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ות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקו!)׳ תשכ״ג—1963  תקנ
ת מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטו01 (תיקי!), תשכ״ג—1963 ו א ר ו ה ) י מ ו א ל ת הביטוח ה ו  תקנ
ת (דרכים להשקעת כ5)פי חסוי), תשכ״ג—1963 פסו ת והאפוטרו ות הכשרות המשפטי  תקנ

 החלטת הכנסת בדבר הוראות המגדילות או המטילות היטלים
 צו הפיקוח על מצרכים: ושירותים (גפרורים), תשכ״ג—1963

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שינוי תואר) (תיקון), תשכ״5—1963
ג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ .  צו בדבר המרת מקרקעין מסו

 מדור לשלטון מקומי
י חולים), תשכ״ג—1963 . ת ב ) ( ת פ  צו איגודי ערים (אזור צ

ת (א) (קדימה, תיקון), תשכ״ג—1963 ו מי  צו, המועצות המקו
ת >ב)(שדרות, תיקון), תשכ״ג—1963 ו מי  צו המועצות המקו

, תשכ״ג-ך1963 ( ן יט)(תיקו ת בית המטבחי (אגרו פו י ב־  חוק עזר לתל־אבי
 חוק עזר למפעלות־אפק (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ג—1963

, תשכ״ג—1963 ( ן קו (תי ( מי ס עסקיט מקו מ ) ו נ ו א ־ ת י ר ק ק עזר ל ו ח ; 
, ותיקון), תשכ״פ—1962 — ן ת (מועצות אזוריות) (הגליל התחתו ו  צו המועצות המקומי

 תיקון טעות .
ן טעויות  תיקו



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ה ד ו ב ע י פגיעה ב ח מפנ טו ר בי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 38 ד115. לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני
 מתקין תקנות אלה:

י 3 1. בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד—1954 2—ן י נ ק 1 ת י ק י  ת

 (1) בתקנת משנה (א)׳ במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) (א) הוא מוסד ציבורי המתנהל כיחידת תקציב נפרדת! או

 (ב) (1) הוא מיועד להשגת רווחים ומתנהלים לגביו חשבונות נפר־
 דים של ריווח והפסד! או

 (2) הוא אינו מיועד להשגת רווחים ומתנהלים לגביו חשבונות
 נפרדים של הכנסות והוצאות.״

 (2) אתרי תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ג) רשאי מנהל ענף ביטוח נפגעי עבודה בשים לב למידת הסיכון של חלק
 המפעל לראותו כמפעל נפרד אף אם נתקיים בו רק אחד משני התנאים

 שבתקנת משגה (א).״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון);
 תשכ״ג—1963״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ו בשבט תשכ״ג(20 בפברואר1963) י
 >יזמ 75034< שד העבודה

 1 ס״ח 137, תשי״ר, עמי 6.

 2 ר,״ת 440, תשי״ד, עמ׳ 650 ; ק״ת 664, תשי״ז, עמי 593.

 חוק הבישוה הלאומי, תשי״ד—1953
יתם בי ג ח ו טו ם דמי בי ו ר תשל ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 40א ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

ח תמנה 5 1. בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), ? י  ת

, בסוף תקנת משנה (ב), יבוא ״בעד התקופה העולה על שני החדשים  תשי״ח—1957 2
 הקלנדריים הראשונים של החופשה ללא תשלום״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ו בשבט תשכ״ג(20 בפברואר 1963) י
) שד העבודה 7 5 0 3 מ 4 ח ) 

 1 ם׳׳ח 137, תשי״ר׳ עמי 6 ; ם״דו 235, תשי״ז, עמ׳ 178.

 1120 סובין התמנות 1424, י׳׳א כאדר תשכ״נ, 63>!1.;״7



 . חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תש^״ב—1962
י י י חסו פ ס ת כ ע ק ש ה ת דרכיש ל ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ׳! 1 ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 50 ר83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
 תשכ״ב—1962 •י, אני מתקין תקנות אלה: ! •

 1. אם לא הורה בית המשפט אחרת יושקעו כספי החסוי, במימי! שאינם דרושים לצרכיו
 השוטפים׳ באחת מהדרכים האלה: !

 (1) בניירות עדך שהוצאו על ידי המדינה או שהמדינה ערבה לפרעונם;

 (2) במםירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם ה»קעה משותפת בהתאם
 לסעיפים 36א עד 36ו לפקודת האפוטרופוס הכללי, 21644.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת
 כספי חסוי), תשכ״ג—1963״. ו.

 א׳ באדר תשכ״ג(25 בפברואר 1963) ו
ף ס ו ב י ר  ו

 שר המשפטים

 1 ם״ח 380, תשכ״ב, עמי 120.

 2 ע״ר 1944, תוס׳ 1 מס׳ 1380, עמ׳ 110 ; סייח 256, תשי״ח, עט׳ 152.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958 ו

ת היטלים ו ל ן 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 לתקנוורשעת־חידום (תשלומי חובה), 'ותשי״ח—1958 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעוד ההיטל של נפט גלמי), תשכ״ג—

 21963, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שחיו פטורים ממנו.

 נתקבלהבכנסת ביום ב׳ באדר תשכ״ג(26 בפברואר 1963) !

 (וזמ 74040) ו

ן ו ס ל ד י ה א ב  ב
 סגן יושב ראש הכנסת -

I .56 1 ם״ח 268, תשי״ט, עמי 18 ; ס״ח 365, תשכ״ב, עט׳ 

I .812 2 ק׳׳ת 1404, תשכ׳׳ג, עמי 

 קובץ התמנות 1424, י״א כאדר תשכ״נ, 7.3.1963



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ם. רי ר גפרו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6,5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
׳ אני מצווה לאמור:  1957 ג

 הסדרת הפחי 1. לא יעביר אדם במהלך עסקו לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או

 את ההחזקה על גפרורים בקופסה, לא ירכשם ולא יחזיקם כאמור, אלא אם הקופסה מכילה
 לפחות 45 גפרורים.

ם 2. המחיר המקסימלי לשתי קופסאות גפרורים — במכירה לצרכן — הוא 7 אגורות. י ר י ח  ט

 מקסימליים

 שמידת דיניש 3. צו, זה אינו בא לגרוע: מכוחו של כל דין אחר.

י 4. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גפרורים), תשכ״ב—1962 8 — בטל. י ט י  ב

ם 5. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גפרורים), תשכ״ג -1963״. ש  ה

ר י פ ס ס ח נ  ז׳ באדר תשכ״ג(3 במרס 1963) פ
) שר המסחר והתעשייה 7 4 1 1 0  >חמ 6

 1 סייח 240, תשי׳׳ח, עט׳ 24.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ר א ו ר שינוי ת ב ד  צו ב

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

! 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שינוי תואר), תשי״ח—1958*, במקום ף י ע  תיהו! ס

 ההגדרה ״מנהל״ יבוא:
 ״ ״המנהל״ — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),

 תשכ״א—1960 י׳.״

פ 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שינוי תואר) (תיקון), תשכ״ג— ש י  י
 1963״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ו בשבט תשכ״ג(20בפברואר 1963) פ
 שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 240, תש י ״ח, עמ׳ 24.

 2 מ״ת 786, תשי״ח, עמי 1058 ; מ״ת 870, תשי״ט, עט׳ 740; יו״ת 1021, תש״ר, עמ׳ 1333.

 3 יו״ת 1082, תשכ״א, עמ׳ 590 ; יףת 1422, תשכ״נ, עמ׳ 1065•

 1122 שובץ התמנות 1424, י״א כאדר תשכ׳ינ, 7.3.1963



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960

 .;:צו'?דגר:ח&רת;מקרקעין •מםוג׳«כ1ו1רוכח.״:לס1ג;*מירי״ :

 בתוקו* םמכותי לפי םעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—
 1960 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. ן

 תופפו!

 המטח ־• 1' השטח ?הטרח
פ | במטרים מרובעים בעי  החלקה , הגוש במטרים טרו

940 1 13.900 , 6629 40 
484 1 2.832 6629 47 

33.610 ! 33.610 6648 16 
160 ! 6.101 6648 31 

 32 6648 5.266 ן 4.090
1.536 1.536 6648 33 
3.699 27.650 6648 34 
5.595 ! 8.062 6649 26 

591 591 6649 30 
2.438 1 2.438 6649 31 
1.314 1 1.314 6649 32 
530 530 6649 33 

1.410 1 2.350 6649 34 
3.464 ! 3.464 6649 35 

332 ! 1.981 6649 112 
647 647 6649 162 
396 ! 396 6649 168 
 170 6649 74•• י • ! 74

782 28.012 6650 1 

ף ס ו ב י  ד
 שד המשפטים

 כ״ד בשבט תשכ״ג(18 בפברואר 1963)
 (חם 70180)

 1 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 קובץ התקנות 1424, י״א באדר תשכ״ג, 7.3.1963



 מדוד לסזלסון מקומי

 חוק איגודי ערים, תשט״ו--1955
י חולים ת ר ב ב ד ת ב פ  צו איגוד ערים לאזור צ

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 ג

ת ו נ ש ר : פ ן ק ראשו ר  פ
- ה  1. בצו ז

 ״איגוד״ — איגוד ערים המוקם לפי צו זה!
 ״המועצה״ — מועצת האיגוד; י י ;׳ יי׳ י ״

 ״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת! ־'
 ״שר״ — שר הפנים.

גוד : ייסוד האי י ג ק ש ר  פ

 2. מוקם בזה איגוד שייקרא ״איגוד ערים לאזור צפת (בתי חולים)״. . .

 3. תחום האיגוד הוא שטחן של הרשויות המקומיות.

 4. תפקידי האיגוד הם, הקמת בתי הולים והבטחת האשפוז והטיפול הרפואי בהם.

 5. לביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד — באין הוראה אחרת בצו זה —• הסמצויות הנתונות
 לרשות מקומית על פי כל חיקוק, ולענין זה, בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב״עיריה״,
 ב״מועצה מקומית״ או ב״רשות מקומית״ יראו כאילו מדובר ב״איגוד״, ובכל מקום בחיקוק
 שמדובר בו ב״ראש עיריה״, ב״ראש מועצה מקומית״ או ב״ראש רשות מקומית״ יראו

 כאילו מדובר ביושב ראש המועצה. ;

עצה : המו י ש י ל ק ש ר  פ

 6. המועצה תהא ,של השעה חברים נציגי הרשויות המקומיות! כל רשות מקומית
 תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה, או מבין עובדיה, במספר הנקוב מול שמה בתוספת.

 7. תקופת כהונתה של המועצה היא שנתיים, אך עליה להמשיך בכהונתה עד שתיכנס
 לתפקידה מועדיה חדשה.

 8. המועצה תכונס לישיבתה הראשונה על ידי השר, או מי שהוסמך על ידיו לענין
 סעיף זה, לא יאוחר מ־14 יום לאחר שנבחרו רוב חבריה, והוא ישמש יושב ראש בה עד

 שייבחר יושב ראש המועצה.

 9. יושב ראש המועצה רשאי לכנס ישיבת המועצה בכל עת ובלבד שתתקיים ישיבה
 לפחות אחת לשלושה חדשים.

 .10. יושב ראש המועצה יכנס ישיבת המועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי
 שליש לפחות מחבריה.

 11. לא כינס יושב ראש המועצה ישיבת המועצה תוך ארבעה עשר יום מיום שהוגשה
 דרישה כאמור, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה לכנס ישיבת מועצה ולדון
 בסדר היום הנדרש! בישיבה שכונסה כאמור ישב ראש חבר המועצה שחתם ראשון על

 הדרישה, ואם נעדר — מי שייבחר לכך על ידי המועצה.

 הגדרות

ד גו  הקמת האי

גוד  תחום האי

גוד  תפקירי האי

גוד ת האי מ ו כ מ  ם

 הרכב המועצה

 תקופת כהונתה
 ש? המועצה

 ישיבה ראשונה

 ישיבה רגי?ה

 ישיבה ש5א
 מז המניז

 ישיבה ש5א
 מן המני!

 «5 ידי חברי
 המועצה

 1 ס״ח 176, תשט״ו, עמ׳ 48.

 1124 קובי!,התקנות,1424, י״א באדר תשכ״ג, 7.3.1963



 12. רוב חברי המועצה כשהיא בהרכבה המלא מהווה מנין הוקי בישיבותיה. מנין. חוקי

 סדרי עבודת
 המועצה ,

 יי׳עיבותיה

ות • י  סמכו
 המועצה

 ביטו? בחירת
 חבר המועצה

 התפטרות .••׳ .
 חבר המועצה

 העדר מישיבות.
 המועצה

 מי5וי
ייס ו  ׳מקומות פנ

 שטירת תוקו!
נים ו  הדי

 13. המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הודאה
 אחרת בצו זה. 1

 14. בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונימ לאיגוד!

 15. דשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה במועצה !ולבחור אחרי במקומו!
 לביטול ולבחירה כאמור יהיה תוקן* מיום מתן הודעה בכתב ליושב ראש המועצה.

 16. חבר המועצה דשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
 המקומית!שבחרה בו עם העתק ליושב ראש המועצה! להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן

 ההודעה לראש הרשות המקומית.

 17. חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצו|פים, או משלוש ישיבות
 רצופות — אס היו בשלושה החדשים פחות משלוש ישיבות — יחדל להיות חבר המועצה,
 מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא־הגנה לישראל או ברשות המועצה! על
 חדילה כאמור יודיע יושב ראש המועצה בכתב לרשות המקומית, שמטעמד, כיהן לפני

 חחדילה. ו

 18. חדל חבר מועצה לכהן׳ תבחר הרשות המקומית שבחרה בו חבר אחר במקומו.

 19. אי־מילוי מקום שנתפנה אינו פוסל אתי עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה.

 בחירת יושב
 ראש הטועצה

 בחירת סנן
 יושב ראש

 כהונת היושב
ו י נ  ראש וסג

עצה וסגני)״ ש המו א ג ר ש ו : י י ע י ב ק ר ר  פ

 20. המועצה תבחר, בישיבתה הראשונה, באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

 21. המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.

 22. (א) נבצר מיושב ראש המועצה לפזגול או חדל לכהן כיוש1| ראש.וטרם נבחר יושב
 ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו — |
 (1) סגן היושב ראש — אם יש סגן אחד בלבד« • ו

 (2) הסגן שהמועצה תמנהו לכך — אם יש יותר מסגן אחד!
 (3) חבר המועצה שהמועצה תמנהו לכך — אם נבצר מהםגן או מכל הסגנים

 לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.
•  (ב) יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו לכהן באחד מאלה: ו

 (1) חדלו להיות חברים במועצה! !
 (2) התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה! ו

 (3) הועברו מכהונתם על ידי המועצה!
 (ג) החלטת המועצה להעביד יושב ראש המועצה או סגן יושב ראש המועצה
 מכהונתם לא תהיה בת־תוקף, אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו
 בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה! אולם אם ההעברה מכהונתם היא מחמת הרשעה

 לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון׳ די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.
 (ד) חדלו יושב ראש המועצה או סגנו היחיד לכהן או שהועברו מכהונתם, תבחר
 המועצה במקומם יושב ראש או סגן אחר מבין חבריה, תוף שבועיים מיום/?ונתפנה מקומם,

 בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה׳ על ידי מזכיר המועצה ושתנוהל על ידיו.
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 23. יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה
 של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

 24. (א) יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שגה, ולא יאוחר מאשר
 שלושה חדשים מתום שנת הכספים, להכין דין וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך

 השנה שחלפה.
 (ב) הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו׳ בתיקונים או שלא
 בתיקונים, ידאג יושב ראש המועצה לכך שלפחות שלושה העתקים ממנו יישלחו לשר

 ולפחות העתק אחד לכל רשות מקומית והעתק אחד למבקר המדינה.
 (ג) האיגוד רשאי לפרסם את הדין וחשבון בצורה שתיראה לו.

 25. (א) יושב ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאצול לסגנו כל תפקיד מתפ
 קידיו וכל סמכות מסמכויותיו, וכן הוא רשאי כאמור לאצול לחבר אחר של המועצה מתפ־־

 קידיו או מסמכויותיו לענין מסויים.
 26. יושב ראש המועצה או סגנו או חבר אחד הממלא תפקיד או המשמש בסמכות של
 יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 25, רשאי׳ באישור השר, לקבל מקופת

 האיגוד משכורת בשיעור שתקבע המועצה באישור השד.

ת ועובדיפ עדו : ו י ש י מ ק ח ר  פ

 27. המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ בענינים או
 במקרים מםויימים, ככל שתטיל עליהן המועצה.

 28. לפחות מחצית מחברי ועדה יהיו חברי המועצה.
 29. יושב ראש של הועדה ייבחר על ידי המועצה.

י ׳ י ' ׳ . י  י י

 30. המלצותיה של הועדה טעונות אישור המועצה, אך רשאית המועצה, בהחלטה שנת
 קבלה ברוב של שני שלישים מחבריה המשתתפים בהצבעה, להעביר ענין מסויים לועדה

 להחלטתה הסופית.
 31. ועדה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה

 ודיוניה.
 32. (א) האיגוד רשאי להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם, ובאישור
 השד — את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם! כן דשאי הוא, מסיבה מספקת

 ובהחלטה של דוב חברי המועצה, להפסיק עבודתם של עובדים או לפטרם.
 (ב) המועצה תמנה גזבר ומזכיר.

: חוזים והצעות י ש ק ש ר  פ

 33. יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה׳ בלי להיזקק להחלטת
 המועצה, אם נתקיימו שלושה אלה:

 (1) שוויו של נושא החוזה אינו עולה על אלף לירות!
 (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה — אם כרוכה בו הוצאה — מיועדת לה הקצבה

 מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה!
 (3) קויימו הודאות צו זה בדבר מכרזים.

 34. י כל חוזה אחד טעון החלטת המועצה, ואם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה
 החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גס אישור בכתב מאת השר.

 35. כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השד.

 ה י ושב ראש
 ממונה

 ע5 הביצוע
 דיו וחשבו!
גוד  ש? האי

ם די  העברתתפקי
יות  וסמכו

 משכורת היושב
יו  ראש וסגנ

 בחירת ועדות

 הרכב ועדה

 יושב ראש
 ?ועדה

 אישור
 :החלטות ועדה

 סדרי
 עבודת ועדה

 עוברים

 חוזים ?לא
 החלטות המועצה

 חוזים הטעונים
 החלטת הטועצה

 חוזה למת!
 זכי ח או

! נופולי  מו
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 ועדת הצעות
 : ומכרזים• ייי

 מכרזים

 הבר מועצה או
 חבר ועדה או

גד המעונין.  עו
 ,בחוזה :1''.-:"

 36 למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן — ועדת הצעות ומכרזים)

 שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

 37. (א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) לא יתקשר האיגוד: בחוזה להעברת מקרקעין
 או טובין׳ להזמנת טובין•או לביצוע עבודה, אלא על פי מכרז פומבך.

 (ב) צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים׳ וכן סוגי החוזים,
 שהאיגוד יהיה דשאי להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מפרז בכלל, יהיו לפי האמור
,  בתקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תש״ך—1959 2

| . ־ ; • • : • .  בשינוייםהמחוייבים לפיהענין. י׳ •

 38. (א) חבר מועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי
 בן־זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה
 עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שי|־ות מהשירותים שהאיגוד
;̂ ; . . / : . . • ' י  מספק לתושבים — . י 1. ״ :
 (1) יודיע על כך בכתב למועצה אוי לועדה הדנה בחוזה או בעסק׳ לפני

״ . . ׳ ׳ ׳  הישיבה הראשונה בה תדון בו« !
 (2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא

 יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם. ־ • • ! ••
 (ב) לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין[: לא בעצמו ולא על ידי
 בךזוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או!עסק שנעשה עם האיגוד,
 למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה ב^יבד קבלת שירות מהשירותןם שהאיגוד מספק לתוש־

ך של עובדי האיגוד. ל כ ̂ים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם ה 1 
 (ג) הודאות הסעיפים הקטנים (א) ר(ג)• אינן חלות על! חבר מועצה או ועדה או
 עובד מועצה מחמת היותם בעלי מניות או חברים. בגוף משפטי שקש לו חלק או טובת הנאה
 בחוזה או בעסק, כאמור באותם סעיפים קטנים, זולת אם היה. אותו חבר או עובד משמש
 מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה

•  על 5%. 1
 (ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), דינו 1— מאסר שלושה חדשים

 או קנס חמש. מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 הטלת מכסות

ד ו נ  קופת חאי

 בטחון •י .
 קופת האיגוד:

פ י פ פ : ג י ן ן  י . פרק שכי

 39. הטילה המועצה על רשויות מקומיות תשלומי כסף למימון תקציב האיגוד בהתאם
 לסעיף 12 לחוק — ייקבעו שיעורי המכסות בהתאם למספד התושבים ברשות המקומית
 שהיו רשומים, ביום ראשון באפריל של השנה שבה הוטל התשלו|£׳ בספר התושבים המת־

, והנוגע לתחום אותה רשות מקומית.  נהל לפי פקודת מרשם התושבים, תשייט—1949 3

 40. (א) כל הכספים המתקבלים על ידי האיגוד או בשמו מהווים קופת האיגוד.
 (ב) קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציאו כדין.

 41. (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד. • ו
 (ב) בל הכספים השייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו
 מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר

 להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות.יום יום של האיגוד.
 2 ק״ת 959, תש״ד, עמי 215. •ו •י

י ! ״  . 3 ע״ר תשייט, תוס׳ א׳ טס׳ 48, עט׳ 164. י
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 42. כל המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים ביד יושב ראש המועצה
 וביד הגזבר.

ת ו נ ו ב ש ; ח י נ י מ ק ש ר  פ

 43. המועצה חייבת לנהל בצורה שיורה עליה השר או מי שהוסמך על ידיו לצורך זה
 חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים על ידי האיגוד או בשמו! חשבון זה

 יהא פתוח לעיון חברי המועצה.

 44. גזבר המועצה יגיש תוך שלושים יום מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה
.  למבקר חשבונות שנתמנה על ידי השר לפי סעיף 69 (1) לפקודת העיריות, 1934 4

ת ו נ ת שו ו א ר ו : ה י ע י ש ק ת ר  פ

 45. חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד —
 (1) כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם נחתמו על ידי

 יושב ראש המועצה'וגזבר האיגוד!
 ׳(2) כשאין בהם התחייבות כספית כאמור, אלא אם נחתמו על ידי יושב ראש

 המועצה ומזכיר האיגוד.

 46. ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מ1עצה,
 והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר׳ מסמך או נייר כאמור

 ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

 47. מבקר החשבונות כאמור בסעיף 44 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא
 לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומד סטטיסטי וכל חומד אחר בקשר לעניני המועצה ועל

 יושב ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן מתאים.

 48. נתגלו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות, כולן או מקצתן, ובין האיגוד׳ או בין
 הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, דשאים יושב ראש המועצה או כל
 רשות מקומית להביא את חילוקי הדעות לפני השר, והשד או מי שימונה על ידיו יכריע

 בהן! הכרעה זו תהא סופית.

 49. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (אזור צפת) (בתי חולים), תשכ״ג-־1963״.

 הרשות המקומית מספר החברים

 עירית צפת 2
 המועצה האזורית הגליל העליון 2
 המועצה האזורית מרום־הגליל 1
 המועצה המקומית חצור 1
 המועצה המקומית ראש־־פנה 1
 המועצה המקומית יסוד־המעלה 1
 המועצה המקומית מטולה 1

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ד בשבט תשכ״ג(8 בפברואר 1963) ח
) שר הפנים 7 6 5 3 מ 1 ח ) 

 4 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
מה ..-׳,•׳ ת קדי ד ל ק מ עצה ה ר המו ב ד  צו ב

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
, אני מצוז1ה לאמור:  ו״2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט (בט), תימוו פרט.(בט)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״»---1950 3
 ! , התוספת י •

 במקום: ״הגושים 7814, 7815, 7882׳ 7937, 8009, 8034 עד 8041 !בשלמותם ז הגוש: 8010 הראשונה
 פרט לחלקה 2״ יבוא: !
: 7814, 8034,7937,7882,7815 עד 8041 בשלמותם % •1 ם י ש ו ג  ״

 8009 פרט לחלקי חלקות 1 עד 25,5, צפונה לקו יושר העובר בנקודה שעל
 הגבול המערבי של הגוש במרחק כ־165 מטר לקצהו הצפוני־מעדבי של
 הגוש, ובנקודה שעל הגבול המזרחי של הגוש, במרחק כ־95 מטר

i ? דרומה לקצהו הצפוני־מזרחי של הגוש 
 8010 פרט לחלקה 2״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (קדימה, תיקון)!, תשכ״ג—1963״. השם

א ר י פ ה ש ש ! מ ם י י  י״ד בשבט תשכ״ג(8 בפברואר1963) י ח
) : שד הפנים א 0 מ ״ ו י ) 

i .110 ע״ר 1941, תום׳.1 מם׳ 1154, עמי ; 

־ י ו  2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1. .

׳ 795. ! מ ע , ח ״ י ש  3 ק׳׳ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת׳774, ת

 הח5פת
 פרט (כב)

 בתוספת
 הראשונה

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ו
I ת ו ר ד ת ש י מ ו ק מ עצה ה ר המו ב ד  ״׳ • צו ב

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

 1. : בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—31933, במקום פרט (כב)
 י יבוא: ן
 ״(כב) המועצה המקומית שדרות. ו
 תאריך הקמתה: ט״ו באב תשי״ח (1 באוגוסט 1958). !
! : ועדבכלל)  תחום המועצה: גושי רישום קרקע (
 הגושים: 1886,1884,1882,1881 — בשלמותם. • ״!
 חלקים מגושים: 1887,1885 עד 1889. !

 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ד
 בשבט תשכ״ג(8 בפברואר 1963) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים׳ משרד הממונה

i על מחוז הדרום, באר שבע, ובמשרד המועצה.״ 

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (שדרות, תיקון), תשכ״ג—1963״. השם

א ר י פ ה ש ש ם ן מ י י  ח
 !שד הפנים

 י״ד בשבט תשכ״ג(8 בפברואר 1963)

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי .1 1

 3 ה״ת 309, תשי״ג, עמ׳ 1174 ; ק״ת 810, תשי״ח, עט׳ 1724 ; ?״ת 1353, תשכי׳ב, עמ׳ 2489.

 קובץ התקנות 1.424, י״א באדר תשכ״נ, 7.3.1963 1129



 פקודת העיריות, 1934

מ . י י ח ב ט מ ת ה י ת ב ו ר ג ר א ב ד פו ב ק עזר לתל־אביב־י  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, מתקינה מועצת עירית תל־־
 אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו (אגדות בית־המטבחיים), תשי״ב—1951* —
 (1) בהגדרות של ״בקר גדול״ ד״בקד קטן״ — במקום ״25 ק״ג״ יבוא

 ״50 ק״ג״ ו
 (2) בפסקה 1 (ג), במקום ״1.50״ יבוא ״—.1״ >
 (3) בפסקה 2 (ג), במקום ״1.50״ יבוא ״0.50*.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (אגרת בית המטבחייס) (תיקון),
 תשכ״ג—1963״,

 תיקו! התוספת

 השפ

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 ראש עירית תל־אביב־יפו

 נתאשר.
 י״ד בשבט תשכ״ג(8 בפברואר 1963)

 (חמ 88906)

: ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1984, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ק״ת 228, תשי׳׳ב, עמי 316 : ק״ת 392, חשי״ד, עמי 30 ; ק״ת 1025, תש״ד, עמי 1418.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ם ס עסקי ר מ ב ד ת־אפק ב  , חוק עזר למפעלו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 3
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 החלפת התוספת

 1 ע׳׳ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עפ׳ 119

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

 3 ק״ת 664, תשי״ז, עמ׳ 617 : ק״ת 1168, תשכ׳׳א, עט׳ 2077.

 1130 קובץ התקנות 1424, י״א באדר תשכ״ג, 7.3.1963



 ״תופפת
ם לשנה מ  שיעורי ה

ר המלאכה או העסק הטס בלירות או ר הטלאכה או העסק הטס בלירות תי  תיאו

10 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
500 

1000 
1500 

30 
30 

1000 

100 
150 
350 

20 

60 
 100״.

ת מילון — לכל חדר אורחים  פנסיון או! בי
- י ו • חי  קבלנים איו קבלני־משנד.— תאגיד או י
ם המועצה עבודות בנין׳  ר.מבצעי|ם בתחו
 סלילת כבישים, חפירה, ביוב, ניקוז, קידוח׳
 חריש או הכשרת קרקע אחרת, קידוח גפט,

. ת ר ח  הנחית קווי־מיפ או נפט או כל עבודה א
דות —  בהיקף שנתי בלי

 עד 20,000

 למעלה מ־20,000 עד 30,000

 למעלה מ־30,000 עד 40,000
 למעלה «־40,000 עד 50,000

 למעלה מ־50,000 עד 60,000
 למעלה מ־60,000 עד 70,000

 למעלה מ־70,000 עד 300,000
 למעלה מ־300,000 עד 600,000

 למעלה מ*600,000
׳ י  רופא ו

 רופא שיניים

 שירות אוטובוסים י . • •/>•
 תחנת דלק! לאספקה קמעונית שמספר המשי

 אבות בה! —
% 

 ג !
 למעלה מ־ג

 תעשיית בלוקים ורעפימ — ..
 שאינו מעסיק עובדיפ 'ן.

• — . ה ר פ ס מ  המעסיק עובדים ש
 עד 5 1

 למעלה! מ־5

 אדריכל י—. מהנדס 30
 אספקת חשמל 750

 בית אריזה — האורז גשנה —
ת 800 בו  עד 250,000 תי

 למעלה מי50,000ג 1000
ת חרושת —  בי

 לנעלים 150
 לקרטון 300

 בית־מלאכה — :
3  שאינו מעסיק עובדים 0

 . המעסיק עוביים שמספרם —
י 5 60  ע

 למעלה מ־5 100
 ביתימרקחת 50

 י  גז — אספקה או חלוקה •
ת או חו חות — לכל 100 לקו  עד 1000 לקו

 חלק מהם 25
חות — לכל 200 לקו  למעלה מ־1000 לקו

ת נוספים 25 ו  ח
 חנות כל־בו 100
 לכלי בית וצרכי חשמל 25
 לקבלת כביסה 20

 מאפיה 100
 מגרסת אבן 200
 מחצבת אבן 250
 מספרה 20

קה שנתית — ת מים עם תפו ק פ ס א : ל ע פ  מ
3 מים 500  עד מיליון מ

3 מים 1000  למעלה ממיליון מ
 תיווך —

 עם משרד 100
 בלי משרד 75

ג באפריל 1963). תחילה  2. החילונו של חוק עזר זה היא ביוט 1׳ בניסן תשכ״ג(

0  3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־יאפק (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשב״ג — ה׳»
 1963״. ]

ר ד נ ב ק ו ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

 נתאשד.
 ב״ו בשבט תשכ״ג(20 בפברואר 1963)

 (חמ 21י<84)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1424, י״א באדר תשכ׳׳נ, 3.1963 7 1131



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

ר מם עםקים ב ד ו ב נ ק עזר לקרית־או  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
,מתקינה המועצה המקומית קרית־אובו חוק עזר  הרשויות המקומיות (מם עסקים)׳ 1945 2

 זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לקרית־אונו(מס עסקים מקומי), תש״ך—1959 3 (להלן —
 חוק העזרהעיקרי),יבוא:

ת פ ס ו ת  ״

 החלפת
 התוספת

ס לשנה מ  שיעורי ה

 •תיאור המלאכה או העסק הטפ בלירות

30 
40 
20 

60 
40 
30 

 למעלה מ־2 עד 5
ת ו נ  למעלה מ־5 טו

— לכל מונית נית י  הסעה במו

נות — י  וילו
 מכירה, ייצור והתקנה

 ייצור והתקנה

 זגג — שאינו קבלן

ת — ר פ ו  חייט או ת

 המס בלירות

800 
1500 

100 
60 

100 
80 

100 

ות 50  25 חנ

 20 בבית 20
25 

 1500 חנות —
 1000 אריגים ומלבושים 60
 50 גלנטריה .. 60
 1000 דגים 40
 הזדמנויות 60
 80 הלבשה לגברות 60
 15 זרעים (או מחסן) 60
ם 60 מ ו ח  120 חגורות, חזיות, מ
 80 חלב ומצרכי חלב 40
 30 חמרי בנין 60
 100 ירקות או פירות 60
 100 כל בו או בלי בית 60
 מכולת — ללא משקאות משכרים 50
ת משכרים 70  30 עם משקאו
 40 מכשירי חשמל ורדיו — מכירה ותיקונים 80
 30 מנופקטורה 60
 מספוא או מחסן 60
 80 נעלים 60
ר סיד) - ״ 40  80 סיד (או בו

ות י 160 נ  20 למכירה בסיטו

 80 ספרים וצרכי כתיבה או צעצועים 60

ת 60 פו  עו
 20 פרחים, צמחים ועציצים 60

 צפרי נוי, דגי נוי, אביזריהם ומזונם 60
 20 צמר ודברי סריגה 60

ר המלאכה או העסק או  תי

 אגודה שיתופית לאשראי
י ועירוני נ  אוטובוסים — שירות ביךעידו

ות, נשפים נ  אולם למסיבות, חתו
נים  אופניים — מכירה ותיקו

 אופטיקאי וצלם
 אטליז
 אמרגן

 אספקת גז לבישול וחימום —
ת — חו  עד אלף לקו

 לכל מאה
ת — חו  למעלה מאלף לקו
 לכל מאתיים נוספים

 אספקת חשמל
ת מים ק פ ס  א

 אספקת עתונים
 בנק וסניפיו

 בית חרושת איו ׳בית מלאכה —
י 2 עובדים  ע

וסף י נ ב ו  מעל 2 עובדים — לכל ע
 בית חרושת לקרח

 בית מרקחת
 :בית ם&ר לריקודים או התעמלות

 בית מלאכה לייצור נעלים
 בריכת שחיה

 גן ילדים או גנון —
 עד 20 ילד

 21 ילד ומעלה
 גנן — משתלה ומכירת פרחים

 דודי שמש —
 התקנה

 : ייצור
 דוכן בשוק

 דפוס

י ית - נ  הובלה — לכל מכו
 טנדר

 אוטו משא —
ת ו נ  עד 2 טו

 ע׳׳ד 1941, חוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.
 ס״ת 970, תש״ר/ עמי 416.

 1132 קובץ התקנות 1424, י״א באדר תשכ״ג, 7.3.1963



ת מ י ל ר המלאכה או העסיק ׳המם כ או  תי

160 
160 
40 
80 

100 
40 
30 
20 
60 

120 
30 
50 
60 
40 
60 

30 
60 

120 
240 
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30 
50 
20 
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60 

50 
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30 

80 
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ר המלאכה או חעפי! הטס בלירות  תיאו

נות לת בסיטו  סוכנות, מכו
ת לשיווק תוצרת חקלאית ו כנ  סו

קת מיצים או תוצרת אחרת  סוכן — חלו
 סודה וטלפונים — מילוי או ייצור

רת תמרוקים  סלון ליר^י עם מכי
 סנדלריה | שאינה מיכנית

j ספריה 
 עגלון

 עורות, שלחים וצרכי סנדלרות
 עוררדין

 פחח
 צבעי

ות י י נ  צביעת מכו
 צייר ושלטים

 צלם

 קבלן או! קבלן משנה, .חברה, מוסד שיתופי,
 קואופרטיב או יחיד לסלילת כבישים, .להנ־
ת שופ־ רו  חת ציןורות מים וביוב, חפירת בו
ת ומי  כין, לחשמל, לזגגות, לעבודות מסגרו

 כונאות( לנגרות ולכל עבודות בנין, כולל
ם המועצה  צביעה, בין ,שיש לו משדד בתחו
ם המועצה, שהיקף  ו^ין ש|!ין לו משרד בתחו

 עבודתו בשנה הוא בלירות —
 מ״800 עד 2,500

 למעלה מ־2,500 עד 5,000
 למעלה מ־5,000 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000 עד 75,000
 למעלה מ־75,000 עד 150,000

 למעלה מ־150,000

גים.  קלים, עתו
 קלים ומשברים

 פיס

 קיוסק
ת  למשקא|
 למשקאות

 למכירה

ת הישיבה בו • מו  קולנוע שמספר מקו
 עד 400

 401 5ד 600
 601 ׳מעלה

 קונסרבטווןיון, בית ספר פרטי
ל ישן,  קניית ומנןירת פחים ישנים וברז

 רוכל
 רופא, רו!*א שיניים, מרפא שיניים

ד במוסד במשרה חלקית ומקבל :  רופא העו

 חולים ו:בית

 שען —
 עם חנות

ות  בלי חנ
 שרברב

 תעשיית ב׳?וקיס —
 עד 2

 למ$ל{־.
 תיקון

 עובדים
 מ־2 עובדים — לכל עובד נוסף

 תקדים

 חנות —
 צרכניה 140
 רהיטים 60
 תכשיטים 80
ת . • י 60  תמרוקים ומזכרו
 תיקים, מזוודות, ארנקים 60

 תיקים, מזוודות, ארנקים עם בית מלאכה 100
 טכנאי שיניים 100

— ; ה ל א  טרקטורים, דח5!ורים וכיוצא ב
 לכל מכונה 80
 בריבת טפרים י 80׳

ל שמספר העופות בו — ו ל 1 

20 100 — 51 
40 300 — 101 

100 500 — 301 
 501 ומעלה 120
 מאפיית לחם 100
ת 40 תו  מאפיית כעכים, עוגות, פי

 מהנדס או ארכיטקט 120
סך —  מו

יות 100 נ ן מכו  לתיקו
 לתיקון אופנועים 60
 מורה לשפות, ריטמיקה, מוסיקה 30
ן 40 ו נ  מז
 מזנון עם משקאות משכדיפ 60

 מחלק —
 חלב או לחם 20
 נפט או קרח 15
 עתונים 15
 מחסן לחמרי בניו 60
 מכבסה שאינה אוטומטית או מקום לקבלת כביסה 30
 מכבסה אוטומטית 60
ות 80 נ ות בסיטו  מכירת סיגרי
, פנסיון, בית נכים, בית אבות — לבל חדר 20 ן  ,מלו

 מסגדיה או מכניקה —
 עד 2 עובדים 80
 מעל 2 עובדים לכל עובד נוסף 15
 מסעדה או בית קפה ללא משקאות משכרים 70
 עם משקאות משכרים 90

 מספרה —
 לגברים 50
ת 80  לגברו

ת 100 לגברו  לגברים ו
יה —  מרפו

 המעסיקה עובדים שכירים 80
 שאינה מעסיקה עובדים שכירים י 40
 משקאות משכרים 40

 משרד — לניהול רבוש 200
ניות 100  משרד נסיעות — מו
 משרד מתווך לדירות ומגרשים 100
 מתקן נעלים 15
, מירוק רהיטים 40 ת י מ י  נגריה שאינה מ

 נגריה מיכנית —
 עד 2 עובדים 80
 מעל 2 עובדים — לכל עובד נוסף 15

: עוסק במלאכה או בעםק במעברת קריודאונו — צדיפובים, ישלם מחצית המם ה ר ע  ה
 המפורש בתוספת זו.״

 קוב? התמנות 1424, י״א באדר תשכ״נ, 7.3.1963



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

 היראות מעבד 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1962/63, והוא

 ישולם תוך 30 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 המם לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־אונו (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ג—
 1963״.

ן ה ב כ ק ע  נתאשר. י
 י׳ בשבט תשכ״ג(4 בפברואר 1963) ראש המועצה המקומית קרית־אונו

 (חמ 852703)

א ר י פ ה ש ש י פ מ  ח י
 שר הפנים

 תיקון טעויות

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), תשכ״ב—
 1962, שפורסם בקובץ התקנות 1363, תשכ״ב, עמ׳ 2619׳ בטור ב׳, ליד כפר־זיתים, במקוט

 ״בשטח כפר־חטיט״ צ״ל ״ושטה הכפר חטיף׳.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״חבשבט תשכ״ג(12 בפברואר 1963) ח
) שד הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 בצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ברזל — מס׳ 19), שפורסם
 בקובץ התקנות 1413, תשכ״ג׳ עמ׳ 972, בסעיף 1, במקום ״בתשריט מם׳ 143/ק/3״ צ״ל

 ״בתשריט מם׳ 145/ק/3״.

 בצו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 19), תשכ״ג—1963, שפורסם בקובץ
 התקנות 1415, תשכ״ג, עמ׳ 999, בשורה 2, במקום ״החברה להשקעות של בנק לאומי

 לישראל בע״מ״ צ״ל ״החברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ״.

 בקובץ תקנות 1421, תשכ״ג — בעמוד 1079׳ בסעיף 3 לצו תעריף המכס והפטור
 (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳ 2), תשכ״ג—1963, בפרט 82.02 (ב), בסעיף קטן (1) ג,
 במקום ״בקוטר שאינו עולה על 400 מילימטר״ צ״ל ״באורך שאינו עולה על 660 מילימטר״
 ובסעיף קטן (3) ג, במקום ״לחיתוך״ צ״ל ״לעיבוד״! בעמוד 1088, בצו מס קניה (קביעת
 סחורות טעונות מם ושיעורי המם) (תיקון מם׳ 15), תשכ״ג—1963, בפרט 949(ב)(2),

 אחרי ״אחרים״ צ״ל ״35%״, ובעמוד 1089׳ בסעיף 3 יימחק ״(3)״.

 בתקנות נמלי חיפה ויפו (אגדות החסנה) (תיקון), תשכ״ג—1963׳ שפורסם בקובץ
 התקנות 1422, תשכ״ג, עמ׳ 1094׳ בסעיף 1 לתוספת חלק ב׳, במקום ״שלושת הימים״ צ״ל

 ״ששת הימים״.

 קובץ התקנות 1424, י״א באדר תשנ״ג, 7.3,1983
, ירושלים  הודפס. ע״י.המדפיס הממשלתי
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 המחיר; 32 אגורות


