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 פקודת האגודות השיתופיות
זברות ר ו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות י, אני מתקין תקנות
 אלה:

 ״יייי* 1. (א) בתקנות אלה —

 ״קיבוץ״ — אגודה להתיישבות שהיא ישוב נפרד המקיים חברה שיתופית של חבריו, המאור
 גנת על יסודות של בעלות הכלל על הקנין, ומטרותיה עבודה עצמית, שוויון ושיתוף

 בכל שטחי הייצור, הצריכה והחינוך, והרשם סיווג אותה כקיבוץ!

 ״תנועה קיבוצית״ — אגודה מרכזית, שחבריה הם קיבוצים ומטרותיה הן לייסד קיבוצים,
 לטפח ולעצב ערכים ודפוסי חיים לפרט ולכלל בקיבוצים, להדריך אותם, לסייע
 לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין־

 קיבוציים ובפני רשויות ומוסדות ציבוריים, והרשם סיווג אותה כברית סיוע!

 ״מושב עובדים״ — אגודה חקלאית שהיא ישוב נפרד, שמטרותיה כוללות ארגון וסידור
 של התיישבות חבריה, קיום שיתוף באספקה, בשיווק ובעזרה הדדית, ולמלא את
 התפקידים הכרוכים בניהול שלטון מקומי, והרשם סיווג אותה כמושב עובדים! יכול
 מושב עובדים לכלול בין המטרות שבתקנותיו הוראות בדבר קיום עבודה עצמית של

 חבריו ברכוש שהם מחזיקים וכן מטרות אחרות!

 ״תנועה מושבית״ — אגודה מרכזית שבין חבריה מושבי עובדים ומטרותיה כוללות ייסוד
 מושבי עובדים, הדרכתם, סיוע לפעולתם, טיפוח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם
 וייצוגם במוסדות בין־מושביים ובפני רשויות ומוסדות ציבוריים, והרשם סיווג אותה

 כברית סיוע!

 ״מושב שיתופי״ — אגודה חקלאית להתיישבות שהיא ישוב נפרד, שמטרותיה כוללות
 בעלות האגודה על אמצעי הייצור, השיווק והקנין הציבורי והמקיימת שיתוף בכל שטחי
 הייצור והחינוך ושוויון בצריכה, והרשם סיווג אותה כמושב שיתופי! יכול מושב
 שיתופי לכלול בין המטרות בתקנותיו הוראה המאפשרת לחבר האגודה להחזיק ברכוש
 פרטי ולקבל אמצעי צריכה בהתאם לתקנותיו וכן לחייב אותו לקיים את עקרון העבודה

 העצמית!

 ״כפר שיתופי״ — אגודה חקלאית בישוב כפרי, שמטרותיה כוללות ארגון התיישבות חבריה
 באיכרים המחזיקים ברכוש פרטי ומקיימים שיתוף באספקה, בשיווק ובשירותים חקלאיים

 אחרים, והרשם סיווג אותה ככפר שיתופי!

!  ״מוסד מיישב״ — כמשמעותו בחוק המועמדים להתיישבות חקלאית, תשי״ג—1953 2

 ״בעל משק״ — מי שמחזיק כדין בעצמו או יחד עפ אחרים במשק חקלאי בתור בעל, חוכר
 או חוכר־משנה, או כבר־רשות של מוסד מיישב או של האגודה שניתנה לתקופה בלתי

 קצובה או לפחות לשנה.

 (ב) הרשם רשאי לסווג אגודה כאחת מהאגודות האמורות בתקנה משנה (א) גם אם
 לא נתקיימו באגודה כל המטרות המפורטות בהגדרה של אחת האגודות כאמור.

 י חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״ד, זגמ׳ 336.
 2 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 126.
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 2. (א) אדם הרוצה להתקבל כחבר באגודה יגיש לה בקשה בדרך הקבועה בתקנות ־!?שה להז*ר,נל
 , ־• החבר

 האגודה.

 (ב) קבלת חבר באגודה תהיה בדרך הקבועה בתקנות שלה.

 (ג) מי שסירבו לקבלו כחבר באגודה, דשאי לערער על הסירוב בפני האסיפה
 הכללית של האגודה זולת אם נקבעה רשות אחרת בתקנות האגודה.

 (ד) אדם שהוא חבר באגודה על פי הוראה מיוחדת בתקנותיה, רואים אותו
 כאילו נתקבל כחבר בה אם נתן הסכמתו בכתב לכך מראש או בדיעבד.

 הודאית
 מיוחדות

 לקבלת חכר

 איפור הגבלת
 מ96ד חבריה

 פקיעת חברות

 3. (א) באגודה שסווגה כמושב עובדים — והיא חברה בברית הפיקוח לקואופרציה
 החקלאית העובדת בע״מ או שקיימת בתקנותיה הוראה בדבר הסתנפותה לברית הפיקוח
 האמורה — החלטת האסיפה הכללית בדבר קבלת חבר לאגודה דיה שתתקבל ברוב רגיל
 של כל הנוכחים באסיפה, ובלבד שנושא זה נכלל מראש בסדר יומה של האסיפה הכללית

 והוא צויין בהזמנה לאסיפה.

 (ב) בן אחד בלבד של בעל משק בתחום מושב העובדים כאמור בתקנת משנה
 (א) דשאי לבקש מהאגודה לקבלו כחבר בה ורואים אותו כחבר אם נתקיימו בו הכשרויות
 לחברות באגודה על פי תקנותיה ואם קיבל את משקו מהורהו! התנגדה האגודה לקבלתו
 כחבר או למתן אישור להעברת המשק לבן כאמור, תוכרע בקשתו לפי הוראות סעיף 52

 לפקודה.

 4. אגודה לא תגביל את מספר חבריה.

 5. (א) חברותו של חבר באגודה תפקע במקרים אלה:
 (1) במות החבר, ואס החבר הוא תאגיד — עם ביטול רישומו!

 (2) עם הכרזת החבר כפושט רגל, ואם הוא תאגיד — עם מתן צו לפירוקו,
 זולת אם התיר הרשם את המשך החברות !

 (3) אם חדלו בו הסגולות הדרושות לחברות לפי תקנות האגודה, וועד ההנ־
 הלה של האגודה, או רשות אחרת שלה שנקבעה לכך בתקנות האגודה, קבעה

 זאת בהתאם להוראות התקנות!
 (4) אם נתקיימו בחבר תנאים על פי הוראות תקנות האגודה לפקיעת החברות

 מאליה!
 (5) עם הוצאת החבר מהאגודה על פי החלטת רשות כרשויות האגודה

 שבםמכותה להחליט על הוצאת חברים מהאגודה על פי תקנותיה!
 (6) עם יציאת החבר מהאגודה על פי הוראות תקנות האגודה ובלבד שלא

 יהא חבר רשאי לצאת מהאגודה —
 (א) באגודה שסווגה כאגודה לשירותים בשיכון — כל עוד הוא בעל
 זכות בדירה שבקשר אתה הוא חבר באגודה וכל עוד אדם אחר לא היה

 חבר באגודה בקשר לאותה דירה!
 (ב) בכל אגודה אחרת — כל עוד קיים בחבר או לגביו סייג המגביל

 את יציאתו מהאגודה על פי תקנותיה.

 (ב) אם קיים בתקנות האגודה סייג המגביל הוצאת חבר מהאגודה, לא תפקע
 חברות אלא בהתאם לסייגים האמורים בתקנות.
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5 6. (א) רשאי הרשם ביוזמתו, או לפי בקשת אדם הטוען ששמו צריך להיות כלול • י • -  ייי?מ 6
 ״5,"" בפנקס החברים ולא נכלל בו, או לפי בקשת ועד הנהלת האגודה, או לפי בקשת אגודה
 אחרת שהאגודה מסונפת אליה, או לפי בקשת אדם מעונין הטוען ששמו או שם פלוני כלול
 שלא כדין בפנקס החברים - לצוות על האגודה לתקן את הפנקס, לאחד שנתן לצדדים
 הזדמנות להשמיע את טענותיהם! משניתן הצו כאמור יראו את הפנקס לכל דבר כאילו

 תוקן וועד ההנהלה יתקן אותו בהתאם לצו.

 (ב) נוהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה, רשאי הרשם להכיר בו כחבר האגודה
 ולצוות על רישום שמו בפנקס החברים, אף אם לא קויימו לגביו הוראות תקנות אלה או
 תקנות האגודה בנוגע לדרכי קבלתו כחבר האגודה, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה

 מפורשת שאין לראות באדם כאמור חבר האגודה.

 (ג) לא יצווה הרשם על תיקון פנקס החברים לפי תקנות משנה (א) או (ב) אלא
 לאחר שנערכה חקירה באגודה לפי סעיף 43 לפקודה בענינים הדרושים לדעתו למתן הצו

 כאמור.

 (ד) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ג), לענין תקנת משנה (ב) —

 (1) באגודה שסיווג אותה הרשם כקיבוץ או מושב שיתופי, לא יוכר אדם
 בחבר אלא אם הוא גר דרך קבע בתחום הקיבוץ או המושב השיתופי, והוא
 כשיר להתקבל כחבר על פי הוראות תקנות הקיבוץ או המושב השיתופי!

 (2) באגודה שסיווג אותה הרשם כמושב עובדים לא יוכר אדם כחבר אלא
 אם הוא גד בתחום מושב העובדים דרך קבע והוא אחד מאלה:

 (א) בעל משק בתחום מושב העובדים!

 (ב) בן זוגו של בעל משק כאמור או האלמן או האלמנה שלו,׳

 (ג) בן משפחתו של בעל משק כאמור או של בן זוגו, או בן זוג של
 בן משפחה העובדים דרך קבע באותו משק!

 ״בן משפחה״, לעניו פסקת משנה זו — הורה, ילד, ילד מאומץ
 או נכד:

 (3) באגודה שסיווג אותה הרשם ככפר שיתופי לא יוכר אדם כחבר בכפר
 שיתופי אלא אם הוא בעל משק בתחופ הכפר השיתופי וגר דדך קבע בכפר

 . השיתופי!
 (4) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לשיכון לא יוכר אדם כחבר אלא
 אס רשומה על שמו בפנקס רישום המקרקעין זכות חכירה או חכירת משנה
 על דירה או חלק ממנה, אשד הבעלות או החכירה הראשית עליה רשומה על

 שם האגודה!
 (5) באגודה שסיווג אותה הרשם כאגודה לקופות גמל ופנסיה לא יוכר אדם
 כחבר אלא אם הוא כשיר להתקבל כחבר בהתאם לתקנות האגודה ולאחר
 שהפריש או הפרישו בשבילו כספים כהשתתפות בקרנות האגודה המוגדרות

 בתקנותיה.

 ״ליי• 7. (א) חבר אגודה רשאי לציין בהודעה לאגודה שלאחר מותו יועברו מנייתו או

 מידת השתתפותו בהון האגודה לאדם אחר, אחד או יותר (להלן — החליף) > החבר רשאי
 לשנות מזמן לזמן את הודעתו כאמור.
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 איפור תשלומיפ
 להפחתת הוו

 מניות

 פדיון מניות י

 פפופ הפדיון

 פדיון
 לפי ערף

 ניפוי פכומיפ
 מהפדיון

 שיפת חישוב
 ערד הפדיון

 קביעת ערך
 הפדיון

 מפירת הודעה

 ריבית על
 פיגור כפדיון

 : (ב) באגודה שסווגה כאגודה לקופת גמל ופנסיה, יחולו הודאות תקנת משנה (א)
 בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות האגודה ובתקנון ענפי הפעולה של קרנותיה.

 (ג) שם החליף יירשם בפנקס החברים.

 8. לא תשלם אגודה לחבר כל תשלום שיש בו הפחתת הון מניות חבריה, למעט קרנות
 מוחזרות שנוצרו על פי תקנות האגודה.

 9. פקעה חברותו של אדם באגודה, שלא לרגל מותו, תפדה האגודה את מנייתו, לרבות
 כל צורת השתתפות בהון האגודה, תוך המועד הנקוב בתקנותיה, אולם לא יאוחר משנתיים
 מיום פקיעת החברות * הרשם רשאי להאריך את המועד האמור לשלוש שנים נוספות לגבי

 אגודות מרכזיות,

 10. המניה תיפדה בסכום ששולם תמורתה לאגודה בנוסף לסכומים אחרים שנקבעו על פי
 הוראות תקנות האגודה, אולם רשאית האגודה לנכות ממנו סכום השווה לשיעור יחסי
 לפיחות עדך הון המניות של האגודה מחמת הפסדים או ירידת ערכם של נכסי האגודה,
 לרבות פחת עד ליום שבו פקעה החברות, ובלבד שהפיחות הוא בשיעור שאילו פורקה

 האגודה לא היו מחזירים לכל אחד מהחברים את מלוא הסכום ששילם תמורת מנייתו.

 11. באגודה יצרנית, באגודה לשירותים למעט אגודה לתחבורה, ולפי צו הרשם גם
 בכל אגודה אחרת למעט מושב עובדים, מושב שיתופי או כפר שיתופי — תיפדה המניה,

 לרבות כל צורת השתתפות בהון האגודה, בסכום השווה לערכה ביום פקיעת החברות.

 12. בפדיון מניה לפי תקנות 10 ר11 רשאית האגודה לנכות סכומים אלה:

 (1) סכום המגיע לאגודה מהחבר שחבדותו פקעה, בין שהגיע מועד פרעונו
 ובין שטרם הגיע!

 (2) סכום המגיע לאגודה ממי שהחבר ערב לו, ומועד פרעונו של הסכום
 חלף ולא נפרע ו

 (3) סכומים אחרים שנקבעו בתקנות האגודה.

 13. ערך הפדיון יחושב בהתאם לכללים ולעקרונות שקבע הרשם והס פורסמו ברשומות.

 14. (א) האגודה תקבע באישור ברית הפיקוח שהיא חברה,בה את ערך פדיון המניה
 תוך חדשיים מיום פקיעת החברות בהתאם לכללים ולעקרונות האמורים בתקנה 13 ! לא
 קבעה האגודה את עדך הפדיון בתום החדשיים האמורים, תקבע ברית פיקוח את ערך

 הפדיון תוך ארבעה חדשים מיום פקיעת החברות.

 (ב) באגודה שאינה חברה בברית פיקוח, אישור ערך הפדיון או קביעתו יהיו
 בסמכות הרשם.

 15. מי שקבע את ערך הפדיון על פי תקנה 14, ימסור הודעה בכתב לחבר שחברותו
 פקעה ובה יצויין סכום ערך הפדיון שנקבע ואופן חישובו.

 16. לא נפדתה המניה מסיבה כלשהי — ישא סכום הפדיון ריבית לתקופה החל מהיום
 שבו היתה האגודה חייבת לפדות את המניה ועד לפדיון המניה בפועל, בשיעור הגבוה
 ביותר שבו חוייבו חבריה בעד הלוואות במשך השנה שקדמה ליום פדיון המניה בפועל, ואם
 לא ניתנו תוך התקופה האמורה הלוואות או לא חל חיוב בריבית כאמור, יקבע הרשם את

 שיעור הריבית.
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 17. הודאית תקנות 9 עד 16 יחולו גם על פדיון מניה על פי סעיף 31 לפקודה, במידה
 שלא נקבעה הודאה אחרת בסעיף האמור.

 תחולת מקנות
 9 עד 16

 18. על אף האמור בתקנות אלה, יחולו כללים ועקרונות אלה לקביעת ערך פדיון המניה
 של חבר באגודה שסווגה כאגודה לתחבורה והובלה העוסקת בהולכת נוסעים (להלן —

 אגודה להולכת נוסעים):

 (1) הכללים והעקרונות שקבע הרשם לסי תקנה 13 לא יחולו על אגודה
 להולכת נוסעים >

 (2) חבר שחברותו פקעה תוך שלוש שנים מיום התקבלו כחבר לאגודה יקבל
 אותו סכום ששילם לאגודה בעת התקבלו כחבר ?

 (3) חבר שחברותו פקעה אחרי שלוש שנים מיום התקבלו כחבר יקבל אותו
 הסכום ששילם החבר החדש האחרון שנתקבל לאגודה באותה שנת כספים,
 בתנאי שגובה השתתפות החבר החדש בהון האגודה נקבע בהסכם שנחתם בין

 האגודה לבין החבר,׳

 (4) אגודה להולכת נוסעים המסונפת לאגודה אחרת לא תקבע את גובה
 המניה לחבר שחברותו פקעה אלא לאחר קבלת אישור האגודה האחרת

 (5) לא נתקבל חבר חדש באותה שגת כספים, יקבל חבר שחברותו פקעה
 סכום שתקבע האגודה, ובלבד שהאגודה האחרת שאליה מסונפת האגודה

 כאמור בפסקה (4) אישרה מראש את הסכום.

 עיד .*דיון
 כאגודה

 לתחבורה

 19. (א) תנועה קיבוצית רשאית לקבוע, לגבי קיבוצים החברים בה, כללים בדבר
 זכויותיו של חבר קיבוץ היוצא או המוצא מהקיבוץ! כללים שנקבעו כאמור יוגשו לרשם
 והוא יפרסמם ברשומות! קבעו תנועות קיבוציות אחדות כללים זהים, דשאי הרשם לפרסם

 ברשומות נוסח אחד של הכללים מטעם אותן התנועות הקיבוציות ביחד.

 (ב) קיבוץ שאינו חבר בתנועה קיבוצית, רשאי לאמץ לעצמו כללים שקבעה
 אחת התנועות הקיבוציות, על־פי החלטת האסיפה הכללית של אותו קיבוץ, והחלטה כאמור

 תועבר לרשם.

 (ג) קיבוץ שהוא חבר תנועה קיבוצית רואים אותו כמאמץ לעצמו את הכללים
 שקבעה אותה תנועה קיבוצית, זולת אם החליט אותו קיבוץ, באסיפה כללית, לא לאמץ

 לעצמו כללים אלה, והגיש החלטה זו לרשם לרישום.

 (ד) כתום ששה חדשים מיום תחילת תקנות אלה יחולו הכללים החלים על רוב
 הקיבוצים בארץ, כפי שיקבע הרשם ויפרסם ברשומות, על —

 (1) הקיבוצים חברי תנועה קיבוצית שלא קבעה כללים כאמור בתקנת
 משנה (א)!

 (2) הקיבוצים שאינם חברי תנועה קיבוצית ולא אימצו לעצמם כללים של
 תנועה קיבוצית על־פי הוראות תקנת משנה (ב)!

 (3) הקיבוצים חברי תנועה קיבוצית שהחליטו לא לאמץ לעצמם את הכל־
 ליס של אותה תנועה קיבוצית והודיעו על כך לרשם, על־פי הוראות תקנת

 משנה (ג).

 זכויות חכר
 יוצא או

 מוצא מקיכוץ
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י  זכויות חג
 יוצא או מוצא

 ממושב שיתופי

 ביטוי

 תחייה

 השפ

 ,(ה) קיבוץ שחלה עליו תקנת משנה (ד) רשאי לאמץ כללים כאמור בתקנת משנה
 (ב) או לבטל את החלטתו לפי תקנת משנה (ג), הכל בהחלטת האסיפה הכללית שהעתק
 ממנה הועבר לרשם ו נהג הקיבוץ כאמור — לא תחול עליו עוד תקנת משנה (ד), אולם
 חבר קיבוץ היוצא או המוצא מאותו קיבוץ תוך שנה מהפסקת התחולה כאמור, יהיה רשאי

 לתבוע כי ינהגו בו לפי הכללים שנקבעו לפי תקנת משנה (ד).

 (ו) תוקנו כללים שנקבעו לפי תקנת משנה (א), לא יחול התיקון על חבר קיבוץ
 שיצא או הוצא מהקיבוץ תוך שנה מפרסום התיקון ברשומות, אלא אם אותו חבר הסכים

 לכל,

 :(ז) בכללים על־פי תקנה זו מותר שיובאו בחשבון גם חובותיו של החבר היוצא
 או המוצא מהקיבוץ.

 20. (א) מושב שיתופי יקבע, בהחלטת האסיפה הכללית, כללים בדבר זכויותיו של
 חבר מושב שיתופי היוצא או המוצא מן המושב השיתופי! כללים שנקבעו כאמור יוגשו

 לרשם והוא יפרםמם ברשומות.

 (ב) מושב שיתופי המסונף על־פי תקנותיו לברית פיקוח או לאגודה אחרת, יתייעץ
 עם אותה ברית פיקוח או אגודה לפני קבלת החלטה כאמור בתקנת משנה (א) ויגיש את

 הכללים שקבע לרשם באמצעות בדית הפיקוח או אגודה כאמור.

 (ג) לא קבע מושב שיתופי כללים כאמור בתקנת משנה (א) עד תום ששה חדשים
 מיום תחילת תקנות אלה, יחולו עליו הכללים החלים על דוב המושבים השיתופיים בארץ

 כפי שיקבע הרשם ויפרסם ברשומות.

 (ד) מושב שיתופי שחלה עליו תקנת משנה (ג) רשאי לקבוע לעצמו כללים לפי
 תקנת משנה (א)! נהג מושב שיתופי כאמור, תחדל לחול עליו תקנת משנה (ג), אולם חבר
 מושב שיתופי היוצא או המוצא מאותו מושב שיתופי תוך שנה מהפסקת התחולה כאמור

 יהא רשאי לתבוע כי ינהגו בו לפי הכללים שנקבעו על פי תקנת משנה (ג).

 (ה) תוקנו הכללים שנקבעו לפי תקנת משנה (א), לא יחול התיקון על חבר של
 מושב שיתופי שיצא או המוצא מהמושב השיתופי, תוך שנה מפרסום התיקון ברשומות, אלא

 אם אותו הבד הסבים לכך.

 (ו) השתתף הבד מושב שיתופי בהון המושב או בקדנותיו בהתאם לתקנותיו יהיה
 זכאי לקבל, בנוסף לאמור בתקנה זו, את סכום השתתפותו בהון בהתאם לאמוד בתקנות

 המושב השיתופי.

 ^ (ז) בכללים שנקבעו לפי תקנה זו מותר שיובאו בחשבון גם חובותיו של החבר
 היוצא או המוצא מן המושב השיתופי.

 21. תקנות 19,8א ר20 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 3 — בטלות.

 22. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 23. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל״ג—1973״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (וזמ 751000)

 ע״ר 1934, תום׳ 2 מס׳ 418, עמ׳ 57; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 746.

 קובץ התקנות 2977, כ״ז באדר א׳ תשי״ג,- 1.3.1973 877



 חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, חשכ״ה-965 ו
ף למגורים ר דיור חלו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 (ב) לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ״ה—
 1965 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״בנין חד־קומתי״ — בנין חד־דידתי או בנין שכל הדירות שבו נמצאות בקומה אחת

 הנמצאת על מפלס אחד!
 ״בנין רב־קומווד — בנין שאינו חד־קומתי!

 ״שטח״ — שטח ברוטו כולל קירות חוץ, קירות פנים, מרפסות וחלק יחסי מתאים של חדר
 המדרגות לפי יחם שטח הרצפה של הדיור החלוף לשטח הרצפה של כל הדירות בבנין
 שבו הוא נמצא! אולם לצרכי חישוב השטח האמור לא יובא בחשבון העובי של קירות

 חוץ העולה על 20 ס״מ.

 2. דיור חלוף שיוצע למחזיק הגר במקרקעין יכול שיהיה בבנין חד־קומתי ויכול שיהיה
 בבנין דב־קומות, בבנין חדש או בבנין שאינו חדש, כפי שהרשות תקבע.

 3. (א) רשאית הדשות לקבוע כללי הנחיה שלפיהם תונחה בקביעתה אם הדיור החלוף
 שיוצע למחזיק יהיה בבנין חדש או בבנין שאינו חדש, בבנין חד־קומתי או בבנין רב־קומות,

 וכן שלפיהם תונחה בקביעת הקומה וצדדי הדירה בבנין, שתוצע בדיור חלוף.

 (ב) בקביעת שיטת כללי הנחיה תשקול הרשות בין כלל שיקוליה את גילם וברי
 אותם של המחזיק ובני משפחתו, מספר הנפשות במשפחת המחזיק ומקום עסקו של המחזיק

 או עבודתו.

 (ג) רשאית הרשות לקבוע בכללי ההנחיה הגרלה של דירות שבידה להציע ואת
 סדריה, במקרים שנראה לה רצוי לעשות כן.

 4. (א) היה הדיור החלוף בבנין חדש, יחולו הוראות תקנות 6 ד7! היה הדיור החלוף
 בבנין שאינו חדש, יחולו הוראות תקנה 9.

 (ב) בתקנת משנה (א), ״בנין חדש״ - בנין שהושלם במועד שאינו מוקדם
 משנתיים לפני התאריך שבו הציעה הרשות לראשונה דירה בו בדיור חלוף, ויראו את

 תאריך גמר הבנין הנקוב בתעודת הגמר מאת הועדה המקומית כראיה לתאריך השלמתו.

 5. (א) שטח הדיור החלוף שיוצע למחזיק לא יפחת מהשטח הנקוב בטור ב׳ או ג׳
 לתוספת, לפי הענין, לצד מספר הנפשות הנקוב בטור אי.

 (ב) לענין תקנת משנה (א) —
 (1) ״מספר הנפשות״ — מספר הנפשות של המחזיק ובני משפחתו שגרו
 דרך קבע במקרקעין המופקעים ערב פרסום ההודעה המוקדמת וגרים בו

 דרך קבע ביום ההצעה!

 (2) ״יום ההצעה״ — היום שבו הוצע למחזיק לראשונה דיור חלוף.

 םונ הדיור
 החלווי

 כללי הנחיה

 קביעת 8וג
 הכנין

 שטח הדיור
 החלווי

 1 ס״ח 466, תשכ״ה, עמי 279.

 878 קובץ התקנות 2977, כ״ז באדר א׳ תשל״ג, 1.3.1973



 סטנדרט הבניה
 כבנין חדש

 (ג) במנין בני משפחת המחזיק יכללו גם מי שנולד למחזיק או אומץ לו כדין
; ו  במועד שבין פרסונ£ ההודעה המוקדמת ויום ההצעה, וכן ילדו של המחזיק שלא מלאו ל
 20 שנה ביום ההצעה וכלכלתו על המחזיק והוא גד או נמצא זמנית בקיבוץ, במוסד או

 בבית ספד אך המקרקעין המופקעים מהווים את ביתו הקבוע.

 6. (א) היה הדיור החלון* שהוצע בבנין חדש, יהיה הבנין תואם את סטנדרט הבניה
 הנהוג בבניה של משדד השיכון, או מטעמו, בעת שהבנין נבנה, במקום הישוב שבו מוצע

 הדיור החלוף או בסטנדרט שאינו נופל מהסטנדרט האמור.

 ; (ב) תעודה מאת מי ששד השיכון הסמיכו לענין תקנה זו, שהבנין תואה את
 סטנדרט הבניה כאמור בתקנת משנה (א), תהווה ראיה לכך.

 גמירת הדירה
 והבניה

 עבודות פיתוח

 בנין שאינו חדש

 7. הדירה שתוצע בדיור חלוף בבבין חדש והבנין חייבים להיות גמורים כלהלן:

 (1) הדירה תהיה גמורה על קירותיה הפנימיים והחיצונים ועל אבזריה,
 ומתאימה לכניסה למגורים(

 (2) בבנין רב־קומות חדר המדרגות המוביל לדירה חייב להיות גמור! היו
 בבנין יותר מחדד מדרגות אחד, לא תשמש אי גמירתו של חדר מדרגות אחד

 עילה לסירוב לקבל את הצעת הדיור החלוף או לפסילתה של ההצעה ?

 (3) הדירה תהיה מוכנה לחיבור למערכות של אספקת מים וחשמל, ומוכנה
 לחיבור מוני מים וחשמל, ותחובר למערכת סילוק שפכים!

 (4) בחצר הבנין או במקום מתאים אחר יהיה מותקן מיתקן לפחי אשפה.

 8. (א) הדשות חייבת לבצע או להבטיח את הביצוע של עבודות פיתוח מסוג ובהיקף
 הדומים במידה סבירה לאלה המבוצעים באחת מתכניות הבניה, שהרשות קבעה, המוצאות
 לפועל בידי משדד השיכון, או מטעמו, בעת שהבנין נבנה, במקום הישוב.שבו מוצע הדיור
 החלוף, או שאינם נופלים מאותו סוג והיקף! עבודות הפיתוח יבוצעו תוך מועד שלא
 יעלה על שנה אחת מהמועד שבו החל המחזיק לגור בדיור החלוף אלא אם חל עיכוב מאת

 הרשות המקומית המעוניינת בהשלמת הכביש וביצוע התיעול.

 (ב) אי־השלמתן של עבודות פיתוח בעת שהרשות הציעה* את הדיור החלוף
 לדייר במקרקעין מופקעים לא תשמש עילה לסירוב לקבל את הצעת הדיור החלוף או

 לפסילתה של ההצעה.

 (ג) בתקנה זו, ״עבודות פיתוח״ — כביש, מדרכה, תיעול, גינון וגידור של הבנין
 או ליד הבנין שבו נמצאת הדירה המוצעת כדיור חלוף.

 9. (א) היה הדיור החלוף בבנין שאינו חדש, תהיה הדירה במצב אחזקה תקין והבנין
 יהיה יציב וראוי למגורים על פי אישור מהנדס הדשות המקומית המעוניינת.

 (ב) היה מהנדס הרשות המקומית המעוניינת סבור שלפני מסירת הדיור החלוף
 יש לבצע בו שיפוצים, יתן על כך הודעה בכתב לרשות והרשות תגרום לביצוע השיפוצים

 י האמורים לפני מסירת הדירה כדיור חלוף.

 10. . תחולתן של תקנות אלה עד סוף שנת 1974. מחולה
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 ה«0 11. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בינוי ופינוי של אזורי שיקום (דיור חלוף למגורים),
 חשל״ג—1973״.

 תוספת
 (תקנה 5)

 בתוספת זו, ״זוג קשישים״ — זוג שבו הגבר הגיע לגיל 65 או האשה לגיל 60.

 שטח הדירה במ״ר שטח הדירה במ״י
 מספר הנפשות בבנין תד־קומתי בבנין רב־קומות

 יחיד או יחידה 27 30

 זוג קשישים 33 38

54 47 3 — 2 

62 56 5 — 4 

76 67 6 

85 74 8 — 7 

94 83 9 

 10 או יותר — הסדר מיוחד מאת מי ששר השיכון הסמיך לכך.

ף ר ב ש א  י׳ באדר א׳ תשל״ג(12 בפברואר 1973) ז
0 שר השיכון 6 5 9 0 מ 0 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ן
ם ה י ל ה נ ם ומינוי מ ה י ת ו י ו כ מ ם, ס פי י ת סנ ח י ת ר פ ב ד ת ב מ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 211 ר242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 אני מתקין תקנות אלה:

פ 1. המינהלה רשאית לפתוח סניפים של המוסד בכל מקום כדי לייעל את השירותים 9י  ־תיחת»י

 שהמוסד נותן לתושבי אותו מקום או אזור.

 פמגויית 2. תחום פעולתם של סניפי המוסד, סמכויותיהם וסדרי עבודתם יהיו כפי שתקבע

פ המינהלה מזמן לזמן. י 8 י ; , פ  ה

 מינוי מנהייפ 3. (א) המינהלה תמנה את מנהל הסניף.
 ופמנויותיהפ .,

 (ב) מנהל הסניף יהיה אחראי לפעולתו התקינה של הסניף ויפעל במסגרת
 הסמכויות שקבעה לו המינהלה.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), m n 4 
 תשל״ג—1973״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973) י
) שר העבודה ד 5 0 3 7 ° מ ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
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 תיקון התוספת
 השמינית

 פקודת מחלות בעלי־חיים, 1945
 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ן

ת ו מ ה ת ב ט י ח ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

לאחר תקנה 55 לתקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשכ״ד—1964 י (להלן היפפיז : .1 
5 ה 6 נ ? ז  — התקנות העיקריות), יבוא: י

 ״יייטיי ליליי 56. (א) לא יקלף אדם מבשר, בבית המטבחיים או בתחום חצר בית
 המטבחיים, רקמות חיבוריות, רקמות שומניות, שרידים תת־עוריים או

 פסציות.
 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לקלף רקמות

 שומניות מאזור הכליות.״

 2. בתוספת השמינית לתקנות העיקריות —
 (1) במקום הקטע ״1. מחלות ופגעים שלגביהם דרושה בדיקה במעבדה — יש
 ליטול דוגמאות ולשלחם לבדיקה במקרים אלה:״ יבוא ״1. יש ליטול דוגמאות

 ולשלחם לבדיקה במקרים אלה:״;
 (2) לאחר פסקה (15) יבוא:

 ״(16) בשר למעט כליות שקולפו ממנו רקמות חיבודיות, רקמות שומניות,
 שרירים תת־עודיימ או פםציות.״

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילה

 4. י לתקנות. אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות) (תיקון מס׳ 2), השפ
 תשל״ג—1973״.

י ת ב ם ג י י  ח
 שד החקלאות

 י׳ באדר א׳ תשל״ג(12 בפברואר 1973)
 (וומ 73850)

 1 ע״ר 1945, תוספת 1, עמי 155.

 2 סייח תשי״ח, עמי 24.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 837¡ תשכ״ט, עמי 1973¡ תשל״א, עמ׳ 161.

 חוק הסדרי משפס ומינהל [נוסח משולב], תש״ל-970ו
ם י נ פ ל ח ל , ת ו נ ו י ש ר ר ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], תש״ל—
, ותקנות 3 ו־6 לתקנות ההגנה (כספים), 21941, אני מצווד, לאמור:  1970 ג

, בסוף התוספת תיקון התופפת  1. בצו הסדרי משפט ומינהל (מורשים למטבע חוץ), תשל״א—31971
 הראשונה

. א: בו  הראשונה י
 •״15. אברהים אחמד אלשיך — שער יפו״.

- .השפ ו ג ) (תיקון), תשל״ ח  2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרי משפט ׳ומינהל (מורשים למטבע ח
 1973״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר -

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 1293¡ תשל״ב, עמ׳ 634.

 כ״ח בשבט תשל״ג(31 בינואר 1973)
 >חמ 706625)

 1 פ״ח תש״ל, עמ׳ 138.

 2 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמ׳ 1380¡ סייח תשל״א, עמ׳ 146.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי׳׳ח-957 ן
י ם י י י ט מ ס ו ם ק מרי חו ם ו י ר י ש כ  צו בדבר ייצור ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

 1. בצו זה —
 ״אריזת לחץ״ — כלי קיבול אשר ניתן למלא אותו בחומר או בחמרים במצבי צבירה שונים,
 בתוספת גז או תערובת גזים, לשמור אותם תחת לחץ מוגבר ולרסס את תכנו בצורה

 דקיקה ומכוונת;

 ״יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור תמרוקים, לרבות אריזתם;
 ״יבואן״ — אדם שעסקו או חלקן מעסקו יבוא תמרוקים;

 ״מכל״ — לרבות פחית, פח, קופסה, שק, שקיק, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, אריזה,
 עטיפה או בית קיבול סגור;

 ״המכון״ — המכון לתקנים ולבקורת של חמרי רפואה שליד משרד הבריאות;
 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות אדם שהמנהל העביר אליו את

 סמכויותיו לפי צו זה, כולן אד מקצתן;
 ״רשיון״ — רשיון תמרוקים כללי ורשיון לתמרוק פלוני לפי סעיף 2(א);

 ״שיווק״ — מכירה, הספקה, יצוא או העברת הבעלות או ההחזקה בדרך אחרת;
 ״תמרוק״ — כל מוצר המשמש או המיועד לשמש לטיפול, לייפוי, לניקוי, לצביעה, לשינוי
 או לשיפור של עור הפנים, עור הגוף, השיער, הלל הפה, הצפרניים או השיניים, לרבות

 מוצרים כיוצא באלה.

 2. (א) לא ייצר אדם תמרוק ולא ישווק יבואן תמרוק שיובא, אלא אם בידיו רשיון
 תמרוקים כללי ורשיון לאותו תמרוק (להלן — רשיון לתמרוק פלוני) שניתנו מאת המנהל

 ובהתאם לתנאי הרשיונות.

 (ב) לא יינתנו רשיונות אלא למי שהוא בעל רשיון לפי חוק רישוי עסקים,
, למלאכה או לעסק שענינם תמרוקים, או שהוא בעל רשיון לבית מרקחת.  תשכ״ח—1968 2

 (ג) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר שלאחר יום נתינתו או חידושו.

 רשיונות
 לתמרוקיפ

 3. (א) בעד רשיון תמרוקים כללי או חידושו תשולם אגרה של 200 לירות.

 (ב) בעד רשיון ל תמרוק פלוני בעל גון אחד תשולם אגרה של 80 לירות ולכל גון
 נוסף תשולם אגרה 10 לירות; בעד חידוש רשיון לתמרוק פלוני תשולם אגרה של 40 לירות.

 (ג) אגרה תשולם עם הגשת הבקשה לרשיון או לחידושו.

 4, (א) בקשה לרשיון תוגש למנהל באמצעות רוקח המחוז שבו גר המבקש או שבו
 הוא מנהל את עסקו, בטופס שקבע המנהל ושאפשר להשיגו במשרד הבריאות.

 (ב) מבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל פרט שבטופס האמור.

 כקשה לרשיון

 1 ם״ת תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ס״ח תשב״ח, עמ׳ 204.
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 5. (א) המבקש יצרף לבקשתו — דיגמאיי*

 (1) שתי דוגמאות מכל סוג תמרוק שעליו מבוקש הרשיון; לשם בדיקה
 במכון;

 (2) דוגמה של המכל, סימונה של התווית ותכנה.

 (ב) מנהל המכון רשאי, לצרכי הבדיקה, לדרוש מאת המבקש דוגמאות נוספות וכן י
 פרטים נוספים בדבר איכות התמרוק.

 6. (א) המנהל רשאי לתת רשיון, לבטלו, להתלותו, להתנות את נתינתו בתנאים וכן «תן רשיון
י י ו 1 ־ י :  לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם. "

 (ב) רשיון שבוטל בהתאם לסעיף קטן(א) חייב בעלו להחזירו לידי המנהל.

 7. בעל רשיון חייב למלא אחר תנאי הרשיון. «ייוי אחל
 תנאי הרשיון

 8. חל שינוי בשם היצרן או במען המפעל אחדי מתן הרשיון, תימסר הודעה על כך הודעה על
 , , שינוי שפ

 למנהל— ומעו

 (1) מאת היצרן, תוך שלושים יום מיום השינוי, אם היה המפעל בישראל 5

 (2) מאת היבואן, תוך שלושים יום מהיום שבו נודע לו על השינוי אם היה
 המפעל מחוץ לישראל.

ם י א ג 1  9. לא ישווק אדם תמרוקים אם נתקיים בהם אחד מאלה: י
 תפרואייפ

 (1) הם יוצרו, הוכנו, הוחזקו, נארזו או הוחסנו בתנאים בלתי סניטריים;
 (2) הם בלתי ראויים לשימוש אדם;

 (3) נמצא בהם חומר ארסי, מזוהם, מזיק או בלתי ראוי לשימוש אדם;
 (4) נמצא בהם או נתווסף אליהם דבר שאינו צריך להימצא בהם או חסר

 בהם דבר שצריך להימצא בהם;
 (5) נתקלקלו, הושחתו או נפגמה איכותם מסיבה כלשהי.

ץ שימוש ה״ר ח  10. לא יעשה יצרן שימוש חוזר באריזת לחץ ולא ישווק אדם תמרוק הארוז באריזת ל
 , גאריזת לחץ

 שמולאה מחדש.

 !11. לא יעביר \אדם לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה הפרי הפתי
 בתמרוקים, לא ירכשם לשם עסק ולא יחזיקם כאמור, אלא אם הם מיוצרים בהתאם להוראות

 צו זה.

 12. : לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר תמרוקים אשר איכותם, סוגם, מינם או תאדם שונים איפור המאה
 מזה שהוא מתיימר למכור.

. תיאור ופימון  13. (א) בל תמרוק יסומן,בתיאור המכיל פרטים אלה:
 תמרוקיפ

 (1) שם התמרוק;
 (2) שם היצרן ומענו;

 (3) כמות התמרוק במכל;
 (4) פירוט חמרי היסוד שמהם מורכב התמרוק, אם דרש זאת המנהל.
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".. . ל מכל הנועד לשיווק יהיה מסומן במלים ״רשיון משרד הבריאות מספר. כ  (ב) !
 בהוספת מספרו של הרשיון לתמרוק פלוני.

 (ג) המנהל רשאי לפטור מחובת הסימון לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) אם נראה לו
 שמחמת מידותיו של המכל לא ניתן לסמנו בסימן הנראה לעין במידה מספקת, או שהוא

 נועד לייצוא.

 14. (א) בקשה לחידוש רשיון שניתן לפי סעיף 2 יש להגיש בחודש דצמבר שלפני
 השנה שבעדה מבוקש הרשיון.

 (ב) הוגשה בקשה לחידוש רשיון ושולמה האגרה בעד חידושו, רשאי המבקש
 להמשיך בעסקו עד שיחליט המנהל בבקשתו.

 15. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

— בטל.  16. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשי״ט—1959 3

 17. תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו.

 18. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל״ג—1973״.

 חידוש
 רשיונומ

 שמירת דינים

 כיטול

 מחילה

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 כ״ה בשבט תשל״ג(28 בינואר 1973)
 (ו!מ 741143)

 3 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 1483; תשכ״ה, עמ׳ 2675; תש״ל, עמ׳ 1340.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957ו
ה ס י ב ר שירותי כ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

, אחרי סעיף 9  1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה), תשכ״ח—1967 2
 יבוא:

 9א. (א) המבקש אישור ככובס יגיש לועדה מקצועית בקשה בכתב,
 חתומה בידו, בטופס שקבעה הועדה המקצועית.

 ״בקשה
 לאישור

 הובפ

 (ב) הועדה המקצועית רשאית לדרוש מהמבקש למסור לה פרטים
 נוספים הדרושים לדעתה בקשר לבקשה שהוגשה לה.

 תנאיפלמתז 9ב. לא יאושר אדם ככובס אלא אם הוכיח לועדה המקצועית שיש לו
 איישוד לובפ

 הכשרה מקצועית ראויה ונםיון מעשי בעשיית שירותי כביסה, או שעמד
 בבחינה בפניה.

 תופפת
 פעיפיפ 9א

 עד 9ד

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשי״ג, עמי 26.

 2 ק״ת תשכ״וו, עמ׳ 327.
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 גי׳י••״ 9ג. הועדה המקצועית תקבע את תכנית הבחינות ומועדן, תבחן את
 המועמדים ותודיע בכתב למבקש את תוצאות הבחינות.

י 9ד. בעד בחינה לפי סעיף 9ב תשולם אגרה של 25 לירות״. י » י א מ י ג  א

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על •מצרכים ושירותים (שירות כביסה) (תיקון), תשל״ג— השפ
 1973״.

ל ב ם ב ר ־ י י  ז׳ באדר א׳ תשל״ג(9 בפברואר 1973) ח
) שר המסחר והתעשיה 7 4 ״ מ 3 ח ) 

 פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],
 תשכ׳יס-969ז

ג ״ מ מ ג ו ״ מ ר לשומרי ק צ ע ת מ ו י ו כ מ ת ס ק נ ע  צו ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],
1 (להלן—זזפקודה), אני מצווה לאמור:  תשכ״ט-1969

 1. בצו זה — הגייייז

 ״קמ״ג״ — הקריה למחקר גרעיני — נגב >

 ״ממ״ג״ - המרכז למחקר גרעיני — שורק!

 ״שומר קמ״ג״ — אדם שמנהל קמ״ג או סגנו מינוהו להיות שומר בקמ״ג ובידו תעודה
 חתומה בידי אחד מהם המעידה עליו שנתמנה כאמור, והוא לובש מדים אחידים או נושא

 על בגדו סימן היכר ובולט המזהה אותו כשומר בקמ״ג!

 ״שומר ממ״ג״ — אדם שמנהל ממ״ג או סגנו מינוהו להיות שומר בממ״ג ובידו תעודה
 חתומה בידי אחד מהם המעידה עליו שנתמנה כאמור, והוא לובש מדים אחידים או

 נושא על בגדו סימן היכר אחיד ובולט המזהה אותו כשומר ממ״ג.

 2. הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 2 ד3 לפקודה יהיו נתונות גם לשומר הענקת
ה פ8»יו״ ב ! ? ת ב י ך י י מ ה . ו ת ב ו ב ס ב ל ו ע פ מ ז  קמ״ג ולשומר ממ״ג בשעת מילוי תפקידיהם, בתחום ן

 3. לצו זה ייקרא ״צו הענקת סמכויות מעצר לשומרי קמ״ג וממ״ג, תשל״ג—1973״. השפ

 י״א באדר א׳ תשל״ג(13 בפברואר 1973)
 (חמ 75992)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ׳ 284.

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר המשטרה
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 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 211.745—156.678
 בקירוב על כביש 32 : חדרה—עפולה ׳ומסתיימת בנקודת ציון 209.033—158.677 בכפר
 גרטעה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מס׳ כ/1/6014א׳ הערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שד העבודה ביום ד׳ באדר א׳ תשל״ג (6 בפברואר 1973).

 2. העתק המפה האמורה בפעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שד׳
 הכרמל 3, חיפה, יוכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש גישה ברטעה),
 תשל״ג—1973״.

 מחולת הפקודה
 על דוד

 רשות לעיין
 גהעתק המפה

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ג(6 בפברואר 1973)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40; ס״ת 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

ן מקומי־ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
ל עינוגים ט י ר ה ב ד ד ב ו ד ש א ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה עידית אשדוד חוק
 עזר זה:

 מדיות 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל כרטיס״ — אדם שרכש כרטיס או מחזיק בכרטיס!

 ״היטל״ — היטל עינוגים המוטל על פי חוק עזר זה!
 ״כרטיס״ — כרטיס או מסמך אחר שראש העיריה אישר אותו ככרטיס, המאפשר כניסה

 לעינוג ציבורי!
 ״מועצה״ — מועצת העיריה;

 ״מחיר כרטיס״ — מחירו של כרטיס כניסה לעינוג ציבורי, למעט כל מס או תשלום
 חובה אחר המוטל על אותו כרטיס!

 ״מנהל״ — מי שעל שמו ניתן הרשיון לעינוג ציבורי או מי שבהשגחתו, בפיקוחו או
 בהנהלתו מתקיים עינוג ציבורי או מי שהוא בעליו או מחזיקו של מבנה או מקום, שבו

 מתקיים עינוג ציבורי, או מי שחייב לקבל רשיון לעינוג ציבורי!

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
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 היטל ושיעורו

 תשלופ ההיטל

 הכניפה גפרטיפ

 מגירה הכרטיפ

 עינוגים
 ציכודייפ

 לחיילי צה״ל

 החזרת ההיטל

 פמכויוונ מפקח

 ״מפקח״ — אדם שראש העידיה מינה אותו בכתב להיות מפקח לעניו חוק עזר זה!
 ״עינוג ציבורי״ — הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול,
 ריקודים, קברט, משחק או ספורט, תצוגות ותערוכות וכל עינוג ביוצא באלה, המתקיים

 בתחום העיריה! ׳•׳
 ״העיריה״ — עירית אשדוד!

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

 2. על כרטיס לעינוג ציבורי יוטל היטל בשיעור הקבוע בתוספת! בכרטיס לעינוג
 ציבורי ייחשב גס כרטיס למטרה שאינה עינוג ציבורי, המאפשר לבעל הכרטיס ליהנות

 מעינוג ציבורי על פי אותו כרטיס.

 3. המנהל יקבל את הכרטיס מן העידיה, וישלם לעיריה עם קבלת הכרטיס את
 תמורת ההיטל בשיעור הקבוע בתוספת!. המנהל יגבה את סכום ההיטל מבעל הכרטיס

 בעת מכירתי הכרטיס.

 4. : (א) המנהל יציין בכרטיס את מחירו המדוייק וסכום ההיטל, או שהוא ניתן חינם!
 כרטיסים יודפסו על נייד שניתן מאת העידיה, או נייר שאישר אותו ראש העיריה להדפסת

 הכרטיסים.
 (ב) ראש העידיה רשאי לפטור את -המנהל מחובת מילוי אחר הודאות סעיף זה

 לגבי,עינוג ציבורי שהכנסותיו יעודות ל4רכי צדקה, חינוך או תרבות. ,

 5. (א) לא יתיר המנהל את בניסתו של אדם לעינוג ציבורי בלי כרטיס ולא ייכנס
לעינוג ציבורי בלי כרטיס לאותו עינ(ג.  אדם;

 (ב) לכרטיס יהיה מחובר תלוש בקורת אשר ייתלש בידי המנהל עם כניסתו של
 בעל הכרטיס אל המבנה או המקום שבו מתקיים העינוג הציבורי! הכרטיס יוחזר לבעל

 הכרטיס ועליו להחזיקו ברשותו עד תום העינוג הציבורי.

 6. אסור למנהל או לאדם אחר למכור כרטיס, בין בעצמו ובין על־ידי משמשו, פקידו
 י או סוכנו, אלא אם הכרטיס נושא ציון בכתב שההיטל הקבוע בחוק עזר זה שולם, ועליו

 חותמתו.של מוכר הכרטיס, המציינת מכירת הכרטיס ותאריך קיום העינוג הציבורי.

 7. (א) כרטיס לעינוג ציבורי, למעט הצגות קולנוע, הנערך באישור מצה״ל על פי
 הזמנת צה״ל, יהיה פטור מהיטל.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל למכור לציבור הרחב חלק
 מהכרטיסים לאותו עינוג ציבורי, ובלבד שקיבל הסכמת ראש העידיה בכתב מראש לכך

 וישלם את התמורה המלאה של ההיטל בעד כרטיסים אלה.

 8. המנהל רשאי להחזיר לעיריה כרטיס שלא נמכר! העיריה תחזיר למנהל את
 סכום ההיטל ששילם בעד כרטיס שלא נמכר, ובלבד שהכרטיס הוחזר לעיריה תוך ששים

 יום מתאריך העינוג הציבורי, כפי שצויין על גבי הכרטיס.

 מפקח רשאי -
 (1) להיכנס לכל מקום שבו מתקיים או עומד להתקיים עינוג ציבורי,
 ולבדוק כל כרטיס, בין במשרד הקופה ובין אצל כל מבקר כרטיסים, סדרן,
 משגיח, בעל ברטים או אדם אחר, כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה!

.9 
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 (2) לתפוס ולהחזיק כרטיס היבול לשמש ראיה לעבירה על הוראות חוק
 עזר זה!

י 10. מנהל, או אדם אחר העושה את אחד המעשים האלה, בין בעצמו ובין על־ידי ״י נ  עי

 משמשו, פקידו או סוכנו, דינו — קנס חמש מאות לידות:
 (1) מוכר או מציע למכירה כרטיס שלא מצויין בו מחיר, או שמחירו

 נרשם שלא בדיוק!
 (2) מוכר או מציע למכירה כרטיס במחיר גבוה מן המחיר הרשום על גבי

 הכרטיס;
 (3) מוכר כרטיס שאינו מודפס על נייד שניתן מאת העיריה או שאישר

 אותו ראש העיריה, או שאינו מציין את ההיטל הקבוע בחוק עזר זה!
 (4) מונע בכל דרך שהיא מפקח מלהיכנס למקום שבו מתקיים עינוג
 ציבורי, או מלבדוק כרטיס, או עושה את הבדיקה הזאת לבלתי אפשרית!
 (5) נכנם למקום שבו מתקיים עינוג ציבורי בלי כרטיס או בכרטיס ללא

 תלוש בקורת, או בכרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק עזר זה!
 (6) מכניס אדם, או מתיר את כניסתו של אדם, לעינוג ציבורי בלי כרטיס,
 או בכרטיס ללא תלוש בקורת, או בכרטיס שאינו בהתאם להוראות חוק

 עזר זה!
 (7) עובר בדרך אחרת על הוראות חוק עזר זה.

 11. חוק עזר לאשדוד (היטל עינוגים), תשכ״ב—1962 2 — בטל.
 פיטול

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (היטל עינוגים), תשל״ג—1973״.
 השפ

 תוספת
 (סעיפים 2 ו־3)

 (א) (1) הצגות של קולנוע וראינוע:
 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

 (כולל דמי גביה) באגורות

 עד 70.3 29.5
 70.4 עד 76.1 43.7
 76.2 עד 99.9 44.9
 100.0 עד 116.7 68.1
 116.8 עד 132.1 83.7
 132.2 עד 146.0 94.8

 146.1 עד 154.9 105.9
 155.0 עד 168.8 117.0
 168.9 עד 182.6 128.2
 182.7 עד 196.6 139.2
 196.7 עד 205.4 150.4
 205.5 עד 219.3 161.5

 219.4 ומעלה 80% ממחיר הכרטיס
 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1071; תשכ״ז, עמ׳ 2720.
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 (2) על אף האמור בפסקה (1) יהיה כרטיס כניסה להצגת קולנוע יומית
 שאושרה על ידי משרד החינוך והתרבות או העיריה כהצגת סרט חינוכי־
 אמנותי או תעודי־אמנותי, המיועד לנוער ושמחירו אינו עולה על 65 אגורות,

 פטור מההיטל.

ו _ שיעור ההיטל  (ב) (1) עינוג ציבורי שלא פורט בסעיף אחר בתוספת ז
 בלירות

 על כל הצגה או מופע שמחיר הכרטיס היקר —
 הנמכר בהם לא עולה על 5 לירות פטור

 על כל הצגה או מופע שמחיר הכרטיס היקר
 הנמכר בהם עולה על 5 לירות אך אינו עולה

 על 7 לירות 300

 על כל הצגה או מופע שמחיר הכרטיס היקר
 הנמכר בהם עולה על 7 לירות 450

 (2) על אף האמור בפסקה (1) אלה יהיו פטורים מתשלום ההיטל:

 (א) מופעי ספורט של התאחדות הספורט,
 איגודי הספורט או אגודות הספורט,

 המאושרות על ידי דשות הספורט במשרד החינוך והתרבות.

 (ב) עינוג ציבורי, למעט הצגות קולנוע, שהכנסותיו יעודות לצדבי

 צדקה, דת, חינוך או תרבות.

 (ג) על כל כרטיס חבר, כרטיס משפחה, כרטיס קיבוצי, כרטיס מנוי או כרטיס
 עונתי ישולם, לגבי העינוגים המפורטים בתוספת זו, היטל בשיעור שנקבע לאותו

 עינוג.

 (ד) על כרטיס שאפשר להטיל עליו היטל לפי כמה סעיפים של תוספת זו יוטל

 ההיטל לפי הסעיף הקובע את השיעור הגבוה יותר.

 נתאשד.
 ט״ו בשבט תשל״ג(18 בינואר 1973)

 (חמ 811505)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ר ק ל י  צ׳ צ
 ראש עירית אשדוד
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 פקודת העיריות

ל ו ע י ר ת ב ד ד ב ו ד ש א ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 252 ד254 לפקודת העיריות
 מועצת עירית אשדוד חוק עזר זה:

ייי» 1. בחוק עזר זה — ג ז  ז

 ״אזור איסוף״ — שטח שממנו נקווים המים העליונים אל התעלה, שקבע אותו המהנדס כאזור
 לאיסוף מי גשמים או מים עליונים 5

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או שהיה
 זכאי לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, או המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה
 ביחס לנכס, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של
 הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו, וכולל

 שוכר או שוכד־משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר. שנים,•

 ״התקנת תיעול״ — התקנת תעלות ניקוז לאזור 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 אחרים, בנייתם מחדש, בנייתם ושינוים
 של קירות תומכים או אבני שפה, גשרים, גשרונים, מעבירי מים, הקמתם, בנייתם
 מחדש ושינוים, הנחת צינורות, בניית תאי ביקורת, תאי־קיבול למי גשמים, תיקון

 נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול 5

 (2) הכנת תכניות התיעול והשגחה על ביצוע העבודות! /

 (3) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת התיעול או הכרוכה בה!

 ״מהנדס״ — מהנדס העידיה, לרבות מי שמהנדס דועיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
 לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״מועצה״ — מועצת העידיה 5

 ״נכס״ - כל בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב!

 ״העיריה״ — עידית אשדוד $

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העידיה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן,•

,  ״תעלה״ — תעלת ניקוז המיועדת להעברת מי גשמים ומים עליונים, לרבות צינור, אמר
 תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל דבר אחד המהווה חלק מהתעלה או הקשור בה.

 יזייעה עי 2. החליטה המועצה על התקנת תיעול, יודיע ראש העיריה בכתב על ההחלטה לבעלי
 החלטה .

ן הנכסים הנמצאים באותו אזור איסוף, או יפרסם הודעה על כד בשני עיתונים יומיים י ק ״ ה  ל

 יייטיי הנפוצים בתחום העידיה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
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 ודישה לכיצוע
 עבודה לההזרו*

 התעלה לקדמותה

 3. (א) בעל של נכס הנמצא באזור איסוף שביחס אליו נמסרה הודעה כאמור בסעיפים אגית תיעול
 2 ו־8 ישלם לעידיה אגרת תיעול בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 : (ב) האגרה תשולם תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לבעל הנכם הודעה על סכום
 האגרה המגיע ממנו׳ או תוך 30 יום מיום תחילת עבודת התקנת התיעול, הכל לפי המועד

 המאוחר יותר! תעודה מאת מהנדס בדבר מועד תחילת העבודה, תשמש ראיה לדבר.

 , (ג) נוספה בניה לנכס או לחלק ממנו שאין עליו בנין, אחרי שנמסרה הודעה כאמור,
 ישלם בעלו, בשעת הוספת הבניה, אגרת תיעול נוספת לכל מטר מרובע משטח הבנין הנוסף

 בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 4. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים «י8יל כתעלה
 בתוכה, אלא על פי היתר• במתג מאת ראש העידיד• ובהתאם לתנאי ההיתר.

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

 5. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש 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 שבה

 יש לבצען.

 (ג) מי שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 6. (א) ראש העיריה דשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה הדרושה לשם
 החזרת'התעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף 4 > בוצעה
 העבודה כאמור, רשאית העיריה לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את ההוצאות הכרוכות בכך.

 (ב) תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

פה  7. ראש העיריה, שליחיו ופועליו רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל נכס, כדי לברר רשות ״י
 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).

א מסירת הודעות י ן ה י ל א  8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם ש
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד
 מבני משפחתו הבוגדים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים

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

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ואם היתה העבידה עונשיו
 נמשכת, דינו — קנסי נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (תיעול), תשל״ג—1973״. השפ

 ביצוע עכורה
 על־ידי העיריה
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 תוספת
 (סעיף 4)

ל ו ע י ת ת ר ג  א

 בתוספת זו —

 ״אזור מגורים א׳ ״, ״אזור מגורים א׳ 1״, ״אזור מגורים ב׳ ״, ״אזור מגורים ג׳ ״,
 ״אזור מגורים מיוחד׳•/ ״אזור מגורים ד׳ ״, ״אזור מסחרי׳•/ ״יחידה מסחרית״, ״אזור בנינים

 ציבוריים״ — למעט מוסדות תרבות, חינוך ודת שהם נכסי עירית אשדוד!

 ״אזור לפיתוח שפת הים״, ״אזור מלאכה ותעשיה זעירה״, ״אזור תעשיה״, ״מגרשים
 מיוחדים״, ״מבנים מיוחדים״ — כמשמעותם בתכניות בנין ערים מפורטות בתחום עירית
 אשדוד ומאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, כפי שהן' בתוקף ביום

 הטלת האגרה.

 האגרה בלירות
 לכל מ״ר של קרקע,

 כולל קרקע
 שעליה עומד הבנין

 האזורים

 1. אזור מגורים א׳ 1.20

 2. אזור מגורים א׳ 1: 1.50

/  3. אזור מגורים ב
 בשטח שבו בנויים או ניתן לבנות
 בתים בהתאם לתכניות בנין ערים

 מפורטות —

 עד 2 קומות 2.50

 3 ו־4 קומות 3.00

 4. אזור מגורים ג׳ 3.50

 5. אזור מגורים ד׳ 3.50

 6. אזור מסחרי ויחידה מסחרית 4.00

 7. אזור בנינים ציבוריים 1.00

 8. אזור לפיתוח שפת הים 2.00

 9. אזור מלאכה ותעשיה זעירה 1.20

 10. אזור תעשיה 0.80

 11, מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים 2.00

ל ק ר ׳ צ י  נתאשר. צ
 כ׳ בשבט תשל״ג(23 בינואר 1973) ראש עירית אשדוד

 (חמ 811523)

ף ביו ר ג ס ו  י
 שר הפנים
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 החלפת התוספות
 הראשונה

 והשניה

 פקודת העיריות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

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

 1. במקום התוספות הראשונה והשניה לחוק עזר לרחובות(מם עסקים עירוני), תשי׳׳ח—
(להלן — חוק העזר העיקרי) יבוא: 3 1958 

 ״תוספת

 עפל\פ שבעדם ׳משתלם המפ בסבומ קבוע

׳ ק א ל  ח

ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

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

 בטנים וגרעינים —
 דוכן 20

ת 150 ו  חנ
ספת קליית קפה, טחינה קפה ת בתו ו  חנ

לת 150  או צרכי מכו
 בית אריזה לפרי הדר שאורזים בו לשנה

 תיבות —
 עד 250,000 1500
 למעלה «־250,000 עד 350,000 2000
 למעלה מ־350,000 3000

ת דפוס, למעט בית דפוס לנייר אריזה,  בי
 המעסיק עובדים — עד 3 350
500 5 — 4 
 6 ומעלה 660
 בית דפוס לנייר אריזה '160

 בית מרקחת שמועסקים בו —
 עד 2 עובדים 200
 למעלה מ־2 עובדים 300
ב 500 כ  בית ספר לנהיגה, לכל סוגי ר
 מורה לנהיגה 100

ת מלון או פנסיון —  בי
 עד 5 חדרים 60
 לכל חדר נוסף 20

ת קולנוע קייצי —  בית קולנוע, למעט בי
 עד 600 מקומות 375
 למעלה מ־600 עד 800 מקומות 750

 למעלה מ־800 מקומות 1125

ת ונשפים ששטחו במי׳ר — בו  אולם למסי
 עד 150 125
 למעלה מ־150 עד 350 600

 למעלה מ־350 1500
ת 150 ו  אופטיקאי — חנ
 אופנועים — תיקון ומכירה 90
 אורתופד — בית מלאכה 45
 אטליז לבשר או עופות 40
 אריגה — ייצור או מכירה 40

 אטריות — בית חרושת 470

 בגדים משומשים — מכירה בחנות 20
ות או סלון שמספר המועסקים בו — .  בגדים, חנ

 עד 2 160
 לכל מועסק נוסף י . . 25

 בגדי ילדים — חנות —
 עד 2 מועסקים 150
 למעלה מ־2 מועסקים 180
ות 130  בדים — חנ
 בדים ושטיחים — חנות 210

ת מריטה ממוכן  בי
ות 100 נ  עד 4 מכו
וספת 25  לכל מכונה נ

 ביטוח —
 סניף עם משרד 500
ות עם משרד 450 כנ  סו
 סוכן במקום אחר 125
ת למכירה וקניה 30 ו  בולאי — חנ

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

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

 3 ק״ת 781, תשי״ח, עמ׳ 976! ק״ת 2014, תשכ״ז, עמ׳ 1760.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 חמרי הדברה — חנות 200
 טחנת קמח 1000

ת לגריסים- —  טחנת תבואו
 שמספר המועסקים בה 1 200
 שמספר המועסקים בה 2 225
 לכל מועסק נוסף 30
 טכנאי שיניים 50
בלת משא 30  טנדר להו

 ייו -
 למכירה בסיטונות, למעט מוכר יין בסי

נות בחגים בלבד 300  טו
 בחגים בלבד 200
נות בבקבוקים 30  מכירה בקמעו
 יין למכירה לשתיה במקום 65
 כלי מטבח 65

ות 150  כלי מטבח ומתנ
 כליי חשמל 100
 כלי חשמל, רדיו וטלוויזיה 150
 בלי חשמל, רדיו, טלביזיה, פריג׳דרים 650

 כרטיסי עינוגים —
 מכירה בחנות או משרד 75
 בקיוסק 25

 כל בו 400

 מאפיית לחם —
 שמספר המועסקים בה עד 3 120
 לכל מועסק נוסף 25

 מאפיית פיתות —
 שמספר המועסקים בה עד 2 50
 לכל מועסק נוסף 15

 מהנדס או אדריכל פנים עם משרד —
 מועסק אחד 150
 2 עד ׳3 מועסקים 300

 מודד מוסמך —
 שמספר המועסקים בו 1 150
 למעלה ממועסק אחד 200
 מוניות — לכל מונית 60

 מוסך לסיכת מכוניות —
 שמספר המועסקים בו —

 עד 2 125
 למעלה מ־2 עד 4 250
 לכל מועסק נוסף 100

ניות —  מוסך לתיקון מכו
 עד 2 מועסקים 155
 לכל מועסק נוסף 50

 מוצרי גומי —
 מכירה בסיטונות 300
נות 100  מכירה בקמעו

 מוצרי טקסטיל —
נות 140  מכירה בקמעו
נות 375  מכירה בסיטו

 מוצרי מזון — תעשיה 2200

 י תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

ת קולנוע קייצי י 310  בי
 בית חרושת לגלידה וופלים 2200

 בנזין, נפט, שמן, סיכה —
ות 2250 כנ  סו
 משרד בלבד 1000

 ו  . בנק או סניף בנק שמספר המועסקים ב
 עד 4 2500
 למעלה מ־4 5006

 בר עם משקאות משכרים ששטחו —
 עד 24 מ״ר 125
 למעלה מ־24 מ״ר 250
 בתי־ספר פרטיים, יום או ערב 150

 גז —
 משרד עם מכירת מיתקנים 700
ות ללא מכירת מיתקנים 155 כנ  סו

 גזוז — בית חרושת שמספר המועסקים בו —
 עד 2 75
 לכל מועסק נוסף י 25

 גלידה — ייצור 150
 גלנטריה וקונפקציה — חנות —

 עד 2 עובדים 150
 לכל מועסק נוסף 25 י

 גלנטריה בלבד — בצריף אן בקיוסק 25
 גן ילדים פרטי 25
 גרוטאות — מכירה או קניה • -. 70

ות וריהוט מיוחד 190  דברי אמנ
ות 35  דגים למכירה — חנ
 דגים עם עופות 60

 דוכן בשוק —

 לדגים או עופות 40
 לירקות ופירות 25
 למצרכים אחרים 25

 'דיסקוטק 200

 וילונות ודקורציה — חנות 100
 זגג — שאינו עוסק בליטוש 20
 זכוכית — ליטוש ומכירה ) 75

ות 225 כנ  זבלים כימיים — סו
 זרעים ושתילים — חנות 75

 חברה לתיווך נכסי דלא ניידי 300
 חזיות ומחוכים 65
רות 65  חייט עם מכירת סחו

 חוטים פלסטיים — בית חרושת 1700
 המרי בנין, חקלאות, צבעים וכיוצא באלה

ת ומחסנים ששטחם הכולל במ״ר — ו  חנ
 עד.24 125
 למעלה מ־24 עד 50 300
 למעלה מ־50 500
 המרי בנין ישנים — מכירה וקניה 125
נות — חנות 125  חלקי חילוף למכו

 חשמל — אספקה 5000
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלידות

 מפעל לייצור ליקרים 3000
 מעבדה רפואית 85
 מצברים חשמליים — תיקון 50

 מקררים חשמליים — תיקון 100
 מרפדיה — לכל מועסק 20
.חקיקה, לכל עובד 60  מצבות — תעשיה,

 מרצפות תעשיה —
 עד 3 מועסקים 100
150 6 — 4 
 לכל מועסק נוסף 100
 הובלה במשאית, לכל משאית 50

 משרד, חברה או אגודה לעיבוד פרדסים 500
 משאבות ובארות — תיקון והחלפת חלקים —

 עד 2 מועסקים 155
 לכל מועסק נוסף . 75

 אולם למשחקי חברה 150
 משרד השכרת רכב 150
 משרד לטיפול במס הכנסה 200
ת והכפלות 200 ו נ  משרד להנהלת חשבו
 משרד לפרסומים 200
 משרד לנסיעות 200
 משרד לנסיעות ומכירת כרטיסי עינוגים 250
 משרד לטיפול במשרדי ספרי האחוזה 125

 משרד ארצי להובלה 1250
 משרד מקומי להובלה 75
ספת 50 נית המועסקת בו תו  ולכל מכו
 משרד מוניות 75
ת 60 פ ס ו  ולכל מונית המועסקת בו ת

 כל משרד אחר 155
ת וצעצועים 90 ו  מתנ
 נעליים — ייצור — לכל מועסק 20

 נעליים — חנות למכירה — שמספר
 המועסקים בה —

65 1 
105 2 
 למעלה מ־2 140
 נגריה — לכל מועסק 25

ות מיוחדות 165 נ  ניקוי כימי עם מכו
: ת ו נ ות עם משרד או ח כנ  סו

 שמן וסבון 470
 מזון ודברי מתיקה 75

 סיגריות י 300
 צביעה וניקוי 65

 טלוויזיה 300
ות כביסה 200 נ  מכו
ות וחלקיהן 200 נ  מכו
 מיזוג אויר 250
יות נוסעים 400 נ  מכו
 מקררים חשמליים 375
 סוככים ותריסולים 200
 טפטים — סידור והדבקה (הפצה) 200

 תיאור: המלאכה או העסק ־ המס בלירות

 מוצרי מלט — תעשיה, לכל מועסק 30
 מוצרי עור או פלסטיק — חנות 100

 מוצרי עור מלאכותי — תעשיה 2200
 מוצרי רפואה — תעשיה 500

 מוצרי קוסמטיקה — תעשיה או מעבדה 1250
 מזנון 25
 מזנון עם רשיון למכירת משקאות משכרים 25

 מחסן מרכזי למכירת המרי בנין 1250
 מילק: בר 150
 מכבסה שאינה אוטומטית 25

 מכבסה אוטומטית —
ות או תאי כביסה 125 נ  עד 10 מכו
ות או תאי כביסה 165 נ  למעלה מ־10 מכו

 מכון ליופי —
 עובד אחד 75

 2 — 3 עובדים 200
 לכל עובד נוסף 65
נות תפירה — תיקון ומכירה 75  מכו

נות שמספר ת למכירה בקמעו ו  מכולת — חנ
 לקוחותיה —

 עד 100 25
 101 עד 200 45

 201 עד 400 105
 401 ומעלה 150

ות היא עם רשיון ג במקדה שהחנ  ובכל סו
 למכירת משקאות משכרים בקמעונות,

ת ־., 20 פ ס ו  ת
 מכשירי כתיבה — חנות 90

 מכשירי כתיבה — ספרים ועתונים —
 מועסק אחד 115
 2 מועסקים 155
 3 ומעלה 250
 מכניקה או עבודות מדוייקות 125

 מסגריה — .
 עובד אחד 20
65 3 — 2 

115 5 — 4 
 6 ומעלה 140
 מסעדה או בית קפה 25

ת קפה עם רשיון למשקאות —  מסעדה או בי
 מועסק אחיד 65

 2 מועסקים 115
 3 מועסקים 155
 למעלה מ־3 285
 מספוא וגרעינים 85

 מספרה לגברים —
 :מועסק אחד 20
 לכל מועסק נוסף 15

 מספרה לגברות —
 מועסק אחד 30
 לכל מועסק נוסף 20
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 למעלה מ־30,000 עד 180,000 לכל
ת 75 פ ס ו  10,000 או חלק מהם, ת

 מעל 180,000, לכל 10,000 או
ת 125 פ ס ו  חלק מהם, ת

 קידוח נפט — משרד או סוכנות, המעסיק
 למעלה מ־6 עובדים 3000

 קונדיטוריה —
 שמספר המועסקים בה 2 100
 לכל מועסק נוסף 50

 קונפקציה — חנות —
 שמספר המועסקים בה 2 115
 לכל מועסק נוסף 35

 קיוסק לגזוז ללא רשיון למכירת משקאות
 משכרים 25
 קיוסק 80
 קיוסק פיס 25

 קרח —
 בית חרושת בלי בית קירור 750
ת קירור 940  בית חרושת עם בי

ות או מחסן ששטחם במ״ר —  רהיטים — חנ
 עד 60 140
 למעלה מ־60 עד 100 200
 למעלה מ־100 320
 רופא שיש לו פרקטיקה פרטית 200
ת חלקית 100  רופא עם פרקטיקה פרטי

 רופא שיניים —
 עם כסא אחד — ומועסק אחד 100
 למעלה ממועסק אחד 200
ת 300  עם 2 כסאו
 מרפא שיניים 100

 רפת —
 שמספר הראשים בה עד 5 100
 לכל ראש נוסף, תוספת 25
 רצען 20

 שיווק תוצרת חקלאית 2500
 שיש — נטירה וליטוש —

 מועסק אחד 50
 לכל מועסק נוסף 25
 שעונים תיקון ומכירה 60

 שימורי פירות וירקות — מיצים ומשקאות
 קלים — תעשיה המעסיקה למעלה מ־20

 עובדים 5000
 שרברב — לכל מועסק 20

ות — נ  שירות חשמל למכו
 שמספר המועסקים בו 2 200
 לכל מועסק נוסף 50

 שירותי נסיעות באוטובוסים 5000
 תיווך נכסים —

 במקום שאינו משדד 115
 עם משרד 200

 תוצרת חלב ושווק תוצרת חלב 5000

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 דודי שמש — מכירה והרכבה 200
ת נוי — חנות 95 רו  סחו

 סיטונאי ירקות פרטיים 150
 םטקיה 150

 סיטונות מכולת, שמספר המועסקים בה —
300 1 
625 2 
 למעלה מ־2 815

 סופרמרקט 3000
 סיד למכירה 75
 ספריה בלבד 90

 ספרים ועתונים —
ת או קיוסק 100 ו  חנ
ת או צעצועים 155 ו ספת מתנ  בתו
ות 45  סריגה — חוטים ומוצרים — חנ

 עבודות חפירה, לכל דחפור 150
ת שחוטים או חיים למכירה 35 פו  עו

ות נ ת שחוטים או חיים — אספקה למלו פו  עו
 ומסעדות 375

 עורך דין -
 מועסק אחד 80

 2 עד 3 מועסקים 160
 לכל מועסק נוסף 100
 עתונים בלבד — קיוסק או חנות 65

 9חח — לכל מועסק 20
 פרפומריה וקוסמטיקה — חנות ששטחה —

 עד 20 מ״ר 65
 למעלה מ־20 מ״ר 200
 פרחים למכירה 45
 פלפל — קיוסק 30

 צורף — חנות —
 שמספר המועסקים בה 1 45
 לכל מועסק נוסף 25

 צלם — חנות —
 מועסק אחד 45

 למעלה ממועסק אחד 115
 צעצועים בלבד — חנות 80

ת רהיטים לילדים 140 פ ס ו ת  צעצועים ב
 צרכי משרד או רהיטי משרד למכירה 115
 צרכי סנדלריה — מכירה 20

 קבלן בנין לפי מספד החדרים שבנייתם
 מבוצעת באותה שנה לחדר 20

 קבלן או קבלן משנה המעסיק עובדים שכי
 רים והמבצע בתחום העידיה עבודות אינס־
 טלציה, חשמל׳ סלילת כבישים, מדרכות,
 חפירה, ביוב, תיעול, קידוח, הכשרת קרקע
 להנחת קווי מים ועבודות כיוצא באלה, לפי

ור בלירות בשנה —  המחז
 עד 10,000 30
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 70

 למעלה מ־20,000 עד 30,000 110
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 תרכיזי פרי הדר — תעשיה המעסיקה
 למעלה מ־10 עובדים 3000

 תרכיזי פרי־הדר ושימורים — תעשיה
 המעסיקה למעלה מ־20 עובדים 5000

 תריסים או תריסולים — הרכבה 150

300 
100 
400 
125 
325 
50 

ת ריכוז חלב  תחנ
 תכשיטים ושעונים למכירה

ספת מוצרים אופטיים  תכשיטים בתו
 תיקוני רדיו ומכירה

 תיקוני רדיו וטלוויזיה
 תרגומים, הדפסות, משרד

 באיזור ב׳

 עפקיפ שכהפ משתלם המס בהתאם לאזוריש

׳ ק ב ל  ח

 באיזור מ׳ באיזור א׳

 אופניים — תיקון ומכירה 70 70 60
 אטליז לבשר ועופות 75 75 65
ת 45 45 25 ו  גלנטריה — חנ
 ירקות ופירות — חנות 55 50 25
 קיוסק לגזוז עם רשיון למכירת משקאות משכרים 65 65 25

 תוספת עוגיה »

 אזור מ׳ — רחוב הרצל מפינת שדרות דדן ועד לפינת רה׳ עזרא !
 אזור א׳ — כל רחוב הרצל, פרט לקטע שבאזור מ׳! השטח שגבולותיו:

 מצפון — פסי מסילת הברזל!
 ממזרח — חלקה 27 בגוש 3694 ורחוב סידני עד פינת רח׳ עזרא! י

 מדרום — רחובות עזרא וארלוזודוב!
 ממערב — רחובות סיני, צירניחובםקי׳ בצלאל לינדה, קנדלד, רמז,

 הגורן, השעורה והגפן!
 וכן השטח שבין הרחובות משה מזרחי ושלום דהרי.

 אזור ב׳ — כל שטח העיר, פרט לאזורים מ׳ ו־א׳.״

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

 4. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 1972/73 והוא הוראומ «עגר
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על
 חשבון המס לשנת 1972/73 לפי חוק העזר העיקרי יראו אותו כאילו שולם לפי חוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לרחובות (מם עסקים עירוני) (תיקון), חשל״ג— ה«6
 1973״.

ן מ ט כ ל ר א ו מ  נתאשר. ש
 ט״ו בטבת תשל״ג(20 בדצמבר 1972) ראש עירית רחובות

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)/ 1945

 חוק עזר לאל־ טייבה בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית אל־טייבה  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 2

 חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאל־טייבה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי) יבוא:

 ״תוספת

 שיעורי המס לשנה

 בתוספת זו —
 ״סוג א״/ ״סוג בי״, ו״םו׳ג ג׳״ — הסוגים שקבעה המועצה לצורך חוק עזר זה •,
 ״מסחר בסיטונות״ — הפעולה הכללית של קניה בצורה ובכמויות חשובות,
 החסנה כדי להבטיח הספקה ומסירה שנית למעבדים תעשייתיים׳ לצרכנים

 מקצועיים, לסוחרים קמעונייס, למעט הספקה לצרכנים עצמאיים.

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

 בית בד 400 טרקטור —
ת חרושת לבלוקים 500 עד 40 כ״ם 250  בי
 בית חרושת לגלידה. 300 מעל 40 כ״ס 300

 בית קפה — כבשים לבנים או עזים, לכל ראש 3
ג א׳ 200 מוכר בדים, בגדים, נעלים —  סו

ג א׳ 200 ג ב׳ 50 סו  סו
ג ב׳ 100  בנק 3200 סו
 בקד, לכל ראש 10 מוכר ביצים 100
 זגג 150 מוכר פלאפל 60

 חנות — מוכר אגרות פיס 100
 למכירת חומרי חקלאות 200 מוכר לחם 1150
ת טוטו 100  למכירת חומרי־בנין ישנים 50 תחנ
כרת לחם 200  לספרים 100 מאפיה המו
 כל בו 150 מאפיה אחרת 100
 לבגדים משומשים 25 מהנדס או מודד 400

 למכירת דדיו וטלוויזיה 450 מכירת —
 חומרי בנין 200 דגים 100
 חייט — דלק ושמנים 200
 לפי אופנה אירופית 100 רהיטים 400
 לפי אופנה ערבית 60 ממתקים 150

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 5, תשכ״ה, עמ׳ 256.

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

 3 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 272; תשכ״ט, עמ׳ 74.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

ת בטוח 400 ו כנ נית —• סו  מו
 בנזין 140 סנדלר —

ות 150 נ  דיזל: 200 עם מכו
ות 80 נ ניות 300 בלי מכו  מוסך לתיקון מכו

 מוסך לסיכה 250 ספק סיטונאי 2000

100 

 ספק סיטונאי
חר בהמות 100 מחצבה 1300  400 סו

 מחצבה
ת חר בהמו  מפעל מים 400 סו

 משחקי שעשועים 150 סוחר ירקות —
 הובלה ב — בסיטונות 250
נות 150  מכונית טנדר עד 750 ק״ג 120 בקמעו
 מכונית טנדר מעל 750 ק״ג 180 סוחר עופות 150
 מכונית משא בנזין 200 עבודות גיהוץ 100
ס או פרד 75  מכונית משא דיזל 300 הובלה בעגלה עם סו

 מכונאי . 200 עורך דיו 500

50 
 עורך דיו

 200 פחח 50 מכולת —
 מכולת —

300 
 150 פחח מכוניות 300 סוג א׳ / 200 פחח

 סוג א׳ /
ג ב׳ 150  סו

 סוג ג׳ 100 צלם בחנות 150
 מכתש 500 צלם במקום אחר 50

 מסעדה — , קבלן בנין 400
ג א׳ י 200 קצב 250  סו
ג ב׳ 120 קולנוע 400  סו
וסק 75  מספרה — קי

ג א׳ 200 רופא 600  סו
ג ב׳ 100 שרברב ומסגר 300  סו
 מספרה לנשים וקוסמטיקה 150 שרברב 200

 מתקן נעליים — שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 עם מכונה 75 נוסעים בתחום המועצה 3000
ת דלק 700  בלי מכונה 50 תחנ
ניות משא 300 ת מכו — תחנ ה י ר ג  נ
ת מוניות 300  עט :מכונות 300 תחנ

ות 150 תריסים 200". נ  בלי מכו

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשלי׳ב(1 באפריל 1972). ייי׳יייי

 3. על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי ישולם המם לשנת 1972/73 תוך שלושים הודאות מע־ר

 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על חשבון המס לשנת

 1972/73 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טייבה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשלי׳ג_ ה«פ

 1973״.

ר מ ס א ו ו ו ה ב א ד ס מ ח  נתאשר. א

 ט״ו בטבת תשל״ג(20 בדצמבר 1972) ראש המועצה המקומית אל־טייבה
 (חמ 81071)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לבאר־ שבע בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 247, 250 ו־251 לפקודת העיריות
 עירית באר־שבע חוק:עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ — עירית באד־שבע!
 ״המועצה״ — מועצת העידיה!

 ״בעל כלב״ — לרבות מי שכלב נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהחזקתו ו
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום העיריה!

 ״רשיון זמני״׳ — רשיון שתקפו עד שיימלאו לכלב שניתן עליו הרשיון שלושה חדשים,
 או עד לתאריו הנקוב ברשיון הזמני, לפי המוקדם ביניהם!

 ״לוחית־מםפר״ — לוחית־מספד שניתנה לבעל הכלב על־ידי הרופא הוטרינרי!
 ״מאורות בידוד״ — מאורות בידוד בהן משתמשת העיריה!

 ״ראש העיריה״ — לרבות עובד העיריה שהסמיכו ראש העיריה בכתב לענין חוק עזר זה!
 ״רופא וטרינרי״ — הרופא הוטרינרי של העיריה, לרבות אדם שאליו העביר הרופא

 הוטרינרי בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 הגדרות

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום העיריה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת הרופא
 הוטרינרי ועל צואדו לוחית־מםפד, או אם ניתן עליו רשיון זמני.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק כלב ברשותו וכן תושב תחום
 העיריה המחזיק כלב לפיקוח זמני בתחום העיריה, לא יהא חייב ברשיון ובלוחית־מספר
 ובלבד שיש ברשותו רשיון בד־תוקף שהוצא על אותו כלב ברשות מקומית אחרת

 ושתקופת ההחזקה בתחום העיריה לא תעלה על שנה אחת.

 3. לא יחזיק בעל כלב את כלבו במקום ציבורי אלא כאשר הכלב קשור היטב ומחסום
 על פיו.

 חובו! רשיון
 ולוחית־טפפר

לג  החזקת נ
 גמקופ ציבורי

 4. אדם הרוצה ברשיון יגיש לראש העיריה בקשה על כך! ראש העיריה רשאי לאשר
 את בקשתו, בתנאים או ללא תנאים, או לדחותה! אישר ראש העיריה את הבקשה, יתן

 לבעל הכלב, לאחר תשלום האגרות שנקבעו בסעיף 5, רשיון ולוחית־מספר.

 (ב) הרופא הוטרינרי ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתנו
 עליו רשיון ולוחית מספד, וכל בעל כלב ימציא לרופא הוטרינרי את הפרטים שידרוש.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, תקפו שנה אחת מתאריך הוצאתו.

 בקשו! רשיון
 ותקפו

 5. (א) העיריה תגבה אגרה של שש לירות בעד רשיון על כל כלב וכן אגרה של
 50 אגורות בעד כל לוחית מספר.

 1 דיני מדינו! ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.
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 (ב) רשיון זמני יינתן חינם.

 (ג) עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון ולוחית מספד בעד כלב המשמש לו
 מורה־דרך.

 (ד) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.

י סירוב לתת פ מ ל  6. (א) הרופא הוטרינרי רשאי לסרב לתת רשיון, או לבטל רשיון שניתן, א
 , רשיון או

, ל ו ט ,  שיקול דעתו קיים אחד או יותר מהמצבים הבאים: ב
 (1) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (2) הכלב לא קיגל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
ז  תשל״ב—21971

 (3) הכלב בעל מזג פראי או מהווה סכנה לבטחון הציבור או לבריאותו ז
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  החוק הפלילי, 1936 3

 הציבור.
 (4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
 החוק הפלילי, 31936, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות

 הציבור.

 (ב) בוטל רשיון לפי סעיף זה, לא יוחזרו האגרות ששולמו לפי סעיף 5.

 7. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור את מסירה למאורות
 הכלב תוך יומיים מיום הסירוב או מיום שהודע לו הביטול, לפי הענין, למאורות הבידוד, בידוי

 (ב) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צוארו לוחית מספר, יתפסהו הרופא
 הוטרינרי וימסרהו למאורות הבידוד! אם אי אפשר או מסוכן לתפסו — רשאי הרופא

 הוטרינרי להשמידו.

 (ג) בעת מסירת כלב למאורות הבידוד ישלם בעלו לעיריה מראש אגרת אחזקה
 בסך 50 אגורות לבל יום שבו יוחזק הכלב במאורות הבידוד! אם הביא הרופא הוטרינרי

 את הכלב למאורות הבידוד, ישלם הבעל אגרת הובלה בסך שלוש לירות.

 8. : (א) בכפוף לאמור להלן רשאי הרופא הוטרינרי להשמיד כל בלב המצוי במאורות השמדת כלב
ם או מסירתו ן _ א ן א ן ) ן ט , ב ב ר צ 1 י , נ ו ח ט ף ב ו ג ו ל ד א ק ( ן ך מ ד ו צ 1 , י ע ד ך מ ס ו מ *  הבידוד ולמסד!״ ,

 בעל ערך או אינו מתאים למטרות האמורות — למסרו למי שיתחייב, והוא מסוגל לדעת
 הרופא הוטרינרי, לטפל בו כיאות! הרופא הוטרינרי ירשום בספריו כל כלב שנמסר כאמור.

 (ב) לא יושמד ולא יימסר בלב שהוכנס למאורות לפי סעיף 7 (א) אלא לאחר
 שחלפו 48 שעות מעת שהודיע הרופא הוטרינרי לבעלו בכתב בי הכלב יושמד ובעלו לא
 הודיע לרופא הוטרינרי בכתב על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת

 הכלב, מסירתו או החזקתו בהסגר, כפי שהחליט הרופא הוטרינרי מאיזו סיבה שהיא.

 הכלב לא יושמד ולא יימסר אם יחליט על כך בית המשפט ובתנאי שבעליו ישלם
 לעיריה מראש, בתחילת כל תקופה של 21 יום שלפני זמן החלטת בית המשפט, אגרת

 אחזקה בסך 50 אגודות ליום.

 2 ק״ת 2757, תשל״ב, עמ׳ 102.

 3 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳ 652, עמ׳ 263.
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 (ג) כלב שהוכנס למאורות הבידוד לפי סעיף 7(ג) לא יושמד ולא יימסר אלא אם
 לא נמצאו לו תובעים תוך 48 שעות מעת הכנסתו! הרופא הוטרינרי רשאי להאריך את
 התקופה האמורה עד 7 ימים אם נראה לו הכלב כבעל ערה ובעל הכלב לא יקבלו בחזרה
 אלא לאחר שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות הבידוד ושילם לעיריה

 שלוש לירות אגרת הובלה ועוד 50 אגודות לכל יום מימי החזקתו.

י 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות. ואם היתה העבירה י ש נ י  ע

 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שהורשע או
 אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

ייימ 10. בעל כלב אינו רשאי לתבוע פיצויים בעד פעולה שעשו העיריה, פקידיה או עובדיה, יצ 3 

 אלא אם פעלו שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.

• 11. חוק עזר לבאר־שבע (פיקוח על כלבים), תשי״ג—1953 4 — בטל. י"י  ג

פ 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (פיקוח על כלבים), תשל״ג—1973״. ש !  י

י ו א ו נ ה י ל  נתאשר. א
 ט״ו בטבת תשל״ג(20 בדצמבר 1972) ראש עירית באר״שבע

 (חמ 86217)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 ק״ת 369, תשי״ג, עמ׳ 1186.

 ת*ק1ן טשת דפזס
ות ות מעצר לפקחי עיריה בתל־אביב־יפו, תשל״ג—1973, שפורסם בקובץ התקנ י  בצו הענקת סמכו

 2966, תשל״ג, עמ׳ 742, בסעיף 2, במקום ״לשומר״ צ״ל ״לשוטר״.

 קונץ התקנות 2977, סיז 3אדד א׳ תשל״ג, 1.3,1973

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 160 אגורות


