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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר שיקום מקצועי - •

י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אנ
: ן תקנות אלה  מתקי

א: בו , י ם מקצועי), תשט״ז—1956 2 קו (שי מי  1. במקום תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאו
 ״תביעה ?שיסוט 4. תביעה לשיקום מקצועי תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בבל אחד
י מסניפי המוסד ותוך שנה מהתאריך בו נקבעה לראשונה דרגת נכותו של ע י צ ק  מ

 הנפגע שאינה לזמן מוגבל ושאינה דרגת נכות זמנית. המשיך הנפגע לאחר
 שנקבעה דרגת נכותו כאמור בעבודתו או בעבודה אחרת, או שקיימות,
 לדעת המוסד, נסיבות מיוחדות לאיחור בהגשת התביעה לשיקום מקצועי,
ד  רשאי המוסד ליתן לו שיקום מקצועי אף אם הוגשה התביעה אחרי התאדי

 כאמור״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) (תיקון), תשכ״ז—
 1967״.

ן ו ל ל א א ג  ט׳ באב תשכ״ז (15 באוגוסט 1967) י
 >חט 750303) שר העבודה

 ns'jnn !תקגה 4

 השט

 ; ק״ת 1292, תשכ״א, עמי 1671.
 1 ס״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 613, תשט״ז, עט׳ 90!

 פקודת התעבורה
 תקנות לביצוע הפקודה

: ה ל ן תקנות א י מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה אנ

 תיהחתקטה 223 1. בתקנה 223 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961־ (להלן — התקנות העיקריות),
א: ״ ״אופנוע״, לענין תקנת משנה זו — לרבות קטנוע ואופניים בו ה (ב) י  בסוף תקנת משנ

״ . ר ז ע ע ז נ מ ם  ע

: א ו ב י ות העיקריות, במקום פסקה (9) 3  2. בתקנה 589 לתקנ
 ״(9) תקנות 101(ג) ו-223(ב) — כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות.״

ות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון מס׳ 6), תשכ״ז—1967״.  3. לתקנ

nojm 589 !תיקו 

 השם

ל מ ר ה כ ש  מ
 שד התחבורה

(23 באוגוסט 1967) ז  י״ז באב תשכ״
 (חט 756125)

 1 דיני מדינות ישרא5, נופח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 2 ס׳׳ת 1128, תשכ׳׳א, עט׳ 1425: ק״ת 2081, תשכ״ז, עט׳

 3 ק״ת 2206, תשכ״ז, עמי 1967.

 3164 קובץ התקנות 2098, כ״יח כאב תשכ׳׳ז, 31.8.1967



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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-30 לפקודת התעבורה / אני מכריז ומצווה לאמור:

, בתוספת הראשונה, בחלק א׳ _ תיקח •החוםפ״  1. בצו התעבורה (עבירות קנס), תשכ״ו—1966 2
 , , , , הראשוניה׳

א: בו  (1) אחרי ״101(ב) 15״ י
 •התקגה שיעור הקנס ב5ירות

 ״101 (ג) 25״

א: בו  (2) אחרי ״201 25״ י
 :התקנה שיעור •הסנט ב?ירות

 ״223(ב) 25״

ן מס׳ 2), תשכ״ז—1967״. השם קו (תי ס)  2. לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנ

ל מ ר ה כ ש (25 ביולי 1967) מ ז  י״ז בתמוז תשכ״
) שר התחבורה 7 5 6 1 0 ז 3 ? ח ) 

 אני מסכים.
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י

 שר המשפטים
 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 7, ת׳צכ׳׳א, עמ׳ 173 ; סייח 367, תשכ׳יב, עמ׳ 64 ; ס״ח 460, תשכ״ה,

 עמ׳ 202.
 2 ק״ת 1840, תשכ״ו, ע«׳ 934 ; ק״ות 1862, ומכ׳׳ו, עמ׳ 1684 ; ק׳׳ת 1950, תשב״(, עמ׳ 270.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 •;צו בדבר הסדר קבלת ענבים ביקבים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 אני מצווה לאמו

 1. סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר קבלת ענבים ביקבים), תשכ״ז— תיקוז םעי!*2
(להלן — הצו העיקרי), יסומן 2(א) ואחריו יבוא: 2 1967 

 ״(ב) על אף ׳האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל להתיר בכתב ליצרן קבלת
 משקאות משכרים לחצרים בין השעה 20.00 ובין השעה 06.00.״

א: תיקח פעיןז 7 בו ) י ב ) ן  2. בסעיף 7 לצו העיקרי, אחרי סעיף קט
( א ) ן ט  ״(ג) רשאי המנהל לפטור יצרן מעריכת מבחן מתיקות כאמור בסעיף ק
 לתקופת הבציר החלה בשנת תשכ״ז—1967, ולדרוש מהיצרן לערוך מבחן

 מתיקות בשיטה עליה הורה המנהל.״

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר קבלת ענבים ביקבים) השם
 (תיקון), תשכ״ז—1967״.

ם ג ב ת י י י 8 באוגוסט 1967) ח ) ז ״  ב׳ באב תשכ
 >חמ 741155) שר החקלאות

 1 סייח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ס״ת 2074, ת׳»כ״ז, עמי 2784.

 קובץ •התקנות 2098, כ׳יה באב חשכ״ו, 31.8.1967 3165



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ו ב  צ

ה ופיתוח), 1943 ! נ ג ה ) ל  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברז
,  (להלן — הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 233.970—169.760
 בקירוב על כביש 24 חיפה—נצרת—טבריה ומסתיימת בנקודת ציון 229.290—177.720
, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה  בקירוב על כביש 31 נצרת—עפולה־-בית-שאן
 מספר כ/5513, הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום א׳ באב

7 באוגוסט 1967). ) ז ״ כ ש  ת

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון,
 נצרת-עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 243 נהלל—
 תל-עדשים), תשכ״ז—1967׳׳.

 תחולת הפקודה
 על דרד

 רשות לעיי!
 בהעתק המפה

 השפ

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

7 באוגוסט 1967) ) ז ״  א׳ באב תשכ
 (חגו 75050)

 ע״ר 1943, תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40; ס״ח 404, תשכ״ג, עט׳ 144.
 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 20 מטר בשלושה קטעים כמפורט בתוספת
 והמסומנים בקו אדום במפה מספר כ/5511, הערוכה בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר

ד •באוגוסט 1967). ) ז ״ כ ש  העבודה ביום א׳ באב ת

 2. העתק המפה האמורה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז הצפון, נצרת-עלית,
 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גאון הירדן),
 תשכ״ז—1967״.

 תחולת ׳הפקודה
 על דרד

 רשו!תלעייז
 בהעתק המפה

 השם

 1 ע״ר 1043, יתום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 40: ם״ח 404, תשכ״ג, עט׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3166 קובי! התקנות 2098, כ׳׳ה באב תשכ״ז, 31.8.1067



 תופפת

 (1) מנקודת ציון 228.600—205.360 בקירוב על כביש הגישה לאשדות-יעקב עד נקודת
 ציון 228.030—204.070 בקירוב על כביש 4107.

 (2) מנקודת ציון 227.090—203.840 בקירוב על כביש 4107 עד נקודת ציון 226.310—
י סעיפים אשר האחד מהם  : 203.410 בקירוב; בנקודת ציון זו מסתעפת הדרך לשנ
 מסתיים בנקודת ציון 226.850—202.380 בקירוב על כביש 41 מטולה—טבריה—בית-
_ ה ל ו פ ע _ ת ד צ  שאן, והשני בנקודת ציון 211.300—202.770 בקירוב על כביש 31 נ

 בית-שאן—גבול.

 (3) מנקודת ציון 211.320—203.700 בקירוב על כביש 31 נצרת—עפולה—בית-שאן—גבול
 עד נקודת ציון 207.750—202.810 בקירוב; בנקודת ציון זו מסתעפת הדרך לשני
 סעיפים אשר האחד מהם מסתיים בנקודת ציון 208.730—202.370 בקירוב על כביש

 3109 לכפר רופין, והשני בנקודת ציון 199.500—202.300 בקירוב.

7 באוגוסט 1967) י ג א ל א ל ו ן ) ז ״  א׳ באב תשכ
 (חט 75050) שר העבודה

י מ ו ק ו ך נ ו ט ל ז ס ר ל ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 צו בדבר גבולות מרחב התכנון המקומי חיפה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה (להלן —

 הועדה המחוזית), ועירית חיפה, אני מכריז לאמור:

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי של חיפה יהיו כמסומן בקו אדום בתשריט
 מס׳ 13/18/2 הערוד בקנה מידה 1:10.000 והחתום ביום י׳ בתמוז תשכ״ז (18 ביולי 1967)

 ביד שר הפנים.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, וכל המעונין בדבר רשאי

 לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (חיפה), תשכ׳׳ה—1965 2 — בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (חיפה), תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י׳ בתמוז תשכ״ז(18 ביולי 1967) ח
 »«765800) שר הפנים

 1 ס״ח 467, חמנייה, עמי 307.

 2 ק״ת 1673, תשכ״זז, עמי 1201.

 גבולות מרחב
 תכנוז טקוטי

 הפקדת תעתק
 התשריט

 ביטול

 השם

 קוב״! התקנות 2098, כ׳׳וה באב •תשכ״ז, 31.8.1967 3167



 חוק! התכנון והבניה, תשכ״ה—1965׳
 צו בדבר מרחב תכנון מיוחד מצפה־רמון

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א)(2) ו-33 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 /
 על פי המלצת שר השיכון ולאחר התייעצות עם המועצה המקומית מצפה-רמון, אני מכריז

 לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2 יהיה מרחב תכנון
 מיוחד.

 2 גבולותיו של מרחב התכנון המיוחד האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 6/6
 הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום ביום א׳ באב תשכ״ז (7 באוגוסט 1967) ביד שר
ים; העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד השיכון,  הפנ
 הקריה, תל־אביב, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, באר-שבע,
, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובש ן  ובמשרד המועצה המקומית, מצפה-דמו

 עות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3, תחולתו של צו זה היא לחמש שנים מיום תחילתו.

 4.- לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד מצפה־רמון), תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

7 באוגוסט 1967) ) ז ״  א׳ באב תשכ
 (חפ 765800)

 קביעת גבולות
 למרחב תכנו!

 מיוחדי

 תשריט והפקדת
 העתקים טטנז

 תחולוח

 השם

 1 ט״ח 467, תשב״יה, עט׳ 307.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 צו בדבר שינוי גבולות מרחב התכנון המקומי קרית־אתא.

יעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולאחר התי
ן ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה (להלן —  עם המועצה הארצית לתכנו

ר:  הועדה המחוזית), והמועצה המקומית קרית-אתא, אני מכריז לאמו

 1. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי של קדית-אתא יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט
 מס׳ 11/ק/12 הערוד בקנה מידה 1:5000 והחתום ביום י׳ בתמוז תשכ״ז (18 ביולי 1967)

 ביד שר הפנים.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, קרית-אתא, וכל המעונין בדבר

 רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. צו תכנון ערים (כפר-אתא), תשט״ז—1956 2 — בטל.

 A לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (שינוי גבולות מרחב תכנון מקומי, קרית-אתא),

 תשכ״ז—1967״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י׳ בתמוז תשכ״ז(18 ביולי 1967)
 (חט 765800)

 1 ם׳׳ח 467, ת׳עכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 2 ק״ת 585, תשט״!, עט׳ 518.

 גבולות מרחב
 תכנו! טקוטי

 היפקדת העתקים
 טהתשריט

 ניטול

 זז׳8ט

 3168 קובץ התקנות 2098, ,כ״ה באב תשכ״ו, 31.8.1967



 החלפת התוספת

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

 חוק עזר למרחבים בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
ה: נה המועצה האזורית מרחבים חוק עזר ז , מתקי  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1, במקום התוספת לחוק עזר למרחבים (מס עסקים מקומי), תשי״ט—1958 3 (להלן —
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

ת 8 מ ו ת  ״

 שיעורי המם לשנה

 תיאור המלאכה או העסק !המם בלירות תיאור המלאכה או •העסק המס בלירות

 גידול צאן לכל ראש שמעל ל־25 הראשים
 הראשונים 1

 הפקה, ייצור או צילום של סרט קולנוע, לפי
 המספר הכולל של המועסקים או המשתתפים

 בהפקה, בייצור או בצילום —
 עד 20 500

 21 עד 30 1000
 31 עד 40 1500

 41 ומעלה, לכל מועסק או משתתף נוסף 35

 הובלה, הסעד. —
 עד 3 טונות, לכל מכונית משא 75

 למעלה מ־3 עד 12 טונות, לכל מכונית משא 100
 למעלה נר12 טונות, לכל מכונית משא 150

 חשמלאי 60
 טרקטור — לכל כוח סוס 1

 כריית חומר ואדי, כורכר, חול או כבול, לבל
 מטר מעוקב 0,10

 מספרה 25
 מציג או מקרין סרטים 60

 מחצבה המעסיקה עובדים —
 300 עד 5

100 
200 

200 
400 
50 

 כל 5 עובדים נוספים או חלק מהם
 מחסן להחסנת אספקה וסחורות

 מוסך, מסגריה, בית־מלאכה למכוניות, חשמל
 אות׳ שרברבות, בדיקת מדי מים, נגהה או

 מפעל תעשיה — המעסיק עובדים —
 מ־1 עד 5

 למעלה מ־5 עד 10
 למעלה מ־10, לבל עובד נוסף

 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 100 לקוחות או

 חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות — לכל 200 לקוחות

 . נוספים או חלק מהם

30 

30 

100 
25 

100 
200 
50 

 אספקת —
 דלק לתחינה לכל משאבה י

 דודי שמש, לכל יחידת דיור
 מצרכי מזונות, משקאות, דגים או בשר

 בסיטונות —
 לישוב אחד

 מ־2 ישובים עד 5 ישובים
 למעלה מ־5 ישובים, לכל ישוב

 זבלים או תערובת, לפי היקף האספקה בשנה —
 לכל 10,000 לירות או חלק מהן 50

 חשמל י 3500
 מים 2000

 סוללות לעופות, לכל סוללה 50
 מספוא לעופות, לכל ישוב 50

 בית אריזה לירקות, להדרים או לגידולים אחרים 1000
 בנק, סניף בנק או מוסד לאשראי 450

 ביטוח רכוש, חיים, סחורה, מבנים או בהמות,
 בין ישירות ובין באמצעות סוכנות, על כל
 10,000 לירות מדמי הביטוח לשנה או חלק

 25 ממנו
 גידול אגבות 500

 גידול בקר, לכל ראש שגילו ששה חדשים ומעלה •
 מעל ל־10 הראשים הראשוגים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 9, תשב״ה, עמי 256.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 829, תשי״ט, עמ׳ 38 ; ק״ת 1650, תעגכ״׳ה, עמ׳ 426.
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 היאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור הטלאםה או •העסק המס בלירות

 קבלן. או קבלן משנה המבצעים עבודות למיניהן
 לרבות סלילת כבישים, בניה, הנחת צינורות
 מים, ביוב, התקנת חשמל, קווי טלפון, עבודות
 מסגרות, מכונאות, נגרות, עבודות אינסטלציה,
 עבודות חקלאיות, ריסוס, הדברה, הובלה,
 הסעה, הכשרת קרקע, עבודות קידוח מים, נפט
 או גז, עבודות מתכת או עבודות מיכניות למי
 ניהן לרבות עבודות ריתוך והרכבה, תיקונים
 ושיפוצים וכל עבודה אחרת, שהיקף עבודתו
 בתחום המועצה כולל חמרים לשנה בלירות

 הוא—

 מ־1,000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000, על כל 1,000 לירות נוס

 פות, תוספת 10
 רופא, רופא שיניים, מהנדס 100

 שירות אוטובוס 2450
 שירות לניקוי וכביסה 150
 שירות מוניות בין־עירוני 125
 תחנה לציוד חקלאי 750

 תחנה או מחסן למכירת דלק —
 בלי משאבה 125

 עם משאבה — לכל משאבה 150״.

75 
1000 

10 
60 

200 

60 
94 

180 

300 

150 
100 

250 
500 
600 

 מזנון, דוכן לממכר מזון, בית אוכל
 מנפטה להפרדת כותנה

 ספק המספק סחורה, לפי ההיקף השנתי —
 על כל 1000 לירות או חלק מהן

 סוחר זבל עופות
 סוחר לתוצרת מזון, פימת, גידולי תעשיה, תנו

 בה חקלאית, בהמות — לכל ישוב

 צרכניה או חנות אטליז בישוב שמספר תושביו -
 עד 200

 מ־201 עד 350
 מ־351 עד 500

 מ־501 ומעלה

 קפה מסעדה — המעסיק עובדים —
 1 עד 2

 למעלה מ־2 עובדים, לכל עובד נוסף

 קולנוע — לפי מקומות ישיבה —
 עד 400

 למעלה מ־400 עד 800
 מ־800 ומעלה

(1 באפריל 1967). ז  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1967/68 והוא
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם לפי חוק העזר

 העיקרי בעד שנת 1967/68, יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת הכספים 1967/68 לגבי עסק פלוני מס
 בשיעור העולה על המס החל על אותו עסק בעד שנת הכספים 1965/66 אם בהיקפו, גדלו א!

: ו של אותו עסק לא חלה הגדלה לעומת שנת 1965/66, אלא בשיעורים כלהלן  ממדי

 תחילה!

 הוראות מעבר

יג  סי

 שיעור התוספת באחוזים
 לשנת 1067/68

25 
50 
75 

100 
."150 

 סכום המס בלירות
 בשנת הבםפים 1865/66

 עד 25
 למעלה מ-25 עד 100

 למעלה מ-100 עד 750
 למעלה מ-750 עד 1500

 למעלה מ-1500 עד 1950
 למעלה מ-1950

, תשכ״ז—1967״. ( ן קו )(תי  השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר •למרחבים (מם עסקים מקומי

ר ב ף ב ש י ב  נתאשר. ח
(18 ביולי 1967) ראש המועצה האזורית מרחבים  י׳ בתמוז תשכ״ז

 (חט 83970)¡

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ה באב תשב׳׳ז, 31.8.1967 ו ״ כ S ,209 3170 קובץ התקנות 



 פקודת המועצות המקומיות
 ׳חוק עזר לערד בדבר סלילת רחובות

, מתקינה המועצה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית ערד חוק עזר ז

ר תיסחסעיו*1 ז ע  1. בסעיף 1 לחוק עזר לערד (סלילת רחובות), תשכ״ו—1966 ־ (להלן — חוק ה
א: בו  העיקרי), בהגדרת ״סלילת רחוב״, לאחר פסקה (4) י

 ״(4א) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה״.

א: תייוח סעי ו* 5 בו  2. בסעיף 5 לחוק העזר העיקרי, לאחר פסקה (6) י
 ״(7) התקנתם של מיתקני תאורה״.

8 • י י ע ״ ם ס י א: ת בו  3. בסעיף 8 לחוק העזר העיקרי, לאחר פסקה (5) י
י תאורה״.  ״(6) התקנתם של מיתקנ

 4. לחוק עזר זה יקרא ״חוק עזר לערד (סלילת רחובות) (תיקון), תשכ״ז—1967״. השם

י נ ו מ י אב ח י  נתאשר. ז
4 באוגוסט 1967) ראש המועצה המקומית ערד ) ז ״  כ״ז בתמוז תשכ

 (וזמ 846610)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 1890, תשכ״ו, עמי 2188.

 פקודת המועצות המקומיות

ם י נ י נ ב מםפר ב ת- ו י ח ו ל ת ו ו ב ו ח ר ת ל ו מ ר ש ב ד ם ב י ס כ ר ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית רכסים חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

ן  ״בעל בנין״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבניו או שהיה מקבלה אילו הבני
 היה נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא
ננו הבעל  ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאי

ם, י ן לתקופה שלמעלה מעשר שנ  הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בני

 ״המועצה״ — המועצה המקומית רכסים;

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

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 קובי! התמנות 2098, כ׳זה באב תשכ״ז, 31.8.1967 3171



 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם רחוב או מספרי
 בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב בהתאם לתכנית שקבע.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או
 להחליפם.

 שלטים לציון
 שמות רחובות

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל, בנין לבצע את העבודות
 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים

: ו  לבנינים שנקבעה על ידי

! ן י  (1) להתקין לוחית־מםפר על גבי בנ

 (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מםפר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

) אלא בשני אלה: א ) ן  (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קט

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש המועצה ו

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 4. ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות
 בסעיף 3, בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה, ולהיכנס לשם כך לכל
 מקום שיידרש. ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין

 את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור שלוש לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

 דרישת להתקי!
 לוחית־מספר

 התקנת לוחיות־
 מספר על ידי
 ראש הטועצה

 מספרים ?בנינים 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר לפי התנאים שקבע
פ ראש המועצה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו. י ש י |  י

 6. בעל בנין חייב —

נו במצב תקין וגלוי  (1) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בני
 לעין ־

 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או
 לוחית־מספר שהותקנו על בנינו.

 7. לא יפגע אדם בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם
 מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחיודמספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק

 עזר זה.

 החזקיה תקינה
 של שלטים

 ולוחיות־מםפר

 איסור פניעה
 בשלטים או

 ג?וחיות־מספר

 איסור הפרעה

 3172 קובץ התקנות 2098, כ׳יה באב •תשכ״ז, 31.8.1667



 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, טסיות הודעה
י ו נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ  א
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
י עתונים הנפוצים  באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשנ

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 10. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה ענשיפ
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרכסים (שמות לרחובות ולוחיות-מםפר בבנינים), השם
 תשכ״ז—1967״.

ל י ב י  נתאשר. ס׳ א ר
 כ״ג בתמוז תשכ״ז(31 ביולי 1967) ראש המועצה המקומית רכסים

 (הגי 85512))

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תיקון טעות

 בצו המועצות המקומיות (א) (יקנעם-עלית, תיקון), תשכ״ז—1967, שפורסם בק״ת
 _2, תשכ״ז, עמ׳ 1620, בסעיף 1, בתאריד הקמת המועצה, במקום ״26 באפריל 1954״ צ״ל

 2 באפריל 1945״.
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