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 8ת הכשרה מקצועית או

 טכ״ד—1964
 תשכ״ד—1964

 יין), תשכ״ד—1964
 שיווק לעונת 1964/65)

 תשכ״ד—1964 .

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכי
 השכלה גבוהה), תשכ״ד—1964

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון), ת
 תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים),

 צו: התעבורה (עבירות קנם)(תיקון), תשכ״ד—1964 .
 צו נמל יפו(תיקון), תשכ״ד—1964 . •

 צו היערות (אכרזה על עצים מוגנים) (תיקון), תשכ״ד—1964
 הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (החלת הוראות), תשכ׳יד—1964

 הוראות מם הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי מתווכי מקרק*
 כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (התקשרויות לענין

 תשכ״ד—1964 .
 כללי שירות המדינה (מינויים)(מכרזים, בחינות ומבחנים)(תיקון

 יקוח על בנינים והקמתם

 מדור לשלטון מקומי
 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(האלה, תיקון), תשכ״!ד—1964

 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון (טנ|סים לבקשת היתר בניה
 ולהיתר בניה), תשכ״ד—1964 .

 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון (פ1י
 בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון)(תיקון), תשכ״ד—1964

 חוק עזר לנצרת (היטל עינוגים)(תיקון), תשכ״ד—1964 .
 חוק עזר לנצרת (מם עסקים עירוני)(תיקון), תשכ״ד—1964

 חוק עזר לעכו (עקירת עצים), תשכ״ד—1964
 חוק עזר לבאר־טוביה (ביוב), תשכ״ד—1964

 חוק עזר לנס־ציונה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ד—1964 .



 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—1950
ית נ כו ה על־תי ל כ ש ת או ה י ע ו צ ק ה מ ר ש כ ת ה ש י כ ר ת ל ו ת לאלמנ ו ל ק ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 (א) ד37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י—11950, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה —
 ״אלמנה״ — אלמנה ללא יתומים, אלמנה שאין יתומי הנספה סמוכים על שולחנה או אלמנה
 עם יתומים — אלמנה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה, שלא המירה את זכותה

 לתגמולים בשיקום כאמור בסעיף 30 לחוק!
 ״אלמנה משוקמת״ — אלמנה שנתמלא בה אחד מאלה:

 (1) מיום היותה לאלמנה קיבלה מהמדינה אי־יפעם עזרה ממשית לכינון עסק,
 להכשרה מקצועית או להשתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה;

 (2) יש לה מקוד קבוע של הכנסה, פרט לתגמוליה לפי החוק, המספיקה למחייתה.
 ״הכנסה״ — הכנסה.של האלמנה ושל בני משפחתה התלויים בה ן

 ״ממונה״ — הממונה על עניני תעסוקה במחלקת השיקום במשרד הבטחון ו
 ״יום קובע״ — יום שבו הגיעה האלמנה לגיל 35 שנה!

 ״לשכה״ — לשכת שיקום אזורית שהוקמה על־ידי מחלקת השיקום במשרד הבטחון;
 ״מחיה״ — מחייתה של האלמנה ושל בני משפחתה התלויים בה!

 ״מוסד׳ — כל מוסד להשתלמות בהשכלה גבוהה או מוסד לרכישת הכשרה מקצועית
 ולרבות מפעל של תעשיה, מלאכה, מסחר וכל מוסד שבו תוכל האלמנה לקבל הכשרה

 מקצועית כתלמידה, חניכה, שוליה או עובדת •
 ״מימון״ — המצאת אמצעים כספיים, לרבות מענקים ואשראי, הדרושים לשיקומה של

 אלמנה?
 ״מנהל״ — מנהל שירותי השיקום והנצחת החייל במשרד הבטחון!

 ״מנהל לשכה״ — מנהל לשכת שיקום אזורית ?
 ״מקצוע מכניס״ — מקצוע שהתעסקות בו משמשת לאלמנה מקור לתעסוקה והכנסה כדי

 מחיה 5
 ״ראש האגף״ — ראש אגף כוח האדם במשרד הבטחון!

 ״תגמול קובע״ — תגמול המשתלם לאלמנה בלי יתומים לפי סעיף 7 (א) לחוק;
 ״שיקום אלמנה״ — הכשרה של אלמנה במוסד כל שהוא לשם רכישת מקצוע מכנים שחת־
 עסקות בו דורשת הכשרה כאמור, או השתלמות במוסד להשכלה גבוהה לשם רכישת

 מקצוע מכנים שהתעסקות בו דורשת השתלמות כאמור!
 ״שכר לימוד״ — לרבות אגרת לימוד, דמי הרשמה לבית הספר, דמי'בחינות, דמי שימוש

 בספריות ודמי השתלמות בחוגים במסגרת בית הספר.

 2. (א) ליד מחלקת השיקום במשרד הבטחת תוקם ועדה להכשרה מקצועית להשתל
 מות אלמנות (להלן — הועדה) בהרכב זה:

 (1) המנהל שישמש יושב ראש,
 (2) הממונה שישמש יושב ראש בהעדר המנהל;

 (3) עובד לשכת שיקום אזורית שבתחום פעולתה כלול הטיפול באלמנה
 שענינה נדון בפני הועדה ואשר ימונה לכך על ידי המנהל של אותה לשכה

 שיקום ו

ס״ח 52, תש״י, עמ׳ 162; ם״ח 106, תשי״ב, עמי 287; ס״ח 261, תשי״ח, עמ׳ 172; ס״ח 386, תשנ׳׳נ׳ 1 

 עמי 16.

 הועדה ?הכשרה
 מקצועית

 ולהשתלמות
 אלמנות

 1146 עי נץ התקנות s157, , י״וז באייר תשכ״ד30.4.1961



 בקשה
 לטיטח שיקונן •

 סמכויות
 פנה? הלשכה

 דחיית הבקשה

 טיפול בבקשה

 אלמנה משוקמת תגיש
 תקנות אלה ברשומות

 (4) נציג משדד החינוך והתרבות*
 (5) נציג ארגון ״יד־לבנים״,

 (ב) רוב חברי הועדה מהווים מנין חוקי לכל דבר שהועדה רשאית לעשותו לפי
 תקנות אלה ובלבד שלדיון בו הוזמנו כל חבריה על ידי המנהל או הממונה.

̂י חברי הועדה שקולות,  (ג) הועדה תחליט פה אחד או ברוב דעות« היו דעות ש
 תכריע דעת היושב ראש.

 3. (א) אלמנה המבקשת מימון שיקומה, תגיש בקשה בכתב למנהל הלשכה שבאזור
 מגוריה, כל זמן שהיא מקבלת תגמולים לפי החוק עבורה או ע{ור ילדיה הסמוכים על
 שולחנה באם הופסקו תגמולים אלה אבל לא יאוחר מתום שנתיים מהיום שבו נמסרה לאל
 מנה ההחלטה של קצין התגמולים על הפסקת התגמולים או מתום מחצית שנה מיום פרסום

 תקנות אלה ברשומות, הכל לפי התאריך המאוחד יותר! אולם
 בקשה למימון שיקומה לא יאוחר מתום מחצית שנה מיום פדסונו

 או מיום שנאבד לה המקור הקבוע להכנסה שתספיק למחייתה, הקל לפי התאריך המאוחר
 יותר.

 (ב) בבקשתה תציין האלמנה את המקצוע שברצונה לרכוש על־ידי מימון שיקומה
 ואת המוסד שבו היא רוצה לקבל את השיקום.

 4. (א) מנהל לשכה רשאי לחקור, בכתב או בעל פה, את האלמנה המבקשת מימון
 שיקומה בכל הענינים שלדעתו יש להם נגיעה לבקשתה של אותה ה<! למנה.

 (ב) מנהל לשכה רשאי לדרוש מהאלמנה שתמציא לו המוחות לאימות תשובותיה
 בדבר מצבה האישי, השכלתה, משלח ידה, הכשרתה המקצועית, מקום עבודתה לפני ההת

 אלמנות ואחריה ומצבה הכלכלי והכספי.

 (ג) מנהל לשכה רשאי לבקש ממוסדות שונים לרבות מודדות השכלה, מדע, כל־
ןתדעת בנוגע לבקשתה  כלה, מפעלים, איגודים מקצועיים וכיוצא בהם, וכן ממומחים — חו

 של האלמנה שהוגשה לפי תקנה 3.

י מלאה או בלתי נכונה  י

 בתקנה 4 (א) או שלא
 (ב) אף על פי שבאפ־

 תקנת משנה (א) תוך

ך ציון התקופד, הדרו־ ^ 

 5. (א) אלמנה שלא נתנה כל תשובה או שנתנה תשובה בלדי
 באחת השאלות שמנהל לשכה הציג לפניה לשם החקירה האמורה
 המציאה תעודות, או הוכחות לאימות תשובותיה כאמור בתקנה 4

 שרותה לתת תשובה או להמציא הוכחה כאמור, רשאי מנהל הלקזכה לדחות את בקשתה
 ולא להביא את הענין לדיון בפני הועדה.

 (ב) האלמנה רשאית לערער בפני המנהל על החלטה לפי
 14 יום מיום שנמסרה לה ההודעה על הדחיה והחלטת המנהל היא םוהית

 6. (א) מנהל הלשכה ירשום בכל בקשה של אלמנה:
 (1) את דעתו ודעת המוסדות והמומחים בדבר הבק^זה כאמור בתקנה 4 (ג)
 ורשאי הוא להמליץ על מוסד שבו רצוי, לדעתו, לאו!שר לאלמנה לקבל את

 השיקום בין שהוא המוסד הנזכר בבקשת האלמנה ובין שהוא מוסד אחד;
 (2) את סכום המימון הכרוך, לדעתו, במילוי הבקשה
 • .• שה, לדעתו, לקבלת השיקום המבוקש על ידי האלמנה.

 (ב) החליט מנהל הלשכה לא לדחות בקשתה של האלמנה, יעביר אותה לועדה
 בצירוף כל החומד וכן חוות דעתו והמלצותיה.

 קובי! התקנות 1578, י״ח באייד תשכ״ד, 80.4.1964 1147



 7. הועדה רשאית לדחות הבקשה או לאשר שיקום במוסד המוצע על ידי האלמנה בבק־
 שתה או המומלץ על ידי מנהל הלשכה לתקופת מימון שלא תעלה על זו שנקבעה בתקנה 14
 בתנאים ובסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט על מוסד אחד שבו אפשר, לדעתה,

 לקבל את השיקום המבוקש על ידי האלמנה.

 8. הועדה רשאית, מנסיבות מיוחדות שתציין בהחלטתה, להעניק לאלמנה מימון חלקי
, לחוד או ביחד, (3)  לשיקומה, שלפיו יינתן לאלמנה רק מימון כאמור בתקנה 14 (א) (2) או

 כמענק או כמילווה בתנאים ובסייגים, הכל כפי שתחליט הועדה.

 9. לא יאושר לאלמנה מימון שיקומה בדרך של השתלמות במוסד להשכלה גבוהה, אלא
 אם יש בידה תעודת בגרות ותוכיח כי תתקבל למוסד שבו עומדים לאשר לה את ההשתלמות.

 10. החלטת הועדה, שהסכים לה המנהל, תודע בכתב על ידי מנהל הלשכה לאלמנה תוך
 14 יום מהיום שבו נתקבלה.

 11. אלמנה הרואה את עצמה מקופחת על ידי החלטה רשאית, תוך 14 יום מהיום שנמסרה
 לה הודעה עליה, לבקש מהועדה דיון נוסף בבקשתה על יסוד נימוקים שהביאה האלמנה

 בפניה.

 12. (א) סבור המנהל כי החלטת הועדה שניתנה לפי תקנה 7 או 8 מבוססת על טעות
 שבעובדה או שבדין, או שהיא מטילה על אוצר המדינה עול כספי כבד מדי, או שהיא אינה
 מתאימה לאלמנה או אין סיכויים להשיג על ידיה את מטרת השיקום המפורטת בבקשה,

 רשאי הוא לערער על ההחלטה תוך שבוע ימים מיום קבלתה, בפני ראש האגף.

 (ב) ראש האגף רשאי לבטל או לאשר את החלטת הועדה בתנאים או בסייגים
 שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט על צורת שיקום או על מוסד לרכישת הכשרה או

 השכלה על־תיכונית, השונים מאלה שנקבעו בהחלטת הועדה.

 13. החלטת הועדה שהודעה עליה נמסרה לאלמנה לפי תקנה 10 והאלמנה לא ביקשה
 דיון נוסף לפי תקנה 11, וכן כל החלטת הועדה שניתנה לאחר דיון נוסף לפי תקנה 11
 והמנהל לא ערער עליה לפי תקנה 12 (א) והחלטת ראש האגף שניתנה לפי תקנה 12 (ב) —
 הן סופיות! והמנהל ומנהל הלשכה יבצעו החלטה כאמור והם לא יצטרכו להביא לפני הועדה
 או לפני ראש האגף, את הענין לדיון נוסף בדבר פרטי הביצוע, אלא במידה וימצאו לנכון

 לעשות כן.

 סמכויות הועדה

 (א) מימון השיקום כולל —
 (1) תשלום למחיית אלמנה —

 (א) אם היא אלמנה ללא יתומים אשר אינה מקבלת כל תגמול לפי החוק
 או מקבלת תגמול בשיעור שהוא פחות משיעור התגמול הקובע — בסכום
 אשר ביחד עם סכום התגמול לפי החוק שהאלמנה מקבלת יהיה שווה

 לשיעור התגמול הקובע 5
 (ב) אם היא אלמנה עם יתומים המקבלת תגמול לפי סעיף 8 לחוק רק
 אם תאשר הועדה בהחלטה מיוחדת שיש לשלם לה תשלום למחיה,
 בהתחשב במצבה המיוחד מבחינה סוציאלית או משפחתית, בשיעור
 שתקבע הועדה ובלבד שלא יעלה על 25% מהסך הכולל של התגמולים

 המשתלמים לה, לפי סעיף 8 לחוק, הן בזכות עצמה והן בזכות ילדיה >

.14 

 טיטח חלקי

 סייג לטבקשת
 השתלמות

 במוסד להשכלה
 נגוהה

 הודעת
 ההחלטה

! נוסף ו  ידי

 ערעור של
 מנהל המחלקה

 החלטות סופיות
 וביצוע!

 טיטו! השיקום

 1148 קובץ התקנות 1573, י״ח באייר תשכ״ד, 30.4.1964



 הת׳58וט

 תקופו1המימו1

1149 

 אלמנה המקבלת במוסד

 אלמנה המקבלת הכשרה

 (ג) היתד! האלמנה — אלמנה משוקמת או
 להכשרה מקצועית שכר עבודה כשוליה או כעובדת, יקבע המנהל מזמן
 לזמן אם יש לשלם לה תשלוט למחייתה, ואם כן את סכום התשלום ובלבד

 שלא יעלה על השיעורים הקבועים בפסקה זו.

 (2) שכד לימוד או השתתפות בשכר עבודה של
 מקצועית כשוליה או כעובדת בשיעור שיוסכם על|יו מראש בין המנהל או

 הממונה.לבין המוסד שבו יינתן לאלמנה השיקום שאושר לה.
 (3) הוצאות רכישה, מכשירי לימוד או עבודה, ציוד, ספרי לימוד וכיוצא
 באלה בשיעור שיאושר מדאש על־ידי המנהל או הממונה, בהתאם להנחיות

 בנדון של ראש האגף, אולם לא יותר מאשר 90 לירות ןלשנה.

 (ב) התשלום לפי תקנת משנה (א)(2) ר(3) יינתן טמענק וזאת מבלי לפגוע
 בהוראת תקנה 8.

 15. : התשלום לפי תקנה 14 יינתן —
 (1) לגבי אלמנה המקבלת הכשרה מקצועית —

 (א) בתקופת מימון השיקום שקדמה ליום והקובע — מחציתו כמענק
 ומחציתו כמילווה! •

 (ב) בתקופת מימון השיקום שלאחר היום הל1ובע — כולו כמענק.

 : (2) לגבי אלמנה המקבלת השתלמות במוסד להשכלז גבוהה

 (א) בשנתיים הראשונות של תקופת המימון שקדמה ליום הקובע
 מחציתו כמענק ומחציתו כמילווה! !

 (ב) ביתרת תקופת המימון שקדמה ליום הקובע — כולו כמילווה;
 (ג) בשנתיים הראשונות של תקופת המימון

 כולו כמענק;
 (ד) ביתרת תקופת המימון שלאחר היום ה|קובע

 ומחציתו כמילווה.

 שלאחר היום הקובע —

 מחציתו כמענק

י במקום מענק לפי תקנה  (3) לגבי אלמנה משוקמת רשאית הועדה לקבוע נ
 זו יינתן לה סכום המימון, כולו או מקצתו, כמילווה. דין אלמנה שנעשתה
 משוקמת, לאחר שאושר מימון שיקומה, יהיה כדין אי|"מנה משוקמת מיום היותה

 לאלמנה משוקמת.

 16. אלמנה הרואה את עצמה מקופחת על ידי החלטת הועדה או המנהל לפי תקנות 14 עלעור \
 ד15 רשאית לערער עליה בפני ראש האגף, תוך 14 יום מהיום ?זבו נמסרה לה הודעה על

 כך, והחלטתו של ראש האגף היא סופית.

 17. תקופת המימון של שיקום היא —
 (1) לגבי הכשרה מקצועית — תקופת ההכשרה למקצועית הרגילה במוסד
 שבו אושרה לאלמנה ההכשרה המקצועית והדרושה >:די לאפשר לאלמנה לגשת
 לבחינות סיום או לבחינה לקבלת תואר מקצועי מדרגה נמוכה במידה ותואר
 כזה קיים בענף מקצועי שבו קיבלה האלמנה את הכ עזרתה שתזכה אותה להת
 חיל בהתעסקות במקצוע שישמש את מטרת שיקוג|ה, אולם בשום מקרה לא

 תעלה תקופת המימון על תקופה של שנתיים ימים.

 ?ורבץ הוזקנות 1573, י״ת באייר ׳ת׳טכ״ד, 30.4.1904



 22. הודעה על החלטה לפי תקנות אלה שנשלחה לאלמנה באמצעות דואר רשופ לפי
 מענה הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לאלמנה
 כתום 14 יום מיום מסירתה למשרד הדואר, על מנת לשלחה לאלמנה, אלא אם הוכח ההיפך.

 23. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות
 לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה), תשכ״ד—1964״.

 שוערי ביצוע
 המיטו!

 (2) לגבי השתלמות במוסדות להשכלה גבוהה — תקופת הלימודים הרגילה
 המקובלת במוסד שבו אושרה לאלמנה ההשתלמות האמורה והדרושה כדי
 לאפשר לתלמיד במוסד האמור לגשת לבחינת סיום או לבחינה לקבלת תואר
 אקדמאי מדרגה נמוכה שתזכהו להתחיל בהתעסקות או בהתמחות במקצוע

 שישמש מטרת שיקומה של האלמנה על ידי ההשתלמות האמורה.

 18. מועדי ביצוע המימון יהיו כלהלן:
 (1) לגבי הוצאות לפי תקנה 14 (א)(1) — בסופו של כל חודש!

 (2) לגבי הוצאות לפי תקנה 14 (א)(2) — כפי שהוסכם בין המנהל או הממד
 נד, ובין המוסד שבו יינתן לאלמנה השיקום שאושר לה!

 (3) לגבי הוצאות לפי הקנה 14 (א)(3) — כפי שייקבע על־ידי הממונה.

 פרעו! הטילתה 19. (א) הפילווה לפי תקנות אלה ייפרע על־־ידי האלמנה בשיעורים חדשיים שווים
 החל מתום שנה מסיום מימון שיקומה תוך תקופה שהיא ב־150% יותר ארוכה מתקופת

 המימון.
 (ב) מסגרת האלמנה בפרעון המילווה במועדים שנקבעו לפי תקנות אלה, תשלם
 האלמנה ריבית חוקית בעד סכום המילווה שבפיגור אולם רשאי מנהל לשכה להורות כי

 האלמנה תשוחרר מחובת תשלום ריבית, כולה או מקצתה.

 ם י י ת ס  0י1ם•המיטו! 20. (א) מימון שיקום י
 (!) אם המנהל החליט להפסיק את המימון מחמת שהאלמנה לא מילאה אחרי

 הוראות תקנה 20 (1) ו־(2);
 (2) כתום התקופה הנזכרת בתקנה 17.

 (ב) אין הפסקת המימון לפי תקנת משנה (א) משחררת אלמנה מחובה לפי תקנה
.  21(3) ר(4)

 21, אלמנה שאושר לה שיקום חייבת —
 (1) למלא אחרי הוראות המחייבות במוסד שבו היא מקבלת השיקום שאושר,

 לה ובכלל זה להשתתף בשיעורים ובעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות:
 (2) להוכיח למנהל לשכה הנוגע בדבר כתום זמן הכשרה או לימוד הנהוגים
 במוסד האמור, כי עמדה בהצלחה בבחינות הדרושות וכי נזקף לה זמן ההכשרה

 או הלימוד שחלף >

 (3) לפרוע במועד את המילווה שקיבלה למימון שיקומה ן
 (4) לשלם בעד סכומי המילוות שפיגרה, בתשלומם את הריבית הקבועה

 בתקנה 19 (ב).

 חובות אלמנה

 מפירת הודעת
 ההחלטה

 השמ

ל ו כ ש י א ו  ל
 שד הבטחון

 ל׳ בניסן תשכ״ד (12 באפריל 1964)
 (חט 73013)

 1150 קוב׳ז התקנות 1573, י״ח באייר ת׳עכ״ד, 30.4.1964



 תשי״ד—1953 *, אני

 הראשונה

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 38 ד115 לחוק הביטוח הלאומי,
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ך— תיקו!
 התוספת

 1954 ־ —
 (1) בקבוצה 24, במקום ״שערות סוס״ יבוא ״שערות לרבות ייצור פאות נכריות״.

 (2) בקבוצה 39—
j !(א) בסעיף סיכון 394 יימחק ״פאות נכריות״ 
 (ב) אחרי סעיף סיכון 398, יבוא: |

 ״399 — אריזת סחורות כעסק נפרד, להוציא אריזת פירות או מזון המת־
 נחלת כעסק נפרד — 1.0״.

 (3) בקבוצה 41 יימחק סעיף סיכון 411.
 (4) בקבוצה 42, בסעיף סיכון 420, יווסף ״קידוחים לשם ב|•

 בניה״.
 (5) בקבוצה 76׳ בסעיף סיכון 760, במקום ״אריזה ומשלוח״ י^וא ״משלוח״ ובמקום
 ״להוציא טעינה ופריקה באניות ואריזת פירות״ יבוא ״למעט ט^ינה ופריקה מאניות״.

 •יקת קרקעות לצרכי

 !1964). תחי?ח

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון), השם
 תשכ״ד—1964״.

ן ו ל  י ג ]4 ל א
 שד העבודה

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל

 כ״ד בניסן תשכ״ד (6 באפריל 1964)
 !־מ 75034)

 1 ס״ח 137, תשי׳׳ד, עמ׳ 6;

 2 ק״ת 440, תשי׳׳ד, עט׳ 560.

 פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
 תקנות בדבר מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוח1ים

, 1946/ והםעי ה ד ו ב  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31(16) ו־81 לפקודת הבטיחות מ
 פים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—31948, אני מתקין תקנות אלה:

 1. על אף האמור בסעיף 31(6) לפקודה יהיו מועדי הבדיקות החוזרות לדוד־קיטור שהוא בדיקות
 בעל התכונות המפורטות בתוספת כלהלן:

 (1) בדיקה חוזרת ראשונה — לאחר החודש השביעי ולא מאוחד מתום החודש
 ה־14 מתאריך תחילת השימוש בדוד־הקיטור במפעל ?

ה שלאחר הבדיקה פ ק ת  (2) בדיקה חוזרת לכל 26 חדשים לפחות — ב
 האמורה בפסקה (1) במשך 21 שנה מאז שהוחל קשימוש בדוד־הקיטוד

 לראשונה!

 חוזרות

 1 ע״ר 1946, תוס׳ 1 טס׳ 1472, עט׳ 60 : ם״ח 382, חשב״ג, עט׳ 6.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.
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 (3) בדיקה חוזרת לכל 14 חודש לפחות — בתקופה שלאחר מבדיקה האחרונה
 לפי פסקה (2).

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי־קיטור מיווד
 דים), תשכ״ד—1964״.

 תופפו!

 תכונות דודי קיטור מיוחדים

 (1) דוד־הקיטור בעל צינורות מים.
 (2) כל תוף או תא בדוד־הקיטור מרותך בהתך או מחושל במוצק ללא תפר.

 (3) תפוקת הקיטור של דוד־הקיטור היא 25,000 ק״ג קיטור לשעה לפחות.
 (4) לדוד־הקיטור מיתקן לטיפול נאות במי ההזנה המבטיח הפעלתו הבטוחה של דוד־

 הקיטור.

 ט״ז בניסן תשכ״ד (29 במרס 1964)
 (חמ 750202)

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 פקודת התעבורה
ת קנם ו ר י ב ר ע ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לפקודת התעבורה *, אני מצווה לאמור:

׳ בחלק אי, במקום  1. בתוספת הראשונה לצו התעבורה (עבירות קנם), תשכ״א—21961
 הקטע:

 שיעור הקנס
 בלירות

 ״15 למעט אי ציות לתמרור זכות קדימה, תמרור עצור ולרמזור ואי
 ציות הולכי רגל לתמרור 5

 15 לגבי אי ציות לרמזור 10
 15 לגבי אי ציות הולכי רגל לתמרור 2״

 שיעור הקנס
 בלירות

 יבוא:

 ״15 למעט אי ציות לתמרור זכות קדימה, תמרור עצור ולרמזור, אי
 ציות הולכי רגל לתמרור ואי ציות לתמרור האוסר עצירה 5

 15 לגבי אי ציות לרמזור 10
 15 לגבי אי ציות הולכי רגל לתמרור 2

 15 לגבי אי ציות לתמרור האוסר עצירה 15״

 2. לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), תשכ״ד—1964״.

 ט״ו באייר תשכ״ד(27 באפריל 1964) י ש ד א ל ב ד ־ י ה ו ד ד,
) שר התחבורה 7 5 6 1 0  >חמ 3

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 7, תשכ״א, עמי 173.

 2 ק״ת 1128, תשכ״א, עמי 1531 ; ק״ת 1451, תשב״ ג, עמי 1508.

 קובץ התקנות 1573, י״ח באייר תשכ״ד, 30.4.1904



 תיקון סעי1* 2

 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961

 פקודת הנמלים

מל יפו  .הכרזה על נ

 בתוקף םמכויותי לפי סעיף 20 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 י, סעיף 3
׳ , והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3 2  לפקודת הנמלים

 אני מצווה לאמור:

 1. האמור בסעיף 2 לצו נמל יפו(הגדרה), 1939 ׳<, יסומן כסעיף קטן(א) ואחריו יבוא:
 ״(ב) הגבולות ביבשה של נמל יפו׳ לרבות החלק הצפונן של הנמל (נמל תל־
 אביב), הם כפי שסומנו בקו אדום במפה של נמל יפו המדוכה בקנה מידה של
 1:5,000 והחתומה ביד שד התחבורה ביום י״ז בניסן תשנ״ד (30 במרס 1964)

 שהעתק ממנה מופקד במשרד הממונה על המחוז, תל־אביל־יפו״.

 השפ

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שד התחבורה

 2. לצו זה ייקרא ״צו נמל יפו(תיקון), תשכ״ד—1964״.

 י״ז בניסן תשכ״ד (30 במרס 1964)
 (חמ 7163)

 1 ס״ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.

 2 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קי״ד, עמי 1146.

 vy Is תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 4 ע״ר 1939, תום׳ ב׳ מם׳ 920, עט׳ 614.

 פקודת היערות

 צו המכריז על עצים מוגנים

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת היערות
, אני מצווה לאמוד:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתוספת הראשונה לצו היערות (אכדזה על עצים מוגנים), תשט״ז—1956 ״, בסופה תיקון התוספת

: ן הראשונה א ו ב , 

I "Ficus Carica ״תאנה 

 2. ;. לצו זה ייקרא ״צו היערות (אכרזה על עצים מוגנים) (תיקון), ר&שכ״ד—1964״. השם

ן י י ה ד ז ק  מ
 שר החקלאות

 ט׳ באייר תשכ״ד (21 באפריל 1964)
 (חט 73864)

 J חוקי א״י, כרד א/ פרק ס״א, עט׳ 690.
 2 ע״ר תש״ח, תוס׳א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 574, תש^״ז, עמ׳ 365 ; ק״ת 663, תשי״ז, עמ׳ 577.
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 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א—1951
ת ו א ר ו ת ה ל ח ר ה ב ד ה ב א ר ו  ה

, אני י ^ ! - א ״ י ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א(ב) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח׳ ת
 מודה לאמור:

 התלת 1. מי שחל עליו סעיף 14א(א) לחוק יחולו עליו גם הוראות הסעיפים 2׳ 8,8,4א, 10 ד13
ח לחוק כאילו היה מבטח. י א י י  ה

 ד!שם 2. להוראה זו ייקרא ״הוראת הפיקוח על עסקי ביטוח (החלת הוראות), תשכ״ד—1964״.

ד י פ ס ס ח נ  ח׳ באייר תשכ״ד (20 באפריל 1964) פ
 (חט 726303) שד האוצר

 1 ס״ח 79, תשי׳׳א, עמ׳ 221 ; ם״ה 375, תשכ״ב, עט׳ 94 ; ם״ח 385, תשכ״ג, עט׳ 30.

 פקודת מם הכנסה
ן כי מקרקעי ו ת של מתו ו נ ו ב ש ר ניהול ח ב ד ת ב ו א ר ו  ה

, אני מורה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה ג

 הגדרות 1. בהוראות אלה —
 ״מתווך״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו תיווך או מסחר בזכויות במקרקעין או בפעולות
 באיגוד, למעט קבלן כמשמעותו בהוראות מס ההכנסה (ניהול חשבונות של קבלנים),

!  תשי״ד—21954
 ״זכות במקרקעין״ — בעלות, או חכירה לתקופה כלשהי, בין שבדין ובין שביושר ?

- ג ״ כ ש  ״פעולה באיגוד״, ״זכות באיגוד״, ״חכירה״ — כמשמעותן בחוק מס שבח מקרקעין, ת
}31963 

 ״זכויות״ — זכות במקרקעין או זכות באיגוד.

? 3. מתווך חייב לנהל לגבי כל עסקיו לפחות פנקס קבלות, ספר קופה׳ ספד עסקאות, ספר ו ה י ת נ ב י  ח
 ספרים

 זכויות במקרקעין ותיק מסמכים.
 פנקס ?בלות 3. (א) פנקס הקבלות יהיה כרוך והשוכרים שבו ממוספרים מראש במספרים סידוריים.
 (ב) כל תקבול במזומן, בשיק או בצורה אחרת, יירשם בשובר קבלה, אשד בו יצויין ׳.

 (1) שם המתווך!
 (2) התאריך*

 (3) שם הלקוח ומענו?
 (4) הסכום שנתקבל *

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 6, עט׳ 120. ד

 2 ק״ת 418, תשי״ד, עמ׳ 363.

 3 ס״ח 405, תשכ״ג, עט׳ 156.
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 ספר :
 העסיןאוה

 ספר זכויות,
 במקרקעי!

 תיק הטכמביט

 רישום 5פי
 מסמכים

 שטירת
 דינים

 שקיבל המתווך באותו יומ,
 י בו נרשם התקבול בספר

 ק ששילם המתווך באותו

 (5) צורת התשלום (במזומן, בשיק — בציון מספ״ השיק, שם הבנק והניפו
 ומספר החשבון בבנק> בשטרות או בנכסים אחרים)!

 (6) מהות התקבול (תמורה עבור מכירת זכויות, דמי תיווך, דמי עמלה׳ פקדון
 ותקבולים כיוצא באלה) !

 (7) מספר העמוד המתאים בספר העסקאות או בספק זכויות במקרקעין.
 (ג) כל שובר קבלה יהיה במקור והעתק! המקור יימג^ד למשלם והעתק יישאר

 בפנקס.

י היפי׳ פ  4. (א) ספד הקופה יהיה כרוך ודפיו ממוספרים מראש במספ ״ים סידוריים. ס
 (ב) בספר הקופה ירשום המתווך יום יום בדיו ולפי הסדר:

 (1) בצד התקבולים: כל תקבול במזומן או בשיק
 בציון שם הלקוח׳ מספד שובר הקבלה ומספר העמ1+ בו נרשם התקבול בספר

 העסקאות או בספר זכויות במקרקעין!
 (2) בצד התשלומים: כל תשלום במזומן או..גש י

ות התשלום.  יום בקשר לעסקו׳ בציון שמו של מקבל התשלום ומז
 (ג) ספר הקופה יסוכם בדיו עד היום האחרון לחודש.

 5. ספר העסקאות ינוהל לגבי עסקאות התיווך׳ יהיה כרוך׳ ח!יו. ממוספרים מראש במס־
 פרים סידוריים׳ כשלכל עסקה מיועד עמוד נפרד ובו שני חלקינו, בהם ירשום המתווך יום

 יום בדיו את הפרטים המפורטים בתוספת.

 6. (א) ספר הזכויות במקרקעין ינוהל לגבי זכויות במקרקעין שבבעלות המתווך, יהיה
 .כרוך, דפיו ממוספרים מראש במספרים סידוריים, כשלכל זכות במקרקעין מיועד עמוד

 נפרד ובו שני חלקים, ,בהם ירשום המתווך יום יום בדיו את הפרטים המפורטים בתוספת.
 (ב) על המתווך לרשום את הזכויות במקרקעין שבבעלותו ביום תחילתן של הוראות
 :אלה, וביום 1 באפריל של כל שנה שלאחד מכן, אלא שפקיד השומה רשאי, על פי בקשת

 הנישום, להסכים שרשימת המלאי תיעשה לתאריך אחר בשנה.

 7. (א) בתיק המסמכים יוחזקו כל המסמכים הקשורים לעבודת המתווך (חוזים, זכרונות
 דברים, שטרות מכד, וכיוצא באלה).

 (ב) המסמכים יתויקו לפי הסדר כשעליהם מצויין מספן הדף בספר העסקאות או
 בספר זכויות במקרקעין שאליו הם מתייחסים.

 8. כל רישום.בפנסקי חשבונות המתנהלים לפי הוראות אלה יהיה על יסוד מסמכים
 נאותים.

 9. הוראות אלה באות.להוסיף על הודאות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

 10. להוראות אלה ייקרא ״הוראות מס הכנסה (ניהול פנקםי חשבונות על ידי מתווכי ד1>8ם
 מקרקעין), תשכ״ד—1964״.

 מוםפת

 (א) הפרטים שיירשמו בספר העסקאות (סעיפים 5 ו־6)
 (1) בחלק האחד —

 (א) תאריך הצעת העסקה!
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 (ב) ש& המציע ומענו!
 (ג) נושא העסקה (מגרש, בית׳ דירה׳ זכות ברירה וכיוצא באלה) ומי־

 קומו!
 (ד) תיאור העסקה ומהותה (מכירה, קניה, השכרה, שכירות, החכרה,

 חכירה, משכנתה)!
 (ה) המחיר המוצע בעד העסקה!

 (ו) סכום דמי התיווך או העמלה ואופן חישובם!
 (ז) תאריך השלמת העסקה!

 (ח) המחיר שנקבע עם השלמת העסקה!
 (ט) שם עודך הדין שטיפל בעסקה ומענו!

 (2) בחלק השני —
 (א) תאריך קבלת התקבול!

 (ב) שם המשלם!
 (ג) סכום התקבול!

 (ד) צורת התקבול(במזומן, בשיק, בשטרות או בתמורה אחרת)!
 (ה) מהות התקבול (תמורה עבוד דמי תיווך, דמי עמלה׳ פקדון ותקבו־

 לים כיוצא באלה)!
 (ו) מספר שובר הקבלה המתאים.

 (ב) הפרטים שיירשמו בספר הזכויות במקרקעין:
 (1) בחלק האחד —

 (א) תאריך רכישת הזכות!
 (ב) שם מוכר הזכות ומענו!

 (ג) נושא הזכות (מגרש, בית, דירה, זכות ברירה וכיוצא באלה) ומי־
 קומו! העיר, גוש, חלקה, תת־חלקה)!

 (ד) מחיר רכישת הזכות!
 (ה) דמי •תיווך ששולמו ואופן חישובם!

 (ו) שם המתווך שטיפל ברכישת הזכות ומענו!
 (ז) שם עורך הדין שטיפל ברכישת הזכות ומענו!

 (2) בחלק השני —
 (א) תאריך מכירת הזכות!

 (ב) שם קונה הזכות ומענו!
 (ג) חלק הזכות שנמכר!
 (ד) מחיר מכירת הזכות!

 (ה) צורת התקבול(במזומן, בשיק, בשטרות או בתמורה אחרת)!
 (ו) מספר שובר הקבלה המתאים!

 (ז) דמי התיווך ששולמו ואופן חישובם!
 (ח) שם המתווך שטיפל במכירת הזכות ומענו!

 (ט) שם עודך הדין שטיפל במכירת הזכות ומענו.

ג ר ב נ י י ט  ה׳ באייר תשכ״ד (17 באפריל 1964) ע׳ ש
 גחט 23107״ נציב מם הכנסה
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תש י״ט—1959

 כללים בדבר התקשרויות לענין שיווק אגוזי אדמה לעונת 1964/65

 בתוקף סמכותה לפי מעיו* 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—
) כללים אלה: ה צ ע  1959 *, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן — ^

. • • . ׳ . - . • • . • • ־  ־ ! י •

 1. ! מגדל יתקשר בכתב לא יאוחר מיום ה׳ בתמוז תשכ״ד(15 ביוני 1964) עם קבלן מור־ חוגת
 , , , , , . התקשרות.
 שה אחד שיבחר בו, על בסיס של עמילות או במחיר קבוע, בדבר שץוק כל יבול אגוזי אדמה ׳«? טגד?

 משטחי מזרע שזרע או שעומד לזרוע בשנת 1964.

 2. קבלן מורשה יגיש למועצה לא יאוחר מיום כ״א בתמוז תשכ׳ך (1 ביולי 1964) דשי־ הודעה ע?
. י התקשרות . !_ !  י

 מות המגדלים שהתקשרו אתו לפי כללים אלה וכן העתקים מכתבי להתקשרות חתומים בידי

 המגדלים.

ובמבר 1964) את כל חובה 5מסור נ  3. (א) מגדל ימסור לא יאוחר מיום י׳ בכסלו תשכ״ה (15 !
י י ת ה  יבולו כאמור בסעיף 1 אך ורק לאותו קבלן מורשה שאתו התקשר, ובלבד שהוא רשאי, על א

 . פי היתד בכתב מהמועצה, להשאיר ברשותו לצורך עצמי אגוזי •אדמה בכמות שצויינה

 בהיתר.

 (ב) מגדל הרוצה לקבל היתד לפי סעיף קטן (א) יפנה למועצה בכתב לא יאוחר

 מיום כ״ו בחשון תשכ״ה(1 בנובמבר 1964) .

 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אג יזי אדמה (התקשרויות השפ

 לענין שיווק לעונת 1964/65), תשכ״ד—1964״.

ד נ ל י ן א ב ^ א  ר
 יושב ר<|ש המועצה לייצור

 ולשיווק של אגוזי אדמה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשד.
 י׳ באייר תשכ״ד (22 באפריל 1964)

 (חמ 74141)

ן י י ה ד ש  מ
 שד החקלאות

 ם״ח 277, תשי״ט, עט׳ 76 ; ס״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 143.
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 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959

ים מבחנ ת ו ו נ י ח ים, ב ר מכרז ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20׳ 26,25 ו־28 לחו?! שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—
 1959 «, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

 ״יספת 1, אחרי סעיף 7 לכללי שירות המדינה (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ״א—21961
א (להלן — הכללים העיקריים), יבוא: י 7 י נ ׳ ° 

 ״הנשתבקשה 7א. (א) בקשה למשרה מאת עובד המדינה אשר טרם השלים שנת
, שירות אחת במשרתו, לא תתקבל אלא לאחד שהעובד קיבל מאת האחראי י ^ ״ ח ^  ע
 לעניני עובדים אישור להגשת הבקשה או אם הועבר העובד למשרתו לא

 עקב בקשתו או לא עקב השתתפותו במכרז פנימי או במכרז פומבי.

 (ב) בקשה למשרה מאת עובד המדינה אשר אושרה לו חופשה
 חלקית ללא שכר לשם התמחות במשפטים לפי חוק לשכת עורכי הדין,
 תשכ״א—31961, ואשר התחייב בכתב לא להגיש בקשה למשרה בתקופת
 התמחותו ובתקופה שלאחריה בה הוא התחייב להמשיך בעבודתו, לא
 תתקבל, אלא לאחר שהעובד קיבל לכך אישור מאת האחראי לעניני העונד
 דים! הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עובד המדינה אשר עומד לעבור
 את כל תקופת התמחותו במשפטים או תקופה של שמונה עשר חדשי התמר
 חות במשפטים — הכל לפי התקופה הקצרה יותר, בשירות המשפטי

 כמשמעותו בחוק לשכת עורכי הדין׳ תשכ״א—1961.

 (ג) בסעיף זה —
 ״האחראי לעניני עובדים״ — המנהל הכללי או סגן המנהל
 הכללי למינהל של המשרד בו מועסק העובד, ולגבי מי שמו־
 עסק ביחידה שהוכרה על ידי ועדת השירות כיחידת סמך —

 מנהל אותה יחידה״.

 הוםפת סעי!* 2. בפרק הששי של הכללים העיקריים, לפני סעיף 55, יבוא:

א «תחו?י.ע5 54א. הוראות כללים אלה החלות על מועמד, יחולו גם על מועמד שהוא 5 4 

ח עובד המדינה׳/ נ י י ט ה י ב י  ״

 השם 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי שידות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)
 (תיקון), תשכ״ד—1964״.

 ז׳ באייר תשכ״ד(19 באפריל 1964)
י ר ן ש ב ו א  (חמ 720814) ר

 יושב דאש ועדת השירות

 1 ם״ח 279, תשי״ט, עט׳ 86.

2 ק״ת 1133, תשכ״א, עט׳ 1588 ; ק״ת 1884, תשב״ ג, עט׳ 227•  י
 3 ס״ח 347, תשכ״א, עט׳ 178.
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 מדוד לשזלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה האזורית האלו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 / והסעיפים 14 (א)
, אני מנווה לאמור:  ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

ט החלפת ד , במקום פ  1, בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
( ג י ) ט י  (יג) יגוא: פ

 ״(יג)
 האלה

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור האלה הערוכה בק^ה מידה 1:20.000 והחתומה
 ביד שר הפנים ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964) ושהעוןקים ממנה מופקדים במשרד
 הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על המחוז, ירושלים, ובמשרד המועצה האזורית האלה,

 צור־הדםה.

-

 במספר 14
 במספר 11
 במספר 2
 במספר 9
 במספר 7
 במספר 8

 השטח המסומן במפה
 השטח המסומן במפה
 השטח המסומן במפה
 השטח המסומן במפה
 השטח המסומן במפה
 השטח המסומן במפה

 השטח המסומן במפה במספר 3
 השטח המסומן במפה במספר 4

 השטח המסומן במפה במספר 13
 השטח המסומן במפה במספר 15
 השטח המסומן במפה במספר 1
 השטח המסומן י במפה במספר 5
 השטח המסומן במפה במספר 6

 השטח המסומן במפה(במספר 10
 השטח המסומן במפה במספר 12

 טור א׳

 אביעזד
 אדרת

 בד־גיודא
 גבעת־ישעיהו

 לוזית
 לי־און

 מבוא־ביתר
 מטע

 נוה־מיכאל
 נחושה

 נם־הרים
 נתיב הל״ה

 עגור
 צפרירים

 דוגלית

 השם

 השטח המותחם במפה בקו כחול, פרט לאותם השטחים המןתחמים בקו אדום״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות! (האלה, תיקון)׳ תשכ״ד-
 1964״.

א ר י פ  ים משה ש
 שד הפנים

 תשב״ ג, עמ׳ 779.

 י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964) חי
 (חמ 8001)
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 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119 ; ם״ח 410, תשכ׳׳ד, עמי 24.

« עט׳ 1. ׳ ס  2 ע״ר ת׳»״ח, תום׳ א׳ ט

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק״ת 942, תשי״ט, עט׳ 2009 ; ק״ת 1402.

 קובי,׳ התקנית 1573, י״ח באייר תשכ״ד, 30.4.1964



 פקודת בניו ערים, 1936

 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, בדבר טפסים
 לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין ערים, 1936 *, מתקינה הועדה המחוזית
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, חוק עזר זד.:

 1. בקשה להיתר בניה תיערך לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת הראשונה לחוק עזר
 לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז תל־אביב (טפסים לבקשת היתד בניה ולהיתר

 בניה), תשכ״ג—1963 2 (להלן — חוק העזר למחוז תל־אביב), ותוגש בחמישה עותקים.

 2. היתד בניה,ייערך לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת השניה לחוק העזר למחוז תל־
 אביב.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון
 (טפסים לבקשת היתר בניה ולהיתר בניה), תשכ״ד—1964״.

 נתאשר. א׳ כ ל פו ן
 י׳ בניסן תשכ״ד (23 במרס 1964) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,

ט 76516< מחוז הצפון ח ) 

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153.

 2 ק״ת 1413, תשכ״ג, עמ׳ 973 ; ק׳׳ת 1448, תשכ״ג, עמי 1480.

 פקודת בנין ערים, 1936

 חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, בדבר פיקוח על
 בנינים והקמתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לפקודת בנין עדים, 1936 מתקינה הועדה המחוזית
 לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון, חוק עזר זה:

 1. בסעיף 3 לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר, מחוז הצפון(פיקוח על בנינים
, במקום סעיף קטן(א) יבוא:  והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון), תש״ך—1960 2

 ״(א) בקשה להיתר תוגש בכתב לועדה המקומית ותהיה חתומה ביד בעל
 הנכסים — למעט שוכר או שוכר־משנה לתקופה שלמטה מארבעים ותשע
 שנים — וביד עורך התכנית! הורשה דייר על ידי בית דין לשכירות לבצע

 1 ע״ו 1936, תוס׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153.

 2 ק״ת 1046, תש״ד, עמ׳ 1813.

 1160 יויב׳ז התקנות 1573, י״ח באייר ׳תשב״ד, 30.4.1964



 תיקונים או שינויים במושכר בהתאט לסעיף 33(5) לחוק הגנת הדייר, תשט״ו—
 31955׳ רשאי הדייר לחתום במקום בעל הנכסים ע? הבקשה להיתר התיקון או

 ון עיר׳ מחוז הצפון(פיקוח
 , תשכ״ד—1964״.

 השינוי כאמור, אם המציא לבעל הנכסים העתק מהבלןשה״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכ
 על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון) (תיקון)

ן ו פ ל :  נתאשר. א׳ ן
 י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964) יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר,

 >ח« 76516< מ^ז הצפון

א ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח
 שד הפנים

 ם״ח 188, תשט״ו, עט׳ 151.

 פקודת העיריות, 1934
טל עינוגיכ ר הי ב ד ת ב ר צ נ ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *׳ מתקינה מועצת עירית נצרת

׳ במקום סעיף 2 יבוא: 2 

 שיעור ה|היטל

 חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לנצרת (היטל עינוגים), תשכ״ג—1963

 ״2. לכל עינוג אחר—

 19.5 אגורות
 25.5 אגורות
 30 אגורות

 70% ממחיר ה^רטם ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות ממס.״

 קרן), תשכ״ד—1964׳׳

י ב ע ו ז ״ ל ן א י ד ״ ל  א
 ראש עידית נצרת

 כרטיס שמחירו באגורות

 עד 47.8
 מ־47.9 עד 54.3
 מ־54.4 עד 59.8

 מ־59.9 ומעלה

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (היטל עינוגים) (תי|י

ף י י  נתאשר. ס
 י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964)

 >חמ 88619)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
 : ק״ת 1444, תשכ״ג, עמ׳ 1430.

 •קובץ התמנות 1573, י״ח באייר תשכ״ד, 30.4.1664



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

 חוק עזר לנצרת בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 11934, וסעיף 3 לפקודת הרשויות
, מתקינה מועצת עירית נצרת חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר לנצרת (מס עסקים עירוני), תשכ״ד—1964 3
 (להלן — חוק העזר העיקרי) יבוא:

 ׳החלפת
 •התוספת

 הראשונה

 ״תוספת ראשונה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

40 
250 
500 

1000 

300 
500 
150 
500 

300 
100 
250 
25 

150 
150 
80 

30 
40 

21 
28 

2000 

10 
150 
250 

 בית מלון —
 שמספר החדרים בו —

 עד ל־10
 11 עד 30
 31 עד 60
 61 ומעלה
 בית קולנוע —

 עד 300 כסאות
 למעלה מ־300 כסאות

 בית קולנוע קיצי
 בית ספר לנהגות

 בית מלאכה —
 לתעשיות ארגזים למכוניות

 לחציבת אבנים
 לתעשיית לבנים וצינורות

 לתעשיית סלי גומי
 לתעשיית תופים

 בית מרקחת
 בית חרושת לקליה

 בית קפה —
 עם רשיון למשקאות משכרים -

 ששטחו במ״ר עד ל־40
 למעלה מ־40

 בית קפד, —
 ללא רשיון למשקאות משכרים

 ששטחו במ״ר עד ל־40
 למעלה מ־40

 בנק, לרבות סניף של בנק
 גלידה —

 מכירה על עגלת יד
 תעשיה
 סוכנות

2000 

500 
2000 
2000 

10 
40 

40 
80 

120 
2000 
2000 

25 

25 

10 
150 
150 

150 
25 

50 
150 
500 
150 

 אוטובוסים —
 שירות עירוני

 שירות בין־עירוני —
 נצרת והכפרים

 נצרת וחיפה
 נצרת, חיפה וערים אחרות,

 אופניים — השכרה
 אטליז

 ם י ג י ר  א
 . חנות ששטחו במ״ר —

 עד ל־12
 למעלה מ־12 עד 24

 למעלה מ־24
 אספקת מים

 אספקת חשמל
 אספקת גז —

 עד 1000 לקוחות —
 לכל 100 לקוחות או חלק מהם

 מ־1000 ומעלה
 לכל 200 לקוחות נוספים

 :בגדים משומשים —
 מכירה או תיקון

 בגדים
 ביטוח — סוכנות או סניף

י .  ; בטריות —
 תעשיה או מכירה

 מילוי
 בית דפוס —

 שאינו מעסיק פועלים
 המעסיק פועל אחד

 המעסיק יותר מפועל אחד
 שכפול

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מסי 1436, עמי 115.

 3 ק״ת 1560, תשכ״ד, עמי 984•

 1162 קובץ התקנות 1573, י״ח באייר •תשכ״ד, 30.4.1964



 זיאור המלאכה או העסק. המם בלירות

52 
78 

104 

40 
70 

200 
300 
250 
250 
150 
80 

150 
10 

100 
120 
36 

100 

150 
100 
150 
80 

24 
36 
48 

24 

40 
80 

120 

12 
24 

250 

60 
100 

42 
70 

120 
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 למשקאות משכרים •
 במ״ר עד 15
 מ־15 עד 24

 מ־24

 תיאור המלאכה או העם? המס בלירות

 מכולת —
 עם רשיוןן
 ששטו ו
 למעלה
 למעלה

 מוניות •
 מונית ב^ילת 4 מקומות ישיבה

 בעלת 6 מקומות ישיבה
 מי סודה ו:זוז — תעשיה

 מי סודה ונזוז עם בית חרושת לקרח
 מרצפות — בית חרושת

 מהנדס או אדריכל
 מודד מוסגוך

 מתכנן ימו! ומך להגיש תכניות
 מתווך למכירת בתים, מגרשים

 מתווך למכירת בהמות
 מכשירי חעזמל ורדיו —

 תיקון
 מכירה

 מכירת וןפצים חשמליים בלבד
 משקאות צ;שפרים בסיטונות

 מוסך לשירות מכוניות —
 (סיכה וו חצה) —

 ברחוב ראשי
 ברחוב) אחר

 מחרטה
 . מספרה לגלרות
 מספרד, לגנ|רים

 עם כסא
 עם שני

 עם יותר
 מספרה עם

 עבודה אחד
 כסאות עבודה

 משני כסאות עבודה
 מכירת בושם וסדקית —

 תוספת של
 ממתקים מירחיים —

 תעשיה ומכירה בחנות ששטחה —
̂יד 15  במ״ר 

 למעלו־ן מ־15 עד 24
 למעלד מ־24

 ממתקים מןרחיים —
 רוכל

 חנות למגירה בלבד
 ממתקים סוכנות

 מסעדה -
 עם רשיון למכירת משקאות

 משכרים — ברחוב ראשי —
 או ברל:וב הקאזאנובד, •

 מקום שקטזזו במ״ר —
 עד ל־70

 למעלה נ*־0ד
 ברחוב אחר —

 ששנחו במ״ר עד ל־70
 למעי!ה מ־70

 מסעדה או :ית קפה שיש בו טליוויזיה •
 תוספת שי'

 גלגלי מכוניות — סוכנות : 250
50 . ת ו נ  גזוז!וגלידה — ח
 גלנטריה 60
40 . . , ' ׳ י  דגים — מכירה י
 דיר חזירים — לכל מחסום 15

 הדרכת תיירים — לכל מורה דרך 250
 הובלה —

 מכוניות משא — בנזין —
 לכל nnK עד 3 טונות : 20
 למעלה מ־3 טונות 40

 מכוניות משא — דיזל —
 ד-•'•'• לכל אחת עד 6 טונות 50

 למעלה מ־6 טונות 100
 זגג 24

 חמדי בנין — סוחר 1000
 חמרי דלק מעצים ופחם 12

 חלקי חילוף למכוניות — מכירה 250

• ^ f t ¿ . ' . * , ¿ ^ . .  חייט— י • .
 שאינו מעסיק עובדים 10
׳ 15 ׳ ' ׳ . . '  המעסיק עובדים ,

 חייט ומוכר בדים 100
 חנות כל בו 24

 חלווה — תעשיה 120
 חמרים כימיים — תעשיה 30
 חלב — תחנת ריכוז 24
 חרש נחושת 12
 י טחנת קמח 36

 ירקות ופירות —
 מכירה בקמעונית 40

 מכירה בסיטונות 2000
 כלי חרס —

 מכירה 50
 תעשיה במקום —

 שאינו מעסיק עובדים 100
 המעסיק עובדים 200
 כלי בית ומטבח — מכירה 50

 כלי עבודה לנגדים — מכירה 150
 כותב בקשות —

 בלי משרד 15
 עם משרד : 30
 כריכת ספרים 6

 לחם-־-
 אפיה בלבד 36

 אפיה ומכירה 100
500 .  י מגרסת אבנים י
 מוסך לתיקון מכוניות 150
 מכולת בסיטונות 300

 מכולת —
 : בלי רשיון למשקאות משכרים —

 ששטחו במ״ר עד 15 40
 למעלה מ־15 עד 24 60
 למעלה מ־24 80

 קובץ התקנות 1573, י״ח באייר תשכ״ד, 30.4.1064



 תיאור המלאכה או העסק חמם בלירות תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות

 סנילריה —
¿ 5  שאינה מעסיקה פועלים 5 0
 המעסיקה פועלים 50

30 
- 5  סלים 0

2 5  תעשיה או מכירה 24 0
5  שקי נייר — בית חרושת 25 0
5  סכינים — תעשיה 12 0

2  סיד — כבוי ומכירה 20 4
 עורות —

 מעובדים — מכירה 30 25
 בלתי מעובדים — מכירה 300 25

 עורך דין 300
 עופות — חנות למכירה 40 20
 עוגות ובסקויט — בית חרושת 150 30

- ל פ א ל  פ
 מכירה על עגלת יד 20
 מכירה בקיוסק 40

1 0  פרפומריה 15 0
1 5  פחם 6 0

— 5  צורף ומוכר תכשיטים 0
 m שאינו מעסיק עובדים 100

150 5  המעסיק עובד אחד 0
 המעסיק יותר מעובד אחד 250
 •צורף אחר 30

 צלם —
 ללא חנות 50 50
 עם חנות 150 80
 צביעת מכוניות 100 150
 צבעי פוליטווה 24 150

 קרח — בית חרושת 80

— 1  קבלנות בנין לעבודות בהיקף 2
5  עד ל־500,000 לירות 250 0

 למעלה מ־500,000 לירות 2000
2 5  קבלן צבע וסיוד 24 0

 קופסאות קרטון —
— 2 5  בית חרושת המעסיק פועלים 0

 שמספרם עד 30 60
 למעלה מ־30 80

. 300 
 m «ןפה — טחנה ומכירה 24

500 2 5  רופא 0
 רופא שניים 150
 רהיטים 250
 רהיטים משומשים 50

4  שמן מאכל — מכירה 250 0
6  שעונים — תיקון ומכירה 25 0

 תיקון בלבד 10
150 

 תחנת דלק עם מוסך לשירות מכוניות — י
 (סיכה ורחצה) 000 ג

 תחנת דלק 750 60
 תבואות — מכירה 250״ 120

 מזכדות< חפצי אמנות —
 מכירה או תעשיה

 מרפדיה —
 שאינה מעסיקה פועלים

 המעסיקה פועלים
 מקררים ומכבסות חשמליות — סוכנות

 מעבדה כימית
 משרד להפצה ופרסום

 מחצלות — מכירה או תעשיה

 מכונות תפירה —
 תיקון

 מכירה
 מסגריה —

 שאינה מעסיקה פועלים
 המעסיקה פועלים

 מזנון או קיוסק
 מכבסה וגהוץ

 נגריה לרהיטים —
 ללא מכונות

 המשתמשת במכונות
 נגרות בנין —
 ללא מכונות

 המשתמשת במכונות
 נגריה לכלים כפריים

 נעלים —
 תיקון נעלים

 חנות למכירה ששטחה במ״ר —
 עד ל־15

 למעלה מ־15 עד 24
 למעלה מ־24

 בית חרושת המשתמש במכונות חשמליות
 נפט —
 רוכל

 תחנה למכירה
 נקניקים או בשר משומר —

 ,'בית חרושת
 סיגריות —

 מכירה בסיטונות
 יבואן לסיגריות תוצרת חוץ
 בית חרושת המעסיק פועלים

 שמספרם עד ל־30
 למעלה מ־30

 סוכנות למכירת נעליים או בגדים
 ספרים וצרכי כתיבה —

 חנות ששטחה במ״ר —
 עד ל־20

 למעלה מ־20
 ,חנות עם מכונה לסדגול

 ותעשיית מחברות
 סבון —

 בית חרושת המעסיק פועלים —
 שמספרם עד 10

 למעלה מ־10

 1164. קונץ התקנות 1573, י״ח באייר תשכ״ד, 30.4.1964



 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפחל 1964). תחי?ה

 המס לשנת 1964/1965 הוראות מעבר
 :ל סכום ששולם על פי
 על חשבון המם לפי חוק

 ׳4,-: לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (מים עסקים עירוני) (תיקון)׳ תשכ״ד—1964״. השט

 א ל ־ ד י ן ז ו ע ב י
 עירית נצרת

 ,£3" הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם
 חוק העזר העיקרי על חשבון שנת 1964/1965 ייחשב כאילו שולם

 עזר זה.

ף י י  , נתאשר. ס
 כ״ד בניסן תשכ״ד (6 באפריל 1964) דא$

 (חמ 886101)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
ת עצים ר י ק ר ע ב ד  י חוק עזר לעכו ב

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

ת ו ר ד ג  ה

10 
20 
36 

 כדי לברר אם ממלאים רשות מיפה

 1. |. בחיק עזר זה —
 ״ה^ניריה״ — עירית עכו!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לעניו חוק עזר זה!
 ״עקירת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו.

 2. (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתד מאת ראש העידית 4בהתאם לתנאי ההיתר. עקירת עצימ
 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הנןעיפים 14 ד15 לפקודת

.  היערות 2

 3. מתן היתד או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו לביטולו מסורים לשיקול מת! היתר

 ותנאיו

 אגדת היתר
 לירוז

 דעתו של ראש העידיה.

 4. בעד היתד לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור זה:

 כשהעץ שהיה לעקרו היה —
 עד 5 שנים

 למעלה כר5 עד 15 שנה
 למעלה מ־15 עד 20 שנה

 למעלה מ־20 שנה

 5.; . (א) ראש העיריה דשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום
 אחרי הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א)

 ־ ע״ר 1934, תופ׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
 2 חוקי א״י, כרד א׳ פרק ס״א, עמי 0!
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 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו — קנס 100 לירות.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(עקירת עצינו)׳ תשכ״ד—1964״.

 ענשים

 השט

ת ר פ  נחאשר. ש׳ א
 י׳ בניסן תשכ״ד (23 במרס 1964) ראש עירית עכו

 (חט 890031)
א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות(ביוב), תשכ״ב—1962

 חוק עזר לבאר־טוביה בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה המועצה האזורית באר־טוביה

 חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — י ר ד ג  ה

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור ז
 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית באר־טוביה!
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זד. >

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 לחוק?

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה למעט רחוב.

 היטל ביוב 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

 בניה נוספת 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל
 מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

מר ביב 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.  חי
 פרטי לביוב , , ,

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב׳ יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הדשות המקומית לכך.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס או מחזיקו לקופת המועצה אגדת

 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 1 עייר 1941, תופ׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ם״ח 376, תשב״ב, עט׳ 96.
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 איםור פגיעה
 בביוב

 :, ואם היונה העבירה
 אחרי שנמסרה לו

 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייו למועצה.

 >4 העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זח, דינו — קנס 500 לידות
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אט נמסרה לידי ד&דם שאליו היא מכוונת, מסירה הזיעה
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרינה לידי אחד מבני מש־

 פחתו המבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקי׳
 לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה

 בולט באחד. המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים בתחוו:! המועצה, שאחד מהם
 לפחות הוא בשפה העברית.

 נשלחה בדואר במכתב
 יו הרגילים או הידועים
 כדין אם הוצגה במקום

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־טוביה (ביוב), תשכ״ד—19611״

 לירות

1.05 

8.40 

—.45 

3.60 

50.00 

 תופפת

 (סעיפים 2׳ 3 ו־4)

 1. היטל ביוב (סעיפים 2 ו־3) —

 (א) ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בגין)
 לכל מ״ר של בניה

 (ב) ביב מאסף
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בני|)

 לכל מ״ד של בניה

 2. אגרת חיבור ביב פרטי (סעיף 4(ג)

 א׳ ה ל פ ו ן
 ראש המועצה האזורית באר־טוביה

 נתאשר.
 י׳ בניסן תשכ״ד (23 במרס 1964)

 (ח« 813004)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים :
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנס־ציונה בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,' 1941 ^ מתקינה המועצה
 המקומית נס־ציונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נס־ציונה.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודד. ישלם למועצה אגרה בשיעור שנקוב בתוספת.
 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגדה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

 מוסד לצדכי צדקה, חינוד או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לנם־ציונה (אגרת תעודת אישור), תשי״ז—1956 2 — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ד—1964״.

 הגדרות

 מחן תעודה

 אגרה

 ביטול

 השפ

 תופפת

 (סעיף 3)

 בעניו הנוגע למקרקעים ועסקים — שתי לירות.
 בכל ענין אהד — לירה אחת•

 עבור העתק תעודה — לירה אחת•

ן ו ר י ו מ ה י ל  א
 ראש המועצה המקומית נם־ציונה

 נתאשד.
 י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

׳ 119 : ם״ח 410, תשב״ד, עט׳ 24. מ  1 ע׳׳ר 1941, תופ׳ 1 מט׳ 1154, ע

 2 ק״ת 645, תשי׳׳ז, עמ׳ 222•

 קונץ התקנות 1573, ״׳ח באייר תשנ״ד, 30.4.1964
 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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