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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״־ה-1965
ת בדבר סדרי הבחירות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנות 1 עד 32 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ״ה—
 21965(להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 1. ראש המועצה יודיע לשר הפנים (להלן — השר) על בחידת
 ועדת הבחירות לפי סעיף 24(ג) לחוק על גבי טופס מספד 1 שבתוספת.
 2. הזמנה לישיבה של ועדת הבחירות תיחתם ביד יושב ראש

 הועדה ותישלח על ידיו או מטעמו לבל חברי הועדה.

 3. לפי בקשתו של פקיד הבחירות יקרא יושב ראש ועדת הבחירות
 לישיבת הועדה שתתקיים לא יאוחד מיומיים אחד תאריך הבקשה,

 4. הודעה על מועד הישיבה לפי תקנות 2 ו־3 תימסר גם לפקיד
 הבחירות והוא רשאי להיות נוכח בה.

 5. בישיבה של ועדת הבחירות ירשום יושב ראש הועדה או מי
 שקבע לכך פרוטוקול הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:

 (1) תאריך הישיבה ומקומה י
 (2) הודעת היושב ראש שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה

 בכתב לפחות 24 שעות מראש{
 (3) שמות חברי הועדה ושמות נציגי רשימות מועמדים
 שאושרו ושאינן מיוצגות בועדה המשתתפים בזכות דעה

 מייעצת ן
t (4) םדר היום 

 (5) הצעות ההחלטה ו
 (6) תוצאות ההצבעה.

 6. יושב ראש ועדת הבחירות יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו
 והעתקו יישלח לבל חברי הועדה ולפקיד הבחירות.

 ד. הודעה בדבר חילופי גברי לפי סעיף 33 לחוק תינתן בטופס
 מספר 2 שבתוספת.

 8. נציג של רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדת
 הקלפי, העומד לפעול כמשקיף לפי סעיף 34(ה) לחוק, יתמנה בטופס

 מספר 3 שבתוספת חתום ביד בא־כוח הרשימה או ממלא־מקומו.

 9. רשימת מועמדים לפי סעיף 35 לחוק תיחתם אישית בידי הבוחרים
 על גבי טופס מספר 4 שבתוספת שיחובר בצורת חוברת ז חוברת זו
 ניתנת להשיג בכל לשכה נפתית של משרד הפנים, החל מהיום ה־€0

 שלפני יום הבחירות.
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 10. :הסכמתו של מועמד לפי סעיף 35(ח) לחוק תינתן בטופס מספר.5'
 שבתוספת.

 ה8כ«מ
 .מועמך

 11. (א) רשימות המועמדים יוגשו לפקיד הבחירות במשרד הראשי
 של מועצת הרשות המקומית ביום ה־34 שלפני יום הבחירות בין השעות
 9 עד 11 לפני הצהרים או ביום ה־33 שלפני יום הבחירות בין השעות

 3 אחרי הצהרים ר9 בערב.

 (ב) פקיד הבחירות רשאי, באישור השד או מי שהוא הסמיכו
 לכך, לשנות את השעות לקבלת רשימות המועמדים, ובלבד שסך כל

 השעות לא יקטן ממספר השעות שנקבע בתקנת משנה (א).

 (ג) אין לרשות מקומית משרד קבוע, יקבע פקיד הבחירות
 מקום להגשת רשימות המועמדים ויודיע על כך ברבים עד היום ה־40

 ״ שלפני יום הבחיתת.

 12. הודעה על התקשרות של רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק
 תינתן בטופס מספר 6 שבתוספת והודעה על ביטול התקשרות כאמור

 תינתן בטופס מספד 7 שבתוספת.

 13. מעטפות ההצבעה לפי סעיף 50 לחוק יהיו מנייר חופ קרפט
 בגודל של 15 על 12 ס״מ בערך ומושחרות מבפנים.

 14. (א) פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר עתון לבן,
 בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ם״מ בערך בדפוס שחור בגודל של לא
 פחות מ־5 על 8 ם״מ ולא יותר מ*6 על 9 ס״מ הכולל את האות ומתחתיו

 הכינוי, אם צויין.

 (ב) פתק ריק לפי סעיף 61(ג) לחוק יהיה מנייר עתון לבן
 בצורת מלבן, בגודל של 7 עד 10 ס״מ בערך.

 (ג) ביום שבו מתקיימות בחירות למועצה של רשות מקומית
 לא יחלק אדם פתקי הצבעה או חומר תעמולה ברחוב הנמצא בתחום

 אותה רשות מקומית.

 15. הקלפי לפי סעיף 52 לחוק תוהו מעץ או מחומר אטום אחר
 ומידותיה לא יהיו גדולות מ־80 על 40 על 40 ס״מ ז המכסה יחובר לארגז
 על ידי ציר מצד אחד, ומצד שני האבזרים לסגירת הקלפי במנעול!
 החריץ בתוך המכסה לצורך הטלת מעטפת ההצבעה יהיה באורך של

 לא יותר מ־20 ס״מ וברוחב של לא יותר מ־1.5 ס״מ.

 16. המנעול לפי סעיף 52 לחוק יהיה בצורה הניתנת לפתיחה רק על
 ידי שבירתו ועליו חרוט מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול של ועדת

 הקלפי בעת סגירת הקלפי.

 17. (א) לכל ועדת קלפי ימסור פקיד הבחירות לצורך סעיף 53(3)
 פתקי הצבעה לכל רשימה ומעטפות הצבעה כמבין בעלי זכות ההצבעה
 באותו אזור קלפי וכן עשירית ממספר זה פתקים ריקים ומעטפות

 הצבעה למילואים.
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 (ב) לבל ועדת קלפי תמסור ועדת הבחירות את הציוד הבא:
 (1) חותמת להטבעת בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות

 של המצביע וברית הדרושה לכך %
 {2} שולחן וכסאות לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים

 ולמזכיר ועדתי הקלפי ז
 (3) נרות וגפרורים לתאורה של חירום!

 (4) מעטפות וחבל לאריזה!
 (5) שעווה להחתמה ז

 (6) עפרונות צבעוניים,
 (7) סרגלים!

 י (8) פרגוד לתא;
 (9) קרש שיפודים כמספר רשימות המועמדים לספירת

 פתקי ההצבעה.

 18. ננעלה הקלפי לפי סעיף 57 לחוק, שוב לא תיפתח עד לספירת
 הקולות לפי סעיף 62 לחוק.

 19. משנזדהה הבוחר לפי סעיף 60 לחוק, תקרא הועדה את שמ
 הבוחר וכעותק הראשון של רשימת הבוחרים, בצד שמו של הבוחר,
 תציין שהבוחר ביקש להצביע ז אחד כך תמסור לבוחר מעטפת הצבעה

 ותחזיק אצלה את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר.

 20. לא יטיל בוחר מעטפת הצבעה לתוך הקלפי אם נראה פתק
 ההצבעה מחוץ למעטפה-

 21. שמ המצביע יימחק מרשימת הבוחרים, לפי סעיף 60(ג) לחוק,
 על ידי מתיחת קו צבעוני על השורה שבה רשומים שמו ופרטיו האישיים

 בעותק השני של רשימת הבוחרים.

 22. ספירת הקולות לפי סעיף 62(א) לחוק תיעשה במעמד הנוכחים
 בהתאם לסעיף 56 לחוק, למעט בוחרים.

 23. פתקי ההצבעה שנשארו בתא ההצבעה או בידי הועדה יוכנסו
 במעטפה והמעטפה תיסגר.

 24. מעטפות שנשארו בידי הועדה ייספרו, מספרן יירשם בפרוטוקול
 והן יוכנסו למעטפה! המעטפה תיסגר ועל גביה יירשם שם הישוב,

 מספר אזור הקלפי ומספר המעטפות שנשארו.

 25. ייקבע מספר הבוחרים שהצביעו בקלפי ומספרם יירשם בפרוטוקול.

 26. לאתר שקויימו הוראות תקנה 25 תיפתח הקלפי, יירשם בפרוטוקול
 המספר הסידורי החרוט על המנעול, יוצאו כל המעטפות שבה ויירשם

 מספר המעטפות בפרוטוקול.

 27. יושב ראש הועדה או חבר הועדה שהוא מינה לכך יפתח כל
 מעטפה לחוד, יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא בקול את אות
 הרשימה אשר עליו, יראהו לנוכחים וישימנו על השיפוד הנועד לפתקים

 של אותה רשימה.
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 28. יושב ראש הועדה ימנה לפחות שגי"הברים מתוכה אשד, בעת-
 קריאת, הפתקים כאמור, ירשמו, בל אחד בגליון לחוד לפי.טופס מספר 8 .

 שבתוספת, את הקולות שניתנו לבל רשימה! הקולות הפסולים והמעטפות
 הריקות או הפסולות יירשמו בפרוטוקול נפרד שייערך בטופס מספר 12 .

 :שבתוספת.

 29. לאחר קיום הוראות תקנה 28, יסכמו חברים אלד. את הקולות,
 ואם לא היו סיבומיהם זהים, תמנה הועדה את הפתקים של הרשימה
 אשר בנוגע אליה אינה קיימת זהות, ואם תראה צורך בכך, גט את יתר

 הפתקים > תוצאות הבחירות באזור הקלפי ייקבעו לפני מנין זה.

 30. פרוטוקול של ועדת קלפי לפי סעיף 64 (א) לחוק ייערך בסופם
 מספר 9 שבתוספת,

 31. פרוטוקול פקיד הבחירות לפי סעיף 66 (א) לחוק ינוהל בטופס
 מספר 10 שבתוספת.

 32. פרוטוקול ועדת הבחירות לגבי הבחירות בין חיילים לפי סעיף
 83 (א) לחוק ינוהל בטופס מספד 11 שבתוספת.

 33 (א) פקיד הבחירות יתן קבלה על קבלת ערבון לפי סעיף 38א
 .לחוק.

 (ב) ניתן הערבון בשיק בנקאי, השיק יהא משורטט ועשוי
 לפקודת פקיד הבחירות באותה רשות מקומית.

 (ג) פקיד הבחירות ׳יפקיד את הערבון, בין במזומן ובין בשיק
 בנקאי, בחשבון הבנק שהורה השר או מי שהוא הסמיך לכך (להלן
 בתקנות 34 עד 36 — השר) ויודיע על ההפקדה בכתב לשר בצירוף

 עותק מטופס ההפקדה בבנק ז בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:
 (1) שם הרשימה שנתנה את הערבון«

 (2) שם בא־כוח הרשימה וממלא מקומו ן
 (3) סכום הערבון!

 (4) תאריך ההפקדה.

 34. (א) לא אושרה רשימת מועמדים כאמור בסעיף 42א לחוק, יודיע
 על כך פקיד הבחירות לשד והוא ישלח לפקיד הבחירות —

 (1) חמישית מסכום הערבון בשיק על שם הרשות המקו
 מית*

 (2) יתרת סכום הערבון בשיק על שם בא־כוח הרשימה
 או ממלא מקומו.

 (ב). פקיד הבחירות ימסור אישית את השיקים.

 35. בתום 14 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יודיע פקיד הבחירות
 לשר אם הוגש ערעור בחירות הנוגע לרשימת מועמדים שנתנה עדבון

 לפי סעיף 38א לחוק.
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 36. (א) לא הוגש ערעור בחידות כאמור, ישלח השד לפקיד הבחי־
 רות שיק על סכום העדכון על מנת שימסרנו אישית —

 (1) לבא־כוח הרשימה או ממלא מקומו — אם הרשימה •
 קיבלה מנדט אחד לפחות;

 (2) לרשות המקומית — אם הרשימה לא קיבלה מנדט
 אהד לפחות.

 (ב) הוגש ערעור בחירות, יפעל השר כאמור בתקנת משנה
 (א) תוך 10 ימים מיום מתן פסק דין בערעור הבהירות, או לאחר קיום
 בחירות חדשות, אם הורה בית משפט על עריכתן, הכל לפי המאוחר יותר.

 37. החליטה ועדת הבחירות על מינוי מזכירים לועדות קלפי כאמור
 בסעיף 32א לחוק, תגיש לאישור השר רשימה שמית של המזכירים
 העומדים להתמנות, לא יאותר מ־20 יום לפני יום הבחירות לפי טופס

 מספד 13 שבתוספת.

 38. כשיר לכהן במזכיר ועדת קלפי מי שכשיר לכהן כחבר ועדת ־
 קלפי ובלבד שמלאו לו 18 שנה והוא עובד אחד המוסדות המפורטים

 בסעיף 75 (א) לחוק.

 39. יושב ראש ועדת הבחירות יחתום על כתב מינוי למזכיר לפי
 טופס מספר 14 שבתוספת, וימסרנו למזכיר לא יאוחר מיומיים לפני יום

 הבחירות.

 40. יושב ראש ועדת הבחירות דשאי להעביר מזכירי מאזור קלפי אחד
 לאזור קלפי אהד בתחום אותה רשות מקומית אם יראה צורך בכך.

 ־ 41. י־ ועדת הבחירות־ תקבע־ את מכסת השכר של מזכיר, - אך - אם
 נתקיימו הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת,
 לא תעלה המכסה על מכסת השכר שנקבעה למזכיר ועדת קלפי לבחי

 רות לכנסת.

 42. במסגרת תפקידו של מזכיר ועדת הקלפי לפי סעיף 32א לחוק,
 לעמוד לרשות ועדת הקלפי בבל הקשור במילוי תפקידיה, מזכיר ועדת

 הקלפי —
 (1) יעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר והציוד

 והעברתו למקום הקלפי!
 (2) ישמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי

 (3) יעמוד לרשות ועדת הקלפי לרישום הפרוטוקולים
 ובמילוי הטפסים והגליונות אשד על ועדת הקלפי לעדכן;
 (4) יארוז את חומד הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי

 וילווה להעברתו ומסירתו לפקיד הבחירות.

 43. תעודת־הצבעה־לשוטר, לענין סעיף 84ב לחוק תהא לפי טופס
 מספר 15 שבתוספת.

 44. נמצאו במעטפת הצבעה שבי פתקי־הצבעה זהים, ירשום יושב
 ראש ועדת הקלפי על אחד משני הפתקים את המילים ״פתק כפול״

ן  הוןירת עדכו

ר כי  מינוי 3ז
ת קלפי ד ע  ו

ת ו ר י ע  נ

י ו נ  כר,ג מי
ד פי  למז

 העבדת
 המזכיר

דו  תפקי
ד י ג ו  של מ

ת ע כ ג  ה
! י ר ט ו  ש

ל ק בפו ת  פ

10.9.1973 , ל תשל״ג ת 3058, כ״ג באלו ו בץ התקנ  1962 קו



 ויחתום עליו את שמו, ולאחר מכן יחברם יחד בסיכה? מספר הפתקים,־:.
 הכפולים יירשם בפרוטזקזל במקום •י המיועד לכד כשבמנין הקולות

 הכשרים ייחשב כפתק הצבעה כשר אחד.
 45. ניהנה אות אזעקה, או החלה פעולת אריב, דשאי יושב ראש
 ועדת הקלפי להכריז על הפסקת ההצבעה ולהרשות לחברי ועדת
 הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי לחפש מחסה במקלט או במקום

 אחר, ובלבד —
 (1) שינעל תחילה את הקלפי עם מנעול־בטהון שיסופק

 לו לפי תקנה 16«
 (2) שיכניס את פרוטוקול הועדה, רשימות הבוחרים ומע
 טפות ההצבעה הריקות — ואם ההפסקה באה בשעת מנין
 הקולות, גם את המעטפות ואת פתקי ההצבעה שהוצאו
 מן הקלפי, גליונות מנין הקולות ותעודת־הצבעה־לשוטר —
 אל תוך מעטפה מיוחדת לשעת חירום שתסופק לו לשם

 כך, ויסגור מעטפה זו בדבק«
 (3) שינעל את מקום הקלפי על מנעול.

 46. יושב ראש ועדת הקלפי יודיע מיד, בטלפון, ליושב ראש ועדת
 הבחירות על הצעדים שננקטו לפי תקנה 45.

 47. המעטפה הסגורה והקלפי הנעולה האמורה בתקנה 45 יילקחו בידי
 יושב ראש ועדת הקלפי ויהיו במשמורת יושב ראש ועדת הקלפי וחבר
 ועדת הקלפי מרשימת מועמדים אחרת מזו שהיושב ראש שייך לה, עד
 אשר יחליט יושב ראש ועדת הקלפי, או החליט ועדת הקלפי, לחדש את
 פעולות ההצבעה* אולם רשאי יושב ראש ועדת הקלפי למסור את

 החומר לידי יושב ראש ועדת הבחירות.
 48. ניתן אות ארגעה, או חדלה פעולת האויב, תחדש הועדה את

 הליכי ההצבעה או ספירת הקולות.״

 2. תקנה 33 לתקנות העיקריות תסומן ״49״

 3 בטופס מספר 1 שבתוספת לתקנות העיקריות, ליד מספר סידורי 1, המלים ״ממלא
 מקומו״ — יימחקו.

 4, בטופס מספר 2 שבתוספת לתקנות העיקריות, אחדי ״פקיד הבחירות לרשות
 מקומית...״ יבוא:

 ״3 יושב ראש ועדת הקלפי(במקרה של חילופי גברי בועדת הקלפי)״.

 5, בטופס מספר 9 שבתוספת לתקנות העיקריות —
 (1) במקום פריטים 1 ו־2 יבוא:

 ״1.׳ ביום בשעה נוכחים במקום הקלפי יושב ראש
 הועדה םגמ חברי הועדה

 ממלא מקומם
 המשקיפים מטעם הרשימה
 מטעם הרשימה

 ומזכיר ועדת.הקלפי.

ל תשל״ג, 20.9.1973 ו ת 3058, כ׳׳ג באל ו ץ ההקג נ ו  ק

מ הצבעה ק ע כ  ה
 לשעת וזירומ

ל  הודעה ע
ה ק ה פ  ה

 משמידו!

ה ע מ ה  הידוש ה



 2. יושב ראש ועדת הקלפי הציג את הקלפי ונעל אותה בהתאם לםזניף 57
 •לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965, במנעול בטחון

!  שמספרו י
 (2) במקום פריט 10 יבוא:

 ״10. יושב ראש הועדה/חבר הועדה קרא את פתקי ההצבעה•.
 חברי הועדה ו־ רשמו את הקולות.

 מספר ״הקולות הכפולים״ לפי תקנה 44 היה ״.

 בטופס מספר 10 שבתוספת לתקנות העיקריות, במקום פריט 1 יבוא:
 ״1. קיבלתי את הפרוטוקולים וחומד ההצבעה מאת ועדות הקלפי הבאות

 בשעה הנקובה בצדן:
 את הפרוטוקול הראשון בשעה

 את הפרוטוקול האחרון בשעה ״.

 במקום סופם מספר 12 שבתוספת לתקנות העיקריות יבוא:
 ״(תקנה 28)

ר 12 פ ס  טופס מ
 פרוטוקול בדבר קולות פסולים ומעטפות ריקות

ר ) פ ס  (יצורף לפרוטוקול יעדה קלפי לאזור מ

י רשימות מועמדים פ ם ל לי ת הפסו י ל ו ק  משפר ה

 ס״ה ס״ו! כללי
ת  «י

 הרשימה
 סייד.

ת  או
 הרשימה

הות  1. פתק הצבעה מסומן בצורה העלולה לז
 את המצביע

ת הו  1. פתק הצבעה מסומן בצורה העלולה לז
 את המצביע

 2. פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות (גודל,
 צורה, צבע, הדפסה)

י הצבעה או יותר בתוך מעםפד, ק ת  3. שלושה פ
 אחת

ס ו ר י ן פ י  א
ות נ ותר לרשימות שו  4. שני פתקי הצבעה או י

ת ח ך מעספה א  בתו

ט ו ר י ן פ י  א
ת הרשימה ק ד׳צבער, ללא ציון או ת  5. פ

 6. פתק הצבעה מודפס בערבית בלבד

ט ו ר י ן פ י  א
 ל. פתק 'הצבעה לבן — ריק

ן פ י ר ו ס י  א
 8. מענזפד. פסולה או שלא סופקה מאת ועדת

ת או ריקה (ללא פתק) רו  הבחי

ללת דבר כלשהו נוסף לפתק  9. מעםפה הכו

 ם״ה קולות פסולים בועדת קלפי לאזור מספר...
. . י פ ל ק  זזתיסומ: יו״ר ועדת ה

י ועדת הקלפי ״ ו  ם גז י

. האדיר: ״ , . י פ ל ק ז ה ד ע  זזבר ו

2 0 . 9 . 1 9 7 1 , ת 5058. ג׳יג באליל תשל״ג ו נ ק ת  1964 קובץ ה

ן 8<ופ8 »1 ^  תיקו
ת פ ג ו ת  ג

.7 
פ8 2ג ת םו פ ל ח  ה

ר 14 פ ס  טופס מ

 מינוי מןכיר ועדת קלפי



 : ־ (תקנה 43) :

ר 15 פ ס  טופס מ

 תעודת־הצבעה־לשוטר
 מספר

יות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965, השוטר 1 לחוק הרשו 8  לפי סעיף 4

י ס ר פ  שם המשפחד, השש ה

ת שוטר ד ו ע ר ת פ ס ר הזהות מ פ ס  מ

ת למועצת עירית/המועצה המקומית רו  רשאי להצביע בכל קלפי לבחי
ת ובתעודת השוטר הו דת הז ל, יזדהה בתעו  נושא תעודה זו יופיע במדי שוטר או במדי משמר הגבו
 שלו שמספרם רשומים לעיל וימסור תעודת־הצבעה־לשוטר או ליושב ראש ועדת הקלפי שבה

 הצביע.

ת הצבעת השוטר הנ׳יל וצורפה לפרוטוקול של ועדת הקלפי ד לאו י  תעודה זו נמסרה ל

 מספר

. י י ת הקלפ ד ע  יו״ד ו

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון), תשל״ג—
 1973״.

ג ר ו ף ב ס ו  ה׳ באלול תשל״ג(2 בספטמבר 1973) י
< שר הפנים י 6 5 2 1 5 ־ ק ) 

 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל-970ו
ות בדבר בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח הדש],
 תש״ל—1970 י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקיותקנה! 1. בתקנה 1 לתקנות בתי חרישת (בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת), תשכיב—
 1962 ב, לאחר פסקה (4) יבוא:

 ״(4א) (א) עבודת בחיבור כבלי טלפון או חשמל בעלי מעטה עופרת,•
 (ב) עבודה בהשתלת כבלי טלפון או חשמל בעלי מעטה חיצוני של

 עופרת ד.

» 2. לתקנות אלה ייקר» ׳׳תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים ׳  ה
 בעופרת)(תיקון), תשל״ג—1973״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ה׳ באלול תשל״ג(2 בספטמבר 1973) י
) עד העבודה 7 5 0 2 8 ^ 

, עמי 20%. ב ״ כ ״ 2 ק״ת ת 3 3 7 ת וזדס, 6J עמי . ס ו ת ישראל, : נ י י מד נ  1 די

28.9.1973 , ג ״ ל ע ל ת ו ל א ת 3058, כ״ג ב ו נ ק ת ץ ה נ ו  1906 ק



 ?חוקהנממ (תגמולים ושיקום), תשי״ט-959ו [נוסח משולב]
ות בדבר השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״מ—
 1959 !נוסח משולב] י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנד. 14 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה
—  גבוהה, תשל״ג—1972 2

 (1) בתקנת משנה (א), בפסקה (1)(א), במקום ״ל־80% מהדרגה הקובעת״
 יבוא "ל־90% מהדרגה הקובעת״, ובפסקה (1)(ב), במקום ״ל־100% מהדרגה

 הקובעת״ יבוא ״ל־110% מהדרגה הקובעת״;
 (2) בתקנת משנה (ב), בפסקה (1), במקום ״ו־50% ממנה כמילוורד יבוא

 ״ו־60% ממנה כמילווה״, ובפסקה (2), במקומ פסקת משנה (ב) יבוא:
 ״(ב) אם הנכה הוא אב לילד — 70% מהדרגה הקובעת בהענקה ו־20%

 ממנה כמילווה.״

 .2. תקנות אלה יחולו עם תחילת שנת הלימודים תשל״ד במוסד.

 • 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(השתלמות מקצועית במוסדות
 להשכלה גבוהה)(תיקון), תשל״ג—1973״.

 ב׳ באלול תשל״ג(30 באוגוסט 1973) מ ש ה ד י י ן
) י שר הבטחה 0 o 5 a n ! 7 3 ) 

, , עמי 39); יזשכ״ח, עמ׳ 168; תשל״א עמי 125; חשל״ב ״! ׳ 276 ; תעזכ״*, עמי 156; חשנ  1 ס״וז תשי״ט, עפ

 עמי 139;
 p 2״n תשל׳׳ג, עפ׳ 494.

 חו2 הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט-1959 (נוסח משולב]
ות בדבר כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו  תקנ

 ולהכרת. הכנסה. כדי מחיה :

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי׳׳ט—
, אני מתקין תקנות אלה:  1959 [נוסח משולב] 1

 1. במקום תקנה.2 לתקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו
— • _ _ ^ מ ב י ^ « 5 3 ^ ע י ש  ולהכרת הכנסה כדי מחיה), ת

• 2. סכום הכנסה חודשית המספיק למחייתו של אדס והתלויים בו הוא י ס ט ־ י ' 
 כדי מחיו* _! _! _! _1 _!

 סף הבל של הכנסות שיש לו ולתלויים בו והוא אינו-פקות —
 (1) לגבי נכה שיש לו בן משפחה שד׳וא^לד ״ מ־86%
 מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינת״ שדרגת

 משכורתו היא ״י״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא י
 ״־׳—.. במספר בני המשפחה של הנכה!

 (2) לגבי נכה שאיד־לד-3^ מע&םה_סיהבא_ילד — מ־78% י
 ""׳—מסך בל המשכורת כאמור.״

 1 ס״ו1 תעוי״ם, עמי סד3)-28!צא עמי 25;; ו!של״ג, דמי 254;

׳ 588; ו1של״1, עמי 331. כ ת תשי״ג, עמי 1295¡ חשב״ו, עמי 206; תשל״ב, ע ״  2 ק

ל תשל״ג, 20.9.1973 ו  קובץ התק1ות 3058, כ״ג באל



 2, תחילת תקפן של תקנות אלה היא ביום כ״ח באדר ב׳ חשליג(1 באסריל 1973).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר
 למחייתו ולהכרת הכנסת כדי מחיה)(תיקון), תשל״ג—1973״.

 כ״ט באב תשלי׳ג(27 באוגוסט 1973)
 (חמ3108ל) מ ש ה ד י י ן

 שר הבטחון

 חוק שירות המדיגה (גימלאות) [מסח משולב],
 תש״ל-970ו

ות בדבר היוון קיצבאות ותביעות נגד צד עוליעמ  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק שירות המדיגה (גמלאות) [נוסח משולב],
 תש״ל—1970 י, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 10 לתקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד"
 שלישי), תשב׳׳ח—1968 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״זכאי אשר הקיצבה שהוא
 זכאי לד. בחודש פלוני התהוונה* יבוא ״זכאי שטרם מלאו לו 55 שנה, אשר היקצבה שהוא

 זכאי לה בחודש פלוני התהווגה״.

 2. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא.״אולם מי שאינו. זכאי לקיצבד, עקב
 הוראות סעיף 35 לחוק, רשאי להגיש את הבקשה להיוון תוך 60 יום מיום שהחל להיות

 זכאי לקיצבה או מיום שהגיע לגיל 55, הכל לפי המוקדם יותר״,

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳ז בניסן השלי׳ב (1 באפריל 1972).

 4. לתקנות אלה ייקרא.״תקנות שירות המדינה (גמלאות)(היוון קיצבאות ותביעות נגד
 צד שלישי)(תיקון), תשל״ג—1973׳׳.

 ז׳ באלול תשל׳-׳ג(4 בספטמבר 1973)
1 פ נ ח ס ס פ י ר 7 2 0 6 0 1 ^ 

 שר האוצר

 1 ס״ח ונש׳׳ל. עמי 5».

 2 ק״ת, תקוכ׳׳ה, עט׳ 1294.

 .. *•(ילה

 ••ודישון •
 ־.•!- ד.?גד 10

ו מי  .:• ״ מי
ה 11 נ ק  . מ

לה  תהי

ס *  ה

ל תשל״ג, 10,9.1973 ו ל א ג ג ת 3058, כ־ ו נ ק ת ז ה ב  1968 ק ו



 פקודה מס הבולים
 צו בדבר קביעת סימן שישמש כבול על כרטיסי כניסה לקולנוע

 בתוקף סמכותי לפי סזניד 2 לפקודת מם הבולימ אני מצווה לאמור:

 1. (א) הסימן בצורה שלהלן ישמש כבול על כרטיס כביסה לקולנוע, למעט כרטיס ?היעמםיבו...
ל ו ג מ פ ט ש י  , . , ש

 שנתקיימו לגביו תנאי סעיף קטן (ב):

ו ל * ו פ י 3 

 (ב) הסימן בצורר. שלהלן ישמש כבול על כרטיס כניסת לקולנוע אם נתקיימו
 תבאימ אלה:

 (1) כרטיס הכניסה נתלש ממבובה המיועדת למכירת כרטיסי כניסה לקול־
 גועבלבדז

 (2) הממובים אישרו לפי שיקול דעתמ את השימוש בסימן, לאחר שניתבו
 ערובות, להנחת דעתם, לתשלום המס:

 האוצר
 נוס בוליס

 אגוריח

 2. צו מם בולים (קביעת סימן לשמש כבול), תשי״א—1951 * — בטל.

 3 לצו זה ייקרא ״צו מס בולים (סימן שישמש כבול על כרטיסי כניסה לקולנוע), ה«־
 תשל״ג—1973״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ז בתמוז תשל׳״ג (23 ביולי 1973)
 (חמ 72300)

ך 3', ענן׳ 1302; ס״וד תשיט, עמי 171; ס״ח השל**, עמי 64. ר  1 זזוקי )!"י, כ

ת תשי׳״א, עמי 860. ״  s ק

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 צו בדבר מתירים מקסימליים לסיגריות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־16ב(א) לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, .
 תשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לסיגריות), יזיןל*י1
״ופ«מ ! א . ו ן ב  תשל״ג—973! =, י

, ענל׳ 26. וו עמי 24 ; ת^ל״ג ׳ ׳  tro 1 !מי

ת ודשל״ג, עמ׳ 1030. ־  2 ק

ל תשל״ג, 20.9.1973 1969 ו  !ןובץ התקנויז 3058, כ״ג באל



 ״תוספת
 . (סעיף 2)

. ׳ ר ג ו  פ
ו כ ר צ ׳ ד.«ו!יד ל א ר ו  פ

; בלירות  סו1 הס יגרמו

 מזרחיות: דפנה, אילון, נדיב 0.60
 דגל, םילון 0.70
 אל־על, כנסת 6 0.80
 דובק 10 1.10
 דובק פילטר, לירו, פולרים, מונבלאן עדן, אסקוט 1.40
 רויאל, סנטור, טלםטר, כנסת פילטר, אםקום 80 1.50
 ס בוי 1.70

 וירג׳יניד,: קורונט, נלסון, סופרפיין, נובלס פילטר 1.50
 שרתץ, פילטרון, נלםון פילטר 1.70
 טייפ, אירופה, מוםטבג 1.80
 ברודווי 100, טיימ 100 2.10

 אסקודד 230״׳.

 י!«0 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לסיגריות)
 (תיקון), תשל״ג—1973״.

ב ־ ל ר ם ב י י  כ״ח באב תשל״׳ג(26 באוגוסט 1973) ח
8 1115*17 שר המסחר והתעשיה ״ ) 

 פקודת ההקדשות לצרמ צדקה

 צו בדבר התאגדותם של נאמני ההקדש לפיתות שירותים לקשיש - צפת

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

 1. ישראל חיים ברקוביץ, שמואל פרל, יוסף שחרור, פסח טל, אליהו קדוש, גד שטרן,
 שמעון קרת, שרה פרגון, ברוניה דטר, יוסף שטרית, צבי שטריזנדר, יצחק גיגר, אריה
 גלבר, יהושע אברמוביץ, חיים אדלר, חיים אנג׳ל ומרדכי התש (להלן — הנאמנים), רשאים.

 להתאגד.

 2. לתאגיד זה ייקרא ״נאמנות לפיתוח שירותים לקשיש — צפת׳׳.

 3. מטרות התאגיד הן להקים, לנהל ולהחזיק בתי אבות, בתי סיעוד ומעונות לקשישים
 בצפת, ולקיים שירותים קהילתיים לטיפול בקשישים בצפת.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים דין וחשבון
 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על

 רכוש התאגיד, הנהלת! ופעולותיו.

מ לוזוזייני ו »  ר

 ettf וזתאגיד

ד י ת התאג ו ר פ  מ

דת  טפי
ו זמבו ו ו ו  די

, עמי 107. , s 1 חוקי א״י, כרך 

ל חשי׳׳ג, 20.9.1973 י ל א ג כ י  1970 קובץ הו!?ןנות 3038, כ



 5. לצו.זה ייקרא '״צו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות לפיתות שירותים לקשיש —
 צפת), תשל״ג—1973״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ה באב תשל״ג(23 באוגוסט 1973) י
 >חמ 8093ד< שר המשפטים

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 צו בדבר התאגדותם של נאמני הקדש ״מרכז לשיקום עיוורים בנגב״

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

 1. הנאמן הציבורי לעניני צדקה, מנהל האגף לשירותי רתחה ושיקום במשרד הסעד,
 מנהל השירות למען העיוור במשרד הסעד, מנהל המחלקה למחקר במשרד הסעד ומנהל

 הלשכה לקשרי חוץ במשרד הסעד (להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.

 2. לתאגיד זד. ייקרא ״מרכז לשיקום עיוורים בנגב״.

 3. מטרת התאגיד היא לתכנן, להקים ולהפעיל מרכז לשיקום עיוורים בנגב.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים דין וחשבון
 שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתו למסור לו גם ידיעות נוספות ומסמכים נוספים על

 רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (מרכז לשיקום עיוורים בנגב), תשל׳׳ג—
 1973״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  ז׳ באלול תשל״ג(4 בספטמבר 1973) י
״ שר המשפטים 8 0 9 3 0 ^ 

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט-959ן
חי־אדמה בעונת סתיו 1973  כללים לגידול תפו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—
 1959 י, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלד, —
 ״עונה״ — תקופה לגידול תפוחי־אדמה(

 ״סתיו 1973״ — התקופה שבין י״ח באלול תשל״ג (15 בספטמבר 1973) לבין ה׳ בחשון
 השל״ד(31 באוקטובר 1973)

 ״לגדל״ — לזרוע, לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול תפוחי־אדמה.

 1 0״n וזשי״ט, עמי 222; משכ׳׳ב, ענני 31.

 קובץ ההקבוו! 3058, כ״ג באזיול תשןי״ג, 20.9.1973



 2. י המכםת הכללית לגידול תפוחי־אדמה בעוגת סתיו 1973, בכל. שטחי הארץ, היא;
 25,000 מנם. י

.3 

.4 

 המועצה רשאית לפצל את עונת סתיו 1973 לעונות־משנה.

 אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
 (1) למבקש לגדל תפוחי-אדמה בעונת סתיו 1973 תיקבע מבסת־גימל בהתאם

 למכסה המבוקשת על ידיו!
 (2) עלו כלל המכסות המבוקשות לגידול תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1973
 על המכסה הכללית, תופחת המכסה האישית של כל מגדל באופן יחסי להפרש

 שבין המכסה הכללית לבין כלל המכסות המבוקשות %
 (3) עודף המכסה הכללית של תפוחי־אדמה בעונת סתיו 1973 שהוכח
 למועצה כי הוקצה כמכסה אישית בעונת סתיו 1973 אך לא בוצע, יוקצה

 למגדלים שיבקשו זאת, בשיעור יחסי לבקשותיהם.

 5. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול תפוחי־אדמה
 בעונת סתיו 1973), תשל״ג—1973״.

י ל א ר ש ן י ת י  א
 יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

ם ב ר ־ ל ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 נתאשר.
 כ״ח באב תשל׳׳ג(26 באוגוסט 1973)

 (חמ739901<

ם ג ב ת י י י  ח
 שר החקלאות

ל • ו ד י ת נ ו 8  י «

 : עתות־משני!

 עקרונות
 י?כי9»
 מכפלת

 אישיות

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של יוקוונ, תשי׳׳ט-959ו

 כללים לגידול בצל בעלנרנ חורף זאביב 1973/74

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות תשי״ט—
 1959 י, מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להא — המועצה) כללים אלה:

 1. בכללים אלה —

 ״עונה״ — תקופה לגידול בצל;

 ״חורף״ ואביב 1973/74״ — התקופה שבין י״ה באלול תשל״ג (15 בספטמבר 1973) לבין
 ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974) ן

 ״לגדל״ — לזרוע לשתול ולעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול בצל.

 ,2. המכסות הכלליות לגידול בצל בעונת חורף ואביב 1973/74 בכל שטחי הארץ הן
 כדלהלן:

 .״ הגדרות

ל דו =6ות גי  כ,

׳ 31. ז  1 ס״ח 292, ונעיי׳ס, עמי 222¡ ס״ח 360, תשנ׳׳ב, «

ל תשל״ג, 20.9.1973 ו ל ת 3058, כ״ג מ ו נ ק ת בץ ה  1972 קו



 הזז הטפח נז־ממיס

 1• בית אלפא 950
 2. גרנו־ערבה . 1,000
 3. גרנו־גרנקס בעל ליצוא 3,000
 4. גרנו־גרנקס שלחין מוקדש ליצוא 3,500
 5. גרנו־גרנקם שלחין ליצוא 8,160
 6. מצרי שלחין 2,500
 7. מצרי בעל 1,100
 8. מצרי לתעשיה 1,000
 9. ריוורמייד 1,450

 3. המועצה רשאית לפצל את עונת חורף ואביב 1973/74 לעונות־משנה.

 4, אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:
 (1) למבקש לגדל בצל מהמין בית־אלפא בעונת חורף ואביב 1973/74 תיקבע
 מכסת גידול, ככל האפשר, בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה
 ב-1972/73. ואם לא גידל בצל מהזן האמור ב־1972/73 מחמת מחזור זרעים,
 תיקבע לו מכסת גידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו
 בעונה המקבילה ב־1971/72, בשני המקרים בהפחתה של כ־55% בקירוב,
 ובלבד שהמכסה שנקבעה לו כאמור לא תעלה על שמח הגידול שגידל בפועל

 כדין בעוגה המקבילה ב־1972/73 או ב־72/ 1971, לפי הענין!

 (2) למבקש לגדל בצל מהמין גרנדערבה בעונת חורף ואביב 1973/74
 תיקבע מכסת גידול. ככל האפשר, בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה
 המקבילה ב־1972/73, ואם לא גידל בצל מהזן הזה ב־1972/73 מחמת מחזור
 זרעים, תיקבע לו מכסת הגידול ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול שנקבעה
 לו בעונה המקבילה ב־1971/72, בשני המקרים בהפחתה של כ־23% בקירוב,
 ובלבד שהמכסה שנקבעה לו כאמור לא תעלה על שטח הגידול שגידל בפועל

 כדין בעונה המקבילה ב־1972/73 או ב־1971/72, לפי הענין!

 (3) למבקש לגדל בצל מהמינים גרנו־גרנקס בעל ליצוא, גרנו־גרנקם שלחין
 מוקדם ליצוא, גרנדגרנקם שלחין ליצוא, מצרי שלחץ, מצרי בעל, מצרי
 לתעשיה, וריוורסייד בעונת חורף ואביב 1973/74, תיקבע מכסת גידול של
 בצל מהזנים כאמור, ככל האפשר, בשיעור מכסות הגידול שנקבעו לו לגידול
 בצל מזנים אלה בעונה המקבילה בשנת 1972/73, ואס לא גידל בצל מהזנים
י תיקבע לו מכסת הגידול, ככל  האלה בשנת 1972/73 מחמת מחזור זרעים -
 האפשר, בשיעור מכסת הגידול שנקבעה לו בעונה המקבילה בשנת 1971/72,
 ובלבד שהמכסה שנקבעה לו לא תעלה על שטח הגידול שגידל בפועל כדין

 בעונה המקבילה בשנת 1972/73, או בשנת 1971/72, לפי הענין!

 (4) עודף המכסות הכלליות של בצל מהזנים בית־אלפא, גרנו-עדבה, גרנו־
 גרנקס בעל ליצוא, גרנו־גרנקס שלחין מוקדם ליצוא, גרנו־גרנקס שלחין
 ליצוא, מצרי שלחין, מצרי בעל, מצרי לתעשיה, וריהדםייד, בעונת חורף ואביב
 1973/74 אשר לא הוקצו על ידי ועדת המכסות, או שהוכח למועצה כי הוקצו
 כמכםות אישיות בעונת חורף ואביב 1973/74 אך לא בוצעו, יוקצו למגדלים
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 שלא גידלו בצל מזנים אלה בעונת חורף ואביב 1972/73 שלא מחמת מחזור
 זרעים, ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור! היתה
 יתרה — תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של בצל מזנים אלה בשיעור

 יחסי למכסה שאושרה להם בעונת חורף ואביב 1973/74.

 5. בצל מזן גרנו־גרנקם בעל ליצוא, גרנו־גרנקם שלחין מוקדם ליצוא וגרנו־גרנקם
 שלחין ליצוא יגודל ליצוא בלבד, ועל פי היתרים מיוחדים מאת המועצה המותנים בחובה

 לספקן ליצוא.

 6. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (גידול בצל בעונת
 חורף ואביב 1973/74), תשל״ג—1973״.
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 כ״ח באב תשל״ג(26 באוגוסט 1973) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לנתניה בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 246, 250 ו־251 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
 עירית נתניה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת השביה לתוקיעזר לנתניה (מודעות ושלטים), תשב״א—1960-.

 יבוא:

 ״ו1(ספת שביה
 (סעיפים 3 (א) ו־9 (ב))

 שיעור האגרה

 (1) מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע 1יייי"
 ממוצאי שבת ועד יום ששי(וער בכלל) או

 לחלק משבוע — לכל קולנוע 3

 (2) סרט פרסום בקולנוע, בעד שבוע או חלק ממנו
 עד 25 מ׳ דץ 6
 למעלה מ־25 מ׳ ועד 50 מ׳ רץ 12
 למעלה מ־50 מ׳ עד 75 מ׳ רץ 18
 למעלה מ־75 מ׳ רץ 24
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 (3) שלט או מודעה המתפרסמים דרך הארה על ידי חשמל,
 זרחן, או כל אמצעי אחר, לרבות על גג העסק —
 לכל מטר אורך או חלק ממנו ברוחב שאינו

 עולה על 50 ס״מ לשנה או לחלק ממנו — לשנה 15
 לכל 50 ם״מ נוספים או חלק מהם 15

 (4) שלט דופן מואר, לכל מטר אורד או חלק ממנו, ברוחב —
 עד 50 ס״מ לשנה או חלק ממנה 25
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם 25

 (5) א. שלט או מודעה בתוך רכב ציבורי, מ־1 עד 25 שלטים
 או מודעות לשנה —

 עד 25 ס״פ אורד ועד 35 ס״« החב 50
 לכל 10 ם״מ אורך נוספים לשנה או חלק מהם 15

 ב. שלט או מודעה מעל רכב ציבורי, לכל מטר אורך
 או חלק ממנו

 עד 50 ם״מ רוחב לשנה או.חלק ממנה 50
 בעד כל מטר נוסף או חלק ממנו לשנה או חלק ממנה 30

 ג. שלט או מודעה מעל רכב מסחרי, כל שלט או מודעה
 לשנה, לכל מ״ר או חלק ממנו 20

 (6) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על סידרה של
 15 לוחות פרסום, או חלק מהם —

 מודעה גדולה
 עד שלושה ימים 5!

 לכל יום נוסף 5
 בעד הדבקה על 15 לוחות נוספים או חלק מהם 0!
 לכל יום נוסף 3

 מודעה בינונית
1  עד שלושה ימים 0
 כל יום נוסף 3.5
 • בעד הדבקה על 15 לוחות נוספים או חלק מהם 7
 לכל יום נוסף 2

 מודעה קטנה
 עד שלושה ימים 6
 לכל יום נוסף 2
 בעד הדבקה על 15 לוחות נוספים או חלק מהם 4
 לכל יום נוסף !

 מודעות אבל
 מודעה גדולה 9
 מודעה בינונית 5
 מודעה קטנה 2
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 דיעוי האגיה
 • בי־רידז

 (7) מודעה׳ המתפרסמת על לות מודעות לשימוש בלעדי —
 לכל חודש או חלק ממנו — לכל מ״ר או חלק ממנו 5!

 (8) שלט המותקן מעל לעסק, לשנה או חלק ממנה —
 א. לכל מטר אורך או חלק ממנו ברוחב שאינו עולה

 על 50 ס״מ 5
 ב. לכל 50 סייימ רוחב נוספים או חלק מהם 5

 ג. שלט דופן — לכל מטר אורך, ברוחב שאינו עולה על 50 ם׳׳מ 30
 לכל 50 ס״מ רוחב נוספים או חלק מהם 45

 ד. שלט בצורת ארגז ראוה — לכל מטר אורך או
 חלק ממנו, ברוחב שאינו עולה על 50 ם״מ 30
 לכל 50 ם״מ רוחב נוספים 45

 (9) שלט המותקן מעל למקום ציבורי מחוץ לשטח התפוס
 ע״י העסק לשנה או הלק ממנה —

 עד 2 מ״ד, לכל מ״ר או חלק ממני 85
 מעל 2 מ״ר, לכל מ״ר או חלק ממנו 15!

 (10) שלט המותקן מעל לכל שסח אחר, באולם שעשועים,
 במגרש ספורט או על גבי בנין שאינו קשור עם

 העסק, לשנה או• חלק ממנה,
 לכל מ״ר או חלק ממנו 50

 (11) מודעה על גבי גדר, קיר או מבנה לשנה או חלק ממנה —
 לכל 30 ס״מ אורך ו־120 ס״מ רוחב או

 חלק מהם, לשנה 70»

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשליג-
 1973״.
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