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 ע$וד
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י 1952 ־ - י . -« ׳ 10), תשכ״ב—1962 • • • ס מ ) ( ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה
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 הודעת החלפת שטרי בנק ומילווה חובה (סדרי הגרלה, מקומה וזמנה), תשכ״ב—1962 1955
, תשכ״ב—1962 • •׳•• 1956  כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות)
• • י 1958 • : . . • • ־ . . י . ״ י ר י מ ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״ ר מ  צווים בדבר ה
1900 • • • • • • • .  צו הקנייה מס׳ 678 .

 מדוד לשלטון מקומי
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 חוק עזר לגבעתיים (מם עסקים עירוני), תשכ׳׳ב—1962 • • • • • 1961
, תשכ״ב—1962 • • . • 1968 ( ן קו (תי ם) ח על כלבי ו ק י פ ) ן ו ת ע ג  חוק עזר ל
1989 . . ־ • • ׳  חוק עזר לחבל־יבנה.(צעצועים מסוכנים), תשכ״ב—1962 . . .
 חוק עזר למגדל־העמק (רוכלים), תשכ״ב—1962 • • • • . 1970
 חוק עזר למגידו (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—1962 . • • • 1972
1973 • : ־ • ק עזר למרום־הגליל (מס עסקים. מקומי) (תיקון), תשכ״ב—1962 • .  חו
 הודעה על החלטת המועצה המקומית פוריידיס בדבר קנס פיגורים . • • • 1974



 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—1961
ות בדבר סדרי הדין כפני ועדת ערר  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ״א—
, אני מתקין תקנות אלה:  1961 ג

 1. בתקנות אלה—
 ״ועדה״—ועדת עדר שנתמנתה לפי סעיף 12 לחוק!

 ״משיב״— יושב ראש רשות שמירה שנקבעה בהתאמ לסעיף 5(א) לחוק על ידי דשות
 מקומית או אם לא נקבעה רשות שמירה כאמור— הממונה על השמירה כאמור בסעיף

 5(ב) לחוק !
 ״דשות מקומית״— רשות מקומית לרבות ישוב שבתחומו נמצא מקום מגוריו של העורר!

 ״החלטה—החלטה בדבר הטלת חובת השמירה על העורר.

 2. כתב ערר יש להגיש במשרד המינהל המחוזי של המחוז או של הנפה שבהם נמצא
 מקום מגוריו של העורר.

 3. כתב ערר יוגש בשני עותקים תוך חמישה ימים מיום שבו נמסדה ההחלטה לעורר
 או מיום שבו הוצגה ההחלטה במשרדי דשות מקומית! לא הוגש כתב עדר בזמן האמור
 והועדה סבורה כי היתה לעורר סיבה סבירה להגשתו באיחור, רשאית הועדה להאריך את

 המועד להגשת כתב הערר לתקופה שתקבע.

 4. כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא כוחו.

 5. הוגש כתב עדר יישלח למשיב עותק אחד של כתב הערר.

 6. יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר! הזמנות יישלחו לעורר ולמשיב לפחות
 חמישה ימים לפני המועד האמור.

 7. הממונה על השמירה כאמור בסעיף 5 (ב) לחוק יכול להיות מיוצג לפני הועדה על ידי
 היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

 8. הועדה תשמע תחילה את טענות העודר ולאחד מכן את טענות המשיב! הועדה
 רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.

 9. לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח
 שההזמנה נמסרה לו, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.

 10. ־ הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו, לדחות
 את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.

 11. הועדה רשאית לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא
 מסתמך.

 12. רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר בהתאם לתקנה 11,
 יודיע על כך בכתב לבעל הדין השני שלושה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק

 של הודעתו ליושב ראש הועדה.

 הגדרות

 מקום
ת ערר ע נ  ה

 מועד
 ?הגשת עדר

 חתימת הערר

 עותס ?מעיב

 קביעת מועד
 ?׳טמיעת הערר

 ייצוג ע? ידי
 ,היועץ המשפטי

 ?ממיע?ה

עת הערר  עסי

 התייצבות
 בע?י הדיז

 דחיית הדיו!

 הגשת תצהיר

 התייצבות
 ?חסידה שכנגד

 1 ם״ח 346, תשכ״א, עמ׳ 169.

 1948 קובץ התקנות 1313, כ׳ באייר תיצוכ״ב, 24.5.1962



 13. הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנה 12, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה תצהיר כראיה
 ראיה, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכי לחקירה שכנגד זולת אט

 :היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.

פ י ם נוםפי טי  14. הועדה רשאית להורות לעורר,או למשיב להגיש פרטים נוספים הדרושים לבידוד טו
 הערר.

 15. הועדה תדון ותפםוק בערר תוך שלושים יום מהיום שבו הוגש כתב העףף, ,. ,. ט.-עד לטיזז
 , ,. י .. י • י .־ • • י . החלטה •

 16. , החלטת הועז־ד, תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב:ראש ושני הבדיה. י.ח?טת הועדה
ק ת ע ה ת ר י ם  17. העתק מאושר של החלטת הועדה יישלח לעורר ולמשיב סמוך בכל האפשר למתן ט

ה ט 5 ח ה  ההחלטה. ה

ו־ עררים ז  18. הועדה רשאית לאהד עדרים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת טי
 ם ל ו כ  החלטה אחת ב

 (!) אם העדרים הוגשו על החלטה אחת, או
 ><'• (2) ,. אפ כרוכותבהם אותן בעיות משפטיות או עובדתיות, או בעיות משפטיות - ;,׳,-' :',:"׳•

 או עובדתיות דומות.

 19. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (מדדי הדין ה׳»כ
 בפני ועדת ערד), תשכ״ב—1962״.

ף ס ו  ט׳ באייר תשכ״ב (13 במאי 1962) ד ב י
) : שר המשפטים•: י 7 6 5 2 0 ™ 

 הגדרות

ס סו  א,יםור רי
 בחומר מםובן

כ כו  הגביה רי
 מהאוויר

 וגמכשירי ריסוס

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
 . תקנות•'בדבר הגבלת ריםרם ליד שטחי הדרים .

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 •? אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״אזור מוגן״ — רצועת קרקע ברוחב של 200 מטר המקיפה מטע של הדרים ז

 ״חומד מסוכן״ — כל אחד מהחמרים: פרתיון, ד.ד.ט., דיאלצרין וסאוין בכל הרכב שהוא.

 2. לא יעסוק אדם בריסוס או באיבוק בחומר מסוכן בתחום אזור מוגן.

 3. לא יעסוק אדם בתחום אזור מוגן בריסוס או באיבוק על ידי קוטלי חרקים (איננד
 ; קטיסידים) וגפרית. כשהריסום או האיבוק מבוצע מן האוויר או באמצעות מכשירים המופ

 עלים על ידי הדף אוויר.

, השם ( ט ו ף ך ן י ן ע ט ד מ י  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (הגבלת ריסוס ל
 תשכ״ב—1962״.

ן י י  משה ד
 שד החקלאות

 ב׳ באייר תשכ״ב (6 במאי 1962)
 (חגו 738012)

 1 ם״ח 206, תשט״ז, עם׳ 79.

ות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1949 והתקנ ב׳  קו



 פקודת הטלגרף האלחוטי
ות בדבר מקלטי טלביזיה  תקנ

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלחוטי ג

 1. בתקנות אלה —
 ״בעל רשיון״ — לרבות כל אחד מבני משפחתו של בעל הרשיון הגר אתו?

 ״מקלט טלביזיה״— תחנה אלחוטית לקליטה של שידורי תמונות וקול«
 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משדד הדואר או אדם שהוסמך על ידיו.

 2. לא יתקין אדם ולא יחזיק מקלט טלביזיה אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאי הרשיון.

 3. בקשה לרשיון תהא לפי הטופס שבתוספת ותוגש למשרד הדואר.

 4. מבקש רשיון חייב — כשיידרש לכך על ידי המנהל — להוכיח את אזרחותו.

 5. לא יתקין אדם מקלט טלביזיה אלא באופן שיאושר על ידי המנהל.

 6. המנהל דשאי בכל זמן סביר לבדוק מקלט טלביזיה ואופן התקנתו.

 7. (א) לא ישתמש אדם במקלט טלביזיה באופן העלול לגרום הפרעות—
 (1) לקליטת שידורים במקלט טלביזיה אחד או במקלט רדיו!

 (2) לשירותי השידור ולקשר טלגרף אלחוטי.
 (ב) המנהל רשאי להטיל הגבלות על שימוש במקלט טלביזיה לגבי תחום תדרים.

 8. (א) משושה העובדת ליד, מעל או מתחת לחוט כוח עילי, לרבות חוט חשמל או
 טלגרף, תהא מוגנת בפני מגע עם חוט כאמור« אמצעי ההגנה למניעת המגע יהיו להנחת

 דעתו הסבירה של בעל החוט.
 (ב) הופעל מקלט טלביזיה על ידי מקור מתח חיצוני העולה על 24 וולט, לא יקויים

 קשר ישיר בין מקור המתח החיצוני לבין המשושה.

 9. (א) המנהל רשאי להתיר לבעל רשיון להשתמש במקלט טלביזיה באופן זמני שלא
 במען הנקוב ברשיון) אולם אם הוא סבור שהשימוש האמור אינו זמני דשאי הוא לבטל את

 ההיתר ולדרוש מבעל הרשיון לקבל רשיון נוסף.
 (ב) אדם המשתמש במקלט טלביזיה שלא במען הנקוב ברשיון, ישא עמו את

 הרשיון.

 10. נקלטה שלא במתכוון תמונה או ידיעה שאינה מסוג התמונות או הידיעות שלשם
 קליטתן הותר השימוש במקלט טלביזיה, לא יגלה בעל הרשיון ולא ירשה לאחר לגלות את
 תכנן, מקורן, תעודתן, קיומן או דבד קליטתן, לשום אדם מחוץ לפקיד שהורשה לכך על ידי
 הממשלה או לבית משפט מוסמך, ולא יחזור על תמונה או ידיעה כאלה בכתב או בכל דדך
 אחרת! בעל הרשיון לא יעשה כל מעשה המהווה פגיעה בזכות היוצרים שתהא קיימת בכל

 ענין שנקלט באמצעות מקלט טלביזיה.

 11. לא ימכור בעל רשיון ולא יעביד בדרך אחרת מקלט טלביזיה בשלמותו או בחלקו,
 אלא לאדם שיראה לו רשיון בר־תוקף! בעל הרשיון יודיע מיד למשרד הדואר על המכירה

 או ההעברה בציון השם, המען ומספר הרשיון של מקבל ההעברה.

 הגדדות

 התקנת מקלט
 ט5בי!יה
 והחזקתו

 בקשה לרש י ח

 חובת המבקש

 התקנת מקלט
יה ז  טלבי

 בדיקת מקלט
יה ז  טלבי

 הנבלות בשימוש
 במקלט טלביזיה

 משושה

 מקלט טלביזיה
 מטלטל

נות  קליטת תמו
 או ידיעות

 אסורות שלא
 במתכוון

 מכירתו או
 העברתו של

 מקלט טלביזיה

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קנ״ב, עמ׳ 1519.

 1950 קוב־ז התקנות 1813, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962



 12. (א) פקע רשיון, חייב בעל הרשיון לבקש את חידושו. תירוש ר׳־זיו!
 (ב) בעל רשיון המבקש חידוש הרשיון חייב להראות את טופס הרשיון שניתן לו

 לגבי אותו מקלט טלביזיה או העתק ממנו אפ הטופס אבד או.הושמד.
ן ו ד תוקף הראי ח א  13. (א) תקפו של רשיון שניתן לפי תקנה 2 הוא מהיום בו ניתן עד השלושים ו

 בדצמבר של אותה שנה.
 (ב) חודש רשיון לפי תקנה 12 יהיה תקפו מהיופ בו פקע הרשיון עד השלושיפ

 ואחד בדצמבר שלאחר אותו יופ.

ם הר׳״יי' פ ו  14. הרשיון לפי תקנה 2 יהא בטופס שיאושר על ידי שר הדואר. ט
 15. המנהל רשאי לערוך בקורת על רשיונות שניתנו על פי תקנות אלה > בעל הרשיון בקורת ע?

 חייב להראות בכל זמן סביר למנהל, לפי דרישתו, את מקלט הטלביזיה ואת הרשיון.

 16. עם העתקת מקום מגוריו יודיע בעל הרשיון למנהל את מענו החדש ויציין בהודעת!־ מע! בעל
 , הרשיון

 את המספד הסידורי של הרשיון.
 17. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי(מקלטי טלביזיה), תשכ״ב—1962״. יי׳"0

פפת  תו
 (תקנה 3)

 ד.ט.

 . • י ׳ מדינת ישראל

 משדד הדואר

 טופס לבקשת רשיון להתקנת מקלט טלביזיה או להחזקתו

 שם המבקש
 שם המשפחה שש פרטי מס׳ תעודת הזהות

 מען המבקש ,
 י שפ הרחוב מס׳ הבית או שס בע5יו העיר

 מקלט הטלביזיה נמצא במען

 מקלט הטלביזיה נרכש מאת
 שם הבעל הקורס

 מענו המלא טס׳ רשיונו

 תאריך רכישת מקלט הטלביזיה

 תאריך חתימת המבקש.

 אני מאשר.
ם ח נ מ ־ ן ב פ י י  כ״ח בניסן תשכ״ב (2 במאי 1962) ח

) המנהל הכללי של משרד הדואר ז 6 0 2 ! ? י מ ח  ג

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שר הדואר

 קוב״ז התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1951



 פקודת תעריף המהס והפטורים, 1937 •
 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949

 צו בדבר שינויים בתעריף המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 193,7 *, הסעיפים 14 (א)
, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, אבי מצווה לאמור: י  (שינוי תעריף), תש״ט—1949 י

, אחרי סעיף 7 !*. 1. בצו תעדיף המכס והפטור (תיקון התוספת מס׳ 78), תש״ך—1960 י  חוספתסעי
 7א,

 יבוא: .
 ״תחילי׳ 7א. תחילתו של סעיף 1 לצו זה לגבי גזעים וענפים מעץ אשזר המכר

 ווגים לפי פרט 224 היא ביום כ״ה בשבט תש״ך (23 בפברואר 1960)״.

ס 2. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס׳ 78) (תיקון), ש  ה

 תשכ״ב-־1962״.

ל ו כ ש י א ו  י״גבאיירתשכ״ב (17 במאי 1962) ל
0 72801) שר האוצר « 

 1 ע״ר 1937, תיס׳ 1 טס׳ 714, עמ׳ 183.

 2 ע״ר תש״ח, תום' א' מם׳ 2, עמ׳ 1.

 8 פ״ח 19, תש״ט, עמי 154.

 4 ק״ת 1016, תש״ד, עט׳ 1208.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

פ 1, איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז, צמודות למדד יוקר המחיה ט י מ י ט  פ

ה של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ, נושאות ריבית צמודה כאמור של 5% לשנה ם מ  ה

 או ריבית,בלתי צמודה של 6% לשנה, בסכום כולל של חמישה מיליון לירות, שיעמדו
 לפדיון בשנת 1967 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום ט׳ באייר תשכ״ב (13 במאי
 1962) — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס

.  בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה2

. לצו זה ייקדא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 10), תשכ״ב—1962״. a m 2 

ל ו כ ש י א ו  י״ב באייר תשכ״ב (16 במאי 1962) ל
) שר האוצר 7 2 6 5 מ ° ח ) 

 1 ס״ח 201, תשט״ו, עמ׳ 52.

נת ישראל, נוסח חדש 6, תשנ״א, עט׳ 120.  2 דיני מדי

 1952 קוב׳ז התקנות 1313, ב׳ באייר תשכ״ב, 24,5.1962



 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החםהון(ערבות למילוות והנחות ממס
 הכנסה), תשט״ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ס מ » ר י מ  1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז, צמודות למדד יוקד המחיה פ
ת הכנפה י ב י ו ר ך, א 5 •לשג  של בנק משכנתאות לשיכון בע״מ׳ נושאות ריבית צמודה כאמור של %

 בלתי:צמודה של 6% לשנה, בסכום כולל של חמישה מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת
 1967 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום י׳ באייר תשכ״ב (14 במאי 1962) — ההכנסה
 :מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש

.  לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממם הכנסה)(מם׳ 11), תשכ״ב-—1962״. השם

ל ו כ ש י א ו  י״ב באייר תשכ״ב (16 במאי 1962) ל
1 שד האוצר 7 2 6 5 ט 0 ח ) 

׳ג«׳ 52. :  1 ס״ח 201; תשט״),

פח חדש 6, תשב״א, עט׳ 120. ו ת ישרא5, נ נ י מדי נ  ־ די

 חוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961

 צו בדבר שינוי האזור העירוני של תל־אביב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 *, אני מצווה
 לאמור:

 1. האזור העירוני של תל־אביב כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני(שינוי האזור העי־ שינוי האזור
, ישונה על ידי הכללת האזור המפורט בתוספת והוראות תל-אביב'"  רוני של תל־אביב), תש״ט-^1949 2

 החוק יחולו על האזור העירוני של תל־אביב כפי ששונה.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963). תחי5ח

 3. לצו זה ייקרא.״צו מס הרכוש וקרן פיצויים (שינוי האזור העירוני של תל־אביכ) השט
 (תיקון), תשכ״ב—1962״.

 1 ם״ח 337, תשכ״א, עטי 100.

 2 ק״ת 7, תשייט, עמי 151 : ק״ת 1035, תש׳׳ד, עט׳ 1668.

 קוב׳ו התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1953



 תופפת
 גושים וחלקות רישום קרקע(ועד בכלל)

 בתוספת זו — ״מפד,״ — מפה הערוכה בקנה מידה 1:10000 והחתומה ביד שד האוצר.

 הגושים: 6610,6609, 6621 בשלמותם.

 החלקות: 6 עד 78,17 עד 105, בגוש 6615.
 3 עד 40,39,28,26, בגוש 6616.

 2 חלקים צפוניים של חלקות 1 ו־3 בגוש 6620.
 תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.

 העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים, בי״ס שמידט, רח׳ הלל,
 ירושלים, במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים, דרך יפו 9, תל־אביב, במשרדי עידית תל־אביב,
 ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל אדם זכאי לעיין

 בהם בשעות 10—12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

 כ״ז בניסן תשכ״ב (1 במאי 1962)
ל ו כ ש י א ו  (״« 723504) ל

 שר האוצר

 חוק מם רכוש דקרן פיצויים, תשכ״א—1961

 צו המכריז על אזור עירוני של הצור

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מס רמש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961 ג
 מצווה לאמור:

 1. האזור הכולל את הגושים והחלקות המפורטים בתוספת יהיה אזור עירוני של חצוד.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש וקרן פיצויים (אבדזה על אזור עירוני של חצור),
 תשכ״ב—1962״.

 תופפת

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 בתוספת זו — ״מסה״ — מפה הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר האוצר.

 הגושים: 13892,13890 בשלמותם.
 13846 — פרט לחלקות 9,6,4,2, וחלק צפוני של חלקה 8.

 13891 — פרט לחלקות 1 עד 65,3.

 אכרזה «5
 האזור העירוני

 סל הצור

 וזחילה

 1 0״ח 337, תשכ״א, עט׳ 100.

 1954 קוב*( התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ׳׳ב, 24.5,1962



 החלקות: 1, 10 עד 13, חלק מערבי של חלקה 14, חלק דרומי מערבי של חלקו! 15, 16 עד
 23, בגוש 13847.

 89 עד 92, חלק דרומי של חלקה 93, בגוש 13848.
 1, בגוש 13938.

 תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
 העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים, בי״ם שמידט, רח׳ הלל,
 ירושלים, במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים, בית הממשלה, צפת, במשרדי המועצה המקומית
 חצור, ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל אדם זכאי

 לעיין בהם בשעות 10—12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

 כ״ז בניסן תשכ״ב (1 במאי 1962)
ל ו כ ש י א ו  (חט23504״ ל

 שד האוצר

 תקנות החלפת שטרי בנק ומילווה חובה (תנאי המילווה),
 תשי״ג—1953

 הודעה בדבר םדרי הגרלה, מקומר! וזמנה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 (ג) לתקנות החלפת שטרי בנק ומילווה חובה (תנאי
 המילווה), תשי״ג—1953 אני קובע לאמור:

 1. ההגדלה לצורך פדיון הקרן של התעודות שנקבע ליום כ״ח במיון תשכ״ב (30 ביוני 1מ! ההגרלה
, ומקומה ל א ר ש ק י נ  1962) תיערך ביום כ״ו באייר תשכ״ב (30 במאי 1962) בשעה 12.00, במשרדי ב

 רח׳ לילינבלום 37, תל־אביב־יפו.

 2. בהגרלה כאמור יוטלו לתוך קלפי שתוכן לשם כך שמונה פתקים שאחד מהם מסומן סדרי ההגדלה
 בספרה 0 והשאר במספר סידורי מ־1 עד 17 יועלה פתק מתוך הקלפי ועלייתו של הפתק
 תיחשב בעלייתן בגורל של התעודות אשר מספריהן הסידוריים מסתיימים בספרה המ

 סומנת על אותו פתק.

 3. על ביצוע ההגרלה יפקחו לא פחות משני נציגי מינהל מילוות המדינה.

 4« על ההגרלה ייערך פרוטקול בו יירשמו הספרות שעלו בגורל ואשר ייחתם על ידי
 נציגי מינהל מילוות המדינה.

 5. להודעה זו ייקרא ״הודעת החלפת שטרי בנק ומילווה חובה (סדרי הגרלה, מקומה
 וזמנה), תשכ״פ—1962״.

 י״א באייר תשכ״ב (15 במאי 1962)
ל ו כ ש י א ו  >חמ 72245) ל

 שר האוצר

 1 ק״ת 384, תשי״ג, עט׳ 1353.

 פיקוח על
 ההגרלה

 ניהול
 פרוטוקול

 ההגרלה

 השם

 קובץ התקנות 1313. כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1955



 חוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961
ם ופיקוח על התמחותם  כללים בדבר רישומם של מתמחי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32 ר109 לחו?! לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—961! 1
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עודכי־הדין כללים אלה:

 1. חבר הלשכה הרוצה להיות מאמן לפי סעיף 29(4) לחוק יגיש ללשכה בקשת אישור
 לפי אותו סעיף, ויציין את הפרטים המזכים אותו לשמש מאמן.

 2. (א) הרוצה להתמחות יגיש ללשכה בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו
 תעודות׳ המוכיחות שהוא רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף 26 לחוק, ואישור בכתב מאת

 מאמן המוכן לקבלו כמתמחה.
 (ב) עם הגשת הבהשה תשולם האגרה שנקבעה לכך.

 3. אושרה בקשתו. 8מז המתמחה ייחשב תאריך קבלת הב^שה על ידי הלשכה כתאריך
 תחילת התמחותו.

 4. מאמן יכול לאמן מתמחה אחד בלבד, זולת אם התירה לו הלשכה לאמן מתמחה נוסף.

 5. עורך דין העובד כשכיר לא יורשה לאמן מתמחה שהיה שכיר של אותו מעביד לפני
 תחילת התמחותו; הוראה זו חלה גם על יחידה בשירות המדינה, למעט יחידה העוסקת

;  בעבודה משפטית בלבד. י

 6. היו למאמן משרדים אחדים, לא יאמן אלא במשרדו הראשי.

 7. אימון של מתמחה לא ייחשב כהתמחות אלא אם המאמן, או עורך דין אחר המורשה
 לאמן, מצוי במשרדו לפחות שלושים שעות בשבוע — ובכלל זה שהותו בבתי משפט וב־

 מקומות אחרים שבהם געשית כרגיל עבודת עורך־דין.

 8. מתמחה יעסוה בהתמחותו לפחות 30 ׳/עזעות בשבוע, מהן לפן־ןות 20 שעות לפני הצה
 רים, ואולם בתקופת פ^דת בתי המשפט מותר ׳להטות מכלל זה. ׳•''

 9. לא יעביד מתמחה יתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא בהיתר מאת הלשכה.

 10. מתמחה שאינו ב» בקביעות למקום התמחותו, יודיע על כך המאמן ללשכה, ורשאית
 הלשכה שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא שמר המתמחה על

 קביעות כאמור.

 11. (א) לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ־30 יום בשנת ההתמחות,

 (ב) נעדר מתמחה־^ל#־מ«מר יותר מ־30 יום בשנה, יודיע המאמן על כך ללשכה,
 וימי ההעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות״

 (ג) סעיפים קטנים (א) ד(ב) לא יחולו על העדרות מחמת מחלה עד 30 יום, או
 על העדרות לרגל שירות במילואים, או שירות לפי צו שד הבטחון בצבא־הגנה לישראל.

 (ד) נעדר מתמחה יותר מששה חדשים דצופיי׳י££*-דע£בי1ל^*ה רשאית הלשכה
 שלא להביא בחשבון תקיפת התמחותו את כל ימי ההקחותו שקדמו להיעדרותו, או את

 מקצתם. ׳׳ »

 בקשה לאישור
 כמאט!

 בקשה לרישוט
 ׳כמתמחה

 תחילת
 ההתמחות

 מספר
 :המתמחים

!  : םימ:לאיטו

 איטוז במשרד
 אחר

 נכחות המאמז
 במשרד

 זמני
 ההתמתות

עבודה אחרת : 

 קביעות
 בהתמחות

ת רו  האו
 המתכהה

• י ! ״ v -. 

 1 ס״ח 347, תשכ״א, עט׳ 178.

( התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962  1956 קוב,



 12. נע1ד המאמן ממשרדו. יותר מ"90 יום לשנת התמחות, ולא היה מצויבאותו משרד תעדרות מאמו
 עורך דין אחר הרשאי לאמן, יודיע על כך ללשכה, וימי העדרותו של המאמן העולים על 90

 :׳'׳' יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות. י

י ־ י צ י ה  ;13. המבקש שתקופת מתמחותו תופחת לו לפי סעיף 36 לחוק, יגיש בקשה לקיצור תקופת •בס«ח 5
, לאימות העובדות המפורנזות ההתמחות •י•"•־  : ההתמחות ויערף לבקשתו תעודות:ותצהיר לפי פקודת העדות 2

 :בבקשה.. יי־:׳

 :14. המאמן יגיש ללשכה בסוף כל שנת התמחות וכן בתום התמחותו של המתמחה אצלו די! וחשבון:על?
_ התמחות: ת 0 ן ן . מ ן ן מ א מ ן ה ש מ ן ד ך 1  דין.וחשבון על התמחותו של המתמחה אצלו! הלשכה רשאית ,

 :מחה ביאורים בקשר לדין וחשבון ופרטים נוספים, בין בעלי־פה ובין בכתב.
 15. מאמן הרוצה להפסיק התמחותו של מתמחה אצלו, יודיע על כך ללשכה! כן יודיע הפסקת

? צ א ת י ו ! מ א  על כך למתמחה לפחות 60 יום מראש, זולת אם קיבל היתר מהלשכה להפסיק את ההתמחות מ
 י במועד מוקדם יותר.

ם שבתוספת, הודעהע? ג«ר פ ו ט  '16. בגמד ההתמחות אצל!מאמן, יודיע המאמן על כך ללשכה לפי ה
 • •׳ ההתמחות

י השלמת ל כ ר ע ו ש י  17. נשלמה תקופת ההתמחות׳ יתן ראש הלשכה למתמחה, לפי בקשתן, א
 ההתמחות

 18. (א) אישור שניתן על ידי המועצה המשפטית לאמן יותר ממתמחה אחד ייחשב הוראות מעבד
 כאילו ניתן על ידי הלשכה.

 (ב) מתמחה שאושר לו על ידי המועצה המשפטית הסדר שעות שונה מן הקבוע
 בסעיף 8, רשאי לעסוק בהתמחות לפי ההסדר שאושר כאמור.

 19. המפר הוראה מהוראות החוק הנוגעות להתמחות ולאימון או כלל מכללים אלה, עובר עבירות משמעת
. , . • " ; ' . : . . . י  :עבירת;משמעת. :

 :20. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי־הדין(רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), השם

 תשכ״ב—1962״.
 תופפת .

 (סעיף 16)

 הודעה על גמר התמחות

 אני הח״מ (שם, תואר או תפקיד)
 מודיע בזה לראש לשכת עורכי־הדין כי מר

 המתמחה אצלי מיום...... עד יום.
 וכי בתקופה זו נעדר בימים

 העדות

 תאריך.

 חתימת המאמן

ך י י ד ט ש נ ט ו ד .  נתאשד. י
 י״ב באייר תשכ״ב (16 במאי 1962) יושב ראש המועצה הארצית

m של לשכת עורכי־הדין m ט ח ) 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 2 חוקי א״י, כרד אי, פרק נ״ד, עמ׳ 650.

 ק וביו ה תק נ ות 1313, ב׳ בא י י ר תשם׳ב, 24.5.1962 1957



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 ג, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה׳/ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך

 תופפת

 השטח
ו השטר י ר א  החלקה הגוש במטרים מרובעים מספר השטר ת

10.5.1953 2506 942 4349 27 
18.1.1938 205 7,258 4349 69 

ף ס ו  ד׳ באייר תשכ״ב (8 במאי 1962) ד ב י
 >חמ 70130) שר המשפטים

 1 ם״ת 316, תש״ד, עמ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—
, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין  1960 ג
 של נתניה במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

ו השטר י ר א  מספר השטר ת
 השטח

 החלקה הגוש בטטרים מרובעים

18.1.1936 29 7,957 7784 43 
22.6.1939 546 1,292 7804 28 
22.6,1939 546 4,552 7804 29 
22.6.1939 545 10,182 7805 1 
13.2.1936 72 10,215 7812 17 

1  ד׳ באייר תשכ״ב (8 במאי 1962) ד ב י י ס
 גחמ 70130) שר המשפטים

 1 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 1958 קוב׳( התקנות 1313, ב׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962



 פקודת ׳המסחר עם מאויב,.1939
 צו הקנייה מם׳ 678

 בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף 9 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 הסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני״מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 91 מיום 20.5.43, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1268 מיום 27.5.43,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אהרון בניש מבוקרסט (מם׳ סידורי 2).

 2. תהילתו של צו זה היא ביום ד׳ באייר תשכ״ב (8 במאי 1962).

ה ק ו ד ט * ש ן ד ו ה  ד׳ באייר תשכ״ב (8 במאי 1962) י
 (חמ 72010) הממונה על רכוש האויב

 1 עייר 1939, וווס׳ 1 מס׳ 923, עמי 79.

 2 ע״ר תש״ת, תום׳ א' טט׳ 2, עמ׳ 1.

י מ ו ק ד לשלכזון מ  מדו

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . צו בדבר המועצה האזורית געתון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמוד:  ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, במקום פרט  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 (יב) יבוא:

־ (יכ)ז  ״

 געתון

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה הערוכה בקנה מידה של 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים
 ביום כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962) ושהעתקיס ממנה נמצאים במשרד הפנים

 ובמשרד המועצה האזורית.

 טור א׳ טור ב'
 שם הישוב תחוס הישוב

 גושים וחלקות רישום קרקע(ועד בכלל)

 בוםתן־הגליל הגושים: 18120, 18129 בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהגושים 18043,
 18044, 18050, 18130,18119 המסומן במפה באות ״א״.

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

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256.

 קובץ התקנות 1313, ב׳ באי־ר תשכ״ב, 24.5,1962



 פור א׳ - טור כ׳
 שם הישוב תחום הישוב

 גושים וחלקות רישום קרקע(ועד בכלל)

 בית־העמק הגושים: 18472 עד 18476, 18478, 18482, 18483 ושטח הכפר ההדום
 קויקט בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהגושים 18471, 18691

 המסומן במפה באות ״א״.

 ברעמי הגושים: 18152, 18158, הכפר ההדום אום־אל־פרז׳ בשלמותם ואותו חלק
 מכל גוש מהגושים 18151, 18161,18160,18157, 18239 המסומן

 במפה באות ״א״.

 געתון הגושים: 18247, 18358, 18421, 18422, 18424, 18470, 18690 בשלמותם
 ואותו חלק מכל גוש 18155׳ 18237,18234,18233, 18426,18363,

 המסומן במפה באות ״א״.

 יחיעם הגושים: 18337, 18359,18341, 18958, 18959 בשלמותם ואותו חלק מכל
 גוש מהגושים 18340, 18342 עד 18345, 18362 המסומן במפה

 באות ״א״, 18423,18363, 18426 המסומן במפה באות ״ב״.

 כברי הגושים: 18156, 18163, 18242, 18338, 18339, 18350, 18351, 18354 עד
 18357 ושטחי הכפרים אט־טל, א־נהר, אל כברי בשלמותם
 ואותו חלק מכל גוש מהגושים 18155, 18157, 18243 המסומן

 באות ״ב״.

 לוחמי־הגיטאות הגושים: 18122, 18124, 18125, 18126, 18128, 18782 ואותו חלק מכל
 גוש מהגושיט 18116, 18119, 18121, 18123, 18127, 18131,
 18471 המסומן במפה באות ״ב״, וחלק משטח הכפר ההרוס

 םמריה הנמצא מזרחית לכביש בהריה — חיפה.

 מזרעה הגושים: שטח בנוי של כפר מזרעה בשלמותו ואותו חלק מכל גוש מה־
 גושים 18138,18137, 18140, 18141, 18144 המסומן במפה באות

 ״א״.

 נתיב־השיירה הגושים: 18238, 18241,18240 בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהגושים
 18239,18237 המסומן במפה באות ״ב״.

 סער הגושים: 18203, 18334, 18336 בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהנושים
 18151׳ 18202, 18204, 18208, 18335, 18340 המסומן במפה

 באות ״ב״.

 עברון הגושים: 18139, 18145, 18159, 18235, 18236 בשלמותם ואותו חלק מכל
 גוש מהגושים 18140, 18144, 18147, 18160, 18161, 18234 המ־

 סומן במפה באות ״ב׳/

 עין־יעקב הגושים: 18417 עד 18420 בשלמותם.

 1960 סוב׳ז התסנות 1313, ב׳ באייר תשב״ב, 24.5.1962



 טור ב׳
 תחום הישוב

ר א׳  טו
 שם הישוב

 גושים וחלקות רישום קרקע ועד בכלל
 18477, 18479 עד 18481, 18692 עד 18694, 18696 עד 18705
 בשלמותם ושטח הכפר ההדום עמקא ואותו חלק מהגוש 18691

 המסומן במפה באות ״ב״.

 עמקא הגושים:

 18118, 18142, 18232, 18143 בשלמותם ואותו חלק מהגוש
 18121 המסומן במפה באות ״א״ ואותו חלק מכל גוש מהגושים
 18141,18138, 18233 המסומן במפה באות ״ב״ ואותו חלק מכל

 רגבה הגושים:

 גוש מהגושים 18140, 18234 המסומן במפה באות ״ג״.

 18045 עד 18048, 18052, 18054, 18058, 18526, 18532, 18533,
 18758, 18780, 18781, 18783 בשלמותם ואותו חלק מכל גוש
 מהגושים 18044, 18049, 18051, 18055, 18130 המסומן במפה
 באות ״ב״, ואותו חלק מכל גוש מהגושים 18131,18127 המסומן

 שמרת הגושים:

 במפה באות ״א״.

 הגושים : 18244 עד 18246, 18248 עד 18256, 18352, 18353, 18360, 18361,
,18695 ,18671 ,18670 ,18661 ,18660 ,18427 ,18425 ,18414 
 18711, 18713, 18714, 18716, 18797 עד 18799, 18951 עד 18957,
 18960 ושטחי הכפר ההרוסים רבםיה, דהוד חרבון בשלמותם
 ואותו חלק מהגוש 18362 המסומן במפה באות ״ב״ ואותו חלק

 מכל גוש מהגושים 18243, 18423 המסומן במפה באות ״א״.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (געתון, תיקון), תשכ״ב—

 פקודת העיריות, 1934
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),1945

 חוק עזר לגבעתיים בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934*, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
 המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק עזר זה:

 ״עסק״—עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת הראשונה(
 ״סיטונאי״ או ״מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכלכלית של קניה בצודה ממושכת ובכמויות
 חשובות, אחסון כדי להבטיח הספקה ומכירה שנית למעבדים תעשייתיים, לצרכים

 מקצועיים ולסוחרים קמעונאים למעט הספקה לצרכים עצמיים(

 1962״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962)
 (חט 8001)

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — מועצת העידיה!

 ״עידיה״ — עירית גבעתיים«

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 411, עט׳ 1.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1430, עט׳ 115.

 סוביז התקגות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962



 ״עסק קמעוני״ — עסק שאינו עסק סיטוני ז
 ״עוסק״ — כל המנהל או העוסק בעסק בתחום העיריד. 9

 ״מס״ — מס עסקים עירוני המוטל לפי חוק עזר זה;
 ״ראש העיריה״ — לרבות פקיד העידיה שראש העידיה העביר אליו את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן >
 ״שנה״ — שנת כספים.

 חט5ת מס 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק או לכל חלק ממנה בשיעור
 הקבוע בתוספת הראשונה, אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק
 לפני 1 באוקטובר, והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך, ישלם אותה שנה מחצית

 המס בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים, ישלם מם בעד עסקו שבכל מקום ומקום.
 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מם בעד עסק אחד בלבד והוא

 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק הדש, ששיעור
 המס בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום

 מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

ס 3. (א) המם ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר מ  "׳"5י0 ה
 של השגה שבעדה מגיע המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1 באוק־

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המם בבת אחת

 תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 הודעות 4. (א) מי שעסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) ימסוד

 למועצה, תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום, הודעה נכונה על עסקו, בטופס שבתוספת
 . השניה.

 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור הודעה כאמור תוך חמישה עשר
 יום מהיום שהתחיל לעסוק.

 (ג) הודעה כאמור תימסר באופן נפרד לגבי כל מקום שבו עוסקים.
 (ד) אם לאחר מסירת הודעה לפי הסעיפים הקטנים (א) ר(ב) התחיל עוסק לעסוק
 בעסק שלא נכלל בהודעה או העביר את עסקו למקום אחר בתחום העידיה, ימסור הודעה

 על כך למועצה בטופס שבתוספת השניה, תוך חמישה עשר יום מיום השינוי.
 (ה) עוסק שחדל לעסוק ימסור הודעה על כך למועצה בטופס שבתוספת השלישית,

 תוך חמישה עשר יום מיום שחדל לעסוק.

ת 5, (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם שהוא, לדעתו, עוסק, שימסור לו מ מ ט  ס

ר תוך הזמן הנקוב באותו כתב כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע חוק עזר זה. י י י ע ש ה א  י

 (ב) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל זמן סביד לכל מקום בתחום העיריה כדי
 לבדד אם עוסקים בו.

 (ג) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (ב).
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 (ד) הטוען ששילם את המם ימציא ׳לראש העידיה, לפי דרישתו, תוך הזמן הנקוב
 בדרישה, כל קבלה שבידו על תשלום המם.

 6. מי שעובר על הוראות סעיף 4 או 5 (ג), דינו — קנס חמש מאות לירות, ובמקרה עבירות
 של עבירה נמשכת, קנס נוסף שתי לירות, לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה

 לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחדי הרשעתו בדין.

ל' — בטל. ביטי
 7. חוק עזר לגבעתיים (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1959 3 

 8. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962). תחילה
 9. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס לשנת 1962/63 הודאות טעבו

 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם בעד
 שנת 1962/63 לפי חוק עזר לגבעתיים (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1959, יראו אותו כאילו

 שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.
פ ( ־ ׳ י  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (מם עסקים עירוני), תשכ״ב—1962׳״. י

 תופפת ראשונה
 שיעורי המם לשנה

רות ר המלאכה או העסק הט0 בלי ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאו  תיאו

 אטליז ששטחו במ״ר — למעלה מ־16 עד 25 50
 עד 20 100 למעלה מ־25 75

 למעלה מ־20 עד 28 150 חנות לספרים ומכשירי כתיבה —
 למעלה מ־28 250 בלי צעצועים 30
 בית מרקחת •— , עמ צעצועים 48
 במרכז 100 חנות למכירת בשר עוף בלבד 40
ב צדדי 75 חנית לפרחים 10  ברחו
ת לדגים 40 ו  גלנטריה ששטחה במ״ר — חנ

 עד 16 18 חנות לרהיטים —
ב מרכזי 60  למעלה מ־16 30 ברחו
ב צדדי 30  גלנטריה וצעצועים ששטחה במ״ר — ברחו

ירקות — ת ו ת י פ ות ל  עד 16 30 חנ
ב מרכזי 45  למעלה מי16 50 ברחו
ן בלי בית קפה, פנסיון, חדרים מרוהטים ברחוב צדדי 30  בית מלו
ות לקרח 20  לכל חדר 15 חנ
ות לציוד סניטרי 25 ת קפה, מסעדה, מחלבה, מזנון, נקניקיה או חנ י  ג

רת וללא רשיון למכירת חנות לצבעים ושמנים 50 מו  בר — בלי תז
ת מכולת ששטחה במ״ר — ו  משקאות משכרים, ששטחו במ״ר — חנ

 עד 25 24 עד 18 35
 למעלה מ־25 עד 50 39 למעלה מ־18 עד 24 45
 למעלה מ־50 58 למעלה מ־24 עד 30 60

ת של 5 פ ס ו  עם רשיון למכירת משקאות משכרים ששטחו למעלה מ־30 לכל מ״ר נוסף, ת
ת לנעלים 35 ו  במ״ר — חנ
 עד 25 40 פרפומריה 35

ן בחנות — ו  למעלה מ־25 עד 50 75 סוכן למצרכי מז

 למעלה מ־50 110 עם רכב 80

 עם תזמורת 150 בלי רכב 40

ות לבדים או מלבושים חדשים 60  חנות לחמרי בנין ששטחה במ״ד — חנ

ות לגזוז עם רשיון למכירת משקאות משכרים 30  עד 16 30 חנ

 8 ק״ת 925, תשי״ט, עמי 1680.
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 תיאור המלאכה או העסק המט בלירות

ת — פ  ר
 עד 6 פרות, לכל ראש 3
ת ומעלה, לכל ראש 5 ו  7 פד

ניות הובלה — לכל מכונית 20  שירות מכו
 שירות מוניות — לכל מונית 30

 שען — מכירה ותיקונים —

 בבית 15
ות 30  בחנ
 שען — מכירה ותיקון תכשיטים 40
 אופסיקאי 30

 מחסן ברזל ישן 300
 אופניים או חלקי אופניים — מכירה או תיקון 30

ן 100  אופנועים או חלקי אופנועים — מכירה או תיקו
ות לאופנועים י '120 י ו כנ  סו

 ביח״ר לעישונים או כיבושים של בשר ותוצרת
 נקניק — שמספר המועסקים בה —

100 t 
ספת של 20  לכל מועסק נוסף, תו

 ביח״ר לאמאיל 2000

 ביח״ר לקרח —
 בלי בתי קירור 150
 עם בתי קירור 300
 תעשיית בלוקים ולבנים 25

ת חרושת לסוכר 2000  בי
 בית חרושת למסגרות משקפיים 120:

ת נייר, קרטון או נייר גלי —  ביח״ר לקופסאו
 שמספר המועסקים — 1 50
ת של 15 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 ביח״ר להדפסת בדים 1500

נות  עישון דגים או ייצור שימורי דגים בלי מכו
 המונעות בכוח מיכני שמספר המועסקים —

100 1 
ת של 10 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

נות  עישון דגים או ייצור שימורי דגים עם מכו
י שמספר המועסקים — מ י נעות בכוח מ  המו

250 1 

ת של 20 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 זגג —
 בלי ליטוש 20
 עמ ליטוש 50

 חשמל — הברה לייצור, אספקה או חלוקה 2000
 חקק מצבות 25

 מאפיה שמספר מועסקיה —

 עד 2 100
ת של 50 פ ס ו  לכל מועסק נופף, ת

 מוסך לתיקון מכוניות, חשמלאות, צבע וסיכה —
 עד 2 מועסקים 60
ת של 30 פ ס ו  לכל מועסק נוסף׳ ת

 תעשיית תוצרת חלב —
 עד 2 מועסקים 200
ת של 40 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

ות כל בו שמוכרים בה גם דגים, עופות,  חנ
לת 150  ירקות, בשר, מוצרי חלב, דברי מכו

 לזנות לחלקי חשמל ורדיו ששטחה במ״ר —
 עד 18 45
ספת של 3  לכל מ״ר נוסף, תו

י רדיו) ששטחה במ״ר — ל ב ) ל מ ש ות לחלקי ח  חנ
 עד 18 30

ת של 2 פ ס ו  לכל מ״ר נוסף, ת
ת לזרעים 30 ו  חנ
 חנות למספוא 40

פות —  לול שיש בו עו
 מ־50 עד 100 10

 למעלה מ־100 — לכל 100 עופות נוספים
ספת של 10  או חלק מהם תו
 מגרש למכירת חמרי בנין 75

 מחסן למכירת חמרי בנין 500

רות ששטחו במ״ר —  מחסן לסחו
 עד 20 100
 למעלה מ־20 150
 מכבד, סיד למכירה 30

— 0 ח  :מחלק ל
נית 50  ,במכו
 בעגלה או בכלי אחר 30
 מחלק נפט 50

 מחלק קדח —
ית 50 נ  במכו
 בעגלה 30

 מחלק חלב —
 עד 20 ארגזים ליום 25
 21 ארגזים ומעלה ליום • 35

 משקאות משכרים —
נות 100  ־. מכירה בסיטו
ות 40 נ  מכירה בקמעו

 משתלה —
 עד חצי דונם 30
ספת של 50  לכל חצי דונם נוטף, תו

לת בסיטונות —  מכו
 בלי כלי רכב 100
 עם כלי רכב 300
וסק 15  קי

ות לגזוז וממתקים —  חנ
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים . 20
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 30

ות, חברה להםפקת גז 100 כנ  סו
לת עם רכב 350  סיטונאי, ספק מכו
 אטליז למכירת בשר לא כשר 500

 קולנוע —
ת ישיבה 300  עד 400 מקומו
ת ישיבה ומעלה 750 מו  401 מקו

 קונדיטוריה, מאפיה — מכירת תוצרתן בקמ־
נות במקום 150  . עו
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ר המלאכה• 4#ף>?ו?, •י,•;:•-•-•:.־ הפט בלידות  : תיאו

ת פ ס ו ת  בתי מלאכה אוי בתי חרושת שלא נזכרו ב
ות נ  זו במקום אחר שאין משתמשים במסו

ני — לכל מועסק 10 נ נעות בכוח מי  המו
ר המוע־ >; פ ס מ . ם  שמשתמשים בכוח מיצגי א

 סקים —
36 1 

.15 ; . : ל ת ש פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 אולם נשפים ששטחו י . ./;
 עד 100 מ״ר 100

ספת של .-:־ג 1 ::);'  לכל מ״ר נוסף, תו

י ־׳¬ ״ מ ות לכלי בית ומטבח ששטחה ב  חנ
 עד 18 30
ת של 2 פ ס ו  לכל מ״ר נוסף, ת

 אוטובוס — שירות עירוני או בין־עירוני 2000

 בריכת שחיה 150:

 ביטוח — ייצוג חברות 100

ק עובדים —  בנק או סניף של בנק המעסי
 עד 4 1000
 5 ומעלה 2000

 חברה לייצור סרטי קולנוע 1500
ן בתים בתחום ו  מהנדסי. .המבצע עבודות תכנ

 העידיה שמשרדו בתחום העיריה ומספר
 המועסקים —

75 1 
ת של 50 ;•'•׳ פ ס ו וסף, ת נ  לכל מועסק,

 ספריה 20

ח וסניפים יי 75: ;  עתונים — משרד, בא כו

 רופא שיניים ״'.. י י 50

 רופא 75

 גני ילדים פרטיים —
 עד 10 ילדים 15
 למעלה מ־10 ילדים 30

 משרד תיווך לבתים ומגרשים 100

 טכנאי שיניים 50

 בית ספר לנהגות —
נית 30  לכל מכו

 לכל אופנוע 15 :

 קבלן משנה המעסיק עובדים 50

 קבלן צבע —
 שמספר המועסקים — 1 50
ת של 10 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 קבלן בתים —
 לכל חדר בניה 12

ות או מחסן 100  לבל חנ

 קבלן המבצע עבודות שונות, או ספק — \ :
 שהמחזור השנתי לרבות שכר עבודה והמרים

ת ומעלה — ו ר י  הוא 2000 ל
 לכל 1000 .לירות או חלק מהן 3

 ובלבד שהמס לא יפחת מ־20 לירות. .

ר -מלאבד! או העסק המם בלירות  ^::.:־י תיאו

נעות בכוח מיכני ת המו ו נ ה המשתמשת במכו ס ב כ  מ
 :׳:' שמספר מועסקיה — 1 40
ת של 20 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת
 חנות לקבלת כביסה 25

 מזוודות, ארנקים — מבירה וייצור 40

 :!מספרה לגברים — לכל מועסק 20
ת בלבד, ת או לגברו לגברו  מספרה לגברים ו

 יי י. שמספר זזמוע&קים-—1 40
ת של . 30 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 מייצר רעפים 500

 מרפדיד, —
 שמספר המועסקים — 1 25
ספת של 15  לכל מועסק נוסף, תו

 סלון ליופי 40

ן 2000  ביח״ר לשמנים וסבו

י  תעשיית מוצרי חשמל׳ שמספר:״המועסקים׳ —
 עד 5 300
ספת'ש> 40 ו וסף, ץז  ר: לכל; מועסק נ

 טחנת קמח 2000
 ביח״ר או בית מלאכה לאריגה, טוויה או

ת נעו ת המו ו נ  סריגה שאינם משתמשים במכו
 בכוח מיכני שמספר המועסקים —

 עד 5 50
ת של 25 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 ביח״ר או בית מלאכה •לאריגה, טוויה או סריגה
ת בכוח. מיכני נעו ת המו ו נ ם במכו  ,המשתמשי

 : שמספר המועסקיט — י י ;

 עד 5 300
ספת של 40  לכל מועסק נוסף, תו

ות גרפיות 400  תעשי
 קונדיטוריה, מאפיה, שמספר המועסקים —

45 1 

ת של 20 פ ס ו לכל מועסק נוסף, ת  ־

 ם י ק ס ע ו מ  שרברב שמספר ה
15 ! 
ספת של 10  לכל מועסק נוסף, תו

ת י  מייצר מרצפו
 עד 5 מועסקים 300
ת של 20 פ ס ו  ; לכל מועסק נוסף, ת
 בית דפוס בסידור י־ י׳ 50

ר מכונה לינוטיפ — לכל מכונה 100 דו בסי ס.  בית דפו
ת 2000 ו ב ת ו  בית חרושת לשיניים ת
 בית חרושת לגזוז ומיצים 300

 בית חרושת לסבון 100
 תעשיית שיש ומוזאיקה — שמסטר המועסקים —

 עד 5 300
ת של 20 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת

 תעשיית ופלים, בסקוויטים או סוכריות שמספר
 המועסקים —

 עד 3 50
ת של 20 פ ס ו  לכל מועסק נוסף, ת
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 תופפמ שניה

 לפי סעיף 4 לחוק עזר לגבעתיים (מם עסקים עירוני), תשכ״ב—1962

 לכבוד ראש עידית גבעתיים

 אני(אנו) החתום(ים) מטה מוםד(ים) בזה
 בהתאם לסעיף 4 לחוק העזר הנ״ל את ההודעה והפרטים הבאים:

 רחוב. .טלפון מסי. קומה.

 שטח בנוי במ״ד.... שטח בלתי בנוי
 במ״ר מספר החדרים

.... מס׳.... טל... . . . .  1. השם רח׳

 2. השם רח׳ מס׳,... טל...

 3. השם רח׳ מס׳.... טל...

 4. השם דח׳ מם׳.... טל...

 שותפים או מנהלים פקידים
 פועלים ..מוכרים

 עוזרים מתלמדים
 המספר הכולל של המועסקים

 1. רח׳.. מס׳ טל
, . . .  2. דח׳ מס׳ טל

 3. דח׳ מם׳ טל ,

 1. מען מקום העסק
 2. שם העסק או הפירמה

 3. הצורה המשפטית של העסק:
 האס זו חברה, אגודה שיתופית,

 שותפות או יחיד ן

 4. תיאור העסק, טיבו (קמעונות,
 סיטונות, יבוא, יצוא, מלאכה,
 תעשיה, החסנה, סוכנות, שיווק,

 הפצה, מסחר כללי), מהותו.

 5. תיאור מקום העסק (חנות,
 משרד, מחסן, בית חרושת, בית
 מלאכה, דירה פרטית, בלי מקום

 קבוע).

 6. השטח התפוס על ידי העסק
 ומספר החדרים

 7. שמות האנשים העוסקים בעסק
 (או שמות המנהלים במקרה
 של חברה או אגודה שיתופית)

 ומען מגוריהם

 8. המספר הכולל של המועסקים
 לרבות בעלי העסק, שותפיו

 ומנהליו בכל המשמרות.

 9. האם העוסק מחזיק מחסני סחו־
 רות או כל עסק במקומות אח־
 דים — המען של אותם המקד

 מות האחרים.

 10. האם הנך מחזיק בית מלאכה
 לייצור או לתיקון הסחורה
 שהנך מוכר? האם אתה מוכר
 את הסחורה שאתה מייצר במ־

 קום הייצור ?
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 פרטים מיוחדים לגבי עסקים שונימ
ה ב ו ש ק הפרטים המבוקשים ת ס ע  ם ו נ ה

 11. אולם תיאטרון, הצגות קונצרל מהו מספר מקומות הישיבה ?
 טים, נשפים׳ מסיבות או אםי־

 פות, בית קולנוע
 12. אטליז, חנויות מכולת

 13. ביטוח
 14. בית חרושת ובית מלאכה מכל
 הסוגים וכן תעשיה מכל סוג

 מהו מספר הלקוחות ?
 האם יש משדד ?

 מהו מספר המועסקים ?
 האס יש מכונה המונעת

 . . בכוח מיכני?
 מחלבה, מהו השטח?

 האם יש רשיון למכירת מש־
 קאות משכרים ז
 האם יש תזמורת ו

 מהו מספד המועסקים ?
 מהו מספד המכוניות?
 מהו משקלן המותר ן

ד ?  מהו השטח במ״
 האם השטח סגור ?

 מהו מספר הקמעונאים
 הקשורים אליו?

 מהו מספר המועסקים ?
 מהו מספר החדרים ?

 מהו מספר הכםאות ?
 מהו מספד העופות?
 שטח הבניה במ״ר?

 מהו היקף העבודה בלירות ?
 מהו מספר ראשי בקר או

 צאן?
 אני(אנו) התחלתי(נו) לעסוק בעסק האמור ביום ...בחודש. ....19

 (א) לא עסקתי(נו) בו לפני היום הנ״ל.
 (ב) לפני היום הנ״ל עסקו בו ה׳ שמכר/העביד לי(לנו)

 את העסק ביום... בחודש .......19.
. . . . . . . .  אני(אנו) התחלתי(נו) בעסק האמור, היינו .

 חלק/נוסף על העסק שעסקתי(נו) בו עד יום , חודש י..19.
 : (מחק את הטעון מחיקה) חתימה

 חתימה
 תאריך ... חתימה..

 15. בית קפה, מסעדה,
 נקניקיה ומזנון

 16. דקורציה, חייטות
 17. הובלה במכוניות משא או בטנ־

 דרים, מוניות
 18. החסנה, מגרשים לחניית מכו־

 ניות, משתלה
 19. סיטונאי מכולת

 20. מאפיה, קונדיטוריה
 21. מלון, פנסיון וחדרים מרוהטים

 22. מספרה
 23. גידול עופות

 24. קבלן בנין
 25. קבלן אחד

 26. רפת

תמת הפירמה  חו

 קובץ התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1902



 תופפת שלישית.
 לפי סעיף 4 (ה) לחוק עזר לגבעתיים (מס עסקים עירוני), תשכ״ב—1962.

 לכבוד ראש עידית גבעתיים
 1. אני(אנו) החתום(ים) מטה מוסד(יס) בזה
 הודעה כי ביום בחודש אני(אנו) חדלתי(נו) לעסוק

 בעסק ברחוב מס׳ אשד שמו (שם העסק)
 ואשד תיאורו, טיבו ומהותו היו..... ;....׳

 2. וכד הנני(נו) מצהיר(ים) כי העסק האמור חוסל ופורק ביום.........בחודש.........19
 וכי אני(אנו) לא מכרתי(נו) או העברתי(נו) את העסק או כל טובת הנאה בו לשוס אדם.
 3. וכן הנני(נו) מצהיד(ים) כי העסק האמור במקום האמור וכל טובת הנאה בו נמכרו/

.  הועברו לה׳ (לה״ה).. ברחוב מס/
 החל מיום..... בחודש 19.

 4. הנני(הננו) מצהימים) כי העברתי(נו) את העסק האמור בו את המחסן לדחוב .
 מם׳ וכי אני(אנו) אמשיך(נמשיך) לעסוק בעסק האמור או להחזיק במחסו

 האמור במקום החדש.
 תאריך ,.. חתימה

 חותמת הפירמה

י ב צ ־ ן  נתאשר. ש. ב
 כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962) ראש עירית גבעתיים

 (חמ 81642)

א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למיתון בדבר פיקוח על כלבים

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

. בסעיף 4 לחוק עזר לגעתון (פיקוח על כלבים)תשי״ט, —1959 2 (להלן — חוק העזר 0 v v 4 1 , י ק י ז  י
 . העיקרי), במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) ראש המועצה יגבה אגדה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגרה
 של 50 אגורות בעד כל לוחית־־מםפר״.

 החלפת פעי* 9 2. במקום סעיף 9 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״ענשימ 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות

 ואס היתד. העבידה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו
 נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה

 או אחרי הרשעתו בדין.״
ט 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשכ״ב—1962״. ש  ה

ד י א  נתאשר. •יוסף מ
 כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962) ראש המועצה האזורית געתון

א ר י פ ה ש ש ט מ י י ) ח 8 1 6 1 B מ ח ) 

 שר הפניט
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 110.

 2 ק״ת 901, תשי״ט, עמי 1288.

 1968 קובץ התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24,5.1962



 הגדרות

 ייצור צעצועים•
ים  מסוכנ

\  ומכירתם -

 הפעלת צעצועים
 מסוכנים

 בקמה ?מת;
 היתר •'׳7׳•':•

 מת! ה יתור : •.
ו  ותנאי

 פקיעת היתר :

 אגרות היתר .־'־•׳׳

ות כניסה'•• י  סמכו
י ;  ובקורת :

ס. פו  חובת אפוטרו

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
: חוק עדר לחבל־יבנה בדבר• צעצועים־'מסוכנים • • -  י : .

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ־1, מתקינה המועצה
 האזורית חבל־יבנה חוק עזר זה:

 4 בחוק עזר זה —
 ״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־יבנה ז
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה ו

 ״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה ז
 ״צעצוע מסוכך — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן >

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

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק
 מעסק אחר, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 4. : בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.
 י י . ו

 5. - ראש המועצה רשאי לתת היתר, לקבוע את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה של שלוש לידות,

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא. בהתאם לתנאי
 ההיתר.

 9. (א) פקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,
 כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 : (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו בדין או אחדי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה (צעצועים מסוכנים), תשכ״ב—1962״. השם

 •ענשיפ

י ת ר פ ה א מ ל  ש
 ראש המועצה האזורית חבל־יבנה

 נתאשר.
 י״ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962)

 (חמ: 831702)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

 קוב׳ו: התקנות 1313, כי. באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1969



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למגדל־העמק בדבר רוכלים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתן;

, כימי מנוחה — תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים !
t ״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק 

 ״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה 1
 ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים!

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

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — ברחוב או
 במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

 3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספד, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יגיח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 5. לא יקשור רוכל עגלה׳ דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד
 או למבנה אחר.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 6 לבין 21. .

 10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 21.

 11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא לפי רשיון.

 13. תקפו של הרשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

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

 2 עייר תש׳׳וו, תוס׳ א׳ מם׳ 4, עמי 12.

 קובץ התקנות 1313, ב׳ באייר חשכ״ב, 24.5.1902



 14. בעד מתן רשיון לעגלון• ישלם ממבקש לקופת ממועצת אגרו? בשיעור של שתי לידות, אגדת רשיח
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגדה לירה אחת בלבד.

י תחולה ל פ ן ע ו י ש ן ר ת י  15. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נ
 סעיף 2 לפקודת התעבורה 3•

ת ז א ״ , י ל א ש  16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה? ראש המועצה׳ ד
 הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לב
 עליהם> לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

ב י ם ת י ת  הרשיון, לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף 5

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש תבנית! של
ת י 5 ג  המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העידיה. ע

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין, לוחית־מםפר
" י ? ג ע  לוחיודמםפר שיתן לו ראש המועצה > הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם ?

 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלין בעד כל לוחית־מספר
 תשולם למועצה אגרה בשיעור של 50 אגורות.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם סידור טובי!
' י ? ג ע ?  מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה, ויעמוד בצדה האחורי של העגלה ע

 בשעת עיסוקה

 20. ראש המועצה, מפקח או שוטר, רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תב־ דרישה לסל?
ה 5 ג  ניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה• ע

 21. לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחד שנצטווה סילו? עגלות
 לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה׳ הדוכן,

 התבנית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו איסור הפרעה
 למפקח לפי חוק עזר זה.

 23. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה עגשים
 נמשכת — קנס נוסף של 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק (רוכלים), תשכ״ב—1962״. השם

י ט ו ר ד ל י א ב  נתאשר. צ
 י״ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חט 840109)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173.  דיגי מדי

 קובץ התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1971



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

 חוק עזר למגידו בדבר מם עמקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית מגידו חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר למגידו(מס עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), בסופה, יבוא:

 ״ספק דלק ושטני סיכה, ספק גז לבישול ולחימום
 שפדיונו לשנה בלירות הוא —

 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 15,000 150
 למעלה מ־15,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 25,000 250
 למעלה מ־25,000 עד 30,000 350
 למעלה מ־30,000 עד 35,000 450
 למעלה מ־35,000 עד 40,000 550
 למעלה «־40,000׳ עד 50,000 650

 למעלה מ־50,000 עד 60,000 800

 למעלה מ־60,000 עד 70,000 900
 למעלה מ־70,000 עד 80,000 1000

 למעלה מ־80,000 1200״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ׳׳ב (1 באפריל 1962).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
 לשנת 1962/63 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שבת 1962/63 ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגידו(מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ן ו ב י ב ת ק ע  י
 ראש המועצה האזורית מגידו

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 נתאשר.
 כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962)

 (חט 84001)

ם י י  ח

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1486, עמי 115.

 3 ק״ת 707, תשי״ז, עמי 1501 : ק״ת 1152, תשכ׳׳א, עמ׳ 1853.

 קובץ התקנות 1313, כ׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962



 החלפת התוספת

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

 חוק עזר למרום־הגליל בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית מרומ־הגליל חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 עזר זה.
 1. במקום התוספת לחוק עזר למדום־הגליל (מם עסקים מקומי),תשכ״א—1960 3

 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:
 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

ת דו י ל ר המלאכה או העסק הטס ג או ת תי ו ד י ל  תיאור הטלאבה או העסק המם ג

 מחצבה — לכל מ״ק תפוקה 0.10 .
י חוזה  קבלן או קבלן משנה, התאגדות, בין לפ
 ובין באופן אחר — לבניה לצבעות, לקידוח,
 לעבודות עפר, לסיוד, לטיוח, להקמת שלדי

 בנין, לאינסטלציה סניטרית או חשמלית,
 לריצוף, לבידוד לעבודות ציבוריות לנגרות,
 לחריש, להכשרת קרקע, להנחת קווי מים ולכל
 עבודה כיוצא באלה שהיקפם לשנה בלירות —

 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 100,000 700

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1000
 למעלה מ־250,000 2000
 אספקת חשמל 1000
, חקלאי, ומפעלים תעשייתיים 100  חברת לפיתוח כלכלי
200 

 800׳׳

 תחילה

 הוראות מעבר

ת דלק או ספק דלק  תחנ
 אספקת מים

250 
70 

100 

500 . 
25 

50 
200 
500 

25 
50 

150 
300 
50 

 מאפיה המספקת לחם- לישובי האזור
 חנות, צדבניה, או סניף של צדכניה

 מסעדה
ת שיווק  שיווק וקניית תוצרת חקלאית, לרבו

ק ב  וקניית ט
וסק  קי

ת חברות, פרטיים או ת טרקטורים בבעלו  תחנ
ר —י  אגודות שיתופיות — לכל טרקטו

 עד 100 כ״ס
 מעל 100 כ״ם

 שירות אוטובוסים ציבורי
 שירות להובלת משאות —

ית משא — נ  לכל טנדר או מכו
ות נ  עד 3 טו

ות נ ות עד 8 טו נ  למעלה מ־3 מו
ות נ  למעלה מ־8 טו

ות או לקולנוע ותי ת אמנ פעו  אולם.המשמש להו
 נגריה

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
 לשנת 1962/63 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם
 כל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1962/63 ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרום־הגליל (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—
 1962״.

ו ל י ש ל  א
 ראש המועצה האזורית מרום־הגליל

 בתאשר.
 כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962)

 (חט 83941)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפגים

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עטי 119.

 2 ע״ר 1945, חום׳ 1 מם׳ 1430, עמי 115.

 3 סייח 1078, חי8כ״א, עמי 513.

 !וב׳ז התקנות 1313, ג׳ באייר תשכ״ב, 24.5.1962 1973



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

 הודעה על החלטת המועצה המקומית פוריידיס בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 /
 החליטה המועצה המקומית פודיידים שלאחד תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשר
 מות, יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מם עסקים

 מקומי, ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ס ב ו ג ־ ל ב א א ק  נתאשד. ע
 י״ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962) ראש המועצה המקומית פוריידיס

 (חמ 84821)

א ר י פ ! ש ם פשו י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ד 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115.

׳ באייר ת׳מב״ב, 24.5.1862  קונץ התקנות 1313, נ

, ירושלי דות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי  אגו


