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9 ן 6 8 -  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ ח

 תקנות בדבר ביטוח אבטלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127יח, 215א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, אחרי תקנה 11 יבוא: ״ יגק״י* 1. בתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח אבטלה), תשל״ג—1972 2 ־ פ ו  ה

 12 עי 16
: הענקת אבטלה  ״סימו ב׳

 י.«יי =י=»ל 12. יראו קטין כמי שאין בידי לשכת העבודה לספק לו עבודה, אם לא

 סופקה לו עבודה בהתאם לכללים המפורטים בתקנון שירות התעסוקה.

י 13. (א) • הענקת אבטלה תשולם לקטין שהשלים את תקופת האכשרה ד ש כ  ״מם,•! א

 כמוגדר בתקנת משנה (ב).

 (ב) תקופת האכשרה לגבי קטין היא 100 ימים שבעדם שולמו דמי
 ביטוח לפי פרק ג׳ לחוק, תוך 360 הימים בתכוף לראשון לחודש שבו

 התחילה תקופת האבטלה (להלן — התאריך הקובע).

 (ג) במנין 100 הימים האמורים בתקנת משנה (ב) ייכללו, אף ללא
 תשלום דמי ביטוח, ימי השתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או
 פעילות אחרת כמפורט בתקנה 14, ובלבד שמספר הימים שיובאו במנין

 כאמור לא יעלה על 50.

 (ד) לא הושלמה תקופת האכשרה מחמת אחת או יותר מהעילות
 המנויות להלן בפסקאות (1) עד (3) (להלן — הימים החסרים), ימנו את
 360 הימים כאמור בתקנת משנה (ב) בלי למנות בהם את הימים החסרים

 שאינם עולים על המספר הנקוב לצד כל עילה:
 (1) הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת

 כמפורט בתקנה 14 — כל ימי השתתפות הקטין בהם ן
 (2) ! מחלה או תאונה — 50 יום!

 (3) היעדרות אחרת של קטין מעבודתו מסיבות שאינן תלויות
 ברצונו, לרבות ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד

 בהם — 30 יום.

 ו!כשרה מקציעיי* 14. (א) ההכשרה המקצועית, סידורי התעסוקה והפעילות האחדת המו־

ת כרים לענין סעיף 127יח(ב) לחוק הם: י ח מ א י י י ע פ  י

 בית־ספר לחניכים, בית־ספר תעשייתי, מסגרת הכוון או חניכות
 מודרכת שאושרו על־ידי האגף להכשרה והשתלמות מקצועית
 במשרד העבודה (להלן — האגף), וכן קורס למתבגרים, חבורת
 עבודה, קבוצת עבודה, כתת קלט או כל פעילות אחרת המקו־
 ימים, מאורגנים או מאושרים על־ידי האגף ובלבד שכל אלה

 הוצעו לקטין על־ידי לשכת העבודה.

 1 ס״ח תשה׳׳וו, עמ׳ 108; תשל״ג, עמ׳ 78.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 369.
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 (ב) לא הוצעו לקטין הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעי
 לות אחרת כאמור בתקנת משגה (א), או היו אלף במקום המרוחק לפחות
 40 ק״מ ממקום מגוריו הקבוע, יראו בכך נסיבות המצדיקות אי־השתתפו־

 תו של הקטין בהם.

 (ג) לענין תקנת משנה (ב) יחושבו מרחקים לפי •המרחק שבין
 ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד

 העבודה.

 שיעור הענ־!» 15. (א) בתקנה׳ זו —
 האבטלה ,

 ״השכר הקובע״ — שכרו היומי הממוצע של הקטין בתקופת האכשדה
 האמורה בתקנה 13, אולם לא יותר ממחצית השכר הממוצע במשק

 כמשמעותו בסעיף 127יב לחוק!
 ״הכנסה״ — הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ד(2) לפקודת
, וכן דמי אבטלה והענקת אבטלה אשר נתקבלו בתקופת 3  מס הכנסה

 האכשרה האמורה בתקנה 13 ?
 ״שיעור ההשתתפות בפרנסת.ההורים״ — החלק באחוזים של הכנסת

 הקטין,בהכנסה הכוללת של הקטין והוריו.

 (ב) (1)י שיעורי הענקת האבטלה לקטין יחושבו באחוזים מהשכר
 הקובע בהתאם לשיעורי ההשתתפות בפרנסת הוריו שמקום

 מושבם בישראל, כמפורט להלן:
ת האבטלה ק נ ע ת שיעור ה ו פ ת ת ש ה  שיעור ה

ת ההורים י מן השכר הקובע ס נ ר פ  ב

 ;20% עד 34% ,35%
 35% עד 49% 50%
 50% עד 74% 70%
 :75% או יותר 80%

 (2) קטין שאין לו הורים יהיה זכאי להענקת אבטלה בשיעור
 של 80% מן השכר הקובע.

 (3) סכום הענקת אבטלה שהוא פחות משלוש לירות ליום
 יעוגל לשלוש לירות ליום.

 , (ג) לא תשולם הענקת אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים
 מכל תקופה של 120 ימים רצופים המתחילים בתאריך הקובע.

 (ד) מהענקת האבטלה המשתלמת לקטין יופחתו התשלומים הני
 תנים לו בהכשרה המקצועית, סידורי התעסוקה והפעילות האחדת כמפורט

 בתקנה 14, להוציא החזר הוצאות נסיעה.
 (ה) לא תשולם הענקת אבטלה לקטין בחודש פלוני אם קיבל
 הענקת אבטלה בעד 138 ימים כולל מספר הימים באותו חודש ובאחד־
 עשר החדשים שקדמו בתכוף לאותו חודש, אלא אם הקטין משתתף
 בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת כמפורט בתקנה 14

 וכל.עוד הוא משתתף כאמור.

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. נ י מדי נ  3 די
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 (ו) לא תשולם הענקת אבטלה לקטין בהתקיים אחת מן העילות
 המנויות להלן וכל עוד היא מתקיימת:

 (1) הפסיק את עבודתו, ההכשרה המקצועית, סידור התעסוקה
 • או הפעילות האחרת כמפורט בתקנה 14 מרצונו, בלי שהיתה

 הצדקה לכך מהסיבות המנויות בתקנה 8 ,׳
 (2) סירב לקבל עבודה שהוצעה לו לפי תקנה 12 או סירב
 להשתתף בהכשרה מקצועית, סידור תעסוקה או פעילות אחרת
 כאמור, או הופסקה השתתפותו בהם מחמת הפרה חמורה של
 משמעת באישור מי שהסמיך לכך מנהל האגף ועל־פי נוחלים
 שהוא קבע לאחר התייעצות בארגון הארצי המייצג את המספר

 הגדול ביותר של נוער עובד.

 16. לחשבון המיוחד לפי סעיף 215א לחוק, יוקצב מדי שנת כספים סך
 השווה לאחוז אחד מהתקבולים בענף ביטוח אבטלה באותה שנת כספים.״

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תיקון), תשל״ג—
 1972״.

 ח׳ בטבת תשל״ג (13 בדצמבר 1972)
 (חמ 750372)

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חשי״ט-959 ן [נוסח משולב]

 תקנות בדבר השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ר48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959
, אני מתקין תקנות אלה:  [נוסח משולב] נ

 1. בתקנות אלה —
 ״נכה״ — נכה שדרגת נכותו היא 10% או יותר!
 ״נכה משוקם״ — נכה שנתקיים בו אחד מאלה:

 (א) מיום היותו נכה קיבל מהמדינה עזרה ממשית לכינון עסק או להכשרה
 מקצועית!

 (ב) יש לו מקור קבוע של הכנסה המספיקה למחייתו!
 ״הכנסה״ — הכנסתו של הנכה, בן זוגו הגר אתו יחד ויתד בני משפחתו התלויים בו

 ״מחיה״ — מחייתו של הנכה, של בן זוגו הגר אתו יחד ושל יתר בני משפחתו התלויים בו ?
 ״שיקום נכה״ — השתלמותו של נכה במוסד להשכלה גבוהה לשם רכישת מקצוע, שהתעם־

 קות בו דורשת השתלמות ושישמש לנכה מקור תעסוקה והכנסה כדי מחייתו!

 1 ס״ה תשי״ט, עמ׳ 276; תשה״א, עמ׳ 156¡ תשכ״ז, עמי 139; תשכ״ח, עמ׳ 168; תשל״א, עמי 125; תשל״ב, עמי 139.

 ה?צגה
ן מיוחד  לחשבו

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה
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 ״מימון״ — המצאת אמצעים כספיים, לרבות מענקים ואשראי, הדרושים לשיקומו של נכה 5
 ״מנהל האגף״ — ראש אגף השיקום שבמשרד הבטחון ?

 ״מנהל הלשכה״ — ׳מנחל לשכת שיקום אזורית, שהוקמה על ידי אגף השיקום שבמשרד
 הבטחון!

 ״מוסד״ — מוסד להשכלה" גבוהה אשר בו הלימודים מקנים תואר אקדמאי או מתקיימים
 לימודי הכנה לקראת לימודים במוסד המקנה תואר אקדמאי!

 ״רופא מוסמך״ — רופא מוסמך או רופא מקומי, שנתמנה לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי),
!  תשי״ד—1954 2

 ״ממונה״ — הממונה על עניני תעסוקה והכשרה מקצועית באגף השיקום שבמשרד
 הבטחון!

 ״שכר לימוד״ — לרבות אגרת לימוד, דמי הרשמה לבתי הספר, דמי בחינות, דמי שימוש
 בספריות, דמי השתלמות בחוגים במסגרת בית הספר, תשלום לקרן תרבות, תשלום

 לקרן בנין וכיוצא באלה.

 2. (א) ליד אגף השיקום שבמשרד הבטחון תוקם ועדה להשכלה גבוהה (להלן —
 הועדה) בהרכב זה:

 (1) הממונה, והוא ישמש יושב ראש!
 (2) רופא מוסמך שמינה מנהל האגף ?

 (3) אדם שמינה המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות!
 (4) נציג ארגון נכי צה״ל המייצג את המספר הגדול ביותר של נכים אלה

 בארץ.

 (ב) חברי הועדה יוזמנו לישיבותיה על ידי היושב ראש.

 (ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה
 שיש: בה מנין חוקי! היו הקולות שקולים, יכריע היושב ראש.

 3. (א) המבקש מימון שיקומו יגיש בקשה בכתב למנהל לשכת השיקום שבאזור
 מגוריו, לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום שבו נמסרה ההחלטה של הועדה הרפואית או
 של הועדה הרפואית העליונה שקבעה בראשונה את דרגת נכותו, או מתום ששה חדשים
 מיום פרסום תקנות אלה ברשומות. הכל לפי התאריך המאוחר יותר? אולם נכה משוקם
 יגיש בקשה למימון שיקומו לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות.

 : (ב) בבקשה יציין הנכה את המקצוע שברצונו לרכוש על־ידי השתלמות ואת
 המוסד להשכלה גבוהה שבו הוא רוצה להשתלם.

 (ג) (1) ההגבלה האמורה בתקנת משנה (א) לא תחול על נכה שהחל בהשתלמו־
 תו שלא בדרך בקשת מימון השיקום על פי תקנת המשנה האמורה.

 (2) נכה שהוראות פסקה (1) חלות לגביו, רשאי להגיש בקשה למימון המשך
 שיקומו בכל עת ובלבד שלא תמה תקופת הלימוד כאמור בתקנה 15 אם יוכיח
 לועדה כי מתחילת שיקומו ועד הגשת הבקשה למימון המשך השיקום למד

 ברציפות או בהפסקות קצרות המוצדקות בנסיבות הענין.
 (3) המשך שיקומו של נכה ימומן במשך התקופה הדרושה להשלמת לימודיו

 כאמור בתקנה 15.

 2 ק״ת חשי״ד, עמי 500.
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 4. (א) מנהל הלשכה רשאי לחקור נכה המבקש מימון שיקומו, בכל הענינים שלדעתו
 יש להם נגיעה לבקשתו של אותו נכה.

 (ב) מנהל הלשכה דשאי לבקש ממוסדות השכלה, מדע או כלכלה ומאיגודים
 מקצועיים וכיוצא בהם, וכן מומחים, חוות דעת בנוגע לבקשתו של הנכה שהוגשה לפי

 תקנה 3.

 5. (א) נכה שלא נתן כל תשובה או שנתן תשובה בלתי מלאה או בלתי נכונה באחת
 השאלות שמנהל הלשכה הציג לפניו לשם החקירה האמורה בתקנה 4 (א) או שלא המציא
 הוכחות לאימות תשובותיו כאמור בתקנה 4 (ב), אף על פי שבאפשרותו לתת תשובה או
 להמציא הוכחה כאמור, רשאי מנהל הלשכה לדחות את בקשתו ולא להביא את העניו לדיון

 בפני הועדה.

 (ב) הנכה רשאי לערער על ההחלטה האמורה בתקנת משנה (א), תוך ארבעה עשר
 יום מיום שנמסרה לו הודעה על הדחיה, בפני הממונה, והחלטתו היא סופית.

־  6. (א) מנהל הלשכה, ירשום בכל בקשה של נכה -
 (1) את דעתו ודעת המוסדות והמומחים בדבר הבקשה, ורשאי הוא להמליץ
 על מוסד להשכלה גבוהה שבו רצוי, לדעתו, לאפשר לנכה להשתלם, בין שזה

 המוסד הנזכר בבקשה ובין שזה מוסד אחר!
 (2) את סכום המימון הכרוך, לדעתו, במילוי הבקשה, תוך ציון התקופה

 הדרושה, לדעתו, להשתלמות המבוקשת על־ידי הנכה.

 (ב) החליט מנהל הלשכה לא לדחות בקשתו של נכה, יעביר אותה לועדה בצירוף
 כל החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו שרשם לפי תקנה זו.

 7. (א) הועדה רשאית לדחות את הבקשה או לאשר את צורת ההשתלמות במוסד
 להשכלה גבוהה, המוצעת על־ידי הנכה בבקשתו או המומלצת על־ידי מנהל הלשכה,
 בתנאים וסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על מוסד להשכלה

 גבוהה אחר שבו אפשר, לדעתה, לקבל ההשתלמות המבוקשת עד־ידי הנכה.

 (ב) לועדה יהיו הסמכויות שיש למנהל לשכה לפי תקנות 4 ו־5.

 8. לא יאושר לנכה מימון שיקומו, אלא אם יש בידו תעודת בגרות והוכיח כי יתקבל
 למוסד שבו עומדים לאשר לו את ההשתלמות.

 9. על אף האמור בתקנה 8 רשאית הועדה לאשר לנכה מימון לימודי הכנה להשגת י
 תעודת בגדות אם שוכנעה כי השגת תעודת הבגרות היא במסגרת תכנית שיקומית

 המתאימה לנכה, בתנאי שמימון זה לא יאושר אלא לתקופת לימודים של שנה אחת.

 10. על אף האמור בתקנה 8 רשאית הועדה לאשר לנכה, שהוכיח כי המוסד מוכן לקבלו
 כתלמיד שלא מן המנין, מימון שנת לימודים ראשונה אם שוכנעה כי קיים סיכוי סביר
 שבשנת לימודים זו ימלא הנכה את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המנין! המימון יינתן
 כהל ואה ואם בתום השנה הראשונה יתקבל הנכה על־ידי המוסד כתלמיד מן המנין יחולו

 עליו הוראות תקנה 14 מיום תחילת לימודיו במוסד.

 11. הודעה על החלטת הועדה תימסר על־ידי מנהל הלשכה לנכה בכתב, תוך ארבעה
 עשר יום מהיום שנתקבלה.

ת ו י ו  פמנ
הל לשכה  מנ

 דחייה הבקשה

 טיפול בבקשה

 טמכויווז
 הועדה

יגיפ  פי
מ ו י ו  לפמג

 הועדה

 פייג למימון
 לימודיפ

 להשגת תעודת
ת  בגרו

 פייג למימון
 לימודי תלמיד

ו י  שלא מן המנ

 הודעה על
 ההחלטה
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פף ו ן נ ו י ם ט ו ר י ש ה ע ע ב ד ך א ו , ת , א ש ת הועדה, ר ט ל ח  12. נכה הרואה את עצמו מקופח על״ידי ה

 מהיום שנמסרה לו הודעה עליה, לבקש מהועדה עיון נוסף בהחלטה על יסוד נימוקים ,
 שיביא הנכה בפניה.

 13. : החלטת הועדה שהודעה עליה נמסרה לנכה לפי תקנה 11 והנכד, לא ביקש עיון נוסף םופי״ז
 י ״ י . ־ , , ההחלטות

 לפי תקנה 12, וכן החלטת הועדה שניתנה לאחד עיון נוסף לפי תקנה 12, הן סופיות.

 תשלונייפ
 14. (א.) מימון השיקום כולל — למימון שיקופ

 (1) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי
 החוק יהיה שווה —

 (א) לגבי נכה שדרגת נכותו מ־10% עד 100% — ל־80% מהדרגה
 הקובעת!

 (ב) לגבי נכה שדרגת נכותו היא מ־50% עד.100% והוא אב לילד —
 . ל־100% מהדרגה הקובעת!

 אולם לגבי נכה משוקם יקבע ראש האגף ,מזמן לזמן אם יש לשלם לו תשלום
 למחייתו, ואם כן — את סכום התשלום, ובלבד שלא יעלה על השיעור שנקבע

 בפסקה זו!
 (2) שכר לימוד בשיעור שיוסכם בין הממונה לבין המוסד שבו ניתנת לנכה

 ההשתלמות שאושרה לו ו

 (3) הוצאות רכישת מכשירי לימוד, ציוד, ספרי -לימוד וכיוצא באלה,
 בשיעור שיאושר על־ידי הממונה בהתאם להנחיותיו של ראש האגף בנדון!

 (4) תשלום שכר דירה לנכה, הזכאי לתגמולים מיוחדים לפי.סעיף 7(ב)
 לחוק, כל זמן שהלימודים מתקיימים מחוץ למקום מגוריו הקבוע!

 (5) השתתפות בתשלום שכד דירה לנכה שמפאת נכותו לפי. חוות דעתו
 של הרופא המוסמך, או מכל סיבה אחרת לפי המלצת הועדה או הממונה, רצוי
 שיגור וילמד מחוץ למקום מגוריו הקבוע! שעור ההשתתפות בתשלום שכר

 הדירה ייקבע על־ידי הממונה אי הועדה בהתאם להנחיות של ראש האגף.

 (ב) התשלום לפי תקנת משנה (א)(1) יינתן —
 (1) לגבי נכה שדרגת נכותו היא מ־10% עד 34% — כמילווה אך אם
 הנכה הוא אב לילד — 30% מהדרגה הקובעת בהענקה ו־50% ממנה כמילות־!!

 (2) . לגבי נכה שדרגת. נכותו היא מ־35% עד 49% :
 (א) בהענקה — אותו החלק מהתשלום המהווה אחוזים מכל התשלום

 השווים לאחוזי דרגת נכותו שתיקבע לו מזמן לזמן!
 כמילווה — יתרת התשלום!

 (ב) אם חנכה הוא אב לילד:
 בהענקה — 30% מהדרגה הקובעת בנוסף על סכום ההענקה הקבוע
 בפסקה (א) ובלבד ששני סכומים אלה לא יעלו על 80% מהדרגה

 הקובעת!
 כמילווה — יתרת התשלום!

 (3) לגבי נכה שדרגת נכותו היא מ־50% ומעלה — בהענקה.
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 (ג) התשלום לפי תקנת משנה (א)(2),(3),(4), ר(5) יינתן כהענקה.
 (ד) לגבי נכה משוקם דשאי הממונה לקבוע כי במקום הענקה לפי

 תקנה זו יינתן לו סכום המימון, כולו או מקצתו, כמילווה.
 (ה) . מחצית כל סכום אשד יתקבל כפרס לימודים על־ידי הנכה, מכל
 מקור שהוא תוך תקופת המימון, ינוכה מסך התשלומים המגיעים לו

 לפי תקנה זו.
 (ו) נשתנתה דרגת נכותו של נכה לאחד שאושר לו מימון השיקום,
 יבוצע המימון בהתאם לדרגת נכותו מזמן לזמן, ואם ירדה דרגת נכותו

 למטה מ־10% יהיה דינו כדין נכה משוקם שדרגת נכותו היא 10%.
 (ז) נכה שנעשה נכה משוקם לאחר שאושר מימון שיקומו, יהיה דינו

 כדין נכה משוקם, מיום היותו לנכה משוקם.

 15. תקופת המימון של שיקום היא כתקופת הלימוד הרגילה המקובלת במוסד שבו
 אושרה לנכה ההשתלמות האמורה והדרוש ה כדי לאפשר לתלמיד במוסד האמור לגשת
 לבחינת סיום או לבחינה לקבלת ׳תואר אקדמאי מדרגה נמוכה, שתזכהו להתחיל בהתעסקות
 או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת שיקומו, אולם לגבי נכה שדרגת נכותו היא מ־10%

 עד 18% לא תעלה תקופת המימון על מחצית תקופת הלימוד כאמור ולא תפחת משנתיים.

 16. מועד ביצוע המימון יהיה —
 (1) לגבי הוצאות לפי תקנה 14 (א)(1) — בסופו של כל חודש,׳

 (2) לגבי הוצאות לפי תקנה 14 (א)(2) — כפי שהוסכם בין מ?הל המחלקה
 או הממונה ובין המוסד שבו ניתנה לנכה ההשתלמות שאושרה לו!

 (3) לגבי הוצאות לפי תקנה 14 (א)(3) — כפי שייקבע על־ידי הממונה.

 17. (א) המילווה לפי תקנות אלה ייפרע על־ידי הנכה בתוך תקופה שהיא ב־150%
 יותר ארוכה מתקופת המימון, בשיעורים חדשייס שווים, החל מתום שנה מסיום תקופת

 הלימוד האמורה בתקנה 15.
 (ב) מפגר נכה בפרעון המילווה במועדים שנקבעו לפי תקנות אלה, רשאי הממונה

 להודות כי הנכה ישלם ריבית כדין בעד סכום המילווה שבפיגור.
 (ג) נכה הרואה את עצמו מקופח על־יז־י החלטת הממונה לפי תקנת משנה (ב),
 רשאי לערער עליה בפני מנהל האגף תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו נמסרה לו הודעה

 על ההחלטה, והחלטתו של מנהל האגף היא סופית.

 18. (א) מימון שיקום יסתיים:
 (1) אם הממונה החליט להפסיק את המימון מחמת שהנכה לא ממלא אחרי

 הוראות תקנה 19(1) ר(2) !
 (2) כתום התקופה הנזכרת בתקנה 15.

 (ב) אין הפסקת המימון לפי תקנת משנה (א) משחררת נכה מחובה לפי תקנה
 19(3) ו־(4).

 19. נכה שאושר לו שיקום חייב —
 (1) למלא אחרי הוראות המחייבות במוסד שבו הוא מקבל השתלמות
 שאושרה לו ובכלל זה להשתתף בשיעורים ובעבודה המעשית וכן לעמוד־

 בבחינות!

 וני,ופונ
 המימון

 מועד ביצוע
 המימון

ן המילווה  פדעו
 וריבימ

פ המימון ו י  פ
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 י (2) להוכיח למנהל הלשכה הנוגע בדבר, בתום זמן לימוד הנהוג במוסד
 האמור, כי עמד בהצלחה בבחינות הדרושות וכי נזקף לו זמן הלימוד שחלף !

 (3) לפרוע במועד את המילווה שקיבל למימון שיקןמו ז
 (4) לשלם בעד סכומי המילוות שפיגר בתשלומם את הריבית הקבועה על פי

 תקנה 17 (ב).

 20. הוראות תקנה 19(1) ו־(2) מחייבות את הנכה בכל תקופת מימון שיקומו כאמור
 בתקנה 15, ואם הפר הנכה אחת מההוראות האמורות, רשאי הממונה להודות להפסיק את
 ביצוע מימון שיקומו! במקרה זה יראו את כל הסכומים שהנכה קיבל. על חשבון שיקומו
 לפי תקנות אלה עד יום הפסקת המימון כמילווה מהמדינה שהנכה חייב להחזירו במו

 עדים, בשיעורים.ובתנאים כפי שיקבע הממונה לפי ראות עיניו.

 21. נכה הרואה את עצמו מקופח על־ידי החלטת הממונה שניתנה לפי תקנה 20, לשאי
 לערער עליה בפני מנהל האגף תוך 14 יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה על ההחלטה,

 והחלטתו של מנהל האגף היא סופית.

 22. הודעה על החלטה לפי תקנות אלה שנשלחה לנכה בדואר רשום לפי המען הידוע
 לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לנכה כתום ארבעה עשר

 יום מיום מסירתה למשרד הדואר, על מנת לשלחה לנכה, אלא אם הוכח ההיפך.

 23. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תקנות להשתלמות מקצועית במוסדות להש
 כלה גבוהה), תשט״ו—31955 — בטלות.

 24. תקנות אלה יחולו עם תחילת שנת הלימודים תשל׳יג במוסד.

 !25. לתקנות אלה ייקרא '״תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (השתלמות מקצועית
 במוסדות להשכלה גבוהה), תשל״ג—1972״.

ו י י ה ד ש  ה׳ בטבת תשל״ג (10 בדצמבר 1972) מ
) שר הבטחון י 3 1 0 0  >חמ 5

 3 ק׳׳ת תשט״ו, עמ׳ 600; תשכ״ח, עמ׳ 421, עמ׳ 1028¡ תש״ל, עמ׳ 2091.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טגע, תשכ״ג-963ו

 תקנות בדבר איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ״ג—1963

 אני מתקין תקנות אלה.

ה 1 ו ת?נ קי  1. בתקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), תשכ״ז— תי

(להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 1, במקום הגדרת ״ערך טבע מוגן״ יבוא: 21966 
 ״ ״ערך טבע מוגן״ — כמשמעותו באכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי
 טבע מוגנים) (מס׳ 2)׳ תשל״א—31971 (להלן — האכרזה), למעט קרפדת
 עין החתול, לטאה.ירוקה, כוח אפור, קמטן חסר רגליים, זיקית מצויה וצב

 , היבשה״.

 1 ס״ח תשכ״ג, ?!מ׳ 145.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 515.

 3 ק״ת תשל״א, עמי 1533,

ו מו ת טי ק פ פ  ה
 שיקיש

ר על  ערעו
 החלפה, לפי

ה 20 נ ק  מ

* ע ד ו דת ה  טהי
 החלטה

ל  כיטו

לה  תהי

 השה
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2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: ו ו , י י  ת

 ״(א) לא יפגע אדם ללא היתר בכתב מאת מנהל שמורות הטבע, בערך טבע
 מוגן המפורט בתוספת לאכרזה —

 (5) בסימן ד,

 (6) בסימן ד,

 (7) בסימן ח.״

 (1) בסימן ב׳,

 (2) בסימן ג׳,

/  (3) בסימן ד

/  (4) בסימן ה

 3. תחילתן של תקנות אלה חמישה עשר יום לאחר פרסומן.

 4. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע
 מוגנים) (תיקון), תשל״ג—1972״.

לה  החי

ב ת י ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ה׳ בטבת תשל״ג (10 בדצמבר 1972)
 (חמ 76572)

 פקודת מחלות בעלי־ חיים, 945ו

 תקנות בדבר הסדר מכירת תכשירים כימיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 !, אני מתקין תקנות
 אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי־חיים (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשי״ט—
 21959, במקום הגדרת ״המנהל״ יבוא:

 ״ ״המנהל״ — מנהל השירותים הוטרינריים״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (הסדר מכירת תכשירים כימיים)
 (תיקון), תשל״ג—1972׳/

 תייויז הקנה 1

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ה׳ בטבת תשל״ג (10 בדצמבר 1972)׳
 (חמ 738202)

 1 עייר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 155.

 2 ק״ת תשי׳׳ט, עמ׳ 700.
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 פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 936 ו

 צו בדבר עבירות קנס

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 3ב לפקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 11936
 (להלן — הפקודה)׳ אני מצווה לאמור:

ה _ הגירוי־ י ז צ י ב 1 

 ״עבירה חוזרת״ — עבירת קנס הנעברת למעלה מפעם אחת על ידי אחד מאלה:

 (א) בעל כלי שיט שממנו נשפך או הוזרם שמן לים!

 (ב) רב חובל כלי השיט (להלן — הקברניט) שממנו נשפך או הוזרם שמן לים!

 (ג) המחזיק בקרקע או הממונה על המכשיר שמהם נשפך או הוזרם שמן לים!

 ״רכבי׳ — לרבות רכבת!
 ״מכלית״ — כלי שיט אשר מרבית נפח המטען שלו בנוי או מותאם לנשיאת שמן!

 ״הודעה״ — הודעה שנמסרה למנהל הנמל או למפקח על ידי קברניט כלי שיט או מטעמו
 בעת אירוע שפיכת השמן לים ואשר נרשמה בפנקס הנפט של כלי השיט שממנו נשפך
 או הוזרם שמן לים, והעתק הרישום בחתימת הקברניט נמסר לאחר מכן למנהל הנמל

 או למפקח כאמור.

 2. שיעור הקנס לכל עבירת קנס יהיה בסכום שנקבע בצידה בתוספת הראשונה. שיעוד הר,נפ

וםה ההזמנה  3. ההזמנה למשפט לענין סעיף 3א לפקודה (להלן — הזמנה למשפט) תהיה לפי הטופס נ
 למשפט

 שבתוספת השניה.

 4. (א) ההזמנה למשפט יבול שתימסר גם על ידי מנהל הנמל או מי שהוא הסמיך אופו מפירת
 ן• ןץין יין £ ן•

 לכך! מסירה לידי סוכן כלי השיט יראוה כמסירה לידי בעליו.
 (3) בכפוף להוראות סעיף קטן(ג) יחולו על אופן מסירת ההזמנה למשפט הוראות

 סעיף 209 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—965! 2.

 (ג) הזמנה למשפט הנמסרת לקברניט כלי השיט או לבעליו יכול שתימסר בדרך
 של הצמדתה במקום נראה לעין על כלי השיט, כשהיא מופנית אל הקברניט או אל הבעלים
 בציון שמו או בלעדיו! לא שולם הקנס במועדו, תומצא הזמנה נוספת למשפט בהתאם

 להוראות סעיף 209 לחוק הסדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965.

ה י י  5. תחילתו של צו זה ביום השביעי לאחר פרסומו. י״׳

י טי י  6. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירת קנס), תשכ״ו—1966 3 — בטל. 8

 7. לצו זה ייקרא ״צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל״ג—1972״. השפ

 1 «׳׳ר 1936, חוס׳ 1, עמי 216; ס״ח תשכ״ו, עמי 42; תשל״ג, עמ׳ 2.

 2 ס״ה 458, תשכ״ה, זנמ׳ 161.

 3 ק״ת תשכ״ו, «מ׳ 2723.
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 כשנמסרה
 הודעה

11,000 
16,000 
22,000 
27,000 

5,500 
8,500 

11,000 
16,000 

רת ז  בעבירה חו

3,000 

30,000 

15,000 

15,000 

ת ישראליות ו ר י ל ס ב נ ק  שיעור ה

 כשלא נמסרה
 הודעה

15,000 
22,000 
30,000 
37,000 

6,000 
12,000 
15,000 
22,000 

 כשנמפרה
 הודעה

7,000 
11,000 
15,000 
18,000 

3,000 
5,000 
7,000 

11,000 

ספת ראשונה  תו
 (סעיף 2)

 ת! 0 1אז

 בעבירה ראשונה

2,000 

20,000 

10,000 

10,000 

 תיאור העבירה
 כשלא נמסרה

 הודעה

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 

4,000 
8,000 

10,000 
15,000 

 1. שפיכת שמן לתוך המים שהפקודה חלה עליהם (להלן —
 הים) ממכלית שנפחה בטונות תפוסה ברוטו

 (1) עד 4000
 (2) מעל 4000 עד 40,000

 (3) מעל 40,000 עד 80,000
 (4) מעל 80,000

 2. שפיכת שמן לתוך הים מכלי שיט שאינו מכלית׳ שנפחו
 בטונות תפוסה ברוטו —

 (1) עד 500
 (2) מעל 500 עד 5,000

 (3) מעל 5,000 עד 15,000
 (4) מעל 15,000

 3. שפיכת שמן לתוך הים מרכב המשמש לצורך העברת שמן

 4. שפיכת שמן לתוך הים מכל מקום ביבשה או ממכשיר בים
 אשר מחובר למכשיר ביבשה והמשמש לצורך העברת שמן

 5. שפיכת שמן לתוך הים ממכשיר צף המשמש לצורך העברת
 שמן ממכלית או מכלי שיט אחר או אליהם

 6. שפיכת שמן לתוך הים מכל מכשיר אחר המשמש להחסנת
 שמן או להעברתו מכל כלי שיט או אליו



ת שניה פ ס ו  ת
 (סעיף 3)

 הזמנה לדין וכתב אישום

 פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 936 ו

 צו שפינתם של שמגיפ לתוף מי הים (עבירות קנס), תשל״ג—1972

 בבית משפט השלום ב

 .מדינת ישראל נגד

ן הםוכו * ע מ / ק ס ע ם ה מקו / יק מען ט כלי השיט/המחז י קברנ ט/  בעל כלי השי
תקן * ה על המי נ ו מ מ ה / ע ק ר ק  ב

ן * ק ת י מ ה / ע ק ר ק דת הזהות או דרכון פרטי ה  נפח כלי השיט מס׳ תעו

 תיאור העובדות המהוות את העבירה

 בתאריך בשעה או בסמוך לשעה זו, במקום

 ובכך עברת על סעיף 3 לפקודת שפיכתם של שמנים לחוק מי הים, 1936.

 עדי התביעה

 ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בפסקה. בתוספת הראשונה לצו שפיכתם

ז ל ך מי היפ (עבירות קנס), תשל״ג—1972, למעשה עבירה זה, בסכופ ש  של שמניפ לתו

ת המשפט הנ״ל, או לשלוח אליו פת בי ת ישראליות, תוך שלושים יום מתאריך מסירת הזמנה זו, בקו רו  לי

 בדואר את הקנס האמור.

ת הקנס כאמור לעיל, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ״ל בתאריך  אם לא תשלם א

 בשעה ולהישפט על העבירה הנ״ל.

 אישור מסירה

מל * ל הנ ה נ מ / ה ל ש מ מ  בא־כוח היועץ המשפטי ל

 מסירה ביד: קיבלתי את ההזמנה וכתב האישום.

ת המוסר מ י ת ת המקבל ח מ י ת  ח

ת תשל׳׳ג, 28.12.1972 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו נ ק ת  קובץ ה



 מסירה בדואר : מסרתי את ההזמנה וכתב האישום למשלוח בדואר רשום.

ת המוסר מ י ת  חותמת הדואר ח

 מסירה על ידי הצמדה על כלי השיט ; הצמדתי את ההזמנה וכתב האישום על כלי השיט.

 חתימת המוסר (המצמיד)

ז : בשעת תשלום הקנס בבית המשפט עליך להמציא הזמנה זו. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו  הערו
 30 יום מיום מסירת הזמנה זו, או תשלום שהוא קטן משיעור הקנס שצויין לעיל, אינם משחררים

 מהחובה להישפט על העבידה הנ״ל.

 : מחק את המיותר

ם ב ך - ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר התחבורה

 ט׳ בטבת תשל״ג(14 בדצמבר 1972)
 (חמ !7559)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן

 צו בדבר איסור בניה ציבורית

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. בצו זה —

 ״ועדת תכנון״ — ועדה מקומית לתכנון ולבניה כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—
!21965 

 ״בנין״ — כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי ביטון, שיש, ברזל, עץ או כל חומר
 אחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור!

 ״בניד,״ — כל פעולה להקמתו של בנין, הנחת יסודותיו או הגדלת שטחו הבנוי, לרבות
 חפירות לצורך בניה כאמור!

 ״מבנה ציבור״ — כל בנין שאיננו מיועד לצרכי מגורים, בטחון המדינה, תעשיה. חקלאות,
 בית־ספר, גךילדים, מעוךילדים, ביודמלון, בית־חולים או מבנים תפעוליים בשטח נמל

 התעופה לוד.

 2. (א). לא יתחיל אדם בבניה של מבנה ציבור, לא ימסור בנייתו לביצוע, לא יפעל
 כקבלן בביצוע בנייתו, לא ימשיך בבנייתו ולא יפעל כקבלן להמשך בנייתו, אלא אם

 נתקיימו כל אלה:
 (1) ניתן על הבניה היתד על פי צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (פיקוח

 על בניה), תש״ל—1970 3 ,׳

 איפור בניית
ה ציבור נ ב  כ

 1 ם״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ס״ח 467, חשכ״ה, עמ׳ 307.

 3 ק״ת 2537, תש״ל, עמ׳ 1252.
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 (2) ניתן על הבניה רשיון על פי צו הפיקוח •על מצרכים ושירותים (איסור
ו  בניית מבני ציבור), תשל״ב—1972 4

 (3) הוחל בבניה או הוצא מכרז בכתב לקבלת הצעות לבניה לפני תחילת צו
 זה.

 (ב) האיסורים שנקבעו בצו זה חלים גם על בנין שלגביו ניתן היתר לבניה לפי חוק
 התכנון והבניה, תשכ״ה—1965.

פ מ«טדה י ג י י  3. (א) בנין שלמעלה מ־30% מכלל שטח מדצפותיו מיועד למשרדים או למטרה ח

 אחרת שאיננה בטחון, תעשיה, חקלאות או בית מלון — לא יראוהו כבנין המיועד לבטחון,
 לתעשיה או לחקלאות או לבית מלון, לפי הענין•.

 (ב) בנין שלמעלה מ־30% משטח מרצפותיו מיועד למטרה שאיננה מגורים
 בלבד — לא יראוהו כבנין מגורים.

 4. (א) סעיף 2 לא יחול על בניית מבנה ציבור אשר לבנייתו ניתן רשיון מאת ועדת רשיו־ומ
 . מיוחדיפ

 שדים שקבעה הממשלה והרכבה פורסם ברשומות.
 (ב) , בקשה לרשיון כאמור תוגש לועדה, בכתב, באמצעות לשכת שר השיכון,

 ויפורטו בה הנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את מתן הרשיון.

 (ג) הועדה תקבע את סדרי עבודתה ומועדי דיוניה.

 (ד) הועדה רשאית להתנות רשיון בתנאים ולקבוע בו תנאים.

נולל ז י  5. (א) ועדת השרים רשאית ברשיון כולל לקבוע כי בתחומה של הרשות המקומית ישי

 ששמה נקוב ברשיון,יוקמו מבנים, בין שהם מבני ציבור ובין שלא, מסוג או יעוד מםויים
 וכן בהיקף כספי מסויים, בגודל או בשטח מסויים, הכל כפי שנקבע ברשיון. ,

 (ב) רשיון כולל יפורסם ברשומות וועדת השדים תעביר העתק ממנו אל הרשות
 המקומית שלתחומה הוא מתייחס.י

 6. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בטבת תשל״ג (1 בינואר 1973) ותחולתו עד יום תייייז י!י?י
 , ״ . ותחולה

 ז׳ בטבת תשל״ד (1 בינואר 1974).

 7. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור בניית מבני ציבור), השפ
 תשל״ג—1972״.

ב שרו״ א  ט׳ בטבת תשל״ג (14 בדצמבר 1972) ז
 >חמ. 741137) שד השיכון

 4 ק״ת 2839, תשל״ב, עמ׳ 1050; תשל״ג, עמ׳ 43.

ת תשל׳׳ג, 28.12.1972 505 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק הפיקוח על מצופים ושירותים, תשי״ח-1957

 צו גדבד שחיטת בקד וצאן

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ו־38 לחוק הפיקוח על מצדפים ושירותים,
 תשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

,  1. בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן), תש״ך—1960 2
 במקום ״בהתאם לתקנה 35 לתקנות בית המטבחיים״ יבוא: ״בהתאם לתקנה 79 לתקנות

 מחלות בעלי־חיימ (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 3״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן) (תיקון),
 תשל״ג—1972״,

ו פעיף 2  תיקי

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 ה׳ בטבת תשל״ג (10 בדצמבר 1972)
 >חמ 741119)

 1 ם״ח תשי״ה, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תש״ד, עמ׳ 808! תש״ך, עמ׳ 1272¡ תשכ״א, ע«׳ 2696.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 837; תשל׳׳א, עמ׳ 161.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 943ן

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 132.675 —
 162.660 בקירוב על כביש 102: מוצא—צובה—צומת אשתאול2 ומסתיימת בנקודת ציון
 132.337 — 160.691 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳
 כ/5/5966 הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שד העבודה ביום ז׳ בטבת תשל״ג

 (12 בדצמבר 1972) י

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז ירושלים,
 רח׳ הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 102 : מוצא-צובה
 —צומת אשתאול, קטע עוקף צובה), תשל״ג—1972״.

לה הפקודה ו  י תח

י ד  על ד

ת לעייז  רשו
ק המפה ת ע ה  כ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ז׳ בטבת תשל״ג (12 בדצמבר 1972)
 (חמ 75050)

ם׳ 1, עמי 40; ס״ת תשכ״ג, עמי 114.  1 ע״ר 1943, תו

 2 ק״ת 1616, תשכ״ד, עמ׳ 1744.

ת תשל״ג, 28.12.1972 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו  506 קובץ התקנ



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג-963 ו

ע מוגנים ׳ ב ה בדבר ערכי ט  אכרז

 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 •י,

 אני מכריז לאמור:

ן ״ ״ ־ ו ת ה ו ו מ י  1. בתוספת לאכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים) (מס׳ 2), מ

 תשל״א—21971 — י
 (1) לפני ״שרכים״ יבוא ״א״!

 (2) לפני ״פרחי־בד״ יבוא ״ב״ ׳,
 (3) , לפני ״שיחים ועצים״ יבוא ״ג״ ?
 (4) לפני ״חסרי חוליות״ יבוא ״ד״«
 (5) לפני ״בעלי חוליות״ יבוא ״ה״.!

 (6) לפני ״דומם״ יבוא ״ו״ 5
 (7) לפני ״עופות״ יבוא ״ז״ 5
 (8) לפני ״יונקים״ יבוא ״ח״,

ה י י ח ז  2. תחילתה של אכרזה זו חמישה עשר יום לאחר פרסומה. י י

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים) (מסי 2) השפ
 (תיקון), תשל״ג—1972״.

י ת ב ם ג י י  ה׳ בטבת תשל״ג (10 בדצמבר 1972) ח
 >חמ ossm שד החקלאות

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 149.

 2 ק״ת תשל״א, עמי 1533. י

י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ
 פקודת המועצות המקומיות

ות מי ת מקו ו עצ  צו בדבר מו

, אני מצווה לאמור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות ג

מ פעי!־ 40! ? י ) ״ א ן ( ט ף ק , ע ם ס ו ק מ 1 2׳ ב 9  1. בסעיף 140 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—50

 יבוא:
 ״(א) מועצה חייבת להעסיק גזבר במשכורת או בשכר ולקבוע, באישור השר,
 את משכורתו או שכרו ואת תנאי עבודתו, וכן רשאית היא להעסיק לתפקידיה
 מזכיר ומהנדס וכן עובדים אחרים במשכורת, ולקבוע, באישור השר, את

 משכורתם ותנאי עבודתם.״־
 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א)(תיקון), תשל״ג—1972״.

 ו

ג י ו ב ף ם ו  ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) י
 >חמ!801) שר הפנים

 השפ

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

ת תשל״ב, עמ׳ 1638. ״ ת תשי״א, עמ׳ 178¡ ק ״  2 ק

ת תשל״ג, 28.12.1972 507 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו נ ק ת ה / ב ו  ק



 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ו

 חוק עזר ללוד בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1
, מתקינה מועצת עירית לוד חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת הראשונה לחוק. עזר ללוד (מס עסקים עירוני) תשט״ז—31957
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

ת פ ם ו ת  החלפת ה
נה  הראשו

סכת ראשונה  תז

 שיעורי המס לשנה

׳ ק א ל  ח

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

נעות בכוח מיכני, ת המו ו נ  מפעל המשתמש במכו
 המעסיק פועלים שמספרם

 עד 5 267
 6 עד 10 667

 11 עד 15 1000
 16. או יותר 1334

 ביטוח —
 סניף 667
ות 267 כנ  סוכן או סו

 בנק קואופרטיבי, אגודת אשראי שיתופית אוי
 סניף שמספר חבריהם —

 עד 500 1667
 מ־501 עד 900 2502
 מ־901 ומעלה 3335

 בנק שמספר המועסקים בו —
 עד 4 1000
 5 עד 10 2334
 לכל מועסק נוסף 168

 בטנים וגרעינים —
 מכירה בדוכן 51

 מכירה בסיטונות 368
 בושם ותמרוקים — ייצור —

ל שאינו מעסיק פועלים 299 ע פ  מ
 מפעל המעסיק פועלים 'שמספרם —

 עד 3 483
 4 עד 6 667

 7 או יותר 1300
 מכירה 133

 אוטובוס — שירות עירוני ובין עירוני המקיים
 5000 תחנה להעלאת נוסעים בתחום העיריה

1000 
368 
80 

200 
133 
235 

80 

168 
50 

5000 

3668 
299 

200 

333 
610 
736 

 אולם תיאטרון או בית עינוג ציבורי המשמש
ת ואסיפות בו  להצגות, קונצרטים, נשפים, מסי

 אטריות, מקרוני, וורמצלי — תעשיה
 אופטיקאי או כלים אופטיים — מכירה

 אופנוע, אופניים או חלקיהם —
 מכירה
 תיקון

 תיקון ומכירה

 ארנקים מזוודות ומוצרי עור —
 מכירה

 ייצור —
 מפעל המעסיק עובד אחד

 לכל עובד נוסף
 אספקת מצרכים או שיווקם
 אספקת ירקות או שיווקם

 אריזת מצרכי מזון

 אריגים — תעשיה —
נעות ת המו ו נ  מפעל שאינו משתמש במכו

 בכוח מכני —
 שאינו מעסיק פועלים

 המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 5

 6 עד 10
 11 או יותר

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 3 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 784¡ תשכ״ב, עמי 107¡ תשכ״ז, עמי 1577¡ תשכ״ט, עמי 815¡ תש״ל, עמ׳ 20.

ת 2948, כ״ג בטבת תשל״ג, 28.12.1972 ו נ ק ת  508 קובץ ה



רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו י ר המלאכה או העסק המס בל או  תי

 26 עד 50 2001
 51 או יותר 2668

ות המעסיקה —  גלנטריה או קונפקציה, חנ
 עובד אחד כולל בעלים 177
 2 עובדים כולל בעלים 282
 כל עובד נוסף 50

ת המעסיקה עובדים, ו  גלנטריה וקונפקציה, חנ
ת הבעלים, שמספרם —  לרבו

282 I 
368 2 
575 3 
 לכל עובד נוסף 100
 גלנטריה קונפקציה וטקסטיל — דוכן 51

 גלידה —
 מכירה בקיוסק או בחנות 133
 ייצור 299
ת 333 ו  ייצור ומכירה בקיוסק או בחנ

 גרביים —
 מכירה • / 67
 תיקון 34

 מכירה ותיקון .101
 דגים מעושנים, מלוחים 133
נות — משרד.. 115  הנהלת חשבו
 השחזה 67

 הובלה —
V 149 לכל מכונית 

 משרד שברשותו מכוניות משא —
 עד 3 333
ית משא 133 נ  4 ומעלה, לכל מכו
ות (טנדרים), לכל טנדר 83 ניות משא קטנ  מכו

 וילונות, חנות 133
ות 133  זבל כימי, חנ
 זרעים וצרכי חקלאות 101

 זגג —
 שאינו עוסק בליטוש 115
 העוסק בליטוש .133

 חשמל — ייצור, אספקה או חלוקה , 5000
 חגורות, חזיות או מחוכים 83
 חוטי צמר, משי, חוטי תפירה 67

ת חרושת 368  חומץ, בי
ת או חרט שלטים 115 תמו  חו

 חייט —
 שאינו מעסיק עובדים 51

 המעסיק עובדים .133

 תופרת —
 שאינה מעסיקה פועלות 67

 המעסיקה פועלות 133

 חייט העובד כקונפקציה —
 שאינו מעסיק עובדים 83

ת או מחסן ששטחם ו ת משומשים, חנ כ ת מ  ברזל ו
 במ״ר —

 עד 20 80
 למעלה מ־20 168

ות ששטחה ת אחרים, חנ כ ת  ברזל ודברי מ
 במ״ר —

 עד 20 168
 למעלה מ־20 235

ת הישיבה בו — מו ת קולנוע שמספר מקו  בי
 עד 200 506
 201 עד 400 736

 401 או יותר 1334
ת הישיבה בו — מו ת קולנוע קייצי שמספר מקו  בי

 עד 500 506
 501 עד 700 36ד
 701 או יותר 966

 בגדים משומשים —
 תיקון 39
 מכירה 67

 תיקון ומכירה 133
 בית מלון, פנסיון, שמספר חדריו —

 עד 10 451
 לכל חדר נוסף 25

 ביצים — חגות 101
 בריכת שחיה .3335

 בית דפוס —
 עד 2 עובדים 333
 למעלה מ־2 עובדים 621
 בית מלאכה אורתופדי 83

 בית מרקחת 835
נות שעצמתן —  בית מלאכה שיש בו מכו

ת סוס 299 חו  עד 3 כו
ס 552 ת סו חו  למעלה מ־3 כו

 בית אריזה המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 50 1334
 51 עד 100 2001
 101 ומעלה 2668

ות לגז —  גז — משרד לחלוקה או לקבלת הזמנ
 משרד ראשי 1500

 כל סניף שמספר המועסקים בו אינו עולה
 על 5 250
 לכל מועסק נוסף 50

 גן ילדים פרטי, מורה לשיעורים פרטיים
 בהתעמלות, בנגינה, בשפות 115

ת מלאכה לציפוי כסף, ניקל, כרום, נחושת,  בי
 זהב 299

נעות בכוח נות המו  בית חרושת המשתמש במכו
י — המעסיק פועלים שמספרם •י מ י  מ

 עד 5 437
 6 עד 15 667

״ ד  16 עד 25 3

ת תשל״ג, 28.12.1972 509 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו נ ק ת  קובץ ה



רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 המעסיק עובדים שמספרם — מפעל המעסיק פועלים שמספרם —
 1 184 עד 3 168
 2 עד 3 299 4 ומעלה 299
 4 עד 5 451 מכירה 133

 6 או יותר 667 כלי מטבח, חנות ששטחה במ״ר —
 חלב עד 16 83

ת ריכוז 184 למעלה מ־16 עד 20 168  תחנ
 חמרי בנין — למעלה מ־20 עד 30 267
 חנות ששטחה במ״ד — למעלה מ־30 333

 עד 16 184 מגרש שעשועים 3335
 למעלה מ־16 עד 24 283 מכבסה —

ות שאינן אוטומטיות נ  למעלה מ־24 עד 40 368 מפעל המשתמש במכו
נעות בכוח מיכני, לכל אוטומט 101  למעלה מ־40 עד 60 667 המו

ות שאינן אוטומטיות נ  למעלה מ־60 עד 80 835 מפעל המשתמש במכו
נעות בכוח מיכני —  לכל 10 מ״ר נוספים 100 המו

 חצר ששטחה במ׳׳ר — שאינו מעסיק פועלים 235
 עד 150 500 המעסיק פועלים שמספרם —

 למעלה מ־150 עד 200 1000 עד 5 552
 למעלה מ־200 2000 6 עד 15 667
 מרצפות — חנות 190 16 או יותר 835

ת לאריגים 133 כבושים, שימורים — ו  חנ
ת ״כל־בו״ 835 חנותי 67 ו  חנ

 בית חרושת ששטחו במ״ר —
 עד 100 437
 למעלה מ־100 667

 מאפית לחם —
 לא אוטומטית 506

 אוטומטית 2001
 מברשות ומטאטאים — תעשיה וחנות 133
 מהנדס ואדריכל 437

ניות שירות עירוני ובין־עירוני,  מו
נית 149  משרד או תחנה, לכל מכו

ניות, המעסיקים ת שירות למכו  מוסך או תחנ
 פועלים שמספרם —

 עד 3 506
 4 או יותר 835

 מחלבה —
 שמעסיקים בה פועלים 437
 שאין מעסיקים בה פועלים 184

 מספרה לגברות או מכון ליופי —
 , שמעסיקים בו עובדים 299
 ללא עובדים שכירים 149

 מספרה לגברים —
 שמעסיקים בה עובדים 184
 ללא עובדים שכירים 51
 מטוויה של נול אחד 67

 מי סודה או גזוז, בית חרושת 368
קבלת לבנים לכביסה או לגיהוץ 83  סניף ל

ות 299 כנ נות תפירה, סו  מכו
 מכשירי כתיבה, מכשירי משרד, ספרים

 ועתונים 333

50 
150 
250 

552 
667 

67 
190 

552 

299 
368 
667 

4224 
299 

67 
736, 

101 

כרות — ת לצרכי נוי, מז ו  חנ
 עד 10 מ״ר

 מ־10 — 20
 למעלה מ־20

 מוצרים כימיקליים — תעשיה או מחסנים
 המעסיקים פועלים שמספרם —

 עד 5
 6 ומעלה

ת למכירת טבק, סיגריות, מציתים, ו  חנ
 מקטרות —
נות  בקמעו
נות  בסיטו

ת המונעות ו נ  טוויה — מפעל המשתמש במכו
 בכוח מיכני והמעסיק פועלים

 בית חרושת לטקסטיל או סריגה המשתמש
י והמעסיק מ י נעות בכוח מ ות המו נ  במכו

 פועלים שמספרם —
 עד 4

 5 עד 15
 16 ומעלה

 טבק או סיגריות — בית חרושת
ות  טקסטיל ווילונות — חנ

פירות — מכירה — ת ו  ירקו
ות נ  בקמעו
נות  בסיטו

 כובעים —
 תעשיה —

 מפעל שאינו מעסיק פועלים

ת תשלי׳ג, 28.12,1972 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו נ ק ת  510 קובץ ה



רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

 133 11 או יומר 1104
ות המעסיקה פועלים נ  184 המשתמשת במכו

 1495 שמספרם —
 עד 2 299
 3 עד 5 451
 101 6 עד 10 586
 11 עד 15 835

 235 16 או יותר 1168
 299 נפח 51

ות או מחסן 133  506 סבון, חנ
 סיד, ייצור או מכירה 133

 סנדלריה —
 184 שאינה מעסיקה פועלים 51

 368 המעסיקה פועלים שמספרם —
67 1 667 

 184 2 או יותר 133
 83 ייצור נעלים 299
 ספריה 83

 67 , סריגה או סלון לסריגה 149
 עגלות ילדים, חנות 184
 83 עגלון : 34

נים —  235 עוגות או תופי
 מאפיה 299
 184 חנות 133
 333 מאפיה ומכירה בחנות 333
 235 עורות מעובדים, חנות 83

 667 עורך דין 368
 עצים או שתילים 83
 200 עתונים, קיוסק 51

 50 פרי הדר, שיווק 368
 368 פחח —

 168 שאינו מעסיק פועלים 51
 667 המעסיק פועלים שמספרם —

83 1 
ותר ׳ 133  2 או י

 83 פלאפל —
ות או בדוכן 67  מכירה בחנ
 133 פרחים 83

 235 צבעים או שמנים, חנות 133
 299 צבעי —

 שאינו מעסיק פועלים 51
 המעסיק פועלים שמספרם —

133 1 368 
 835 2 או יותר 200
 צלם 83

 צורף 184
 133 צילום וצרכי צילום 200

 צעצועים —
ות 51  235 חנ

 368 ייצור —
 552 מפעל שאינו מעסיק פועלים למעט הבעל 115

511 

 מכשירי כתיבה ועיתונים
ות כנ סו ות ו  ממתקים, חנ

נות לת בסיטו ו  מכ
 מסגריה —

ות — נ  שאינה משתמשת במכו
 שאינה מעסיקה פועלים

 המעסיקה פועלים שמספרם —
1 

 2 עד 3
 4 או יותר

נות, המעסיקה פועלים  י המשתמשת במכו
 שמספרם —

1 
 2 עד 5

ותר  6 או י
ות  מספוא, חנ

 מעדנים
 מרפדיה —

 שאינה מעסיקה פועלים
 המעסיקה פועלים שמספרם —

1 
 2 או יותר

 משקאות משכרים —
ות נ  בקמעו
נות  בסיטו

ך ר ת  מ
 מפעל למוצרי בשר

 מפעל הפיס —
ת ו כנ  סו

 ביתן למכירת כרטיסי פיס, לכל מועסק
 מחסן עצים
ות  נפט, חנ

 נקניק, תעשיה
 נגרית בניין —

נות —  שאינה משתמשת במכו
 שאינה מעסיקה פועלים

 המעסיקה פועלים שמספרם —
1 

2 
 3 או יותר

נות, המעסיקה פועלים  המשתמשת במכו
 שמספרם —

 עד 2
 3 או יותר
 נגרית רהיטים —

ות — נ ו  שאינה משתמשת במכ
 שאינה מעסיקה פועלים

 המעסיקה פועלים שמספרם —
 עד 2

 3 עד 5
 י 6 עד 10

ת תשל״ג, 28.12.1972 ב ט ת 2948, כ״ג ב ו  קובץ התקנ



רות ת תיאור המלאכה או העסק המס בלי רו  תיאור המלאכה או העסק המס בלי

368 

51 
83 

133 
83 

368 
835 
115 
130 

667 
1000 
1500 
2000 
4000 

1000 
1334 
1668 
2335 
3335 
1668 

83 
168 
334 

1668 
2668 
3335 
5000 

 שמן מאכל בסיטונות
 שעונים —

 תיקונים
 מכירה

 מכירה ותיקונים
 שרברב

ת גריסים  תחנ
ת דלק  תחנ

ות  תוצרת חלב, חנ
 תקליטים וכלי נגינה, מכירה

 בית חרושת לניר, המעסיק פועלים שמספרם —
 עד 10

 11 עד 15
 16 עד 20

 21 או יותר
ת חרושת לקרטון  בי

 בית חרושת ל תרכיזים ומשקאות המעסיק
 פועלים שמספרם —

 עד 10
 11 עד 20
 21 עד 30
 31 עד 50

 51 או יותר
 בית חרושת לאבקת הנקת כסף

 קבלן או קבלן משנה לעבודות בנין, סלילה,
 ביוב, סיקול, נגרות, הרכבת מכונות,

 אינסטלציה חשמלית או סניטרית וכיוצא
 באלה, שהיקף עבודתו בתחום העיריה

 בלירות לשנה —
 עד 5,000

 למעלה מ־5,000 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 40,000
 למעלה מ־40,000 עד 80,000

 למעלה מ־80,000 עד 100,000
 למעלה מ־100,000

235 

835 
1000 
106 
299 
133 

184 
235 
299 
334 
518 

83 
133 
184 
235 
299 
835 
50 

166 

510 
168 

267 
133 
133 
83 

115 
184 
83 
67 

 מפעל המעסיק פועלים
 קרח —

 בית חרושת —
 בלי חדרי החסנה

 עם חדרי החסנה לקירור
ות  חנ

נות  קמח, בסיטו
 קפה, מכירה או טחינה

ות ששטחה במ״ר —  רהיטים, חנ
 עד 16

 למעלה מ־16 עד 24
 למעלה מ־24 עד 30

 למעלה מ־30 עד 40
 למעלה מ־40

 רהיטים משומשים, חנות ששטחה במ״ר
 עד 16

 למעלה מ־16 עד 24
 למעלה מ־24 עד 30
 למעלה מ־30 עד 40
 למעלה מ־40 עד 60
 למעלה מ־60 עד 80

 לכל 10 מ״ר נוספים
 רואה חשבון

 רופא —
 שעיקר עיסוקו עבודה פרטית

 העוסק חלקית בעבודה פרטית
 רופא שיניים —

 המועסק בעבודה מלאה
 העוסק חלקית בעבודה פרטית

 טכנאי שיניים
 רצעו

ת שמספר הפרות בד. — פ  ר
 עד 6

ותר  ד או י
 צייר שלטים

 שמיכות ומזרונים

׳ ק ב ל  ח
ם לשטח אזור 1סוג א ת ה ס ב מ  עסקים שלגביהם משתלם ה

 בחלק זה:
 ״אזור א׳״ —

 רח׳ ה׳ — הרצל ממס׳ 1 עד 105 ועד בכלל וממס׳ 2 עד 70 ועד בכלל
 רח׳ ל״ח — החלוץ ממס׳ 1 עד 9 ועד בכלל וממם׳ 2 עד 4 ועד בכלל

 רח׳ ל״ד — הרב עוזיאל ממס׳ 1 עד 7 ועד בכלל
 רח׳ ל״ו — הרב יצחק הלוי הרצוג מרח׳(ל״ד) הרב עוזיאל עד רח׳(ל״ז)

 הרב יעקב עזריה
 המרכז העירוני החדש שכון חסכון ג׳

 רח׳ ט״ו — רבי עקיבא ממס׳ 1 עד מס׳ 9 ועד בכלל
 שכ׳ שרת, רח׳ הנשיא 1א, 1ג, 1
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 ״אזור ב׳״ —
 רח׳ ה׳ — הרצל ממם׳ 107 עד הסוף וממם׳ 72 עד הסוף
 רח׳ ל״ח — החלוץ ממם׳.11 עד הסוף וממס׳ 4 עד הסוף

 רח׳ ר״ר ~ הנשיא ממס׳ 1 עד 31 וממס׳ 2. עד 16 ועד בכלל
 רח׳ ג׳ — ככר העצמאות ממס׳ 1 עד מס׳ 9 ועד בכלל

 רח ל״ו — הרב יצחק הלוי הרצוג מרח׳(ל״ז) הרב יעקב עזריה עד שד׳ צה״ל
 שדרות צה״ל

 רח׳ א׳ גדעון גרטבול
 רח׳ ל״א — נחום סוקולוב ממס׳ 1 עד מם׳ 6 ועד בכלל

 רח׳ ל״ב — יוסף טרומפלדור
 רח׳ מ׳— אליהו גולומב

 רח׳ כ״ח — מורדי הגיטאות

 ״אזור ג׳״ —
 השיכונים שהוקמו לפי תכניות מפורטות מם׳ 1, 2, 3, אזור תחנת הרכבת והתעשיה,

 שאר הרחובות ואזור התעשיה בגושים ?3960,395, ו־4024.

ת ו פ ו ת ע ו נ  ח
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 ששטחה במ״ר
 אזור א׳ אזור ב׳ אזור גי, ד׳

 ששטחה במ״ר

 עד 18 101 67 51

 למעלה מ־18 עד 25 115 83 67

 למעלה מ־25 עד 30 133 . 115 101

 למעלה מ־30 עד 40 150 133 115

 לכל 10 מ״ר נוספים

 או חלק מהם 35 28 21

ת ל ו כ  מ
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 אזור א׳ אזור ב׳ אזור גי, ד׳
 ששטחה במ״ר

 עד 25 120 94 67
 למעלה מ־25 עד 30 154 127 101
 למעלה מ־30 עד 35 . 207 173 140
 למעלה מ־35 עד 40 260 225 193
 למעלה !מ־40 עד 45 281 246 214

 לכל 20, מ״ר נוסף
 או חלק מהם 67 53 46

 שירות עצמי בכל האזורים 840

ז י ל ט ת א ו נ  ח
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 ששטחה במ״ר
 אזור א׳ אזור ב׳ אזור גי, ד׳

 ששטחה במ״ר

 עד 20 101 87 74

 למעלה מ־20 עד 25 115 101 83

 למעלה מ־25 עד 30 133 115 101

 לכל 10 מ״ר נוספים

 או חלק מהם 35 28 21

ם י ג . ד ת ו נ  ח
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 ששטהד, במ״ר
 אזור א׳ .אזור ב׳ אזור גי, ד׳

 ששטהד, במ״ר

 עד 18 , י 110 101 83
 למעלה מ־18 עד 25 133 115 101
 למעלה מ־25 עד 30 150 133 115
 למעלה מ־30 עד 35 168 150 133
 למעלה מ־35 עד 40 184 168 150

 קיכל 10 מ״ר נוספים

 או חלק מהם 35 28 21
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ם י י ל ע ת נ ו נ ת ח ו פ ו ז ע י ל ט ת א ו נ  ח
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 ששטחה במ״ר
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 ששטחה במ״ר
 אזור א׳ | אזור ב׳ אזור גי, ד׳

 ששטחה במ״ר
 אזור א׳ אזור ב׳ אזור גי, ד׳

 ששטחה במ״ר

 עד 18 115 101 83 עד 15 133 124 101

 למעלה מ־18 עד 25 133 115 101 למעלה מ־15 עד 20 184 133 124

 למעלה מ־20 עד 40 למעלה מ־25 עד 30 150 133 115 למעלה מ־20 עד 40 219 168 150
 למעלה מ־30 עד 35 168 150 133

 למעלה מ־35 עד 40 184 168 150 לכל 10 מ״ר נוספים
 לכל 10 מ״ר נוספים או חלק מהם 35 28 21

 או חלק מהם 35 28 21

ו י ד ר ל ו מ ש י ח ר י ש כ מ ת ל ו נ  ח
ת ו ר י ל ס ב מ  ה

 ששטחה במ״ר
/ ד׳  אזור א׳ אזור ב׳ אזור ג

 עד 25 267 207 115
 למעלה מ־25 506 391 267

ק ג׳ ל  ח
ם לאזור וסוג א ת ה ס נ מ ם שלגביהם משתלס ה  עסקי

 בחלק זה:
 ״אזור א׳״ —

 ככר הפלמ״ח, רח׳ ל״ד מרח׳ הרצל עד פינת ל״ג;
 רח׳ ל״ח מרחוב הרצל עד מס׳ 11 ;

 רח׳ הרצל ממס׳ 42 עד מס׳ 60 וממס׳ 73 עד 99 ;
 המרכז העירוני החדש שכון חסכון ג׳;

 רח׳ ט״ו ממס׳ 1 עד מס׳ 5.
 ״אזור ב׳״ —

 רח׳ הרצל ממס׳ 2 עד מס׳ 40 וממס׳ 1 עד 71
 דח׳ הרצל ממס׳ 62 עד סופו וממס׳ 95 עד סופו

 ״אתור ג׳ או ד״ —
 שאר הרחובות, שיכונים ותחנת רכבת

ת ו ר י ל ט ב מ  ה

 אזור א׳ אזור ב׳ אזור ג׳

 משכרים 294 221 177
 משכרים 221 177 150

 משכרים 177 110 67
 משכרים 133 87 44

 משכרים 221 177 110
 משכרים 221 133 87

 משכרים 177 101 67
 משכרים 133 81 44

."60 80 100 

, ה ד ע ס מ ה ו פ ת ק י  ב
 המעסיקים עובד אחד —

 עם רשיון למכירת משקאות
 ללא רשיון למכירת משקאות

ן — ו נ ז  מ
 עם רשיון למכירת משקאות
 ללא רשיון למכירת משקאות

ן ו ג ז ו ז — ו נ ז  מ
 עם רשיון למכירת משקאות
 ללא רשיון למכירת משקאות

ז — ו ז  ג
 עם רשיון למכירת משקאות
 ללא רשיון למכירת משקאות

 לכל עובר נוסף
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 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972)• י׳י־׳־י"

י ־ ט ת מ י א י ו א ה ן ה 1 ן 9 ך 2 / ך ת 3 נ ש  3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס ל

 ישולם תוך שלושים יום• מיום •פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי •
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1972/73, ייחשב באילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ג—972!״. השפ

ץ י ב ו ק צ י א י ב  נתאשר. צ
 ג׳ בכסלו תשל״ג(9 בנובמבר 1972) ראש עירית לוד

 (חמ 88204)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים

גמה, , מתפרסם בזה חוק עזר לדו  לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות1
 כדלקמן:

 1. בחוק עזר זה— י׳"־""
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן*
 ״שוק״ — השטח בתחום המועצה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או בתכנית מפורטת

 לפי פרק ג׳ לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה — 1965 2«
 ״טובין״ — כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל־חיים 5

 ״תוצרת חקלאית״ — גילוי קרקע, גידולי עץ, עופות וביצים!
 ״מוכר״ — לרבות אדם המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא מכרם!

 ״מפקח״ - אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה.

י הניפה ת י . ח ר ת י ן ו ן , ן א ^ ם ל א ת ה ב  2. לא ייכנס מוכר לשוק אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ו

 3. הוראות סעיף 2 לא יחולו על מוכר המחזיק במקום קבוע בשוק שהשכירה לו ־ייג
 המועצה.

י ת י ן ה ת  4. ראש המועצה רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או מ

 לשנותם.

 5. המוכר טובין בשוק יחזיק את המאזניים, המשקולות או המידות במקום גלוי באופן הח«י,ת

" מ ו י « ה  שהשקילה או המדידה נראית לעיני הלקוחות. !

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256¡ תשל״א, עמי 36. י מדי נ  1 די

 2 ס״ו! חשכ״ה, עמ׳ 307.
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 6. היתר שניתן, רשאי ראש המועצה לבטלו או להתלותו לאחר שנתן הזדמנות לבעל
 ההיתר לנמק מדוע לא יעשה כן.

 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע.

 8. לא ימכור אדם טובין אלא בשוק.

 9. הוראות סעיף 8 לא יחולו על מכירת טובין בחנות שניתן לגביה רשיון לפי חוק
, או על־ידי רוכל בעל רשיון.  רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 3

י ת י  ביטול ה

 מבירת טובין

 10. השוק יהיה סגור -

 (1) בימי מנוחה שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 תש״ח—41948 כימי מנוחה, תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי
 ימי מנוחה, וסופם בשעה 04.00 למחרתם, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו

 חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 04.00 למחרתו!

 (2) בליל יום השואה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה,
, ובליל יום הזכרון כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מלחמת  תשי״ט—1959 5

, עד שעה 04.00 למחרת!  הקוממיות וצבא־הגנה לישראל, תשכ״ג—1963 6

 (3) ביום ה׳ בשבוע בשעות שבין 20.00 לבין 04.00 ובימים אחרים בשעות
 שבין 19.00 לבין 04.00 למחרתו, אולם בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול!
/ ג׳  י״א, י״ב ו־י״ג בתשרי! ז׳ באדר עד ט״ו באדר! י״א, יי׳ב, די״ג בניסן! ב
׳ בםיון, אם אינם חלים בשבת, בשעות שבין 22.00 לבין שעה 04.00  דד

 למחרתו!

 (4) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט, ביום ג׳ בשעות שבין 14.00
 לבין 04.00 למחרתו.

 11. לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לאחד להיכנס אליו או להימצא בו
 בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 10.

 12. א לא ייכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח.

 13. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקו נקי להנחת דעתו
 של המפקח.

 14. לא יעלה אדם אש תחת כיפת השמים בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת
 פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח.

 ימיט ושעות
 לסגירת השוק

 אנשי:!
פ י בל  הפו

 ממחלה

 שמירה על
ן ו  הנקי

 העלאת אש

 3 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 204.

 4 ע״ר תש״ח, תוס׳ אי, עמי 1.

 5 ס״ח תשי״ט, עמי 112.

 6 ס״ח תשכ״ג, עמי 72.
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 15. מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי פמ־ייותמפקח

 לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 שימוש
 נפמגויומ

 16. .' לא יפריע אדם למפקח מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 17. כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפחק בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון

 18. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה עינשיו

 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה
 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (שווקים) (מם׳ 2), השפ
 תשל״ג—1972״.

 או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ׳ בכסלו תשל״ג (26 בנובמבר 1972)
 (חמ 765227)

ס ט  תיקון ?ועזת ד

ות 2941,  בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק עופות), תשל״ג—1972, שפורסם בקובץ התקנ

 תשל״ג, עמ׳ 405, בסעיף י3(ג) במקום ״השענתם״ צ״ל ״הטענתם״.

 קובץ התקנות 2948, ג״ג בטבת תשל״ג, 28.12.1972 517
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