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 פקודת מחלות נעלי חיים, 945 ו
 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ן

ת ו מ ה ת ב ט י ח ת בדבר ש ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 !, וסעיפים 5, 15 ו־43
: , אני מתקין תקנות אלה  לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 2

, בתקנת  »יל,מ תקנה 69 1. בתקנה 69 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 3

 משנה (א), בפסקה (1), בסופה, יבוא ״הרופא הוטרינרי יקח דוגמא מאותו בשד וישלח
 אותה לבדיקה במכון הוטרינרי.״

 ה«= 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) (תיקון מס׳ 3),
 תשכ״ט—1969״.

י ת ר ט ג י י  י׳ באב תשכ״ט (25 ביולי 1969) ח
״ . שר החקלאות' 3 8 5  ־ >חמ 0

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מסי 1457, עמי 155.

 2 ם״ח 240, תשי״וו, עמי 24.

 3 ק״ת 1549, תשכ״ד, עמי 837 ¡ ק״ת 1231, תשכ״ח, עמי 187 ¡ ק״ת 2154, תשכ״ח, עמי 478 ¡ ק״ת 2195, תשב״דו,

 עמי 963 ; ק״ת 2400, תשכ״ט, עמי 1578.

 חוק לתיקון פקודת ביסוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי)
1969  (מס׳ 2), תשב״ט-

ק ו ח ף 2 ל י ע ל ס ו ש ת ל י ח ר ת ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני
ר:  צד שלישי) (מם׳2), תשכ״ט—1969 !, אני מצווה לאמו

 החילה ל״־י כיי 1. תחילתו של סעיף 2 לחוק, לגבי סוגי כלי רכב של מנוע, שאינם רכב פרטי כמשמ־

נ עותו בפקודת התעבורה ־, היא ביום י״ח באלול תשכ״ט (1 בספטמבר 1969). ג פ י מ א ש

י " 8

 י

וע (סיכוני צד שלישי) (תחילה של סעיף 4(1) לחוק),  ־ימול 2. צו ביטוח כלי רכב של מנ
— בטל.  תשכ״ט—1969 3

. 3. לצו זה ייקרא ״צו ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי) (תחילה של סעיף 2 ש  ה

 לחוק), תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א ב תשכ״ט (29ביולי 1969) ז א ב ד ״  י
 >חמ 2033י) שד האוצר

 י ס״ח 549, תשכ״ט, עמי 43.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, תשכ״א, עמי 173.

 • ק״ת תשכ״ט, עמי 1872.

 1896 קובץ ד,תל!מת 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31,7.1969



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957 ו
ה ט י ח ח מ ר ייצור ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
ר:  1957 -י, אני מצווה לאמו

- ה־יריי־ ה  1. בצו ז

 ״קמח לבן מיוחד״ — קמח של חיטה, שצבעו אינו עולה על 2.5 יחידות במדידה שנעשתה
 כאמור בסעיף 8!

ך — קמח חיטה, שצבעו אינו עולה על 5.5 יחידות במדידה כאמור בסעיף 8! ב  ״קמח ל
 ״קמח כהד• (אחיד)״ — קמח חיטה, שצבעו אינו פחות מ־6.1 יחידות ואינו עולה על 13

 יחידות במדידה כאמור בסעיף 8 !
נת גרעיני חיטה עד לדרגת הייפוק מלא)״— קמח חיטה המתקבל מטחי  ״קמח קיבר (

 המירבי !
ך נ י  ״קמח סולת״ — קמח חיטה העובר כולו דרך נפה שגודל הנקבים בה הוא 0.0331 א
 (נפה מם׳ 20) אך לא יותר מ־3% ממנו עוברים דרך נפה שגודל הנקבים בה הוא 0.0059

 אינץ׳ (נפה מס׳ 100) !
 ״קמח״ — קמח לבן מיוחד, קמח לבן, קמח כהה (אחיד), קמח קיבר (מלא) או קמח סולת{

 ״המנהל״ — מנהל הסחר הממשלתי במשרד המסחר והתעשיה.

ז ייייי י י י 8  2. לא ייצר אדם קמח אלא — ״
 י,«ח

: קמח לבן מיוחד, קמח לבן, קמח כהה (אחיד), קמח׳קיבר  (1) מסוגים אלה
 (מלא) או קמח סולת!

! ה י ו ק י נ ר ח א ) ל S O U N D W H E A T  (2) מחיטה בריאה (

 (3) בתנאים היגייניים נאותים!

 (4) בעל טעם וריח אפייניים לקמח טרי ונקי.
 3. (א) לא ייצר אדם קמח, .למעט קמח קיבר (מלא) וקמח סולת, שאחוז הלחות בו אחוז לחו״ .

™ ? s - ל  עולה ע
 (1) 14 אחוז בחדשים מאי עד אוקטובר!

 (2) 14.5 אחוז ביתר חדשי השנה.

 (ב) לא ייצר אדם קמח קיבר (מלא) או קמח סולת שאחוז הלחות בו עולה על 14.5
 אחוז.

 (ג) קביעת אחוז הלחות תיעשה בדדר של ייבוש הקמח במשד שעה אחת, בטמפר
יד באוורור.  טורה של 130° צלזיוס, בתנור ייבוש המצו

 4. לא ייצר אדם קמח המכיל חומד אנאורגני בלתי נמס בחומצת מלח, שחוזקה 10 חומר אנאורגני
ח 8 י י  אחוזים, מעל ל־0.05 אחוז מחושב על בסיס של קמח יבש במאה אחוז. 3

 5. לא ייצר אדם קמח בתוספת כימיקלים כלשהם או בתוספת תכשיר כלשהו, פרט לאלה איפור הו8־ת
8 י י מ  המפורטים בסעיף 6. ח

 6. לא ייצר אדם קמח למעט קמח קיבר (מלא) וקמח סולת אלא בתוספת החמדים חמריפ
 , , . . הכרחיימ בייצור

 ל,מח המפורטים להלן, מטיב הראוי למאכל בני אדם —
 (1) ,0.25 מיליגרם ריבופלבין בכל 100 גרם קמח!

 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 קונץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31,7.1969 1897



 (2) לא פחות מ־230 מיליגרם ולא יותר מ־390 מיליגרם פחמת הסידן גכל
 100 גדם קמח.

  ם ד  7. (א) לא ייצר א
 (!) קמח קיבר (מלא) שאחוז האפר בו עולה על 2 אחוזים!

 (2) קמח סולת שאחוז האפר בו עולה על 0.55 אחוז.
ן סעיף זה ייעשה חישוב אחוז האפר על בסיס של קמח יבש במאה אחוז. י  (ב) לענ

 8. מדידת צבע של קמח תיעשה במכשיר
Kent-Joues & Martin Flour Colour Grader (Series 2). 

 9. (א) לא יארוז אדם קמח אלא בשקים חדשים או בשקים משומשים שנוקו וחומו
 כראוי.

 (ב) משקלו של השק הריק לא יעלה על 1020 גרם, ומשקלו של השק המלא לא
 יפחת מ־62.5 קילוגרם בשעת האריזה.

ת:  10. כל שק קמח יסומן בתווית שתודבק עליו ותכלול פרטים אלה, בשפה העברי

 (1) שם היצרן ומענו>
 (2) סוג הקמח!

 (3) תאריד האריזה«
 (4) משקל ברוטו בשעת האריזה.

 11. לא יעביר יצרן, סיטונאי או קמעונאי, לרבות עובדו, סוכנו או בא־כוחו, בשום דרד
 מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה בקמח, לא ירכוש ולא יחזיק קמח אלא אם הוא

 יוצר, נארז וסומן בהתאם להוראות צו זה.
צרך — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור לשם שיווק של קמח, י  בסעיף זה ״
 לחם, עוגות, וופל, ביסקוויט, או מאפה אחר, שקדי מדק ואיטדיות, לרבות אדם שעסקו או

 חלק מעסקו הוא אריזת קמח.

 12. (א) על אף האמור בצו זה רשאי המנהל להתיר בכתב —
 (1) ייצור קמח מסוג שלא צויין בסעיף 2, לתקופה ובתנאים שייקבעו בהיתר!

 (2) ייצור, אריזה וסימון אחרים מאלה שנקבעו בצו זה.
) או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו א ) ן ט  (ב) מתן היתר לפי סעיף ק

 וביטולו, מסורים לשיקול דעתו של המנהל.

 13. הודאות צו זה אינן באות לגדוע מהוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר
, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (כמויות סטנדרטיות של מוצרים  בקמח), תשכ״ב—1962 2

, או מהוראות כל דין אחד.  מםויימיס), תשכ״ד—1964 3

 14״ לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור קמח חיטה ושיווקו),
 תשכ״ט—1969״.

 אחוז הא8ר
 בקמח קיבר

 (מלא) וגקמח
 פולו!

 מדידת ה!גגע

 פינוון

 שיווה

 שמירת דינים
 אחרים

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 ט׳ באב תשכ״ט (24 ביולי 1969)
 (חמ 740143)

 2 ק״ת 1344, תשכ״ב, עמ׳ 2356 : קי׳ת 1408, תשכ״ג, עמ׳ 886.

 3 ק״ת 1579, תשנ״ד, עמ׳ 1249.

 1898 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
ה ט י ח ח מ ק ם ל י י ל מ י ס כ ם מ י ר י ח ר מ ב ד  י צו ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 •נ,
 אני מצווה לאמוד:

 1. בצו זה —

 ״קמח לבן״, ״קמח כהה (אחיד)״ ו־״קמח סולת״ — כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (ייצור קמח חיטה ושיווקו), תשכ״ט—969! 2,

 2. המחיר המכסימלי לקמח מהסוגים להלן; הנמכר ארוז בשקים בשערי טחנת קמח, כולל
 טעינת הקמח על כלי הרכב של הקונה, אד למעט סידור השקים עליו, הוא —

 סוג הקמח ׳ המחיר לטונה ברוטו
 בלירות

 קמח לבן 325

 קמח כהה (אחיד) 300

 קמח סולת 360

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכםימליים לקמח חיטה),
 תשכ״ט—1969״.

ף ר ב ש א  ט׳ באב תשכ״ט (24 ביולי 1969) ז
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 1 4 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 2425, תשכ״ט, עמ׳ 1897.

 תקנות־ שעת־ חירום (תשלומי חובה), תשי״ח-958ז
ם י ל ט י ת ה ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעודחירוס (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 *, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 22),

, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.  תשכ״ט—1969 2

 נתקבלה בכנסת ביום א׳ באב תשכ״ט (16 ביולי 1969).

ז ו ש ל י ד  ק
) יושב ראש הכנסת 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ד, עמי 175 ; תשכ״1, עמי 21.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 1610.

 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969



 חוק התקנים, השי״ג-953ו
י מ ש ן ר ק ת ן כ ק ל ת ה ע ז ר כ ל א טו  בי

 בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמוד:

 גי«יי 1. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 118— חוזק הביטון), תשט״ו—1954 2 — בטלה.

 משם 2, לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 118— אפריל 1954 — חוזק הביטון)
 (ביטול), תשכ״ט—1969״.

 כ״ד בתמוז תשכ״ט (20 ביולי 1969) מ׳ ג ל ב ר ט
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק׳׳ה 479, תשט״ו, עמ׳ 55.

מי ן מקו ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות
ם י ע ג פ ת מ ע י נ ר מ ב ד ק עזר לירושלים ב ו  ח

, מתקינה מועצת עידית ירושלים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 חוק עזר זה:

—  מיהיד מעין־ 3 1. בסעיף 3 לחוקי עזר של ירושלים (מניעת מפגעים), 1935 2

, אחדי ״להשליך׳ יבוא ״או להשאיר״ ן ב) )  (1) בסעיף קטן
, אחרי ״להרשות להניח״ יבוא ״להשאיר או להרשות להשאיר״ ? ( ג )  (2) בסעיף קטן

כ) יבוא: )  (3) אחרי סעיף קטן
 ״(כ״א) להניח, להשליך או להשאיר פסולת חמדי בנין, עפר, אדמד״ אבנים,

 סלעים וכיוצא באלה בכל רחוב או מגרש פתוח ?
 (כ״ב) להכריז על סחורה, טובין או על אומנותו בקול רם״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (מניעת מפגעים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

 נתאשר.
 א׳ בתמוז תשכ״ט (17 ביוני 1969) ט ד י ק ו ל ק

) ראש עירית ירושלים 8 7 8 0 0 מ 2 ח ) 

א ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח
 שר הפנים

 השפ

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

 2 ע״ר 1935, תוס׳ 2 מס׳ 549, עמ׳ 1087 ; ק״ת 101, תש״י, «מ׳ 1167 ; ק״ת 137, תשי״א, עמי 411.
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 פקודת העיריות
ת ו ב ו ח ר שימור ר ב ד ע ב ב ־ ש ר א ב ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 עד 252, 254 ר259 לפקודת העיריות
 מועצת עירית באד־שבע חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
t עירית באר־שבע - י  ״העיריה״ •
 ״המועצה״ — מועצת העיריה ו

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

, שהמועצה מינתה  ״המהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 אותו להיות מהנדס העיריה, לרבות מי שמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!
 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל או לרוכבי אופניים, מדרכה, גףד, מעביר מים, רחבה או
 גינה שיש לציבור זכות מעבר בם, :בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל
 מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתינ), לרבות תמרורים, סימני
רות שברחוב או בצדי  דדך, תעלות, מיתקני תאורה, עצים, מיתקני אשפה, ביבים צפי

 הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב, לא ישאיר ברחוב ולא יבליט:מעל רחוב כל דבר העלול
 לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן

 לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן חסביר הדרוש לכך.
 (3)¡ לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזוזטרהו בגג או מעל לרחוב, כל

 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית ברחוב לדגל צורד מיוחד, לפי
 היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 3. (א) ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית
 קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית חנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו וכן לכלול בו

 תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) היתר שניתן לפי סעיף קטן זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, זולת

. (א)  אם בוטל לפי סעיף קטן
 (ג) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסד חמש לירות לשנה לבל

 <מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.

 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתד בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, «מ׳ 197.

 2 ס״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 108.

 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשב״ט, 31.7.1969



 6. אדם הכורה שוחה בדחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי הזהרה וכן בדגלים אדו
 מים ביום ובאורות אדומים בלילה או באופן אחר שיאשר המהנדס, אם יאשר!

 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה
 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר,

 7. (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר
 שניתן או להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן(א) תשולם אגדה בסך חמש לירות.

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.

 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק להנחת דעתו של
 המהנדס.

 (ג) ניזוק רחוב לרגל חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייבים ד,ן החופר והן
 בעל הקרקע לתקן את הנזק.

 9. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב בניגוד להוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול ו
 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ד8 לבצע

 את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבו
 דה שקבעם המהנדס וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.

 (ג) ׳ אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה! לא מילא
 אחרי ההוראו שבהודעה, דשאי ראש העיריה לעשות את הדרוש לפיה ולחייבו בהוצאות

 הסילוק או הביצוע.

 10. (א) ראש העיריה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה שנעשתה
 בהפרת סעיפים 4, 6,5 או 8, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם לאו, ולהיכנס לשם
 כך בכל עת סבירה לכל מקום! סילק ראש העיריה מכשול או ביצע עבודה כאמור, רשאית
 ־ העיריה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או

 הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום
. (א)  בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן

 11. 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה > אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על" הנכס או בחצרים שבהם דנה ההודעה, או

 ירכי זהירות
 בכריית שוחה

 ;זי, לרחוב

 הודעות

 פילו? מכשול
 וביצוע עבודות

 מפיית הודעות
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 נתפרסמה בשני עתונים יומיים, הנפוצים בתחום׳־העידי!־!, שאחד מהם לפחות הוא. בשפה
 העברית.

' נ י  12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזד זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של ע
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.

ש ו  13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (שימור רחובות), תשכ״ט—1969״. י

י א ו ו נ ה י ל  נתאשר. א
 כ״ג בתמוז תשכ״ט (9 ביולי 1969) ראש עירית באר־שבע

 (חמ 862122)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח . 
 שד הפנים

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח- 957ו
ת ניקוז ש ל ר רה ע ר שמי ב ד רק ב ־שו ן ו ל ז אי ת הניקו ו ש ר ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 !,
 מתקינה רשות הניקוז אילוךשודק חוק עזר זה:

״ ת י ג !  1. בחוק עזר זה— י

 ״הרשות״ — רשות ניקוז אילוךשזירק או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה ז

 ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך
 למערכת הניקוז שבתחום הרשות! י

.  ״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי״ט—1959 2

 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביד בה צ:ינור, כלי רכב או בעלי־חיים, לא יעבור איפוי עליה

י • ג ע מ  בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר י
 מאת הנציב.

 3. לא יטיל אדם כל חומד מוצק לתוך דשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או איפור הטלמ

״ ה,י״י * א י מ ת י י ה פ ! א ? ל ׳ א ר ו מ א ת כ ו ל י ע ת פ ו ש ע י ל ח א  להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח ל
 הנציב.

 4. לא יוציא אדם עפר או חומד מרשת ניקוז, ולא יניח לאחד לעשות פעולה כאמור, אלא איפור הוצאת
פ י י מ  לפי היתד מאת הנציב. ח

 1 ס״ח 236, תשי״וו, ע«׳ 4.

 2 ס״ח 288, תשי״ט, עמ׳ 166.
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 5. לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקה ערימות עפה חול או כל חומר אחר העלול להי
 שפך לתוך דשת הניקוז וכן כל חומד מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה

 כאמור, אלא בהסכמת הדשות.

 איסור החזקת
 דונורימ

 6. אדמ שעבר על הוראות סעיפיפ 2 עד 5 וגרה נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.

 7. (א) הדשות רשאית לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם —

 (1) שעבר על הוראות םעיפיפ 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת הניקוז $

 (2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות
 האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכיפ לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 8. (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
ך  המנויות בסעיף 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס לשם כ
 בשעות היום לכל מקום! סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות

 מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע,

 (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
 סמכותה לפי סעיף קטן(א) ולא יניח לאחד להפריע או למנוע כאמור.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין.

 10. חוק עזר לרשות ניקוז נחל־שורק (שמירה על דשת ניקוז), תשכ״א—31961, וחוק
 עזר לרשות הניקוז נחל־אילון(שמירה על רשת ניקוז), תשכ״ב—1962 * — בטלים.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרשות הניקוז אילוךשורק (שמידה על רשת ניקוז),
 תשכ״ט—1969״.

 »ת לרשת כיקיז

 הודעות

 םילוק.«גשול
 וביצוע עבודות

 עבירות

 ביטול

ן ו ל י ע א ב ש ־ ת  ב
 יושב ראש דשות ניקוז אילוךשודק

 נתאשר.
 כ״ז בתמוז תשכ״ט (13 ביולי 1969)

 (חמ 751303)

י ת ב ם ג י י  ח
 שד החקלאות

 8 ק״ת 1113, תשכ״א, עמ׳ 1142.

 4 ק״ת 1272, תשכ״ב, עמי 1388.
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 פקודת המועצות המקומיות

פות ת עו ט י ח ר ש ב ד לית ב ר הגלי ו צ ח ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית חצור הגלילית חוק עזר זה:

, קרי ״חוק עזר לחצור הגלילית שימי שם  1. לחוק עזר לחצור (שחיטת עופות), תשכ״ה—1965 2
 (שחיטת עופות), תשכ״ה—1965״ (להלן חוק העזר העיקרי).

>י 1 ע היי ע י  2. בסעיף 1 לחוק העזר העיקרי, במקום הגדדת ״בית שחיטה״ יבוא: ינ
 ״״בית שחיטה״—מקום בו שוחטים או מורטים עופות ומוציאים את קרביהם!״.

_ השם ט ״ כ ש  3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור הגלילית (שחיטת עופות)(תיקון), ת
 1969״.

ל א פ י ר ר ד  נתאשר א
 י״א בתמוז תשכ״ט (27 ביוני 1969) ראש המועצה המקומית

) הצור הגלילית 8 2 7 5 1 מ 5 ח ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ו!, «מ׳ 256.
 ק״ת 1726, תשכ׳׳ה, ע«׳ 2057.

 פקודת המועצות המקומיות
ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ן ב א ע ר ו ט ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית טודעאן חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית טורעאן.

ע ת ו ת  2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מ

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת. אגיה

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או
 מוסד לצרכי צדקה, חינוד או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

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

 2 ק״ת 1454, תשכ״ג, עמ׳ 1574.
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אגרת תעודת א״ישוו), תשכ״ג—1963 2 — בטל. ) רעאן  חוק עזר לטו

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטורעאן (אגרת תעודת אישור), תשכ״ט—1969״.

 גיטיי 4,

,5 8 *  ה

 שיעור האגרה
 בלירות

 תוספת
 (סעיף 3)

 ה ד ו ע  א. ת

 !. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות, פרט לרישום
 דירה בבית משותף 10

 2. בענין רישום דירה בבית משותף 5

 3. בכל עניו אחר 5

 ב. העתק תעודה" 3

ה ל ח ד ר ה א  נתאשר. ד
 כ״ג בתמוז תשכ״ט (9 ביולי 1969) ראש המועצה המקומית טורעאן

 (חמ 82931)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ן  ז
 שר הפגים

 פקודת המועצות המקוממת
ל עינוגים ט י ר ה ב ד ק עזר ליבנה ב ו  ח

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

 ״גיייי׳ 1. בחוק עזר זה —
!  ״עינוג״ — כמשמעותו של עינוג בחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 2

 ״בית עינוגי׳ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג
ג 5 ו נ  ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עי

 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה ן
 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין, לרבות אדם

ו!  המנהל בית עינוג או מפקח עלי
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יבנה 5

 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה ז

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

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

 2 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 204.
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ר הימל ושימות כ מ נ ס ה י ט ר ל ב,1 כ , ע ת פ ס ו ת  2. < המנהל ישלה למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב ב
 בכסף. ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

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

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

 בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).

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

 (ב) בעל כרטיס ישמרנו עד תום העינוג.
 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס

 שנתקיימו בו הודאות סעיף 3 (א).

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

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

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

 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו בשלושה אלד, י. פ«1ר והגיווז
 (1) תחרות ספורט!

 (2) ' עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה ?
 (3) עינוג שהוא, לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי וש

 מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
 (ב) הרוצה להינות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן(א), יגיש בקשה למועצה לפני

 שיתחיל במכירת הכרטיסים.
 (ג) המועצה׳ רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי

 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס.

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

 הוראות חוק עזר זה.
 ,(ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

.  קטן(א)

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים וחמישים לירות. עגשיפ

ר לכפר־יבנה (היטל עינוגים), תשי״ד—1953 3 — בטל. ייטול  10. חוקעז

 השפ 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (היטל עינוגים), תשכ״ט—1969״.

 ק״ת תשי״ד, עמי 64.
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 תוספת
 (סעיף 2)

 כרטיס שמתירו באגורות שיעור ההיטל

 19.5 אגודות

 30 אגורות

 38.9 אגורות

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

 16.5 אגורות

 23.5 אגורות

 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־5
 אגורות יהיו פטורות מהיטל.

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

 א. לתיאטרון, אופרה וקונצרט:

 עד 47.8

 למעלה מ־47.8 עד 59.8

 למעלה מ־59.8 עד 73.4

 למעלה מ־73.4

 ב לכל עינוג אחר:

 עד 40.8

 למעלה מ־40.8 עד 48.8

 למעלה מ־48.8 עד 52.1

 למעלה מ־52.1

ה כ ל ה מ מ ל  ש
 ראש המועצה המקומית יבנה

 נתאשר
 כ״ג בתמוז תשכ״ט (9 ביולי 1969)

 (חמ 831708)

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 ק ב פ א ־ ת ו ל ע פ מ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף ^סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק עזר ות (מם עסקים), 1945 2  הרשויות המקומי

ה:  ז

 1. בחוק עזר זה —
 ,׳המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק!

! ה  ״מם״ — מס עסקים מקומי המוטל על פי חוק עזר ז

 1 דיני מדינת ישראל, נופח הדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, ע«׳ 115 ; ס״ח 485. תשכ״1, עמי 2.
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 ״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום המועצה!

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

 ״שנה״ —־ שנת כספים.

 2. (א) כל עוסק ישלם.למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור
; קבלן משנד״ שהתחיל לעסוק אחרי ׳30  הקבוע בתוספת, אולם עוסק, למעט קבלן א
 בספטמבר, או חדל לעסוק לפני 1 באוקטובר והודיע על כך למועצה לפני אותו תאריך,

 ישלם אותה שנה מחצית המס בלבד.

 (ב) העוסק בעסק אחד במקומות שונים, ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום ומקום.

 (ג) העוסק בעסקים שונים במקום אחד, ישלם מס בעד עסק אחד בלבד, והוא
 העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.

 (ד) התחיל עוסק, לאחר ששילם את המם, לעסוק כאמור 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.

 3. (א) .המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני* ב־1 באוקטובר
 של השנה שבעדה מגיע המס.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי ה־1 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון תוד חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני ב־1
 באוקטובר או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק׳ הכל לפי התאריך המאוחר

 יותר.

 >ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר, ישלם את מחצית המס בתשלום
 אחד תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.

 (ד) עוסק שהוא קבלן או קבלן משנה ישלם מקדמה על חשבון המס, שתיקבע לפי
 ההיקף המשוער של העבודה או העסק באותה שנה ותשולם תוך שלושים יום מיום התחלת
 העבודה! סכום המס הסופי ייקבע בסוף שנת הכספים! עלה שיעור המס הסופי על המקדמה
 כאמור, ישלם העוסק את ההפרש תוך ארבעד״־עשר יום מיום שנמסרה לו הודעה על סכום

 המם הסופי לאותה שנה קטן שיעור המס מהמקדמה כאמור, יוחזר העודף לעוסק.

 ב ת כ  4. (א) 'ראש המועצה רשאי לדרוש ב

 (!) מכל אדם שהוא, לדעת ראש המועצה, עוסק, שימסור לו תוך הזמן
 י ־, הנקוב באותו כתב כל ידיעה הדרושה לדעתו לביצוע הוראות חוק עזר זה!

 (2) ממי שטוען ששילם את המס, שימציא לו, תוך הזמן האמור, כל קבלה
 שבידו על תשלום המס.

 (ב) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שבתחום המועצה,
 כדי לברר אם עוסקים בו.

 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969



:  5. אדם שעשה אחת מאלה

 (1) לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 4 (א) תוך הזמן
 הנקוב בה!

 (2) הפריע לראש המועצה או מנע אותו מלהשתמש ׳בסמכויותיו לפי
 סעיף 4(ב),׳

 דינו — קנס מאה לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשר לירות בעד
 כל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או

 אחרי הרשעתו.

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

 7. תחילתו של חוק עזר זה ביום י״ג ניסן תשכ״ט (1 באפריל 1969).

 8. הוראות סעיף 3 לא יחולו על תשלום המס לשנת 1969/70 והוא ישולם תוך שלושים
ת 1969/70 על פי  יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם בעד שנ
, ייחשב כאילו שולם על חשבון  חוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי) תשי״ז—1956 3

 המס לפי חוק עזר זה.

 9. חוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 — בטל.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי), תשכ״ט—1969״.

 עפירות ועונשין

 פטור

 תחילו!

 הוראות מעפר

 גיטול

 השפ

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקוחות
 ובלבו שכאשר הגז מסופק למטבח משותף

 ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד אלף לקוחות, לכל מאד. לקוחות או חלק

 מהם 30

 למעלה מאלף לקוחות לכל 200 לקוחות או
30 

75 
15 

100 

1200 

1500 

 חלק מהם

 בית מרקחת

 בית מלון או פנסיון, לכל חדר הארחה

 בית קפה ומסעדה

 בית אריזה —

 עד 250,000 תיבה

 למעלה מ־250,000 תיבה

 מהנדס או אדריכל, משרד או מקום לקבלת
 עבודות 100

 אספקת חשמל 2000
 אטליז 40

 אספקה או הובלה של דלק על־ידי ספק משווק
 או סוכן 500

 אספקת מיס —
3 מים 1000  עד מיליון מ
3 מים 1500  מעל מיליון מ
 אוטובוס, — שירות עירוני או בין־עירוני 1500

 אופניים וחלקיהם, מכירה ותיקון 50
 אספקת מזון לבעלי חיים 50

 ירקות, ריכוז ביצים, חלב ותוצרת חקלאית 150

 3 ק״ת 664, תשי״ז, עמי 617.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 טכנאי שיניים 100,
 מאפיה לפי ככרות —

 עד 2000 150
 מעל 2000 175
 מגרסת אבן 500
 מהצבת אבן 400
 מספרה 100
 מועדון לילה 250
 מזנון 60

 מכוניות משא 150
 מתחיו 75

 קבלן או קבלן משנה, המבצעים בתחום המועצה
 עבודות בנין, סלילת גבישים, חפירות ביוב,
 קידוחים, הכשרת קרקע, עבודות חקלאיות,
 עפר, חריש, ריסוס או הדברת מזיקים, סיקול,
 ניקוז ביוב, קידוח, הנחת קווי מים, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית או נגרות, שהיקף עבודתו

 לשנה בלירות בתחום המועצה —
 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 200
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 300
 למעלה מ־50,000 עד 75,000 450
 למעלה מ־75,000 עד 100,000 700
 למעלה מ־ 100,000 עד 150,000 900

 למעלה מ־150,000 עד 200,000 1350
 למעלה מ־200,000 עד 300,000 1500
 למעלה מ־300,000 עד 400,000 1800
 למעלה מ־400,000 עד 500,000 2250
 למעלה מ־500,000 עד 600,000 2850
 למעלה מ־600,000 עד 700,000 3250
 למעלה מ־700,000 4000

 קיוסק לגזוז —

 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 20
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 30

 רופא שיניים או רופא כללי 200
 תחנת סיכה 200
 תחנת דלק, לכל משאבה 100

ר ד נ . ב  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

א ר י פ ה ש ש  ם מ
 שר הפנים

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 י נ כ  בית מלאכה שאין משתמשים בו בכוח מ
 : שאינו מעסיק עובדים שכירים 50
 המעסיק עובדים שכירים, לכל פועל 10

 בית מלאכה, נגרייה או מסגריה שמשתמשים בו
 בכוח מכני —

 שמועסקים בו פועלים שמספרם —
50 1 
70 2 

 3 ומעלה 100
 המעסיק פועלים שכירים שמספרם

 עד 2 60
 מ־3 עד 5 100
 מ־6 עד 10 200
 למעלה מ־10 275
 בית חרושת לנעלים 250
 בימ חרושת לקרטון 300

 בית חרושת ליציקת בטונים לאלמנטים טרומיים
 על־ידי מכונות ליבוש מלאכותי 3000

 תעשיית בלוקים, רעפים, לבנים וצנורות המבו
 צעת על ידי מכונות ליבוש מלאכותי . 2250

 מפעל לערבול לאספלט 2500

 בנק או סניף בנק 1000

 ביטוח —

 סוכן ביטוח 60

 חברת ביטוח 150

 גלנטריה 40
 דקווטור

 זגג 50
 חייט 40

 חנויות —
 כל־בו ומכולת 150
 פידות וירקות 60
 רהיטים וכלי בית 50
 חשמל, צרכי חשמל ורדיו 50
 ספרים ומכשירי כתיבה 50
 קבלת כביסה 50

 נתאשר
 א׳ בתמוז תשב״ט (17 ביוני 1969)

 (חמ 84021)

י  ח

 קוב׳ו התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969 1911



 פקודת המועצות המקומיות
י עזר ק ו ן ח קו ר תי ב ד ־ ציונה ב ס נ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות 1
: ה  המקומית נס־ציונה חוק עזר ז

 ״יהיוחיי., עזי 1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוקי העזר המפורטים בטור א׳״
 במקום המלים הנקובות בטור ״ג״ בצדו יבוא ״חמש מאות״ ובמקום המלים הנקובות בטור

 ד׳ בצדו יבוא ״עשריס״.

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳

 חוק עזר לנס־ציונה (מניעת רעש), תשי״ח—1958 2 2 מאה

 חוק עזר לנס־ציונה (שמירת הנקיון ואיסור העישון),
 תשי״ח—1958 3 8 עשרים

 חוק עזר לנס־ציוגה פתיחת בתי עסק וסגירתם),
 תשכ״ד—1964 * 7 מאה

 חוק עזר לנס־ציונה (מפגעי תברואה), תשי״ט—1959= 12 מאה שתיים

 חוק עזר לנס־ציונה (שימור רחובות), תשי״ט—1959 8 10 מאתים שתיים

 חוק עזר לנס ציונה (פיקוח על כלבים), תשכ״ד—1964 7 9 חמישים שתיים

׳ 10 עשרים שתיים נה (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962 8 ו  חוק עזר לנס-צי

ונה (הוצאת אשפה), תשכ״ה—1964 « 9 מאתים שתיים  חוק עזר לנס־צי

1 7 עשרים שתיים ונה (חזירים ובשר חזיר), תשי״ח—1958 0  חוק עזר לנס-צי

1 10 מאה שתיים  חוק עזר לנס־ציונה (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—11961

 חוק עזר לנס־ציונה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),
1 7 עשרים שתיים  תשכ״א—21961

 חוק עזר לנם־ציונה (הריסת מבנים מסוכנים),
 תשי״ט—959! 3! 8 מאה חמש

 השפ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנם־ציונה (תיקון חוקי עזר), תשכ״ט—1969״.

י ו ה ל ש  נתאשר מ
 י׳יח בטבת תשכ״ט (8 בינואר 1969) ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (ח« 8412021)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת 798, תשי׳׳ח, עמ׳ 1436.

 3 ק״ת 796, תשי״ח, עמי 1253.

 4 ק״ת 1602, תשכ״ד, עמי 1552.

 5 ק״ת 924, תשי״ט, עמי 1662.

 6 ק״ת 921, תשי״ט, עמי 1579.

 7 ק״ת 1604, תשכ״ד, עמ׳ 1584.

 8 ק״ת 1296, תשכ״ב, עמי 1736.

 9 ק״ת 1650, תשכ״ה, עמ׳ 434.

1 ק״ת 783, תשי״ח, עמ׳ 1026. 0 

1 ק״ת 1110, תשכ״א, עמי 1077. 1 

1 ק״ת 1140, תשכ״א, עמ׳ 1686. 2 

1 ק״ת 924, תשי״ט, עמי 1660. 3 

 1912 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969



 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב מ י ד ק ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
: ה  המועצה המקומית קדימה חוק עזר ז

א: בו , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לקדימה (אספקת מים) תשכ״ו—1965 2

 ״תוספת
 שיעור האגרה

 בלירות

ת (סעיף 2 (ג)(1)) :  1. אגרת חיבור רשת פרטי

 (1) יחידת דיור, עסק או משדד 125
 יחידת מלאכה, תעשיה או חקלאות 200

: ש ד ח  (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מ
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2 30

 מעל ״2 60

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להםדתה של רשת פרטית (סעיף 3 (ב) 10

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ד.)) 10

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

 לנכס בשטח עד חצי דונם 250

 לכל כדר נוסף 0.30

 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים — לכל מ׳׳ר של שטח הבניה לכל קומה 1

 בבנין שאינו בנין מגורים — לכל מ״ק של נפח הבנין 0.60

 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מדימיס

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5 (ד)) :

 מד־מים שקטרו —
 (1) אינו עולה על ״1 50 75

ן ואינו עולה על ״1 75 100  (2) עולה על ״
125 100 \ \  (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״
\ ואינו עולה על 1£ 120 150 \  (4) עולה על ״
 (5) עולה על ״1$ ואינו עולה על״2 150 190
 (6) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 190 240
 (7) עולה על ״3 ואינו עולה על ״4 240 300

4 לפי חשבון שהגיש המנהל  (8) עולה על ״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת 1789, תשכ״ו, עמי 176.
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 האגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף 5 (ט)) 10

 האגרה
 האגדה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 25 0.75

 לכל מ״ק נוסף 30

 (2) לגינות מעובדות או משקי עזר
 (א) במקום שאץ אספקת מים במדידה נפרדת,

 בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר או חלק מהם
 בין החדשים אפריל — נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 8

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת, בהגבלה
 של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר או חלק מהם בין החדשים

 אפריל — נובמבר 8
) תיווסף חכמות ב )  מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ר

 לפריט 7 (1), לשימוש ביתי.
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצרוכת הכללית

 תחולק בין יחידות הדיור אליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 25

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 25

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים ולכל
 שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 30

 (6) לתעשיה —
עצה:  (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המו

 בגבולות הכמות המוקצבת 15
 מעל הכמות המוקצבת 30

 (ב) לצדכן שאינו רשום ברשיון

 ההפקה של המועצה 20

 (7) לבניה 50

 (8) לחקלאות —

עצה:  לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המו

 בגבולות הכמות המוקצבת י

 מעל הכמות המוקצבת 10

 1914 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969



 האגרה
 האגרה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 לצדכן שיש לו חיבור זמני ולא שולמה על ידו אגדת

 חיבור רשת פרטית —

 . בגבולות הכמות המוקצבת 8

 מעל הכמות המוקצבת 11

 (9) (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 יפרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים, ששטחה עולה על
 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על

 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 סכום הזיכוי השנתי
 בני המשפחה בלירות

6 6 

9 7 

12 8 

15 9 

18 10 

 11 ויותר 21

ת הכספים. נ  (ב) הזיכוי יינתן בסוף ש

 האגרה בלירות

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 10״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ט—1969״.

ק י נ ז ׳ ד  נתאשר. י
 י״א בתמוז תשכ״ט (27 ביוני 1969) ראש המועצה המקומית קדימה

 (חמ 857206)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969



 פקודת המועצות המקוממת
ם י ק ו ו ר ש ב ד ה ב א ו ס נ ל ק ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
ה:  המקומית קלנסואה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קלנסואה!

 ״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 כך פורסמה על לוח המודעות של המועצה!

 ״מוכר״ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה!

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

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

 ״מפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח 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.

 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק. מכירת סחורה

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

 מכירת ־יז־ייז 3. לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

* 4. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה. י י  ״
 ו מ ל ו ש  (ב) האגרות י

 (!) במכירה בקמעונות — על ידי המוכר!
 (2) במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.

י 5. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי להנחת י י ^ ה ע ר י מ  ש

 דעתו של המפקח. .

ת "״ 6. לא יבעיר אדם שם בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום א י ע  ה

 ובתנאים שקבע המפקח.

, 7. המפקח רשאי להרחיק או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול י  הרחקה«והשי

 לדעתו לפגוע בבריאות הציבור,

 סמכויות המפי,ח 8. המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם

 קויימו הוראות חוק עזר זה.

 שימוש בסמכויות 9. לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

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

מ להויאימ י י  10. כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות,המפקח בבל הנוגע לשמירת הסדר והנקיוו צ

 או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף של שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנסואה (שווקים), תשכ״ט—1969״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

יד מוחמד עד בית ספר בי,  המקום הימותחם על ידי קו העובר מבית עבד־אל־מג׳
 ובכביש מבית ספר ב׳ עד הבית של עבד־אל־רחמאן נאסור ומבית עבד־אל־כרים םלמאן

 קשקוש ומשם עד הבית של אחמד אבו שאח.

 שיעור האגרה
 בלירות

0.10 

0.15 

0.15 

0.20 

1.00 

1.50 

4.00 

6.00 

0.05 

0.10 

0.15 

 3% ממחיר המכירה

 3% ממחיר המכירה

 3% ממחיר המכירה.

 תוספת שניה
 (סעיף 4)

 1. בעד מכירת תוצרת חקלאית פרט לזיתים, תבואות, שמן וטבק.

 בעד כל משא הנישא בסל או בארגז — המכיל בקילוגרמים —

 עד 25

 למעלה מ־25

 בעד כל שק עד 50

 למעלה מ־50

 בעד כל עגלה (תפזורת) — עד 1000

 למעלה מ־1000

נית (תפזורת) — עד 5000  בעד כל מכו

 למעלה מ־5000

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

 3. בעד מכירת שמן, לכל ק״ג

 4. בעד מכירת טבק, לכל ק״ג

 5. בעד מכירת זרעים וגרעינים

 6. בעד מכירת בהמה
 7. בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו

 בפרטים 1 עד 6

י מ א ל ד ס מ ח ו ד מ ל א  כ
 ראש המועצה המקומית קלנסואה

 נתאשד.
 א׳ בתמוז תשכ״ט (17 ביוני 1969)

 (חמ 852050)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב תשכ״ט, 31.7.1969 1917



 תיקון טעות

 בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרכז הגליל), תשכי׳ט—1969, אשר
 פורסם בק״ת 2407, תשכ״ט, עמ׳ 1646, בסעיף 1, במקום ״נב״ צ״ל ״נג״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ולי 1969) ח ז תשכ״ט (9בי ו בתמ ג ״  כ

) שר הפנים 8 0 0 מ 1 ח ) 

 תיקון טעויות דפוס
 בתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), שפורסמו בקובץ התקנות 2417,

 תשכ״ט, עמי 1794, בתקנה 13 (7), במקום ״שנויי׳ צ״ל ״שנות״.
 בתקנות ניירות עיר (עריכת דו״חות כספיים), שפורסמו בק״ת 2417, תשכ״ט, עמי 1805,

 בתקנה 74 (2), במקום ״בהוצאות מריבית״ צ״ל ״בהוצאות לריבית״.

 תיקון טעות
 בתקנות מס קניה (רישומים ומסמכים), תשכ״ט—1969, שפורסמו בקובץ התקנות 2385,

 תשכ״ט, עמי 1414, בתוספת, במס׳ סידורי 3, במקום ״המסמכים״ צ״ל ״הטפסים״.

 קובץ התקנות 2425, ט״ז באב וושכ״ט, 31.7.1969

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
1918 

 המחיר 72 אגורות




