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 פקודת הכלבת, 1934
ת ב ל ד כ ג ן נ סו ר חי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 11934, סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־
י , אנ ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 3 ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ר  חיים, 1945 2

ות אלה: ן תקנ  מתקי

 תיק״ 1. בתקנה 1 לתקנות הכלבת (חיסון), תשט״ז—1955 * (להלן — התקנות העיקריות),
א: בו ה 1 במקום ההגדרה ״כלב״ י נ "  ת

 ״ ״כלב״ — כלב בן שלושה חדשים ומעלה,-״.

ה (א) יבוא:  תיק״ 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנ
ה 5 ״(א) לא יחזיק אדם כלב אלא אם — נ ק  ת

ד לא עבדו 12 חודש ד כלבת וכל עו ג  (1) הכלב חוסן בזריקת חיסון נ
s מיום החיסון 

 (2) לצווארו של הכלב קשורה תווית בצורה נראית לעין.״

ט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכלבת (חיסון) (תיקון), תשכ״ה—1964״. ש  ה

ם ג ב ת י י י  י״ד בכסלו תשכ״ה (19 בנובמבר 1964) ח
 (חמ 3880" שר החקלאות

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מם׳ 481, עמ׳ 242.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1457, עמ׳ 155.

 3 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1•

 ¡ * ק״ת 567, תשט״ז, עמ׳ 242.

 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
ע ו צ ק ת מ ו ד ו ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 אני מתקי
 תקנות אלה:

2 (להלן —  תיק״ תקני,3 1. בתקנה 3 לתקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ״אי-1961
 התקנות העיקריות), פסקה (5) — בטלה.

א: בו  הוספת 2. בתקנות העיקריות, אחדי תקנה 3 י
א ״המלצה על 3א. ועדת מקצוע רשאית להמליץ על מתן תעודת מקצוע, להוציא ה 3 נ ק  ת

י תעודת מקצוע בדרגה או בסוג הגבוה ביותר הנהוגים באותו מקצוע, אימד י  ע״י
 מקצועי למבקש שבידו אישור שניתן על ידי איגוד מקצועי, שלפיו היה המבקש
 ביום הקובע בעל מקצוע בדרגה או בסוג פלוני, ובלבד שהמבקש עבד
נות נקבעה כתקופת עבודה לאותם ית הבחי  במקצועו תקופה שלפי תכנ

 דרגה או סוג.

 1 פ״ח 270, תשיי׳ט, עמ׳ 32.

 2 ק״ת 1181, ת׳טכ״א, עמ׳ 2484.
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ת על מו רסמה הודעה ברשו ה זו, ״היום. הקובע״ — היום בו פו נ ק ין ת  לענ
ו מקצוע״. ת ו א ע ל עדת מקצו ה של ו נ ל מינויה לראשו דה ע  ידי שד העבו

, תשכ״ד,— השם ( ן קו ת מקצוע) (תי דו קה (תעו ת שירות התעסו ו יקרא ״תקנ ת אלה י ו נ ק ת  3. ל

 1964״.

ר 1964) ב מ ב ו נ ו תשכ״ה (23 ב ל ס כ  י׳י׳ח ב
ן ו ל ל א א ג  (חם 752803) י

דה ר העבו  ש

 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959

ה ד ו ב ת ע ו כ ש ל ל ן ש ט ו פ י ם ש ו ח ר ת ב ד  צו ב

, ובהמלצת קה, תשי״ט—1959 ג ת התעסו רו ק שי תי לפי סעיף 23 לחו ף סמכו ק ו ת  ב
: ר ו מ א וה ל י מצו הלת השידות, אנ נ  מי

, תשי״ט— וויסו! ( ם שיפוטן ת עבודה ותחו ו כ ש ת ל מ ק ה קה ( ת לצו שירות התעסו פ ס ו ת  1. ב

 959! 2 התוספת

ר ו׳ יבוא ״כרמיאל״. ר סידורי 9, בטו פ ס מ  (1) ב

ר סידורי 17— פ ס מ  (2) ב

ר ג׳ יבוא ״נצרת־עלית״ ז  (א) בטו

; צרת״ נ ת־ ר ה׳ יימחק ״קרי  (ב) בטו

ת בית־נטופד,״. ע ק ר ו׳ יבוא ״שטח ב ו ט  (ג) ב

ן)׳ השם ם שיפוטן) (תיקו דה ותחו ת עבו קה (הקמת לשכו  2. לצו זה ייקרא ״צו שירות התעסו
 תשכ״ה—1964״.

ר 1964) ב מ ב ו נ (23 ב ו תשכ״ד,  י״ח בכסל
ן ו ל ל א א ג  >חמ 75285) י

דה ר העבו  ש

 1 ם״ח 270, תשי׳׳ט, עמ׳ 32.

 2 ס״ת 924, תשי״ט, עמ׳ 1640 ; ק״ת 1538, תשכ״ד, עמי 672.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ו—1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות להילוות והנחות ממס
׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: a 1956—הכנסה), תשט״ז 

 הנדרוח 1. בצו זה —

 ״הבנק״ — בנק המזרחי בע״מ ז
 ״התכנית״ — תכנית החסכון של הבנק הידועה בשם ״צמד—1964״ שאושרה על ידי שר

 האוצר $
ך — כסף שהופקד בבנק על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום כולל שלא יעלה על ו פקד  ״

 10,000 לידות ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

ן תהא פטורה ממס הכנסה. מ ק  פטור ממס 2. הריבית המשתלמת על פ
 הכנסה

ר ממס הכנסה), תשכ״ה—1964״. (פטו ן ו  השם 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

ד י פ ס ס ח נ ה (16 בנובמבר 1964) פ ״ כ ש ת ו ל ס כ ב א ״  י
) שר האוצר 7 2 6 5 ט 0 ח ) 

 1 סייח 201, תשם׳׳ז, עמי 52.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),1939
ד ח ו י ן מ ו ת ללא רשי ו ר ו ח א ס ו ב ר י ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, אני מצווה , והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  1939 ג

 לאמור:

 1. בתוספת לצו יבוא חפשי, תשכ״ב—1962 3 (להלן — התוספת), בחלק א׳ —
;  (1) פרט 28.30 (א) — בטל
א: בו  (2) לאחר פרט 28.56 י

 ״29.01 עד 29.45 — ממריצים לתעשיות גומי שסווגו בפרטים 29.01 עד
 29.45 של התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 ׳״.

א: בו  2. בחלק ג׳ לתוספת׳ במקום הפרט 29.38 שלצד מספד סידורי 6 י
ם וויטמינים המשמשים לייצור תכשירים רפואיים״. י נ יטמי  ״29.38 — פרדו

ן מס׳ 2), תשכ״ה—1964״. ו ק תי )  3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״ג בכסלו תשכ״ה (18 בנובמבר 1964)
 (חמ 740510)

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מס׳ 968, עמ׳ 137.

 2 ע״ר תש״ה, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1307, תשכ״ב, עמ׳ 1856 ; ק״ת 1373, תשכ״נ, עמי 76 ; ק״ת 1637, תשכ׳׳ה, עמ׳ 193.

 4 ע״ר 1937, תוס׳ 1 מפ׳ 714, עמ׳ 183 ; ק״ת 1393, ת׳0כ״נ, עמ׳ 306 ; ק״ת 1505, תשכ״ד, עמי 167.

 תיקון
 התוספת
 ח5ק א׳

 תיקו!
 התוספת
 חלק ג׳

 השם
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ו ת נ ם ח א רו ו צו י , י ן ו ר במז ח ס ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיה, תשי״ח—
ר: , אני מצווה לאמו  1957 ג

- א ״ כ ש רותים(הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), ת  1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושי
׳ בהגדרת ״המנהל״ — 21960 

t ״ ״המנהל״ — ״ יבוא ״(א)״ ר ח א  (1) ל
 (2) בסופה יבוא ״(ב) מנהל המחלקה למחירים, סובסידיות ושיווק במשרד

 החקלאות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו ואחסנתו)
 (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 י״ג בחשון תשכ״ה (19 באוקטובר 1964)
ן י י ש ה ד  >חמ 740101) מ
 שד החקלאות

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1082, תשכ״א, עמי 590 ; ק״ת 1422, תשכ״נ, עמ׳ 1095.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ת ו ר א ו ו ת ם ו ר י ש י ל ל מ י ס ק ר מ כ ר ש ב ד  צו ב

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ג
ר:  מצווה לאמו

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות סווארות),
/ לאחר ״שעם״ יבוא ״שוש (ליקורים) בלתי כבוש,״. ׳ בפרט 10, בחלק א  תשכ״ב—1962 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירות סוואדות)
 (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 י״ז בכסלו תשכ״ה (22 בנובמבר 1964)
ה ד ו ה ־ י ל ב ר א ר ש m י m »1-0 

 שר התחבורה

 1 ם׳׳ח 240, תש י ״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1261, תשכ״ב, עמי 1302 : ק״ת 1377, תשכ״ג, עמי 134 ; ק״ת 1446, תעב׳׳ג, עט׳ 1452.

 קובץ התקנות 1655, כ״ח בנפלו תשכ״ה, 3.12.1964



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ו ר ב ח ס ה א ו ו פ ס ר מ צו י ר י ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15, 30, 31, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על, מצרכיה
ר:  ושירותים, תשי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמו

 תימוז סעי!* 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשכ״ד—
(להלן — הצו העיקרי) — 2 1964 

א: בו  (1) במקום ההגדרה ״חומר זד״ י
 ״ ״חומר זר״ — כל דבר שאינו מספוא >״.

בוא:  (2) במקום ההגדרה ״מספוא״ י
 ״ ״מספוא״ — כל חומר מהחמרים המפורטים להלן או חומר אחד המכיל

: ה  חומד מאל
 (1) חומר חלבוני המופק מן החי

יה! נ  (2) כוםפא, למי
 (3) גרגרים למעט גרגרים דגניים שלמים וכן חמרים המופקים

 מגרגרים;
 (4) מזונות מינרליים ומחצבי קורט!

 (5) ויטמינים והמרים אנטיביוטיים המוספים למזון אחר בשיעור
ן! ו  שאינו עולה על 10 גרם לטון מז

! ו נ  (6) חומצות אמי
! ן  (7) המרים מונעי חימצו

 (8) שמנים ובהם סובסטוקים מוחמצים, שמנים צמחיים, שומנים
 מן החי \״.

א: בו  (3) במקום ההגדרה ״מוצרי מספוא״ י
 ״ ״מוצר מספוא״ — מוצר הכולל חומד מספוא אשר שמו, הרכבו ויעודו

 נקבעו על ידי המנהל בתעודת רישום שניתנה לפי סעיף 10א.״
 (4) ההגדרה ״תערובת מספוא״ — בטלה.

 (5) בהגדרת ״סוחר״ לפני ״סיטונאי״ יבוא ״יבואן,״.

) — בטל. ב ) ן ט  ייייוי׳ סעיי* 2 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, סעיף ק

א: בו ) ואחריו י א ) ן ט ״ 0׳*יי* 3 3. האמור בסעיף 3 יסומן כסעיף ק | מ  ת

יתנה לו תעודת רישום לפי סעיף 10א פטור מחובת קבלת רשיון  ״(ב) אדם שנ
״ . א) )  לפי סעיף קטן

א: בו  הוספת 4. אחרי סעיף 10 לצו העיקרי י
ד למכירה, מוצר מספוא  ״רישום מוצר 10א. (א) לא ימכור אדם, ולא יציע ולא יעמי

א שלא ניתנה לגביו תעודת רישום מאת המנהל (להלן — תעודת רישום). י פ ם  ט

:  (ב) בתעודת רישום יצויינו פרטים אלה
 (1) שם היצרן או הסוחר!

 (2) השם המסחרי של מוצר המספוא!

 סעי1»10א

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 1532, תשכ״ד, עמ׳ 602.
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 (3) הרכב מוצר המספוא ז
 (4) מען המפעל בו ייצרו את מוצר המספוא!

 (5) תיאור תהליך הייצור!
 (6) תקופת תקפה של תעודת רישום!
ז מוצר המספוא) אר י י  (7) האריזה בה

 (8) המטרות לשמן מותר להשתמש במוצר המספוא 5
 (9) מספר תעודת הרישום וכל סימן זיהוי אחר לה שיקבע

 המנהל.״

א: ׳ תיקו! סעיף 18 בו  5. בסעיף 13 לצו העיקרי, אחרי פסקה (3) י
 ״(4) אין בפרטים המופיעים בבקשה לתעודת הרישום כדי לציין מוצר מספוא

 מסויים״.

5 י ט י  6. סעיף 16 לצו העיקרי —,בטל. ב
 סעיו<16

ת פ ל ח א: ה בו  7. במקום.סעיף 17 לצו העיקרי י
 .סעי וי 17

 ״זהות המוצר 17. לא ימכור יצרן או סוחר מוצר מספוא אלא אם שמ המוצר,,הרכבו,
 מקום ותהליך ייצורו זהים לאלה שנקבעו בתעודת הרישום״.

דת תיקוזסעי1*36  8. בסעיף 36 לצו העיקרי, אחרי הקטע ״להתלות את, רשיונו״ יבוא ״או את תעו
 הרישום שלו״.

 9. התוספת הראשונה לצו העיקרי — בטלה. .. ביטו?
 התוספת

 הראשונה

 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) (תיקון), השפ
 תשכ״ה—1964״.

ב ת י ם ג י י  י״ד בכסלו תשכ״ה (19 בנובמבר 1964) ח
 (חטי 740081) שר החקלאות

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ד ״ כ ש ת ת נ ו ע ת מ נ ת ו י כ ח מ ת צ ד מ ש ר ה ב ד  צו ב

י מצווה לאמור: , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 ג

 1. (א) מחזיק בשטח שגודלה בו כותנה בעונת תשכ״ד, חייב לכסח בו את צמחי הפיכת שטחי
ה נ ת י 5 כ י י י  הכותנה ולהפוך לאחד מכן את האדמה בעומק של לפחות 30 סנטימטר. נ

ד לאחר תום קטיף הכותנה אולם  (ב) הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) יבוצעו מי
אוחד—  לא י

 (1) מיום ה׳ בטבת תשכ״ד!(10 בדצמבר 1964) בכל הארץ למעט עמק בית
 . שאן? .

 (2) מיום כ״ז בטבת תשכ״ה (1 בינואר 1965) בעמק בית־שאן.

 ם׳׳ח 206, תשט״ז, עט׳ 79.
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 ה^טית 2. צמחו מחדש צמחים של כותנה, לאחר ששדה הכותנה כוסה ונהפך בהתאם להוראות
 מחדש"'^ סעיף 1, חייב המחזיק בשדה לקלטרו ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו מיד לאחר הצצת

ה הגידול. נ ת י  כ

נת תשכ״ד), תשכ״ה— ת הצומח (השמדת צמחי כותנה מעו נ  השם 3. לצו זה ייקרא ״צו הג
 1964״.

י ת ב ם ג י י ה (19 בנובמבר1964) ח ״ כ ש ת ו ל ס כ ב ד ״  י
) שד החקלאות 7 3 8 0 0 מ 3 ח ) 

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

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

 חיקי׳ 1. בסעיף 6 לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 ־,
 סעיף! 6

א: בו ) י א ) ן ט  במקום סעיף ק
 ״(א) רשות תזומן לישיבתה הראשונה על ידי הנציב, לא יאוחר מ־30 יום
 לאחר הקמתה! אולם אם לדעת הנציב לא ניתן לקיים את הישיבה הראשונה
 תוך המועד האמור, רשאי הוא לזמן את הישיבה כאמור למועד מאוחר יותר

 שהוא יקבע״.
 ה׳"פ 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז) (תיקון),

 תשכ״ה—1964״.

י ת ב ם ג י י  י״ז בכסלותשכ״ה (22בנובמבר 1964) ח
) שר החקלאות 7 5 1 3 מ 8 ח ) 

 1 ס״וז 236, תשי״ח, עמי 4.

 2 ק״ת 979, תש״ר, עמ׳ 587•

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ה קו י פ ך בר־ ר צ . על מ ד ח כ  א

, אני 3  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 י
ר:  מכריז לאמו

 הגדרות 1. באכרזה זו, ,,תחליף חלבי׳ — מוצר אשר יסודו או מקורו חלב והמשמש בהזנת בעלי־
 חיים כתחליף לחלב, וכן כל מוצר אחר המשמש כתחליף לחלב בהזנת בעלי־חיים.

 אכרזה ע? מצרי 2. תחליף חלב, למיניו וסוגיו השונים, מוכרז בזה כמצרך בר־פיקוח.
 בד־פיקוח

 ה׳»ם 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (תחליף חלב), תשכ״ה—
 1964״.

י ת ם ג ב י י  י״ד בכסלו תשכ״ה (19 בנובמבר 1964) ח
) שד החקלאות 7 2 6 0 ט 4 ח ) 

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.
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ן פלקופלי ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
ה ו ק ת ־ ח ת ת פ י ר י ם ע ו ח י ת ו נ ר שי ב ד ה ב ז ר כ  א

 שינוי תחוט
 עירית

 פתח־תקוה

ן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ל ה ל )  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות 1
עדת , ולאחר עיון בתסקיר של ו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ד

ד:  החקירה בהתאם להוראות סעיף 8 האמור, אני מכריז לאמו

ה כמפורט בתוספת הראשונה לפקודה ישונה ובמקום הפירוט ת פתזדתקו די  1. תחום עי
: ה  בתוספת האמורה יבוא פירוט ז

 בפרט זה, ״מפה״ — מפת תחום עירית פתח־תקוה, הערוכה בקנה מידה 1:10,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ג בכסלו תשכ״ה (18 בנובמבר 1964) ושהעת־
 קים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז,

 רמלה, ובמשרד עירית פתח־תקוה.
ד 6328׳ 6343 עד 6346, 6348 עד 6367,  הגושים: 4042, 4265, 6319, 6321 ע
ד ד 6571, 6712 ע  6371 עד 6390, 6393 עד 6406, 6457, 6458, 6568 ע

 6716— בשלמותם!
ד 6641 כמםומן  אותם חלקים מהגושים 4043, 4044, 4047, 6639 ע

 במפה!
 6193 — פרט לחלקות 471 עד 473 !

 6194 — פרט לחלק הנמצא מערבה לציר הדרך בתכנון, רעננה —
ן! ו  ראשון לצי

 6347 — פרט לחלקות 44 עד 60,57,51 !
ד 160 ד 41,10 עד 43, 47,46׳ 51, 135 ע  6368 — פרט לחלקות 3 ע

 וחלק מחלקות 45,44 (דרכים)!
 6370 — פרט לחלקות 14,6 וחלק מחלקה 7 כמסומן במפה!

 6391 — פרט לחלקה 1 !
 6576 — פרט לחלקה 20 וחלק מחלקה 17 (דרך)!

ד 79. ד 4, 67,53 ע  6717 — פרט לחלקות 1 ע
ד 13 בגוש 4048 כמםומן במפה! ת: חלקי חלקות 1 ע  החלקו

 1 עד 15,4 עד 17, וחלקי חלקות 13,6 בגוש 4264 כמסומן במפה!
ד 10 וחלקי חלקות 5,2 בגוש 6191 כמסומן במפה ו  6 ע

 1 עד 20,6, 45,21 וחלקי חלקות 41,23 בגוש 6320 כמסומן במפה!
 36, 83 עד 90 וחלקי חלקות 37׳ 66 (דרך), 72 (דדך) בגוש 6718

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת פתח־תקוה (שינוי תחום העידיה), תשכ״ה—1964״.

 כמסומן במפה.״

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים

 י״ג בכסלו תשכ״ה (18 בנובמבר 1964)
 (חמ 8071)

 1 דיני מדינת ישרא5, נוסח חרש 8, תשכ״ד, עט׳ 197.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מש׳ 2, עמי 1.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד ה ג ד ו ה י ־ ן ב א ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  המקומית אבן־יהודה חוק עזר ז

ר זד. —  הגדרות 1. בחוק עז
ית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית י  ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבנ

 ביבים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
ננו הבעל הרשום, וכול,ל  הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאי

ים!  שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנ
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!
 ״כביש״ — כל, חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק

 עזר זה!
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס ?
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

!  או מקצתן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אבן־יהודה!

:  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה
ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם!
 (3) התאמת רחוב׳ מבחינת שיפועיו !מפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,

 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ?
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם!
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

! ה  (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה ב
 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

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

•ios 2 ם״ח 250, ח׳5)י״ח, עמי 
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 הח5טה ע?
 סלילת רחוב

 הודעה על
 ההלטד, לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת
 כביש

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים
 וגבייתם

 פקדונות ע?
 השבוז דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו דחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס

 : מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור«
ר זה, — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עז  ״ראש המועצה״ י

 כולן או מקצתן ו
נח על פני האדמה כיסוד לכיסוי  ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קורקר או חומר אחד, שהו

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

ט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.  2. המועצה רשאית להחלי

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

ן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים נ  (ב) הוצאות השינוי די
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ז הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש

 ובין שלא כדי רחבו המלא!
 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ז  של התשתי
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ז
ת והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי

 רחבו המלא ?
 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

עת עצים וצמחים, סידורם טי  (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נ
 וגידודם.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן ט  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף ק
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור׳ ישולמו למועצה על ידי כל אחד
ד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס > ואולם  מבעלי הנכסים מי
ד עם  אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מי
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו

 לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, את

יב למלא אחרי הדרישה.  הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חי
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 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן(א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום שהוא
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסימ בהוצאות
 סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע על
 ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל

 לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה

 ובין שלא כדי רחבה המלא?
 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא,׳
 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הודאות סעיפים 6(ג)
 רד, בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו? הפרטים, התנאים והדרכים כאמור,

 ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 עד 25%.

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד. מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי בל, אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה?
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה׳ או נתפרסמה בשני עתוניפ הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מדרכות

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של אי

 ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

 מסירת הודעות
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, ענשיפ ד ר י ב ל ע  14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה ש
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. הוראות חוק. עזר זד. בדבר חובת השתתפות בהוצאת סלילת כבישים ומדרכות יחולו תחולה
 גם על סלילת כביש או מדרכה שהתחילה בה המועצה לאחר י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל

.(1964 
5 י ט י  16. חוק עזר לאבךיהודה (סלילת רחובות), תשי״א—1950 3 — בטל. ג

 17. י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךיהודה (סלילת רחובות), תשכ״ה—1964״. השם

ן מ פ ו ל ה א ר ש  נתאשר. י
 ז׳: בחשון תשכ״ה (13 באוקטובר 1964) ממלא מקום ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 (חם 810006)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  : ח

 3 ק״ת 131, תשי״א, עמ׳ 276. שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ב ב ק ע י ך ו ר כ ז ר ל ז ק ע ו  ח

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

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית זכדוךיעקב,

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

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרת תעודה
 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

 מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

— בטל. ביטו?  4. חוק עזר לזכרוךיעקב (אגרת תעודת אישור), תשכ״ג—1963 2

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (אגדת תעודת אישור), תשכ״ה—1964״. השם

 שיעור האגרה
 בלירות

3 
1 

י ו ב ל ק ע  י
 ראש המועצה המקומית זכרון יעקב

ת פ פ ו  ת
 (סעיף 3)

 1. בענין הנוגע למקרקעין
 2. בכל ענין אחר

 נתאשד.
 כ׳ בחשון תשכ״ה (26 באוקטובר 1964)

 (חמ 825000)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119. היית 1467, תשכ״ג, עמי 1749.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945

ם י ק ס ם ע ר מ ב ד ל ב א נ ב י ר ל ז ק ע  חו

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה ועדת המועצה המקומית יבנאל חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 זה ג

 1. בתוספת לחוק עזר ליבנאל (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלז — חוק העזר

א: בו  העיקרי), בסופה, י
 תיקו!

 החופפת

 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטפ בלירות
 רות או כל עבודה אחרת, שהיקף עבודתו לשנה

 בלירות הוא 5
 עד 5,000 50

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 750

 למעלה מ־100,000 עד 250,000 1500
 למעלה מ־250,000 2000

 מחצבה — לכל מטו מעוקב גבס, חזויה
 או חצץ 0.10

 תחנה למכירת דלק 40
 מחסן הספקה, מחסן זבלים — שפדיונו בשנה

 בלירות —
 עד 50,000 200
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 400
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 750

 למעלה מ־200,000 1000
 עיבוד פרדסים בתחום המועצה 75

 בית מלאכה המעסיק עובדים —
 אחד 25
 שנים 50

 מעל לשנים 100״

500 
50 

 ״בנק או סניף של בנק
 ביטוח, או סוכן ביטוח

 חנות—
 לגלנטדיה 20
 לנעלים 40
 להלבשה 50
 לכלי מטבח 30
 לצעצועים, מתנות ודבוי נוי 30
 לפלפל או דוכן פלפל 20
 קוסמטיקאית, סלון ליופי, מניקוו 20

 אספקת גז לבישול ולחימום לפי מםפו הלקוחות
 ובלבד כשהגז מסופק למטבח משותף ייחשבו כל

 חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד אלף לקוחות לכל מאה לקוחות או חלק

 מהם 25
 למעלה מאלף לקוחות — לכל מאתיים לקוחות

 או חלק מהם 25
 קבלן, קבלן משנה, המבצע בתחום המועצה עבודות
 בנין, סלילת כבישים, עבודות עפר, הנחת צינו־

1 באפריל 1964). ) ד ״  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה לשנת
 1964/65 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנאל (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 תחילה

 הוראות מעבר

 השם

ן ה י כ ל ת פ  נ
 יושב ראש הועדה הממלאת תפקידי

 המועצה המקומית יבנאל
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ה (27 באוקטובר 1964)

 (המ 83140)

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

 506 קובץ התקנות 1655, כ״ח בכסלו תשכ׳׳ה, 3.12.1964



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ק עזר ליואב ב  חו

נה ממועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקי
: ה  האזורית יואב חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — ייגירית
ואב!  ״המועצה״ — המועצה האזורית י

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח
t העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן 

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
 נותנים הכנסה, בין בזכותו ובין כבא כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של
ו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה נ נ  הנכסים ובין שאי

 שלמעלה משלוש שנים ז
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

! ן ו  הגר בבית מלון או בפנסי
ך — בית, צריף, מחסן׳ צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמש י נ ב  ״
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר, או לצורך אחר ולמעט בית

 מלאכה או אורווה ו
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית מלאכה 1
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים או שמחזיקים בו יחד

 עם האורווה ז
ת מ י  ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניידות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פ
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמדי בנין ן
t ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה 

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

ן או בחצרו, כלי אשפה לפי הודאות המפקח בנוגע כלי אשפה יב להתקין, בבני  2. (א) בעל בנין חי
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם

 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 , (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה, חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי היבול
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל׳ למספד, למקום, ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם, או להחליפם באחדים, הכל, לפי דרישת המפקח

 ובתוך הזמן שיקבע.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או המרי בנין.

 4. לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר, בשום דדך, אשפה, זבל או פסולת מבנין,
ת מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתד בכתב מאת ראש המועצה.  מאורווה או מבי

 5. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתד לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת >
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם(

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה׳ זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם, יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לבל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 המפקח לבצע את העבודות והמועצה רשאית לגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או

 מאותו מחזיק.
 ,8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל. אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אס הוצגה במקום בולט באחד
ה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים  המקומות האמורים או על הנכם שבו דנ

 בתחום המועצה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

נו — קנס מאתיים לירות, ואם עבד על  9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 (ב) והיתד, העבירה
נו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה  נמשכת, די

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליואב (הוצאה אשפה), תשכ״ה—1964״.

 העברת אשפה

 מתן היחד

 וכות נגיפה
 לפועלי המועצה

 סמכויות המפקח

 מפירת הודעות

 ענשים

 השם

ק ו ר ע ב ש ו ה  י
 ראש המועצה האזורית יואב

 נתאשר.
 ג׳ בחשון תשכ״ה (9 באוקטובר 1964)

 (חמ 831502)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ה א ו ר ב ר מפגעי ת ב ד  חוק עזר ליואב ב

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  האזורית יואב חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
ועד לקיבולם או לאגירתם  ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנ
 .של צואים, דלוחים, שפכים, או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, לרבות ביב

 או תעלה ן
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוז של בנין או של מגרש אחד, או לניקוזם של קבוצת
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד, או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, וכולל

 אביזרי ביוב, מחסומים ותאי־בקרה 5
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחרים, לרבות אביזרי ביוב, מחסומים ותאי־בקרה וכל חלקיהם ולמעט ביב פרטי ז
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית וכולל את כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
ן ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי־הבקרה בביב פרטי  הצינורות ואביזריהם בפנים הבני
ן ולחימום מים  או בביב ציבורי, בודות השפכים, וכולל גם את המיתקן לחימום הבני

 ומערכת אספקת המים על כליה, צינורותיה ואביזדיה{
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היח
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או  זכאי לקבלה אילו הנכסים הי
ננו הבעל־ הרשום, וכולל שוכר  כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ים!  או שוכר־משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנ
 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה־חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
י תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם  מהם על כל מיתקניהם, לרבות מיתקנ

 מצויים בסביבתו!
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן«
ואב!  ״המועצה״ — המועצה האזורית י

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

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
ד בבית מלון או בפנסיון!  אדם הג

אך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של ו  ״תבד
 המועצה או כל פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן!
 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים $

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים׳ תאי־בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמר
 עותו בחוק עזר זה ?

 ״בעלי־חיים״ — כל בעל חיים, לרבות דגים ז
 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 מפגעים 2. ״מפגע״ —
נו  (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית־כסא שאי
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה

 ציבורית(
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים

 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית ז
 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי דעת

 התבדואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך!
 (4) החזקת נכסים בצורה אשר, לדעת התברואן, מזיקה או עלולה להזיק

 לבריאות)
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,

 וכן שימוש בנכסים בצודה העלולה להזיק לבריאות!
 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים או ביב
נו מספיק ו אי  פרטי שהוא, לדעת התבדואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו א
 לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר הס,  ללא היתר לפי פקודת בנין ערים, 1936 2

 לדעתו של התבדואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום או

; אן  שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה, לדעת התבדו
 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים שנקבע בתוך בנין או מחוצה

 לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, ביודכסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או אשר הם, לדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות!
 (10) באד, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשד, לדעת
 התבדואן, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם, או להתפתחות

 יתושים בהם!
 (11) תא־בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות

 יתושים בהם!
 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור אוורור, בור שפכים, תא־בקרה, כוך
 או ביב שהם סדוקים, שבודים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים

 שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
 (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים, אסלה

 או של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה!
 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל

 אחר דרך צינור גשם!
 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל

 ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים!
 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשד, לדעת
ן סמוך ז י מ  התברואן, גורמת או עלולה לגרוס לרטיבות או לטחב בבנין או ב

 2 ע״ד 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמי 153.
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 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקינו של בלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת אשד, לדעת התבדואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!

 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי, או שהיא פולטת עשן באופן

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואן!
 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
 לתכלית אחרת ואשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו
 וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק

 לבריאות!
 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים

! אן  או בחצר, מכל קומת בנין או דירה באופן המזיק לבריאות, לדעת התבדו
 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

!  התברואן
ת חרושת, בית מלאבד.  (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבי
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,

!  לדעת התבדואן

 (23) החזקת בעל־חיים באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות לדעת
 התברואן!

 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים
 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם!

 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש
 להצטברות אשפה או פסולת!

 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבד כל רחוב
 והגורמים או העלולים לגדום לתקלה לעוברים ושבים!

 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן ?
 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה

 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תבדואית, או מבחינה אחרת!
 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

 3. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה סמכויות
, א י ר נ ת  לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. ה

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואם ימצא
 צורך בכך, רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו או על ידי עובדי
 המועצה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות
 לפגי ביצוע עבודה כזאת, ובלבד שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה,
 עליו לכסות את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת התבדואן
 האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא, יתן לבעל הנכס או
 למחזיק בנכס, לפי׳ הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד

 שיקבע לכך.
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 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
גד אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים! אולם אם אי־אפשר  נ
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את

 המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו% אולם אם בעל הנכסים
 נעדר מן הארץ או אם, אי־אפשר למצוא אותו או את בא־כוחו, חייב המחזיק באותם

 הנכסים, לאחר שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע, ויהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד.

 5. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע,
 לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

ת המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף  (ב) ההודעה תכלול א
 קטן (א).

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך חייב לקיים את תנאי ההודעה
 לכל פרטיה.

 6. לא קיים אדם החייב לסלק את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה לבצע
 את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או מאותם

 אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 7. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו או בדבר העבודות
 והחמדים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

ת בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי  8. (א) בעל בנין, שנמצאו
ן העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו. י  התבדואן, להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנ

ה בנכסים ובסביבתם  (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקי
 באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.

 (ג) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה׳ חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב
 להקים בית־כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב לאחר גמר העבודה, לבער ולסלק
 את כל הזוהמה והלכלוך שנטצברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת

 התברואן.

 9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם
 ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או

 אחריות
 לסילוק מפגע

 הודעה
 ?סילוק מפגע

 סילוק המפגע
 על ירי המועצה

 החלטת
 התברואז

 חובות

 טםירת הודעות
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 הידועים לאחרונה. אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אפ
ה ההודעה, או נתפרסמה  הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנ

 בשני עתוניט הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם,
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 נכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.

 10. כל אדם —
i (1) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה 

ועד לאשפה;  (2) המכניס שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המי
i (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב 

ן ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות  (4) העושה צרכיו או משתי
נו מיועד לצודד זה >  או בכל מקום שאי
 (5) היורק ברחוב או במקום ציבורי >

 (6) המטיל נייר או אשפה או נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או
, רי בו  בבנין צי

 (7) השופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או המניח למים או לנוזלים
ם;  אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבי

 (8) השם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא ?

 (9) המשליך ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלת בעל־חיים או חלקיה או
t פסולת מזון כל שהיא 

 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים!
 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה«

 (12) החולב בהמות בית ברחוב;
t (13) המאכיל בעל־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב 

 (14) השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
ה!  על גג מבנ

 (15) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי הוראות חוק
 עזר זה,

נו — קנם 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה  די
 בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות
 לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליואב (מפגעי תברואה), תשכ״ה—1964״.

ק ו ר ע ב ש ו ה  נתאשר. י
 כ׳ בחשון תשכ״ה (26 באוקטובר 1964) ראש המועצה האזורית יואב

 (חמ 831503)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 קובי! התקנות 1655, כ״ח בכסלו תשכ״ה, 3.12.1964



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

ר מם עסקים ב ד ן ב ו  חוק עזר למבשרת־צי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מבשרת־ציון חוק עזר  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

: ה  ז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה—
i ן ו  ״המועצה״ — המועצה המקומית מבשרת־צי

 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!
 ״עסק״ — עסק או מלאבד. מן הסוגים המפורטים בתוספת!

i ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה 
 ״ראש המועצה״ — לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו

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

 הטלת מם 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם העוסק באחד העסקים המפורטים בחלק א׳ בתוספת שהתחיל לעסוק
ת המס  בו אחרי 30 בספטמבר, או חדל לעסוק בו לפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה מחצי

 בלבד.
 (ב) העוסק באותו עסק במקומות שונים ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד העסק ששיעור המס בעדו
 הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחד ששילם את המס, לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור
 המם בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מהיום

 שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

וים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר  תשלום המם 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
 של השגה שבעדה מגיע המס.

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

 טובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחד יותר.
 (ג) עוסק, פרט לעוסק בעסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, שהתחיל לעסוק אחרי 30

 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 סמכויות 4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
 (1) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן הנקוב

ה!  באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הוראות חוק עזר ז
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו תוך הזמן האמור, כל קבלה

 שבידו על תשלום המס.
 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי

 לבדר אם עוסקים בו.
 1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115.
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 5. אדם שעשה אחת מאלה — עבירות וענשים

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4(א) תוך הזמן הנקוב בה!
תומהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4(ב),  (2) הפריע לראש המועצה או מנע או
נו — קנם נוסף חמש לירות  ,דינו — קנס מאה לידות, ובמקרה של עבירה נמשכת, די
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש

 המועצה או אחרי הרשעתו בדין,

 6. הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה. פטיי

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964). תחילה

 8. הודאות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס לשנת 1964/65-והוא ישולם תוך שלושימ הוראות מעבר

 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

ט .. ש  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למבשרת־ציון (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1964״. ה

 תופפת

ה נ ש ס ל מ י ה ר ו ע י  ש

 תיאור הטלאכה או העסק הטס בלירות תיאור המלאכה או העסק הטם בלירות

 מחצבה שתפוקתה היומית במטרים מעוקבים —
 עד 40 100
 למעלה מ־40 עד 100 200
 למעלה מ־100 600

 מכונת חצץ שתפוקתה היומית במטרים מעוקבים —
 עד 40 200
 למעלה מ־40 עד 100 300

 למעלה מ־100 2000
 נגריה 20
 צרכניה, מכולת, מזנון, חנות ירקות 25

 קבלן או קבלן משנה לביצוע עבודות בנין, קידוח
 נפט, חפירה, ביוב, קידוח, הכשרת קרקע, הנחת
 קווי מים וכל עבודה אחרת כיוצא בזה כשהיקף

 העבודה בשנה בלירות —
 עד 5000 25

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 750

 למעלה מ־100,000 1500
 שרברב 20

 שירות אוטובוסים 350
 שירות הובלה — לכל מכונית 20

 אטליז 25
 אספקת גז, לבישול ולחימום לפי מספד הלקוחות—
 ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משותף —

 ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות, לכל 100 לקוחות או חלק

 מהם 25
 למעלה מ־1000 לקוחות — לכל 200 לקוחות

 נוספים או חלק מהם 25
 אספקת חשמל 400
 אספקת מים 500
 בית מלאכה לבלוקים 50

 בית מלאכה —
 שאינו משתמש בכוח מיכני 20

 המשתמש בכוח מיכני — המעסיק עובדים —
 עד 5 70

 למעלה מ־5 150
 בית קפה —

 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 15
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 30

 חלוקת נפט בעגלה 200
 חנות לממכר עופות 10
 מאפיה ,, 50

י מ י ז ר ל ש  א

 ראש המועצה המקומית מבשרת־ציון

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 נתאשר.

 ז׳ בחשון תשכ״ה (13 באוקטובר 1964)
 (חט 84072)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים),1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ב : ה ד ו ה י ־ ה ט מ ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 3 לפקודת
ה: רז  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית מטה־יהודה חוק עז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מטה־יהודה !

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!
 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת, למעט עסק המתנהל על ידי

 המועצה?
 ״מס״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר זה!

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

 ״שנה״ — שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
 הקבוע בתוספת, אולם אם עוסק, פרט לעוסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, התחיל לעסוק
 אחרי 30 בספטמבר, או אם חדל לעסוק והודיע על כך למועצה לפני 1 באוקטובר, ישלם

 אותה שנה מחצית המס בלבד.
 (ב) העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים, ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום

 ומקום.
ה ב ל  (ג) העוסק כאמור בעסקים שונים באותו מקום, ישלם מס בעד עסק אחד ב

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

 שהתחיל לעסוק בעסק החדש.

ים: האחד ב־1 באפריל והשני ב־1 באוקטובר ו  3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שו
ה שבעדה מגיע המס.  של השנ

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

 טובד או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ג) עוסק, פרט לעוסק בעסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת, שהתחיל לעסוק
 אחדי 30 בספטמבר ישלם את מחצית המס בבת אחת תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל

 לעסוק.
 (ד) עוסק בעסק הכלול בחלק ב׳ של התוספת שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר
 ישלם את המס כאמור בחלק ב׳ של התוספת בשני שיעורים: את השיעור הראשון תוך חודש
 ימים מיום שבו התחיל לעסוק ואת השיעור השני ב־31 במרס של השנה שבעדה מגיע המס.

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115.
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 סמכויות ראש
 המועצה

 ב ת כ  4. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש ב
ר לו תוך הזמן הנקוב מסו  (!) מכל אדט שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק,שי

 באותו כתב, כל ידיעה הדרושה, לדעתו, לביצוע הודאות חוק עזר זד, >
 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו, תוך זמן האמור, כל קבלה שבידו

 על תשלום המם.
 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום המועצה כדי

 לבדר אם עוסקים בו.

 עבירות
 ועונשים

 5. אדם שעשה אחת מאלה —
 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן הנקוב

 בה ?
ע אותו מהשתמש בסמכויותיו, לפי סעיף  (2) הפריע לראש המועצה או מנ

 4 (ב)׳
 דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20
 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 6. על אף האמור בסעיף 3 ישולם המם בשנת 1964/65 לגבי העסקים הכלולים בחלק (א) הודאות מעבר
 של התוספת תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ולגבי העסקים הכלולים בחלק
 (ב) של התוספת ביום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה (31 במרס 1965), אולם כל סכום ששולם בשנת
 1964/65 שלפי אחד החיקוקים הבאים ייחשב כאילו שולם על פי שיעור המם לפי חוק עזר זה:

ר (מס עסקים מקומי),תשי״ח—1958 3 5  (1) חוק עזר לאבךהעז
(

(מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 4 ו ז י ג  (3) חוק עזר ל
 (3) חוק עזר להאלה (מס עסקים מקומי), תש״ך—1960 5 !

.  (4) חוק עזר להרי־יהודה (מס עסקים מקומי),תשכ״א—1960 6

 7. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ה באלול תשכ״ד (2 בספטמבר 1964). ״חייה

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטח־יהודה (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1964״. השם

 הטם בלירות

 דנופפמ
ה נ ש ס ל מ ר ה ו ע י  ש

׳ ק א  חל

 תיאור המלאכה או עסק

 אספקת חשמל 2000
ט 2000 י  אספקת מ
 בית דפוס 100

 בית חרושת ללבנים או רעפים שמספר העובדים
 ו  ב

 עד 5 200
 למעלה«־5 500

 תיאור המלאכה או עסק המס בלירות

50 

25 

25 

 שרברב
 אספקת גז לבישול ולחימום — לפי מספר הלקו
 חות — ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משו

 תף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות — לכל מאד, לקוחות או חלק

 מהם
 למעלה מי1000 לקוחות —

 לכל 200 לקוחות נוספים או חלק מהם

 * ק״ת 790, ת׳עי״ח, עמ׳ 1131.
 4 ק״ת 634, תשי״ז, עט׳ 31.

 5 ק״ת 991, תש״ד, עמי 783.

 6 ק״ת 1078, תשכ״א, עמי 507.
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 תיאור המלאכה או עסק המם בלירות

 מוסך לתיקון מכוניות וטרקטורים 250
 קיוסק או דוכן למכירת פירות 50
 מחלק נפט או קרח 10

 מחצבה או מכונת חצץ שתפוקתה היומית
 במטרים מעוקבים —

 עד 40 200
 למעלה מ־40 עד 100 300

 למעלה מ־100 2000
 מכונית משא — לכל מכונית 50
 מכולת או צרכניה 60

 סיכה ורחיצת מכוניות 100
 פנסיון, קייטנה, השכרת חדרים לקיס

 שמספר המיטות בו —
 עד 20 50

 למעלה מ־20 עד 50 100
 למעלה מ־50 200
 רופא, רופא שינים, עורך דין, מהנדס 50

 שירות אוטובוסים —
 עירוניים 500

 ביךעירוניים 2000
 שירות מוניות 100

 תחנת דלק —
 בעד משאבה אחת 250
 בעד כל משאבה נוספת 200

 תיאור המלאכה'או עסי! המם בלירות

 בית חרושת לשימורים או נקניק שמספר
 ו  העובדים ב

 עד 5 200
 למעלה מ־5 500
 בית מלאכה לבלוקים ממלט 100

 בית חרושת לשיש ולחמרי בנין שמספר
 העובדים בו —

 עד 5 200
 למעלה מ־5 500
 בית מלאכה — שאינו משתמש בכוח מיכני 50

 המשתמש בכוח מיכני — שמספר העובדים בו —
 עד 5 100
 למעלה מ־5 200

 בית קפה, מסעדה או מזנון שמספר העובדים בו —
 עד 2 100
 למעלה מ־2 עד 4 300
 למעלה מ־4 500
 בנק או סניף בנק 250
 בריכת שחיה מסחרית 300
 טנדר המשמש רובו לעסק 25
 טרקטורים — לכל טרקטור 35

 יקב שמספר העובדים בו —
 עד 3 60

 למעלה מ־3 150
 מאפיה 100

׳ ק כ ל  ח

 אינסטלציה סניטרית או חשמלית, ריצוף, ביוב,
 הכשרת קרקע, הנחת צינורות מים, נגרות, חש

 מל, הרכבת מכונות, שהיקפן השנתי בלירות —
 500 עד 2000 25
 למעלה מ־2,000 עד 5,000 50

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 250
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 500
 למעלה מ־50,000 עד 75,000 750

 למעלה מ־75,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 עד 150,000 1500
 למעלה מ־150,000 2000

 ספק המספק סחורות כשההיקף השנתי של האס
 פקה בלירות הוא —

 ׳5000 עד 10,000 50
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 50,000 200
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 300
 למעלה מ־100,000 עד 250,000 500
 למעלה מ״250,000 750

 קבלן וקבלן משנה, המבצעים בתחום המועצה כל
 עבודות שהן, לרבות עבודות בנין למיניהן, סלי
 לת כבישים, עבודות קידוח, עבודות חציבה,
 עבודות במכונות חקלאיות, עבודות עפר, עבו
 דות ציבוריות, סיוד, טיוח, צביעה, שלדי בנין,

ן ה ן כ י מ י נ  ב
 ראש המועצה האזורית מטה־יהודה

 נתאשר.
 כ׳ בחשון תשכ״ה (26 באוקטובר 1964)

 (חמ 84904)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 זןנדרות

 היט5 ושיעורו

 כרטיסים

 כניסה ?בית
 עינוג

 חובת הטגה5

 בולים

 פטור והנחות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ג ו נ י ל ע ט י ר ה ב ד ן ב ו מ ר ־ ה פ צ מ ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה ר ז  המקומית מצפה־רמון חוק עז

— ה  1. בחוק עזר ז
ן!  ״המועצה״— המועצה המקומית מצפה־רמו

!  ״עינוג״ — במשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2
; ג ו נ י נוג״ — כל מקום בתחום,המועצה שבו עורכים ע  ״בית עי

ג! ו נ  ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עי
 ״בול״ — בול או תו אחר אשד המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!

ה!  ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר ז
יב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם  ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחי

ו! נוג או מפקח עלי  המנהל בית עי
 ״מפקח״ — אדם שהורשה על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!

ר זה.  ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידי מבקר לפי חוק עז

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת׳ על כל כרטיס הנימכר בכסף.
 ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס, הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

. ( א ) ן ט  בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף ק

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
 סעיף 3 (א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.

 (ב) בעל הכרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג.
ת  (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס שנ

 קיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

 5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 3, 4(א) ו־(ג) יקויימו.

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן ישלמו
נו משומש ואינו מקולקל, את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים  תמורת כל בול, שאי
 למאה, אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה

 חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
 (ב) לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.

 (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה אלה:
 (1) תחרות ספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!

.7 

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

2 ע״ר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עט׳ 49. 1 
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 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ושמט־
 דתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

, יגיש בקשה למועצה לפני ( א ) ן ט  (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף ק
 שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.

 8. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס, בין בקופה ובין
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכן
 רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על הוראות

ר זה.  חוק עז
 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למצפה־דמון (היטל עינוגים), תשכ״ה—1964״.

 סמכויות
 המפקח

 ענשים

 השט

 וזו8פת
 (סעיף 2)

נצרט:  א. ל,תיאטדון, אופרה וקו
 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 עד 7.5 0.5 אגורה
ד 14 1 אגורה  למעלה מ־7.5 ע

 למעלה מ־14 עד 19 2 אגורות
 למעלת מ־19 עד 24 3 אגורות
 למעלה מ־24 עד 30 7.5 אגורות
 למעלה מ־30 עד 40 10 אגורות
ד 80 15 אגורות  למעלה מ־40 ע

 למעלה מ־80 20% ממחיר הכרטיס

נוג אחר:  ב. לכל עי
ר ההיטל ו ע  כרטיס שמחירו באגורות שי

 עד 35 פטור
 למעלה מ־35 עד 65 10 אגורות
 למעלה מ־65 עד 80 15 אגורות

 למעלה מ־80 70% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.

י ץ ב ש ק ו ב ה ר  נתאשר. ד
 כ״ח בתשרי תשכ״ה (4 באוקטובר 1964) ראש המועצה המקומית מצפה־רמון

 (חמ 84087)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 520 קוב׳ו התקנות 1655, כ״ח בכסלו תשכ״ה, 3.12.1964



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ם י ג ו נ י ל ע ט י ר ה ב ד ה ב מ א ר ר ל ק עז ו  ח

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

ת ו ד ד נ  1. בחוק עזר זה— ה
 ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2 !

 ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג ן
 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג!

 ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל *
 ״היטל״• — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה •,

 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם
 המנהל בית עינוג או מפקח עליו!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראמה;
 ״מפקח״ — אדם שהורשה על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזד זה!

 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידי המבקר לפי חוק עזר זה.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר בכסף. היטל ושיעורו
 ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו כרטיסים
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

.  בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א)

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הודאות כניסה לבית
״ נ י  סעיף 3 (א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקודת ויחזיר את הכרטיס לבעליו. ע

 (ב) בעל הכרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג,

 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אס בידו כרטיס חינם או כרטיס שנת
 קיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

 5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 3, 4(א) ו־(ג) יקויימו. חובת המנהל

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם: כן ישלמו בולים
 תמורת כל בול, שאינו משומש ואינו מקולקל, את הסכום הנקוב בו, בניכוי שלושה אחוזים
 למאה, אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה

 חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.

 (ב) לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.

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

 a ע״ר 1985, תום׳ 1 מם׳ 496, עמי 49.
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:  7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה אלה
 (1) תחרות ספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה 1

 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי ושמט־
 דתו העיקרית אינה עשיית רווחים.

, יגיש בקשה למועצה לפני ( א ) ן ט  (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף ק
 שיתחיל במכירת הכרטיסים.

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגרים.

 8. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחד, צדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכן
 רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על הודאות

 חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן. (א).

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראמה (היטל עינוגים), תשב״ה—1964״.

 פטור והנחה

 סמכויות
 המפקח

 ענשים

 השם

 תופפת

 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל באגורות

5 

 ד
10 
13 
16 
20 

 30% ממחיר הכרטיס

 כרטיס שמחירו באגורות

 עד 25
ד 35  למעלה מ־25 ע
ד 50  למעלה מ־35 ע
ד 65  למעלה מ־50 ע
 למעלה מ־65 עד 80

 למעלה מ־80 עד 100
 למעלה מ־100

ם י א ף מ ו י ס א א נ נ  ח
 ראש המועצה המקומית ראמה

 נתאשר.
 ג׳ בחשון תשכ״ה (9 באוקטובר 1964)

 (חט 854705)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ד הפנים  ש
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

ם רי ו ג י ס פ נ ר ק ב ד ה ב ד ו ה י ־ ן ב ת א י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  ה

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •? וסעיף 5
דה הו , התליטה המועצה המקומית אבךי  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 ,שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
דה בדבר קנם פיגורים, שהודעה עליה פורסמה הו  החלטת המועצה המקומית אבךי
 בקובץ התקנות 142, תשי״א, עמי 511, בטלה פתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 נתאשר. . י ש ר א ל ה ו כ מ ן
דה הו  כ׳ בחשון תשביה (26 באוקטובר 1964) ראש המועצה המקומית אבךי

 >חמ 81000)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

_ שר הפנים _ _ _ _ _ _ _ 
 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119 ; ם׳׳ח 410, תשכ׳׳ד, עמי 24.

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

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

ם רי ו ג י ם פ ר קנ ב ד ה ב מ י ד ת ק י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ת ה ט ל ח ה על ה ע ד ו  : ה

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 5
, החליטה המועצה המקומית קדימה  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה, או מס עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטת המועצה המקומית קדימה בדבר קנם פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ

ות 196, תשי״א, עמ׳ 1517, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.  התקנ

ך ב נ ז ו ף ד ס ו  נתאשר. י
 כ׳ בחשון תשכ״ה (26 באוקטובר 1964) ראש המועצה המקומית קדימה

 (דומ 85225)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ו 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119 ; ס״ח 410, תשכ״ר, עט׳ 24.

 2 עייר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.

 קובץ התקנות 1655, כ״ח בכסלו ת׳צכ״ה, 3.12.1964 523



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

 הודעה על החלטת המועצה המקומית קרית־מוצקין בדבר קנס פיגורים

, וסעיף 5  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, החליטה המועצה המקומית קרית־מוצקין  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

 החלטות המועצה המקומית קרית־מוצקין בדבר קנס פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
 בע׳׳ר 1947, תום׳ 2 מס׳ 1609, עמ׳ 1087, ובקובץ התקנות 1234, תשכ״ב, עמ 535, בטלות

 בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ן ש ו ה ג ש  נתאשר. מ
 כ׳ בחשון תשכ״ה (26 באוקטובר 1964) ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 (חט 852124)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119 : ם״ח 410, תשכ״ד, עט׳ 24.

 2 ע״ ו 1945, תופ׳ 1 טם׳ 1436, עמ׳ 115.

 תיקון טעויות דפופ

 בצו לימוד חובה (ארנונה), תשכ״ה—1964 ,שפורסם בקובץ התקנות 1642, תשכ״ה,
׳ יש למחוק את המספרים 15,5,  עמ׳ 286, בתוספת, בשם הכפר ״ג׳ורדיה (ערב אלעראמשה)׳
 20, שבטורים 8,7, 9 שלצדו> בשם הכפר ״ג׳ת (בגליל)״ בטורים 7׳ 8, 9 שלצדו יש להוסיף
 ״20,15,5״« בעמוד 288, בטור ״שם הכפר״ במקום ״ערב אלסעאידה״ צ״ל ״ערב אלםעדיה״.

 בתקנות בול בטחון (אוטובוסים), תשכ״ה—1964, שפורסמו בקובץ התקנות 1648,
 תשכ״ה, עמ׳ 398, בתקנה 2, במקום ״לצורך זה״ צ״ל ״לצורך זה,״.

 קוב׳ז התקנות 1655, כ״ח בכסלו תשכ״ה, 3.12.1964
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלימ
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 המחיר 64 אגורות


