

 £ ראשון
 1 שני

 £ שלישי
 1 רביעי
 £ חמישי

 |1 ששי

 :דצמבר 1961)

 ׳ 286.

 תשכ״ג, 14.12.1961

 דות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 ר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר

 ;יפי הסעיפים 3 (א), 4 (א) ו־9 לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959
 ווה לאמור:

 ;ו אשה, אזרח ישראלי או תושב קבוע, שנולד בתקופה שבין כ״ד

 יאר 1943) ובין ד׳ בטבת תש״ד (31 בדצמבר 1943), שני התאריכים

 שואה, אם לילד ואשד. הרה•

 רא בזה להתייצב לרישום, לבדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת התייצבות
 > > ! לרישום לש& .

0 מכיעת כושר 8 • ° ו ° י ב ת ש ו ע ש ׳ ב ו ל ה ל / ש ח א ו ל  :אחד המקומות המפורטים ב
 לוח ב׳ שממול האות הראשונה של שם משפחתו. ?שירות•בטווח.

 יצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא בזד. להתייצב התייצבות
 ?שידית סדיר

 ^ןועד שנקבע בסעיף 2.
 יצב לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר לפני פרסום צו זה ברשומות פטור

 !זירות בטחון מילא כל חובה שהוטלה עליו על פי החוק, יראו אותו

 ינן באות לגרוע מהוראות דינים אחרים אלא להוסיף עליהן. שטירת דיניט.

. a m  ו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר) (מס׳ 3), :

 לוח א׳

 לשכת הגיוס, רח׳ דש״י 103 (שכ׳ מקוד ברוך).
 לשכת הגיוס, רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נגה״).

 לשכת הגיוס, רח׳ י. ל. פרץ 32.
 לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה,

 לשכת הגיוס, רח׳ נצרת, מול העיריה,
 לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם 22.

 חוק ל
 צו בד

 בתוקף סמכותי
 [נוסח משולב] *, אני מ:

 1. בצו זה —
 ״יוצאי־צבא״ — גבר
 בטבת תש״ג (1 בי
 בכלל, להוציא אשד

 2. כל יוצא־צבא ו:
 בשרו לשירות בטחון
 ל־12.00, ביום שצויין

 3. : יוצא־צבא שהוו
 לשירות םדיר במקום ו!

 4. יוצא־צבא שהר
 ולאחד שנקבע כשדו ן:

 כאילו התייצב לפי צו

 5. הוראות צו זה ;

 6. לצו זה ייקרא ,
 תשכ״ב—1961״.

 ירושלים
 תל־אביב־יפו

 חיפה
 פתח־תקוה

 טבריה
 באד־שבע

 א־ב־ג
 ד־ה־ו
 ז־דדט
 י־כ-ל
 מ־נ־ם
 ע־־פ־צ

 ק־ר
 ש־ת

 כ״ה בכסלו תשכ״ב (3
 (חט 73021)

V ,1 ש״ח 296, תשי״ט 

 יוובץ התקנות 1284, •ו׳ גט,:

iL 



 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מס׳ 674

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עפ האויב,
, שהועברו•5  1939 והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי ובתוקף שאר סמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 20 מיום 12.11.1940 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1057 מיום 14.11.1940,
 יבוטל במידה שהוא חל על 12 מתוך 24 חלקים מרכושו של אברהם נטל מלוקםנבורג באשר
 החלקים הנ״ל מגיעים לפייגה שטראוס, לוולף מילרד ולחיה נצילסקי לפי צו ירושה (מס׳

 סידורי 6).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ג בכסלו תשכ״ב (1 בדצמבר 1961).

ש ן ־ ר ט ו ה ק ד ו ה  י
 הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תופ׳ 1 מפ׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תופ׳ א׳ טפ׳ 2, עמי 1.

 כ״ג בכסלו תשב״ב (1 בדצמבר 1961)
 (חמ 72010)

 מדור לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
ת רמת־גן י ר י ם ע ו ח ה על שינוי ת  אכרז

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת העיריות, 1934 נ
, ולאחר עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 בהתאם להוראות סעיף 5 האמור, אני מכריז לאמור:

, יבוא: ת 1. במקום התוספת 3 לאכדזה׳ על עירית רמת־גן, תש״י—1950 4 פ ס ו ת ת ה פ ? ח  ה

ת פ פ ו ת  ״
 (סעיף 1)

 בתוספת זו ״,מפה״—מפת גבולות השיפוט של עירית רמת־גן מס׳ רג/613/בע, הערוכה בקנה
 מידה של 1:10000 והחתומה ביד שר היפנים ביום י״א בכסלו תשכ״ב (19 בנובמבר 1961)!
 האזור אשר תושביו יהוו את עירית רמת־גן, יכלול את גושי רישום הקרקע וחלקות

 רישום הקרקע (כולל כל המספרים המפורטים).

 הגושים: 6109, 6125, 6126, 6127, 6144, 6145, 6157, 6159, 6165, 6180, 6181, 6182׳
 6183, 6186, 6203, 6204, 6205, 6207, 6210 — בשלמותם ?

 6105—חלקי חלקות 1 עד 25, 56, 58, 59, 68 הנמצאים צפונית־מער־
_ בית לציר הכביש ן _ _ _ _ _ 

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טפ׳ 414, עט׳ 1.

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ טפ׳ 2, עט׳ 1.

 3 ה״ת 1166, תשב״א, עט׳ 2019.

 4 ק״ת 65, תש״ י, עמ׳ 473. -

 516 קובי! התקנות 1234, ז׳ בטבת תשכ״נ, 14.12.1961



 6128 ^-פרט לחלקות 436, 437, וחלקי חלקות 412, 440, 534!
ק הנמצא צפונית־מזרחיח לציר רחוב מם׳ 744 (רחוב ל ח ה ־ 6 1 2 9 4 

t (הטייסים ¡I 
 6141 [־ פרט לחלקות וחלקי חלקות הנמצאים מערבה מציר רחוב מם׳

 i 744 (רחוב הטייסים)!
 6142 [-פרט לחלקות וחלקי חלקות הנמצאים מערבה מציר רחוב מס׳

 i 744 (רחוב הטייסים)!
ט לחלקי חלקות הנמצאים דרומה מציר רחוב מם׳ 744 (רחוב ר פ - 5143 

 ! הטייסים), ומערבה מציר רחוב מם׳ 1051 (רחוב עודד)!
 5146H החלקות וחלקי החלקות הנמצאים מזרחה מציר רחוב מס׳ 744

t (רחוב הטייסים) ! 
- פרט לחלקות 32 עד 41 ופרט לחלק מחלקה 234 הנמצא דרומה i 5156 
 | מציד הדרך מס׳ 731 (דרך הגבורה), ופרט לחלקי חלקות 2, 3,
 i 43,42, 45, 108, 233 הנמצאים צפונה מציר הדרך מם׳ 730 (דרך

 . השלום)!
 i!5158- פרט לחלקות 376 עד 382 הגובל בחלקות3 ואותו חלק מחלקה

i 380, 381, 1382 
 I !<163- חלקי חלקות הנמצאים דרומה מציר הרחובות מס׳ 730 (דרך

 ו השלום), ומזרחה מציר הרחוב מס׳ 1051 (רחוב עודד) ז
י חלקות 16, 17, 18, 25 הנמצאים מערבה מציר הכביש ק ל ח - ¡172 

 דאשוךלציון — דרך פתודתקוה >
- פרט לחלקות 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46 ופרט לחלקי חלקות 24,  173; ן
 35,34,33, 37, 38, 56, הנמצאים דרומה מציר הכביש תל־אביג—

 : J לוד*
ן-דרך ו  6174 חלקי חלקות הנמצאים מערבה מציר הכביש דאשוךלצי

 פתדדתקוה?
- פרט לחלקי חלקות 30 עד 34 הנמצאים מזרחה מציד הכביש | 175 

 ראשון־לציון — דרך פתח־תקוה!
י החלקות הנמצאים מערבה מציר הכביש ראשון־לציון — ק ל ^ 6177 
 דרך פתח־תקוה, ודרך ברוחב של 20 מטר המקשרת את הכביש

 ראשון־לציון — דרך פתח־תקוה!
 178• — חלקים מחלקות 171,1, 174, 175 הנמצאים מערבה מציד הכביש

 ראשוךלציון — דרך פתח־תקוה!
 i¡ 179— פרט לחלקי חלקות הנמצאים. מזרחה מציר הכביש ראשון

 !! לציון — דרך פתח־תקוה ז
 184 ו—פרט לחלקות 20,18,15,2 וחלקי חלקות 36,24,1 ד40 הנמצאים

t מערבה מציר הכביש ראשון־לציון — דרך פתח־תקוה i 

 185 ו—חלק מחלקה 4!
— חלקות 10, 132, 135, 275 וחלק מחלקה 12 (דרך) הגובל בחלקות  187 ו

I 1275,10 
 i ;06 — חלקות 6 עד 87, 99 עד 104, חלקי החלקות 2, 138 (דרכים),

 11 הגובלים בחלקות המפורטות!

 :, ז׳ רנ ri תשכ״ב, 14.12.1061



 6211— חלקה 4־ב׳ וחלקי חלקות 5 (נהר), 6 (דרך) הגובלים בחלקה
 4־ב׳, וחלק מחלקה 3 (דרך), הגובל בגוש 6210 !

 6233 — החלקות 22, 29, 85 עד 96, 105, 106, 157 עד 161, 183 עד 192
 וחלק מחלקות 45,10 (דרך), 193 (דדך);

 6235 — פרט לחלקות 50, 54,52, 78 עד 86׳ 99, 124, 125, 184 עד 189,
 197 עד 202, 326 עד 331, 460 עד 493, 498 עד 508, 512, 598,
 611,599 עד 638 ופרט לחלקי חלקות 5, 182,102, 228, 497,494

 כמסומן במפה ז
 6236 — פרט לחלקות 4, 5, 6, 44,8 עד 92,91,59 ופרט לחלק מחלקה 61

 כמםומן במפה!
 6643—חלקות 20, 21, 22, 24׳ 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43,
 45, 46, 48, המחצית המערבית של החלקות 49, 50, 51 (דרך)

.  וחלק מחלקות 54 ר75(דרך)
. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על עירית רמודגן(תיקון), תשכ״ב—1961״. m n 2 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״א בכסלו תשכ״ב (19 בנובמבר 1961) ח
m י שד הפניפ n מ ח ) 

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבני־ברק בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *׳ מתקינה מועצת עידית בני־
 ברק חוק עזר זה:

׳ במקום סעיף  תיקו! טעי1*1 1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לבני־ברק (היטל עינוגים), תש״י—1950 2
ב) יבוא: ) ת קטן פ ס ו ת ? 

 ״(ב) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצרט:
 ברטים שמחירו באגורות שיעור ההים5

 עד 40.8 16.5 אגורות
 למעלה מ־40.8 עד 48.8 23.5 אגורות

 למעלה מ־48.8 עד 52.1 80%. ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5 אגורות יהיו
 פטורות מהיטל

 למעלה מ־52.1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד שי7.5 אגודות
 יהיו פטורות מהיטל

 אולם על כרטיס להצגת קולנוע יומית שאושרה על ידי משרד החינוך והתרבות או
 על ידי העירייה כהצגת סרט חינוכי, אמנותי או דוקומנטרי־אמנותי, המיועד לנוער, שמחירו

 אינו עולה עלי 35 אגורות — יהיה שיעוד ההיטל 6 אגורות.״

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ,׳חוק עזר לבני־־ברק (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ׳׳ב—1961״.

 נתאשר. מ ש ה ב ג נ ו
 י״ב בכסלו תשכ״ב (20 בנובמבר 1961) ממלא מקום ראש עירית בני־ברק

 (חמ 86208)
• י • • א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 • שר הפנים
 1 עייר 1034, חוס׳ 1 מפי 414, עמי 1.

 2 מ״ת 77, תש״י, עט׳ 677; ק״ת 852, תשי״ט׳ עמי 457.
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 תיקוז טע י ף 1

 תיקון יעי;־ 2

 ביטוי פעי.״ 21

 תיקון התוספת.,

 פקודת העיריות, 1934
ת מים ק פ ם ר א ב ד ם כ י  חוק עזר לגבעתי

 ה לפי: סעיף 99, לפקודת: העיריות, 1934 מתקינה •מועצת עירית

 עזר לגבעתיים (אספקת מים), תש״ך—1960 2 (להלן — חוק העזר

 |נדרת ״המנהל״ יבוא:

 י — מנהל מפעל מים של העיריה, לרבות אדם אחד שנתמנה לענין
ר זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם״ 5 ז ע 1 

 [,.רשיון שרברב״ — בטלה.

 העזר העיקרי —
— בטלים! ( ג )  !הקטנים (ב) ד

 |) — יימחק.

 (העזר העיקרי — בטל.

 !מגזר העיקרי —
 1־ בטל!

 במקום פסקה (1) יבוא:
 :ל מטר מרובע של שטח המגרש 0.80

 |םף לזה לכל מטר מעוקב של נפח הבניה 0.45״
(א) יבוא:  במקום סעיף קטן

 בתוקף סמכי
 :גבעתיים חוק עזר זז;

 1. בסעיף 1 לח
 העיקרי) —

 .(1) במקום
 ״ ״המנ!
 חוי
 (2) ההגדרז

 האגרהלט״ק י האגרה
 באגורות המינימלית בלירות

— ( א)  ןם שהותקן מד־מים (סעיף 7 (
 בנין מגורים — לדירה — לחודש

 1)1 מ״ק ראשונים 12 1.20 לדירה
 !1 מ״ק נוספים או חלק מהם 20
 ל מ״ק מעל ל־16 מ״ק 30

 ני דירה שהצפיפות הממוצעת בה עולה
 שתים וחצי נפש לחדר, תינתן הנחה של
 21 לתצרוכת העולה על 10 מ״ק לחודש

 19 מ״ק לחדשיים•
 לצרכי השקאת גינות מסביב לבית
7i דשים אפריל — נובמבר בהגבלה של 
 11¡ — לכל 100 מ״ד או חלק מהם מהגינה
 וושקית (הג״ל לאחר 10 מ״ק הראשונים

 !דה לחודש) 8
 בית עסק או בית מסחר המשתמש במים
 יכי עובדיו בלבד .(רחצה ונקיון) משדד

 וודי או מחסן 20 —.1 לחודש

 ם׳ 414, עט׳ 1.
 מ׳ 1824. ״

 בסעיף 2 לחו׳:
 (1) הםעיפי
 (2) הסימן

 סעיף 21 לחו׳

 בתוספת לחול;
 (1) פריט 1
 .(2) בפריט::
 ״(1) •

 (3) בפריט י;

 ,(א) מ
0 
 ל'
 ל־
:  לו

!  ל

 עו

Yo, 

 א1
!) 
 בו
 מ
 ה!
 לז

J) 
 ל!
 מ>

.2 

.3 

.4 

 1 עייר 1934, תום׳ 1

 2 ק״ת 1046, חש״ר, !
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 האגרה למ״ק האגרה
 באגורות המינימלית בלירות

 (4) בית עםק המשתמש במים לצרכי עסק,
 משרד (שלא פורט בפסקה (3) ),בית מלאכה,
 בית חרושת או מוסדות (כולל מוסדות תעש

 יה, מוסדות ממשלה, צבא ואחרים) 12 —.2 לחדר
 ראשון

 —.1 לכל חדד
 נוסף

 (5) חקלאות 8
 (6) בניה 50

 (7) תעשיה או מפעל הצורכים יותר
 מ־100,000 מ״ק לשנה לפי הסכם

 מיוחד״

 (4) פריט 11 — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ב—1961״.

י ב צ ־ ן ן ב ו ע מ  נתאשר. ש
 ב׳ בכסלו תשכ״ב (10 בנובמבר 1961) ראש עירית גבעתיים

 (חמ 816414)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
ת ושלטים. דעו ר מו ב ד ה ב י נ ת נ  חוק עזר ל

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

, במקום סעיף  1. בתוספת השניה לחוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים), תשכ״א—1960 2
 3 יבוא:

 ״3. מודעה המתפרסמת דרך הארה, על ידי חשמל, זרחן או כל
 אמצעי אחד, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה—לכל מטר אודך, או

 חלק ממנו — ברוחב שאינו עולה על 50 ס״מ — לשנה 7.50
 לכל 50 ם״מ רוחב נוספים או חלק מהם 7.50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״ב—1961״.

י מ ע  ע. ב ן ־
 ראש עירית נתניה

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)

 >חמ 88605)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 :— שר הפנים
 1 עייר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 מ״ת 1067, תשכ״א, עמ׳ 265.
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 :פקודת המועצות המקומיות, 1941
 ה גן עזר לאשדוד בדבר החזקת יונים ועופות

 הנררות

 פי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י מתקינה המועצה
 י זה:

 צקומית אשדוד!
 לקת התברואה של המועצה, לרבות אדנ! שהמפקח העביר אליו את

 1ד זה, כולן או מקצתן!

 ת אדם;שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 ,ולים, תרנגולות, ברווזים, אווזים, תרנגולי־הודו וכיוצא באלה.
 החזקת עופות

 או יונים

 חוס המועצה עופות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה, אלא מתן דעיוז
 :ך, ולפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

 יה דשאי ליתן רשיון, לחדשו וכן לסרב לתתו או לחדשו.

 1ן רשיון או לחידושו תוגש למועצה בכתב ויצורפו אליה תרשים
 ו,מיועד להחזקת העופות או היונים.

 ביום 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן או חודש. ביטול רשיון

 יון תשולם אגדה של שתי לירות.

 וש רשיון תוגש לפחות חודש ימים לפני פקיעתו.

 דרישה לתקן
 או לנקות,

 אי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע, אם בעל הרשיץ —
 או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה!

 את המפקח מלבקר במקום בו מוחזקים עופות או יונים!
 |*ו אינו ממלא אחרי הוראה של ראש המועצה או של המפקח, הנוג־

 תקינה של לול העופות או שובך היונים ולנקיון בהם.

 גד. רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק עופות או יונים לתקן סטכויות הטפקח
 הם מוחזקים או לנקותו תוך התקופה, באופן ולפי התנאים והפרטים

 דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 מחזיק כאמור אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רש־
 זעבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.

 זאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי לברר
 עזר זה.

.  1דם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א)

'521 

 1154, עט׳ 119.

 תשכ״ב,.14.12.1961

 בתוקף סמכותה
 המקומית אשדוד חוק ע׳

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה ו

 ״המפקח״ — מפקח במ
 סמכויותיו לפי חוק:
 ״ראש המועצה״ — לר1:

 כולן או מקצתן!

 ״עופות״ — לרבות תר:

 2. לא יחזיק אדם ג:
 עופות בלול ויונים בש!

 3. (א) ראש המו:
 (ב) בקשה לו:
 ותיאור:מלא של המקוב

 (ג) רשיון יפק׳

 (ד) בעד כל ר

 (ה) בקשה לחי

 .4. ראש המועצה ר
 (1) מסו
 (2) מוני
 (3) מפו
 עת להחזק:

 5. (א) ראש המו:
 את הלול או השובך ב

 שנקבעו בהודעה.
 (ב) מי שקיבל

 (ג) לא מילא
 איה המועצה לבצע אח

 6. (א) המפקח ר
 אם נתמלאו הוראות חד
 (ב) לא יפריע

 ע״ר 1941, תוט׳ 1 ה:

 קובץ: התקנות 1204, ז׳ בט:



 מסירת הודעות 7. מסירת הודעה לפי דודהן עזר זה תהא כדין׳ אם נמסדה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מגני
 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 מקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
 בולט על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות, הנפוצים בתחום המוע־

 צה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

פ 8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות. י ! ! ׳ נ ע . 

ט י 9. לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר לאשדוד (החזקת יונים ועופות), תשכ״ב—1961״.  ד^

ם י י ר ט ח ב ו  נתאשר. ד
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961) ראש המועצה המקומית אשדוד

 (תמ 811502)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאשדוד בדבר שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים

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

 1. בחוק עזר זה—
 ״בעל בנין״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו.הבנין היה
 נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא ובין
 כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד;

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳
 כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה׳ רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם רחוב או מספדי
 בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב בהתאם לתכנית שנקבעה על ידיו.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב׳ מבעל בנין לבצע את העבודות-
 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים

 ו י ד  לבנינים שנקבעה על י
 (!) להתקין לוחיודמספר על גבי בנין ,׳

 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מםפר.

 הגדרות

 שלטים לציון
 שטות רחובות

 דרישה להתקין
 לוחית־טםפר

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טסי 1154, עט׳ 119.

 522 קובץ התקנות 1834, ז׳,ג9?ת חשכ״ב, 14.12.1901



 תתקנה ?וחיות־
 טספר ע?,ידי :ל'

 ראש המועצה

 מספרים ?בנינים
 חדשים ׳

 דחוקה תקינה :,;
 ש? ש?טי0

 !?,׳חיות־טספר ־;.׳'.

 איסור פגיעה
 בש?טיםא1

 ב?1חיות־מםפר

 איכיר הפרעה

 מסירת הודעה

 ענשים

 |לול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה

 ויבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 ים עבודה מהעבודות המנויות בםעיף קטן (א)• אלא בשני אלה:

 4 ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש המועצה!
 [גנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 |אי, באמצעות שליחיו ופועליה לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
 הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה, ולהיכנס לשם כך לכל
 [צ המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין

 |*גרה בשיעור שלוש לירות, הכל,לפי הסכום הגדול יותר.

 ןוילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר לפי התנאים שקבע
ים שנקבעה על ידיו. נ  מכנית המספרים למי

 ןק כל שלט או לוחית־מםפר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי

 הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או
 שהותקנו על בנינו.

 ילט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יםתירם
 שלט או לוחית־מםפד ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 (ב) ההודעה ח
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בנין 7;

 (ד) לא יבצע:׳
 (1) כשהו
ו י פ  (2) ל

 4. ראש המועצה ד.
 בסעיף 3, בין אם נמסרו
 מקום שיידרש. ביצע ר!
 את הוצאות הביצוע או

 5. נבנה בנין אחר ו
 ראש המועצה ובהתאם י:

 6. בעל בנין חייב -
 (1) להד

 לעין!
 (2) למס
 לוחית־מסו

 7. לא יפגע אדם ב
 מעין רואים, ולא ירשה י

 8. לא יפריע אדם ראש המועצה, לשליחיו או לפועליו, במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 (י חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפר
 אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 |י מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אי
 ה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס שבו
ה בשני עתוניס, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפ  דנה ההודעה או נתפ!מ |

 חות הוא בשפה העבריו

 9. מסירת הודעה ל
 או נמסרה ,במקום מגור
 חתו הבוגרים או לידי נ
 הערוך אל אותו אדם ל
 אפשר לקיים את המםי

 מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 סף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין

 ה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ם ש  |רא ,״חוק עזר לאשדוד (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים), ה

 10. העובר על הוד*:
 נמשכת, דינו — קנם 1
 או אחרי שנמסרה לו עי:

 11. לחוק עזר זה י
 תשכ״ב—1961״.

ם י י ט ח ר ב ו  ד
 ראש המועצה המקומית אשדוד

 נתאשר.
 ז׳ בכסלו תשכ״ב (15 ב, !ובמבר 1961)

 (חט 811503)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפניה
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר לבית־שאן ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י, מתקינה המועצה
 המקומית בית־שאן חוק עזר זה:

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לבית־שאן (אספקת מים), תש״ך—1960 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי) —

 (1) במקום הגדרת ״מנהל״ יבוא:
 ״״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה, לרבות פקיד אחר, שנתמנה לענין

 חוק עזר זה על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!״
 (2) ההגדרה ״רשיון שרברב״ — בטלה.

 2. הסעיפים 2 ו־20 לחוק היעזר העיקרי — בטלים.

 3. בסעיף 22 לחוק העזר העיקרי יימחק ״2(א)״ ו־״ד20(א)״•

 4. בתוספת לחוק העזר העיקרי —
 (1) פריט 1 — בטל!

 (2) במקום פריט 8 יבוא:
 ״8. אגדת מים (סעיף 7) לחודש —

 (א) במקום שהותקן מד־מים —
 (1) לשימוש ביתי׳ למשקי עזר עד 15 מ״ק 1.50
 'לכל מ״ק נוסף 0.12
 (2) לשימוש אחר עד 20 מ״ק 2.50
 למעלה מ־20 מ״ק עד 50 מ״ק לכל מ״ק 0.18
 לכל מ״ק נוסף 0.25

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מימ —
 (1) דירות ישנות בעיר העתיקה —.2
 (2) דירות אחדות 3.60
 (3) חדרי משרד, חדרי עבודה — לחדד ראשון 2.40
 לכל חדר נוסף 1.20

 (4) חנות, בית מלאכה׳ שאינו משתמש במים, מחסן
 שאינו משתמש במים לצרכי עבודה 3.60

 (5) מסעדה — בית קפה —15
 (6) מזנון — קיוסק לגזוז —10
 (7) אטליז —10
 (8) מאפיה —50

 . (9) מאפיה לפיתות — 6
 (10) בית חרושת לגזוז —.60
 (11) בית חרושת לקרח —120

 (12) בית חרושת שאינו משתמש במים לצרכי תעשיה
 כשהשטח הוא עד 50 מ״ר —.12
 לכל 50 מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של —.12

 1 ע׳׳ר 1941, תוס׳ 1 מט׳ 1154, עמי 110.

 3 ק״ת 1025, ת׳ע״ד, עמי 1420.

 קוביו התקנות 1234, ז׳ בטבת ת׳עב׳׳ב, 14.12.1901



 (13) סוס, גמל׳ פרד, חמור, פר או פדה, וכיוצא באלה —
 לכל ראש 1.20
 (14) עזים, צאן — לכל ראש 0.30

 (15) תחנת אוטובוסים —25
1 8  (16) חנות דגים —•
1  (17) קולנוע ־־־•8

 (18) גינה — חצר או משק עזר לכל 50 מ״ר או חלק
 ממם 0.75״

 בטל.

 ןדא ״חוק עזר לבית־שאן (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ב—1961״.

ב ק ו  א. ד
 :ובמבר 1961) ראש המועצה המקומית בית־שאן

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד  עזר לנחל־שורק ב

, מתקינה המועצה  לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 1¡ עזר זה:

 הגדרות

 האזורית נחל־שורק ז
 ;ות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה.

 אש המועצה תעודה׳ אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה אגרת תעודה

 ןין הנוגע לקרקעות, בנינים וירושות — שלוש לירות!
 ענין אחר — לירה אחת.

 אש המועצה׳ העתק מתעודד. ישלם למועצה אגרה בסך 50 אגודות. אגרת העתק

י י ט פ ת י ו ח נ ה ם ו ל ש  שאי ליתן תעודה או העתק ממנה, לאשרה או לקיימה, בלי כל ת

 ןטהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמ

 ים.

— בטל.  ^זורק (אגרת תעודת אישור), תשי״א—21951

 קרא ״חוק עזר לנחל־שורק (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1961״.

 מתשלום ־.

 ביטול

 השם

ם ו ר ק ג ח צ  י
 בנובמבר 1961) ראש המועצה האזורית נחל־שורק
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א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 וס׳ 113-1, עמי 110.
 ^׳500.

 :ת תשכ׳׳ב, 14.12.1961

 (3) פריט 10

 5. לחוק עזר זה י

 נתאשר.
 ז׳ בכסלו תשכ״ב (115

 (חמ 814116)

 ח

 בתוקף סמכות
 האזורית נחל־שורק ח
1 ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצ!
 ״ראש המועצה״ — לו

 .2 1 המבקש מאת
 אגוז ת אלה:

 \ (1) מ
 (2) בג:

 3. המבקש מאת

 4. ראש המועצה
 או בתשלום מופחת,

 טרתו אינה הפקת רוו

 5. חוק עזר לנחל

 6. לחוק עזר זה

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12

 (חט 84111)

 1 עייר 1941, תום׳ 1

 2 ק״ת 144, תשי״א,

 קוב׳ו התקנות t ,1234׳ ב!



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

 חוק עזר לנם־ציונה בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941ג, וסעיף 3 לפקודת
, •מתקינה׳ המועצה המקומית נס־ציונה חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 .1. במקום התוספת לחוק עזר לנם־ציונה (מס עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תופפת

 החלפת התוספת

 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 בית חרושת למוצרי גומי ומגפיים 400
 בית חרושת למוצרי קרמיקה ואביזרי חשמל 400

 בית חרושת לקרח ומחסני קירור —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 100
 המעסיק עובדים שבירים 250
 ביטוח — סניף 200
 בית מרקחת 165
 בית חרושת לשטיחים 40
 בית חרושת למי סודה 50

 הובלה — במכונית —
 עד :1 טונות כולל טנדר חקלאי 17
| עד 2 טונות 29  למעלה מ־
 למעלה מ־2 עד 5 טונות 50
 למעלה מ־5 טונות — פרט לדיזל 80

 דיזל 100
 זגג 45

 חנות —
 ארנקים 36

 ירקות — שמחזורה השנתי בלירות —
 עד 8,000 14
 למעלה מ־8,000 עד 10,000 27
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 40
 למעלה מ־20,000 55

 מכולת, שמספר לקוחותיה —
 עד 100 20
 101 עד 200 38
 201 עד 300 46
 301 עד 400 64
 401 עד 500 80

 501 ומעלה 100
 עופות, שמחזורה השנתי בלירות —

 עד 10,000 27
 למעלה מ־10,000 עד 25,000 53
 למעלה מ־25,000 60
 דגים 27

 תיאור המלאכה או העםק המס בלירות

1,500 
2,000 

300 

27 
34 

45 
55 

850 
1,000 

80 

48 
66 

60 
100 
135 

90 
120 
180 

150 

270 
380 
520 

80 

200 
800 

 אוטובוס — שירות עירוני ובינעירוני
 אספקת חשמל

 אספקת מים
 אטליז — שמספר לקוחותיו —

 עד 500
 501 ומעלה

 אטליז ומכירת עופות, שמספר לקוחותיו —
 עד 500

 501 ומעלה
 בנק — המעסיק עובדים —

 עד 5
 6 ומעלה

 בית דפוס
 בית מלאכה —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכירים

 בית מלאכה שמשתמשים בו בכוח מיכני
 המעסיק —

 בעל יחיד
 שני בעלים

 שלושה בעלים או יותר
 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —

 עד 2
 3 עד 4

 5 ומעלה
 בית מלאכה לתעשיית ארגזים ותיקונם —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —

 עד 10
 11 עד 20
 21 ומעלה

 בית חרושת לחמרי בנין, מרצפות, מדרגות,
 צינורות —

 שאינו מעסיק עובדים שכירים
 המעסיק עובדים שכירים שמספרם —

 עד 40
 41 ומעלה

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

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

 3 ק׳׳ת 1061, תשכ״א, עט׳ 183.

 526 סוב׳! התקנות 1234, ז׳ בטבת תשכ״ב, 14.12.1961



 עסס pbrt בלירות. תיאור המלאכה או העסמ המס גלידות
14 

100 

150 

220 
340 

24 
36 
50 

100 

24 
36 
50 

80 
165 
400 
90 
36 
80 

100 
230 

100 

200 
345 
460 

90 
66 

14 
27 
80 
40 

20 
27 
20 
60 
34 
24 
30 

230 
700 

 מדפדיה
 מחצבת אבן ומגרפה

 מסגריה מיכנית —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים

 המעסיקה עובדים שכירים שמספרם —
 עד 2

 3 ומעלה

 מסעדה ובית קפה — שמחזורה השנתי בלירות •
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 8,000
 למעלה מ־8,000 עד 12,000

 למעלה מ־12,000

 מזנון שמחזורו השנתי בלירות —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000

 מאפיה, למעט מאפיית פיתות ועוגות
 המעסיקה עובדים שמספרם —

 עד 5
 6 עד 10

 11 ומעלה
 משתלה

 מאפיית פיתות ועוגות
 מהנדס או אדריכל

 נגריה מיכנית לייצור רהיטים —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים

 המעסיקה עובדים שכירים

 נגריה מיכנית לנגרות בנין —
 שאינה מעסיקה עובדים| שכירים

 המעסיקה עובדים שכיר+ם שמספרם —
 עד 2

 3 עד 10 ו
 11 ומעלה

I סוחר או סוכן פרי 
 סוכנות נפט

 סנדלר או חייט —
 המבצע תיקונים בלבד

 המבצע תיקונים והזמנות
 עורר־דין ונוטריון

 עודךדין
 עגלון —

 עם בהמה אתת
 עם 2 בהמות ומעלה
 פחח לעבודות כלליות

 פחח לאוטומובילים בלבד
 צביעת מכוניות

 צבעי עצמאי — שאין לו מקום עסק קבוע
 צלם וצרכי צילום

 קולנוע — שמספר מקומות הישיבה בו —
 עד 500

 501 ומעלה

36 
70 

120 
230 

40 
80 
90 
66 
66 
40 
64 

24 
36 
55 
90 

115 

40 
60 
95 

40 
64 
40 

36 
55 
40 
36 
30 
60 
90 
0,50 

350 
0,05 

17 
17 
12 
45 

28 

40 
60 

35 
55 

36 
24 

 רות •

 בלירות —

2! 

 יה השנתית

1 
2; 
50 

 נתי בלירות •

25 

 השנתי

 בלירות —

 , תיאור;המלאכה, או!

 ־ת תשלום

 יה — לכל עוף

 :ירים
 זמספרם —

 :וץ למס הכנסה
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 חנות•—
 מספוא, שמחזורה השנתי.בי

 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 00!
 למעלה מ־25,000 עד 00

 למעלה מ־50,000
 חמרי בנין, שמחזורה השנו

 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 00(!

 למעלה מ־25,000
 זרעים ומכשירים חקלאיים

 נעלים
 חלקי חילוף לאוטומוביליב

 מכשירי רדיו וחשמל
 גלנטריה וסידקית — שמחו

 בלירות —
 עד 8,000

 למעלה מ־8,000 עד 000
 למעלה מ־15,000 עד 100
 למעלה מ־25,000 עד 30׳

 למעלה מ־000׳50
 מנופקטורה — ,שמחזורה ו;

 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 0(

 למעלה מ־25,000
 כלים וכלי בית — שמחזור

 בלירות —
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000
 טפרים ועתונים

 רהיטים — שמחזורה השנוי
 עד 20,000

 למעלה מ־20,000
 תמרוקים

 צעצועים ודברי ילדים
 צמר

 ממתקים ומשקאות משכר״
 טרקטור לשיבוש חקלאי תנ!

 כוורן — לכל כוורת
 כריית קורקר

 לול שיש בו 50 עופות רמו
 מחלק נפט
 מחלק חלב
 מחלק קדח

 מונית

 מספרה —
 שאינה מעסיקה עובדים :
 המעסיקה עובדים שבירים

1 
2 ומעלה : 

 מספרה לגברות
 משרד להנהלת חשבונות ו״

 מכבסה —
 ראשית

 סניף

 קובי! התמות 1234, ז׳ בטב!



 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
 שיווק פרי —

 חברה מקומית לשיווק פרי הדר 560
 חברה ארצית לשיווק פרי הדר 250
 שען 20

 שרברב —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 20
 המעסיק עובדים שכירים 30

 תעשיית יינות ומשקאות משכרים אחרים 115
 תעשיית חמרי בנין ומוצרים פלסטיים 400
 תעשיית מוצרי חשמל 150
 תעשיית מפיות ומפות פלסטיק 150
 תיקון קפיצים לאוטומובילים 180
 תיקון אופניים 40
 תיקון אוטומובילים 80
 תיקון תקדים 45
 תיקון דדיו 36
 תיקון חשמל באוטומובילים 60

 תחנת דלק —
 עד 4 משאבות 250
 5 משאבות ומעלה 400

 תעשיית בלוקים —
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים 40

 המעסיקה עובדים שכירים 115״

 תיאור המלאכה או העסק המט בלירות
 קבלן לבנין, כבישים, ביוב — יחיד, אגודה, חב
 רה, או שותפות — שהיקף עבודתם במקום

 לשנה בלירות —
 עד 10,000 50

 למעלה מ־10,000 עד 25,000 100
 למעלה מ־25,000 עד 50,000 200
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 400
 למעלה מ־100,000 עד 150,000 600
 למעלה מ־150,000 עד 250,000 850

 למעלה מ־250,000 1,500
 קיוסק —

 ללא מכירת מעדנים 14
 י עם מכירת מעדנים 24

80 
40 
11 
2.50 

80 
'50 
40 

 לכל פרה

 רופא או מרפא שיניים —
 עם מכונת רנטגן
 בלי מכונת רנטגן

 רוכל
 רפת — 2 פרות ומעלה

 ריכוז חלב וחלוקתו
 ריכוז ביצים

 רצעו

 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 המס לשנת 1961/62 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם בעד

 שנת 1961/62 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—
 1961״.

ן ו ר י ו מ ה י ל  נתאשד. א
 ז׳ בכסלו תשכ״ב (15 בנובמבר 1961) ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (חמ 84106)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תחילה ״ .

 הוראות מעבר

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה של האורן כ ו ל ה ת ת טוואי ה ר ב ד ר ה ב ד  חוק עזר לקרית־מלאכי ב

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית קרית־מלאכי 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 ?
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קריחרמלאכי;

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 118.
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 חובה ?הדביר
 טוואי התהלוכה

 ש? האורז

 הוראות ?הדברת
 טוואי התהלוכה

 ש? האורז

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 סמכות רא׳צז
 המועצה

 מטירת הודעות

 ענשים

 השם

 למעשח בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחה למעט אדם
 מיון ?

 1מ המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית«
 ג אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 •וזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 ״.נמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 |ה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות
ך בהתאם לפרטים  וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כ

 !ה.

.  ןול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א)

 הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 יי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 4 הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 1. רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 !דרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה•

ם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי ! 

 חוק עזר זה תהא כדין׳ אט נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 |־ כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 ם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 מסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
 רסמה בשני עתונים, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 ד

 מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לירות, ואם עבר על הודאות
 השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד. העבירה נמשכת, דינו—
 ל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 זרי הרשעתו בדין.

 א ״חוק עזד לקרית־מלאכי (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),

י ד ד ע ב ו ו  ד
 ,ובמבר 1961) ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 ״מחזיק״ — אדם המחזי
 הגר בבית מלון או בו
 ״נכסים״ — קרקע שבת!
 ״ראש המועצה״ — לרב!
 עזר זה, כולן או מקצ!

 2. בעל נכסים או ה:
 (להלן — הזחל) וקניהב

 3. (א) ראש המוע
 סעיף 2 להדביר את הזוו
 ולתנאים הקבועים בהוז

 (ב) ההודעה תנ

 (ג) אדם שקיבל

 4. לא מילא אדם אוי
 המפורטות בהודעה של!׳
 העבודה הדרושה להדבו

 5. (א) ראש המוע
 ולעשות בהם כל מעשה

 (ב) לא יפריע
 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה ל5!
 או נמסרה במקום מגור
 משפחתו הבוגרים או לי
 רשום הערוך אל אותו 1
 אם אי אפשר לקיים את

 שבו דנה ההודעה או נו;
 לפחות הוא בשפה העבר

 7. העובד על הודאד
 סעיף 3 (ג) והמועצה לזו
 קנם נוסף שתי לירות ל
 מאת ראש המועצה, או!

 8. לחוק עזר זה ייקו
 תשכ״ב—1961״.

 נתאשר.
 י״ב בכסלו תשכ״ב׳(20 ו!

 (חמ 7650101)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר היטל עינוגים ב ד ה ב נ  חוק עזר לרענ

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

, בסעיף 1, במקום סעיף  תיקו! התוספת 1. בתוספת לחוק עזר לרעננה (היטל עינוגים)׳ תש״י—1950 2
ב) יבוא: )  קטן

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

 הרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 40.8 16.5 אגורות
 למעלה מ־40.8 עד 48.8 27 אגורות

 למעלה מ־48.8 עד 52.1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5 אגורות יהיו
 פטורות מהיטל.

 למעלה מ־52,1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.״

 חמם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב—1961״.

ק י נ ל ו ק  י. ש
 נתאשר. ראש המועצה המקומית רעננה

 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)
 (חמ 85425)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

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

ס עסקים ר מ ב ד ק עזר לשלחים ב  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *׳ וסעיף 3 לפקודת
׳ מתקינה המועצה האזורית שלחים חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים),.1945 2

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לשלחים (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

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

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

 3 ק״ת 884, תשי״ט, עט׳ 1063.
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 ״תופפת

 שיעורי המס לשנה
 תיאור המלאכה או העם? המס בלידות

 קבלן או קבלן משנה, לסלילת כבישים, להנחת
 צינורות מים וביוב, לחשמל, לעבודות מסג־ ;..

 רות, למכונאות, לנגרות, לעבודות בנין ולכל
 עבודות חקלאיות, בין שיש לו ג!שרד בתחום
 המועצה ובין שאין לו משרד בתחום המועצה׳

 שהיקף עבודתו בשנה הוא בלירות —
 עד 20,000 500
 למעלה מ־000׳20 עד 40,000 800

 למעלה מ־40,000 עד 100,000 1200
 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1500

 למעלה מ־250,000 2000"

 ועםק. המם בלירות

1000 
1000 
500 
500 
50 
50 
75 
75 

400 
500 

 תעשיה

 |ר זה היא ביום פרו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961). תחילה

א הוראות מעבר ו , ד  ווק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 961/62! ו
 ־םום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על חשבון המם
 ן העזר העיקרי, יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 ״חוק עזר לשלחים (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—1961״. השם

ה ס י כ ב  צ
 מבר 1961) ראש המועצה האזורית שלחים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ס פיגורים ר קנ ב ד ת זכרון-יעקב ב י מ ו ק מ ת המועצה ה | 

,  ןהתאם לםעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 ג
 ||ת זכרון־יעקב שלאחר תום ששה׳ חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם

 4 תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו,

 תיאור המלאכה או

 שיווק ירקות, פירות או גידר
 אספקת מים

 אספקת חשמל
 : אספ£ת_לחם_בחליק תו

 טרקטור
 צדכניה
 מסגדיה
 משאית,

 שירות אוטובוסים
 גידול אגבות

 2. תחילתו של חוק /1:

 3. הוראות סעיף 3 ל
 ישולם תוך 30 יום מיום ::
 לשנת 1961/62 על פי ח

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקר

 נתאשד.
 כ״ו בחשון תשכ״ב (5 בנ

 (חמ 85663)

י ו ב ל ק ע  י
 במבד 1961) ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 1434, עמ׳ 115.

 תשכ״ב, 14.12.1061

 פקוד

 הודעה על הה?

 מודיעים בזה כי -
 החליטה המועצה המקונ

 ברשומות, יווסף קנם פ,
 עסקים מקומי, ושלא שוי

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בו:

 .(חמ 82502)

 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם

 קובץ התקנות 1234, ז׳ בטבי



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

ם פיגורים ר קנ ב ד ת יהוד ב י מ ו ק מ ת המועצה ה ט ל ח  הודעה על ה

,  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים)״,1945 ג
 החליטה המועצה המקומית יהוד שלאחד תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, יווםף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ה כ ו ת  ם. ח
 נתאשר. ראש המועצה המקומית יהוד

 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)
 >חמ 831302)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1045, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

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

ם פיגורים נ ר ק ב ד א ב ת א ־ ר פ ת כ י מ ו ק מ ת המועצה ה ט ל ח  הודעה על ה

,  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 1
 החליטה המועצה המקומית כפר־אתא שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ר ד י ה ב  צ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית כפר־אתא

 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)
 (חמ 83442)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

 קוב׳ו התקנות 1,1234׳ נטבת ת&ב״ב, 14.12.1961



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

ס פיגורים נ ר ק ב ד נה ב ו י ת כפר- י מ ו ק מ טת המועצה ה | 

 ?תאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 י,
 ת כפרייונה שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 [ריט בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם

 |) תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ם ו ל ק ש ח צ  י
 ראש המועצה המקומית כפד־יונה

 |:מבד 1961)

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
 שר הפנים

 «14, עמ׳ 115.

 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ם, רי ו ג ס פי נ ר ק ב ד דה ב הו י ת נחלת־ י מ ו ק מ עצה ה  ת המו

, ̂מתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים).׳ 1945 1  
 !ת גחלודיהודה שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 1רים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם

 ם תוך ששה חדשים •מהמועד שנקבע לשילומו.

ד י מ  א. צ
 ראש המועצה המקומית נחלודיהודה

 פקודו

 הודעה-על הה

 מודיעים בזה כי
 החליטה המועצה המקו
 ברשומות, יווסף קנס פי-
 עסקים מקומי, ושלא שו1

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנ

 (חט 83424)

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מסי

 פקוד!

ל ה  הודעה על ה

 מודיעים בזה כי
 החליטה המועצה המקו>
 ברשומות, יווסף קנם פ>
 עסקים מקומי, ושלא שו

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 מ במבר 1961)

 (חט 84162)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם !»143, עמי 115

 סו3׳ו התמנות 1234, ז׳ כטבו! תשב״ב, 14.12.1901 533



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

ם פיגורים ר קנ ב ד ק ב ת קרית־ביאלי י מ ו ק מ ת המועצה ה ט ל ח  הודעה על ה

ה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 •י,  מודיעים מ
 החליטה המועצה המקומית קרית־ביאליק שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

י ק ד ל י נ ר ב  צ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קריחדביאליק

 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)
 (חט 852010)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1945, חוט׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.

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

ם פיגורים ר קנ ב ד ן ב ת קרית־טבעו י מ ו ק מ ת המועצה ה ט ל ח  הודעה על ה

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 •ג,
 החליטה המועצה המקומית קדית־טבעון שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ל ג ר ס ז ע י ל  א
 נתאשד. ראש המועצה המקומית קדית־טבעון

 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)
 (חט 82907)

א ר י פ ם משד. ש י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115.

 הובץ. חת>ןנות,1234, )׳ גטבת ת?3$;׳ב׳ 4.12.1961!



 זרשויות המקומיות (מם עםקים), 1945
 (סעיף 5)

 המועצה המקומית קרית־מוצקין בדבר קנם פיגורים י

׳  תאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים)׳ 1945 ג
 קרית־מוצקין שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ףם בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן ש ו ה ג ש  מ
 ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 *בר 1961)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1-4, עט׳ 115.

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

ס פיגורים ר קנ ב ד ם ב ת רכסי י מ ו ק מ עצה ה  |עת המו

 זאס לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 רכסים שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 ןים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ד ל  י. פ
 ראש המועצה המקומית רכסים

 2בר 1961)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 14, עט׳ 115.

 פקודת

 הודעה על החלט־

 למודיעים בזה כי בו
 החליטה המועצה המקומי
 ברשומות, יווםף קנם פיג!
 עסקים מקומי, ושלא שולן

 נתאשר.
 ד בכסלו תשכ״ב (12 בנו

 (וזמ 85214)

 1 עייר 1945, תוס׳ 1 מם׳ 5׳

 פקודת

 הודעה על החי

 מודיעים בזה כי ב׳
 החליטה המועצה המקומי
 ברשומות, יווסף קנס פיג
 עסקים מקומי, ושלא שול

 נתאשר.
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנו!

 (חט 85501)

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳(!

 קובץ התמזה 1234, ז׳ בטבת זו )כ״ב, 14.12.1961



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

 הודעה על החלטת המועצה המקומית רעננה בדבר קנם פיגורים י

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 11945,
ה שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו נ  החליטה המועצה המקומית רענ
 ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם

 עסקים מקומי, ושלא שילם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ק י נ ל ו ק ק ש ח צ  נתאשר. י
 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חט 85423)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1045, תוס׳ 1 מס׳ 1439, עמי 118.

 קונץ התקנות 1234, ז׳ בטבת ת׳טכ״ב, 14,12.1961
 הודפס־ ע״י המדפים, הממשלתי, ירושלים
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 1;6מיר 64 אג רות


