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 חזק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב- 962 ו
 תקנות סדרי דין־ וביצוע

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו־83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
, ושאר הסמכויות  תשכ״ב—1962 ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט,. תשי״ז—1957 ־

 הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1. תקנה 10 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש״ל—
(להלן — התקנות העיקריות), תסומן ״(א)״ ואחריה יבוא: 3 1970 

 ״(ב) פרטה תוגש לפי הטופס שבתוספת.״

 2. אתרי תקנה 10 לתקנות העיקריות יבוא:

׳יישוט 10א. .(א) 'משנודע לאפוטרופוס שיש בנכסי החסוי מקרקעין' או" נכסים  ׳

 אתרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום
 זכויות בעלות, ידאג שתירשם בהם הערה על מינוי אפוטרופוס.

 (ב) הממונה׳ על הרישום ירשום הערה כאמור משהוגש לו צו
 המינוי.״

 3. במקום תקנה 14 לתקנות העיקריות יבוא:

ב 14. (א) אפוטרופוס ינהל פנקסים לפי הכללים המקובלים, באופן י ־ ? נ ־  ״

 . שיאפשרו עריכת דין וחשבון כספי ופרטת הנכסים והחובות.
 (ב) הפנקסים האמורים יכללו, בין השאר, רישום שוטף של
 ההכנסות וההוצאות, ויפורטו לגבי כל הכנסה — מקורה, ולגבי כל

 הוצאה — יעודה.
 (ג) אפוטרופוס יקפיד על קיום אסמכתה לכל הוצאה והכנסה

 חוץ מסכומים קטנים שלפי הנוהג אין להם קבלות.
 (ד) כלל תפקידו של האפוטרופוס ניהול עסק של החסוי, ינהל

 לגביו פנקסי חשבונות נפרדים.״

 4. אתרי תקנה 15 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״בי»יח 15א. האפוטרופוס יעשה ביטוחים אלה:

 (1) מפני אבדן רכוש ומפני אש — של נכסי החסוי;
 (2) מפני אחריות מעבידים — לגבי העובדים שהוא מעסיק

 בקשר עם נכםי החסוי.

 דין וי׳»יו 15ב. אפוטרופוס יפרט בדין וחשבון שיגיש לבית המשפט, לתקופת
 אותו דין וחשבון —

 (1) את ההוצאות וההכנסות;

 (2) פרטת הנכסים והחובות;
 (3) דברי הסבר על הפעולות שביצע.

 יוייןוז
 ת?נוז 10

ת פ פ י  ה
*10 «¡51! 

 ו«>)נה 14

 ז1?נות 13«
 שד 15זז
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ומ נ ו זשג  ו

ה  אחרי

 מופ10ג

 15ג. אפוטרופוס יגיש לבית המשפט במצורף לדין־וחשבון —

 (1) העתק מחשבון הבנק של החסוי ליום עריכת הדין־
 וחשבון;

 (2) חשבונות, קבלות או כל מסמך אחר, כפי שיידרש;

 (3) מאזן וחשבון ריווח והפסד — לגבי ניהול עסק;
 (4) רשימת הדיירים — לגבי ניהול בנין להשכרה.

 15ד. אפוטרופוס יגיש לבית המשפט דין וחשבון מבוקר ומאושר על ידי
 רואה חשבון —

- (1) לגבי ניהול עסק של החסוי, אלא אם בית המשפט הורה
 אחרת;

 (2) בכל מקרה שהורה בית המשפט.

 15ה. (א) אפוטרופוס יגיש לבית המשפט, בגמר תפקידו או בפקיעת
 האפוטרופסות או כשביקש מבית המשפט לקבוע לו ישכר, דין וחשבון,
פ מקיף על פעולותיו מיום מינויו, בשלושה עתקים שיאומתו בתצהיר; ו ־ ו טר  האפי

 בית המשפט רשאי להורות שיוגשו עתקים נוספים לשם המצאתם לצדדים
 הנוגעים בדבר.

 (ב) על דין וחשבון כאמור יחולו הוראות תקנות 15ב עד 15ד.״

 5, אחרי תקנה 17 לתקנות העיקריות יבוא ז

 ״ת1סטת

 (תקנה 10)

 בית המשפט המחוזי ב תיק אפוטרופסות /

 בענין אפוטרופסות החסוי

גימ י  י
 וזועכונוו*
» י י ע י *  מ

 דו׳׳ת «?י1»
 3גמר

 ת9!ןידו של

ה ט ר  פ

 1. אני הח׳׳מ המען

 הנני על פי צו בית המשפט מיום אפוטרוםסו של החסוי

 (מס׳ הזהות )

 2, הנני.מגיש בזה פרטת נכסי החסוי וחובותיו:

 א, מיטלטלין;

• • (1) 

• (2) 

(3) 

 ב, כספים וחובות השייכים לחסוי:

(1) 

(2) 

(3) 

 םה״כ לירות
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: י ו ס ח ת ה בו : ד. חו ן  ג. מקרקעי

(1) (1) 

(2) (2) 

, (3) (3) 

 כיה ״כ לירות

כן הצהרתי דלעיל אמת. י מיטב ידיעתי הפרטה הנ״ל היא שלמה ותו  3. אני מצהיר, כי לפ

 (איגזות וע־היר.)״ וזתינזה

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדיז וביצוע)
 (תיקון), תעול״ב—1971״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  כ״ה בכסלו תשל״ב (13 בדצמבר 1971). י
) שר המשפטים י 0 5 9  >תמ 2

 חוק מס וכוש וקרן פיצויים, תשכ״א- 961 ו
 תקנות בדבר תשלום פיצויים בעד בזק לנכס חוץ ישראלי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46ג לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—11961
 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1״ בתקנות אלה — ו ד י נ  ה

 ״בעל״ — המעונין לבטח נכס בר־ביטוח;
 ״חודש״ — לרבות חלק מחודש!

ה ישראלי כמשמעותו בסעיף 46ג(ג)(1) לחוק, אשר ועדה  ״נכס בר־ביטוח״ — נכס ה
 שהממשלה מינתה לענין זה קבעה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כנתון בסיכון

 בשל זהותו הישראלית או כנמנה עם סוג נכסים הנתונים בסיכון כאמור;
 ״שנת מסי׳ — כמשמעותו בחוק.

 הי׳לי* 2. הוראות סעיף 36(א) לחוק יחולו לגבי נכס בר־ביטוח לפי בקשת הבעל, וידאו

 הודאומ
 התו?

 מסירת הצהרה לפי תקנה 5 כהגשת בקשה לענין זה.

 *״יי, 3, לענין התשלום לפי תקנה 4 —
 (1) שוויו של נכס בר־ביטוח שהוא נכס המשמש בחקלאות או נכס חקלאי
 בהיאחזויות והתנחלויות חקלאיות שאושרו לענין תקנת 6(ב) (להלן —
 נכס חקלאי) — הוא כשווי שנקבע בחוק לנכס חקלאי ולנכס המשמש

 בחקלאות;
 (2) שוויו של נכס בר״ביטוח שאיננו נכס חקלאי הוא — סך כל ההוצאות
 הדרושות להקמתו במקום הימצאו בניכוי פחת מקובל, או לרכישתו שם,
 לפי הענין, ואפ ניתן הן להקימו והן לרכשו כאמור — לפי הסכום הגבוה

 יותר, והכל בעת הגשת ההצהרה.

 שישיר 4. (א) שיעור התשלום שיחול לכל שנת מס בעד ביטוח נכס בר־ביטוח שהוא נכס

° חקלאי מפני נזק לפי תקנות אלה, יהיה בשיעור המס החל על חקלאי לפי החוק לגבי נכס י י ״ ״  ה

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 100 ; ס״ח וןש״ל, דמי 12 ; ס״ח תשל״א, עמי 126.
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 הצהרה
 ותשלום

ת כי  ז
 לפיצויים

ד ו פ  פ
יות  להיאחז ו
ת ו י ו ל ח נ ת ה  ו

ת ו  חקלאי

 הארכת
 מועדים

ר ז ח  ד
 תשלומים

 חקלאי ונכס המשמש בחקלאות, ולענין זה ידאו היאחזויות והתנחלויות חקלאיות כישובי
 ספר.

 (ב) שיעור התשלום שיחול לכל שנת מס בעד ביטוח נכס בר־ביטוח שאיננו
 נכס חקלאי מפני נזק לפי תקנות אלה, יהיה 1% משוויו כפי שהוצהר.

 (ג) נכס שנעשה לנכס בר־ביטוח בתוך שנת מס, ישלם בעלו לתקופה שמיום
 הגשת ההצהרה כאמור בתקנה 5 ועד לתום שנח המם, סכום יחסי של התשלום לפי

 תקנות משנה (א) ו־(ב<.

\ יבעל ימסור למנהל הצהרה בטופס שקבע המנהל, וישלם עם מתן ההצהרה את 5 
 התשלום המגיע ממנו.לפי תקנה 4,

 6, י (א) הגיש בעל הצהרה לפי תקנה 5 ושילם את מלוא התשלום המגיע ממנו, יהא
 זכאי לפיצויים בעד נזק כאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) שאירע לאחד מכן.

 (ב) בעלו של נכם בר־ביטוח בהיאחזויות והתנחלויות חקלאיות ששר האוצר,
 באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע אותן באכרזה, יהא זכאי לגבי הנכס לפיצויים
 בעד כל נזק כמשמעותו בסעיף 1 לחוק; לענין תקנות אלה דין נכס כאמור כדין נכס

 המצוי בתחום ישוב ספר.
 (ג) בעלו של נכס בר־ביטוח שתקנת משנה (ב) אינה חלה עליו יהא זכאי לגבי

 .אותו נכס לפיצויים בעד נזק מלחמה בלבד. _
 (ד) ; לענין תקנות משנה(ב) ו־(ג) יחולו, לפי העניו —

 (ג) תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק
, ולענין זה, ״שוויו של נזק מלחמה״ — הנזק הממשי  עקיף), תשכ׳׳ז—1967 2
 ובלבד שהסכום לא יעלה על השווי כפי שהוצהר לפי תקנה 3 לתקנות אלה,

 ולגבי נכס חקלאי — הנזק הממשי;
 (2) תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת),

.  תשכ״ה—1964 3

 ל, על אף האמור בתקנה 6(א), מי שתקנה 6(ב) חלה עליו, לא יהא חייב בתשלום לפי
 תקנה 4 לפני תום חמש שנים מיום הקמתה של ההיאחזות או.ההתנחלות החקלאית;
 לענין זה, יום הקמתה של היאחזות או התנחלות חקלאית, בהיאחזות או התנחלות חקלאית
 ששני שלישים ממתיישביה עזבוה ובמקומם באו מתיישבים חדשים — יום יישובה מחדש.

 8, (א) המנהל רשאי, אם נתבקש ואם ראה סיבה מספקת לכך, להאריך כל מועד
 שנקבע בתקנות אלה לעשיית דבר.!

 (ב) הוארך המועד לתשלום, כולו או מקצתו, ישלם בעל הנכם בעד תקופת הדחיה
 ריבית של 9% לשנה. •

 9, הגיש בעל, תוך ארבע שנים מיום התשלום לפי תקנות אלה, דרישה להחזרת סכום
 כסף שש־ולם ולא היה חייב לשלמו, יוחזר לו הסכום האמור.

 10, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק)
 (נכס חוץ ישראלי), תשל״ב—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 י״ג בכסלו תשל״ב (1 בדצמבר 1971)
 (המ 724703)

, עמ׳ 2335 ; תשכ״ס, עמי 1945 ! תש״ל, עמי 279, ז ת תשכי ״  2 ק

 3 ק׳׳ת חשב״ה, עמי 1040 ; תשב׳׳!, עמי 1302 ; חשל״א, עמ׳ 524.
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 חוק לעידוד השקעות הוו, תשי״ט- 959 1
 תקנות בדבר קביעמ ציוד משרדי המיועד למפעל מאושר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62 ו־ 81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959 !,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל׳יב—971! 2,
ת לפרט ״, 90.07.5000״, יזוסף ״00W.90.10״, ח ת מ 1  במסי 1

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי) (תיקון),
 תשל׳׳ב—1971״.

ת נ ם ו ת ן ה קו  תי

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר ושר המסחר והתעשיה

 כ״ד גכםלז תשל״ב (12 בדצמבר 1971)
 (חמ 726101)

׳ 234¡ ס״ח 497, השכ״ז. עמי 62.  1 סיידו 293, ו1שי״ט, עפ

 5 ק״ו1 2757, תשל׳׳ב, עמי 100.

 פקודת הטלגרף האלחוטי
 תקנות בדבר תחנות קשר

, אני מתקין תקנות אלה: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הטלגרף האלחוטי

 1. תקנה 1 לתקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר), תש׳יל—1969 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), תסומן ״1א״, ולפניה יבוא:

מ 1. בתקנות אלה — ו י י נ ה ׳  ׳

 ״המנהלי׳ — המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהסמיך לכך
 בכתב;

 ״ישוב ספר״ — ישוב מואגד או נציג כדין של ישוב שאינו מואגד,
 שהמציאו אישור בכתב מאת שר הבטחון או ממי שהסמיך לכך כי

 הישוב הוא ישוב ספר.״

 בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום פסקה(5) יבוא:
 ״(5) ישוב ספר, בשל תחנה שבהחזקתו, כאשר התדר או התדרים שהוקצבו
 לאותה תתנה יוחדו, בתנאי הרשיון, לקיום קשר לצרכים בטחוניימ בלבד.״

 בתוספת לתקנות העיקריות — •
 (1) במקום פרט 2 יבוא:

 ״2. תחנה קבועה; תחנה מיטלטלת 150.00 20.00
 אם התחנה הקבועה או התחנה המיטלטלת היא
 "בהחזקת ישוב ספר, ובכלל התדרים שהוקצבו לאותה
 התחנה הוקצבו תדר או תדרים שיוחדו בתנאי

 הרשיון לקיום קשר לצרכים בטחוניים בלבד 75.00 20.00״
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 (2) במקום פרט 3 יבוא:

 ״3 תחנה ניידת; תחנה נישאת 00.00 נ 20.00

 אפ התחנה הניידת או התחנה הנישאת היא בהחזקת
— - •- -r ישוב ספר, ובכלל התדרים שהוקצבו לאותה התחנה 

 הוקצבו תדר או תדרים שיוחדו בתנאי הרשיון
 לקיום קשר לצרכים בטחוניים בלבד 50.00 20.00״

 (3) במקום פרט 4 יבוא:

 ״4. תחנת בסיס 150.00 20.00

 אם תחנת הבסיס היא בהחזקת ישוב ספר, ובכלל
 התדרים שהוקצבו לאותה התחנה הוקצבו תדר או
 תדרים שיוחדו בתנאי הרשיון לקיום קשר לצרכים

 בטחוניים בלבד 75.00 20.00״

 (4) במקום פרט 13 יבוא : .

 ״13. תחנת שליחה 150.00 20.00

 אט תחנת השליחה היא בהחזקת ישוב ספר, ובכלל
 התדרים שהוקצבו לאותה התחנה הוקצבו תדר או
 תדרים שיוחדו בתנאי הרשיון לקיום קשר לצרכים

 בטחוניים בלבד 75.00 20.00״

ע ב ר א  יוארבע י
 שנים שנים

 (5) במקום פרט 15 יבוא:

 ״15. תחנה להספק זעיר 15.00 15.00

 אם התחנה להספק זעיר היא בהחזקת ישוב ספר,
 ובכלל התדרים שהוקצבו לאותה התחנה הוקצבו
 תדר או תדרים שיוחדו בתנאי הרשיון לקיום קשר

 לצרכים בטחונייס בלבד 7.50 7.50״

 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר) (תיקון), תשל״ב— הע8

 1971״.

 ב״ה בכסלו תשל״ב (13 בדצמבר 1971) י ו ס ף א ל מ ו ג י
ר העבודה {1 ש m w חמ> 
 ממלא־מקום שר התקשורת
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 פקודת בתי הדואר
ן ו פ ל ד שירותי ט ע ם ב י מ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

̂יי 1. בתוספת הראשונה לתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תש״ל—970! 2 _  1*י

ה (1) בחלק א׳, בלוח אי, אתרי מרכזת נצרת יבוא: נ  הראשו

 ״| מגדל העמק | ו | ו | ה 1 ו | ו 1 ו ! ו 1 ו ן ה | ב 1 ב ן ב | ה 1 א ין ב ן
 מגדל העמק {״:

 (2) בחלק א׳, בלוח א׳ 1, אחרי מרכזת נצרת יבוא:

 ״! מגדל העמק ן ו ן ו ן ו ן ו [״ ;

 (3) בחלק א׳, בלוח א׳ 1, בטור ב׳, אחרי העמודה ״רמאללה״ תבוא העמודה
 ״אופירה״ ובבל שורה שבעמודה ״אופירה״ תבוא האות ״ו״;

 (4) בלוח שבחלק א׳ 1׳ אתרי מרכזת נצרת יבוא:
 ״ן מגדל העמק׳ | ב 1 ו | ו | ו | ו | ו | ו | ו ן ו [ ו ן״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון), תשל״ב—1971״. ם • 2 ע  ה

 כ״ה בכסלו תשל״ב (13 בדצמבר 1971) י ו ס ף א ל מ ו ג י
 שר העבודה

 ממלא־מקום שר התקשורת

ד בי, פרק קט״ו, עמי 1155 ; ס״ח, תשכ״ד,, עמי 234. י קי א״י, כ  1 חו

׳ 2325 ; ק״ת 2749, תשל״ב, עמי 15. כ  2 ק׳׳ת, תש״ל, ע

 פקודת בתי הדואר
ן ו פ ל ד שירותי ט ע ם ב י מ ו ל ש ת ת מ ו ח נ ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר 1״ אני מתקין תקנות אלה:

 י!יהיי 1. בתוספת השניה לתקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון לפי
 סעיף 3 לפקודה), תשל״א—1971 ־, לאחר מרכזת ״כרמיאל״ ייווספו המרכזות ״מגדל

 העמק, מירון׳״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון
 לפי סעיף 3 לפקודה)(תיקון), תשל״ב—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כייר. בכסלו תשל״ב (13 בדצמבר 1971) י
ס 76000< שר העבודה ח  י

 ממלא־מקום שר התקשורת

 הינוטפת
 משניה

, פרק קע״ו, עמי 1155; ס״ה תשכ״ד,, עמי 234. ׳ ן נ ו  1 יןזקי א״י, נ

 5 ק״ת 2666, תשל״א, עמי 568 ; ק״ת 2737, תשי״א, עמי 1574.
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 פקודת בחי הדואד
ץ ר א ץ־ ל ר לחו א ו ד ל שירותי ה ם ש י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר
, : ה ל  הכנסת, אני מתקין תקנות א

 .1, בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ), תשל״ב— תיקון
/ ולמופפ! ׳ 3 . 4 5 ״ א ו ב  21971, בחלק ג׳, בפרט 12, במקום ״2.05״ יבוא ״2.75״, במקום ״2.75״ י

 במקום ״4.15״ יבוא ״5.50״, ובמקום ״6.20״ יבוא ״8.25״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת חשל״ב (1 בינואר 1972). מי׳ילד׳

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ) ה״ט
 .(תיקון), תשל״ב—1971״.

 כ״ה בכסלו תשל״ב (13 בדצמבר 1971)
ע 76009) ח ) 

 1 חוקי א״י, ברך בי, פרק קט״ו, עמי 1155 ; ס״וו תשכ״ד., ע«׳ 234.

 2 ק״ו1 2752, תשל׳׳ב, עמ׳ 41.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ממלא־מקום שר התקשורת

 תקנות בתי הדואר
ר א ו ל שירותי ד ף ש י ר ע ת בדבר ת ז נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תש״ל—1970 ? במקום מיקיו
" 8 י ת 6 יבוא: ־ . ה ־  פרטיט 5 ו

 ״5. משלות דבר דפוס (לרבות ניירות מסחריים ועיתון שאינו רשום במשרד
 התקשורת):

 (א) עם עטיפה —
 עד 50 גרם 0.15
 כל 50 גרם נוספים או חלק מהם 0.08

 (ב) בלי עטיפה —
 עד 50 גרם 0.18
 כל 50 גרם נוספים או חלק מהם 0.09

 6. החזרה לפי בקשת השולח של דבר דפוס, כמפורט
 בפרט 5, שלא נמסר לתעודתו התשלום המוטל
 על משלוח אותו

 דבר דפוס״
, עט׳ 234. ה ״ כ ע ד בי, פרק קט״ו, עט׳ 1156 ; סייח ת י  1 חוקי א״י, כ

 s ק״ח תזו״ל, עם׳ 2156 ; תשי״א, עמי 96 ¡ תשל״א, עמי 1292.
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 ממילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת תשל״ב (1 בינואר 1972).

 השט 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (תיקון),
 תשל״ב—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  כ״ה בכסלו תשל״ב (13 בדצמבר 1971) י
 (חמ 76000) שר העבודה :

 ממלא מקום שר התקשורת

 חוק התובלה האוירית, תשכ״ב- 962 ז
 צו בדבר הגדלת שיעור הפיצויים לתובלה מחוץ לאמנה ולתובלת פנים

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 7 לחוק התובלה האוירית, תשב״ב—1962 אני מצווה
 לאמור:

 1. שיעור הפיצויים שניתן להטיל על המוביל מחוץ לאמנה ובתובלת פנים יהיה בגבול
 השיעור הקבוע באמנה כפי שתוקנה על ידי הפרוטוקול.

 2, לצו זה ייקרא ״צו התובלה האוירית (הגדלת שיעור הפיצויים), תשל״ב—1971״.

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 י״ח בכסלו תשל״ב (6 בדצמבר 1971)
 (חמ 755211)

ר עו דלת עי  הג
 מפיציייט

 1 ס״ח תשב״ב, עמי 90,

 תקנות־ שעת־ חירום (הסדרים בעקבות שינו* שעד המטבע),
 תשל״א-1971

 צו בדבר איסור העלאת מחירי מצרכים ושירותים
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 45 לתקנות־שעת־תירום (הסדרים בעקבות שינוי שער

 המטבע), תשל״א—1971 אני מצווה לאמור:

,  1, בתוספת השניה לצו־שעת־חירום (איסור העלאת מחירים), תשל״א—1971 2
 בחלק 2 —

 (1) במקום פרט 2 יבוא;
 ״2. שירות מכבסה ושירות בחנות כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים
, וכן שירותי השאלה של לבנימ, חיתולים  ושירותים (מכבסות), תש״ד—1960 3

 ומלבושים מכל הסוגים״;

 (2) אחרי פרט 10 יבוא:
 ״11. שירותי העתקות• שמש״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (איסור העלאת מחירים) (תיקון מס׳ 5), תשל״ב—
 1971״.

ר י פ ס ס ת נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 ט״ו בכסלו תשל״ב (3 בדצמבר 1971)
 (חמ 76735)

 1 ס״ח תשל״א, עמי 189.

ת וזשל״א, עמ׳ 1563 ; תשל״ב, עמי 35. ״  2 ק

 3 ק״ת תשייר, עמ׳ 1177.

 תייןיז
 הו1ופ0ת

 השניה

 השט
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 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז- 956 ו

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממם הכנסה), תשט״ז־=1956!, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: י

־ » • ; ד ו ־  1. איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל פ
ה * נ : י ה  בע״מ, בסכום של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1976 ושהוצעו לציבוד על פ

 תשקיף מיום כ״ה בחשון תשל׳׳ב (16 בנובמבר 1971) (סדרה 31), ההכנסה מריבית
 המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו

.  מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה ־

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידור החסכון(פטור ממס הכנסה) (מסי 5), תשל״ב—1971״. השפ

 י׳׳ב בכסלו תשל״ב (30 בנובמבר 1971) פ נ ח ם ם פ י ר
 >חפ 72650) שר האוצר . .._ .

, עמי 52.  1 0*» !20, תשט״ז

ת ישראל, נוסה חדש מטי 6, חשב״א, עמ׳ 120. נ י י מד נ  2 די

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז-1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
 ממם הכנסה), תשטי׳ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של..הכנסת, אני מצווה לאמור: -

מ ט » ד י פ  1. איגרות חוב רשומות על שם של אלקטרה (ישראל) בע״מ בסכום כולל של 2 מילית פ
_ הכ־פה ! 9 ד  לירות, הניתנות להמרה במניות רגילות ׳׳א״ של החברה, שיעמדו לפדיון בשנים 4

 1983 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י״א בכסלו תשל״ב(29 בנובמבר 1971), ההכנסה
 מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מם, חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש

 לנכותו מאותה ריכית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה ־.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 6), תשל״ב—1971״. ד.ש־

ר י פ ס ס ח נ  י״ב בכסלו תשל׳׳ב (30 בנובמבר 1971) פ
- - - שר האוצר -  _(ת= 2650י< - - -

, עמ׳ 120. א י נ ש ת ישראל, נוסח הדש מסי 6, ת נ י י מד נ  י די
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י מ ו ק ד לטזלטון מ ו ד  מ

 יבוא:

 האנרד, בלירות

 פקודת העיריות
 חוק עזר לאשקלון־ בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ־, מתקינה מועצת עירית אשקלון
 חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאשקלון (אספקת מים)׳ תשכ׳׳ו—1966

 ״תזספת
 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) —

 (1) לכל יחידת דיור׳ עסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה

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

 עד ״2
 למעלה מ־ ״2

 אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית (סעיף 3(ב)) 30
 אגרת בדיקה של רשת פרטית(סעיף 3(ה)) —

 לבנין בן דירה אחת
 לדירה בבנין בן מספר דירות

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(נ<} —
 לנכס בשטח עד חצי דונם

 לכל מ״ר נוסף
 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח בניה, בכל קומה 1,50
 בבנין שאינו מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה,

 בכל קומה 3
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 ההלטת
 המוס גוו

 כשאין מיתקן
ת נ ק ת ה כן ל  מו

ם  מד־פי

ן ק ת י  קשיש מ
ת נ ק ת ה  מוכן ל

 מד־מיט

 האגרון בלירות
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ה ו ר י ל  ד.אגרוז ב
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400 

 לפי חשבון שהגיש המנהל
.25 — 

ו!  הא1רה ביירו

20 

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) — מרימים שקטרו —
 אינו עולה על ״\

 עולה על ״\ ואינו עולה על ״1
 עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״3 ואינו עולה על ״4
 עולה על ״4

 אגרת התקנת מד־ מים (סעיף 5(0)

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

ל, 1ו0ח הדש 8, תשכ״ד, ענז׳ 197.  1 זייני מדי1ת ישתו

ת 1928, תשכ״ו, עמי 2807. ״  2 ק
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 האברה
ת ימלי נ  . האנרד• לט׳׳ק המי
ת רו ת בלי רו ו  באג

 . 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 במקום שהותקן מד־ מים —

 (1) לשימוש ביתי — -
 ל־10 מ״ק ראשונים 30 0.90

 ל־6 מ״ק נוספים 37 —
 לכל מ״ק נוסף 70 —

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר —
 (א) בהגבלה של 10 מ״ק לכל 100 מ״ר
 של שטח מעובד או חלק מהם׳ בחדשים

 אפריל—נובמבר 15 —
 מעל ל־10 מ״ק מעל להקצבה, תיווסף הכמות

- לשימוש לפי פריט 7(1)
 (ב) בבנין בן מספר דירות עם גינה משותפת,
 התצרוכת הכללית תחולק בין יתידות הדיור

 שבבנין שאליהן צמודה הגינה.
 (3) • לחקלאות׳ לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 העיריה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 15 1.50

־ — ־׳־ • ־ ־ 3 ־ י־ 0 ־ . ־ ־ ל לכמות המוקצבת ־ ע מ  ־ :
 (4) לבתי מלון, לפנסיונים, לבתי חולים, למרפאות

 ולבריכות שחיה 30 3
 (5) למוסדות 35 3.50

 (6) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון הפקת של

 העיריה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 18 2.50

 מעל לבמות המוקצבת 30 —
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון הפקה של

 העיריה 30 3.50
 (7) לבתי מלאכה 45 4.50

 (8) - למשרדים, לבתי עסק ולכל שימוש אחר שלא
 פורט במקום אחר בתוספת זו 70 5
 (9) לחנויות דגים 35 3.50
 (10) לבניה 90 4.50

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) — 15״.

 2. לחזק עזר זה ייקרא ״חזק עזר לאשקלון(אספקת מים)(תיקון), תשל״׳ב—1971״.

ן ר י ב ה ל פ א  נתאשר. ז
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) ממלא מקום ראש עירית אשקלון

 (חט 884006)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

435 23.12.1971 , ב ״ ל מ ת ו ב ט ת 2788, ד.׳ ב ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקיס), 1945
 חוק עזר לחולון בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1
 המקומיות (מם עסקים), 1945־, מתקינה מועצת עידית חולון חוק עזר זה:

 1, בחוק עזר זה —
 ״מועצה״ — מועצת העיריה;

 ״עירית״ — עירית חולון;

 ״עסק״ — כל עסק, מלאכה או מקצוע מן הסוגים הנקובים בתוספת הראשונה;
 ״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתחום העירית;

 ״מועסק״ — לרבות כל אחד מבעלי העסק, משותפיו או ממנהליו העובדים בעסק, וכל
 אדם אחר העובד בו;

 ״מס״ — מס עסקים עירוני המוטל על פי חוק עזר זה;
 ״ראש העיריה״ — לרבות כל אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
 ״מספר המועסקים״ — המספר הכולל של המועסקים בכל המשמרות במשך השנה הקודמת;
 מתלמד ייחשב כמועסק למחצה, אולם אם מספר המועסקים למחצה כאמור הוא בלתי

 זוגי, ייחשב אחד מהם כמועסק שלם;
 ״מתלמד״ — נער או נערה עד גיל שבע עשרה העובדים בעסק לצורך לימוד !

 ״מקום״ — בנין, מבנה, חנות, בית, מחסן, צריף, סככה, קיוסק או חלק מהם, או מקום אחר
 שבו עוסקים בעסק או הצמוד לעסק וכולל קרקע׳ בין גדורה ובין בלתי גדורה, ובלבד
 שאם עסק אחד נמצא במקומות אחדים הגובלים זה עם זה ברציפות, יראו את כל

 המקומות האלה כמקום אחד;
 ״חדרי׳ — חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 25 מ״ר; שטח נוסף של 25 מ״ר או חלק מזה,

 דינו כדין חדר נוסף; :
 ״מחסן״ — מחסן להחזקת סחורות לשם מכירה, עיבוד, שמידה או כמלאי בקשר לעסק!

 והמונח ״החסנה״ יתפרש לפי זה;
 ״עסק סיטוני״ — עסק שבו מוכרים סחורה לשם מכירתה שנית, כמות שהיא או לאחר

 עיבוד מלא או חלקי;
 ״עסק קמעוני״ — עסק שבו מוכרים סחורה ושאינו עסק סיטוני;

 ״אזור מסחר א׳״ — רחוב סוקולוב מככר סטרומה עד ככר השלושה ועד בכלל, רחוב
 שנקר, ככר וייצמן, רחוב וייצמן;

 ״אזור מסחרי ב׳״ — הגושים 6017 עד 6021, 6043, 6049, 6746, 6995, 6996, 7058,
 7059, 7070, 7126, 7132, 7160 עד 7176 ד7427, למעט הרחובות שפורטו באזור

 מסחרי אי;
 ״אזור מסחרי ג׳״ — כל יתר המקומות שלא פורטו באזורים האחרים;

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ׳׳ד, עמי 197. נ י מדי נ  1 די

דמ׳ 2. , ס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; ס״!ז 485, תשכ״ז  2 ע״ו־ 1945, תו
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 ״שנה״ — שנת כספים;
 ״שנה קודמת״ — השנה שקדמה לשנה שבעדה הוטל המס, ולגבי עוסק שהתחיל לעסוק
 בשנה שבעדה הוטל המס — התקופה מיום שהתחיל לעסוק ועד 15 בפברואר שלאחריו;
 ״שטח״ — שטח העסק במטרים מרובעים, בצירוף מחצית שטח היציע או האינטרסולל
 לרבות חדרי עזר ומחסנים שהם בשימוש לצרכי העסק באותו בנין; חדרי עזר —
 לרבות מחסנים שאינם נמצאים באותו הבנין של העסק — ייחשבו לצרכי חישוב המם
 כעסק נפרד« קרקע תפוםה, חצר, גינה, מדרכה וכיוצא באלה שמשתמשים בהם לצרכי

 העסק, ייחשבו לצרכי חישוב המם כמחצית השטח.

ת ה65 ל ט  2. (א) כל עוסק ישלם למועצה מם לכל שנה שבה עסק, או לכל חלק ממנה, בשיעור ה
 הנקוב בתוספת הראשונה, ובלבד ששיעור זה לא יעלה על 5000 לירות ביחס לכל מקום

 שבו הוא עוסק,

 (ב) התחיל עוסק לעסוק אחרי 30 ביוני ולפני 1 באוקטובר, ישלם אותה שנה
 75% מהמס; התחיל לעסוק אחרי 30 בספטמבר ולפני 1 בינואר, ישלם אותה שנה 50%
 מהמס; התחיל לעסוק אחרי 31 בדצמבר ולפני תום השנה, ישלם אותה שנה 25% מהמס.

 (ג) חדל עוסק לעסוק לפני 1 ביולי והודיע על כך לראש העיריה בהתאם
 לסעיף 4(ה), ישלם אותה שנה 25% מהמס; חדל לעסוק אחרי 30 ביוני ולפני 1 באוקטובר
 והודיע על כך לראש העיריה בהתאם לסעיף 4(ה) ישלם אותה שנה 50% מהמם; חדל
 לעסוק אחדי 30 בספטמבר ולפני 31 בדצמבר והודיע על כך לראש העיריה בהתאם

 לסעיף 4(ה), ישלם אותה שנה 75% מהמס.

 (ד) עוסק העוסק במקומות אחדים, ישלם מם לכל מקום ומקום שבו הוא עוסק.

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

 (ו) העוסק במקום אחד בעסקים שונים, או בעסק סיטוני וקמעוני ביחס לאותה
 סחורה, יראו אותו כעוסק בעסק אחד בלבד, והוא העסק ששיעור המס המוטל עליו הוא

 הגבוה ביותר. _ . .

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

 לעסוק בעסק החדש.

 3. (א) המס ישולם בשני שיעורים שווים: האחד ב־1 באפריל והשני ב*1 באוקטובר ו״ייים הספ
 של השנה שבעדה הוטל המם.

 (ב) עוסק שהתחיל לעסוק אתרי 30 באפריל אולם לפני 1 באוקטובר, ישלם את
 השיעור הראשון של המס תוך חודש מהיום שבו התחיל לעסוק, ואת השיעור השני תוך
 ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק, או ב־1 באוקטובר, הכל לפי התאריך המאוחר.

 (ג) עוסק שהתחיל לעסוק אחדי 30 בספטמבר, ישלם את המם המגיע ממנו
 בבת־אתת תוך חודש מהיום שבו התחיל לעסוק.

ת ו ע י ו  4. (א) מי שעסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן — יום הפרסום), ימסור ה
 .. לראש. העיריה הורעה על פרטי עסקו תוך. חמישה עשר יום מיום הפרסום.

 (ב) מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום, ימסור לראש העיריד. הודעה על
 פרטי עסקו תוך חמישה עשר יום מהיום שבו התחיל לעסוק.
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 (ג) מסר עוסק הודעה לראש העיריה כאמור בסעיפים ?,1נים (א) או (ב) ולאחר
 מכן התחיל לעסוק בעסק שלא נכלל בהודעתו או שחל שינוי אחר בפרטי הודעתו, ימסור
 לראש העיויה הודעה הדשה תוך חמישה עשר יום מהיום שבו התחיל לעסוק בעסקו

 .החדש או מהיום שבו חל שינוי כאמורי

 (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 העירית בטופס הקבוע
 בתוספת השלישית תוך חמישה עשר יום מהיום שבו חדל לעסוק.

 5. (א). ראש העירית 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 שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (א), ימלא אחר הדרישה הכלולה

 בו תוך הזמן הנקוב בו.
 (ג) כל עוסק ימציא לראש העירית, לפי דרישתו בכתב, כל קבלה שבידו על

 תשלום המם.
 (ד) ראש העידיה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקוש בתחום העירית 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.

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

 «»י 7, הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל מטעם העיריה.

 ענשיט 8, אדם —

 (1) 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 — קנס 100 לידות, זבמקרד, של עבירה נמשכת — קנס נוסף שתי לירות בעד כל
 יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש

 העירית. -

 בי־* 9, חוק עזר לחולון(מס עסקים עירוני), תשכ״ג—1963 י־ — בטל.

 הודאות יעבר 10, על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לסעיף 3, ישולם המס לשנת 1971/72
 תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם בעד שנת
 1971/72 על פי חוק עזר לחולון (מס עסקים עירוני), תשכ״ג—1963, ייחשב באילו שולם

 על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 תחייי 11, תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).

 השט 12, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (מם עסקים עירוני), תשל״ב—1971״.

׳ 3222.  3 ק״ת 1404, תשכ״ג, עמי 824 ; ק״ת 2103, תשכ״ו, עפ
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 תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

 בתוספת זו, מספר מכוניות, מספר ילדים בגן־הילדים, מספר חברים בקואופרטיב,
 מספר ראשי בקר, או מספר בעלי חיים, ייקבע לצרכי חישוב המס לפי המצב ב־1 באפריל
 של השנה; לא היה קיים העסק באותו תאריך, ייקבע המספר לפי המצב שהיה קיים 30 יום

 לאתר פתיחת העסק.

 1. חנויות לםוגיהו

 שיעורי המס לשנה בלירות

 אזור מסחרי ״א״

ג 11 נ ד ה ו  ס

 חנות ששטחה —
180 75 50 4  עד 25 מ״ר 0
ו 55 80 105 150 235 ״  מעל 25 מ

 אזור מסחרי ״ב״

ג 11 נ .נ ד ד, ו  ס

 חנות ששטחה —
 עד 16 מ״ר 17 22 35 45 75

ל 16 לד 25 מ׳׳ר 74׳ 35 45 65 105 ע  מ
 מעל 25 מייד 40 50 70 90 160

׳  אזור מסחרי ״גי

ג א ב ג ד ה ו  ס

ות ששטחה —  חנ
 עד 16 מ״ר 14 18 . 23 35 65
 מעל 16 עד 25 מ״ר 20 24 40 55 85

 מעל 25 מ״ר י 35 40 60 75 110

ג  י ת י א 1 ר ד, ע ם ק הסו

ר פ ס  ס
 סידור

 הסוג
ר פ ס  מ

ק ס ע ר ה ו א י י ה י ן ד י  ס

 1. אספקה חקלאית ג 15. חוטים וצרכי חייטיפ ג
 2, אופטיקאי או כלים אופטיים ו 16, חלב ודברי חלב ב
ן • ג• 17. ח מרי חשמל ואינסטלציה חשמלית ד  3. אופנה, סלו

ות נ  4. אופניים או חלקיהם, מכירה ג 18. חמרי בנין או כלי עבודה בקמעו
 5. רנדים משומשים ב ובלי מחסנים ר
 6. גזול, גלידה ב 19. טכסטיל ד
 7. ג׳ינטדיד, ג 20. טלוויזיה ה
י ספורט ג 21. ירקות ב דבר ' .8 
 9. דנים ב 22. כל־בו פרט למצרכי מזון ד
ת לא חשמליים נ ת ב 23. כלי בי ו . הזדמנויות, חנ  0נ

 11. וילונות ומצרכי דקורציה 24. כלי בית חשמליים _ ץ; ....
- ה  12. זרעים ב 25. כלי כסף וזהב
 13; זכוכית, כלי זכוכית או חרסינה ד 26, כפתורים ג
ות (ייצור, מכירה) ד 27, מזוודות, ארנקים ג י  14. חז
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ג ק הסו ס ע ר ה ו א י ג ת ק הסו ס ע ר ה ו א י י ת 5 6 0 

 סידורי סידורי

לת עם רשיון למשקאות משכרים ג 43. פרחים ב  28. מכו
לת ללא רשיון למשקאות משכרים ב 44. צבעים ושמנים ג  29. מכו
ת ד 45. ציוד סניטרי ה ו  30. מזכרות, חפצי אמנ
ס ג 46. צמר או דברי צמר ג  31. מכשירי כתיבת, ספרי
 32. מלבושים מוכנים ד 47. צעצועים ג
ת ג רו  33. ממתקים ב 48. צרכי סנדלרות, עו
 34. מסגרות, מראות ד 49. קפה — מכירה, קליד. ג
 35. מספוא ב 50. קרח ב
ת ב 51. רדיו ה ו ע ע מ ק  36. משקאות משכרים, ב
 37. נעליים ג 52. רהיטים ה
 38. נקניקים ג 53. שעונים ג
 39. ספרים בלבד א 54. שטיחים ג
 40. עגלות ילדים ג 55. תמרוקים ד
גות ודברי מאפה ג 56. תכשיטים ד  41. עו
 42. פורמאיקה, מכירה ד 57. תקליטים, כלי נגינה ד

 2. מלאכה ־

 שיעורי המס למלאכה לא ממוכנת לשנה בלימת

 ס ו ג א נ נ

עסק ראשון 10 15 18  מו
 2 מועסקים 21 36 45
 לכל מועסק נוסף 19 21 23

ג  הסו
ר פ ס  מ

ק ס ע ר ה ו א י  ת
 סידורי

ק הסוג ס ע ר ה ו א י י ת ; : פ ;  נ

רי דו  סי

 1. אופה א 21. מקררים חשמליים, תיקון ג
ן ב 22. נגר א קו  2. אופניים, תי
 3. אופנועים, תיקון ג 23. נפח כ
 4. אורג א 24. סייד א
ה א 25, סנדלר א מ ר  5. א
 6. ארנקים או מוצרי עור שונים א 26, עגלות ב
ד ב 27. פחח ב  ד. דקודטו
 8. זגג ב 23. צבע ב
 9. חייט א 29. צורף ב
 10. חרט ב 30. צייר שלטים ב
 11. חשמלאי נ 31. ציפוי כסף כ
ד א 32. צלם א י ו  12. כ
ות א 33. צעצועים כ  13. מטרי
 14, מסגר 3 34. רדיו, תיקון ג
ז העיד ב 35. רפד ב כ ר מ  15. מספרה לגברים ב
ות א 36. שען ב נ  16. מספרה לגברים בשכו
 17. מספרה לגברות, פדיקור, מניקור׳ מסג׳, 37. שרברב ב
פרת שמלות, לבנים וכיוצא באלה א  במרכז העיר ־ ג 38, תו
פרת חזיות ג ות כ 39. תו נ ת בשכו ו ר ב ג  18. מספרד, ל
 19. מעגילה חשמלית א 40. תפר ב

 20. מוצרים פלסטיים ב
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 3. - מפעלי תעשיה או מלאכה

 שיעורי המס לשנה בלירות

ג א׳ | ב׳ ו ס ה ג א׳ | ב׳ | • ו ס  ה

 מספר המועסקים —
 1 15 20 51 עד 55 720 900
 2 25 40 56 עד 60 780 980

 3 45 59 61 עד 65 840 1055
 4 60 75 66 עד 70 900 1315
 5 75 95 71 עד 75 960 1405
 6 90 115 16 עד 80 1020 1490

 7 105 160 81 עד 85 1080 1580.
 8 120 185 86 עד 90 1330 1665
 9 165 205 91 עד 95 1400 1755
 10 180 230 96 עד 100 1470 1845

 11 עד 15 240 300 101 עד 125 1645 2050"
 16 עד 20 300 380 126 עד 150 1820 2260
 21 עד 25 360 455 151 עד 175 2000 2470
 26 עד 30 420 530 176 עד 200 2170 3060
 31 ער 35 480 600 201 עד 225 2345 3300
 36 עד 40 540 680 226 עד 250 2520 3540
 41 עד 45 600 755 251 עד 275 3080 3780
 46 עד 50 660 830 276 ומעלה 5000 5000

 תיאור המלא כה !!ו ה תעשיה

 טבק, עיבוד א
 טרום בטון ב
׳ א  סריקוטז
א ם י מ ו ל ה  י
 כלי אלומיניום ב
 כלי כסף, מכסף ב
 כימיקלים שונים ב
 כפתורים א
 כריכה א
 מאווררים ב
 מאפיה רגילה י א
 מאפיה מכנית ב
ת ב  מברשו
 מגרסת צדפים א
 מדחסים ב

ן טרקטורים  מוסך, בתי מלאכה לתיקו
 ושיפוץ כלי רבב מכל המינים ב
 מטוויה ב
 טרנזיסטורים, מכשירים אלקטרוניים ב
ת למשקפיים או מוצרי אופטיקה ג רו  מסג
 מגבסד• קיטור א
ת שונות או חלקיהם ב ו נ  מכו
 מכניקה עדינה ב
 מכשירים לניצול קרני שמש ב
 מלט או מוצרי מלט א
 מצרכי מזון — ייצור, שימור או עיבוד א
 מקררים חשמליים — ייצור או תיקון "ב

 הטוג ו- 1•

 ב 28.

 ב 29.

 ב 30.

 ב 31.

- ב 32.
 ב 33,
 א 34.
 א 35.
3  א 6
 ב 37.
 ב 38,
 ב 39.
 ב 40.
 כ 41.
 ב 42.
 ב 43.

 א
 כ 44.
 א 45.
 כ 46.
 ב 47.
 ב 43.
 ב 49.
 ב 50.
 ב 51.
 ב 52.
 ב 53.

 היאור המלאכה או וזתעשיה

 1. אזבסט, או מוצרי אזבסט, נירוטטה
 2. אלכוהול

 3. אמאיל
ת לו  4 אמפו

 5. ״ אקומולטורים
ות או משאיות י נ  6. ארגזים למכו

 7. אריזת מצרכי בית או מזון
 8. אריגה

 9. ארנקים
 10. אשפור

נורות  11. בידוד צי
 12. בית דפוס

 13. גבישים
 14. גומי או מוצרי גומי

 15. גילבון
 16. גלילי דפוס

 17. גר דיים
 18. דודים

 19. הלבשה, תפירה
 20. הדפסת בדים

 21. זכוכית
 22. חומץ

 23. חלקי אינסטלציה חשמלית
 24. חמצן

 25. חמרי בידוד
 26. המרי חיטוי

 27. חצץ
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ת מכל המינים ב 67. צמר עץ, סלע ב  54. משקאו
 55. מוצרי מתכת ב 68. צעצועים ב
ת ב  56. נגריה א 69. קופסאו
 57. נעליים ב 70. קרמיקה ב
 58. ניקוי כימי א 71. דדיו או חלקי רדיו ב
 59. נקניקים ב 72. שזירת חוטים ב
לת, עיבוד ב 73. שיש ד  60. סמרטוטים או פסו
 61. עגלות ילדים ב 74. שטיחים ב

 62. עמילן כ 75, שמיכות
ר (בורסקאות) או מוצרי עור א 76. שקי נייר או כל מוצר נייר ב  63. עו
ורי חשמל לבישול או לחימום ב  64. פלסטיקה או מוצרי פלסטיקה ב 77. תנ
 65. צביעת בדים, חוטים או חוטי צמר ב 78. תקליטים, פטיפונים, רשם־קול נ
, נייד זכוכית, דיו, מרק ב ן  66. צמר כ 79. דברי תמרוקים, סבו

 עפקימ שוגיפ

 המס
ק בלירות ס ע ר ה ו א י  ת

5000 

225 
300 

2 

95 
70 
55 

750 
300 
60 

150 
30 

445 
750 

1500 

675 
1000 
2000 

40 

100 
50 

 אוטובוסים המקיימים שירותים עירוניים
ניים  או ביךעירו

ת, נשפים, מסיבות, מועדון — ו נ  אולם לחתו
 ששטחו עד 180 מ׳׳ר

 ששטחו מעל 180 מ״ר עד 270 מ״ר
 ששטחו מעל 270 מ״ר, לכל מ״ר נוסף

 אטליז —
 באזור ״א״
 באזור ״ב״
 באזור ״ג״

 ביטוח —
ות או סניף כנ  משרד, סו

 סוכן עם משרד
כן בלי משרד  סו

ת החלמה, בית חולים או כל  בית הבראה, בי
 מוסד רפואי פרטי אחד —

 עד 5 חדרים
 מעל 5 חדרים, לבל חדר

קתו ליממה  בית חרושת לקרח שכושר תפו
נות —  בטו

 בלי חדרי קירור —
 עד 30

 למעלה מ־30 עד 50
 למעלה מ־50

 עם חדדי קירור —
 עד 30

 למעלד, מ־30 עד 50
 למעלה מ־50

ת, נגינה, ריקודים  בית ספר להתעמלו

נית  בית ספר לנהיגה, לכל מכו
 לכל אופנוע

.7 

.8 

 המס
ק בלירות ס ע ר ה ו א י  ת

ת ו ב ר  9. בית מרקחת המעסיק עובדים ל
 בעלים —

60 1 

100 2 

 3 ומעלה 150

ת קולנוע במרכז העיד —  10. בי
ת 1200 מו  עד 1000 מקו
ת 1500 מו  מעל 1000 מקו
ות מרוחקות 600 נ  בשכו
 קייצי 400

 11. בית קפה, מזנון, מסעדה
 באזור ״א״ ללא רשיון למכירת משקאות

 משכרים, ששטחו בסייר
 עד 30 20
 מעל 30 עד 50 40
 מעל 50 עד 80 50
 מעל 80 עד 120 75
 מעל 120 95

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים
 ששטחו במ״ר —

 עד 30 40
 מעל 30—50 45
 מעל 50 עד 80 65

 מעל 80 עד 120 115
 מעל 120 180
ספת 80  בעד אולם ריקודים, תו

ר ״ב״ ו׳׳ג״ ו  בית קפה, מזנון, מסעדה באז
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים

 ששטחו במ״ר —
 עד 30 15
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 המס
ק בלירות ס ע ד ה ו י א  J J ת

j ר ט o o O 

 הטס
ק בלירות ס ע ר ה ו א י  ת

 מעל 30 עד 50 20. 23. חשמל, אספקה או חלוקה 5000

300 

125 

400 
1750 
3000 

195 

60 

25 

20 
55 

25 
60 

100 
195 
400 
795 

300 

1750 
2625 
5000 

260 
375 

200 
75 

300 
600 

65 
15 

375 

נות או  טבק, סיגריות, — מבירה בסיטו
 חלוקה לקימעונאים

 ירקות, חלוקה מסיטונאי לקימעונאי או
ות נ  מכירה בסיטו

ת דגים, בשר, ן לרבו ו  כל־בו למצרכי מז
פידות —  ירקות ו

 ששטחה עד 180 מ״ר
 למעלה מ־180 עד 500 מ״ר

 למעלה נר500 מ״ר
לת ואטליז בלבד ושטחו של  מצרכי מכו

 העסק עד 180 מ״ר

סמך  מהנדס, אדריכל או מודד מו

נית  מו

קת חלב, נפט, קדח בעגלה, לכל מחלק  חלו
ית נ  קרח במכונית, לכל מכו

לל מחסנים לגרוטאות,  מחסנים שונים — כו
י במ״ר — ו לת או החסנה — ששטחו הבנ  פסו

 ער 20
 למעלה מ־20 עד 30
 למעלה מ־30 עד 50
 למעלה מ־50 עד 150

 למעלה מ־150 עד 300
 למעלה מ־300 עד 1000

ו מעל 1000 מ״ד,  לכל דונם או הלק ממנ
ספת  תו

ור בלירות  מים, אספקה לפי המחז
 בשנה הקודמת —

 עד 250,000
 למעלה מ־250,000 עד 350,000

 למעלה מ־350,000

 מכבסה אוטומטית, לכל מכונה או תא כביסה

לת או ממתקים בסיטונות, ששטחה —  מכו
 עד 40 מ״ר

 למעלה מ־40 מ״ר

 מלון, לכל מיטה

ן רנטגן, מעבדה —  מכו
 עד 3 מועסקים

 מעל 3 מועסקים, לכל מועסק נוסף

.24 

.25 

.26 

.27 

.28 

.29 

.30 

.31 

.32 

.33 

.34 

.35 

ות, אופנועים, מכירה — 36. י נ  מכו
 בחבות

 במגרש

 37. מרפא שיניים או טכנאי שיניים —
ת בעל ו ב ר  למועסק אחד ל

 לכל מועסק 'נוסף

נות  38. משקאות משכרים בסיטו

40 
55 
75 

20 
25 
45 
85 

110 
70 

3300 
5000 

750 
900 

400 
225 

1000 
1750 
3000 

40 

- 50 

15 
20 
45 

12 

18 
40 
55 

25 

300 

375 

 מעל 50 עד 80
 מעל 80 עד 120

 מעל 120
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים

 ששטחו במ״ר —
 עד 30

 מעל 30 עד 50
 מעל 50 עד 80
 מעל 80 עד 120

 מעל 120
ת . פ ס ו  בעד אולם ריקודים, ת

 בפרט זה, ״אזור* כפי שהוגדר בהיטל המסים.

12 

13 

14 

16 

ו —  בית קירור ששטח רצפותי
 עד 500 מ׳׳ר

 מעל 500 מ׳׳ר

ת דלק —  בנזין, תחנ
. ה כ י  בלי ס

 עם סיכה

 בנזין, נפט, שמן או דלק אחר —
ות נ  מכירה בסיטו

 י מכירה במחסן

 15. בנק או אגודה לאשראי, קופה או כל מוסד
 אחר, משרד או סניף בנקאי המעסיק —

 עד 4 עובדים
 מ־5 עד 10 עובדים

 מ־11 עובדים ומעלה

י מספר פ  גז, אספקה לבישול ולחימום, ל
ת, ובלבד שכאשר הגז המסופק  הלקוחו
 למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות

 כלקוח אחד —
ת או ו ח ו ק  עד אלף לקוחות, לכל 100 ל

 חלק מהם
ת — לבל מאד, לקו ו ח ו ק  למעלה מאלף ל

 חות או חלק מהם

 גן ילדים פרטי —
 מ־6 עד 8 ילדים

 מ־9 עד 15 ילדים
 מ־16 ילדים ומעלה

רת מצרכים  דוכן למכי

ית — נ  הובלה, לכל מכו
לל ות משקל כו נ  עד 1£ טו

נות משקל כולל  מעל 1£ עד 3 טו
ות משקל כולל נ  מעל 3 טו

ות, לכל חדר נ  20. משרד להנהלת חשבו

נות רקר — אספקה בסיטו  21. זיפזיף, חצץ, קו

ות, נ  22. ממרי כנין — מכירה או אספקה בסיטו
 כולל מחסנים

.17 

.18 

.19 

443 i23.12.197 ,ת , ד,׳ בטבת תשל״ב ו נ  2788קובץ התק

http://23.12.197i


 המפ
ת רו  בלי

ק ס ע ר ה ו א י  ת
 המס

 בלירות
ק ס ע ר ה ו א י  ת

ית שאושרה על ידי מהנדס  בהתאם לתכנ
 העיר ואחרי שהושלמה בנייתו של השלד

ת —  החיצוני של קומה אחת לפחו
 לכל חדר —ן

 עד 10 חדרים 12,50
 למעלה מ־10 עד 100 חדרים 15
 למעלה מי100 עד 200 חדרים 17,50
 למעלה מ־200 חדרים 20

ת לאישור י מ  במקדה שהדין פוטר מהגשת ה
 מהנדס יעיר, מספר החדרים לפי מצב הבניה.

 57. קבלן או קבלן משנה המעסיק עובדים
 שכירים והמבצע בתחום העיריה עבודות
 אינסטלציה, חשמל, סלילת כבישים, מדר
 כות׳ חפירה, ביוב, תיעול, קידוח, הכשרת
 קרקע להנחת קווי מים ועבודות כיוצא

ר בלירות בשנה — ו  באלה, לפי המחז
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 30,000

 למעלה מ־30,000 עד 180,000, לכל
ספת  10,000 או חלק מהם, תו

 מעל 180,000, לכל 10,000 או
ת פ ס ו  חלק מהם, ת

ת כביסה או ניקוי כימי ל ב  58. ק

 59. קונדיטוריה

נות  60. קונדיטוריה ומכירה בקמעו
 באותו מקום

ת ו נ  קונדיטוריה ומכירה בקמעו
קפה  באותו מקום ו

ב  61. קיוסק בבנין, בבית עינוג או בקרן רחו
 או בככר מרכזית

 קיוסק בבנין קולנוע בשכונה
 קיוסק במרכז העיר

ות נ וסק בשכו  קי

 62. רופא או רופא שיניים עם מקום
 לקבלת חולים

 לכל מועסק נוסף

 63. רפת, לכל ראש בקר

ת לשם הבאתם לשחיטה ו מ ה קת ב  64. מקום להחז
 למטרת מכירתן שנית כבשר, לכל ראש

30 
70 

110 

75 

125 

45 

75 

125 

175 

70 
35 
25 
20 

60 
15 

1 

 65. תרגומים, הדפסות משרד 25

 39. משדד להימורים 100

 40. משרד להשכרת רכב 125

מת 100  41. משרד לפרסו

רת כרטיסים לבתי עינוג 40  42. משרד למכי

 43. משתלה ששטחה —
 עד 500 מ״ד 25

 מעל 500 מ״ר, לכל 500 מ״ר נוספים
 או חלק מהם 40

 44. מתווך — מגרשים, בתים — עם משרד —
ת הבעל 225 ו ב ר  מועסק אחד ל
 לכל מועסק גוםף 225
 מתווך בדירה 75

ת —  45. סובן מצרכי מזון או משק הבי
 עם רכב ממונע 70
נע 35  בלי רכב ממו

ת נסיעות 150 ו נ כ  46. סו
ת נסיעות עם השכרת רכב 250 ו כנ  סו

 47. סיד — כיבוי, מכירה 50

ן ליופי —  48. סלו
 מועסק אחד 50
 2 מועסקים 70
 לכל מועסק נוטף 19

הספקת ת ו ו מנ ת הז ל ב ק ות או משרד ל  49. חנ
רות 180 סחו  מצרכים ו

 50. עבודות חפירה לכל דחפור 150

 51. עורך־דין —
 מועסק אחד י 80

 2 מועסקים 100
 לכל מועסק נוסף 25

ת עם משרד 25 ו ט ו  52. עתונים, ס

 53. תנות לצרכי צילום —
 מועסק אחד י 35
 לבל מועסק נוסף 20

 54. פיס — הגרלות, מכירה במשרד, קיוסק 20

דות אינסטלציה,  55. קבלן או קבלן משנה לעבו
 חשמל, שאינו מעסיק עובדים שכירים 100

 56. קבלן בנין או קבלן משנה, לפי מספר
 החדרים שבנייתם מבוצעת באותה שבה

ת תשל״ב, 23.12.1971 ב פ ת 2788, ה׳ ב ו נ ק ת  444 קיבץ ה



 תוסגו! עוגיה
 הודעה

ס עסקים עירוני), תשל׳׳ב—1971 מ ) ן ו ל ו ח  לפי סעיף 4 לחוק עזר ל

 לכבוד .
 ראש עירית חולון

ם מטה מי החתו ם/ ו החתו /אנ י  אנ
ק העזר את ם בזה בהתאם לסעיף 4 לחו י / סר ם עירית חולון, מו ים במלאכה או בעסק בתחו  העוסק/

: ם י א ב  ההודעה והפרטים ה

 1. מען מקום המלאכה או העסק (אם ישנו מקום כזה)

ב מס׳ טלפון מס׳  רחו

: ם ת ו ה מ  .3 תיאור המלאכה או העסק, טיבם ו

 3. שם המלאכה או העסק או שם הפירמה

ת המנהלים במקרה של חברה, קואופרטיב, ת האנשים העוסקים במלאכה או בעסק (או שמו  4. שמו
 או אגודה אחרת):

ת מגוריהם של האנשים העוסקים במלאכת (או של המנהל במקרה של חברה, קואופרטיב,  5. מען מקומו
 או אגודה אחרת):

ן מם׳ ב מם׳ טלפו  רחו

ב מס׳ טלפון מס׳  רחו

ב מם׳ טלפון מס׳  רחו

. מס טלפון מס׳ ב .  רחו

. , מס. טלפון מס׳ . ב ו ח  ר

 רחוב מס טלפון מם׳

: ( ה ז פ כ ו ק  5<. דמי השכירות השנתיים המשתלמים בעד מקום המלאכה או העסק (אם ישנו מ

: ק ס ע י המלאכה או ה  7. מספד החדרים התפוסים על ע

 8. המספר הבולל של המועסקים בעסק :

: ק ס ע  9- ההון הרשום של ה

: ק ס ע ם של ה ו ת ח  10. ההון ה

: ת ר ח  11. . האם עוסקים במלאכה או בעסק — יחיד, שותפות, חברה, קואופרטיב או אגודה א

ת אחרים — המען של אותם מו ת במקו רו י מחזיק מחסני סחו ק ס ע ב ' ו  12. אם העוסק במלאכה א
ם: ת האחרי מו  המקו
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ק במלאכה או בעסק האמורים ביום לחודש 197, ו לעסו נ /  13. אני/אנו התחלתי

ם: רי  והמלאכה או העסק האמו

י היום ד,1״ל ; ם לפנ ה ב / ו ו ב נ /  (א) לא ע0קתי

ר י היום הנ׳׳ל עסק בהם הא׳ שמכר/העכי  (ב) לפנ

ו ביום לחודש 197. נ ל /  את המלאכה או העסק לי

ו לעסוק במקום האמור במלאכה או בעסק של נ / ו התחלתי /אנ י  14. אנ

ו עד יום לחודש 197. נ / סף על המלאכה או העסק שעסקתי ו נ  חלף/

 תאריך התימה
 חותמת' הפירמה

 תוספת שלישית

 הודעה

ם עסקים עירוני), תשל״ב—1971 מ ) ן ו ל ו ח ק עזר ל  לפי סעיף 4 לחו

 לכבוד
 ראש עירית חולון

ם מטה מי החתו ם/ י/אנו החתו  אנ

ו מלעסוק במלאכה נ / ם הודעה כי ביום לחודש 197 חדלתי י / סר  מו

ב מם׳ ששמם הוא (שם המלאכה או הןיסק)  או בעסק כרחו

 ותיאורם, סיכם ומהותם הם

רקו ביום פו ו ו סל ים כי המלאכה או העסק האמורים חו ו מצהיר/ נ / י נ כן הנ  2. ו

ת המלאכה או העסק ו א נ / ו ולא העברתי נ / י/אנו לא מכרתי כי אנ  לחודש 197 ו

ת בהם לכל אדם שהוא. כו  האמורים או כל ז

ו עבר הו / ו מכר ת כל זבות בהם, נ ו מצהיר/ים כי המלאכה או העסק האמורים, לרבו נ / י נ כן הנ  3. ו

׳ה  למר/לה׳

 מ החל מיום לחודש .197.

ת המחסן ו את המלאכה או העסק האמורים או א נ / ים כי העברתי  4. אני/אנו מצהיר/

כי אמשיך ב מס׳ טלפון מס׳ ו  לרחו

 במלאכה או העסק האמורים או להחזיק במחסן במקום החדש.

 תאריך חתימה

 חותמת הפירמה

ל ו ן י ס א ח נ  נתאשר. פ
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971); ראש עירית חולון

 (חמ 87418)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לרחובות בדבר תיעול

, מתקינה מועצת עירית 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות
 רחובות חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זד, — הגייימ י

 ׳׳אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים המים העליונים אל התעלה׳ שקבע אותו המהנדס •
 כאזור לאיסוף מי הגשמים או מים עליונים ז

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס׳ או שהיד, מקבלה או היד,
 זכאי לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, או המשלם ארנונות לעירית או מסי ממשלת
 ביחס לנכס, בין בזהותו הוא ובין בסוכן׳ כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס, ובין שאיננו הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכם למעשה ובין אם לאו,

 וכולל.שוכר או שוכר־משנד, ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים1

 ״התקנת תיעול״ התקנת תעלות ניקוז לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים לרבות
 עבודות ופעולות אלה: . ,. ._

 (1) חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון׳ הקמתם מחדש,
 עקירת עצים, •הריסת קירות, גדרות או מבנים אתרים, בנייתם מחדש, בנייתם
 ושינויים של קירות תומכים או אבני שפה׳ גשרים, גשרונים, מעבידי מים, הקמתם,
 בנייתם מחדש ושינויים, הנחת צינורות, בניית תאי בקורת, תאי קיבול למי גשמים,

 תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול;

 (2) הכנת תכניות התיעול וההשגחה על ביצוע העבודות!

 (3) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה 1

 ״מהנדס״ — מהנדס העירית, לרבות מי שמהנדס העיריה, העביר אליו בכתב את סמכויותיו.
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ז

 ״מועצה״ — מועצת העיריה;

 ״עיריה״ — עירית רחובות{

 . ׳׳נכס״ — כל בנין או קרקע, למעט רחוב;

 ״ראש העירית״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
• » ן ת צ ק  עזר זה, כולן או מ

 ״תעלה* — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים, לרבות צינור׳ אבזר,
 תא בקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל דבר המהווה חלק מתעלה או הקשור בה.

ל  2. החליטה המועצה על התקנת תיעול, יודיע ראש העיריה על ההחלטה לבעלי'הנכסים, . הייעה ט

ו  או יפרסם הודעה על כך באחד העתונים היומיים הנפוצים בתחום העיריה. החלטה להת?י
 תיזןזל

ל 1' ת תיעו ר ג  3. (א) בעל של נכס שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8 ישלם לעירית אגרת תיעול. א
 בשיעורים שנקבעו בתוספת.

ח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197, ס ת ישראל, מ נ י מדי נ  1 די
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 (ב) האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה על
 "סכום האגרה המגיע ממנו או תוך שלושים יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול׳ הכל
 לפי המועד המאותר יותר. תעודה מאת המהנדס בדבר מועד תחילת העבודה תשמש ראיה

 לדבר.

 4. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים
 בתוכה אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העידית ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מים דלוחים, כל פסולת תעשיה או
 כל נוזל אחר.

ת ל ע ת  מיפול ב

 5. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות
 סעיף 4, לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתד, נתונה לפני

 שנעשה המעשה.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה בה
 יש לבצען.

 (ג) מי שקיבל הודעה כאמור תייב למלא אחריה.

 6. (א) ראש העיריה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה הדרושה
 לשם החזרת תעלה למצב שבו היתד, נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף 4.
 בוצעה עבודה כאמור, רשאית העירית לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את ההוצאות

 הכרוכות בכך.

 (ב) תעודה מאת ראש העירית על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר•

 7. (א) ראש העיריה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, להיכנס בכל עת סבירה לכל
 נכס, כדי לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהמועצה

 רשאית לבצע לפיו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו ולא ימנע אותם מהשתמש
 בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).

 8. 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 לאתרונה לאחד
 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 עסקו הרגילים או הידועים
; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה  לאחרונה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה׳ או נתפרסמה בשני עתונים

 יומיים הנפוצים בתחום העיריד, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד, העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או

 אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 דרישה לביצוע
רת  העבודה להחו
 !זע לה לקדמותה

 ביצוע עבירה
 על ידי העיריה

 רשות כגי8זז

רת הודעות  טסי

 עונשין

 10. לחוק זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (תיעול), תשל״ב—1971״.
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 תוספוז

 (סעיף 3)

 אזור א׳

 הגושים החלקות

 3647 63 עד 78.

 3648 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 81׳ 213 עד 226.

 3655 33 עד 40, 94, 153 עד 155, 383 עד 404, 408, 409.

 3658 4, 6, 8, 217, 218, 221 עד 226׳ 235, 236, 299, 300.

 3694 69 (חלק מחלקה), 72 (חלק מחלקה), 73׳ 122, 129, 136, 143.

 22, 23, 35, 36, 46, 47, 111 עד 115, 264.

 1׳ 2, 23 (חלק מחלקה), 30 עד 34, 36 עד 45׳ 47 עד 55, 74 עד 85,
 129 עד 137, 139 עד 154, 171 עד 179׳ 183 עד 204, 206 עד 227,
 230 עד 248, 264 עד 267, 284 עד 286, 307 עד 441,323 עד 451,
 457, 458, 461, 462׳ 491 עד 493, 495 עד 501, 503 עד 506, 508
 עד 510, 513 עד 550, 558, 562 עד 595, 600 עד 602׳ 604׳ 605,
 608 עד 612, 615 עד 657, 662 עד 674, 677׳ 678, 682 עד 692,
 696 עד 706׳ 716 עד 719, 721 עד 733, 763, 765, 770 עד 772,

.778 ,777 

 3702 כל חלקת בניה פרט לחלקת 112 עד 114.

 3703 3, 6, 7, 11 עד 15, 18 עד 27, 29 עד 35, 37 עד 40, 46, 48, 49,
 51, 52, 57, 58׳ 60 עד 63׳ 65, 67 עד 69, 75 עד 79׳ 85, 88 עד 90,
 100 עד 112, 115׳ 117׳ 119, 121, 125 עד 127, 130, 131, 133 עד
 139, 143 עד 146, 151, 152, 160, 163, 166, 169 עד 171, 174,
 175, 181 עד 183׳ 188׳ 190, 194, 201 ער 203, 206׳ 209, 210,
 212, 214 עד 217, חלק מ־220, חלק מ־221, 230, 239, 240׳ 243׳ 245
 עד 250, 252 עד 255, 257, 260, 261, 264, 265, 268, 270 עד 273,
 | 276 עד 281׳ 283 עד 285, 288 עד 290, 292, 294 עד 299, 302, 307,
 310, 315 עד 319, 330 עד 335, 337 עד 344, 346׳ 352 עד 358,
 360, 361, 365 ער 379, 381, 382, 385 עד 387׳ 390׳ 394 עד 400,
 403 עד 411 413 עד 415׳ 420, 424 עד 435, 439, 440׳ 444 ער 451,
 453, 454 459 עד 472, 476 עד 482, 485 עד 492 496 עד 501,
 503 עד 512׳ 514, 516 עד 519, 521 עד 531, 533 עד 537,
 539 עד 544, 547 עד 595, 597 עד 600, 604 עד 608,
 612 עד 616, 628, 629, 640 עד 643, 646 עד 665, 667,
 668׳ 670, 671׳ 676 עד 680׳ 684, 686 עד 693, 695,
 697 עד 703, 705, 713, 714, 717, 718, 720, 721, 723׳ 724, 726
 עד 747, 749 עד 757, 760, 761, 764, 765, 768, 770, 772
 עד 774׳ 776 עד 780, 782, 784 עד 792, 794 עד 801, 804, 806

! תשל״ב, 23.12.1971 449 פבו ת 2788, ד.׳ נ ו נ ק ת  קובץ ה



 החלקות

 עד 808, 812, 814 עד 818, 820 עד 824, 827 עד 832, 835, 837 עד*
 846, 848 עד 851, 853, 854, 857 עד 859, 861, 862, 880, 899,
 914׳ 915׳ 918 עד 922, 925 עד 934, 936, 938, 952, 953, 973,
 978׳ 979, 982 עד 986, 988 עד 992, 995, 996, 998, 1004, 1006 עד
 1015, 1018, 1019, 1022 עד 1024, 1026׳ 1028, 1030, 1036 עד
 1039, 1042 עד 1044, 1046 עד 1050׳ 1052׳ 1054׳ 1065, 1066׳ 1068,

 הלק מ־1071.

 1, 2׳ 15, 17, 19, 25, 28, 29, 31, 32, 34 עד 36, 40 עד 44, 46, 48,
 50, 52, 54 עד 61, 73, 78 עד 88, 90׳ 103, 104, 113 (חלק מחלקה),
 118 (חלק מחלקה), 120, 122, 129, 130, 132 עד 135, 155, 156, 158
 עד 168, 170, 171, 174, 177, 181 עד 191, 193, 194׳ 196 עד 198,
 200 עד 202, 208, 210, 211׳ 213 עד 217, 219׳ 220, 223 עד
 235, 237, 240 עד 245, 249, 257, 259 עד 278׳ 281 עד 284, 86

 עד 292, 294, 297 עד 303, 306, 311,310, 316 עד 323 (חלק מחלקה),
 327, 336, 339, 341, 342׳ 344׳ 345, 363׳ 364׳ 378 עד 380, 382,
 384, 397׳ 398, 405, 406, 414׳ 428׳ 429׳ 434, 435, 437 עד 440,
 443 עד 493, 495׳ 501, 507, 509 עד 511 (חלק מחלקה), 516, 517,
 521׳ 529 עד 532׳ 534 עד 538, 547, 548, 553 עד 556, 562 עד

 567, 573׳ 575, 579, 585, 587, 589, 590, 593, 594.

 6 (חלק מחלקה), 8,7 (חלק מחלקה), 9 (חלק מחלקה), 10 (חלק מחלקה),
 11 (חלק מהלקה), 13 (חלק מחלקה), 14 (חלק מחלקה), 15 (חלק
 מחלקה), 17 (חלק מחלקה), 19 (חלק מחלקה), 25 עד 29, 70, 71, 74,
 75, 110, 130 עד 132, 154, 191׳ 198׳ 221 עד 224, 238 עד 241, 243
 עד 248 (חלק מחלקה), 250 עד 254׳ 278 עד 283׳ 286 (חלק מחלקה),

 293 עד 295׳ 315 עד 317, 337 עד 342׳ 380׳ 461, 462.

 אזור ב׳

 החלקות

«  ,11 12, 15 עד 22׳ 26 עד 40, 44 עד 62, 79, 84, 87, 91, 93, 6
 97׳ 100 עד 108, 110׳ 111, 113 עד 115, 117 עד 125, 128׳ 130,

.134 ,133 ,131 

 15׳ 18, 20, 22׳ 24׳ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38׳ 40, 42, 50 עד 87,
 89, 91 עד 141, 144 עד 171,146 עד 201,196 עד 212, 227 עד 229,

 233, 234, 236 עד 238, 245׳ 246, 248.

 ,12 21׳ 23, 24, 28, 31, 32.

 48 עד 53, 77, 104 עד 106, 78 עד 83׳ 108 עד 148, 152 (חלק
 מחלקה), 157 עד 160, 181 עד 187, 192 עד 266, 269 עד 275, 279,
 285 עד 290, 292 עד 302, 305 עד 382, 405 עד 407, 417, 426

 עד 430.

23,12.1971 , ת 2788, ה׳ בשבת תשל״ג ו נ ק ת  קובץ ה



 הגושים החלקות

 * 3658 9, 15, 17, 31, 36׳ 39 עד 41, 51, 52, 56, 58 עד 78 (חלק מחלקה),
 79 (חלק מחלקה), 88 (חלק מחלקה), 89 (חלק מחלקה), 90 (חלק מחלקה)
 עד 97, 100 עד 103, 105, 107, 108, 112, 114 עד 130 (חלק מחלקה),
 160 (חלק מחלקה) עד 170, 205, 206, 208 עד 215, 227 עד 234, 237
 עד 250, 252׳ 255 עד 281, 283 עד 289, 291 עד 296, 302 עד 315,
 320, 321, 323 עד 327, 329, 330, 332׳ 333, 337 עד 339, 341 עד

350 ,347 ,343 

 3659 חלק מחלקה 1.

 3678 4 עד 11,10,7 חלק מחלקה 17,12 עד 25,22.

 3680 חלק מחלקה 6, 7 עד 9, חלק מחלקה 10 עד 20, חלק מחלקה 23,
 ^ 24, חלק מחלקה 25, חלק מחלקה 30.

 3682 1, חלק מחלקה 2, חלק מחלקה 17׳ חלק מחלקה 18, חלק מחלקה 19.

 ־ 3694 9, חלק מחלקה 13, חלק מחלקה 18׳ 28׳ 34 עד 38׳ 41 עד 64׳ 66 עד־
 חלק מחלקה 69, 70, 71׳ חלק מחלקה 72, 77 עד 84, 86 עד 110,
 112 עד 114, 123 עד 128. 130 עד 135, 137 עד 142׳ 144 עד 165,
 183, 188 עד 204׳ 206, 208 עד 211, 213׳ 214, 216 עד 218, 220,

.227 ,226 ,221 

̂ 42 עד 45, 55, 66, 68, 70, 74, 77 עד 82,  3695 21, 22׳ 33׳ 35, 37, 38
 94׳ 95, 142׳ 147 עד 149, 201 עד 243.

 3696 חלק מחלקה 13,12,9,8, חלק מחלקה 15.

 3697 9, 10, 24, 26 עד 31,29 עד 33, 37 עד 43׳ 48 עד 64,60, חלק מחלקה
 66׳ 72 עד 78, 81 עד 85, 87 עד 91׳ 94, 95׳ 98 עד 102׳ 109׳ 110,
 116 עד 118, 121 עד 137, 144 עד 195, 200 עד 217, 224 ער 235,

 260 261, 265 עד 267, 270 עד 273.

 ^3698 13, 14, 20 עד 27, 29, 31׳ 33 עד 39׳ 43 עד 76, 78 עד 94, 96 עד
 114, 118 עד 125, 127, 136, 137 (מספרים זמניים לפי ת.מ. רח/74

 רח/3/74 ותכנית מדידה מתאריך 22.11.66). •
 28׳ 118 עד 190׳ 192 ! ה, ו, ז, ח, ט, י, יח, יט, כ, ל, מ (לפי ת.מ.

 רח/3/74 מתאריך 6.11.62).
 19,7׳ 72 עד 122 (לפי מפת גוש).

 3699 17׳ 32, 33, 38׳ 49 עד 70, 87, 88, 101 עד 104.

 3700 31, 33, 39 עד 80, 83 עד 92, 100 עד 148, 151, 152, 157 עד
 179, 189 עד 254, 257 עד 266׳ 269 עד 331.

׳ב, 23.12.1971 451 ׳ ת תשי ב ט ת 2788, די ב ו נ ק ת ץ ה נ ו  ק



 הגושים החלקות

 3701 חלק מחלקה 23, 56 עד 60, 62 עד 69׳ 93 עד 118׳ 120 עד 125,«
 158 עד 160, 164 עד 167, 170׳ 252 עד 263, 268 עד 283, 287 עד
 303, 324 עד 330, 332 עד 399, 403 עד 437, 463 עד 486, 511׳
 512, 679 עד 681, 693 עד 695, 739 עד 750, 755, 760, 761, 775•

.781 ,779 ,776 

 3702 112 עד 414
 3703 101, 155 עד 157, חלק מחלקה 221, חלק מחלקה 222, 232 עד 234,
 320, 321, 323 עד 325, 327, 455, 456, 458, 609 עד 611, 617,
 618, 621 עד 627׳ 706 עד 711, 758, 759, 762, 763, 836, 895, 900
 עד 912, 916, 939 עד 951׳ 958 עד 972, 974 עד 977׳ 993, 994׳

 1055 עד 1059, 1064, 1069, חלקה מחלקה 1071׳ 1072.
 3704 91, 93 עד 98, 100, 101, 105, חלק מחלקה 113, חלק מחלקה 118,
 136 עד 140, 142 עד 153, 179, 180, 238, 256, חלק מחלקה 323׳
 328 עד 334, 346 עד 361׳ 372 עד 375, 385 עד 394, 400, 408
 415 עד 423, 427, 430 עד 433, חלק מחלקה 511, 513, 515, 526,

 527׳ 539 עד 545, 551, 552, 558 עד 560.
 3705 2 עד 5, חלק מחלקה 6, חלק מחלקה 8, חלק מחלקה 9, חלק מחלקה
 10, חלק מחלקה 11, חלק מחלקה 13, חלק מחלקה 14, חלק מחלקה
 15, חלק מחלקה 17׳ 18, חלק מחלקה 19, 30, 37, 41, 42, 44 עד 67,
 69, 76 עד 92׳ 94 עד 101, 103 עד 109, 111 עד 128, 133 עד 153,
 155 עד 165, 167 עד 172׳ 181 עד 184, 186 עד 188, 190, 193 עד
 197, 199 עד 220, 226, 228 עד 231, 235׳ חלק מחלקה 248, 249׳
 255 עד 276, 284, 285, חלק מחלקה 286 עד 292, 296 עד 302, 304
 עד 314, 318 עד 365, 370 עד 374, 381, 385 עד 401, 410 עד 413

 415 עד 436, 439 עד 456, 464 עד 466.

 3816 14 עד 24, 26, 29, 30׳ 32׳ 34, 54, 56 עד 126, 130, 131, 133 עד
.215 ,208 ,206 

ם  גושים שלמי

 3652, 3653, 3656׳ 3681, 3683 עד 3687, 3733 עד 3735, 3769,
.3779 ,3778 

 תיעול לכל מטר מרובע של קרקע (כולל קרקע שעליה עומ1 בגין)
 אזור ב'
 בלירות

 אזור א׳
 בלירות

0.545 0.760 

ן מ ט כ ל ר א ו מ  נתאשר. ש
 ז׳ באב תשלי׳א (29 ביולי 1971) ראש עירית רחובות

 (המ 897120)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת 2788, ה׳ בטבת תשל״ב, 23.12.1971 ו נ ק ת בץ ה  452 קו



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב)* תשכ״נ-962ז

 חוק עזר ליהוד בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר ליהוד (ביוב), תשכ״ד—31964, יבוא: ""י**
ת פ ס ו ת  ה

 ״תוספת

 (סעיפים 12—3)
רות  ההיטל בלי

 1. היטל ביוב (סעיפים 2 ו־3)

 (א) ביב ציבזדי —

 לכל מ״ר קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 0.40

 לכל מייד של בניה עד 60 מ״ד 7

 מעל ל־60 מ״ר, לכל־ מטר מרובע נוסף 4

 (ב) ביב מאסף —

 לכל מ״ר קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין) 0.40

 לכל מ״ר של בניה עד 60־ מי׳ר 7

 מעל ל־60 מ״ר, לכל מטר מרובע נוסף 4״.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (ביוב) (תיקו?), תשל׳יב—1971״. 2 

ר ל ד ׳ א  נתאשר. י
 . כ״ג בחשון תשלי׳ב (11 בנובמבר 1971) ממלא מקום ראש המועצה המקומית יהוד

 ^ (זזפ 831307)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

׳ 256. ת ישראל, נוסדו הדש 9, תשכ״ה, עפ נ  1 דיגי מדי

 2 סייח 376, תשכ״ב, עמי 96.

ד, עמי 797.  3 ק׳׳ת 1545, תשכי

ת 2788, ה׳ בטבת תשל״ב, 23.12.1971 453 ו נ ק ת  קובץ ה



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

 חוק עזר לממ־׳יעים בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1 וםעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית מודיעים חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. בסוף התוספת לחוק עזר למודיעים (מס עסקים מקומי), תשכ״א—31961 (להא —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״מפעל לייצור בטון מוכן, לבל «3 — 0.25
 אך לא יותר מי5,000 לירות

 מחסן לחומרי הדברה 500״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה
 לשנת 1971/2 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל םכום
 ששולם על חשבון המם לפי חוק העזר העיקרי לשנת 1971/2 יראו אותו כאילו שולם על

 חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למודיעים (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ב—
."1971 

פפת ;תו ן ! קו  הי

לה  תהי

ר כ ע ת « ראו  הו

ם י ו ב ל ט י י ק ט ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מודיעים

 נתאשר.
 א׳ בכסלו תשל״ב (19 בנובמבר 1971)

 (וזמ 83951)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י י מד נ  1 די

ר 1954, חוט׳ 1, עמ׳ 115; ס״זז תשכ״ז, עמי 2.  2 עי

 3 ק׳׳ת תשכ״א, עמי 828; תשכ״ג, עט׳ 1254: תש״ל, עמי 300.

23.12,1971 , ת תשל״נ נ ט ת 2788, הי נ ו נ ק ת  קובץ ה

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
454 

 המחיר 96 אגודות


