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 ג)—1963
 p) (מם׳ 5), תשכ׳יג—1963

 — גבול המדינה) (טבא) ).
 לחוק)

 ותשלומים שונים) (תיקון)

 תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ״ג—1963
 תקנות מס הבולים על מסמכים (הבול על חשבונות), תשב׳/

 צו מס הבולים על מסמכים (הוספת פטוריפ בתוספת ב
 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש אילת

 תשכ״ג—1963 . . . .
 הודעה בדבר שינוי תארו של מפקח בעלי חיים, תשב

 הודעת המים (הענקות) (תיקון), תשכ״ג—1963 .
 חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות הובלה

 תשכ׳׳ג—1963
 החלטת הכנסת בדבר הודאות המגדילות או המטילות היטלים

 ״ג—1963

 ), תשכ״ג—1963
 תשכ״ג—1963

 :״ג—1963

 תיקז<
 מדוד לשלטון מקומי

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(באר־טוביה,
 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(חבל־יבנה, תיקון),

כ ק  צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(יואב, תיקון), ת
 צו המועצות המקומיות (א)(תיקון מס׳ 3), תשכ״ג—1963

 חוק עזר לבאר־יעקב (היטל עינוגים)(תיקון), תשכ״ג—1963
 חוק עזר ליזרעאל (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1963

 חוק עזר למזכרת־בתיה (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1963



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ות בדבר רישום . > : תקנ  ״

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 17, 60 ר115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 י,
 אני מתקין תקנות אלה:

ק:  החייבים 1. אלה החייבים ברישום לענין חלק ב׳ לחו
. .  ברישום .

, . (1) עובד עצמאי! ב ק ? ח 1 י נ ע ? : 

 י?חו" .־.;׳.׳.־ ;(2) עובד לשעה בעבודה שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד!
 (3) עובד לשעה בעבודה לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד אפ כלל

 •• מספר שעות העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על ארבע לשבוע.
 רישוטלעגין. 2. לעניו הסעיפים 24א ו־24ב לחוק יראו עובד עצמאי או עובד לשעה כאמור בתקנה

 יח5מב׳-5חוש 1(2) כרשום אם עשה אחד מאלה:
 (1) נרשם במוסד על ידי מילוי טופס כאמור בתקנה 19

 (2) הגיש דין וחשבון ממנו נובע כי המבוטח הנו עובד עצמאי או עובד
 לשעה, הכל לפי הענין!

 (3) שילם י בתקופה שקדמה לפגיעה בעבודה דמי־ביטוח לפי סעיף 35 לחוק
 או דמי־ביטוח לפי מקסימום ההכנסה והתשלום נעשה בציון שמו, מענו ומספר

 רישומו(זהותו) של המבוטח במרשם התושבים.

 רישום חחר 3. רישומו לענין הסעיפים 24א או 24ב לחוק של מבוטח שחדל להיות עובד עצמאי או
 עובד לשעה באמור בתקנה 1(2) — בטל \ חזר המבוטח להיות עובד עצמאי או עובד לשעה

 כאמור, עליו לחזור ולהירשם לפי תקנות אלה.

 רישום עובד 4. (א) לגבי עובד לשעה כאמור בתקנה 1(3) תנאי לגימלה לפי חלק ב׳ לחוק הוא,
 ״י!*5"״״,, שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד לשעה כאמור. י . ,

 תקנה 1(3) , .
 :::׳ (ב) הודאות תקנה 3 יחולו לגבי רישום עיבד לשעה כאמור בתקנה 1(3), בשינויים

 המחוייבים לפי הענין.
 :החייבים 5. (א) לענין תקופת האכשרה כאמור בסעיף 61 לחיק החייבים ברישום הם:

 ברישום לעניז (1) מבוטח כאמור בתקנה 1 ומבוטח שאינו עיבד ולא עובד עצמאי!
 :תקופת , , ,

 האכשרה (2) מבוטח שחדל להיות.עובד שמעבידו חייב בתשלום דמי־ביטוח בעדו \
 (3) מי שחדל וחזר להיות מבוטח.

 (ב) על אף האמור בתקנת משגה (א) לא תחול חובת הרישום על מבוטח שנתקיים׳
 בו אחד מאלה:

 .' (1) הוא מקבל קיצבה על פי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה החל מהיותו
: . מעל לגיל 55 והוא לא הפך להיות בתקופה זו עובד עצמאי ?  י

 (2) אין לו הכנסה ממקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס־הכנסה -, העולה
 על 720 לירות לשנה׳ או על כל סכום אחר שנקבע כמינימום לפי סעיף 36

 לחוק, כפי ששונה לפי סעיף 45(א) לחוק ונתמלאו בו אחד מאלה:
 (א) הוא חדל להיות עובד מחמת. מחלה או תאונה >

 . (ב) לאחר חדלו להיות עובד, הוא היה רשום כדורש עבודה בלשכת
 העבודה של שידות. התעסוקה.

 1 ס״ח 137, תשי״ד, עמי 6׳ ; ם״ח 235, תשי״ז, עט׳ 178.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסה חרש 6, תשכ״א, עמי 120.

 1988 קובץ התקנות 1481, כ״ ה באב ת׳עכ״ ג, 15.8.1963



 תקופת
 הרישום

 רישום חוזר

 פעולת רישום

:  : בקשת .
 להירשם

 טס ירח ע? ידי
 הדואר

 פע51ת
 הרישום

 רישום ע? ידי
 מעביד

 ביטו?

 השם

 (ג) חדלו להתקיים הסיבות כאמור בתקנת משנה (ב) שבגללן היה פטור המבוטח
 מחובת הרישום׳ חייג הוא ברישום מהיום שבו חדלה להתקיים הסיבה כאמור לפי הוראות

 תקנות אלה. !

 6. (א) מגוטח כאמור בתקנה 5 תקנת משנה (א)(1) חייג!ברישום תוך 12 חדשים
ו היה לראשונה מכוטח כאמור. ן  מהיום ג

 (ב) מבוטח כאמור גתקנה 5 תקנת משנה (א)(2) חייב!ברישום תוך 36 חדשים
 מהיום בו חדל להיות עובד כאמור אף אם היה רשום לפני שחדל לה|־ות עובד.

 (ג) מגוטח כאמור גתקנה 5 תקנת משנה (א)(3) חייב :ברישום תוך 12 חדשים
ו חזר להיות מגוטח באמור, אף אם היה רשום לפני חדלו להיות מגוטח.  מהיום ג

ח תוך המועד האמור בתקנה 6 ולאחר שנרשם באמור לא שילם ט מ  7. (א) נרשם מ
 במשך 4 שנים רצופות דמי ביטוח או מקדמות או לא הגיש דין וחשבון על הכנסותיו
 ובתקופה זו שינה את מקום מגוריו או את שם משפחתו, עליו להירשם מחדש תוך 12 חדשים

 לאחד תום 4 השנים האמורות. !
 (ב) בתקנה זו ״שילם דמי ביטוח או מקדמות״ — לרבות קיזוז לפי סעיף 68 לחוק
 אשד ייחשב כתשלום בתאריך הגשת התביעה למתן גימלאות כ^ף שמהן קוזז חוב דמי

 הביטוח או המקדמות. 1

 8. (א) מבוטח החייב ברישום לפי תקנה 5 שהגיש דין וחשבון על הכנסותיו או שילם
 דמי־ביטוח או מקדמות, יראוהו כנדשס ביום שהגיש את הדין וחשבון או ביום תשלום דמי

 הביטוח שנעשה בציון שמו, מענו ומספר רישומו(זהותו) של המבוטח במרשם התושבים.
ח שחייב ברישום כאמור ולא נרשם והפך להיות עובד שמעבידו חייג ט מ  (ג) מ

ו היה לעוגד כאמור.  גתשלום דמי־כיטוח בעדו, יראוהו כנרשס גיום ג

 9. גקשה לרישום תיעשה לפי טופס שאפשר להשיגו גבל אחד מסניפי המוסד וגו פרטים
 בדבר שמו של המבקש׳ מענו, מספר רישומו (זהותו) במרשם, |סוג ביטוחו, התעסקותו
 והכנסותיו לצרבי תשלום דמי־ביטוח> הוגשה בקשה באמוד, יראוה כאילו נמסרה למוסד

 בשעה 24.00 של יום ההגשה. !

 10. הוגשה בקשה כאמור בתקנה 9 על־ידי משלוח בדואר רשום׳ יראוה כאילו הוגשה
 למוסד בשעה 24.00 של יום המסירה לדואר. ו

 11. מבוטח שלגביו נעשה רישום לפי אחת מתקנות אלה יראוהו ברשום לענין התקנות
 האמורות למעט תקנה 12. ו

 12. מעביד שטרם הגיש דין ותשמן לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי־
, ולא שילם דמי־ביטוח בעד עובדיו׳ חייג ברישום־ תוך שבועיים  ביטוח), תשי״ד—1954 3
 מיום פרסום תקנות אלה או מיום היותו לראשונה מעביד כאמור, הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר. ו

 13. תקנות הביטוח הלאומי(רישום), תשי״ח—1957 4 — בטלות. ו

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(רישום), תשב״*—1963״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

ב תשב״ג(22 ביולי 1963) א ב /  א
 (חמ 750310)

 * ק״ת 440, תשי״ד, עמי 649.
 4 ק״ת 739, תשי״ח, עט׳ 64.

 קוב׳ז התקנות 1481, כ״ה באנ תשכ׳׳ג, 15.8.1063 1989



 חוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961
 קביעת בול על החשבונות

8 לחוק מם הגולים על מסמכים, תשב״א—1961 י,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 1 ד
 אני• מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

 צורת הבו? 1. הסימן בצודה שלהלן ישמש כבול דבק לציון המס על חשבון לפי סעיף18 לחוק; 7
 הדבש:

 2. בטלות —
 (1) פסקה (2) לתקנה 16 לתקנות מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—21961!

. ;  (2) תקנות מס הבולים (הבול על חשבונות), תשט״ז—1955 !

 3. תחילתה של תקנה 2 היא כתום שלושה חדשים לאחר פרסומן של תקנות אלה
 ברשומות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הבולים על מסמכים (הבול על חשבונות), תשכ״ג—
 1963״.

ר י פ ס מ ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״א באב תשכ״ג(11 באוגוסט 1963)
 (חט 723001)

 1 ם״ח:334,תשכ״א, עט׳ 64.

 2 ק״ת 1127, תשכ״א, עט׳ 1408.

 3 ק״ת: 556, תשט״ז, עט׳ 65.

 ביטו?

 חחי?ה

 חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961
 צו בדבר הוספת פמור בתוספת ב׳ לחוק

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם הבולים על מסמכים, תשכ״א—1961 ג
 מצווה לאמוד:

 :חופפת סעיוי 64 1, אחרי סעיף (63)2 לתוספת ב׳ לחוק יבוא:
 ״(64) דו״ח על הקצאת מניות — למעט הקצאת מניות שהוצאו במקום מניות
 הניתנות לפדיון כאמור בסעיף 39 לפקודת החברות 3 — אם הערך הנקוב של

 1 ס״ח 334, ת׳פב״א, עט׳ 64.

 2 >ן״ת 1457, תשכ״ג, עט׳ 1637.

 3 חוקי א״י, כרד א׳, פר־ן כ׳׳ב, עט׳ 155.

 1990 קובי! התקנות 1481, כ׳׳ה באב תשב״נ, 15.8.1963



 המניות צמוד לדולר של ארצות הברית של אמריקה ותמורתן ניתנה כולה
 מקרנות שנוצרו משיערוך נכסי החברה כתוצאה משינוי שער החליפין הרשמי
 של הלירה הישראלית ביום ה׳ באדר א׳ תשכ״ב (9 בפברואר 1962) (להלן —
 מניות השיערוך), ובלבד שמניות השיערוך הוקצו למי! שמחזיק במניות אחרות

 של החברה שערכן הנקוב צמוד כאמור.״ ו.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים על מסמכים (הוספת פטודימ בתוספת ב׳ לחוק)
 (מס׳ 5), תשכ״ג—1963״. ן

ר י פ ם ס ח נ  פ
שר האוצר 1 

 כ״א באב תשכ״ג(11 באוגוסט 1963)
 (חט 723010)

 תחו5ת הפקודה
 ע? רדד

 רשות ?עייז
 :בהעתק המפח

 השם

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה |

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה)׳ והסעיפים 14 (א) ד

i :21948, אני מצווה לאמוד 

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד שלושים מטר המתחילה; בנקודת ציון 885.220—
 145.240 באילת בקירוב ומסתיימת בנקודת ציון בגבול המדינה בקירוב, המסומנת לשם זיהוי

 בקו אדום במפה מספד כ/4681 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתיומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הדרום> באר־שבע, וכל המעונין
 בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. !

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש אילת — גבול
I .תשכ״ג—1963״ , (  המדינה (טבא)

ן ו ל ל א א ג  ב״ג בתמוז תשכ״ג(15 ביולי 1963) י
 : ושד העבודה

• i .74 .1 ע״ר 1043, תום׳ 1 טט׳ 1305, עט׳ 40 ; ס״ח 71, תשי״א, עמ 

 2 ע״ר •תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1 !

 פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940
 הודעה בדבר שינוי תארו של מפקח בעלי חיים

, וה־  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה (ש^וי תארים), 1940 1
, אני מודיע לאמוד:  סעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בטור א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940 (להלן — שינוי תואר
 התוספת),יווםף התואר ״מפקח בעלי חיים (Stock inspector)" ולצ!דו בטור ב׳ של התוספת

I !יווםף התואר ״מפקח״. , י 

 2. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תארו של מפקח בעלי חיים׳ תשב״ג—1963״. השם

ל ו כ ש י א ו  כ״דבתמוז תשכ״ג(16 ביולי 1963) לו
 >«« 78494) ראש הממשלה

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 טס׳ 1005, עט׳ 40.

.  י 2 עייר הש״ח, תוס׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1. |

 קוני! התקנות 1481 , כ״ה כאב.תשב״נ, 15.8.1963



 חוק המים, תשי״ט—1959

 הודעה כדבר הענקה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק המים׳ תשי״ט—1959 ולאחר
 התייעצות במועצת המים, קבעתי לאמור:

 תיקח סעיף 1 1. בסעיף 1 להודעת המים (הענקות), תשכ״ב—1962 2 (להלן — ההודעה העיקרית),
 בהגדרה ״הוצאות ההפקה״, אחרי ״בנקודת המדידה הראשית״, במקום הפסיק יבוא

 נקודה ופסיק והקטע הבא אחריו יימחק.

 הוספת סעי!* 1א 2. בהודעה העיקרית, אחרי סעיף 1 יבוא:

 ״חישוב 1א. (א) לענין הודעה זו יחושבו הוצאות ההפקה לפי כללי המים
 הוצאור

ת (חישוב דמי־מים), תשכ״ב—31961, ובלבד שמפיק או ספק לא יכלול הפקח י א צ י  ה

 בהוצאותיו ריבית בשיעור העולה על השיעור הנהוג לגבי הלוואות הפיתוח
 בחקלאות או בתעשיה.

 (ב) הוצאות הפקה שכללי המים (חישוב דמי־מים), תשב״ב—
 1961, לא חלים עליהן יחושבו לפי הוראות נציב המים.״

 הוספת סעי!* 5א 3. ״ בהודעה העיקרית, אחרי סעיף 5 יבוא:

 ״אי תחולה 5א. הוראות הודעה.זו לא יחולו על מי שמפיק או מספק מי ביוב
 מטוהרים.או מים מותפלים״.

 השם 4. להודעה זו ייקרא ״הודעת המים (הענקות) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ן י י ה ד ש גוסט1963) מ  ט״ובאבתשכ״ג(5באו
 (חט 737602) שד החקלאות

 1 ם״ח 288, תשי״ט, עמ׳ 166.

 2 ק״ת 1209, תשכ״ב, עט׳ 1757.

3 ק״ת 1240, תשכ״ב, עט׳ 981. . 

 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936

בלה ותשלומים שונים ת הו ו ר ג ר א ב ד ר ב  חוק עז

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 ג
 חוק עזר זה:

׳ 1. בחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגדות הובלה ותשלומים שונים), תשב״א— ס א  חחןפת חל
יבוא: ,בתוספת, במקום חלק א׳ ת 21961 פ פ י ת ? 

 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 טס׳ 593, עמ׳ 169.

 1992 קוב׳( התקנות 1481, כ״ה באב תשכ״ג, 15.8.1963



 ״חלק א׳

 1. סוגי המשאות המצויינים באותיות המפורטות בטורים א׳, בי, ג׳, ד׳ להלן, משקלט
 המינימלי בקרונות יהיה לפי הקיבול המפורט בטורים אלה לצד הקרונות המפורטים בסעיף

 זה:

 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳

 קרונות שקיבולם הטשקל הטיניטלי בטונות לפן סוגי המשאות
 בק״ג

 סוג א׳ סוג ב׳ סוב נ׳ סוג־ ד׳

6 

6 

8 

12 

10 

12 
15 

10 

10 

12 

16 

12 

1:5 
18 

 מ י י ז ג ר ת א ו נ ו ר  (א) ק

 עד 14,999 הקיבול הרשום 12
 כר15,000 עד

24,999 
ד  מ־000׳25 ע

29,999 
 מ־30,000 עד

50X100 

ם י י ו ל ת ג ו נ ו ר ק  (ב) ,

 עד 14999
 מ־000׳15 עד

25,000 
 (קרונות מעץ)

25,000 0 
 (קרונות מברזל)

 מעל 25,000

 הקיבול הרשום 16

 הקיבול הרשום 22

 הקיבול הרשום 25

 הקיבול הרשום 10

 הקיבול הרשום 20

 הקיבול הרשום 24
 הקיבול הרשום 28

 2. (א) כל סוגי המשאות, משקלם המינימלי יהיה כמפורט בטוח ב׳ לפי טיפוסי הקרונות
 וקיבולמ. ן

 קרונות שטוחים
 טור ג]

 הטשקל הטיניטלי בטונות

112 
115 
!25 
!30 
40 

¡40 

 טור א׳
 הקיבול בטונות

12 
15 
30 
40 
50 

75 — 51 

 קובץ התקנות 1481, ב״ה באב תשב״ג, 15.8.1963



 צינורות שקטרם 8 אינטש עד 48 אינטש המובלים בקרונות שטוחים
 טור א׳ טור ב׳

 הסיגול בטונות חטשקל הטיניטלי בטונות

12 15 
18 30 
18 40 
30 50 
30 75 

 (ב) משאות שלהובלתמ משתמשים בקרון שטוח מבדיל נוסף לקרון שעליו מוטען
 המשא משקלם המינימלי יהיה, נוסף למשקל המינימלי המפורש בפםקח (א) —י4

 טונות.

 3. מיכלי דלק ומיכלי מים, משקלם המינימלי יהיה כמפורט להלן:
 (א) מיכלי דלק: מספד הליטדימ של בושר קיבולו של המיכל מוכפל ב־0.685

 ק״ג.

 (ב) מיכלי מים: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המיכל מוכפל ב־.1 ק״ג.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגדות הובלה ותשלו־
 מים שוגים) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ד ו ד י ב  נתאשד. מ׳ ס
 י״א באב תשב״ג(1 באוגוסט 1963) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 (חט 75622)
ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י

 שר התחבורה

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

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

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חידום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 *, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים  13), תשב״ג—1963 2

 ממנו.

 נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תשכ״ג (5 באוגוסט 1963) י ו ס ף ס ד ל י ן
) סגן יושב ראש הכנסת 7 4 0 4 מ 3 ח ) 

 1 ם״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18; מ״ח 393, תשכ״ג, עט׳ 7.

 2 ק״ת 1456, תשי״ג, עט׳ 1601.

 קובץ התקנות 1481, כ״ה באב תשכ״ג, 15.8.1963



 מדוד לסזלםון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 11941
 צו בדבר המועצה האזורית באר־טוביו)

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

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

 . ״(ד) ! י .
 באר־טוביה

 בפרט זה ״מפה״ — המפה של אזור באר־טוביה, הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום א׳ באב תשכ״ג (22 ביולי 1963) ושהעתקים ממנה מופקדים
 :במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום׳ בארן־שבע, ובמשרד המועצה

 האזורית.
 טור ב׳

 טור א׳ נושי רישום «רסע

i .1063 :הגוש 
 חלקיהגושים: 292 עד 294, 315, 511,316, 1062, 1065 כמסומן במפה.

 הגושים: 327,300. !
 חלקיהגושים: 299, 358, 445,440, 446 כמסומן במפה.

 הגוש: 158. ו
 חלקיהגושים: 156, 157, 159, 165, 167, 168׳ 169׳ 172, 338׳ 340, 341

í .עד 343 כמםומן במפה 

 320 עד 324, 1034, 1040. !
 חלקיהגושים: 319, 325, 326, 335, 337, 4451,351, 446, 1041 כמסומן

 במפה. ו

 אביגדור

 אורות

 אמונים

 באר־טוביה הגושים

 344, 415, 416 במםומן
 הגוש: 166.

 חלקיהגושים: 156, 162, 164, 165, 341, 342,
 במפה.

 הגושים: 485, 550.
 חלקיהגושים: 488,486,484, 551,489 עד 558,557,555 כמסומן במפה

 וחלק. מאדמות בשיט כמסומן ^מפה באות אי. ־

 הגושים: 339, 353. !
 חלקיהגושים: 338, 342,340 עד 345, 352, 1416 כמםומן במפה.

 בית־עזרא

 בצרון

 גבעתי

 ע״ר 1941,תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1

̂ף, עט׳ 991. , תשי״ח, עמי־ 1256; ק׳׳ת 821, תשי״ח, עט׳ 1848; ק״ת 1004, תש׳ n 797״p 

 קונץ התמנות 1481, כ״הגאב תשכ״נ* 15.8.1963



 טור ב׳
 טור א׳ נושי רישום קרקע

 הגוש: 2236.
 חלקיהגושים: 2234,2232,506,504,487, 2237 עד 2240 כמםומן במפה.

 חצב

 חצור—אשדוד הגושים: 495,443.
 חלקיהגושים: 151, 438, 441, 450, 452, 490, 496, 560, 566, 567, 568

 כמסומן במפה.

 ינון חלקיהגושים: 519, 520 עד 523, 527, 538 עד 542׳ 2223 עד 2225
 כמםומן במפה.

 כפד־אחים הגושים: 308,304,302,298,297.
 חלקי הגושים: 296, 299, 307,305,303, 500,499, 502,501, 2226 ושטח

 כפד קסטינה ללא גושים המסומן במפה.

 כפר־ודבודג הגושים: 1043,1042,1039,329,328,317.
 חלקיהגושים: 1037,1035, 1038, 1041, 1062 וחלק משטח סואפיר אל

 שמליה בלי גושים כמסומן במפה.

 נוה־מבטח שטח מאדמות בשיט וחלקי הגושים 552 ו־553 המסומן במפה באות בי.

 עזריקם הגושים: 333,331, 444,442, 453, 454.
 חלקי הגושים: 332,330,170׳ 457,358,334 המסומן במפה.

 ערוגות הגושים: 526,525,524,307,306.
 חלקיהגושים: 303, 305, 314, 522, 523, 527, 542, 2224, 2225 ושטח

 בפר תל־את־תורמום המסומן במפה.

 שדה־עוזיה הגושים: 171,151,150.
 חלקיהגושים: 152, 157, 167 עד 169, 172, 176 עד 179 המסומן במפה.

 שתולים הגושים: 173 עד 175, 565.
 חלקיהגושים: 172, 176, 178, 179, 455, 459, 566, 567 המסומן במפה.

 תלמי־יחיאל חלקיהגושים: 296, 478, 500,498,481 עד 503, 2226 עד 2229 המסומן
 במפה.

 תימורים הגושים: 314, 507, 508.
 חלקיהגושים: 307, 509, 510 עד 513, 518, 519, 527 המסומן במפה.

 153 עד 155, 160, 161, 163, 180, 181, 200 עד 210, 288
 עד 291, 311, 312, 336, 346, 347 עד 350, 352, 355 עד
,482 ,480 ,479 ,477 ,447 ,439 ,422 ,421 ,419 ,417 ,357 
 483, 489, 491 עד 494, 497, 498, 505, 517, 1036, 1044,
 1186 עד 1193, 2000 עד 2022, 2024, 2025, 2200, 2201,

.2233 ,2231 ,2230 

 הגושים:

 1996 קובץ התקנות 1481, כ״ה באג תשכ״ג, 15.8.1963



 חלקי הגושים: 164,162,159,156,152,151, 292,177 עד 295, 309,301,
,354 ,352 ,351 ,345 ,337 ,335 ,334 ,332 .330 ,316,315 
,499 ,496 ,490 ,488 ^ 486 ,484 ,441 ,440 ,438 ,358 
,553 ,521 ,520 ,518 ,512 ,510 ,506 ,504 ,503 ,500 
,2229 ,2228 ,2007 ,1185 ,1065 ,1064 ,1048 ,1037 ,1035 
 2232׳ 2234 המסומן במפה ושטה מאדמות בשיט המסומן

 במפה באות ג׳. ו
 ושטחי הבפדים בטני שרקי, בטנו גדבי, בית דדם, גלדיה,

 יסוד וחלק משטח םואפיר א־שמלי המסומן במפה.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (באד־טוביה, תיקון), ה׳»ם
 תשב״ג—1963״. ן

א ר י פ ם !מ ש ה ש י י  א׳ באב תשב״ב (22 ביולי 1963) ח
ט m(8 ו שד הפגים ח ) 

 פקודת המועצות המקומיות, 11941

 צו בדבר המועצה האזורית חבל־יבנה!

 בתוקף סמבותי לפי הסעיפים 2 ו־2ג לפקודת המועצות המק1מיות, 1941 והסעיפים
, אני נ^הריז ומצווה לאמור:  14(א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט (הז), תייויז  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי׳זח—1958 3
מ)  , ! פרט(

/ אחדי שם הישוב ״בגיידרום״ יבוא ״בני־עיש״ ולצדו, בטור!בי, יבוא:  בטור א
 ״חלקי הגושים: 2237, 2238, 2240 המסומן בקו החול במפת בני־עיש, הערובה בקנה
 מידה של 1:2500 והחתומה כיד שד הפני? ביום א׳ באב תשה״ג
רד  (22 ביולי 1963) ושהעתקים ממנה מופקדיןם במשרד הפנים׳ י
 שלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, וזמלה, ובמשרד המועצה

 האזורית חבל־יבנה״. \
 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות!) (חבל יבנה, תיקון), חשם

 תשה״ג—1963״. ו

א ר י פ ה ש ש ) מ ם י י  א׳ באב תשה״ג(22 ביולי 1963) ח
) !שד הפנים 8 0 0 ט 1 ח ) 

ו י  * ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳«11• •
 ״ עייר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1. ¡

 3 מ״ת 797, תשי׳׳ח, עט׳ 1256 : ק״ת 823, תשי״ח, עט׳ 1898! ק״ת 838, ת^י״ט, עט׳ 200: מ״ת 847,

 תשי״ט, עט׳ 359. !

 קובץ התמנות 1481, נ׳׳ה באב תשכ׳׳ג, 5.8.1963 1997



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית. יואב ׳.־

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, P• 1941 והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטת והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט (כה),  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 ליד הישוב כפד־הדי״ף, לאחר הכתוב תחת טור בי׳ יבוא:

 ״פרט לחלקי הגושים 538 עד 2223,540 כמםומן במפה.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (יואב, תיקון), תשכ״ג—
 1963״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  א׳ באב תשכ״ג(22 ביולי 1963) ח
) שד הפגים 8 0 0 מ 1 ח ' 

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

 2 ע״ר חש״דו, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256; ק״ת 825, תשי״ח, עט׳ 1949; ק״ת 1004, <ת׳5!״ד, עמי 991; ק״ת 1101,

 תשב״א, עמי 940.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ות מי ת מקו עצו ר מו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, והסעיפים 14 (א)
 ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 י2, אני מצווה לאמור:

׳ בסעיף 7, במקום סעיף קטן •(ב) יבוא:  1. בצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950 3

 ״(ב) הבחירות הבאות לכל המועצות אחרי הבחירות הראשונות. יקויימו ביום
 שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית, ומאז ואילך כל ארבע שנים ביום ג׳
 השלישי לחודש חשון שבתום ארבע השנים. שום דבר בסעיף קטן זה לא
 יתפרש כאילו בא לגרוע מכל סמכות שהוענקה בצו זה לקבוע למועצה פלונית
 מועד בחירות אחר במקום המועד שנקבע בסעיף קטן זה לבחירות לכל

 המועצות.״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום א׳ באב תשכ״ג(22 ביולי 1963).

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 3), תשכ״ג—1963״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ב באב תשכ״ג(2באוגוסט1963) ח
 >חט 8011) ־ שד הפגים ־ •

 1 ע״ ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.,

 2 ע׳׳ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מפי 2, עטי 1.

 3 ס״ת 127, תשי׳׳א, עט׳ 178; ק״ת 1219, ת׳ן&כ״ב, עט׳ 280

mam, 15.8.1963 קובץ התקנות 1481, כ״ה כאב 



 פקודת המועצות המקומיות, 1941 י
 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר היטל עינוגים

 בתוקף םמבותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,!11941׳ מתקינה המועצה
 המקומית באד־יעקב חוק עזר זה: ו

 1. בתוספת לחוק עזר לבאר־יעקב (היטל עינוגים), תש״י-21950, בסעיף 1, במקום
ב) יבוא: ! )  סעיף קטן

ח מתיאטרון, אופרה וקונצדט: 1  ״(ב) לכל עינוג ח

 ברטים שטתירו
 באגורות ׳:!יעיר ההיטל

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

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

 למעלה מ־52.1 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגודות
 יהיו פטורות מהיטל.״!

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקכ (היטל עינוגים) !(תיקון), תשב״ג—1963״.

ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ד ב א  נתאשד. י
 ג׳ באב תשב״ג(24 ביולי 1963) ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 (חט 81317)
א ! ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
i שר הפנים 

 * ע״ר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
 2 ק״ת 77, תש״י, עט׳ 681 ; ק״ת 845, תשי״ט, עט׳ 340.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 !
 חוק עזר ליזרעאל בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 האזורית יזרעאל חוק עזר זה: !

 1. בחוק עזר זה— !
 ״המועצה״ — המועצה האזורית יזרעאל ן ו
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב; !

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס,! דרך הדבקה, הצגה או
 הפצה, או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה׳ חריטה׳ שידוד או הקלטה או כיוצא

 באלה« ן

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

 קובץ התקנות 1481, כ״ה באכ תשכ׳׳ג, 15.8.1963



 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה)

 .״שלט״ ~ מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל •
 צירוף של אלה 1

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק >
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחד

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת
 ט ל ש  ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או ה

 (!) כתובים עברית ? או
 (2) .כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 • שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה־

 אותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת גתיגתו וכן לסרב לתת רשיון.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שגקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ללא
 תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שגקבעו
 בתוספת הראשונה.

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרד. בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 (ב) אגדת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דדך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולגוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה >

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש׳ לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה׳ שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס׳ כלי רכב או בעלי חיים.

 7. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית
 הדפום שבו הודפסה המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 מודעה ושלט
 :טעונים רשיון

 .אגרות

 תחולה

 שטירת מודעות

 דרכי פרפום
 אסורות

 טםירת פרטים

 סטבויות ראש
 המועצה

 2000 מוכ׳ו התקנות 1481, כ״ה באב תשכ״ג, 15.8.1963



 (ב) לא מילא אדט אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), דשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ולגבות את הוצאות ההסרה

Í .או ההריסה מאותו אדם 

 (ג) דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבךיין׳ רשאי הוא להודות
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  בהתאם לסעיף קטן

ח מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.  9. (א) לא יפרסם אדם — ח

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם היתה
 העבידה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכו* העבירה אחרי שנמסרה

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

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1963׳•׳.

פפת ראשונה ] יי  /•׳•• תו
Í ( 0) 2 סעיף) 

ת . דעו ח המו ו ל ה כ ק ב ד ת על ידי ה ו מ ס ר פ ת מ ת ה דעו ת המו ד י  מ

, אורד בם״מ רוחב בס״ט י  י

 מודעה גדולה !93 י ץ 62
 מודעה ביגוגית !46 62
 מודעה קטנה 461 31
 מודעה זעירה !23 31

ת שניה פ פ ו  ת

 (סעיף 3 (א) ד9 (ב) ) ! שיעור האגרה
• בלירות ' ־ , . -

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולגוע — לכל שבוע ממוצאי
(ועד בכלל) או לחלק משבוע ! —1  שבת עד יום ששי

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה׳ חריטה או כתיבה — לכל
 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים ! 0.05

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 אחר — לכל שלושה ימים — !

 (1) מודעה גדולה ! 3.50
 לכל יום נוסף 1• 1.20
 (2) מודעה בינונית י ! י י 2.50
 לכל יום נוסף ו 0.85
 (3) מודעה קטנה ו 1.20
 לכל יום נוסף 1 0.40
 (4) מודעה זעירה ו 0.75
 לכל יום נוסף • ו 0.25

 mu התמנות 1481, ב״ח באב תשכ״ג, 15.8.1968



 . \י . שיעור האגרח
 בלירות

 4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח השלט
 במטרים מרובעים (ועד בכלל) לשנה —

 עד 1 —2

 למעלה מ־1 עד 2 —4

 למעלה מ־2 עד 3 —.6

 למעלה מ־3 עד 4 —.8

 למעלה מ־4 — לכל מטר מרובע או חלק ממנו —.3

 (2) לכל שלט נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפסקה (1).

 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לכל מטר מרובע
 או חלק ממנו — לשנה —.25

י ז ו ג ב א ק ע  נתאשר. י
 ג׳ באב תשכ״ג(24 ביולי 1963) ראש המועצה האזורית יזרעאל

 (חמ 831201)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למזכרת-בתיה כדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית מזכרת־בתיה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מזכרת־בתיה;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב ז

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה או
 הפצה, או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה׳ חריטה׳ שידור או הקלטה או כיוצא

 באלה ן

 ״מודעה״ —הודעה שפורסמה 1
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל

 צירוף של אלה«

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק;
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 1 ע״ר 1041, תופ׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 118.

 שוביו התי!גות 1481, כ״ה באב תשב״ג, 15.8.1663



 2, (א) לא יפרםט אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת י מודעה ושלט
 . , , ן טעונים רשיון

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט — •
 ׳ (1) כתובים עברית ן או ו

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה־

! • • ׳ •  אותיות הלועזיות. •

ו וכן לסרב לתת רשיון. ן נ  (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתי

 (ג) לא יינתן רשיון אט יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
•  הודאות חוק עזר זה או כל דין אחד. |

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון. |

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ללא
 תשלום. !

 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה ובמידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה. |

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שגת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אגרות

 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על — \ • י . תחולה

 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה >
 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה. • . ו

לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש,! לא יקלקל ולא ילכלך שמירת מודעות קרע׳  5. : 7 לא יסיר אדם, לא י
 מודעה׳ שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולומ להיות מפגע לרבים. דרכי פרסום
; , , י 1 • . אפודות ; ־ . . . ־ : • • . . - , 

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס׳ כלי רכב או בעלי חיים. -

 7. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית מסירת פרטים
 הדפוס שבו הודפסה המודעה. ן

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעי! או שהציג שלט ללא סמכויות ראש
ה צ ע י מ  רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט. |• ה

 י . (ב) לא מילא אדמ אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף! קטן (א), דשאי ראש
 המועצה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריםתמ ולגמןת את הוצאות ההסרה

• • . ן י  או ההריסה מאותו אדמ. •

 קובץ התקנות 1481, כ״ה באג תשכ״ג, 15.8.1963 2003



 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין׳ דשאי הוא להורות
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  בהתאם לסעיף קטן

ח מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.  9. (א) לא יפדםס אדם — ח

 י (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחד שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 ע:שי& 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות, ואם היתד. העבירה

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

ט 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזכרתיבתיה (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1963״. ש  ה

 פרסוס ע? ?ות
 המודעות

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2(0)

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח המודעות
 אורד בפ״מ רוחב במ״ט

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 תופפת שניה
) שיעור האגרה ( ב  (סעיף 3 (א) ו־9 (

 ב5ירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
ועד בכלל) או לחלק משבוע —.1 )  שבת עד יום ששי

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה׳ חריטה או בתיבה — לכל
 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.05

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 אחד — לכל שלושה ימים —

 (1) מודעה גדולה 3.50

 , לכל יום נוסף 1.20

 (2) מודעה בינונית 250

 לכל יום נוסף 0.85

 (3) מודעה קטנה 1.20

 לכל יום נוסף 0.40

 2004 קובץ התקנות 1481, כ״ת באב תשכ׳׳ג, 15.8.1063



 שיעור חאגרה
 בלירות

0.75 

0.25 

2. —• 

4— 

6 — 

8.— 

3. — 

25 — 

 השלט

 (4) מודעה זעירה

 לצל;יופי נוסף

 ;4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח
 יי במטרים מרובעים (ועד בכלל) לשנה —

 עד 1 י

 . למעלה מ־1 עד 2 י•

:  '.. :למעלה מ־2 עד 3

 ר י ; י למעלה מ־3 עד 4

 . למעלה מ־4—לכל מטר מרובע או חלק: ממנו ,

 (2) לכל שלט נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפסקה (1).

 ק ס  :5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי ע
 •: לכל מטר מרובע או חלק יממנו — לשנה

ג ד: ז ל !ה ל א ו נ מ  ע
 ראש המועצה המקו&ית מזכרת־בתיה

: נתאשד. ;•;;•,.׳

; 

 ג׳ באבתשכ״ג(24 ביולי 1963)
 (חמי9952ו§8) י

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התסנות 1481, ׳כ״־ה באב ת-שכ״נ, 15.8.1963



 המחיר 40 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


