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 תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ (אגדות שכר ושירותים)(תיקון), תשכ״וז-1968
 תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון מס׳ 2<

 תשכ״ח—1968 . . י • •
 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה)(תיקון מס׳ 2), תשכ״ח—1968

 תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון}
׳ • ' • .  תשכ״ח—1968 . . • • •

 תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים באמצעות ריסום מהאויר)(תיקון), תשכ״ח-
• • 1968 

 תקנות בתי הדואר (ביטול תקנות), תשכ״ח—1968 .
 ,צו ההגנה (כספים) (פטור מחובת הצהרה על מטבע־חוץ וניירות עדן והצגתם), תשכ״ח-

1968 
 צו מם עזבון(פטור ממס עזבון) (צרפת), תשכ״ח—1968 • • י •

 צו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא)(תיקון), תשכ״ח—1968
 צו הפיקוח עלי מצרכים ושירותים (סימון חומר מוסף למזון), תשכ״ח—1968

 אכרזה -על גן לאומי(אכזיב), תשכ״ח—1968 .
 אכרזה על גן לאומי(אקוד, בלה), תשכ״ח—1968 .
 אכרזה על גן לאומי(שדה עמודים), תשכ״ח—1968 ,

 אכרזה על שמורת טבע(חורשת זקום, מעודחיים), תשכ״ח—1968 .
 אכרזה על שמורת טבע (כרם בן־זמרה), תשכ׳׳ח—1968 .

 אכרזד, על שמורת טבע (נחל גמל), תשכ״ח—1968 .
 אכרזה על שמורת טבע (סלעי אוליגוקן), תשכ״ח—1968

 אכרזה על שמורת טבע (עין נמפית), תשכ׳׳ח—1968.
 צווים בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתדוכה״ לסוג ״מירי״.

 כללי שירות המדינה (גימלאות)(מענק לשאירים)(תיקון), תשכ״ח—1968
 צו לעידוד הסרט הישראלי (הצגת יומן ישראלי) (מס׳ 2), תשכ״ח—1968

 חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אחריות כלפי נוסעים הנוסעים במחירים מוזלים)
 (ביטול), תשכ״ח—1968 . .

 מדור לשלטון מקומי
 צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד שלומי), תשכ״ח—1968 .

 צו המועצות המקומיות (א)(רעננה, תיקון), תשכ״ח—1968 .
 חוק עזר לבת־ים (סלילת רחובות), תשכ״ח—1968 .

 חוק עזר לרחובות (הסדרת גדר חיה), תשכ״ח—1968
 חו־ק עזר לרחובות (עגלות), תשכ״ח—1968 .

 חוק עזר לאל־טייבה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח—1968
 חוק עזר לבית־ג׳ן(שווקים), תשכ״ח—1968 •

 חוק עזר לג׳וליס (הגנה על הצומח), תשכ״ח—1968 .

 חוק עזר לג׳וליס (סלילת רחובות), תשכ׳׳ח—1968 .
 חוק עזר ליהוד(מס עסקים מקומי)(תיקון), תשכ״ח—1968 .



 חוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תש״י—1950
 תקנות בדבר אגרות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ, תש״י—950! 1,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ (אגרות שכר ושירותים), תש״י—
, בסופה, יבוא:  1950 ־

 ״אך אין לקבל אגרה שנתית או כפל ממנה כאמור בסעיף 4 לחוק כל עוד לא הופקדה
 במשרד המשפטים דוגמת חותם המתכת של הנוטריון.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ (אגרות שכר ושירותים)
 (תיקון), תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שד המשפטים

 ב׳ בטבת תשכ״ח (3 בינואר 1968)
 (חמ 70311)

 ס״ח 43, תש״י, עט׳ 141 ; ם״ח 356, תשכ״ב, עמי 18.
 ק״וו 93, חש׳׳י, עט׳ 1018 ; ק״ת 1267, תשכ״ב, עט׳ 1340 ; ק״ת 1733, תשב״ה, עט׳ 2161 ; ק״ת 1812,

 תשב״ו, עט׳ 509 ; ק״ת 1925, תשכ״ו, עט׳ 2752.

 תיקוז תקנה 2

 השם

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
וחדים ם מי ח במקרי טו ם דמי בי ר תשלו ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1, במקום תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח),
 תשי״ח—1957 2 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״פטור טתשלום
 דמי־ביטות

 8. אלה יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח:
 (1) הרשום כמחוסר עבודה בלשכת עבודה כמשמעותה בחוק
, וניתן על כך אישור בכתב מאת  שידות התעסוקה, תשי״ט—1959 3
 הלשכה — בעד תקופה עד 12 חדשים מתוך שתי שנות כספים

 רצופות שבה היה רשום כאמור כמחוסר עבודה!
 (2) מי שלא עבד מחמת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או אבל
 במשפחה, ולא קיבל ממעבידו כל תשלום בעד התקופה בה לא עבד
 מאחת הסיבות האמורות — בעד אותה תקופה, אולם לא יותר משני

 חדשי עבודה בשנת כספים אחת.״

 2, בתקנה 8א לתקנות העיקריות, בפסקה (1), במקום ״החל מהחודש השלישי שבו היה
 מחוסר עבודה כאמור״ יבוא ״החל מהחודש הראשון שלאחר התקופה שבה הוא פטור מתשלום

 דמי ביטוח בהתאם לתקנה האמורה״.

 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
 ביטוח) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968) י
 >חט 750313) שר העבודה

 1 ם׳׳ח 137, תשי״ר, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 739, תשי׳׳ח, עט׳ 66 ; ק״ת 2127, תשכ״ח, עט׳ 1115,

 החלפת
 תהנה 8

ח תקנה8א ק י  ת

 השם

ת תשנ״ח, 11.1,1968  618 קובץ ההקמה 2168, י׳ בטנ



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
דה ח מפיני פגיעה בעבו טו ר בי ב ד ת ב ו נ ק  , ־ ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17,16 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני

 מתקין תקנות אלה:

,  1. בתקנה 26 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי״ד-1954 2

 פסקה (3)—בטלה.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון

 מס׳ 2), תשכי׳ח—1968״.

 ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968)
 (דום 75034)

 1 ס״ה 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עט׳ 650 : ק״ת 2122, תמב׳׳וו, עט׳ 67.

 חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963
ת ו א י ר ת מטעמי ב ו ר ט פ ת ב פיצויי פיטורים, ה ת בדברי חישו ו נ ק  י ת

ם מגורים ת מקו ק ת ע ה  ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 8, 13 ד33 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג—1963 ג
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפי־ תיסוז תמנה 2
 טורים), תשכ״ד—1964 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״ארבע השנים האחרונות״

 יבוא ״התקופה״.

קה תקנה 4  2. . בתקנה 4(1) לתקנות העיקריות, במקום ״ארבע השנים האחרונות״ יבוא ״התקופה״. תי

 3. .לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים השפ
 אותה כפיטורים) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

 ג׳ בטבת תשכ״ח (4 בינואר 1968)
ט 751312) י ג א ל א ל ו ן « 

 שר העבודה

 1 ם״ח 404, תשכ״נ, עט׳ 136 ; ס״ח 461, תשכ״ה, עט׳ 215.

 2 ק״ת 1534, תשכ״ד, עט׳ 632; ס״ת 1812, תשב׳׳ו, עט׳ 511 : ק״ת 1994, תשכ״ז, עט׳ 1380.

 תיקון תקנה 26

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 קובץ התקנות 2168, י׳ בטבת תשכ״ח, 11.1.1968



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ר י ת ריטום מהאו ו ע צ מ א ם ב ר שימוש בקוטלי עשבי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,4, 6, 7 ד8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956*, אני
 מתקין תקנות אלה:

! 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים באמצעות ריסוס מהאויר), ה נ ק ת ! י ש י  ת

 תשכ״ב—21962 (להלן — התקנות העיקריות) —
 (1) הגדרת ״גידול רגיש״ — תימחק!

 (2) במקום הגדרת ״קוטלי עשבים״ יבוא:

 ״ ״קוטלי עשבים״ — כל אחד מהתכשירים המנויים מטה, כפי שהם מורכבים
 בכל מתכון(פורמולציה):

! ( D — 2 , 4 ) ץ מ ו ח  4,2 — דוכלורופנוקסי חומצת ה
(mcpa) 2 — מטיל 4 — כלורופנוקסי חומצת החומץ 

! ( T — 2 , 4 , 5  5,4,2 — תלת כלודופנוקסי חומצת החומץ (
 גרמוקסון (פאראקואט) המכיל 1,1— דומתיל — 4,4 ביפירידיליום 2 —

 דומתיל סולפאט!

 דגלון(דיקוואט) המכיל 1,1 אתילין — 2,2 ביפירידיליום 2 — דוכלוריד!
 דאלאפון המכיל 2,2 חומצת דוכלורופדו־פיונית!

 אמיטרול המכיל 3 אמינו — 1, 2, 4 — טריאזול! פיקלורם (טורדון)
 המכיל 4 אמינו — 3, 6,5, — תלת כלורו חומצת פיקולין.״

 תיקו! תקנה 8 2. בתקנה 8 לתקנות העקדיות —

 (1) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) לבקשה לאישור יצורפו שני עותקים של תרשים מדוייק של השטח
 המיועד לריסוס בקנה מידה שאינו קטן מ־1:20.000 עם ציון כיוון צפון.
 התרשים יכלול, בין היתר, את פירוט הגידולים הרב־שנתיים ברצועה ברוחב
 של 1000 מטר הגובלת עם השדה המטופל ואת הגידולים החד־־שנתיים ברצועה

 ברוחב של 250 מטר הגובלת עם השדה המטופל.״ >

 (2) בתקנת משנה (ג), פסקה (1) — בטלה.

 החלפת תקנה 6* 3. במקום תקנה 16 לתקנות העקריות יבוא: .

 ״תנאיטלריםוסי 16. (א) לא ירסס אדם בטיפות שקוטר הנפח התיכון שלהן לריסוס קטן

 מ־400 מיקרון.
 (ב) לא ירסס אדם —

 (1) כשמהידות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 12 ק״מ
t לשעה והטיסה היא בגובה שלמטה משני מטרים 

 (2) כשמהידות הרוח מעל לשדה המטופל עולה על 5 ק״מ
 לשעה והטיסה היא בגובה העולה על 10 מטרים.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר ריסוס
 בתנאים אקלימיים שונים.״

 1 ס״ח 206, תש3״1, עט׳ 79.

 2 ק״ת 1246, תשכ׳׳ב, עט׳ 1036; ק״ת 1928, חשכ״ו, 2795.

 620 קובץ התקנות 2168,,י׳ בטבת תשכ״ח, '11.111968



: הזז?פתתסנה17 א ו ב  A ;..במקום תקנה17 לתקנות העיקריות י
ה 17. לא יינתן אישור לריסוס אם, לדעת המנהל, עלול להיפגע גידול רב־ סי  ״איפור רי

^ שנתי בסביבות השדה המטופל.״ ? ת ״  ג
 דב־שנתייט

w n 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים באמצעות ריסוס 
 מהאויר) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ב ת י ם ג י י  י״א בכסלו תשכ״ח (13 בדצמבר 1967) ח
 (חט 788010) שד החקלאות

 פקודת בתי הדואר
 ביטול תקנות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר? אני מתקין תקנות אלה:

 1, בטלות: ביטו? תקנות

 (1) תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים והיבשה
 לחוץ־לארץ), תשכ״ד—1964 2?

 (2< תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האויר לחוץ־
 לארץ), תשכ״ד—׳1964 3?

 (3) תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקים לחוץ־לאדץ),
41964tתשכ״ד— 

 (4) תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירות משלוח מברקי־צילום לחוץ־
!  לארץ), תשכ״ד—1964 5

 (5) תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלקס לחוץ־לארץ), תשכ״ד—
! 6 1964 

 (6) תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחוץ־לארץ), תשכ״ד—
: 1964 

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר(ביטול תקנות), תשכ״ח—1968״. השם

י ב ע ר ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  כ״ט בכסלו תשכ״ח (31 בדצמבר 1967) י
 (חמ 70004) .שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרס קט״ו, עט׳ 1155 : ט״ח 387, תשכ״ג, עמ׳ 44.

 2 ס״ת 1539, תשנ״ד, עמ׳ 691.

 3 ק״ת 1539, תשב״ד, עט׳ 700.

, עמ׳ 709. ד ״ כ ש ת 5 3 9 ,Í 4 ס״ת 

 5 ק״ת 1539, תשכ״ד, עמ׳ 719.

ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 721. ״ ק • 6 

 7 ק״ת 1539, תשכ׳׳ד, עט׳ 724.

 קוב׳ו התקנות 2168, י׳ בטבת תשכ״ח, 11.1.1968 621



 תקנות ההגנה (כספיים), 1941
 צו בדבר פטור מחובת הצהרה על מטבע-חוץ וניירות ערך והצגתם

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8ג לתקנות ההגנה (כספים), 11941 (להלן — התקנות),
 אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ״אשדה״ — אשרה ורשיון לישיבת מעבד, ביקוד, ארעי או קבע, כמשמעותם בחוק הכניסה

! , או אשרת עולה כמשמעותה בחוק השבות, תש״י—1950 3  לישראל, תשי״ב—1952 2

 ״תושב חוזר״ — תושב ישראל הרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע.

 2. מי שעומד להיכנס לישראל על פי אשרה או כתושב חוזר, פטור מחובת הצהרה על
 מטבע־חוץ וניידות ערך שברשותו ומחובת הצגתם כאמור בתקנה 8ב(א) לתקנות.

, תש״ך—1960 4 — בטל. (  3. צו ההגנה (כספים) (פטור.מהוראות תקנה 8ב(א)

 4. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (כספים) (פטור מחובת הצהרה על מטבע־חוץ וניירות ערך
 והצגתם), תשכ״ח—1968״.

 וןגדרות

 פטור מחובת
 הצהרה

 ביטול

 השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968)
 (חט 722001)

 1 ע׳׳ר 1941, תופ׳ 2 טפ׳ 1138, עמ׳ 1380 ; ם״ח 309, תשייר, עט׳ 42.

 2 פ״ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.

 3 ם״ח 51, תש״י, עמי 159.

 4 ק״ת 1033, תש״ד, עמ׳ 1630.

 חוק מם עזבון, תש״ט—1949
 צו בדבר הסכם בין ישראל ובין צרפת בדבר פטור מהיטלים לטובת מוסדות

 ואיגודים שענינם פעולות תרבות ומעשי צדקה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מס עזבון, תש״ט—1949 *, אני מצווה לאמוד:

2 עם ממשלת צרפת בדבר פטור ם כ ס  1. ביום ט׳ בתמוז תשכ״ג(1 ביולי 1963) נעשה ה
 מהיטליס לטובת מוסדות ואיגודים שעניינם פעולות תרבות ומעשה צדקה ושכוחו יפה לגבי

 עזבונות של בני אדם שנפטרו ביום ד׳ בטבת תשכ״ד (20 בדצמבר 1963) או לאחר מכן.

 2, לצו זה ייקרא ״צו מם עזבון(פטור ממס עזבון) (צדפת), תשכ״ח—1968״.

 י״ח בכסלו תשכ״ח (20 בדצמבר 1967) פ נ ח ם ם פ י ר
0 שר האוצר 7 2 4 1 מ 5 ח  י

 1 ס״ח 22, תש״ט, עט׳ 187 ; ט״ח 232, תשי״ז, עט׳ 143 ; ס״ח 434, תשב״ד, עט׳ 179.

 2 כתבי אטנה 541, ברד 15, עט׳ 329.

 הודעה על
 הפכם בין

 טטשלת ישראל
 וצרפת

 השט
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 הוספת
 םעיו* 2ב

 השם

 פקודת המכס
 צו בדבר הישכון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא

, וסעיף 2(ד) לפקודת סדרי השלטון  בתוקף סמכותי לפי סעיף 160 לפקודת המכס ג
,אני מצווה לאמור:  והמשפט,תש׳׳ח—21948

,  1. בצו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא), תשי״ז—1957 3
 אחדי סעיף 2א יבוא:

 ״סייג 2ב. הוראות צו זה לא יחולו על טובין שהועברו לאזור כמשמעותו

 ! בתקנוודשעת־חירום (עבירות בשטחים המוחזקים — שיפוט ועזרה משפ

, אלא אם היו אלה טובין המפורטים בתוספת שהו  טית), תשב״ז—1967 4
 עברו על ידי מוסד חוץ לסיוע שאושר לענין סעיף זה על ידי המנהל

 וישמשו למטרותיו.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים ליצוא)
 (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר

 ג׳ בכסלו תשכ״ח (5 בדצמבר 1967)
 (חמ 728044)

, עט׳ 39. ״ו נת ישרא?, נוסח חדש 3, תמי  1 דיני מדי

 2 ע״ר תש״ת, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 686, תשי״ו, עט׳ 1098 ; ק״ת 1318, תשכ״ב, עט׳ 2035 ; ק״ת 1660, תשכ״ה, עמי 596.

 4 ק״ת 2069, תשכ״ז,' עט׳ 2741.

 הגדרות

ז מו ראותטי  הו

 הוואותי
׳ ו נ  •החזקה ו

v 1939 ,(הגנה) פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס 
 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו בדבר סימון חומר מוסף למזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
 11939י, וסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—21957, אני מצווה

 לאמור:

בצו זה— . .1 
 ״חומד מוסף״ — חומר אשר כשלעצמו אינו מזון אך על ידי הוספתו למזון, תוך תהליכי
 ייצור המזון, הופך הוא או החומר שנוצר ממנו, תוך אותם תהליכים, לרכיב של מזון

 הראוי למאכל אדם.

 2. לא ייבא אדם חומר מוסף, לא יחזיקו, לא יעביר לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה
 את הבעלות עליו או את החזקה בו, ולא יקבל אדם חומר כאמור ולא ישתמש בו לייצור
 מזון, אלא אם כל מיכל חיצוני ופנימי שבו הוא ארוז סומן באותיות בולטות במלים
 ,,מתאים למזון״ או באנגלית "Food Grade" או "Edibie Grade" י או בצרפתית

."pour denrées alimentaires" 

 3. לא יסמן אדם מצרך או מיכל בו ארוז מצרך או תווית הצמודה למצרך או למיכל
"Edibie Grade" או "Food Grade" כאמור, במלים ״מתאים למזון״ או באנגלית 

 1 ע״ר 1989, תופ׳ 968, עט׳ 137 : סייח 92, תשי״ב, עמ׳ 129.

 2 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.
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 או בצרפתית "pour denrées alimentaires" או במלים או בסימון המשתמע כמוהן, לא
 יעביר אדם בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על מצדך שסומן כאמור או את החזקה
 בו ולא ישתמש בו לייצור מזון, אלא אם המצרך ראוי למאכל אדם או אם הוא חומד מוסף.

נים A צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין.  שמירת די

. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חומד מוסף למזון), a m 5 
 תשכ״ח—1968״.

 כ״ה בכסלו תשכ״ח (24 בדצמבר 1967)
ף ר ב ש א  >חמ 741145< ז

 שד המסחר והתעשיה

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 אברזה על גן לאומי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 *,
 אני ׳מכריז לאמור:

 אמריה,ע? ג! 1. השטח מצפון לנהריה, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ג/24/11 הערוך

 בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום י״א בכסלו תשכ״ח (13 בדצמבר 1967) ביד שד הפנים,
 הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, אשרי,
 קיבוץ עבדון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי(אכזיב), תשכ״ח—1968״.

 י״א בכסלו תשכ״ח (13 בדצמבר 1967)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י מ ח 6 5 7 מ 0 ח  י

 שר הפנים

 הפקדת
 העתקים ש?

 התשריט

 1 טייח 404, תשכ״ג, עמ׳ 149.
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 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על גן לאומי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 •?
 אני מכריז לאמור:

 1. השטת דרומה לבית־נקופה, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ג/11/5 אבריה«5 גז
ף לאומי ך ש י ן ב 1 % ר 7 ב מ צ ד 2 ב 8  הערוד בקנה מידה 1:1250 והחתום ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (

 הפנים, הוא גן לאומי.

 .2, העתקים מהתשדיט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדת
 ! . . , העתקים ש?

ט י ר ט < ן ן  הממונה על מחוז ירושלים, ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, מטה־יהודה, ה
 ירושלים, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאומי(אקוה בלה), תשכ״ח—1968״. השם

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 וחמ 76570)

 1 ס״ח 404, תשב״ ג, עט׳ 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על גן לאומי

6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 •י,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר
 אני מכריז לאמור:

 1. השטח צפונית־מערבית ללביא, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ג/22/3 אבריה על גי
ף לאימי ך ש י ) ב 1 9 6 ף 7 ג מ צ ד  הערוך בקנה מידה 1:5000 והחתום ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 ב

 הפנים, הוא גן לאומי.

 2, העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, ובמשרדי הפקדת
ט י ר ש ת  העתקים של הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות ה

 ו, וע7 ווכ/עוגין בו בד רשאי 7עיי) בחם בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על גן לאומי(שדה עמודים), תשכ״ח—1968״. השם

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י . ח  והמ 6570״ .

 שד הפנים

 1 ס״ח 404, תשכ׳׳ג, עט׳ 149.
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 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 י,
 ולאחד התייעצות עם שד החקלאות, אני מכריז לאמוד:

 1. השטח הנמצא כשני ק״מ דרומית למעודחיים, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט
 מם׳ ש/23/5 הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר

 1967) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, בית־שאן,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (חורשת זקום, מעוז־חיים), תשכ״ח—
 1968״.

 אכרות על
 שמורת טבע

 הפקדת
 העתקים ע

 התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
 (חט 76570)

 1 ס״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—11963,
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח דרומית לכרם בךזמרה, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/21/19
 הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967) ביד שר

 הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, ובמשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכדזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (כדם בךזמדה), תשכ״ח—1968״.

 אנרזד! על
 שמורת טבע

 הפקדת
 העתקים של

 התשריט

 הש0

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
 (מט 76570)

 1 ס׳׳ח 404, תשכ׳׳ג, עט׳ 149.
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 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 ^
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח הנמצא כארבעה ק״מ מזרחית לאחיהוד, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט אכרז־ח ע5
 , , ־ , שמורת טבע

 מם׳ ש/24/18 הערוך בקנה מידה 2500: 1 והחתום ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר
 1967) ביד שד הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, ובמשרדי הפקדת,
 ל . _! _. > העתקים ׳58

ט , ר ש ״  הממונה על מחוז הצפון, נצדת־עלית, ,ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות ה
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמודח טבע (נחל גמל), תשכ״ח—1968״. . • העט

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
א . ר י פ ם משה ש י י  וחמ70570) ח

 שר הפנים
 1 ם״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—11963,
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח מזרחית למצליח, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ש/43/8 הערוך אבריה ע5
׳ שמורת טנ ם י נ פ ז ר ן ד ש י ) ב 1 9 6 ר ן ב מ צ ד  בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 ב

 הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור ב-סעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הפקדת
 הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, לודים, בני־עטתת, העתקים׳־

 התשריט
 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (סלעי אוליגוקן), תשכ״ח—1968״. השם

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
א ר י פ ט משה ש י י  (mmm ח

 שר הפנים

 1 ס״ח 404, תשב״ ג, עמ׳ 149.
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 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ׳׳ג—1963
 אכרזה על שמורת טבע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטח הנמצא דרומית־מזרחית לכפר מסריק, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתש־
 ריט מס׳ ש/24/14 הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום י״א בכסלו תשכ״ח (13

 בדצמבר 1967) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשרי,
 קיבוץ עברון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל,

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכחד, על שמורת טבע (עין נמפית), תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ה ש ש ים מ י  ח.
 שד הפנים

 י״א בכסלו תשכ״ח (13 בדצמבר 1967)
 (חמ 76570)

 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפסדת
 העתסים של

 התשריט

 השם

 1 ם״ח 404, תשכ״נ, עט׳ 149.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות׳
 פתח־תקוה, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.
 תופפת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 בשלמות
 בשלמות

 שטח החלסה
 במטרים מרובעים

7942 
1805 

 החלסה

10 
26 

6694 
6694 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ז בכסלו תשכ״ח (29 בדצמבר 1967)
 (חמ 70130)

 1 ט״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״, )תש״ד 
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לםוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה בי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות׳
 נתניה, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.
 1 ט״ח 316, תשייר, עט׳ 92.
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 תופפת
 הגוש י החלקה שטה החלקה השטח להמרה

פ .במטריט מרובעים  במטרים מרובעי

698 8383 178 8265 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ז בכסלו תשכ״ח (29 בדצמבר 1967) י
 (חט 70130) שר המשפטים

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מםוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק. לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״נ*תרוכה״), תש״ך—
 960i !׳ אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות׳,
 נתניה, במקרקעין מסוגי״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה.

 בהתאם לכך.
 . תופפת

 הגוש החלקה שטח החלקה השטח להמרה
 במטרים מרובעים במטרים מרובעים

5480 7967 6 7932 

 כ״ז בכסלו תשכ״ח (29 בדצמבר 1967) י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
 (חמ 70130) שר המשפטים

 ס״ח 316, תשייר, עט׳ 82.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה׳׳), תש״ר—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות׳
 דרום וסביבות תל־אביב, במקרקעין מסוג ״מתרופה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 שטח החלקה השטח להמרה
 הגוש החלקת במטרים מרובעים במטרים מרובעים

1841 6117 6 3698 

 כ״ז בכסלו תשכ״ח (29 בדצמבר 1967) י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
 (חט 70130) שר המשפטים

 ט״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.
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 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955
ר עו שי ו ו , בין שאירי בד ו של עו ת ר י ט , לרגל פ ק ו של המענ ת ק ו ל ר ח ב ד ם ב  כללי

ר ו מ א ק ה נ ע מ ן ה ו ב ש ו של עובד על ח ת ר ו כ ש מ ו מ כ ו נ ם שי י מ ו כ ס  ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 21(ג) לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 1
 ולאחר משא ומתן עם האיגוד הארצי של עובדי המדינה ועם ההסתדרות הכללית של העוב

 דים בארץ ישראל, קבעה ועדת שירות המדינה כללים אלה:

,  תיסי: 1. בסעיפים 5 ו־6 לכללי שירות המדינה (גימלאות) (מענק לשאירים), תשט״ז—1956 2

 D 6-75 בכל מקום, במקום ״אחת עשרה וחצי לירות״ יבוא ״שלוש עשרה וחצי לירות״.

 תחילה 2. תחילתם של כללים אלה היא ביום ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968),

 השפ 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה (גימלאות) (מענק לשאירים) (תיקון),
 תשכ״ח—1968״.

 כ״ו בכסלו תשכ״ח (28 בדצמבר 1967)
י ו ן ש ב ו א  >חמ 72064) ר

 יושב ראש ועדת השידות

 ם״ח 188, תשט״ו, עמ׳ 135 ; ם״ח 511, תשכ״ז, עמ׳ 176.
, תשכ״ר, עמ׳ 1524. n 1600״p ; 1390 ק״ת 019, תשט״ז, עט׳ 997 ; ק״ת 1272, תשכ״ב, עמ׳ 

 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשיי׳ד—1954
ת יומן ישראלי ג צ  צו בדבר ה

, אני מצווה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954 ג
 לאמוד:

 הצגת מט! 1, בתקופה שבין ט״ז בטבת תשכ״ח (17 בינואר 1968) לבין י״ז בניסן תשכ״ח (15

י באפריל 1968), יהיה כל מציג חייב להציג, כחלק מהצגותיו שאורך זמנן אינו פחות מ־90 5 א י ש  י

 דקות ובכלל זה ההפסקות, את אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחד מאלה:
 (1) תעודה שנמסרה ליצרן ושצילומה מצוי בראש היומן,-

i (2) הודעה בכתב שנמסרה למציג 

 (3) הודעה שפורסמה ברשומות.

 השט 2. לצו זה ייקרא ,.צו לעידוד הסרט הישראלי (הצגת יומן ישראלי) (מם׳ 2), תשכ״ח—
 1968״.

 ד׳ בטבת תשכ״ח (5 בינואר 1968)
 >חמ 769920) א׳ ה י ד ש ב ר ג
 רשות מוסמכת

 1 ס׳׳ח 158, תשי׳׳ר, עמ׳ 143•
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 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 ביטול חוקי-עזר

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

 1. חוקי־העזר למסילות הברזל הממשלתיות (אחריות כלפי נוסעים הנוסעים במחירים ב יטי5
 מוזלים), 1947 2 — בטלים.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אחריות כלפי נוסעים השש
 הנוסעים במחירים מוזלים) (ביטול), תשכ״ח—1968״.

י ק ו  נתאשר. א׳ צ ו
 כ״ד בכסלו תשכ״ח (26 בדצמבר 1967) . המנהל הכללי

) של מסילות הברזל הממשלתיות 7 5 6 0 ט 3 ח ) 

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 593, עט׳ 169.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 2 מפי 1609, עמ׳ 1082.

, י מ ו ק י ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-—1965
וחד שלומי ן מי ו ב תכנ ח ר ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32 (א)(2) ו־33 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 •י,
 על פי המלצת שר השיכון ולאחר התייעצות עם המועצה המקומית שלומי, אני מכריז לאמור:

 1. השטח שבתחום מחוז הצפון ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2 יהיה מרחב תכנון מיוחד. קביעת
 גבולות למרהב

 תכנוז מיוחד

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המיוחד האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 2/2 הערוך תשריט
. והפקדת העתק ם י נ פ ר ה ד ש י ) ב 1 9 6  בקנה מידה 1:10,000 והחתום ביום י״ח בכסלו תשכ׳׳ח (20 בדצמבר ן

 העתקים מהתשריט האמור מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד השיכון, הקריה, תל־
 אביב, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי המועצה
 המקומית, שלומי, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

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

 4. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מיוחד שלומי), תשכ״ח—1968״. השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״חבכסלותשכ״ח (20בדצמבר1967) ח
) שר הפנים 7 6 5 8 0 מ 0 ח ) 

 1 ס׳׳ח 467, תשנ״ה, עמ׳ 307.
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 פקודת המועצות המקומיות

נה ת רענ י מ ו ק מ ר המועצה ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות!, אני מצווה לאמור:

, במקום פרט (ג)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2
 יבוא:

 ״(ג) המועצה המקומית רעננה.

 , תאריך הקמתה: 24.12,1936

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע. (ועד בכלל):

 הגושים: 6578 עד 6584, 6586 עד 6588, 7649 עד 7652, 7654 עד 7658,
 7660 עד 7662 בשלמותם.

 החלקות: 11 עד 13, 15, 16, .36, 73, 74 בגוש 6427 ; 13 עד 20, 22, 23, 29
 עד 33, 35 עד 62 וחלקים מחלקות 3, 4, 27 בגוש 7648 כמסומן
 במפת תחום המועצה המקומית רעננה, הערוכה בקנה מידה
 1:10,000 וההתומה ביד שר הפנים ביום י״א בכסלו תשכ״ח
 (13 בדצמבר 1967) (להלז — המפה), שהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפנים׳ ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,
 ובמשרד המועצה המקומית רעננה ¡ 25, 26 וחלקים מחלקות 24,

 27, 28 בגוש 7653 כמסומן במפה.

 חלקי החלקות: 1 בגוש 7666 כמסומן במפה!
 3 בגוש 7667 כמסומן במפה!
 י 2 בגוש 7668 כמסומן במפה״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א)(רעננה, תיקון), תשכ׳יח—1968״.

 י׳יא בכסלו תשכ׳יח (13 בדצמבר 1967)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >י׳« 8011) ח

 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ח, עט׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; >ן״ת 732, תשי״ז, עמ׳ 1941.
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 פקודת העיריות

ת ו ב ו ח לת ר י ר סל ב ד ים ב  חוק עזר לבת־

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 עד 252, 254 ו־259 לפקודת העיריות מתקינה
 מועצת עירית בת־ים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר־ זה—
 ,,ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואבזרים המשמשים לבניית

 ביבים)
 .בעל״־— לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות לעירית או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
 הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין.שאיננו הבעל הרשום, וכולל

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים 1
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 העיריה, אם כריבית ואם באופן אחר, 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׳ בטון או חומר אחד, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל בהתאם לחוק עזר זה, לרבות

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

 מקצתן!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה«

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

 י (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנתם מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בודות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ז

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של דשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,
 גדרות מגן וקירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב;

 (5) חפירת בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

ת ישרא?, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197. נ י מדי נ  1 די

 2 סייח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת.עצים
 וצמחים, סידורם וגידודם!

 (7) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

 (8) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!
 ״נכס גובל״, לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע נמצ־
 אים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס

 מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!
 ״עירית״ — עירית בת־ים 5

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

 ״תשתית״ — רובד אבנים, בטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדרכה.

 3. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 4. . החליטה המועצה לסלול כביש, יודיע ראש העיריה על החלטתה לבעלי הנכסים
 החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 7 או 14.

 5. (א) העיריה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה.

 (ג) הרחיבה העידית כביש ועל ידי כך צומצמה המדרכה, או צמצמה כביש ועל ידי
 כך הורחבה המדרכה לאחר שנסתיימה בנייתה, תישא העיריה בכל הוצאות ההרחבה או

. (ב)  הצמצום על אף האמור בסעיף קטן

 6. העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין לבל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי הפירה 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
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי דהבו המלא של הכביש ובין שלא כדי

 רחבו המלא ן
 (5) התקנתם של מיתקני תאורה;

 (6) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור 5

 (7) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.
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 שיעורי דמי
 השתתפות

 נםלילת כבישים
 וגבייתם יי

ותעל נ  פהדו
 השבוז דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

 סלילת כביש
 על ידי

 הבעלים

 דרישה לסלול
 מדרכה

 סלילת מדרכה
 על ידי הבעליפ

 ביצוע העבודה
 על ידי העיריה

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

 (ב) דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס
 לאורך חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ישולמו לעיריה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שנשלח אליהם על ידי המהנדסו
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים רשאית העיריה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שנשלח אליהם על ידי המהנדס.

 8. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 4, רשאי ראש העיריה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 7,
 לשלם לעיריה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

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

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי מהנדס.
 (ג) גבתה העיריה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה

 מיום ההודעה, תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 9. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש אלא לפי היתר מאת המועצה ובהתאם
 לתנאים, לפרטים ולדרכים שפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים כאמור ייקבעו על ידי

 המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים
 המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסו או לשנותו 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%.

 10. (א) ראש העיריה, באישור המועצה, רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל נכס
 הגובל רחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורך הרחוב הגובל את נכסו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הסלילה וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל הנכם שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 11. לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — מדרכה, אלא בשני אלה:
 (1) כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש העיריה או לפי היתר בכתב שניתן על

 יךין.
 (2) באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה או בהיתר.

 12. (א) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העירית לפי סעיף 10, רשאית העיריה
 לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורשים בהודעה או
 בהיתר, רשאית המועצה להרוס או לשנות את המדרכה, לבצע את העבודות כהלכה ולגבות

י וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.  מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינו
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 13. המועצה תסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 3 באופן שייקבע על ידי
 המהנדס,׳ הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל

 לפי החלטת המועצה, בין לכל אורד 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
 (5) סידור שדרות, מדשאות ובריכות, נטיעת עצים וצמחים, סידורם וגידורם.

 14. (א) בכל הוצאות סלילה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים
 אותה מדרכה בהתאם ליחס אורל חזיתותיהם למדרכה,

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הודאות סעיפים י7 (ג) ו־8 בשינויים
 המחריבים.

 15. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 6 או 13 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה, תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היתד• מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני מש־
 פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ן אם
 אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה.

 18. התחילה המועצה .בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה
.  סלילה הוראות חוק עזר לבת־ים (סלילת רחובות), תשי״ח—1957 3

 19. חוק עזר לבורים (סלילת רחובות), תשי״ח—1957— בטל, פרט לאמוד בסעיף 18.

 20. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (סלילת רחובות), תשכ״ח—1968״.

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בטלילת מדרכות
 וגבייתם

 תעודה על
פ  פכו

 ההוצאות

 מטירת הודעה

 ענשים

 פלילה שהוחל
 בה בעבר

 ביטול

 השם

ד ל י ש ט ו ם ר ח נ  מ
 ראש עירית בת־ים

 נתאשד.
 ט״ו בםיון תשכ״ז(23 ביוני 1967)

 >חמ 81333)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
 ק׳׳ת 747, תשי״ה, עמי 193.
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לרחובות בדבר הסדרת גדר חיה ז

 בתוקף סמכותה לפי מעיפים 250, 254• ר255 לפקודת העיריות ? מתקינה מועצת
 עידית רחובות חוק עזר זה:

״ ו ר י נ ז  1. בחוק עזר זה — י

 ״העיריה״ — עירית רחובות!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה;

 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה בל שהיא מקרקע, או שהיה מקבלה או
 היה זכאי לקבלה אילו היתה הקרקע נותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או

 כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר :
 או שוכר־משנה ששכר את הקרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים ן

 ״גדר חיה״ — שיח, ,מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בסמוך לו, שבין קרקע שיש
. ר!  בעלים ובין דרך או קרקע ציבורית או קרקע המשמשת לצרכי הציבו

 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק מגדר חיה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול הקרקע שעליה היא
 גדלה.

 2. בעל קרקע חייב בתחום קרקעו לגזום גדר חיה אם היא מפריעה לתנועה. בדרך או חובת במוני
 לשימוש בקרקע הגובלת אותה.

 3. (א) ראש העיריה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף הוראות ?ניוונו
 2 לגזום גדר חיה בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

.  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את הגיזום כאמור בסעיף קטן(א)
 (ג) בעל קרקע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ד) היו לקרקע יותר מבעל אחד, רואים הודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו נמסרה
 לכולם. .

 4. לא מילא בעל קרקע אחדי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3 (א), או ביצע את הגיזום
 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש חעידיה לבצע את הגיזום ולגבות את

 הוצאות הביצוע מאותו בעל קרקע.

 5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל קרקע על מנת לבדקה, לבקרה
 ולעשות בה כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכן לבצע את הגיזום

 כאמור בסעיף 4.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, מסימויחודעה׳
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו
 הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל
 אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי אפשר לקיים

 ניווט ע? יד״
 ראש תעי ריח

ות ראש י  סמכו
 העירית׳

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 107. נ י  דיני מד
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 את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות
 האמורים או על הקרקע שבה היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה,

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 50 לירות, ואם עבר על הוראות
 סעיף 3 (ג) וראש העיריה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. חוק עזר לרחובות (הסדרת גדר חיה), תשט״ו—1955 - — בטל.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (הסדרת גדר חיה), תשכ״ח—1968״.

ץ ״ ק כ ח צ  נתאשר. י
 כ״ד בחשון תשכ״ח (27 בנובמבר 1967) ראש עירית רחובות

 (חמ 897103)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 2 ק״ת 516, תש,ט׳׳ו, עמי 905.

 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

ת ו ל ג ר ע ב ד ת ב ו ב ו ח ר  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר254 לפקודת העיריות, וסעיף 77 (א)(3) לפקודת
, מתקינה מועצת עירית רחובות חוק עזר זה:  התעבורה 2

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ

 1, בחוק עזר זה —
 ״עגלה״ — בל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי־חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה להסעת

 נוסעים ו
 ״אורד כולל״ — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק
 האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר

 המרכזי!
 ,,גובה כולל״ — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה,

 לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחד המחובר אליה דדך קבע!

 ״זמן התאורה״ — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר!

 .,ייצול חיבור״ — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות
 עור של הרתמות אליו!

t ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה 

נת ישראל, נוסח חדש 8׳ תשכ״ד, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.
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 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחד שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה
 לפני זריחתה!

 ״משקל כולל מותרי״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר
 על ידי ראש העירית לעגלה הנדונה

 ״משקל,המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים!

 ״נעלי בטחון״ — בפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר־זווית המיועדים למניעת הזזתה
 המקרית של עגלה!

 ״סרן״ — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים
 את משקל העגלה על פני הדרך >

 ״עובר דרד״ — המשתמש ׳בדרך לנסיעת, לתליכת, לעמידת או לכל מטרה אחרת!

 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים

 דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה! י

 ״העירית״ — עירית רחובות!

 ״ראש העידית״ — לרבות אדם שראש העידית העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן«

 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת העירית לבדיקת עגלות ובהינתן ו

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום העיריה.

י: מתן היתר  פדל! שנ

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום העירית אלא אם יש לו עליה היתד בר־תוקף מאת היתר לעגלת
 ראש רשות מקומית.

 (ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שנים.

 3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש העידית,• ימסור פרטים מלאים בקשה להיתר
 ונכונים, בצירוף אישור מאח רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש העירית, על מצבה הגופני
 התקין של תבתמת או הבתמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש העידיה, וישיב נכונה על כל

 שאלת שיישאל על ידיו.

 4. (א) תמבקש תיתר יביא את תעגלת למשרד תעירית או למקום אתר שיורת ראש הבאת עגלה
ה מ י ד ב  העיריה ובמועד שיורה. 5

 (ב)1 העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בת כל תוראות תוק
 עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת שה
 עגלה שבעבודה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאת ראויה לשימוש.

 (ב) מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים
 לשיקול דעתו של ראש העיריה.

 (ג) ניתן היתר יחתים ראש העיריה את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.
 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 שת! היתר

 פקיעת היתר
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 7. (א) בעד כל היתר תשולם לעיריה אגרה בסך 5 לירות, אולם אם ניתן ההיתר אחרי
 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף קטן (א)
 בהתחשב במצבו הכלכלי.

 אגרת היתר

 פרק שלישי: מגנה העגלה

 סימן א׳: מצב העגלה והפיקוח על תקינותה

 •8. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה יהיו בכל עת
 במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על ידה, או

 לעוברי דרך או לרכוש.

 9. (א) בוחן או שוטר רשאים בכל עת להזמין כל עגלה לבדיקה ולבדוק אותה.
 (ב) בעלה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד

 שנקבעו בהזמנה.

 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה
 עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי־שימוש) בה יפורטו
 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את לווזיודהזיהוי, יודיע על כך לראש העיריה ויעביר אליו

 את לוחיודהזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.
 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי־שימוש, לא ישתמש בעגלה שביחס אליה נמסרה
 ההודעה אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לעידיה לעריכת בדיקה נוספת.
 . (ג) עגלה שנמסרת ביחס אליה הודעת אי־שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או
 נהגה או מי שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן (ב) אף אם ההודעה

 לא נמסרה לידיו.
 (ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי־שימוש תוקנו,

 יבטל את הודעת אי־השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית־הזיהוי.

ות העגלה נ  תקי

 תזטנה

 הודעת אי־
 שימוש

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג תותקן לפחות מערכת בלמים אחת המופ
 עלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב

 בלימה בכל דדד.

 12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת בלמים אחת המופעלת
 ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה

 במצב בלימה בכל דדך.

 13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר.

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מפני הקרקע ועד
 לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 בלמים בעגלה
 שמשקל מטענה

 עולה על 500
 ק״ ג

 בלמים בעגלה
 אחרת!

 רוחב כולל

ובה כולל  נ
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 15. האורך הכולל של עגלה לא יעלה — אורד בולל
 (1) בעגלה בעלת סרן אחד — על 3.00 מטר!

 (2) בעגלה בעלת שני סרנים — על 5.00 מטר.

ס ח י  16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה — מ
 (1) בעגלה בעלת ציד אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או המ

 שטח או השטח המיועד למטען!
 (2) בעגלה בעלת שני צירים — לא יעלה על 50% מהמרחק בין הצירים של

 העגלה.

 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות מערכת היגוי
 והחזרתה המיידית בקלות, במהירות ובבטיחות.

ר בו  18. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן ייצול חיבור אחד ושני ייצולי היגוי שיעמדו חי
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך! בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי אחד.

ר ו ב י  19. ייצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יהיה מורכב ייצול ח
 משני חלקים או יותר.

 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר. גלגלים

 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים בקו־ אופנים
 טרם לבדגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן ! אופני עץ יהיו בעלי חישוקי ברזל,

 פלדה או גומי מוקשה! על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיימ.

 22. המושכות ייעשו מחומר שיעמוד בפני עומס הסחיבה! חלקי הרתמה והמושכות הבאים הרתמה׳
 במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

 23. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות, ובהיותה התמנתפנם
 בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שייראו למרחק של

 100 מטרים לפחות.
 (ב) הפנס כאמור בסעיף קטן (א), יותקן בגובה של לא פחות מ־40 ס״מ ולא יותר

 מ־120 ס״מ מפני הקרקע.

ירורים  24. (א).. בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום, כל מחזירור במרחק מחז
 שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלה על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ם״מ מפני הקרקע
 י ולא יותר מ־80 ס״מ! הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 םמ״ר לפחות! הותקן

 מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ם״מ לפחות! שני המחזירורים יהיו במצב תקין ונקי בכל עת.
 (ב) בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי, ובלבד שהמרח

 קים, צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.

 (ג) לא יותקן בעגלה מחזידור אלא מסוג שאושר על ידי ראש העידיה.

 25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות ד.ש־ נעלי בטח״•
 אדתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים.
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 26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן:
 (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג ן

 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני
 חמורים — 250 ק״ג ז

 (3) בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג!
 (4) בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות —

 1000 ק״ג.

 27. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יניח לאחר להובילו האמור אלא אם —
 (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות! .

 (2) המטען קשור ומוחזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו!
 (3) חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות!

 (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים, את לוחית־הזיהוי ואת
 הפנס $

 (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —
 (א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה!

 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה;
 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה;

 (ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען
 כדלקמן:

 (1) שלא בזמן התאורה — עיי ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען!
- על ידי אור אדום או מחזירוד אדום בקצה האחורי של  (2) בזמן התאורה -

 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24 (א).

 29. ראש העיריה רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים או ללא
 תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

ה נ ב : שינוי מ  סימן ג׳

 30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתד שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר
 שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

 משקל כולל
 מותר

 הובלת מטע!

 טימו! מטע!
 חורג

 היתר לעגלה
ת תי דו  שמי

 ומשקלה עולים
 על הקבוע

 שינוי מבנה

 רישום השינוי
תת  בהי

 פרק רביעי: לוהית-זיהוי

 32. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל היתר לוחית־זיהוי וכן יחליף כל לוחית־זיהוי
 משומשת או פגומה בחדשה.

 (ב) לוחית־זיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר הסידורי
ת תותקן י ח ו ל ה 2 0 מ ״ ! ס x 4  של ההיתר ושמו ומענו של בעל העגלה! גודל הלוחית יהיה 0
 בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב נקי ותקין

 בכל עת.
 (ג) בעד כל לוחיודזיהוי תשולם לקופת העיריה אגרה בסך שתי לירות.

 מת! לוחית־
 זיהוי
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 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש ?וחית־זיהוי
 העיריה.

 34. לא יסיר אדם לוחיודזיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש הסרת לוחית׳
י י ה י י  העיריה! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא יחספם את ה

 צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

ו ר ושינוייפ ג ת י ת ה ק ז ח : ה י ש י מ  פרק ח

ת ס ז ת ה ת נ ו  35. לא ינהג אדם עגלה ־אלא אם נמצא אתו היתר ומותקנת בה לוחית־זיהוי. ח
 היתר

 36. הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו. הצגת היתר

י  37. מי שניתן לו היתד חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו, ולא ישתמש חובה למילו
ר ת י ה י א נ  אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור. ח

 38. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד, שרטוט, מחיקה, איסור שינוי
י ת י ה  טשטוש, הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור. ב

 39. (א) אבד היתר או הושחת או טושטש, רשאי ראש העידיה לתת לפי בקשת בעליו או כפל היתר
 מחזיקו כפל ממנו, לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה.

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור, יחזיר את הכפל
 לראש העיריה.

ות נ ת שו ראו : הו י ש ק ש ר  פ

 40. ראש העיריה דשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה מהוראות הפרק פטור
 השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על הוראות הפרק האמור,
 אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או

 להבטחת השימוש בעגלה.

 41. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של הטלת אחריות
 ,עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

 42. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה עונשיו
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העידיה או לאחד הרשעתו בדין.

 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (עגלות), תשכ״ח—1968״. השט

ק כ״ ץ ח צ  נתאשר. י
 י״ב בחשון תשכ״ח (15 בנובמבר 1967) דאש עירית רחובות

 (חט 897125)

 אני מסכים.
ל מ ר א משה: כ ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים שר התחבורה
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 פקודת המועצות המקומיות
ים כנ ם מסו י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד  חוק עזר לאל־טייבה ב

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות ג

 המקומית אל־טייבה חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — מבנה בגוי מאבן, מביטון, מברזל, מעצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,

 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת

 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה

 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של

 הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2

- המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אל־טייבה ?

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 עריכת בריקה 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת

 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,

 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד

; המהנדס ( ב ) ן ט  אחרי קבלתה — סקר על הבנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף ק

 שערד את הבדיקה חייב להגיש דין וחשבון לראש העיריה תוך 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 הודעות 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה

 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ם״ח 250, תשי״ח, עמי 108.
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 (ב) . בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן(א) או ביצע.את

 העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל

 הבנין את הוצאות הביצוע.

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי

 קים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות.את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת

 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה. .

 סמכות ראש
 המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבנין

 מסירת הודעות

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס חןזאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בגין כדי לברר

 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף

 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם ׳בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב

 רשום הערוד 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

 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא־ דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ואם היתה העבירה

 גמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח—1968״. ה^ם

 ענשים

ם ה י ר ב ם א ל ר ח י ד ב  ע
 ראש המועצה המקומית אל־טייבה

 נתאשד.
 י״ג בכסלו תשכי״ח (15 בדצמבר 1967)

 (חמ 81079)

! א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לבית־גץ בדבר שווקים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ר25 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית בית־גץ חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — י ר ד נ  ה

 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־ג׳ן!

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

 ״שוק״ — המקום המפורט בתוספת הראשונה, לרבות כל מקום אחר שהמועצה אישרה אותו
 כשוק ציבורי והודעה על כד פורסמה על לוח המודעות של המועצה;

 ״מוכר״ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה ן בין שמכרה ובין שלא מכרה;

 ״בהמה״ — בקד, צאן, גמלים, תואים, חמורים, פרדים, סוסים, חזירים >

 ״תוצרת חקלאית״ — זרעים, גרעינים, מםפוא, ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו,
 שמן, זיתים, וטבק«

 ״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו בכתב להיות פקח לצורך חוק עזר זה!

 ״מכירה בסיטונות״ — מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כמות שהיא ובין לאחר
 עיבודה«

 ״מכירה בקמעונות״ — מכירת סחורה שאיננה בהמה, שלא בסיטונות.

 מכירת פחוו־י׳ 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.

 (ב) הוראת סעיף קטן(א) לא תחול על מכירת סחורה בחנויות.

 מכירת בהמות 3. לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

 אניית 4. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה.

 (ב) האגרות ישולמו —

 (1) במכירה בקמעונות — על ידי המוכר!

 (2) במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.

 5. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי להנחת
 דעתו של הפקת.

 8. פקח רשאי להרחיק או להורות להדחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול לדעתו
 לפגוע בבריאות הציבור.

 שמירה על1
ח י ס  נ

 6. לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום העלאת א׳»
 ובתנאים שקבע הפקח.

יות הפסח 7. (א) פקח רשאי לחקור כל אדם, לבדוק כל דבר ולהיכנס לכל מקום בשוק כדי להב  סמכו

 טיח את מילוין של הוראות חוק עזר זה.
 (ב) כל אדם הנמצא בשוק חייב למלא אחרי הוראות הפקח.

 הרחסה מ!
 השוס

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ת, עמי 256.
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 9> העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה או המפריע לפקח כמילוי תפקידו לפי חוק
 עזר זה, דינו — קנם 200 לירות.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־גץ (שווקים), תשכ״ח—1968״.

 תופפת ראשונה

 (סעיף 1)

 חלקת הווקף שגבולותיה —

 מצד צפון: הכביש הראשי

 מצד דרום: בית־הבד של הכפר

 מצד מזרח: נכסיהם של יוסף אחמד אל יוםף ועלי

 גבר קבלאן

 מצד מערב: נכסו של צאלח סלימאןנגם.

 תופפת שניה

 (סעיף 4)
 שיעור האגרה

ת ו ר י ל  . ־. י נ

 1> בעד מכירת תוצרת חקלאית, פרט לזיתים, שמן, טבק, ותבואות:
 (א) לכל משא הנישא בסל או ביד 0.20

 (ב) לכל משא על בהמת משא 2.00

 (ג) לכל משא על מכונית 7.00

 2. בעד מכירת זרעים וגרעינים 3% ממחיר המכירה

 3. בעד מכירת זיתים טריים או כבושים, לכל ק״ג 0.05

 4. בעד מכירת שמן, לכל ק״ג 0.10

 5. בעד מכירת טבק, לכל ק״ג 0.15

 6. בעד מכירת בהמה 3% ממחיר המכירה.

 7. בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בפרטים 1 עד 6 3% ממחיר המכירה.

ן א ל ב ק ן י ס ו ח ן י מ  נתאשר. א
 כ׳ באלול תשכ״ז(25 בספטמבר 1967) ראש המועצה המקומית בית־ג׳ן

 (חמ ף8142)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לג׳ולים בדבר הגנה על הצומח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳וליס!

 ״ראש המועצה״ •— לרבות אדם שראש המועצה העביד לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן!

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן, או
 כל חלק מהם!

 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו!
 ״גן״ — גן ציבורי, חורשה, או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או

 צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדוד!
 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי, הנמצאים

 בתחום המועצה.

 2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא
 יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו ענפים או עלים,

 לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי ראש המועצה ?

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם ולא

 ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א) לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי
 הסדר שנקבע על ידיה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הדועך, בעלי־חיים בתחום קרקע שבחזקתו
 אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם געל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא קשור
 היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־חיים העוברים בתחום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע
 בצמח. ־

 הגדרות

 פגיעה בצמחיט
 ברשות הרבים

 כניסה למקום
ר ו ג  ס

 משחקים

 טיפוס על
 עצים

 מרעה

 הכנסת
 בעלי־חייט

ת נ הי  נ
 בעלי־חייפ

ת ישראל, נוסח חרש 9, תשכ׳יח, עמי 256. נ  1 דיני מדי
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 9. לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או קשייינ
י . פ י י ח ' י ל ע  סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, ופז לא יעמיד על ידם בעל־חיים ולא יניחנו ב

 לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעלי־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה. השגתה עלו
ן בעלי חייט ך ת י ם א י ש 1 א ? ו ן י ן א ש ה י ( ן ג ש א ה ל  (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ל

 עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם
 החזרתו לידיו.

 11. בעל חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר לידי היצא1ת החזק׳ר.
 בעליו אלא לאחר ששולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה אחת לכל יום

 מימי החזקתו.

 12. הממולה על ילד ימנעהו מעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה. ילדים

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה. שימוש
יות  בסמכו

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ובמקרה של עגשיפ
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמ

 סרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו בדין.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳וליס (הגנה על הצומח), תשכ״ח-1968״. השם

י נ א ד נ ב ו ח מ ו ל מ י  נתאשר. ג׳ מ
1 בדצמבר 67) ראש המועצה המקומית ג׳וליס g 2  ה׳ בכסלו תשכ״ח (

 'וחמ 85902)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח לת ר ר סלי ב ד ק עזר לג׳וליס ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה
 המועצה המקומית ג׳וליס חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואבזרים המשמשים לבניית

 ביבי£5!
 ״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
 הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי
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 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סנוב! ,המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואפ באופן אחר, בקשר עכו הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אד 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 חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר 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 שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או

 מקצתן!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גיוליס!

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

 .(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 ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל ?
 (4) בנייתם ושינוים של קידות 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!

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

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

 מאותו דחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור! ,
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן!
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קודקר או חומר אחד, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

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

 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 דחכם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול

 רחובי

 שינוי רחבו
 של כביש

 ם״ח 250, תשי״ח, עמי 108.
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 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדדכה.

ת ס5ילתכבי׳־ז ב  5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע ב
 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
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי

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

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

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בם5י?ת כבישים
 וגבייתם

 פסדונותעל
 חשבו! דמי
 השתתפות

 בטלילת כבישים

 טדרכות

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה יישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75% ! מהווה בביש רחבה, ייחשב רוחבה עד ששה

 מטרים בלבד ככביש לצורך חישוב הוצאות הסלילה לענין סעיף קטן זה.
 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך

 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.
 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל אחד
 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
 אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 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, דשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 בל 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 הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחדי הדרישה.
 (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 הנכסים
 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!
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 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידודם.

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

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים י
 6(ג) רד, בשינויים המחריבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזד 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 היתד 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 כל 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 ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זח, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳וליס (סלילת רחובות), תשכ״ח—1968״.

 שיעורי דמי
 השתתפות׳

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במהרה של אי

 ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

רת הודעות  מסי

 ענשיס

 השם

י נ א ו ב ד נ מ ח ו ל מ י מ ׳  ג
 ראש המועצה המקומית גיוליס

 נתאשר.
 ה׳ בכסלו תשכ״ח (7 בדצמבר 1967)

 (חמ 85903)
ם משה שפירא! י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות.
 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945

 חוק עזר ליהוד בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר ליהוד (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1958 3 (להלן — חוק החלפת
ו פ ס י ת . ה - . . . ׳ . א ו ב , י  העזר העיקרי) 3

 ״תופפת

 שיעורי המס לשנה
 חיאור המלאכה או העט? הטס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלידות

 אגודה שיתופית לאשראי וחסכון 350 מצרכי מזון בסיטונות 100
 אוטובוסים, שיתת עירוני ובין־עירוני 600 מספוא 100
 אופנוע, אופניים — תיקון 30 •נונופקטורה 60
 אטליז 75 עופות 35
 אספקת מים 750 ציוד סניטרי 60
 אספקת חשמל 1500 קליית קפה 50
 אפיית עוגות 45 קוסמטיקה 75

 ביטוח, סוכנים או מתווכים 40 רהיטים, ששטחה,—
ק או סניף בנק 500 עד 20 מ״ר 40  מ
 בית:מרקחת 80 למעלה מ־20 מ״ר 60

 בית מלאכה למקררים חשמליים 100 מכולת —
 בית קפה — באזור רח׳ קיבוץ גלויות, ווייצמן ורמז,

 ;ללא רשיון למכירת משקאות משכרים. , 30 ששטחה —
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 50 עד 12 מ״ר 30
 בית קולנוע 300 למעלה מ־12 מ״ר עד 25 מ״ר 50
 הובלה. באופנוע או תלת־אופנוע 15 למעלה מ־25 מ״ר 80

 חלוקת חלב ומוצריו 100 במקום אחר ששטחה —
 חייט 30 עד 12 מ״ר 25
 חנות — למעלה מ־12 מ״ר עד 25 מ״ר 35
 למעלה מ־25 מ״ד 50

 טרקטורים —
 גלנטריה —

 באזור רחוב קיבוץ גלויות ורחוב ווייצמן,
 ששטחה — עם גלגלי גומי 40
 עד 12 מ״ד 40 עם שרשרות 60

 למעלה מ־12 מ״ר 60 כלי רכב —

 20 משאית 30
35 

 במקום אחר, ששטחה — -
 עד 12 מ״ר

 למעלה מ־12 מ״ר
 ירקות, ששטח המכירה וההחסנה שלה —

 י מונית 50
 לול, שמספר העופות בו —

20 
35 

 במקום אחר, ששטחה — -
 עד 12 מ״ר

 למעלה מ־12 מ״ר
 ירקות, ששטח המכירה וההחסנה שלה —

 עד 12 מ״ר 30 50 עד 200 10
 למעלה מ־12 מ׳׳ר 45 201 עד 400 15
 דגים 40 401 עד 600 20
 חמרי חשמל 30 601 ומעלה 25

 המרי בנין 70 מאפיה, האופה כפרות לחם ליום —
 כלי בית 60 עד 3,500 175
 מכשירי כתיבה 60 למעלה מ־3,500 225

 1 דיני מדינח ישראל, נוטח תדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115 ; ט״ח 485, תשכ״ו, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 830, תשי״ט, עמ׳ 60 ; ק״ת 1330, תשכ״ב, עמ׳ 2197 ; ק״ת 1827, תשכ״ו, עט׳ 724.
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ר המלאכה או העסק המם בלירות תיאורי המלאכה או הע&ק המס בלירות  תיאו

 לגלידה וממתקים, המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 5 100
 6 עד 15 250
 16 ומעלה , 500

 לדוודים ומוצרי פח, המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 5 500
 מ־6 עד 10 750

 11 ומעלה 1200
 לחלפים, אבזרים ומכשירי מדידה אלקטרוניים,

—  המעסיק פועלים שמספרם י
 עד 10 800

 11 עד 30 1500
 31 ומעלה 3000

 לייצור נסורת עץ —
 המעסיק פועלים שמספרם —

 עד 5 150
 6 ומעלה 250

 למוצרי מזון —
 המעסיק פועלים שמספרם —

 עד 4 200
 5 ומעלה , 300

 למוצרים פלסטיים —
 המעסיק פועלים שמספרם —

 עד 5 200
 6 ומעלה 300

 לנייר או מוצריו —
 המעסיק פועלים שמספרם —

 עד 10 150
 11 ומעלה 300
 לקרח 300

 נגריה —
 שאינה מעסיקה פועלים 30

 המעסיקה פועלים
 עך 3 50

 4 ומעלה 200
 מיכנית, המייצרת בעיקר רהיטים .או נגרות

 בנין, המעסיקה פועלים שמספרם —
 עד 5 100
 6 ומעלה 250

 מיכנית, המייצרת בעיקר מוצרים אחרים מאשר
 רהיטים או נגרות בנין, המעסיקה פועלים

 שמספרם —
 עד 5 200
 6 ומעלה 300

 מוסך לכלי רכב, המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 5 500
 מ״6 עד 10 750

 11 ומעלה 1200״

 מהנדס —
 שאינו מחזיק משרד 35
 המחזיק משרד 70

 מחלק —
2  חלב . 5
 נפט 15
 קרח 10

 מחסן עצים 125
 מכבסה 50
 מסגר 50

 מסעדה —
 באזור רחוב קיבוץ גלויות והעצמאות 100
 במקום אחר 50

 מספרה —
 לגברים 30
 :,. לגברות 75

 נעלים — -- -
 ׳באזור רחוב קיבוץ גלויות ורמז 60

 כמקים אחר 30 י
 סנדלר 10
 עגלון 5

 עורד דין 150
 פחח 10
 צלם 35
 צורף 50
 קבלת לבנים—רוכל 25

 קבלן או קבלן משנה המבצעים בתחום המועצה
 עבודות בנין בהיקף שנתי בלירות

 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 40,000 300
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 500
 למעלה מ־60,000 עד 80,000 700
 למעלה מי80,000 עד 100,000 900

 למעלה מ־100,000, לכל 10,000 נוספות או
 חלק מהן, תוספת 100

v  קיוסק׳•— :
 באזור רחוב קיבוץ גלויות 50
 במקום אחר 30
 רפת,.: לכל ראש בקר 3

 ר־פא, רופא שעיים או טכנאי שיניים 75
 בית חרושת —

 לחסרי בנין ומלט, המעסיק פועלים לרבות,
 הבעלים והחניכים —

 עד 5 100
 מ־6 ומעלה 200

 לאריגים, לצביעה, המעסיק פועלים שמס6רס'—
 עד 10 150
 11 ומעלה 300

 לאריגה וסריגה, המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 30 700

 31 ומעלה 1000
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ה ? י ח  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ב׳ באדר ב׳ תשכ״ז(1 באפריל 1967)• ת

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה בשנת הוראות מעבר
 1967/68 והוא ישולם תור שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות? אולם כל םכומ

 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1967/68 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת הכספים 1967/68 ילגבי עסק פלוני מס ה־ינ
 בשיעור העולה על המס החל על אותו עסק בעד שנת 1966/67 אם בהיקפו, גדלו או ממדיו

 של אותו עסק לא חלה הגדלה לעומת שנת 1966/67, אלא בשיעורים כדלקמן:

זים  סכום המם בלירות בשנת הכספים שיעור התוספת באחו
 1966/67 י לשנת 1967/68

 עד 25 —

 למעלה מ־25 עד 100 25

 למעלה מ־100 עד 750 50

 למעלה מ־750 עד 1500 75

 למעלה מ־1500 עד 1950 100

 למעלה מי1950 י 150.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ח—1968״. השם

 נתאשר. ם׳ ח ת ו כ ה

 כ״ד בחשון תשכ״ח (27 בנובמבר 1967) ראש המועצה המקומית יהוד

 וחמ 83130)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 המחיר 120 אגודות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


