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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-953 ן

ד ס ו מ ת ה צ ע ו ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 201 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, ולאחר התייעצות בועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: .  תשכ״ח—1968 ג

, בפסקה (7),  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי״ח—1958 2
 במקום ״ארבעה״ יבוא ״ששה׳/

 הש= 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), תשכ״ט—
 1969״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י״ב באדר תשכ״ט (2 במרס 1969) י
״ שר העבודה a n 5 0 3 0 ) 

 1 ס״ח 530, תשכ״ה, עמ׳ 108.

 2 ק״ת 786, תשי״ח, עמ׳ 1052.

 חוק מרשם האוכלוסין, תשב״ה-965ז

ן י ס ו כל ם או ש ר ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965 ובאישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, יבוא: 1 1. במקום תקנה 10 לתקנות מרשם האוכלוסין, תשט״ו—1955 2  יזי׳יייי**5!״ל 0

 ״י׳ייאינ 10. הודיע אדם על שינוי מענו לפקיד הרישום הראשי באמצעות הדואר
 בתקופה שבין כ״ד באדר תשכ״ט (15 במרס 1969) לבין ט׳ באייר תשכ״ט
 (27 באפריל 1969) בטופס שקבע לכך שר הפנים, וקיבל אישור על כך
 באמצעות הדואר מאת פקיד הרישום הראשי, ידאו את הודעתו, על אף

 האמור בתקנות 4 עד 6, כהודעה על שינוי מען.״

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם האוכלוסין(תיקון), תשכ״ט—1969״. י ע !  י

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״א באדר תשכ״ט (11 במרס 1969) ח
) שר הפנים 7 6 6 4 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח 466, תשב״ה, עמ׳ 270.

 2 ק׳׳ת 519, תשט״ו, עמ׳ 969 ; ק״ת 732, תשי״ז, עמ׳ 1939 ; ק״ת 2245, תשכ״ח, עמ׳ 1783.

 1082 קובץ התקנות 2362, א׳ בניטן תשכ׳׳ט, 20.3.1969



 חוק מושם אוכלוסץ, חשכי׳ה-965ו

ת ו ה ת ז ד ו ע ת ר רישום ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27 ו־47 לחוק מרשם אוכלוסין, תשב״ה—11965י,
 ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הצביע אדם בבחירות לאיגוד עובדי המדינה שמתקיימות בשנת תשכ״ט, רשאית
 ועדת קלפי בבחירות אלה להטביע חותמת המציינת עובדה זו בצורה המפורטת בתוספת

 בדף ״שונות׳׳ או ״למטרות שונות״ של תעודת זהות.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות) (בחידות
 לאיגוד עובדי המדינה), תשכ״ט—1969״.

 תז&פח
ע י ב צ  ה

 אג. עובדי מדינו!
 השכ״ט-1969

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ס״ח 466, תשכ״ה, עמי 270.

 כ״ז באדר תשכ״ט (17 במרס 1969)
 (חמ 76649)

 חוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי״ס- 959ז

ת ועדרים ו ש ק ת ב ש ג י ה ר ד ת בדבר ס ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32 ו־52 לחוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי״ט—11959,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי הגשת בקשות ועדרים), תש״ך—21960, במקום
 תקנה 11 יבוא:

 ״הויאהשעה • 11. הודיע אדם על שינוי מענו לפי תקנה 10 לתקנות מרשם האוכלוסין,

, יראו אותו, על אף האמור בתקנות 3 ו־5, כאילו הגיש  תשט״ו—1955 3
 בקשה לפי סעיף 31(1) לחוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי״ט—1959.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי הגשת בקשות ועדרים)
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 ב״א באדר תשכ״ט (11 במרס 1969) ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
0 שד הפנים 6 6 6 מ 9 ח ) 

 1 פ״מ 269, תשי״ש, עמ׳ 24.

 קובץ דותקנות 2362, א׳ נגיסז תשכ״ט, 20.3.1969



 פקודת בתי הדואר

לאי ת הבו רו ת בדבר דרכי השי ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלת:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ה לפקודת בתי הדואר ג

, יבוא:  ייייייי 1, בסוף תקנה 1 לתקנות בתי הדואר (דרכי השירות הבולאי), תשכ״ח—1968 2
ה ״מעטפת יום ראשון״ — מעטפה לציון היום הראשון להוצאת בול, כשמודבק נ ' י  ת

 עליה הבול החדש.״

 השפ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון), תשכ״ט—
 1969״.

׳ באדר תשכ״ט (10 במרס 1969)  ב
י ב ע ר ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  >חמ 760002) י

 שר הדואר

 1 חוקי א״י, ברד ב׳ פרק קט״ו, עמ׳ 1155; ס״ח 463, תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 2250, תשכ״ח, עמ׳ 1828.

 חוק שידות המדינה (מינויים), תשי״ע-959 ן

ז ר כ מ ת ב ו פ ת ת ש ת ה ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959 !, אני
 מתקין תקנות אלה:

 >־י«יל 1, תקנות שירות המדינה (מינויים) (אגרת השתתפות במכרז), תשכ״ב—1962 2 —
 בטלות.

2 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (אגדת השתתפות במכרז) פ  ש ה  

 (ביטול), תשכ״ט—1969״.

 י״ב בטבת תשכ״ט (2 בינואר 1969)
ף ר ב ש א  >המ 720808) ז

 שר האוצר

 1 ס״ח 279, 'תשי׳יט, עמ׳ 86.

, תשכ״ב, עמ׳ 1753. n 12992 ?<״ 

 1084 קובץ המקנות 2362, א׳ בניסן, תשכ״ט, 20.3.1969



 פקודת מס הכנסה
 חוק היטל בטחון, תשכ״ז- 967 ן

ת ר ו כ ש מ ר ניכוי מ ב ד ן ב ו ח ט ל ב ט י ה ה ו ס נ כ ס ה ת מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו־243 לפקודת מס הכנסה *, וסעיפים 7 ו־9
, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק היטל בטחון, תשכ״ז—1967 2

, היי,מ  1. בתקנה 12 לתקנות מם הכנסה והיטל בטחון (ניכוי ממשכורת), תשכ״ח—1968 3
ה נ , י ן  אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: י

 ״(ג) מעביד ששילם מענק עקב פרישה או עקב מוות, יגיש לפקיד השומה,
 בצירוף לטופס 0102 המוגש על ידיו לחודש בו שולם המענק, פרטים בטופס

 0161 על המענק ששילם.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה והיטל בטחון (ניכוי ממשכורת) (תיקון), השמ
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  כ״ד באדר תשכ״ט (14 במרס 1969.) ז
) שר האוצר 7 2 3 1 6 ' פ מ ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ס״ה תשכ״ח, עמי 171.

 2 ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 71; תשכ״ת, עמי 40,

 3 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 1200; ק״תתשכ״ח, עמ׳ 1522.

 פקודת מס הכנסה
 חוק היטל בטחון, תשכ״ז- 1967

דה ר עבו כ ש ן בדבר ניכוי מ ו ח ט ל ב ט י ה ה ו ס נ כ ס ה ת מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו־243 לפקודת מס הכנסה!, וסעיפים 7 ו־9
, אני מתקין תקנות אלה:  לחוק היטל בטחון, תשכ״ז—1967 2

 1. , בתקנה 5 לתקנות מס הכנסה והיטל בטחון(ניכוי משכר עבודה), תשכ״ח—1968«, תיל,ול
ה נ  אחרי תקנת משנה (ג) יבוא: י"!

 ״(ד) מעביד ששילם מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, יגיש לפקיד
 השומה, בצירוף לטופס 0102 המוגש על ידיו לחודש בו שולם המענק, פרטים

 בטופס 0161 על המענק ששילם.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה והיטל בטחון(ניכוי משכר עבודה) (תיקון), השפ
 תשכ״ט—1969״

 כ״ד באדר תשכ״ט (14 במרס 1969)
 >חמ 72316)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120; ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 171.

 2 ס״ח תשב״ז, עמ׳ 71; תשכ״ח, עמי 40.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמי 1264.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשב״ט, 20.3.1969 1085



 תקנות־שעת־חיתם (תשלומי חובה), תשי״ח-1958

בו פן חישו ל ואו ט י ה ת שיעור ה ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 י י ,, בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חידיוט: (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 !׳
 אני מצווה לאמוד:

 1. בתוספת לצו־שעת־חירום (שיעור תשלומ חובה), תשכ״ה—1964 2 (להלן
 התוספת), אחרי פרט 0537 יבוא:

 טור א׳ טור a׳ טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

 המטרד,
 ההיטל

ר היחידה ו א י ת  ה
 הפרק או
 הפרט של

 תעריף המכס
 המטרד, הפרט

 בלירות לפי ערך
ר היחידה ו א י ת  ה

 הפרק או
 הפרט של

 תעריף המכס
 הפרט

 חוט משיער עדין של בעלי חיים
 (מנופץ או סרוק) או חוט משיער
 סוס או משיער גס אחר של
 בעלי חיים, שאינו מוכן למכירה

 בקמעונות —

53.08 0538» 

 וווטפת 9רטים
 0588 ו־0539

 0.80+3.50 לירות לכל הסדרת הביקוש,
 3.50 לירות ספיגת ריווח עודף

 של הערך

 0.80 לירות לכל
 3.50 לירות

 של הערך

 חוט משיער עדין ק״ג

ס או שיער גס  חוט משיער סו
 אחר

53.08 10 

53.09 20 

 ק״ג 3.50 + 0.80 לירות לכל הסדרת הביקוש,
 3.50 לירות ספיגת ריוזח עודף׳׳.

 של הערך

ס או  חוט מצמר, משיער סו
 משיער אחר של בעלי חיים
 (עדין או גס), המוכן למכירה

ות נ  בקמעו

53.10 0539 

 2. בתוספת, בפרט 0565 —

 (1) בסעיף קטן 11, בטור ב׳ יבוא: ״1010״;

 (2) בסעיף קטן 19, בטור ב׳ יבוא: ״1090״.

 מימיו
 פרט 0565

 בתוספת, בפרט 0566 —
 (1) בסעיף קטן 11, בטור ב׳ יבוא: ״1010״?

 (2) בסעיף קטן 19, בטור ב׳ יבוא: ״1090״.

 תיקון 3.
 פרט 0566

 4. בתוספת, בפרט 0583, בטור בי, במקום ״1093 או 1094 או 9900״ יבוא ״1032 או
 1039 או 9900״.

 תיקון
 פרט 0583

 5. בתוספת, בפרט 0584, בטור ב׳, במקום ״9911 או 9919״ יבוא ״3091 או 3099״.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 175; תשכ״ז, עמי 21.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 54; תשכ״ח, עמ׳ 754.

 תיקיו
 9רט 0584

 1086 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשג׳׳ט, 20.3.1969



 6. בתוספת, אחרי פרט 0584 יבוא:

׳ טור ה׳ טור ו׳ ׳ , י • • טור ג׳ טור י  טור א׳ טור ג

 הפרק או ההיטל
• המטרו! ר היחידה. י ן ו  הפרט הפרט של ה ת י א

 תעריף המכס בלירות לפי ערד

 3.50 + 0.80 לירות לכל הסדרת הביקוש,
גת רייוח עודף׳׳  3.50 לירות . ספי

 של הערך

 הגנת תוצרת הארץ,
 הסדרת הביקוש,

גת ריווח עודף  ספי

2.80 

 0.80 לירות לכל הגנת תוצרת הארץ,
רות הסדרת הביקוש,  3.50 לי

 של הערך ספיגת ריווח עודף

 הגנת תוצרת הארץ,
 הסדרת הביקוש,
 ספיגת ריווח עודף

2.80 

 0.80 לירות לכל הסדרת הביקוש,
ת י ספיגת ריווח עודף רו  3.50 לי

 של הערך

 0.80 לירות לכל הסדרת הביקוש,
גת ריווח עודף  3.50 לירות ספי

 של הערך

 0.80 לירות לכל הסדרת הביקוש,
 3.50 לירות ספיגת ריווח עודף

 של הערך

 0.80 לירות לכל הסדרת הביקוש,
 3.50 לירות ספיגת ריווח עודף״,

 של הערך

2  מ

2  מ

 «0585 58.07 חוטי שניל וחוטים לפופים

 7. אחרי פרט 0593 יבוא:

 «0601 60.01 בד סרוג או צנור בלתי אלסטי
 2091 או ובלתי מגומם י

2099 
 או 9990

 0602 60.05 מלבושים עליונים סרוגים או
בלתי  1090 צנורימ בלתי אלסטיים ו

 מגוממים

 0603 60.06 בדים סרוגים או צנורים ומוצ־
 ריהם, אלסטיים׳ או מגוממים,
 0! 1090 בדים סרוגים אלסטיים, למעט
 בדים אלסטיים מהסוג המשמש
 לפי אישורו של המנכ״ל של
 משרד המסחר והתעשיה או מי
 שהוסמך על ידיו, .לייצור מוצ

 רים אורתופדיים או רפואיים

 20 3030 מלבושים אחרים אלסטיים

 30 4010 מלבושים מגוממים

 0611 61.01 מלבושים עליונים לגברים או
 9990 לנערים

 0612 61.02 מלבושים עליונים לנשים, לנע׳
נוקות ת ולתי  9900 רו

 חוטפת. י•
 פרט 0585

 הופפת פרטים
,0602 ,0601 
0611,0603 

 ו־0612

 8. תחילתו של צו זה היא ביום י״א באדר תשכ״ט (1 במרס 1969).

 9. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 13), תשכ״ט—
 1969״.

 מווילה

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 י״ג באדר תשכ״ט(3 במרס 1969)

 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשב׳׳ט, 20.3.1969 1087



 פקודת המסים (גביה)
ם טרי ת שו ו ב ו ל ח ה ע ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ה ב ז ד כ  א

ל א ר ש ת י ר ט ש מ  ועובדים ב
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) 1 (להלן — הפקודה), אני מכריז

 לאמור:

 1. על גביית סכום כסף שחייב — על פי חשבון שנערך על ידי ראש מחלקת התשלומים
 של משטרת ישראל — שוטר שפרש מהשירות או עובד אזרחי שגמר את עיסוקו במשטרת
 ישראל, יחולו הוראות הפקודה, למעט סעיף 12 שבה! סכום כאמור יהיה מס כמשמעותו

 בפקודה.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים (חובות שוטרים ועובדים במשטרת ישראל),
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ז
 שר האוצר

 כ״א באדר תשכ״ט (11 במרס 1969)
 (חמ 72401)

 תחולת
 הפקודה

 1 חוקי א״י, כרך בי, פרק קל״ז, עמ׳ 1374 ; ע״ר תש׳׳ח, מס׳ 5, זנמ׳ 22.

 חוק הניקח וההגנה מפני שטפונות, חשי״ח-1957
ת ניקוז ו ש ת ר מ ק  צו בדבר ה

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

,  1. בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 2
 בפרט 22, בטור גי, בחלק ״(א) נציגי הרשויות המקומיות״, במקום ״10. מועצה אזורית

 אפק 1״ יבוא ״10. מועצה אזורית מפעלות־אפק 1״, ואחרי פרט 22 יבוא:
 טור ב׳ — תחוש הרשות

 השטח של האזור מספר
ספת  1 כנקוב בתו

 טור א׳ — שם הרשות

 ״23. רשות ניקוז
 הגליל־העליון

 טור ג׳ — הרכב הרשות

ות 13 יות המקומי  (א) נציגי הרשו
 1. מועצה אזורית גליל־עליון 9
 2. מועצה מקומית מטולה 1
 3. מועצה מקומית יסוד־המעלה 1
 4. מועצה מקומית ראש־פינה 1
 5. מועצה מקומית קרית־שמונה 1

 6. נציג בעלי קרקעות לפי סעיף
 11(0 לחוק 1
 (ב) נציגי הממשלה 3

 1. נציג משרד החקלאות 1
 2. נציג משרד הפנים 1
 3. נציג משרד הבריאות 1

 בסה׳׳כ 17״,

 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז)(תיקון מם׳ 2),
 תשכ״ט—1969״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ז׳ באדר תשכ״ט (25 בפברואר 1969)
 (חמ 75138)

 • ס״ח •236, תשי״ח, עמי 4.
 ק״ת 979, תש״ו, זנמ׳ 587; ק״ת 2081, תשכ״ז, עמ׳ 2901.

 תיקון התוספת

 1088 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשכ׳׳ט, 20.3.1969



 תיקה התופכת

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח-957ו
ת ניקוז ת רשו מ ק ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח־-*1957 !,
 ולאחד התייעצות עם שד הפנים, אני מצווה לאמוד: :

,  1. . בתוספת לצו הניקוז והמגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז), תש״ך—1960 2
 אחרי פרט 23 יבוא:

 טור ב׳—תחום הרשות

ל האזור מספר  השטח ע
ת פ ס ו ת  24 כנקוב ב

 טור א׳ — שם הרשות

קה י  ״24. רשות נ
 אילות

 טור ג׳ — הרבב הרשות

 (א) נציגי הרשויות המקומיות . 5
ת 3 ו ל י א י ל ב  1. מועצה אזורית ח
 2. עירית אילת 2

 3. נציג בעלי קרקעות לפי
1  סעיף 11 (ד) לחוק 1

 (ב) נציגי הממשלה . 3
 1. נציג משרד החקלאות 1
 2. נציג משרד הפנים 1
 3. נציג משרד הבריאות 1

 בסה״כ 9

 (א) ,נציגי הרשויות המקומיות 5
 1. מועצה אזורית תמר 3
 ; 2. מועצה מקומית •ערד 2

 3. נציג בעלי הקרקעות לפי
1  סעיף 11(ד) לחולו 1

 (ב) נציגי הממשלה 3
 1. י נציג משרד החקלאות ׳ 1
 2. נציג משרד הפנים 1
 3. נציג משרד הבריאות 1

 בסה״כ 9״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז)(תיקון מס׳ 3), השם
 תשכ״ט—1969״.

 השטח של האזור מספד
ספת  25 כנקוב בתו

ת ניקוז תמר  25. רשו

ם ג ב ת י י י  ח
 שר החקלאות

 ז׳ באדר תשכ״ט (25 בפברואר 1969)
 (חמ 75138)

 1 ס״ח 236, תשי״ח, עמ׳ 4.

 2 ק״ת 979, תש״ך, עמי 587.

 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א-ו96ו
ת עורכי הדין כ ש ל ל ם בדבר שימוש בבו י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי־הדין, תשכ״א—1961 {> .-מתקינה
 המועצה זזארצית של״ לשכת עורכי־הדין כללים אלה:

 1. הלשכה תנפיק בול מוטבע או מודבק, בערך של לירה אחת, בצורה שבתוספת כול הלשכה
 (להלן — בול הלשכה).

 :2. חייב עורך־דין לבייל בבול הלשכה כל ייפוי־כוח הניתן לו. , חובת כיול

 1 ט״ת 347, תשב״א, ע«׳ 178.

 קובץ.1זתקנו,ת 2362, א׳,בניטז,וןשכדט, ?20.3,196 1089



 9«יי 3. סעיף 2 לא יחול על אלה:

 (1) ייפוי כוח שניתן על ידי היועץ המשפטי לממשלה בתוקף תפקידו,׳
 2) ייפוי כוח שניתן על ידי עובד המדינה או עובד דשות מקומית בתוקף

 תפקידם!
 (3) ייפוי כוח שניתן לעובד לשכת הסעד המשפטי במשרד המשפטים או

 , לעורך־דין הפועל באותו ענין מטעם לשכת הסעד המשפטי!
 (4) ייפוי כוח שניתן לקצין סעד משפטי של צבא־הגנה לישראל או לעורך־

 דין הפועל באותו ענין מטעם קצין סעד משפטי.

 (5) ייפוי כוח הפטור ממס בולים לפי סעיף 322 (ב) לחוק השיפוט הצבאי׳
!  תשט״ו—1955 2

 (6) ייפוי כוח שניתן לעורך־דין המייצג, מטעם מערכת הבטחון, נאשם
 בפני בית דין צבאי לעבירות תנועה הפועל לפי תקנות שעת־חירום (עבירות
 . תנועה — דין חיילים), תשי״ט—1959 [נוסח משולב] 3 או בפגי בית משפט

 צבאי הפועל לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 * ,׳
 (7) ייפוי כוח שניתן לעורך דין המייצג, מנועם צבא־הגנה לישראל, נאשם
 בפני בית משפט צבאי כמשמעותו בתקנות שעת־חידום (עבירות בשטחים

!  המוחזקים — שיפוט ועזרה משפטית), תשכ״ח—1967 5

 (8) עורך הדין המופיע ללא שכר.

— בטלים.
 ביטוי 4. כללי לשכת עורכי־הדין (שימוש בבול הלשכה), תשכ״ח—1968 6 

 השם 5. . לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי־הדין (שימוש :בבול הלשכה), תשכ״ט—
 1969״.

 תוספת

ת ו ב ש ן ל ״ ד ה י נ ד 1 K נד ע T « / • : ! 

ך י י ר ט ש נ ט ו  נתאשד. י׳ ר
 כ״א באדר תשכ״ט (11 במרס 1969) יושב ראש המועצה הארצית

) של לשכת עורכי הדין 7 0 3 2 1 מ 3 ח ) 

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 2 ס״ת תשט״ו, עמ׳ 171.

 3 ס״ח ונש^׳ט, עמ׳ 300.

 4 ע״ר 1945, תוס׳ 2 מס׳ 1442, >5מ׳ 855.

 5 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 20.

 6 ק״ת תשב״ח, עמ׳ 1339.

 1090 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשכ׳׳ט, 20.3.1969



 חוק לשכת עורכי הדץ, תשכ״א-1961
ים י ז י דין מחו ת ת חברי ב ר י ח ר ב ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי היין׳ תשכ״*—11961, מתקינה
 המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כלליט אלה:

 1. בסעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בתי דין.מחוזיים), תשכ״ב—
 21962, במקום ״לשנתיים״ יבוא ״לשלוש שנים״.

 ,2. לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורכי הדין (בחירת חברי בתי דין מחוזיים)
 (תיקון), תשכ״ט—1969״.

י י ך ר ש ט ט נ ו  נתאשר. י׳ ר
 י״ב באדר תשכ״ט (2 במרס 1969) יושב ראש המועצה הארצית

) י של לשכת עורכי הדין 7 0 3 2  >חמ 8

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך-1960

ג ״מירי״ ו ס ״ ל ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

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

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע י ^ 
 שר המשפטים

 1 ט״ח 347, תשכ״א, עמי 178. י

 2 ק״ת 1322, תשב״ב, עמי 2064 ; ק״ת 1612, תשכ״ד, עמי 1684.

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספת

 השטח להמרה
 במטרים מרובעים

 שטח החלקה
 במטרים מרובעים

 גוש חלקה

232 3899 6 6207 

 י״ד באדר תשכ״ט (3 במרס 1969)
א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י

 שר המשפטים

 (חמ 70130)

 1 ס״ה 6נ3, תש״ך, עמי 92.

 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשג״ט, 20.3,1969



 פקודת המסחר np האוינ, 1939

׳ 721 ס ה מ י י  צו הקנ

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1)(ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו אלי,  1939!, וסעיף 14 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור •:.

 1. צו־הקנייה מס׳ 54 מיום 25.3.1942 שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1183 מיום
 2.4.1942 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של ניסן כהנוביץ מוורשה (מם׳ סידורי 11).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באדר תשכ״ט (25 בפברואר 1969).

 ז׳ באדר תשכ״ט (25 בפברואר 1969)
ד ר ג ו נ י ל ו א ו מ  (חמ2010ל) . ש

 הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 923, עמ׳ 79.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 תיקון טעות

 בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (יועצי מס) (תיקון), תשכ״ט—1969, שפורסמו בק״ת
 2351, תשכ״ט, עמ׳ 958, במקום ״(ב)״ צ״ל ״(ג)״.

 י״ג באדר תשכ״ט (3 במרס 1969)
 >חמ 723141) ז א ב ש ר ף

 , שר האוצר

 תיקון טעות

 בתקנות האגודות השיתופיות (תיקון), תשכ״ח—1968, שפורסמו בקובץ התקנות
 2182, תשכ״ח, עמ׳ 824, בתקנה 6, בדישה, במקום ״יסומנו (ד) עד (י)״ צ״ל ״יסומנו

 (ד) עד (י),:בתקנת משנה (ה) במקום ״(ב)״ בכל מקום יבוא ״(ד)״״.

 י״ג באדר תשכ׳יט. >3 במרס 1969) .
י ג ו מ ל ף א ס ו  >חמ 75013< י

 שר העבודה

-ק1יבץ •חוןקצוו!'4362, א׳ בניסו ׳וןשפי׳ט, 20.3.1969 1092 



י מ ו ק ן מ ד לסזלסו ו ד  מ

 פקודת העיריות
ס נ ת ק רו ר עבי ב ד  צו ב

 י , אני מודיע ומצווה'לאמור: מימון מוס׳ א 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת י העיריות
חל? א׳

 1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנם);•׳תשכ״ב—1962» (להלן — התוספת
ם פריט 13 יבוא: ו ק מ ב /  הראשונה), בחלק א

 ״13. חוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים), תשט״ו—
 1955 3 2 (א) 5״.

 2. במקוםחלק.ח׳ לתוספת הראשונה יבוא: החלפת חל? ח׳
ה —י א׳ י ל צ ר ה - ׳  ״חלק ח

 1. חוק עזר להרצליה (הסדרת גדר חיה), תשי״ב—
 1̂952 י 5,2 (ב) , 5

 2. חוק עזר להרצליה (ניקוי בורות שופכין), תשי״ב—
 1952 י• 3,2(ב) , 10

 3. . חוק עזר להרצליה(הוצאת אשפה), תשי״ז—1957 6 2(ב)(ג),
4(א) 10 , ( ג ) ב) )3 

 4. חוק עזר להרצליה (מפגעי תברואה), תשי״ח-- ..
 958! ז 5,4(ג),10,9 10

 , 5> חוק עזר להרצליה (פיקוח על כלבים), תשכ״ג—
 1962 8 2(א), 7 5

 6. חוק עזר להרצליה (הגנה על הצומח), תשכ״ג—
10 3 9 1963 

 7. חוק עזר להרצליה :(שימור רחובות), תשכ״ג—
 1963״׳ י 2(א)(ג), 4,3,

 8,7,5(ג),9(ב) 20
 2(ב) 5

 :... 8. חוק עזר להרצליה (רשיונות לאופניים), תשכ״ג•־-
 1963" 2(א) 5

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ק״ת 1366, תשכ״ב, עמי 2690; ק״ת 1464, תשכ״ג, עמ׳ 1711 ; ק״ת 1616, תשכ״ד, עמ׳ 1749 ; ק״ת 1789,

 תשכ״ו, עמ׳ 152 ; ק״ת 1893, תשכ״ו, עמ׳ 2224 ; ק״ת 1914, תשכ״ו, עמ׳ 2600 ; ק״ת 2150, תשכ״ח, עמ׳ 449 1
 ק״ת 2234, תשכ״ח, עמ׳ 1640.
 3 ק״ת 537, תשט״ו, עמי 1285.

 * ק״ת 267, תשי״ב, עמ׳ 841.
 5 ק״ת 292, תשי״ב, עמ׳ 1302.

 8 ק״ת 669, תשי״ז, עמי 722.

 7 ק״ת 798, תשי״ח, עמ׳ 1430.

 8 ק״ת 1381, תשכ״ג, עמ׳ 190.

 9 ק״ת 1406, תשכ״ג, עמ׳ 860.

 ק״ת 1406, תשב״ג, עמ׳ 866.
 ״ ה״ ק״ת 1422, תשכ״ג, עמ׳ 1108.
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 9. חוק עזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם),
10 5 ,4 ,2 1  תשב״ג—21963

 10. חוק עזר להרצליה (העמדת רכב והגייתו), תשב׳י׳ג—
 1963" 4 (א),7,6,5(א)(ז),

 8, 11(א), 13,12(ב) 10

 11. חוק עזר להרצליה (שמירת הנקיוו ואיסור העישון),
 תשכ״ג—1963» 7,5,4,3,2(ב) 10

 12. חוק עזר להרצליה (רוכלים), תשכ״ו—1965» 8,7,5,4,3,2,
10 23,12 ,11,9 

 13. חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה),
 תשכ״ח—967! 8 נ 3(ב),5,4(א)

 6(א),11,10,9,8,
 15,13 (ב), 19,17,

10 22 
20 20,16,14,12,7 

 14. חוק עזר להרצליה (צעצועים מסוכנים), תשכ״ח—
 968!״ 8,3(ב) 10

 15. חוק עזר להרצליה (מודעות ושלטים), תשכ״ח—
 1968" 13,11,10,9,2 (א) 10״.

 מיקיז 3. בחלק י״ד לתוספת הראשונה, אחרי פרט 11 יבוא:

 ״12. חוק עזר לנתניה (העמדת רכב וחנייתו),
 תשכ״ה—1965״ 5(א)(ב),7(א),11(א),

 12 10״.

 תיקון 4. בחלק ט״ו לתוספת הראשונה, במקום פרט 9 יבוא:

(פתיחת עסקים וסגירתם), תשכ״ח— - ״9. חוק עזר לעכו ׳ * ׳ « « 
 חלק ט״ו

 1968«2 3 (א)(ב)(ג), 4 10".

 החלפת הלק כ׳׳ב 5. במקום חלק כ״ב לתוספת הראשונה יבוא:
א׳ ״חלק כ״ב—באד שבע פ׳  לתו

 1. חוק עזר לבאר־שבע (פתיחת עסקים וסגירתם),
 תשי״א—1951 !2 4,3,2 10
5 5 

1 ק״ת 1454, תשכ״ג, עמי 1572. 2 

1 ק״ת 1488, תשכ״ג, עמ׳ 2082. 3 

1 ק״ת 1491, תשכ״ג, עמ׳ 2141. 4 

ג ק״ת 1803, תשכ׳׳ו, עמ׳ 372. 5 

i ק״ת 2127, תשכ״ח, עמ׳ 131. e 

1 ק״ת 2240, תשכ״ח, עמ׳ 1719. 7 

ג ק״ת 2331, תשכ״ט, עמי 679. 8 

 w ק״ת 1733, תשכ״ה, עמי 2183.

2 ק״ת 2225, תשכ״ח, עמ׳ 1474. 0 

2 ק״ת 164, תשי״א, עמי 790. 1 

 מיפי א׳ —
 חלק י׳׳ד

 1094' קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשכ*׳ט, 20.3.1969



 2. חוק עזר לבארישבע (הגנה על הצומח), תשי״ז— 5
 1956 ־2 2

. . . . . . . . 4,3 . . . . . 
. 8 , 7 , 6 , 5 

 3. חוק עזר לבאר־שבע (הוצאת אשפה), תשי״ז—
(1)6,4,3,2 2M957 

 4. חוק עזר לבאר־שגע (שמירת הנקיון ואיסור העי־
 שון),תשכ״ב—1962*2 5,4,3,2

 7(ב)

 5. חוק עזר לבאד־שבע (העמדת רכב וחנייתו),
 תשכ״ג—1963 «2 5 (א)
 5 (ב)

 7 (א)(ז)
 10 (ב)

 6. חוק עזר לבאר־שבע (רוכלים), תשכ״ג—963! 28 6,5,4,3,2 7,
19,12,11,9,8 

 7. חוק עזר לבאד־שבע (מפגעי תברואה), תשכ״ד—
 271964 5,4 (ג),10,8

 8. חוק עזר לבאר־שבע (רשיונות לאופניים),
 תשכ״ה—1965 28 2(א)

 9. חוק עזר לבאר־שבע (מודעות ושלטים), תשכ״ח—
,10,9,7,2 - .2» 1967 

 13,10,9,7,2(א)

 6. לצו זה ייקרא ״צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון)׳ תשכ״ט—1969״.

 אני מסכים.

י פ ה ש ש ם מ י י  ט״זבאדר תשכ״ט (6במרס 1969) ח
 >חמ 8078) שד הפנים

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

2 ק״ת 665, תשי״ז, עמ׳ 640. 2 

2 ק״ת 732, תשי״ז, עמ׳ 1942. 3 

2 ק״ת 1363, תשכ׳׳ב, עמי 2624. 4 

2 ק״ת 1408, תשכ׳׳ג, עמי 893. 5 

2 ק״ת 1448, תשכ״ג, עמ׳ 1483. 6 

2 ק״ת 1530, תשכ״ד, עמ׳ 574. 7 

2 ק׳׳ת 1762, תשכ״ה, עמי 2590. 8 
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 פקודת העיריות -
כלים ר רו ג ד ן ג ו ל ק ש א ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותי. לפי סעיפים 250, 251 ד254 לפקודת העיריות
 עירית אשקלון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
ל שולחן או כלי.אחר המקמשים להחזקת טוביןלשפ מכירתם! ... כ  ״דוכן״ —

 ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 ?,:כימי מנוחה — תחילתם
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים!
 ״מפקח״ — מי שמועצת העיריה הרשתה אותו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!

 ״עגלה״ — כלי הובלה, הנםחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל־חיים ו

 ״עיריה״ — עידית אשקלון!
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן!
, למעט מוכר ביצים או  ״רוכל״ — כמשמעותו בצו רישוי עסקים (רוכלות), תשכ״ט—1969 3

 מוצרי חלב ומוכר עתונימ.

.  2. לא יעסוק רוכ> בעסקו, בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת — . י
 (1) ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה או יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים׳מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח, ברחוב או במקום
 ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש בכל צורה שהיא לבנין, לגדר, לעמוד
 או למבנה אהד.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06.00 לבין 21.00.

 10. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

 11. לא ישתמש רוכל בעגלה או בדוכן לצורך עסקו, אלא על פי רשיון.

 שטחים אפורים
 ברוכלות

 איפור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איפור לקשור
 למכנה

 מקום. החיקת
 עגלה

 איפור להכריז
 על טובין

 ואיפור פרפומת

 ניוייו

 שעות הרוכלות

 ימי הרוכלות

 רשיון לשימוש
 בעגלה או בדוכן

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 4, עמ׳ 12.

 3 ק״ת 2330, תשכ״ט, עמ׳ 650.
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 תוקו• הרשיון

 אגרת רשיון

 תחולה

 מתן רשיונות
 או פירוב לתתמ

 לוחית־מפפד
 לרובן

 בידזד טובין
 על עגלה

 דרישה לפלק
 עגלות

 פילוק עגלות

 תפיפת דבריה
 וחילוטם

 איפור הפרעה

 עגשים

 ביטול

 12. תקפו של רשיון לדוכן הוא עד 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 13. בעד מתן רשיון לדוכן ישלב! המבקש לקופת העיריה אגדה בשיעור של שתי לירות.

 14. הוראת סעיף 11 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.  סעיף 2 לפקודת התעבורה 4

 15. בקשת רשיון לדוכן תוגש בכתב לראש העיריה! ראש העיריה רשאי ליתן את הרשיון,
 או לסרב לתיתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף עליהם,

 לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 16. (א) רוכל המשתמש בדוכן לצורך עסקו יקבע בחזיתו, במקום נראה לעין, לוחית־
 מספר בגודל x 40 20 ס״מ שיתן לו ראש העיריה! הלוחית תכלול נוסף למספר, את שמו

 הפרטי ושם משפחתו של הרוכל, מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

 (ב) בעד כל לוחיודמספר תשולם לעיריה אגרה בסך שמונה לירות.

 17. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבד.

 18. ראש העיריה, מפקח או שוטר רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו, תב
 ניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 19. לא סילק רוכל את עגלתו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה לכך
 בהתאם לסעיף 18, רשאי ראש העיריה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנית,

 המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 20. ראש העיריה או. מפקח רשאים לתפוס ולחלט כל עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש של
 ,רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

 21. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מהשתמש בסמכויותיהם
 לפי חוק עזר זה.

 22. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

 23. חוק עזר לאשקלון (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ח—1958 5 — בטל.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון(רוכלים), תשכ״ט—1969״.

י ב י ה א ד י ב ח  ר
 ראש עירית אשקלון

 נתאשר.
 י״ד בשבט תשכ״ט (2 בפברואר 1969)

 (חמ 86003)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.
 י ק״ת תשי״ח, 764, עמ׳ 621.
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 פקודת העיריות

ל עינוגים ט י ם בדבר ה י י ת ע ב ג ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־ 254 לפקודת העיריות 1 מתקינה מועצת

 עירית גבעתיים חוק עזר זה:

, בסעיף 1, במקום סעיף ה 1. בתוספת לחוק עזר לגבעתיים (היטל עינוגים), תש״י—1950 2 9 8 י ז י ז ה י ־ ־ י  ת

 קטן(א) יבוא:

 ״(א) (1) הצגות תיאטרון, אופירה, קונצרטים והופעות אמגותיות אחרות כלשהן,

 כשמופיעים בהם אמנים מקומיים;

 מחיר הכרטיט בלירות שיעור ההיטל

 2 עד 16

 (2) הצגות תיאטרון, אופירה, קונצרטים והופעות אמנותיות אחרות,
 כשמופיעים בהם רק או גם אמנים אורחים מחוץ לארץ, בין בחסות תיאטרון

 או מוסד אמגותי מקומי ובין שלא; בחסות כאמור:

 מחיר הכרטיס בלירות שיעור ההיטל

 2 עד 16 10%״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (היטל עינוגים), (תיקון), תשכ״ט—

 1969״.

ן מ ז י י ר א ק ב ו  ק
 ף באדר תשכ״ט (24 בפברואר 1969) ראש עירית גבעתיים

 נתאשר.

 (חמ 81649)

׳ א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, עמי 197.

 2 ק״ת 84, תש״י, עמ׳ 834 ! ק״ת 1569, תשכ״ד, עמ׳ 1102.
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 נקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב ו ק ת ־ ח ת פ ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית פתח-תקוה חוק עזר זה:  המקומיות (מם עסקים), 1945 2

— ה  1. בחוק עזר ז
 ״אזור״ — אזור מן האזורים המתוארים בתוספת הראשונה!

 ״דרגה״, לגבי בית קפה ומסעדה — כפי שנקבעה על פי צו ההגנה (בתי אוכל), תשי״ז—
 31957, ואם לא גקבעה דרגה על פיו — הדרגה שגקבעה לו על ידי המועצה לעגין

 חוק עזר זה;
 ״חדר״ — חלק מבנין ששטח רצפתו אינו עולה על 20 מ״ר; כל שטח גוסף עד 20 מ״ר

 כדין חדר נוסף;
 ״עובד״ — כל אדם העובד בעסק, לרבות כל אחד מבעלי העסק, משותפיו או ממנהליו

 העובדים בו;
 ״מועצה״ — מועצת העיריה;

 ״מחסן״ — מחסן להחזקת סחורות לשם מכירה, עיבוד, שמירה או כמלאי בקשר לעסק;
 ״מם״ — מס עסקים עירוני המוטל על פי חוק עזר זה;

 ״מספר העובדים״ — המספר הכולל הממוצע של העובדים בכל המשמרות במשך השנה
 הקודמת; מי שעובד פחות מחצי יום עבודה הגהוג בסוג העסק בו הוא עובד וכן
 מתלמד, ייחשב כעובד למחצה, אולם אם מספר העובדים למחצה כאמור הוא בלתי זוגי,

 ייחשב אחד מהם כעובד שלם;

 ״מקום״ — בנין, מבנה, חנות, בית, צריף, סככה, קיוסק או חלק מהם, או מקום אחר שבו
 עוסקים בעסק או הקשור בעסק, וכולל קרקע, בין גדורה ובין בלתי גדודה, ובלבד
 שאם עסק אחד נמצא במקומות אחדים הגובלים זה בזה, יראו את כל המקומות האלה

 ביחד כמקום אחד;
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום העיריה;

 ״עיריה״ — עירית פתח־תקוה;
 ״עסק״ — כל עסק או מלאכה מן הסוגים הנקובים בתוספת הראשונה, לרבות החסנה, אך

 למעט עבודה שכירה;
 ״עסק סיטוני״ — עסק שבו מוכרים סחורה לשם מכירתה שנית, כמות שהיא או לאחר

 עיבוד מלא או חלקי, למעט מכירה במקום הייצור.;
 ״עסק קמעוני״ — עסק שבו מוכרים סחורה ושאינו עסק סיטוני;

 ״ראש העיריה״ — לרבות כל אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״שטחי׳ — שטח העסק במטרים מרובעים, בצירוף מחצית שטח היציע או הגלריה הנמצאים
 במקום העסק!

 1 דיני מדינח ישראל, נופח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115 ; ם״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 680, תשי״ז, עמי 958.
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 ״שנה״ — שנת הכספים;
 ״שנה קודמת״ — השנה שקדמה לשנה שבעדה הוטל המס, ולגבי עוסק שהתחיל לעסוק
 בשנה שבעדה הוטל המס — התקופה מיום שהתחיל לעסוק כאמור ועד יום 15 בפברואר

 שלאחריו.

פ 2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מס לכל שגה או לכל חלק משנה שבה הוא עוסק, ־  י״״י־־* ה
 בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה; אולם אם התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, או חדל
 לעסוק לפני 1 באוקטובר והודיע על כך לראש העיריה בהתאם לסעיף 4(ה), ישלם אותה

 שנה מחצית המס בלבד.

 (ב) עוסק ישלם את המס בין שיש לו מקום מסויים ובין שאין לו מקום כזה ובין
 שאין לו מקום כלל; ואם הוא עוסק במקומות אחדים, ישלם מס ביחס לכל מקום ומקום

 לחוד.

 (ג) שניים או יותר העוסקים בעסקים שונים במקום אחד, ישלם כל אחד מהם בעד
 עסקו שבאותו מקום.

 (ד) העוסק במקום אחד בעסקים שונים, או בעסק סיטוגי וקמעוגי ביחס לאותה
 סחורה, ידאו אותו כעוסק בעסק אחד בלבד, והוא העסק ששיעור המס המוטל עליו הוא

 הגבוה יותר.

 (ה) התחיל עוסק לעסוק באותו מקום בעסק חדש ששיעור המס בעדו עולה על
 שיעור המס בעד העסק הקודם, ישלם את ההפרש תוך שלושים יום מיום שהתחיל לעסוק

 בעסק החדש.

 (ו) העוסק בעסק שאפשר להטיל עליו מס לפי פריטים שונים בתוספת הראשונה,
 ישלם מם לפי הסעיף הקובע את שיעור המם הגבוה,יותר.

 תשלופהמפ 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד בחודש אפריל והשני ב-1 באוקטובר

 של השנה שבעדה הוא מוטל.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוך חודש מיום שהתחיל לעסוק ואת השיעור השני תוך שלושה חדשים

 מיום שהתחיל לעסוק או ב-1 באוקטובר, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ישלם את המס המגיע ממנו בבת
 אחת תוך חודש מיום שהתחיל לעסוק.

 (ד) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 1 באפריל והמס המוטל עליו מחושב לפי קנה
 מידה המתייחס לשנה הקודמת, ישלם את המס המגיע ממנו בבת אחת ב-15 במרס.

 »יי«י» 4. (א) מי שעסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), ימסור
 לראש העיריה הודעה על פרטי עסקו תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום.

 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור לראש העיריה הודעה על פרטי
 עסקו תוך חמישה עשר יום מיום שהתחיל לעסוק.

 (ג) מסר עוסק הודעה לראש העיריה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) ולאחר
 מכן התחיל לעסוק בעסק שלא נכלל בהודעתו או שחל שינוי אחר בפרטי הודעתו, ימסור
 לראש העיריה הודעה חדשה תוך חמישה עשר יום מיום שהתחיל לעסוק בעסקו החדש או

 מיום שחל השינוי כאמור.
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 (ד) הודעה לפי סעיף זה תימסר בטופס הקבוע בתוספת השניה; עוסק העוסק
 במקומות אחדים ימסור הודעה נפרדת ביחס לכל מקום ומקום.

 (ה) עוסק שחדל לעסוק ימסור על כך הודעה לראש העיריד, בטופס הקבוע בתוספת
 השלישית תוך חמישה עשר יום מיום שחדל לעסוק.

 5. י (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מכל אדם שהוא, לדעתו, עוסק, שימסור לו,
 תוך הזמן הנקוב באותו כתב, כל ידיעה או מסמך הדרושים לדעתו לביצוע הוראות חוק

 עזר זה.

 (ב) אדם שנמסר לו כתב כאמור בסעיף קטן (א) ימלא אחר הדרישה הכלולה בו
 תוך הזמן הנקוב בו.

 (ג) כל עוסק ימציא לראש העיריה, לפי דרישתו בכתב, כל קבלה שבידו על
 תשלום המס.

 (ד) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום העידיה, כדי
 לבדוק אם עוסקים בו או לברר את פרטי העסק המתנהל שם.

 (ה) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף זה.

 6. מי שהשיג ידיעות או מסמכים לפי חוק עזר זה, ישמרם בסוד, לא יפרסמם ברבים
 ולא ימסרם לאדם שאינו מורשה לכך על פי דין.

 7. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על עסק המתנהל על ידי העיריה.

 ם ד  8. א

 (!) שעבר על הוראה מהוראות סעיפים 5,4 או 6 ;

 (2) שמסר ידיעה, הודעה או מסמך אחר על פי סעיפים 4 או 5, כשהוא
 יודע או כשיש לו יסוד להאמין כי הידיעה, ההודעה או המסמך הם כוזבים

 בפרט חשוב,

 דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות
 בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש העיריה.

 9. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס לשנת 1968/69 לפי חוק עזר זה והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום הפרסום; אולם כל סכום ששולם על חשבון מם עסקים

 לשנת 1968/69 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 10. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח-תקוה (מם עסקים עירוגי), תשכ״ט—1969״.
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 תוספת ראשונה
 בתוספת זו—

 אזור א׳ — כולל את כל תחום העיריה למעט השטחים המפורטים באזור ב׳;

 4042, 6324,6321—6328, 6406 בשלמותם וכן 1
 ו-6371 הנמצאים בתחום העיריה.

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

ת הישיבה בו — מו / שמספר מקו  אזור ב
 עד 400 188
350 600—401 
 601 ומעלה 750

ת הישיבה בו — מו , שמספר מקו  קיצי
 עד 400 420
750 600—401 

 601 ומעלה 1125
 בית ספר לנהיגה 63

ת קפה ומסעדה —  בי
 בלי רשיון למכירת משקאות משכרים 15

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים, בדרגה —
24 1 
38 2 
50 3 
63 4 

ה או לסלילת ר ד ש ת חרושת לאריגה, לטוויה, ל  בי
 חוטים המעסיק עובדים שמספרם —

 עד 5 63
350 10—6 
675 20—11 
900 25—21 

1125 30—26 
1750 40—31 
3500 50—41 
 51 ומעלה 5000

 בית חרושת לבידים או מוצרי עץ אחרים, המעסיק
 — ם ר פ ס מ  עובדים ש

 עד 20 750
1750 30—21 
3500 50—31 
 51 ומעלה 5000

 בית חרושת לחמרי בנין או כימיקליים, המעסיק
 עובדים שמספרם —

 עד 2 63
156 5—3 
350 10—6 
600 15—11 

1050 20—16 
1750 25—21 
2188 30—26 
3000 40—31 
3500 50—41 
 51 ומעלה 5000

 אזור ב׳ — כולל את הגושים
 חלקי גושים 6193,4047,4043

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אוטובוסים —
 שירות עירוני 3000
 שירות בינעירוני 5000

ת הישיבה מו ת ומסיבות שמספר מקו ו נ  אולם לחתו
 בו —

 עד 200 94
 201 עד 400 219
 401 ומעלה 350

 אטליז —
 שאין מוכרים בו בשר עוף 44
 שמוכרים בו בשר עוף 63

 ביטוח —
 משרד 280
 סוכן, מתווך 94
 • בגדים משומשים, מכירה 15
 בושם, תמרוקים וצרכי קוסמטיקה 25
 ביצים, תחנת ריכוז 63

 בנזין, נפט ושמנים —
 מכירת נפט, בעד כל עגלה 10

 מכירת בנזין, בעד כל משאבה 350
ות או משרד 1125  חנ
ות 5000 כנ סו  מחסן ו
 אספקת גז 350

 בנק או מוסד לאשראי 5000
 בית דפוס שיש בו —

 עובד אחד 25
 2 עובדים 94

 3—4 עובדים 156
 5 עובדים ומעלה 600
 בית חולים פרטי 750
 בית מרפא פרטי לנכים ־ 94

 בית מרקחת —
 אזור א׳ 280
 אזור ב׳ ו 188

 בית מלון שמספר חדריו —
 •עד 5 25
62 10—6 
 11 ומעלה 94

 בית ספר לריקודים 125
 בית קולנוע —

ת הישיבה בו —  אזור א׳, שמספר מקומו
 עד 400 1125
2188 600—401 
 601 ומעלה 3000
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 ת חרושת למזון, המעסיק עובדים שמספרם — 3—5 280
 עד 2 63 6—10 420
900 15—11 94 5—3 

1400 20—16 280 10—6 
2188 25—21 490 20—11 
3500 30—26 1050 35—21 
 36—50 2188 31 ומעלה 5000

 51—75 3500 בית חרושת לנעליים, המעסיק עובדים
 76 ומעלה 5000 שמספרם —

 ת חרושת למתכת, המעסיק עובדים שמספרם — עד 5 188
 2—3 75 6—10 1 י • 350
750 15—11 156 5—4 

1125 20—16 280 10—6 
1750 25—21 750 20—11 
3000 30—26 1750 35—21 
3500 35—31 3000 50—36 
 51 ומעלה 5000 36 ומעלה 5000

188 
350 
600 
750 

1750 

63 
600 

600 
1125 
2188 
3000 
5000 

280 
490 

1125 
3000 
5000 
5000 

25 
12 
20 

25 
50 

15 

1103 

 בית חרושת לקרח — .
 בלי חדרי קירור, המעסיק עובדים שמספרם —

1 
2 

4—3 
 5 ומעלה

 עם חדרי קירור י
 חדרי קירור ששטחם —

 עד 50 מ״ר
 למעלה מ־50 מ״ר

 בית חרושת לרפואות, המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 25

50—26 
75—51 

100—76 
 101 ומעלה

 בית חרושת לשמן המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 5
12—6 

20—13 
30—21 

 31 ומעלה
 בית חרושת לצמיגים

 בית מלאכה —
 לוזלקניזציה או תיקון תקדים

ת  לחותמו
ת וחרטי שלטים  לחותמו

 למצבות, המעסיק עובדים שמספרם —
1 

 2 ומעלה
 לדפדות, המעסיק עובדים שמספרם —

1 

 בית חרושת ליהלומים, המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 2 63
94 5 —3 

156 10—6 
188 15—11 
490 25—16 
750 30—26 

1750 40—31 
 41 ומעלה 5000

 בית חרושת לזכוכית, המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 10 420
750 15—11 

1125 25—16 
3000 35—26 
 36 •ומעלה 5000

 בית חרושת למי סודה, גזוז ולימונדה, המעסיק
 : עובדים שמספרם —

 עד 3 94
 4 ומעלה 100

 בית חרושת לנייר ותוצרת נייר, המעסיק
 עובדים שמספרם —

 עד 3 63
94 5 —4 

 6—10 י 280
420 20—11 
750 40—21 
900 75—41 

1400 100—76 
 101 ומעלה 5000

 בית חרושת לבורסקאות, המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 2 63
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 צרכי חשמל, למכירה 22
 צרכי חשמל, רדיו, טלוויזיה, מכירה 81

 צרכי חשמל, דדיו ומקררים, מכירה 350
 מקררים, תיקונים 38

 מקררים חשמליים, מכירה 350
 מקררים לא חשמליים, מכירה 56

 טכסטיל, ששטחה במ״ר —
 עד 16 24
 למעלה מ־16 עד 20 50
 למעלה מ־20 עד 25 63

 למעלה מ־25 , 156
 כובעים 10

 כלי מטבח, ששטחה במ״ר
 עד 16 38

 למעלה מ־16 עד 20 100
 למעלה מ־20 125
 לחם 15
 מברשות אי מטאטאים 18
 מלבושים מוכנים 50

ם מוכנים ושאר צרכי הלבשה 125 שי  מלבו
ת משכרים — ו א ק ש  מ

 בקמעונות 56
 בסיטונות 350

 מכולת, בלי רשיון למכירת משקאות משכרים —
 אזור א׳ 40
 אזור ב׳ 15

 מכולת עם רשיון למכירת משקאות משכרים,
 תוספת של 20
 מכולת בסיטונות 94
 מעדנים 75

 מספוא, ששטחה במ״ר —
 עד 16 16
 למעלה מ־16 עד 20 50

 למעלה מ־20 156

 נעליים, ששטחה במ״ר —
 עד 16 20
 למעלה מ־16 עד 24 50

 למעלה מ־24 עד 30 125
 למעלה מ־30 219

 םידקית, ששטחה במ״ר —
 עד 12 38
 למעלה מ־12 עד 20 45
 למעלה מ־20 עד 28 63

 למעלה מ־28 100
 עגלות לילדים 94
 עוגות 15
 עופות 40
 עורות מעובדים 38

 צבעים 156
 רהיטים, ששטחה במ״ר —

 עד 20 50

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 2 ומעלה 25
 לנעליים אורטופדיות 8

 לחגורות ומחוכים 25
 לצרכי ריפוד 63
 בריכת שחיה 15

ות או נ  משרד להנהלת ספרים, לבקורת חשבו
 ייעוץ בעניני מס הכנסה 94

 הובלה במכוניות משא, לכל מכונית —
 עד 3 44

100 8—4 
188 12—9 
280 20—13 
 21 ומעלה 350

רות או מחסני ערובה 1125  החסנת מכוניות, סחו

 מכירת חמרי בנין —
 בלי מלט, חנות ששטחה במ״ר —

 עד 16 69
94 23—17 

 י 24 ומעלה 125
 עם מלט, המשווקת בשנה טונות —

 עד 120 94
144 240—121 
 למעלה מ־240 420
 מכירת המרי בנין משומשים 63

 עם מחסן הנמצא מחוץ לחצר החנות 280
ות וסוכנות למכירת זכוכית 63  חנ

 חנות —
 אופטיקאי 63

 אופנוע, אופניים או חלקיהם, תיקונים,

 המעסיקה —
 עובד אחד 15
 ,2 עובדים ומעלה 25
 תיקונים ומכירה 63

 , ארנקים, תיקים ומוצרי עור —
 מכירה 20
 ייצור ומכירה 63
 גרוטאות ברזל 25
 דגים 38
 השחזה 25
 וילונות 56
 וילונות ובדי ריפוד 75
 זבלים חימיים 75

 זגגות, ששטחה במ״ר —
 עד 12 12
 13 ומעלה 38
 חגורות ומחוכים 18
 חוטי צמר 15
 חוטי צמר וצרכי סריגה 25

ניות 125  חלקי חילוף למכו
 צרכי חשמל, תיקונים 15
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס ביירות

 מחצבה או מגרסת אבן, המעסיקה עובדים —
 עד 2 188
280 3 
420 7—4 
 8 ומעלה 600
ניות 63  מגרש חניה למכו

 אספקת מים 5000
 מכבסה או מקום לקבלת כביסה 20

 מכבסה אוטומטית, לכל מכונה 5
 מכון —

 ליופי 63
 לרנטגן 125
נות תפירה, מכירה או תיקונים 38  מכו
 מכשירי כתיבה 12
 מכשירי כתיבה וספרים 25
 מכשירי כתיבה, ספרים ומשחקי ילדים 50

ות 100  מכשירי כתיבה, ספרים ומתנ
 ממתקים —

 חנות למכירתם 24 י
ות 63 כנ  סו

 מספרה —
 לגברים, המעסיקה עובדים שמספרם —

8 1 
24 2 
49 3 
 4 ומעלה 63

 לגברות, המעסיקה עובדים שמספרם —
50 1 

 2 ומעלה 156
 לגברים וגברות 188

 מסגריה, המעסיקה עובדים שמספרם —
20 1 
50 2 
 3 עד 4 94

 5 ומעלה 125
 מעבדה בקטדיולוגית 188

 משרד ן—
 לתיווך והעברת קרקעות 75

ת ודירות - 125  לתיווך והעברת קרקעו
 משרפות בירה ויקב 5000
 יקב 2188

 נגריה —
 ם ר פ ס מ  לא מיכנית, המעסיקה עובדים ש

15 ! 
44 2 

 3 ומעל?; 75

 מיכנית —
 עד 3 כוחות סוס 63

 למעלה מ־3 כוחות סוס 106
 נפחיה, המעסיקה עובדים שמספרם —

5 1 

1105 

 למעלה מ־20 עד 32 75
 למעלה מ־32 עד 40 100
 למעלה מ־40 188
 רהיטים משומשים 15'
 שמיכות ומזרונים 20

 שמלות לגברות 100
 תוצרת חלב 25

י  חייט, המעסיק עובדים —
10 1 
18 2 
 3 י 38

ת ריכוז 350  חלב, תחנ
 המחלקת ליטרים לחודש —

 עד 2500 12
18 5000—2501 
 5001 ומעלה 24

 חשמל, ייצור, אספקה ושיתק 5000
ות 75 כנ  טבק וסיגריות, סו

 טחנת קמח, המעסיקה עובדים —
 עד 10 1125
 11 ומעלה 1750

 טכנאי שיניים 38

ות נ  עבודות בטרקטורים, בדחפורים או במכו
 לביצוע עבודות עפר, לכל מכונה 156
 מכירת ירקות 12

 חנות למכירת ירקות —
נות 24  בקמעו

 בסיטונות ־, 420
 מכירת לחם —

 בעגלה , 6
 במכונה 15

 מאפיית לחם, האופה ככרות לחם ביממה —
 עד 2000 25
63 3000—2001 
94 4000—3001 

125 5000—4001 

 5001 ומעלה 156

 מכירת עוגות 38

 מהנדס או אדריכל, משרד, לפי מספר העובדים —
50 1 

100 2 
 3 ומעלה 188
 חלוקת בשר 20
 שירות מוניות, לכל מונית 38

 מוסך, המעסיק עובדים —
 עד 2 125
188 4—3 
280 7—5 
 8 ומעלה 490
 מחלבה, תעשיית תוצרת חלב 350
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 עולה על 30,000 ואינו עולה על 50,000 200
 עולה על 50,000 ואינו עולה על 75,000 300
 עולה על 75,000 ואינו עולה על 100,000 500
 עולה על 100,000 ואינו עולה על 150,000 750

 עולה על 150,000 ואינו עולה על 200,000 1000
 עולה על 200,000 ואינו עולה על 300,000 1500
 עולה על 300,000 ואינו עולה על 400,000 2000
 עולה על 400,000 ואינו עולה על 500,000 2500
 עולה על 500,000 ואינו עולה על 600,000 3000
 עולה על 600,000 ואינו עולה על 700,000 3500
 עולה על 700,000 ואינו עולה על 800,000 4000
 עולה על 800,000 ואינו עולה על 900,000 4500
 עולה על 900,000 5000

רת קמח בסיטונות י 20 י  מכ
 קפה, טחינה ומכירה 10

 קיוסק למשקאות קרים —
 אזור א׳ 38
 אזור ב׳ 20
בה מחוץ לקיוסק 38 ת ישי ו מ ו ק  עש מ
ך הקיוסק 56  עם מקומות ישיבה בתו

 קרח —
 מחלק 15
 חנות 20

 רופא שיניים 156
 רופא 188

, המעסיק עובדים שמספרם —  רצען
4 1 
 2 ומעלה 7

 רפת שיש בה פרות —
 עד 3 10
 4 עד 6 20
 7 ומעלה 38

ות או מכירה בסיטונות 188 כנ ן מאכל, סו מ  ש
, בסיטונות 280 ה פ ס ו נ ן מאכל ו  שמ

 שען —
 תיקונים —

 בקיוסק 6
 בחנות 12
 תיקונים ומכירה 38

 שעונים ותכשיטים 125
 שרברב 25

ניות  בית מלאכה לתיקוני חשמל למכו
 המעסיק עובדים שמספרם —

63 1 
94 2 

188 3 
 4 ומעלה 280

 תופרת, המעסיקה עובדים שמספרם —
10 1 
ה 38 מעל  2 ו

ת סיכה 188 נ ח  ת

 2 ומעלה 12
 סיד כבוי, שמספר העובדים בו —

20 1 
 2 ומעלה 38

 םנדלריה, המעסיקה עובדים שמספרם —
6 1 

18 2 
38 3 
 4 ומעלה 63

 ספריה בהשאלה, ששטחה במ״ד —
 עד 16 15
 למעלה מ־16 50
 סריגה או סלון לסריגה 20
 מכירת עצי הסקה 25
 מכירת עצים או שתילים לנטיעות 12

 מכירת עיתונים —
 בקיוסק 8

ות 25 כנ  סו
 עוויך־דין העוסק במקצועו —

 עד 3 שנים 94
 למעלה מ־3 שנים 188
ספת של 94  לכל עורך־דין שהוא מעסיק, תו

 פרי־הדר, שיתק 1125

 פחחיה, המעסיקה עובדים שמספרם —
5 1 

 . 2 ומעלה 18
ניות 125  למכו

 מכירת פרחים —
ות 15  חנ
 קיוסק 10

 צבע, המעסיק עובדים שמספרם —
 עד 2 18
38 3 
 4 ומעלה 63
 צורף 20
 צייר שלטים 20
 צלם 15
 צלמניה ובית עמק לצרכי צילום 44

 קבלן או קבלן משנה לבניה, לעבודות קידוח,
 לעבודות ציבוריות, לסיוד, לטיוח, להקמת
 שלדי בנין, לצבעות, לאינסטלציה סניטרית או
 חשמלית, לריצוף, לגינון, לנקיון או לשאר
 עבודות כיוצא באלה, בין בתמרים שלהם ובין
 בשל מוסר העבודה, בניה, ברז׳י, ארגון בניה,
 בניית בתים או דירות למכירה או להשכ־
 רה — אם הסכום הכולל שהושקע בעבודות
 ובבנינים, לרבות חמרים, מגרש וכל סכום
 אחר שהושקע בקשר לעבודות ולבנינים,

 במשך השנה הקודמת בלירות —
 אינו עולה על 30,000 100
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 תוספת שניה
ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4 לחוק עזר לפתח־תקוה (מם עסקים עירוני), תשכ״ט—1969

 לכבוד עירית פתח־תקוה

ם) מטה י. מי  אני(אנו) החתו
 העוסקךם) בתחום עירית פתח־חקוה, במלאכה או בעסק הנקובים בשם כדלהלן, מוסר(ים) בזה את ההודע!

 והפרטים הבאים:

ו ומענו של האדם המוסר את ההודעה ת ח פ ש מ . ם  1. (א) שמו, ש

 (ב) מעמדו של האדם המוסר את ההודעה (יחיד, שותפות, הברה, אגודה שיתופית)

 2. טיב המלאכה או העסק

ים נ המי  3. המקום, או המקומות, שבהם עוסקים במלאכה או בעסק (תאר תיאור מלא את המקום ו
 .׳ שבהם עוסקים במלאכה או בעסק, וציין באיזה רחוב הם נמצאים)

ש 9¡, ד ו ח ל . . . . ה או בעסק הנ״ל ביום . כ א ל מ ב , ק ו ס ע ) ל ו  4. אני/אנו התהלתץנ

ם לפני היום האמור. ה ב / ו ו ב נ /  5. לא עסקתי

בהם / ו  6. לפני אותו היום, עסק ב
. שנה. 19. . . . . ש ד ו ח ו ביום ל נ ל / ד את בית המלאכה או העסק לי  שמכד/העבי

. . ך  תארי
 נא למחוק את שאינו לעניו. - •

 תוספת שלישית
ה ע ד ו  ה

 לפי סעיף 4(ה) לחוק עזר לפתח־תקוה (מם עסקים עירוני), תשכ״ט—1969 י

 לכבוד עירית פתח־תקוה
ים מטה ם/  1. אני/אנו החתו

: ן ל ה ל ו בתחום עירית פתח־תקוה, במלאכה או בעסק הנקובים בשם כ נ /  לאחר שעסקתי

ו לעסוק במלאכה בעסק הנ״ל, החל מיום נ / ו חדלתי נ / י ם בזה הודעה כי אנ י סר/  מו
.19 

בות ו את בית המלאכה או העסק הנ״ל וכל טו נ / ו והעברתי נ / ו מכרתי י/אנ ו מצהיר/ים כי אנ נ /הנ י נ  2. הנ
לה״ה ו באותו בית מלאכה או עסק למר/ לנ /  הנאה אשר לי

 מ ביום
 לחודש :19.

ים כי בית המלאכה או העסק האמור חוסל ופורק ביום ו מצהיר/ נ /הנ י נ  3. הנ
ו את בית־המלאכה נ / ו או העברתי נ / ו לא מכרתי י/אנ : 19 וכי אנ  בחודש.

 או העסק הנ״ל או כל טובת הנאה לכל אדם שהוא.
 תאריך

 נא למחוק את שאינו לעניז. י

ג ר ב נ י  י׳ פ
 ראש עירית פתח-תקוה

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשכ״ט (10 בפברואר 1969)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חמ 89204) י ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ש בדבר א מ ת־ ש ק עזר לבי ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
 המקומית בית־שמש חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;

 ״חדר״ — בבנין מגורים — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטר מרובע! שטח נוסף
 של 30 מטר מרובע או חלק מזה, דינו כדין הדר נוסף!

 ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס!

 ״מועצה״ — המועצה המקומית בית־שמש!

 ״המנהל״ — מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם:

 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתס, למעט רשת פרטית!,
 ״נכס׳•/ ״בניך ר״אדמה חקלאית״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—

ז 21950 
 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

!  לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 3
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטיה, בכולה או במקצתה;

 ״דשת פרטית״ — אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור
 וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת

 מים לנכס, למעט מד־ מים!

 ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של
 רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו
 משופע — צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר או אם אין לו תקרה, משטחו
 התחתון של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס
 על ידי הבנין או על ידי החלק האמור! ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין

 הגג והרצפה שמתחתיו!

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לא
 ייעשו אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו
 או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

 הגירות

 חיגור
 למפעל טיפ

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

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178 ; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.

 3 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1.

 1108 קובץ התקנות 2362, א׳ בניסן תשכ״ט, 20.3.1969



 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זד״ ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן

 (2) , הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 3 (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירגה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) .בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי העניו? בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינוייה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל
 חשבונו.

 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו
 של המנהל.

 (ד.) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו..בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ו) לא ישתמש אדם לצורך התקנת דשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבזרים
 שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.

 (ז) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שנקבעו על ידיו כאמור בסעיף
 קטן (ו) באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן
 אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של

 מד־מים או אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים —
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 (ב).

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל
 נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת

 לגבי תוספת הבניה או הבניה החדשה.

 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש המועצה.
 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא על ידי

 המנהל.
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 (ד) צרכן ישלם למועצה אגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו
 בתוספת.

 (ה) במקום תשלום אגרת מד-מימ, רשאי צרכן להביא למנהל, תוך 30 יום מיום
 פרסום חוק עזר זה ברשומות, מד־מים מהדגם שאושר על ידי המנהל ולבקשו להתקינו

 ברשתו הפרטית.

 (ו) הביא צרכן מך־מים לפי סעיף קטן (ה) ישלם למועצה אגרת התקנת מד-מים
 בלבד.

 (ז) היה מד-המים כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא
 פעור גם מאגרת התקנת מד-מים.

 (ח) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד-מים או לאבדנו, מלבד אם נגרם הנזק
 באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

 (ט) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־ המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד-
 המים ייבדק על ידי המנהל; בעד בדיקת מד-מים כאמור ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת

 בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד-המים היה פגום.

 6, (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת

 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, דשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שגי החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, דשאי הוא לפי מיטב
 הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד־המים רשם אותה, בתוספת או

 בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו. .

 (ד) משמש מד־מיט אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות
 והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידו ובין המספר הכולל של
 החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת. כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם

 בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן

 כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.
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 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת
 הפרטית בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות

 המים שנזלו ואגרה בעד כימות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מימ כללי לכל הנכם, והיה הפרש
 ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים

 להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

 7. (א) המועצה'רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת אפפהמ«י6
ה ז י ח י פ ,  מים ולקבוע בו תנאים. ?

 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזה.

 8. באישור המועצה רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי פקיונומ
 שיקבע, להבטחת תשלום אגדות מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או
 קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן

 כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מיום מסירת:הדרישה לכך מיפי הת«לופ
 מאת המועצה.

BUB 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור אי׳»וי 
" ^ "  בכתב. אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך. ״

״ ניתוק החיבור ד ד ז ז ק ע ו י ח פ ם ל ה  11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב ב
 או שבזבז מים, השתמש בהם לדעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד־מים,

 רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלהי

 הרשת הפרטית או מפעל המים.

 . (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד
 לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלום כל
 הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחד תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע
 פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

, תשולם אגרת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת. (ב)  קטן

 12. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפפיןממיפ
 הפרטית, רשאי המנהל במידת הצורר, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה או
 מקצתה. י
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 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות וה־
 תשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זד-

 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן(א),
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

 ישית «יםה 13. (א) המנהל או כל מי שהורשה על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00
 ל־17.00 ובשעת חירום בכל זמן סביר, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־־מיס, צינור,
 או אבזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו;

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת
 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצדכן!

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;

 י (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11 או 12;

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה;

 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה על ידיו מהשתמש בסמכויותיו
.  לפי סעיף קטן(א)

 שימוש במיפ 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
 אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באס־

 פקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי
 תעשיה כימית או כיוצא בזה.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא ברשות
 המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם

 בתחום המועצה.

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.
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ר השייך למפעל המים. מ  (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא; בדין, כל א

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד מועצה במילוי תפקידו — ברז המיועד להשקאת

 נטיעות ציבוריות.

, מניוונ«יפ ד ב כ ו  15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם •לרשות אדם,אתר,.פרט, לאדם שנותקה, ע
 והעפרתפ או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 16. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הודאות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי "ייי״ י׳יייי
 , . שנות?

 היתר בכתב מאת המנהל.

(א)  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן

 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל. עוד לא הוכח ההיפך. ׳

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים כור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק שמירה פ«י
8 י ה י  סביר ממפעל המים. , י

ב דרישתתיקונים י י ח 1 , י א ש ) ר ה צ ע ו מ  18. .; (א) ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש ה
 בדרישה..בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק
 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים

 סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

, (א)  (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן

 רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרו מפירת הודעות
 לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
 או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגי
 לים או הידועים לאחרונה! אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו הם דנים או נתפרסמו בשני

 עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של ענ«י0
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

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

 21. חוק עזר לבית־שמש (אספקת מים), תש״ך—41959— בטל. נימיי

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שמש (אספקת מים), תשכ״ט—1969״. ה«מ

 4 ק״ת 962, תש״ד, עמ׳ 256.
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 תוספת

 האגרה.בלירות

: ( ( 1 ) ( ג  1. אגרת חיבור דשת פרטית (םעיף 2 (

 (1) יחידת דיור, עסק או משרד 90

 (2) לכל יחידת מלאכה או תעשיה 200

 (3) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2 30

 עולה על ״2 50

 2. אגרה בעד היתד לשינויה או להפרתה של דשת פרטית

20 ( ( ב )  (סעיף 3

10 ( ה)  3. אגדת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3 (

( ג) ־(  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ו

 לנכס בשטח עד חצי דונם 250

 לכל מ״ר נוסף 0.50

 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה, לכל קומה 1

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 1

 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
 להתקנת מד־מימ להתקנת מד־מים

70 50 

90 70 

120 90 

150 120 

200 150 

250 200 

300 250 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 5. אגדת מד־מים (סעיף 5 (ד)):
 מד־מים שקטרו—

3  (1) אינו עולה על ״4/

 (2) עולה על ״% ואינו עולה על ״1

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״11/4

 (4) עולה על ״4/!1 ואינו עולה על ״14

 (5) עולה על ״14 ואינו עולה על ״2

 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4

 (8) עולה על ״4
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 האגרה ניירות

10 
 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה וה

( ט)  תקנה (סעיף 5 (

 האגרה ימ׳׳ק האגרה המינימלית
 באגורות ביירות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 10 מ״ק ראשונים 30 0.90

 ל־6 מ״ק נוספים 40

 לכל מ״ק נוסף 50

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאיו אספקת מים במדידה נפרדת,
 בהגבלה של 7.5 מ״ק ל־100 מ״ד בין

 החדשים אפריל—נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 15

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת,
 בהגבלה של 7.5 מ״ק ל־100 מ״ר בין

 החדשים אפריל—נובמבר 15

 מעל להגבלה תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 30 3

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 30 3

 (5) לחנויות, עסקים שאיגם מלאכה ומשרדים 40 2

 ה י ש ע  (6) ת

 (^ לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה:

 בגבולות הכמות המוקצבת 22

 מעל הכמות המוקצבת 35

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 המועצה 35

 (7) לבניה 60
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 (8) (א) צרכן.שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדידה בבניו חד משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה
 עולה על 70 מ״ד — י אם הצריכה הממוצעת לחודש ׳בתקופה אליה. מתייחם
 הזיכוי עלתה על 10 מ״ק, יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב

 בסכומים אלה:

 סיכום הזיכוי השנתי
 בלירות

6 
9 

 ־""" 12 ',"
15 
18 
21 

 האגרה ביירות

10 

ק ו ם ל ר מ  י ע

 •ראש המועצה המקומית ביודשמש

 מספר בני המשפחה

6 
7 
8 
9 

10 
 11 ויותר

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים

 (9) אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)י)

 נתאשד.
 כ״ב בשבט תשכ״ט (10 בפברואר 1969)

 (חמ 814001)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ת ושלטים: ו ע ד ו ן בדבר מ ־ השרו ר ד ה ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה האזורית הדר־השרון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־יהשרון!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במהירת תכנו, בכתב או בדפוס, דדך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה/ שידור או הקלטה, או

 כיוצא באלה!

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

 צירוף של אלה!

 1 דיני מדינת ישראי, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 מודעה ושיט
 טעוינימ רשיון

 מחולה

 שטירת מודעות

 דרגי פרסום
 אפורות •

 מפירת פרטיפ

 פמכויות ראש
 המועצה

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

 שייחדה המועצה למטרה זו.

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

 (1) כתובים עברית! או

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

 מהאותיות הלועזיות.

 (ב) ראש המועצה דשאי להתנות' תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.

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

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

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

 מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת

 תקפו של רשיון: להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 תשלום.

0) 
 הראשונה.

 (ז)

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. ,
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דדך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

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

— ל  הודאות חוק עזר זה אינן חלות ע
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה!

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

.4 

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

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

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

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

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

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

 או ההריסה מאותו אדם.
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 (ג) דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבדיץ, רשאי הוא להודות
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  לפי סעיף קטן

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתד
 מיוחד מאת המועצה.

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

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דיגו — קגס מאה לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

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

 11. חוק עזר להדר־השרון(מודעות ושלטים), תשי״ט—1958 2 — בטל.

 12. לחוק עזר זד, ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון(מודעות ושלטים), תשכ״ט—1969״.

 תזספת ראשוגה
 (סעיף 2(0)

ת ו ע ד ו ח מ ו ל ה ב ק ב ד ל ידי ה ת ע ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

 פדפופ על לוה
 מורשות

 ענשיפ

 כיםול

62 
62 
31 
31 

 אורך בס״מ

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

 שיעור האגרה
 בלירות

 תוספת שניה
( ( ב ) 9  (סעיפים 3(א) ד

 1. (א) הודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח המודעות או
 במקום אחר, לכל שבוע —

 מודעה גדולה 5
 מודעה בינונית 4
 מודעה קטנה 2
 מודעה זעירה 1.50

 (ב) דמי הדבקה, לכל טופס מודבק —
 מודעה גדולה 0.50
 מודעת בינונית 0.40
 מודעה קטנה 0.30
 מודעה זעירה 0.20

 2 ק״ת 829, תשי״ט, עמי 34.
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 שיעור
 האגרה בלירות

 2. שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק, לכל שנה׳ כששטח
 השלט במטרים מרובעים —

 עד 1/2 12
/1 עד 1 18  למעלה מ־2
 למעלה מ־1 עד 2/!1 24
 למעלה מ־2/!1 עד 2 36
 למעלה משני מ״ר, בעד כל מ״ר נוסף או חלק ממנו תוספת של 18

 3. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק, לכל שנה, כששטח
 השלט במטרים מרובעים —

 עד 1/2 36
/1 עד 1 72  למעלה מ־2

 למעלה מ־1 עד 2/!1 144
 למעלה מ*11/2 עד 2 288
 למעלה משני מ״ר, בעד כל מ״ר נוסף, תוספת של 144

 נתאשר, א׳ א ב ר ך
 י״ד בשבט תשכ״ט (2 בפברואר 1969) ראש המועצה האזורית הדר־השרון

 (חמ 821004)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ל ב ד ג מ ק עזר ל ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית מגדל חוק עזר זה־:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר למגדל (מס עסקים מקומי), תשי״א—31951 (להלן — החלפת התום־ת
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, גופת חדש 9, תשכ׳׳ה, עמי 256.

 , 2 ע״ד 1945, תופ׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמי 2.
 3 ק׳׳ת 146, תשי׳׳א, עמ׳ 580 ; ק׳׳ת 2018, תשכ״ז, עמ׳ 1864.
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 ״תוספת

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 חלק א׳

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

10 
2 

750 
150 
300 

 עגלון
 רפת, לכל ראש בקר מגיל שנה ומעלה

 שירות אוטובוסים
 החסנה, החניה או השכרה של סירות מנוע

 חוף רחצה עם מלתחות
 מחצבה, לכל מטר מעוקב אבן או חצץ שנחצב

 בשנה 0,10
 קבלן *!ו קבלן משנה המבצע עבודות חקלאיות,
 עפר, בנין, חפירה, חריש, סיקול, ניקוז,
 ביוב, קידוח, סלילת כבישים או מדרכות,

ת י  הכשרת קרקע, הנחת קווי מים, ריצוף, נגרו
 או כל עבודות כיוצא באלה, שהיקף עבודתו

 לשנה בלירות בתחום המועצה הוא —
 עד 10,000 200
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 500
וספות או חלק מהן 100  לכל 10,000 נ

 קבלן להובלת תוצרת חקלאית מתחום המועצה,
 לפי מספד התיבות המובלות בשנה —

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 250
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 500

 למעלה מ־30,000 עד 50,000 1000
 למעלה מ־50,000 עד 70,000 1500 ,
 למעלה מ־70,000 עד 100,000 2000

 למעלה מ־100,000 3000״

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אספקת חשמל 750
 אספקת מים 100
 אטליז או מוכר דגים 20

 בית הבראה, בית החלמה, בית מרגוע, פנסיון,
 בית חולים, לכל חדר המשמש או מיועד

 לשמש ללינה 25

ות —  חנ
 מכולת 50
 ירקות 25
 דייג, לכל סירה 25

בלת משאות, לכל כלי רכב שכושר טעינתו  הו
 בטונות הוא —

 עד 6 50
 למעלה מ־6 100

 טרקטור —
 עד 25 כוח סוס 15
ס 30  למעלה מ־25 כוח סו

 מאפיה 120

 מסעדה, מזנון, בית קפה —
 על שפת ים כנרת 300
 בכל מקום אחר 100
נית 50  מו
וסק 25  קי

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1968/69
 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם בל סכום ששולם לפי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1968/69, יראו אותו כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק

 עזר זה.

 הוראות מעבר

 4 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל ומס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

א ד ל ש ל י א ו מ  ש
 ראש המועצה המקומית מגדל

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשכ״ט(10 בפברואר 1969)

 (חמ 83933)

א ר י פ ה ש ש ־ מ ם י י  ח
 שד הפנים
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 החלפה התופפת

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ו

 חוק עזר לעספיא בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית עספיא חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1, במקום התוספת לחוק עזר לעםפיא (מס עסקים מקומי), תשט״ז—1956 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספון
 בתוספת זו —

 ״סוג א׳״ ו־״סוג בי״ — הסוגים שנקבעו על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה!
 ״בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשובות, החסנה כדי להבטיח

 הספקה ומסירה שנית למעבדים תעשייתיים, לצרכנים מקצועיים ולסוחרים קמעוניים,
 למעט הספקה לצרכים עצמיים.

 שיעורי המס לשנה
 המם בלירות

40 
75 

100 
40 
50 
40 

30 
35 
40 

100 
40 
65 
60 
40 

35 
75 
60 
60 

150 
150 

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק

נית • נית משא, לכל מכו  הובלה במכו
 עד 3 טונות

נות  למעלה מ־3 טו
נית דיזל  מכו

 חייט לפי אופנה ערבית
 חייט לפי אופנה אירופית

 חמרי בנין, מכירה
 חנות מכולת —

 סוג א׳
ג ב׳  סו

 חפצי אומנות, מכירה
 חיצוב אבן לתעשיית מוזאיקה

 חרט -
 חשמלאי

 טחנה
 טייח

 ירקות ופירות —
נות ,  מכירה בקמעו

 מכירה בסיטונות
 כלי חשמל, מכירה ותיקון

 מאפיה או תנור
 מוסך —

 לתיקוני מכוניות
 סיכה

 אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר הלקוחות -
ת או חלק חו  עד 1000 לקוחות, לכל 100 לקו

 מהם

 . למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות
 נוספים או חלק מהם

 אספקת חשמל

40 

40 
1000 
600 
35 
30 
30 

100 

75 
100 
150 
50 

300 

1 
35 
35 

 אספקת מים
 אריגים, מכירה

 בגדים משומשים, מכירה
 ביצים, מכירה

 בית בד
 בית קפה —

 בלי מכשיר טלוויזיה
 עם מכשיר טלוויזיה

 בלוקים למרצפות, תעשיה
 בנאי

 בנק . או סניף בנק
 גידול בקר, לכל ראש בקר שגילו שנה אחת

 ומעלה

 גידול צאן, לכל עז או כבש שגילו ששה חדשים
 ומעלה
 גלנטריה

 דגים, מכירה

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119 ; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 8 ק״ת 624, תשט״ז, עמ׳ 1087 ; ק״ת 1287, תשכ״ב, עמ׳ 1626' ; ק״ת 1673, תשכ״ה, עמ׳ 1225.
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

100 

150 

40 

125 

50 

125 

250 

50 

35 

30 

50 

75 

60 

125 

75 

50 

1000 

300 

30 

50 

15 

225 , 

"225 

 פנסיון או בית מלון —

 עד 5 חדרים

 למעלה מ־5 חדרים

ות י נ  צבע, פרט לצבע מכו

ניות  צבע מכו

 צלם

 קבלן

 קולנוע

ר  קומפריסור, לכל קומפריסו

וסק  קי

 קצב -

ג א׳  סו

 סוג ב׳

 רופא

 רופא שיניים

 שטיחים, תעשיה

 שיווק חלב

 שרברב

 שידות אוטובוסים

ת דלק  תחנ

פרת  תו

 תוצרת חלב, מכירה

 תעשיית קש

 תעשיית בגדי ילדים

 תעשיית מוצרי פלסטיקה

130 

60 

60 

35 

50 

20 

100 

150 

60 

125 

20 

75 

100 

35 

100 

40 

40 

125 

25 

20 

40 

45 

20 

 מחצבה

 מכבסה

 מגהצה חשמלית

 ממתקים, תעשיה

 מסגר

 מסגר, תיקונים בלבד

 מסעדה —

 בלי מכשיר טלוויזיה

 עם מכשיר טלתיזיה

 נגריה

 נגריה חשמלית

 נגר תיקונים

חר צאן  סו

חר בסיטונות  סו

 סוללות, מילוי

 סיד, תעשיה

 • סייד

 סנדלרות, תפירת עור לייצור נעליים

 סנדלרות, תעשיה

 סנדלר, תיקונים —

 במכונה

 בלי מכונה

ר פ  ס

 עבודה בטרקטורים, לכל טרקטור

 פחח

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ׳׳ח (1 באפריל 1968).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
 לשנת 1968/69 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום
 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1968/69 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה. \

 הוראות מעבר

 השפ 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעםפיא (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשכ״ט—1969״.

ן ו ק ו ו ר ב ן א א ל ס  ר
 ראש,המועצה המקומית עספיא

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשכ״ט(10 בפברואר 1969)

 (חמ 84623)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקוממת
 פקודת התעבורה

ת ו ל ג ר ע ב ד י ב כ א ל מ ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 77 (א)(3) לפקו
, מתקינה המועצה המקומית קריודמלאכי חוק עזר זה:  דת התעבורה 2

 פרק ראשון: פרשנות

 1. בחוק עזר זה —
 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה

 להסעת נוסעים;
 ״אורך 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 אחר המחובר אליה דרך 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 ז

 ״ייצול היגוי״ — מוט המשמש להיגוי העגלה;
 ״לילה״ — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה

 לפני זריחתה;
 ״משקל כולל מותר״ — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר

 על ידי ראש הדשות המקומית לעגלה הנדונה;
 ״משקל המטען״ — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;

 ,,נעלי בטחון״ — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישד־זווית המיועדים למניעת הזזתה
 המקרית של העגלה;

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

 ״עובד דרך״ — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת!
 ״רוחב כולל״ — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים

 דדך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה ז
 ״הרשות המקומית״ — המועצה המקומית קרית־מלאכי ן

 ״ראש הרשות המקומית״ — לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביד לו בכתב את
 סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן?

 ״בוחן״ — בוחן שניתנה לו תעודה מאת הרשות המקומית לבדיקת עגלות ובחינתן;
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום הרשות המקומית.

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

 : 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ׳׳א, עמ׳ 73 נ.
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 פדק עוני: מתן היתד

 2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום הרשות המקומית אלא אם יש לו עליה היתר בר
 תוקף מאת ראש רשות מקומית.

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

 3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש הרשות המקומית, ימסור
 פרטים מלאים ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש הרשות
 המקומית על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש

 הרשות המקומית, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל על ידיו.

 4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד הרשות המקומית או למקום אחר
 שיורד׳ ראש הרשות המקומית ובמועד שיורה.

 (ב) העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות
 חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.

 5. (א) לא יינתן היתר -אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת
 שהעגלה שעליה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאה ראויה לשימוש.

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

 (ג) ׳ ניתן היתר, יחתים ראש הרשות המקומית את ההיתר בחותמת כשירות לתנועה.

 (ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד תאריך נתינתו.

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

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

 הימר לעגלה

 בקשה להיתר

 הגאת עגלה
 לבדיקה

 0תן היתר

 פקיעת היתד

 מדק שלישי: מבנה העגלה

 סימן אי: מצב העגלה והפיקוח על תקינותה

 תקינות העגלה 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.

 הזמנה 9. (א) בוחן וכן שוטר רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל עגלה.

 (ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד
 שנקבעו בהזמנה.

 10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא גתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה
 הודעת אי שימוש

 עלולה לסבן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי שימוש) בה יפורטו
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 הפגמים בעגלה, יסיר מן העגלה את לוחית הזיהוי ויודיע על כך לראש הרשות המקומית
 ויעביר אליו את לוחית הזיהוי ואת ההיתר שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.

 (ב) מי שנמסרה לו הודעת אי שימוש, לא ישתמש בעגלה שעליה נמסרה ההודעה
 אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לרשות המקומית לעריכת בדיקה

 נוספת.

 (ג) עגלה שנמסרה עליה 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.

 סימן ב׳: מבנה העגלה

 בלמים בעגלה
 שמשקל מםענה

 עולה על 500
 ק״ג

 בלמים בעגלה
 אהרוג

 רוחב גולל

 נובה פולל

 אורד בולל

 מרחק

 מערבת היגוי

 ייצול חיבור

 גלגלים

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

 במצב בלימה בכל דרך.

 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 דרך.

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

 14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר׳ ובלבד שהגובה מן פני הקרקע
 ועד לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

 15. אורך כולל של עגלה לא יעלה —

s (1) בעגלה בעלת סרן אחד על 3.00 מטר 
 (2) בעגלה בעלת 2 סרנים על 5.00 מטר.

 16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה —

 (1) בעגלה בעלת ציר אחד — יהיה 45% מהאודך הכולל של המרכב או
 המשטח או השטח המיועד למטען!

 (2) בעגלה בעלת 2 צירים המרחק בין הצירים של העגלה לא יעלה על 50%.

 17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתה בזווית של 45° לפחות
 והחזרתה המיידית בקלות,'מהירות ובטיחות.

 18• בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן,ייצול חיבור אחד ושניייצולי היגוי שיעמדו
 בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך. בעגלה הרתומה לשתי

 בהמות יותקנו שני ייצולי חיבור וייצול היגוי,אחד.

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

 20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשד יוכלו לשאת.את משקלה הכולל המותר.
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פ 21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים  אי8ני

פ בקטרם לברגים ולאומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. אופני עץ יהיו בעלי חישוקי י י נ י " 
 ברזל, פלדה או גומי מוקשה. על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

 הדממה 22. המושכות ייעשו מחומר אשר יעמוד בפגי עומס הסחיבה. חלקי הרתמה והמושכות
 הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

 התקנת«ס 23, (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פגם רוח אחד לפחות, ובהיותה
 בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה

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

 מ-120 ס״מ מפני הקרקע.

 טחזירויימ 24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירודים בצבע אדום, כל מחזירור
 במרחק שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלו על 40 ס״מ ובגובה של לפחות 40 ם״מ
 מן פגי הקרקע ולא יותר מ-80 ס״מ; הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 ס״מ
 מרובעים לפחות; הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ס״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. י ׳׳
 (ג) לא יותקן בעגלה מחזירוד אלא מסוג שאושר על ידי ראש הרשות המקומית.

 געליבטחמ 25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק״ג יימצאו שתי געלי בטחון המאפשרות
 השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים איגם

 מופעלים.

 26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן:
 (1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג;

 (2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרגים הרתומה לחמור אחד או לשני
 חמורים •— 250 ק״ג;

 (3) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק״ג;
 (4) בעגלה בעלת 2 סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000

 קי׳ג.

 הוגימ מטען '27. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יניח לאחד להובילו כאמור 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 ו
 (ב) מחוץ לקרקעית העגלה!

 (ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה!
 (ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

 משקל כולל
 מומר
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 פימון מטען
 חורג

 הימר לעגלה
 שמידותיה

 ומשקלה
 עולים על הקגוע

 שינוי מגנה

 רישום השינוי
 גהימר

 8מן לוחית־
 זיהוי

 לוחית־זיהוי

 הפרמ
 לוהיונ הזיהוי

 חובה החזקמ
 הימר

 הצגמ הימר

 הוגה למילוי
 תנאי היתר

 איפור שינוי
 גהיתר

 גפל היתר

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

 (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען >
 (2) בזמן התאורה—על ידי אור אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי של

 המטען בגודל שנקבע בסעיף 24 (א).

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

 סימן גי: שינוי מבנה

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

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

 מדק רביעי: אחית׳־זיהוי

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

 (ב) לוחית הזיהוי תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשם בצבע שחור המספר
 הסידורי של ההיתר, שמו ומענו של בעל העגלה. גודל הלוחית יהיה x 40 20 ס״מ. הלוחית
 תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב

 נקי ותקין בכל עת.
 (ג) בעד כל לוחית זיהוי תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך שתי לידות.

 33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית־זיהוי שניתנה על ידי ראש
 הדשות המקומית.

 34. לא יסיר אדם לוחית־זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש
 הדשות המקומית! לא יוסיף אדם על הסימנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא

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

 מרק תמישי: התזקת היתר ושינויים בו
 35. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתד ומותקנת בה לוחית־זיהוי.

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

 37. מי שניתן לו היתר, חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו ולא ישתמש
 אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.

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

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

 (ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור, יחזיר את
 הכפל לראש הרשות המקומית.
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 פרק ששי: הוראות שונות

י 40. ראש הרשות המקומית רשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה י 8  ־

 מהוראות הפרק השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על
 הוראות הפרק האמור, אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת• תאוגות

 או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

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

 עינשיל 42. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או לאחר הרשעתו.

פ 43. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מלאכי(עגלות), תשכ״ט-^1969״. ש  ה

ד י ו ב ד ע ו  נתאשד. ד
 י״חבטבתתשכ״ט (8 בינואר 1969) ראש המועצה המקומית קרית־מלאכי

 (וומ 853112)

 אני מסכים.
ל . מ ר ה כ ש א מ ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים שר התחבורה

יסן תשכ״ט, 20.3.1969 ת 2362, א׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה

, ירושלים  הודפס ע״י המדפים הממשלתי
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