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 פקודת מחאת נעלי חיים, 1945

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

ר ק ל ב ה ש ל ב ו ר ה ד ס ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־37 לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 י, וסעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־היים, 1945 2 (להלן — הפקודה), אני

:  מתהיז תקנות אלה

 1. בתקנות אלה —

 ״בקר״ — כמשמעותו בפקודה;

 ׳׳המופצח״ — המועצה לייצור ולשווק של בקר וצאן לבשר בע״מ;

 ״המנהל״ — מנהל לשכה מן הלשכות הוטרינריות האיזוריות של משרד החקלאות, או מי
 שהסמיך אותו מנהל השירותים הוטרינרים לענין תקנות אלה;

 ״מוביל״ — אדם המוביל בכלי רכב בקר בתמורה או בלא תמורה;

 ״מוסד משווק״ — כל אחד מהתאגידים האלה:

 תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע״מ!

 טנא, אגודה שיתופית מרכזיה לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ;
 עמיר ביעף בע״מ;

 מרבק, בית מטבהיים בע״מ;
 צפונית, מפעלי בשר בקר בע״מ;

 ״מפקח״ — כמשמעותו בפקודה;

 ״תעודת משלוח״ — תעודה המעידה על היתר להובלת בקר, בטופס שאישרה המועצה
 לפי תקנות אלה.

 2. לא יוביל אדם בקר בעצמו, על ידי סוכנו, מורשו, עובדו או בא־כוחו, אלא אם יש
 בידו תעודת משלוח שבה מולאו כל הפרטים לפי הוראות תקנות אלה.

 3. תעודות משלוח יהיו משני סוגים: האחד לפי יעד ההובלה לשחיטה (להלן —
 תעודת משלוח לשחיטת בקר) והשני — לכל מטרה אחרת שאינה שחיטת בקר (להלן —

 תעודת משלוח להחזקת בקר).

 4. מתן תעודת משלוח לשחיטת בקר, סירוב לתיתה, קביעת תנאים לנתינתה, התלייתה,
 שינויה או ביטולה מסורים לשיקול דעתה של המועצה, בכפוף להוראות הפקודה והוראות

 תקנות אלה.

 5. (א) סירבה המועצה לתת למבקש תעודת משלוח לשחיטת בקר, או התנתה את מתן
 התעודה בתנאים 'מסויימים, תודיע על כך למבקש תוך שבעה ימים מיום קבלת הבקשה

 ותנמק את תשובתה בכתב.

 איפור הובלת
י לי« ס  ג

 תעוות משלוח

 םוגיפ של
 מעורות משלות

 מתו תעודת
 משלוח לשחיטת

 ככד וביטולה

 פירזכ גתן
 תעודת משלוח

ו 1 ן  לשחיטת כי

 1 ם״דו תשי״זז, עמי 24.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155.
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 (ב) ;על החלטת המועצה לפי תקנת משנה (א) רשאי המבקש לעוור לפני הועדה
 שמונתה לפי •תקנה 25.

 6. (א) המועצה תספק למבקש, באמצעות מוסד משווק שהוא בחר, תעודות משלוה ־״־,הי תעודות
 י ץ , > י משלוח

ת ־-ר ט י ח ש  לשחיטת בקר, כשהן ממוספרות במספר סידורי, בפנקסים מכורכים של עשר תעודות משלוח ל
 בכל •פנקס (להלן — פנקס תעודות לשחיטת בקר).

 (ב) תעודת משלוח לשחיטת בקר תהיה בחמישה עותקים! ארבעת הראשונים יהיו
 ניתנים לתלישה, והעותק החמישי יהיה צמוד לפנקס ולא ניתן לתלישה.

 (ג) לעותק הראשון יהיה צמוד תלוש בקורת שיימסר למפקח לפי דרישתו•

 7. רשאית המועצה להוציא למבקש לפי בקשתו תעודת ׳משלוח בודדת לשחיטת בקר תעוות משלוח
 בארבע עתקים הניתנים לתלישה לאחר שהמבקש ימלא את כל הפרטים בתעודת המשלוח ־״•דת לשחיטת

 כאמור בתקנות 8 ו־9.

נ י טמ ׳  8. המקבל פנקס תעודות לשחיטת בקר או להחזקת בקר יטביע על כל עותק של תעודת י
 משלוח, במקום המיועד לכך, חותמת המציינת את שמו ומענו, ויציגו לבדיקה לרופא

 וטרינרי ממשלתי או למפקח לפי דרישתם.

 9. המקבל פנקס תעודות לשחיטת בקר או להחזקת בקר ימלא בכל תעודת משלוח, על מילוי 9ו8י2
 כל עתקיה׳ הפרטים כנדרש.

 10. (א) לא ישתמש אדם בתעודת משלוח לשחיטת בקר או להחזקת בקר יותר מפעם איסור שימוש
ר י י  אחת ולא ייעשה תיקון בפרטים שמולאו בה. ח

 ; (ב) נתגלה צורך לתקן פרט בתעודת משלוח, תבוטל התעודה על ידי כתיבת המלה

 ״מבוטל״ באותיות גדולות על כל עתקיה, ותוכן תעודת משלוח חדשה; אם כבר נתלשה
 התעודה בשעת גילוי הצורך בתיקונה, יוצמדו מהדש העתקים של התעודה המבוטלת לפנקס

 תעודות המשלוח במקומה, בהתאם למספרן הסידורי.

 שמידת תעודות
 11. ימי שברשותו תעודות משלוח או פנקס תעודות לשחיטת בקר או להחזקתו ישמור

 עליהם במשך שנה אחת לפחות מיום הוצאתן אם לא נדרש להחזירם לפני כן, כאמור משלוח ופגק־י
 תעודות

 בתקנה 26.
 12. אדם הרוצה להוביל בקר שלא לשחיטה, יודיע למנהל על כך ויבקש תעודה להובלת גקשח לתעודת

״ • י ״ • י משלוח להחזקת . , , , ״ , ״ , ״ « ״ _ 

ף ?  בקר לשם החזקה. 3

 13. מתן תעודת משלוח להובלת בקר שלא לשחיטה, סירוב לתיתה, קביעת תנאים ׳ מתו תעודת
ת משלוח להחזקת ו א ר ו ה  לנתינתה התלייתה, שינויה או ביטולה מסורים לשיקול דעתו של המנהל, בכפוף ל

 י י כסר וגיסדדה
 הפקודה והוראות תקנות אלה.

 14. החליט המנהל להיענות למבקש לפי תקנה 13, יוציא לו תעורת משלוח להחזקת תעודת משלוה
ייי  ראש בקר אחד בלבד. יהי"?י* ־

י אגדה כעד ת  15. בעד מתן תעודת משלוח להחזקת בקר, כאמור בתקנה 14, תשולם אגרה של ש
 תעודת משלוח

 לירות. , להחזקת 2קר
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 16. (א) המבקש תעודת משלוח להחזקת בקר, ימסור למנהל את הפרטים כאמור •
 בתקנות 8 ו־9, ויקבל מהמנהל שלושה עתקים כמפורט להלן:

 (1) עותק ראשון — המסומן ״מיועד למוביל״, בעד הקונה — לקונה;

 (2) עותק שני — המסומן ״מיועד למוכר״ — למוכר;
 (3) עותק שלישי — ללשכה הוטרינרית המחוזית באזור מקום מגוריו של

 הקונה;

 (ב) עותק רביעי יישאר בידי המנהל.

 17. הרוצה להוביל בקר לשחיטה יפנה למועצה ויציין בבקשתו כי המטרה היא הובלת
 בקר לשחיטה.

 18. (א) החליטה המועצה להענות למבקש לפי תקנה 17, תוציא לו, באמצעות מוסד
 משווק ולפי מען המבקש, תעודת משלוח לשחיטתם של עד חמישה ראשי בקר.

 (ב) המועצה תוציא תעודת משלוח נוספת לכל ראש בקר המיועד לשחיטה לגבי
 לא יותר מחמישה ראשי בקר נוספים.

 19. המבקש תעודת משלוח לשחיטת בקר, ישלם בעדה למועצה סכום של שמונה לירות.,

 20. המקבל תעודת משלוח לשחיטת בקר, ימלא בה את הפרטים לפי תקנות 8 ו־10,
 וימסור ארבעה עתקים ממנה כלהלן:

 (1) עותק ראשון — המסומן ״מיועד לבית המטבחיים״ — לבית המטבחיים;

 (2) עותק שני — המסומן ״למוביל״ — למוביל

 (3) עותק שלישי — למוכר;
 (4) עותק רביעי — למועצה.

 21. . מוביל בקר יציג את תעודת המשלוח לשחיטת בקר או להחזקת בקר בפני מפקח או
 רופא וטרינרי ממשלתי, לפי דרישתם.

 22. (א) המועצה תמציא למנהל פנקסי תעודות משלוח להחזקת בקר, כדי לאפשר
 למעוניינים לקבל תעודות משלוח בקרבת מקום מגוריהם.

 (ב) המועצה, תנהל יומן שבו תרשום את מספד פנקסי התעודות ומספרי תעודות
 המשלוח שנמסרו למבקשים, את סוגי תעודות המשלוח וכן פרטים בקשר לפנקסי תעודות

 משלוח שהוחזרו, אבדו או בוטלו.

 (ג) המנהל ידווח אחת לשלושה חדשים, על גבי טופס שתמציא לו המועצה, על
 פנקסי התעודות שקיבל ותעודות המשלוח להחזקת בקר שהוציא, תוך ציון כל הפרטים

 שתדרוש המועצה.

 23. (א) המבקש לקבל פנקס תעודות משלוח חייב להחזיר למועצה את פנקסי התעודות
 שקיבל, לרבות העותק האחרון שאינו ניתן לתלישה, לאחר שהשתמש בכל עשר תעודות

 המשלוח שבפנקס.

 (ב) לא החזיר המבקש את פנקס תעודות המשלוח כאמור בתקנת משנה (א), יחוייב
 חשבוהו לזכות המועצה בסכום של 500 לירות תמורת כל פנקס.

 מפירת עתקיפ
 של תעודה

 משלוח להחזקת
 במר

 מתן תעודת
 משלוח לשחיטת

 גיוי

 תעודת משלוח
 לשחיטת בקר

 אגרת תעודת
 משלוח לשחיטה

 מפירת עתקיפ
 של תעודת

 משלוח לשחיטת
 פקר

 הצגת תעודות
 מעלוה

 יומן תעודות
 משלוח
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 24. : על החלטת המועצה לח*יב מקבל פנקס תעודות משלוח על אי החזרתו לידיה, ועל עיי
ר בפגי ועדת ערר. מ ע  כל החלטה אחרת של המועצה או המנהל לפי.תקנות אלה, ניתן ל

 25. (א) שר החקלאות ימנה ועדת ערר לענין תקנות אלה; הודעה על מינוי הועדה יעי* עיי
 ועל מענה תפורסם ברשומות.

 (ב) ועדת ערר תקבע לעצמה את סדרי עבודתה.

ת דיי«ו» לחמזרה ו ד ו ע י ת ס ק נ ת פ ר ז ח ש ה ן ר ד 1 ת , ל ע ב ה ב צ ע ו מ ת ה י א ש  26. (א) לפי שיקולי דעתת ר

 ותעודות בודדות.
 : (ב) מי שקיבל פנקס תעודות או תעודת משלוח חייב למלא אחר דרישת המועצה

 לפי תקנת משנה (א).
 (ג) הוחזרו פנקס או תעודות משלוח, יוחזר למחזיר כל סכום ששילם בעד פנקס

 תעודות או תעודת משלוח שלא השתמש בהם.
ו דיווח של ־יי־ ר ס מ נ  27. מנהל בית מטבחים יחזיר למנהל בסוף כל חודש את עותקי תעודות המשלוח ש

 לבית המטבחיים בהתאם לתקנה 20.

 28. כל אדם החייב לעשות כל רישום לפי תקנות אלה, ירשום פרטים מלאים ונכונים.

 29. תקנות אלה אינן באות לגרוע מכוח כל דין.

 30. תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.

 31. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר הובלה של בקר), תשל״ג—
 1972״.

 דישופ 8ר8ייפ
 נגוניפ

 ששירו! דיניפ

 מחולה

 השפ

י ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)
(73827 an) 

 החלפת תקנה 4

 השפ

 פקודת הכלבת, 934 ו

 פקודת מחלות בעלי־ חיים, 945ו

ת בדבר חיסון נגד כלבת ו  תקנ

 בתוקף םמכויותי לפי סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934 !, וסעיף 20 לפקודת מחלות
׳ אני מתקין תקנות אלה:  בעלי חיים, 1945 2

 1. בתקנות הכלבת (חיסון), תשל״ב—1971 ־׳ במקום תקנה 4 יבוא:

 ״אגרה 4. בעד חיסון תשולם אגרה של 2.50 לירות.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנת הכלבת(חיסון)(תיקון), תשל״ג—1972״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 י׳ בכסלו תשל״ג(16 בנובמבר 1972)
 (וומ 73880)

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1, עמי 242.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 155.

 3 ק״תץ!של״ב, עמ׳ 102.
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 פקודת ההקדשות לצרכיצדקה

 צו בדבר התאגדותם של נאמני ההקדש קרן נאמנות ע״ש יהודית סגל
 לקידום המחקר הרפואי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה!, אני מצווה לאמור

. אליעזר סגל, אליהו סגל, ארנסט יפת ומשה פורת (להלן — הנאמנים)׳ רשאים ! 

 להתאגד.

 2. תאגיד זה ייקרא ״קרן נאמנות ע״ש יהודית סגל לקידום המחקר הרפואי״.

 3. מטרת התאגיד היא לקדם את המחקר הרפואי, ובראש וראשונה בשטח מחלת

 הסרטן.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. דין וחשבון

 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על

 רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן נאמנות ע״ש יהודית סגל לקידום

 המחקר הרפואי), תשל״ג—1972״.

 . ישות להתאגד

 מטרת התאגיד

 מטירת
 דין וחשבון

 השט

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י

 שר המשפטים

 ט״ו בכסלו תשל״ג(21 בנובמבר 1972)
 (המ 78093)

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמ 107

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח - 1957

 צו בדבר מחירים מקסימליים לחלב ומוצרי חלב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחלב ומוצרי חלב)

 (מם׳ 2), תשל״א—21971—

 תיקון התופפת

 1 ס״ח תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת תשל׳׳א, עמ׳ 1628.
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 טור ה׳
 המחיר באגורות במכירת

 למהלקי חלב •י״ לקמעונאי
 לצרכז

 טור ד׳

 הכמות

 טור «>

 ״ האריזה .;

 טור ג׳

 הפירוט לפי
 התוספת' לצו

 הפיקוח

 טור א׳

 חלב או
 מוצרי חלב

 (1) במקום:
 32 בדירתו

 או בחנות״
 ״חלב מפוסטר 1 בקבוק או שקית 1 ליטר

 יבוא:
 32 בדירתו
 או בחנות

ק \ ליטר  ״חלב מפוסטר 1 בקבו

 33 בדירתו
 או בחנות״

 חלב מפוסטר 1 שקית ^ £ ליטר

 (2) במקום:

. 1 ־׳שקית 1 ליטר 64 בחנות״ - .  ״חלב מפוסטר:

 יבוא:

 ״חלב מפוסטר 1 שקית 1 ליטר 63 בחנות״

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בטבת תשל״ג(1. בינואר 1973). ״י׳ייי

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לחלב ומוצרי השפ
 חלב)(מס׳ 2) (תיקון)׳ תשל״ג—1972״.

 י״ג בכסלו תשל״ג(19 בנובמבר 1972) ח י י ם ב ר ־ ל ב
) שר המסחר והתעשיה. 7 4 1 מ ״ ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו בדבר שיווק עופות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפיים 5, 15, 37׳ 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים׳ תשי״ח—11957־ אני מצווה לאמר:

יות י  1. בצו זדי— הנ
 ״עופות״ — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ״ד—963! 2

 (להלן — חוק המועצה), כשהם חיים!
 ״קבלן מורשה״ — מי שהסמיכה אותו המועצה כקבלן מורשה לענין חוק המועצה?

 ״רשות מבצעת״ — המועצה לענף הלול שהוקמה לפי חוק המועצה 5
 ״היתד קניה״ — היתר מאת הרשות המבצעת לקניית עופות מקבלן מורשה.

 1 פ״ת 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ס״ח 409, תשכ״ד, עמ׳ 12.
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 2. ׳לא ישווק קבלן מורשה עופות אלא לפי היתר קניה ובהתאם לתנאים הכלולים
 בהיתר.

 3. (א) בעד היתר קניה תשולם לרשות המבצעת אגרה בסכום השווה למכפלת מספר
 הקילוגרמים של העופות שנקנו ב־1.5 אגורות.

 (ב) בהיתר הקניה יצויין בדרך שקבעה הרשות המבצעת כי האגרה בעדו שולמה.

 (ג) האגרה תועמד לרשות הרשות המבצעת למימון הפיקוח הוטרינרי על מכירת
 עופות והובלתם, שחיטתם, ולאחר מכן — עיבודם׳ אריזתם, השענתם על כלי הובלה

 ומכירתם.

 4. צו זה בא להוסיף על כל דין.

 5. אגרה שנגבתה החל מיום כ״ה בכסלו תשל״ג(1 בדצמבר 1972) עד ערב יום פרסומו
 של צו זה ושהיתד, כדין אילו עמד צו זה בתוקפו באותה תקופה יראוה כאגרה שנגבתה

 לפי צו זה.

 6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק עופות), תשל״ב—1972 י־ — בטל•

 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק עופות), תשלי׳ג—1972״.

 איפור שיווק
 ללא הימר

 קניה

 אגרמ הימר

 «מירת דינים

 הוראמ מעגר

 פיפול

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 כ״ה בכסלו תשל״ג (1 בדצמבר 1972)
 (תנ2 741189)

 ק״ת 2890, השל״ב, עמ׳ 1601.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (המה), 939ו

 צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
 1939 אני מצווה לאמור:

 1. בצו יבוא חפשי, תשכ״ט—1968 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום סעיפים 4א׳ 5
 ו־6 יבוא:

 5. הוכח לרשות המוסמכת כי יבואן הורשע בדין בבית משפט בשל
 עבירה נגד המשק כמשמעותו בחוק למניעת הפקעת שערים וספםרות
 (שיפוט), תשי״א—31951, הקשורה׳ במישרין או בעקיפין, במסחר או
 בעסק אשר בשבילו או בקשר אתו הוא עומד לבצע יבוא, או היה
 לרשות מוסמכת יסוד סביר להניח כי יבואן עבר עבירה כאמור או ביצע או
 עומד לבצע יבוא בתנאים שבהם לא הי תה נותנת לו רשיון אלמלא הוראות
 סעיפים 3,2 ו־4, תודיע על כך למנהל המכס והבלו ותשלח העתק מההודעה

 כאמור לאותו יבואן.

 6. הוראות צו זה לא יחולו על יבוא סחורות על ידי ארם שלגביו ניתנה
 הודעה כאמור בסעיף 5.״

 ״הודעה על
 •הרשאה י

 מחולה

 1 ע׳׳ר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 137.

 2 ק״ת תשכ״ט, עמ׳ 256¡ תשל״ג, עמ׳ 182.

 3 ס״ה תשי״א, עמי 40.

 החלפת
 פעיפיפ

 4א עד 6
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 2. בתוספת לצו העיקרי, במקום פרט 25.23 יבוא: תיי,מ המוםפונ

 ״25.23 צמנט פורטלנד למעט אפור.; צמנט בעל אחוז גבוה של תחמוצת
 6 \ החמרן, צמנט סיגים׳ צמנט סופרסולפטי וצמנטים הידראוליים דומים, צבועים

.,,(clinker) או לא צבועים בצורת קלינקרים 

 3. לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי(תיקון מסי 2), תשל״ג—1972״. י השפ י

 כ״ב בכסלו תשל״ג(28 בנובמבר 1972) ח י י ם ב ר ־ ל ב
) שר המסחר והתעשיה ד 4 0 5 1 ° מ ח < 

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

ן רשמי ק  ביטול אפדזה על ת

. ק התקנים, תשי״ג—11953  ;. בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8לחו
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

׳ ־יטיל אגיזה ( י  1. אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 29 — משפתים חשמליים מסוגרים לשימוש בית
 תשט״ז—1956 2 — בטלה.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 29 — ינואר 1950 משפתים חשמליים ה«פ
 מסוגרים לשימוש ביתי) (ביטול), תשל״ג—1972״.

 ט׳ בכסלו תשל״ג(15 בנובמבר 1972) י׳ צ י י ט ל י ן
מ 74082< הממונה על התקינה ח ) 

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק״ת תשט׳׳ז, «מ׳ 691.

 חוק התקנים, תשי״ג- 1953

 ביטול אכרזה על תקן רשמי
 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים תשי״ג—11953

 שהועברה אלי אני מכריז לאמור:

 1. אכרזת תקנים (תקן ישראלי 245 — אייר תשי״ז (מאי 1957) תקעים ובתי תקע פיפולאגיזה
 חשמליים מחמדים מבדרים גמישים), תשי״ח—1958 2 — בטלה.

 2. ] לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת תקנים (תקן ישראלי 245 — אייר תשי״ז (מאי 1957) השפ
 תקעים ובתי תקע חשמליים מחמדים מבדרים גמישים) (ביטול), תשל״ג—1972״.

ן י ל ט י י  ט׳ בכסלו תשל״ג(15 בנובמבר 1972) י׳ צ
) הממונה על התקינה י 4 0 8 מ 2 ח ) 

 1 ס״וו תשי״ג, עמ׳ 30.

 2 ק׳׳ת תשי״ח, עמי 1126•
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 תיקון טעות
 באכרזה על שמורת טבע (עתלית), תשל״ב—1972, שפורסמה בקובץ התקנות 2881,

 תשל״ב, עמ׳ 1511, בתוספת, בצד הגוש 10992, במקום ״חלקה 1״ צ״ל ״חלק מחלקה 1״.

 כ״ח בחשון תשל״ג(5 בנובמבר 1972) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפנים ד 6 5 7 מ 0 ח < 

 מדוד לשלטון מקומי־

 פקודת המועצות המקומיות

ה ל ו פ רעאל - ע ז י ר־ ת עי י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ה טו ר בי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות!, אני מצווה לאמור:

׳ פרט (ז) — בטל. ) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950 2 ז ) * י  *י״ייי י
 כתוסעת הראשונה

8 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (עיר יזרעאל (עפולה)) (ביטול), י ־ ׳  ה

 תשל״ג—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  ט׳ בכסלו תשל״ג(15 בנובמבר 1972) י
) שר הפנים 8 0  m ״

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

 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178; תשי״א, עמי 454.

 פקודת העיריות

 אכרזה על היותם של תושבי אזור עפולה לעיריה

י אני מכריז לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות 1

 א־יזה על 1, מיום פרסום אכדזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור עפולה, כפי שהוא מתואר בתוספת,
 עירית עפולה עיריה שתיקרא ״עירית עפולה״.

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על עידית עפולה, תשל״ג—1972״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 8, תשכ״ד, ע«׳ 197,
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 תוספת
 ^ (סעיף 1)

 > האזור שתושביו יהיו עירית עפולה כולל גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 הגושים: 16657 עד 16710, 16722׳ 16724 עד 16728׳ 16730. עד 16746, 16778,
 16779, 17025, 17119, 17120׳ 17203 עד 17205׳ 17234 עד 17237.

 החלקות: 22 עד 33 וחלק של חלקה 21 כמסומז במפה הערוכה בקנה מידה 1:5000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ד בכסלו תשי״א (3 בדצמבר 1950),
 , ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ירושלים ובמשרד עירית עפולה

 (להלן בפרט זה — המפה) באות ״א״ בגוש 16713 ז
 5 בגוש 16723 !

 9 עד 14׳ 17 בגוש 16729 (
 1׳ 2 בגוש 16774 !

 1 עד 7,5 עד 9 בגוש 17238 !
 2 וחלק של חלקה 1 כמסו*ן במפה באות ״ב״ בגוש 17239 !

 חלק של חלקה 1 כמסומן במפה באות ״ג״ בגוש 16786 ן
 חלק של חלקה 1 כמסומן במפה באות ״ר״ בגוש 16787.

 ט׳ בכסלו תשל׳יג(15 בנובמבר 972!) י ו ס ף ב ו ר ג
 >חמ!807) י• ״ שר הפגים

 פקודת העיריות

ע בדבר הגנה על הצומח ב ש ־ ר א ב  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עידית באר־שבע
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לבאר־שבע (הגנה על הצומח), תשי״ז—1956 *, בסעיף 10, במקום ״קנס
 100 לירות״ יבוא ״קנם 500 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (הגנה על הצומח) (תיקון), תשל״ג—
."1972 

י א ו ו נ ה י ל  נתאשר. א
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש עירית באד־שבע

 (חמ 862106)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

׳ בטבמ תשל״ג, 7.12.1972  >ןובץ התקנות »29, נ



 פקודת העיריות

 חוק עזר לרמלה בדבר מודעות ושלטים,

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246 ו־250 לפקודת העיריות 1 מתקינה מועצת עירית
 רמלה חוק עזר זה:

, במקום התוספת השניה יבוא:  1. בחוק עזר לרמלה (מודעות ושלטים), תשכ״א—21961

 תוספת שניה
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב))

 שיעור האגרו!
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
 יום ששי (ועד בכלל) או חלק משבוע — לכל קולנוע 3

 2. סרט פרסום בקולנוע — לכל 50 מטר רץ או לחלק מהם — לכל
 קולנוע 6

 3. מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי חשמל, זרחן או כל אמצעי
 אחד, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר אורד או אם

 הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 7

 4. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל 100 ס״מ מרובעים או חלק
 מהם — לכל חודש או חלק ממנו 0.30

 5. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום יאחר —
 מודעה גדולה —

 עד שלושה ימים 6.40
 לכל יום נוסף 2.40

 וכן 20 אגורות בעד הדבקת כל טופס
 מודעה בינונית —

 עד שלושה ימים 3.80
 לכל יום נוסף 1.20

 וכן 12 אגורות בעד הדבקת כל טופס

 מודעה קטנה —
 עד שלושה ימים 2.80
 לכל יום נוסף 0.75

 וכן 8 אגורות בעד הדבקת כל טופס
 מודעה זעירה —

 עד שלושה ימים 1.80
 לכל יום נוסף 0.50

 וכן 6 אגודות בעד הדבקת כל טופס

 החלפת התופפת
 השניה

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

 2 ק״ת 1105, תשב״א, עמ׳ 1004.
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 שיעור האגרה
 בלירות

 6. מודעה על לוח מודעות לשימוש בלעדי לתקופה מסוימת — לכל
י 16 ל מטר מרובע י כ ל  חודש או חלק ממנו —

 7. שלט המותקן מעל לעסק — לכל מטר אורך או אם הרוחב ארוך
 יותר, לכל מטר רוחב או חלק ממנו — לשנה 5

 8. שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העידית מחוץ לשטח
 התפוס על ידי העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה 70

 9. שלט המותקן מעל לכל שטח אחר, באולם שעשועים, במגרש
 ספורט ושעשועים, או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק — לכל

 מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה 40"

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמלה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ג—1972״.

א ר י צ ח ו ב ן א ר ה  גתאשר. א
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש עירית רמלה

 (חמ 897301) ־

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ק עזר לאבן־יהודה בדבר מודעות ושלטים  חו

, מתקינה 1  : בתוקף סמכותה לפי סעיפים• 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות

 המועצה המקומית אבן־יהודה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אבךיהודה;

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

 כיוצא באלה!
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה!

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

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמי 256.
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 2. • (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט׳יבתחומ המועצה, אלא לפי רשיון מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —
 •׳י (1) ;כתובים עברית? או ! : >)•" י

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

 מהאותיות הלעוזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת

 רשיון.
 (ג) לא יינתנו רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
 (ד) - מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה. ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עתקים ללא
 תשלום.

 (0 מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח אמודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת
 הראשונה.

 (ז) תקפן של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניחן.

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

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

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

 4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה־,

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

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

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס׳ כלי רכב או בעלי־חיים.

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

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

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

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין׳ רשאי הוא להורות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

 מודעה ושלט
 טעוניפ רשיון

 החולה

 שמירת מודעות

 דרכי פרפופ
 אפורות

 מפירת פרטיט

 סמכויות ראש
 המועצה
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 9. (א) לא יפרסמ אדכ! — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר פיפופ«ל לוח
 ו \ > י מודעות

 מיוחד מאת המועצה.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה האגרה בשיעור.הנקוב בתוספת השניה.
ה עונשין ת י ם ה א ׳ ן ן ן ן ר י ה ל א ס מ נ ן _ ק נ י ׳ ך ה ף ן ן ק ע > ן ן ת ן ן א ד ן ה > ט ד א ר ו > ל ך י ע ב ו ע  ה

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךיהודה (מודעות ושלטים), תשל״ג—1972״, ״שפ

 ונוספת ראשונה
 (סעיף 2(0)

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

 אורך בס״מ רוחב בס״מ

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 תוספת שניה
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב))

ת ו ע ד ו ק א׳ - מ ל  ח
 שיעור האגרה

 בלירות

 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה סדרה 25 לוחות
 מודעות או חלק מהם:

 (א) מודעה גדולה —
 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מהם —.10
 לכל יום נוסף י 4.20
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.30

 (ב) מודעה בינונית —
 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מהם —.6

 לכל יום נוסף 2.10

 בעד הדבקת בל טופס נוסף של אותה מודעה 0.25

 (ג) מודעה קטנה —
 לשלושת הימים הראשונים, או חלק מהם 3.25
 לכל יום נוסף 1.10
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.25
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 שיעור האגרה
 ביירות

 (ד) מודעה זעירה —
 לשלושת הימים הראשונים, או •חלק מהם 1.75
 לבל יום נוסף 0.80
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.15

 חלק ב׳ - שלטים

 1. שלט — לכל מטר אורך, ואם הרוחב ארוך יותר —
 י לכל מטר רוחב או חלק ממטר, לשנה —.4

 2. שלט המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר
 מרובע או חלק ממנו, לשנה —.15

ן מ כ ו ל ה א ר ש  נתאשר. י
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה המקומית אבן־יהודה

 (חמ 810012)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 . שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לבאקה אל־גרבייה בדבר א

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית באקר• אל־גרבייה חוק עזר זה:

, במקום  1. בתוספת לחוק העזר לבאקה אל־גרבייה (אספקת מים), תשכי׳ט—1969 2
 פרטים 7 ו־8 יבוא ־.

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ׳׳ק
 באגורות

 ״ד. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשוגים 45 1.20
 לכל מ״ק נוסף 65

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר

 מעל 10 מ״ק 40

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

 2 ק״ת 2356, תשכ״ט, עמ׳ 1001.
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

3.50 

3.50 

4.50 

3.50 

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100

 מ״ ר בין החדשים אפריל—נובמבר 40
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב),

 תיווסף הכמות לפרט 7(1).
 בבתים משותפים עם גיגה משותפת, התצרו
 כת הכללית תחולק בין יחידות הדיור שאליהן

 צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 40

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 40

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

 זו 65

 (6) ל תעשיה,—
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המו

 עצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 50
 מעל הכמות המוקצבת 65

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 50

 (7) לבניה 65

 (8) לחגויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת 35
 (9) לחלקות, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 25
 מעל הכמות המוקצבת 40

 האגרה בלירות

 8. אגרת חידוש החיבור (סעיף 11 (ד)) 15״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאקה אל־גרבייה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ג־
 1972״.

 מוחמד עבד אל־רחמן אבו מוח׳
מימ-— עצדן״המקו  —דא^המו

 באקה אל־גרבייה

 גתאשר.
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)

 (חמ 81387)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 פקודיו המועצו1* המקומיות
ת מימ ק פ ס  חוק עזר לגוש־ חלב בדבר א

, מתקינה המו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 עצה המקומית גוש־חלב חוק עזר זה:

, במקום פרט 7 יבוא:  תי?יררתופ«* 1. בתוספת לחוק העזר לגוש־חלב (אספקת מים), תשל״א—21970

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 ״ר. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) שימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק ראשונים 45 1.35

 ל ־6 מ״ק נוספים 55
 לכל מ״ק נוסף 70

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ד, בהגבלה של 7,5 מ״ק

 לכל 100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר, .
 מעל 10 מ״ק 40

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפר
 דת לגיגה, בהגבלה של 7,5 מ״ק לכל 100 מ״ד

 בין החדשים אפריל—נובמבר 40
 מעל להגבלה בפיסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצרו
 כת הכללית תחולק בין יחידות הדיור שאליהן

 צמודה הגינה

 (3) למוסדות 65 6.50

 (4) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת

 זו 100 5

 (5) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המו־

 עצה —

 בגבולות הכמות המקוצבת 35

 מעל הכמות המוקצבת 65

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 9, תשג״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 2645, תשל״א, עמ׳ 256.
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 וו«גא)
 ־המינימלית

 בלירות

 ו)»גרה למ״ק
 באגורות

3.50 

 40״

20 

90 

65 

35 

65 
 (ב) לצלבן שאינו לשום ברשיון ההפקה של

 המועצה

 (6) לבניה

 (?) לבתי מלון ופנסיונים

 (8) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת
 (9) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת

 מעל הכמות המוקצבת

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב (אספקת מים) (תיקון), תשל״ג—1972״.

 פקודת המועצות המקומיות

ם י מ ו ס  חוק עזר לזכרון־־יעקב בדבר הריסת מבגים מ

, מתקינה  י בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:

 1. ־'..•'. חוק עזר לזכרון־יעקב (הריסת מבנים מסוכנים), תשי״ח—1958 2 — בטל.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (הריסת מבנים מסוכנים) (ביטול),

 תשל״גל—1972״.

י ו ב ל ק ע  : נתאשר. י
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

ן א ל ב ו ׳ י ג כ  ז
 ראש המועצה המקומית גוש־ חלב

 נתאשר.
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)

 (חמ 81795)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 (חמ 825005)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים ..

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

 2 ק״ת 758, תשי״ח, עמ׳ 532.
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 פקודת המועצות המקומות

ב בדבר מפגעי תברואה ק ע י ־ ן ת כ ק עזד א  חו

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

 1. חוק-עזר לזכרון־יעקב (מפגעי תברואה), תשי״ז—1957 2 — בטל.

 2. לחוק עזר זה יקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (מפגעי תברואה)(ביטול), תשל״ג—1972״. -

י ו ב ל ק ע  גתאשר. י
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה המקומית זכרוךיעקב

 (זומ 825005)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 729 תשי״ז, עמ׳ 1881.

 פקודת המועצות המקומיות

ם וסגירתם  חוק עזר למגדל־ העמק בדבר פתיחת עסקי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות !, מתקיגה המועצה
 המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:

,  תיקון 8עי21 1. בסעיף 2(3) לחוק עזר למגדל־העמק (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״ט—1958 2

 הקטע ״בתקופה מיום 1 במאי ועד 30 בספטמבר״ — יימחק.

 ה*פ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־ העמק (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון),
 תשלי׳ג—1972״.

י ט ו ר ד ל י א ב  גתאשר. צ
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

 (חמ 84401)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת 854, תשייט, עמ׳ 496; תשכ״ה, עמ׳ 2321.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לסולם־ צור בדבר מ

, וסעיף 3 לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית סולם־צור חוק

 עזר זה:

ר ״יקיז היזו8פ״  1. בתוספת לחוק עזר לסולם־צור (מס עסקים), תשכ״ה—1964 3 (להלן — חוק העז
 העיקרי), במקום חלק א׳ יבוא:

 ״חלק א׳
 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

300 

250 

500 

750 

125 

90 

ות נ  בית קירור או מכון אבחלה לבנ
ת קפה או מסעדה בדרגה —  בי

 1 או 2
 3 או 4

5 
ק או סניף של בנק  בנ

רת פרי  דוכן למכי

 דיר עזים שיש בו למעלה מ־5 ראשים,
 לכל ראש 0.50

 הובלה —
 לחם 10

 נפט בעגלה 10

 קרח בעגלה 15

 הובלה במשאיות, לכל משאית שכושר טעינתה
נות —  המורשה בטו

 למעלה מ־3 עד 5 75
 למעלה מ־5 עד 8 100
 למעלה מ־8 עד 10 150
 למעלה מ־10 עד 15 200
 למעלה מ־15 250

 הפקה, ייצור או צילום של סרט קולנוע, לפי
 ןזמספר הכולל של המועסקים או המש־
ם  תתפים בהפקה, בייצור או בצילום בתחו

 המועצה —
 עד 20 750

 21 עד 30 1500
 31 עד 40 2250
 41 ומעלה 4000

 זגג 10
 שירות תעופה בין־עידוני 750

20 
2500 

500 
1000 

1500 
2000 
1000 

500 
750 

1000 

750 
750 

300 
700 

1500 
2000 
3000 
4000 
5000 

15 

250 
30 

 אטליז לבשר או לעופות
 אספקת חשמל לצרכנים

נות חקלאיות  ביצוע עבודות בטרקטורים או מכו
 אחרות, לפי מספר הישובים —

1 

 2 או יותר
 בית אריזה —

ות נ  לבנ
 להדרים

 לירקות או פירות אחרים
ת מרגוע — לפי מספר ת הבראה או בי  בי
 המיטות המשמשות. או מיועדות לשמש

 לקוחות —

 עד 100
 101 עד 200

 201 או יותר
ת מלאכה או מפעל תעשיה  בית חרושת, בי

 לייצור —
 אריגים

ת או כלים חקלאיים כ ת  כלי מ
 מוצרים אחרים, לפי מספר המועסקים —

 עד 10
 11 עד 15
 16 עד 40
 41 עד 70

 71 עד 100
 101 עד 150

 151 ׳או יותר
ן אופניים או אופנועים  בית מלאכה לתיקו

ת מלון או פנסיון — לפי מספר המיטות  בי
ת — חו  המשמשות או מיועדות לשמש לקו

 עד 10 מיטות
וספת  למעלה מ־10 מיטות, לכל מיטה נ

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 360; תש״ל, עמי 378; תשל״ב, עמי 817,
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-תיאור המלאכה או העסק המס בלירות  תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מחנה, נופש, אכסניה או אכסניה מסוג
 ״מוטל״ — לפי מספר המיטות המשמ
 שות או מיועדות לשמש לקוחות —

 עד 50 מיטות 750
 . למעלה מ־50 מיטות, לכל מיסד, נוספת 25
 מכבסה לעבודות חוץ 30

 מכלאה לפיטום בקר שיש בה ראשי בקר —
 עד 50 125
 51 ומעלה ־ 225
 מסגריה לעבודות חוץ 25
 מספרה 20
 מפעל לכריית זיפזיף, לכל מטר מעוקב 0.10

 מפעל לעבודות מוזאיקה 225
 נגריה לעבודות חוץ 25 י

 סירות מנוע להחכרה, לכל סירה 375
 סירות להחכרה, למעט סירות מנוע, לכל סירה 25

 סככת מיון לתפוחי אדמה 100
 סנדלריה 20
 פחח. 10

 קולנוע 150
 קידוח בארות 450

 רבבת כבלים 5000
 שידות אוטובוסים 500
 שירות טיולים באוטובוסים או במשאיות 500
 שירות מוניות או הולכת נוסעים י 200
 שרברב 20

 תחנה למכירת דלק, לכל משאבה 125.״

 חנות —
 דגים

 חמרי בנין, כלי ברזל, עצים או מצרכים
 סניטריים
 טקסטיל

 ירקות, ששטחה —
 עד 12 מ״ר

 למעלה מ־12 מ״ר
 מזכרות

 מכולת —
 שאין מוכרים בה משקאות משכרים

 שמוכרים בה משקאות משכרים
 נעליים

 צרכי חשמל או רדיו ,
 לחם — אפייתו, אספקתו או שיווקו

20 

30 
20 

10 
20 

325 

50 
70 
10 
30 

150 

300 
500 

1000 

150 
300 
500 
30 

 מגרסת חצץ, מחצבת שיש או מחצבה אחרת,
 לפי מספר המועסקים —

 עד 5
 6 עד 10

 11 או יותר

 מוסך, לפי מספר המועסקים —
 עד 5

 6 עד 10
 11 או יותר

 מזון י

 תהילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה
 לשנת 1972/73 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום. חוק עזר זה ברשומות אולם
 כל סכום ששולם לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1972/73 ירא אותו כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 הוראות מעבר

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולם־צור (מס עסקים מקומי) (תיקון)׳ תשל״ג-

 1972״.

י ש ן י י ב ב  צ
 ראש המועצה האזורית סולם־צור

 נתאשר.
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972)

 (חמ 84401)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ס עסקים  חוק עזר לעמק־ הירדן בדבר מ

, וסעיף 3 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
׳ מתקינה המועצה האזורית עמק־הירדן  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 חוק עזר זה:

לן החלפת ה״ו־פת ה 1 3 (ל 9 6  1. במקום התוספת לחוק עזר לעמק־הירדן (מס עסקים מקומי), תשי״ז—5
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תוספת
ס לשנה מ  שיעורי ה

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
 בית חרושת, בית מלאכה המעסיק עובדים — בית מלון או פנסיון, לכל חדר 15

 עד 10 200 מחצבה, מגרסת אבן או מפעל סיד המעסיק
 למעלה מ־10 עד 20 י 400 עובדים —

 למעלה מ־20 עד 50 1000 : עד 5 : 250
 למעלה מ־50 עד 75 1500 מ־6 עד 10 750

 למעלה מ־75 עד 120 2500 למעלה מ־10 1500
 למעלה מ־120 5000 ריכוז אספקה חקלאית וקנייתה 1000

רות — סוחר בהמות שהיקף עסקיו לשנה בלירות — ת סחו  החסנ
 בבית קירור או במחסן סיטוני 400 עד 5000 100
 בכל מקום אחר 200 למעלה מ־5000 עד 20,000 200

 אספקת חשמל 3000 למעלה מ־20,000 עד 50,000 1000
 בית אריזה לפרי הדר וירקות 3000 למעלה מ־100,000 3000

 בית קפה, מסעדה, קיוסק או מזנון — קבלן או קבלן משנה, לעבודות בנין, כבישים,
 המעסיק עד 2 .עובדים 150 ביוב, סיקול, קידוח, הנחת צינורות מים,
נות, אינסטלציה חשמלית  לכל עובד נוסף 100 נגרות, הרכבת מכו
לת ואטליז בישוב שמספר תושביו — או סניטרית וכל עבודות כיוצא באלה — ת מכו ו  חנ
 עד S0 250 שהיקף עבודתו לשנה בתחום המועצה

 מ־251 עד 500 100 בלירות —
 למעלה מ־500 200 עד 10,000 75

ת בנזין שיש בה למעלה מ־10,000 עד 20,000 150  תחנ
 משאבה אחת 100 למעלה מ־20,000 עד 40,000 300
 שתי משאבות או יותר 400 למעלה מ־40,000 עד 80,000 600

 החכרת סירות מנוע, לכל סירה 25 למעלה מ־80,000 עד 150,000 1000
בלת נוסעים 3000 למעלה מ־150,000 עד 350,000 2000  הו

בלת משאות 1500 למעלה מ־350,000 5000״.  הו

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

 2 ער׳ 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 645, תשי״ז, עמ׳ 223¡ ק״ת 715, תשי״ז, עמ׳ 1643; ק״ת 802, תשי״ח, עמ׳ 1498; ק״ת 1115,

 תשכ״א, עמ׳ 1191.
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 תחילי 2. תחילתו של חוק העזר היא ביום י״ז בניסן תשלי׳ב (1 באפריל 1972).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1972/73
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק העזר ברשומות! אולם כל סכום ששולם
 בעד 1972/73׳ על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־הירדן (מם עסקים מקומי)(תיקון)׳ תשל״ג—
 1972״.

׳ ר ו ל ל  נתאשר. מ
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה האזורית עמק־הירדן

 (חמ 84640)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 הוראות מעבד

 השפ

 פקודת המועצות המקומיות

ק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד - 1964  חו

 חוק עזר לשבי־ ציון בדבר הסדרת הרחצה בים

ף 6 לחוק הסדרת י ע ס ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות 1
, מתקינל. המועצה המקומית שבי־ציון חוק עזר זה:  מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 2

,  החל־ת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לשבי־ציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכי׳ז—1967 3
 יבוא:

 "תוספת
 האגדה בלירות

 1. אגרת שירותים (סעיף 23):
 שימוש בכסא נוח 1
 שימוש במלתחה 1

 2. אגרת היתר (סעיף 25) 5״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון(הסדרת מקומות רחצה)(תיקון), תשל״ג—
.1972 

ך ו ל ס ב ג  נחאשר. ה
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש המועצה המקומית שבי־ציון

 (חמ 856402)

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

 2 ם״ח 434, תשכ״ד, עמי 172.

 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 2767.
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 המחיר 120 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




