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 חוק המקרקעין, תשכ״ט-969ן
ם י ד ע ו ת מ כ ר א ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 149 ו־168 לחוק המקרקעין, תשכ׳*ט-1969 !, אני
 מתקינה תקנות אלה:

 1. (א) בתקנות אלה —

 ״התקנות העיקריות״ - תקנות המקרקעין (אגדות), תש״ל-0ד19

 ״אגרה״ - אגרה בעד רישום ובעד כל שירות אחר של הרשם בקשר לרישום, על־פי הור
 אות התקנות העיקריות.

 (ב) תקנות אלה ייקראו כאחת עם התקנות העיקריות ולכל ביטוי בהן תהיה המשמ
 עות הנודעת לו בתקנות העיקריות.

 2. מקום שפטור, הנחה או הקלה מתשלום אגרה, או השימוש בזכות לגבי עסקה במקר־ 1
 קעין, מותנים בביצוע הרישום תוך התקופה שנקבעה בתקנות העיקריות, והתקופה מסתיימת
 בפרק הזמן שבין ז׳ בטבת תשל״ד (1 בינואר 1974) ובין ת׳ באייר תשל״ד (30'באפריל

 1974), הרי היא מוארכת עד יום י׳ בתמה תשל״ד (30 ביוני 1974).

 3. תחילתן של תקנות אלה מיום ז׳ בטבת תשל״ד (1 בינואר 1974).

- ד ״ ל ש  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין(אגרות)(הארכת מועדים)(מס׳ 3), ת
 1974״.

 פרשגות

 הארכת מועדים

 תחילה

 השם

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 כ״א בשבט תשל׳״ד (13 בפברואר 1974)
 (וזמ 70143)

 1 ס׳׳ת וזשכ״מ, עמי 259.
 2 ק״ת תש״ל, «מ׳ 1050, 1638; תשל״א, עמי 1133, 1209; תשל״ג, ע«׳ 328, 586; תשל׳־ג, עמי 904,519, 1547,

 1834; תשל׳״ד, עמי 366.

- 972ו ב ״ ל ש  חוק חוקרימ פרטיימ ושירותי שמירה, ח
ת י ע ו צ ק ה מ ק י ת ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
, ולאחר התיעצות בועדה, אני מתקינה תקנות אלה:  תשל״ב—1972 ג

 תיקי! זזייעיי• 1. בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל״ג—1972 2
 (להלן — התקנות העיקריות), ברישה, אתרי ״תשל״ב—1972״ יבוא ״ולאחר התייעצות

 בועדה״.

 הקיז ת?״•,25 2, בתקנה 25 לתקנות העיקריות, בסוף תקנת משנה (א) יבוא ״היה עיסוקו של חוקר

 פרטי גם בפרסום, לא יעשה שימוש, במישרין או בעקיפין, לצורך עסקי הפרסום, בדבר
 שהובא.לידיעתו כאמור, אפילו הסכים לכך הלקות״.

 1 ס״וז השל״ב, עמ׳ 90.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 6; תשל״ד, עמ׳ 78.

 800 קובץ התקנות 3148, «׳ בניסו תשל״ד, 1974.ג.24



 3. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילה
 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) ז־שס

 (תיקון מס׳ 2), תשל ״ד—1974״.

ר י א ה מ ד ל ו  י״ב באדר תשל״ד (6 במרס 1974) ג
< ראש הממשלה ושר המשפטים 7 0 9 0 2 9 מ ח ) 

 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש!, תש״ל-1970
ת ו א ל ק ת ח ו ר ט מ ם ל י ר ו ט ק ר ת ט ר י כ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות/ תיקו! תקנה ד
, בפסקה (1), במקום ״ז׳ בטבת תשל״ד (1 בינואר 1974)״ יבוא ״ט׳  תשל״ב—21972

 בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974)״,

° י י לתקנות אלה ייקרא ״חקגות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות) י׳ע 2 
 (תיקון), תשל״ד—1974״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974) י
< שר העבודה מ 50220י ח  י

 1 דיני מדינת ישראל, נו0ח חדע 16, עמי 537,

 2 ק״ת 2901, תשל׳״ב, עמי 1723.

 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל-1970
ת ו א ל ק ח ם ב י ר ו ט ק ר ט ת ב ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. בתקנה 34 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל״ב—1972 ־, תיקיו תקנה 7
 בפסקה (1), במקום ״ז׳ בטבת תשל״ד (1 בינואר 1974)״ יבוא ״ט׳ בניסן תשל״ד (1

 באפריל 1974)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות) (תיקון), השם
 תשל״ד—1974״.

 ט׳ באדר תשלי׳ד (3 במרס 1974) י ו ס ף א ל מ ו ג י
 (חט 750220) שר העבודה

ד 337.  •י דיני מדינת ישדאל, נוסח חדש 16, «
 ־ ק׳׳ת 2901, תשל״ב, עפ׳ 1701,

 קובץ התקנוש 3148, א׳ בניסן תשל״ד, 24,3.1974 801



 חוק הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, חשי״ד-954ו
ות בדבר יצוא מוצרים המופקים מפירות או ירקות  תקנ

 או מפירות וירקות משומרים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—954נ ־1,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(יצוא. מוצרים המופקים מפירות או ירקות או
 מפירות וירקות משומרים), תשל״ב—1971 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתוספת הרא

 שונה, אחרי ״לפתן שזיפים״ יבוא:

ת תפוחי זהב  ״16. תרכיז קפוא של מ

ת אשכוליות״.  17. תרכיז קפוא של מ

 2. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

 ״תו&פת שנייה

 (תקנה 2)

 1. מיץ עגבניות מרוכז: מכונה גפ בשמות . !27. קטשופ.
 רסק עגבניות או תרכיז עגבניות. 28. לפתן תפוחים.

 2. מיץ ממותק מפרי חדר: מכונה גם בשם 29. משקה' קל מעגביס.
 סקואש פדי הדר. 30. תרכיז של מיץ לימון משומר על־ידי טיפול

 3. שימורי אפונה ירוקד- בחום.
 4. שימורי מלפפונים. 31. סחיגה.

 5. שמך אתרי מתפוחי זהב. 32. שימורי פטריות תרבותיות (שמפיניון).
 6. שנע אתרי מלימון. 33. זיתים שחורים כבושים.

 ד. שמן אתרי מאשכוליות.׳ 34. שימורי פטריות יער(אורגיות).
 8. לפתן תאנים. 1 35. פלחי ׳';פרי הוד במים או במיץ או במים

 9. שימורי שעועית בתרמילים. ממותקים.
 10. לפתן מלונים. 36. ירקות מיובשים.

ת לימון משומר. 37. מיץ ממותק : מכוגד! גם בשם סקואש—פרי.  11. מ
 12. לפתן מישמש משומר עליידי םיפול בחום. 38. שימורי גרגירי תירם מתוק.

 13. מיץ !עגבניות (במכלים אטומים). 39. לפתן מעורב של פלחי פרי הדר (תפוזים
 14. לפתן גויאבות. ואשכוליות).

 15. מיץ ענבים משומר על־ידי טיפול בחום. 40. שימורי עגבניות שלמות מקולפות.
 16. מיץ ענבים פעיומר כימית. 41. שימורי גמבה בחומץ.

 17. שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניות. 42. מישמש משומר על־ידי טיפול בחום.
 18. משקאות קליפ מפירות. 43. נקטר פירות.

 19. רסק תפותיע ? 44, מוצרי פירות משומרים על־ידי מומר משמר.

 20. שימורי'במיה ברוטב עגבניות. 45. מוצרי ירקות משומרים על־ידי וזומר משמר.
 :21. שימורי גזר« 44, פירות מוקפאים,
 22. לפתן אפרסקיע. 47. ירקות מוקפאים.

 !23. מיץ תפוחים, 48. תירס מוקפא.
 24. תרכיז של מיץ ענביפ. 49. מיץ הפיחי זהב עם תכולת תאים מוגדלת.
 25. שימורי אפפרגוס. 50. מיץ אשכוליות עם תכולת תאיפ מוגדלת.

. לפתן אגסים.. 51. תרכיז תפווזי זהב צלול. 2 6 

 תיקון התוספת
 הראשונה

 החל0ת
 ד,תוס«ן ד,שניד,

 1 ה׳׳זז 157, משי׳׳ל, ע«׳ 137; יי* 512, תשי״ז, עסי בדג.

 2 ק״ת 2770, חשל״נ, עמ׳ 31ג,

 802 קובץ *תקנות 3148, א׳ בנים! תשל׳׳ד, 24.3,1974



 1* רכז מיוחד מאשבוליות משומר עליידי חומר
 משמד.

 62. רכז מיוחד מאשכוליות משומר על־ידי
 הקפאה.

 63. בסים תפוחי זהב ׳משומד עליידי טיפול
 בחום.

 64. בסי0 תפוחי זהב משומד עליידי הקפאה.
 65. בסים אשכוליות משומד על־ידי טיפול

 בחופ,
 66. בסיס אשכוליות משומר על־יד־ הקפאה.

 67. בסיס מרוכז מתפוחי זהב.
 68. בסיס מרוכז'מאשבוליות.׳׳ .

 52. תרכיז תפוחי זהב נטול ארומה.
 53. תרכיז תפוחי זהב בעל תכולת פולפה גמוכה.

 54. תדכח תפוחי זהב בתוספת סוכר.
 55. תרכיז אשכוליות בטול ארומה,

 56. תרכיז אשכוליות בתוספת סוכר. ,
 57. רכז מיוחד מתפוחי זהב משומר על־ידי

 טיפולי בחום.
 58. רכז מיוחד מתפוחי זהב משומר על־ידי

 חומר משמד.
 59. רכז 'מיוחד מתפוחי זהב משומר על־ידי

 הקפאה.
 60. רכז מיוחד מאשכוליות משומר על־ידי טיפול

 כחום. .׳־ 1

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(יצוא מוצרים המופקים דש0
 מפירות או ירקות או מפירות וירקות משומרים)(תיקון), תשל״ד—1974״.

ב ל ־ ר ם ב י י  ח
 שר המסחר והתעשיה

 י״ח בכסלו תשל״ד (13 בדצמבר 1973)
 (חפ 73700)

 נקודת ההקדשות לצדכי צדקה
 צו בדבר התאבדותם של נאמני קרן ראש הממשלה למילגות

, אני מצווה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 לאמור:

 1. אליעזר שמואלי, המשנה למנכ״ל משרד החינוך והתרבות, גדליהו יעקבי, הממונה ושות להתאגד •
 יעל התקציבים של ההשכלה הגבוהה במשרדי החינוך והתרבות; אורי מרום, מנהל אגף
 . תיקצוב ותכנון במשרד החינוך והתרבות; שמעון אבטליון, מרכז הקרנות במשרד החינוך
 והתרבות,׳ יהודה קיל, מנהל אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות; עמירם םיון,
 סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר; הה״כ עדיאל אמוראי ויחיאל לקט (להלן —

 י הנאמנים), רשאים להתאגד.

 ! 2. לתאגיד זה ייקרא ״קרן ראש הממשלה למילגות״. שם התאגיד

י י » ת ה ת ו ר »  3. מטרות התאגיד הן לסייע לתלמידים ממשפחות מעוטות הכנסה הלומדים בבתי מ
 ספר על־יסודייס, במוסדות חינוך על־תיכוניים ובקורסים קדם־אקדמאיים.

 4. הנאמנים יהיו חייבים למסור לשד האוצר ולמפקח על ההקדשות במשרד האפוטרופוס דילוחשביז
 הכללי דין וחשבון שבתי מפעולות התאגיד ולפי דרישה למסדר לכל אחד מהם גם ידיעות

 נוספות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד, הנהלתו ופעולותיו.

 5. - לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן ראש הממשלה למילגות), תשל״ד— י׳ש°
 . 1974״.

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה ושר המשפטים

 י״א באדר תשל״ד(5 במרס 1974)
 (חמ 78093)

 1 חוקי איי, כרד אי, «מ׳ 107.

ז התקנזת 3148, א׳ ב1יפו תסל״ד, 24.3.1974 803 ג  ק ו



 חוק כלי היריה, חש״גו-949 ו

 צו בדבר קביעת דמי משמורת ודמי עמילות

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ב ו־14ג לחוק כלי היריה, תשייט—1949 ג
 מצווה לאמור:

 דמי משמורת 1. בעד קבלת כלי יריד. למשמורת ישולמו לסוחר מורשה דמי משמורת כמפורט

 בתוספת הראשונה.

 דמי עמילות 2. בעד עמילות למכירת כלי ידיה ישולמו לסוחר מורשה דמי עמילות כמפורט

 בתוספת השניה.

 חמילה 3. תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

 ב»וי 4. צו כלי היריה (שיעור התשלום בעד בדיקת כלי ידיה ודמי עמילות במכירתו),
 תש י״ד—1954 3 — בטל.

 השט 5. לצו זה ייקרא ״צו כלי היריה (קביעת דמי משמורת ועמילות), תשל״ד—1974״.

ה נ ו ש א ת ר פ ס ו  ת

 פיר א' עזד נ׳
 משירות התשלופ !לירות

 1. בעד החזקת כלי ידיה במשמורת, לשנה או חלק ממנה 25

 2. בעד החזקת כלי ידיה במשמזרת, אחדי תום השגה הראשונה —

 (א) בעד השליש הראשון של השנה או חלק ממנו 10

 (ב) בעד . כל תקופה נוספת עד תום השנה 15

ה י ת שנ פ ס ו  ת
 פור ב׳

. התשלופ כאתוגיפ י  פור א
 השירות ממחיר הניבירה

 1. בעד מכירת כלי יריד. שהיה שנה במשמורת ובעלו לא
 תבע אותו בחזרה 20%

 2. בעד מכירת כלי ידיה שנמסר למשמורת מאת המשטרה 25%

ג ר ו ף ב ס ו  ה׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974) י
 (!!פ 76713) שר הפנים

 1 0״ח תש״ט, עמי 143; תשל״8, 9מ׳ 70); חשל״ב, עמי 438

 2 ק׳׳ת תשי״ד, עפ׳ 1176.
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 ומק המכר(דירות), תשל״ג-973ו
 צו בדבר טופס של מפרט

, ובידיעת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות), תשל״ג—1973 ג
 ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

: ״חלפת 0«י31 א ^  1. במקום סעיף 3 לצו מכר דירות (טופס של מפרט), תשל״ד—1974 ־, י

 ׳תייייי׳ 3. תחילתו של צו זה ביום י״ג באב תשל״ד (1 באוגוסט 1974).״

 2. לצו זה ייקרא ״צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), תשל״ד—1974״. השם

 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974) ז א ב ש ר 1
ר השיכון ש 1 Sh( M709< 

 1 סי1ז תשל׳׳ג, עמי 1%.

. a s • 3 8 3  2 קיו! 3120, תשל״ד, •

 מדור לשללון מקומי

 פקודת העיריות
ם י ר י ח ת מ ו ע צ ל ה ן ש ת ל ב ק ן ו ת נ מ ז ם ודרבי ה י ז ר כ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות . 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו־347 לפקודת העיריות
 אלה:

 1. ׳בתקנה 6 לתקנות'העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים), תיקי! תקנה 6

, במקום תקנות משנה (א) ו־(ב) יבוא:  תש״ד—1959 2

 ם ו ש  ״(א) פרסום הודעה על מכרזי זוטא ייעשה על ידי משלוח ההודעה בדואר ר
 (!) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 10,000 לירות אולם אינו עולה

 על 25,000 לירות — לשני ספקים או קבלנים לפחות; ,
 (2) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 25,000 לידות אולם אינו עולה

 על 50,000 לירות — לארבעה ספקים או קבלנים לפחות;
 (3) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 50,000 לירות — אולם אינו עולה

 על 100,000 לירות — לששה ספקים או קבלנים לפחות.

 (ב) על אף האמור בפסקאות (2) ו־(3) לתקנת משנה (א), רשאי ראש העיריה
ת לארץ.״ ת  לשלוח את ההודעה לשבי ספקים או קבלנים לפחות, אם מקום עסקם נמצא ב

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העיריות (מכרזים ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות ד,שם
 מחירים) (תיקון מס׳ 3), תשל״ד—1974״,

ג ר ו ף ב ס ו  ב״ו בשבט תשל״ד (18 בפברואר 1974) י
 !,חמ 765000) שר הפנים

 1 דיני מדיבת ישראל, נוהתיהדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת תש״ד, עמ׳ 215; תשל״ד, עפ׳ 485.
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 פקודת המועצות המקומיות
 צו בדבר המועצה האזורית אונו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות!, אני מצווה לאמור:

< 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ת—1958־ ב ) ס ר ת פ פ ל ח י  י
ח וספת הראשונה י י  נ

 במקום פרט (ב) יבוא:
( ב )  ״

 אונו

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור אונו הערוכה בקנה מידה 10,000 :1 והתתומה
 ביד שר הפנים ביום ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973), שהעתקים ממנה
 ,מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז תליאביב ובמשרד

 המועצה האזורית אונו, כפר אז״ר.

 טור א׳ טור ב׳

 , גושים וחלקות רישופ קרקע

 כפר אז״ר הגושים: 6177 — פרט לחלקות 162 עד 178,169, 180
 ו־256 ופרט לחלקי חלקות 159
 ו־257 כמםומז במסה, ופרט לחלק
 מחלקה 182 הנמצאת מערבה מציר
 כביש מס׳ 13 ראשוךלציון — דרך

 פתח־תקוה, כמםומן במפה.

 6178 — פרט לחלקות 178, 179, 184 ו־187
 ופרט לחלק מחלקה 188 (דרך)
- הנמצאת מערבה מציר כביש מס׳
 13 ראשון לציון — דרך פתח־

 תקוזז.

 6176 — חלקות 26 ו־46 ער 92 וחלקי חלקות
 23, 24 (דרך) 42 ו־43 (דרל).

 6232 — חלקות 1, 3 עד ד, 11,9 עד 19,17
 עד 26, 35 עד 40, 44 עד 46 (דר
 כים), 57 עד 61 וי64 עד 67 וחלקים
 מערביים של חלקות 32 ו־63 שגבו־
 לם המזרחי הוא קו מנקודה על
 הגבול הצפוני של חלקה 63 במרחק
 י 110 מטר מפינתה הצפונית מערבית
 של אותה חלקה ובכיוון דרומי מזרחי
 עד לגבול הדרומי של הלקה 32
 במדחק 140 מטר מפנתה הדדומית
 מערבית של אותה חלקה! חלק מער
 בי של חלקה 41 שגבולו המזרחי
 הוא קו מנקודה על הגבול הצפוני
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 טור ב׳

 גושיס וחלקות ריש 01 קרקע

 טור א׳

 של חלק 41 ובמרחק 40 מטר מהפי
ך  נה הצפונית מערבית שלה ע
 לפינה הדרומית מזרחית של חלקה

.41 

 6233 — חלקות 1 עד 9 ו־46(דרך),

 הגושים: 6223 — חלקות 54 עד 154 וחלק מהלקוח
 48 (דרך) ו־50 (דרך), כמסומן ב

 מפה.

 בפד אז ״ר (המשך)

 חלקות 93 עד 104.
 חלקות 162 עד 169, 178 ו־180
 וחלקי חלקות 159 ו־257, במסומן

 במפה.

6176 
6177 

 6176 — חלקות 3, 4, ו־41 וחלקי חלקות
 5, 42 ו־43 (דרך), כמםומן במפה.

 חלקי חלקות 35,24 ו־36.

 חלקות 6 עד 20 ו־27 עד 34 וחלקי
 חלקות 5, 21, 24 (דרך) 25 (דרך),
 35, 37, 38, 39 ו־ 105, כמסומן

 במפה.

6174 

6176 

 רמת פנקס

 בית אבות ״אפעל״

 המרכז הםמיגריוני
 של הקבוץ המאוחד

 רמת אפעל

 6199 ו־6170 בשלמותם.

 6222 — פרט לחלקות 11, 18, 19, 26, 27,
 34 ו־80 עד 83 וחלק מחלקה 41

 (דרך) כמסומן במפה.

 6223 — פרט לחלקות 19, 20, 33 עד 40,
 42 עד 47 ו־54 עד 154 ופרט
 לחלקי חלקות 41 (דרך), 48 (דרך)

 ו־50 (דרך), כמסומן במפה.

 6172 — פרט לחלקי חלקות 18,17,16 ו־25
 הנמצאים מערבה מציר כביש מס׳
 13 — ראשון־לציון — דרך פתת־

 תקוה.

 6174 — פרט לחלקי חלקות הנמצאים מער
 בה מציר כביש מס׳ 13 ראשון־
 לציון — דרך פתח־תקוה ופרט

3 ו־36 כמסומן • 5 , 2  לחלקי חלקות 4
 במפה.
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 6175 — חלקי חלקות 30 עד 34 הנמצאים
 מזדהה מציר כביש מסי 13 ראשון־

 לציון — דדך פתח־תקוה.

 6176 — חלקות 1, 22, 23, 107 ו־109 וחלק
 מחלקה 21 וחלק מחלקות 23 עד
 25 (דרכים), 35, 37, 38, 39 ו־105

 כמםומן במפה.

 6179 — חלקי חלקות הנמצאים מזרחה מ
 ציר הכביש &0׳ 13 ראשון־לציון —

 דרך פתח־תקוה.״

 המס 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אונו) (תיקון), תשל״ד—
 1974״.

 ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973)
 (חמ 8001)

 1 דיני מדינת ישראל, (וסח חדש, ונשכ״ה, עמי 265.

 ־ ק״ת 797 תשי׳יה, עמי 1256; תש״ל, עמי 182.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 צו בדבר המועצה האזורית רמת־נגב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות אני מצווה לאמור:

,  תיקו! פרט(־׳י0 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—21958

, במקום פרט (מ״ו) יבוא: ד נ י ש ! ״ , י ת פ ס ז ת  נ

( ו ״ מ )  ״

 רמת־נגב

 בפרט זה, ״מפה״— המפה של אזור רמת־ נגב הערוכה בקנה מידה של 100,000: 1
 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ו בטבת תשל״ד (20 בינואר 1974), שהעתקים
 ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, שד׳

 הנשיאים, באר שבע, ובמשרד המועצה האזורית רמת־נגב.

 1 דיבי מדינת ישראל, בו0ח חדש 9, עמי 256. ־

 2 ק״ת תשי״וז, עמי 1256; תשל״א, עמי 798.
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 סור א' טוד ב׳

/ כמסומן  משאבי־שדה חלקי גושים 39012 ו־39013 וחלק מהשטח המסומן באות ד
 במפר״

/ כמסומן במפה.  רביבים חלקים מהשטחים המסומנים באות א׳ ובאות ב

 שדה־בוקר חלקי גושים 39012, 39013, 39014, 39023 ו־39070, כמםומן במפה.

 גושים: 39004 עד 39011, 39015, 39016, 39020 עד 39022, 39025 עד 39029,
 39035 עד 39039, 39047, 39049, 39050, 39056 עד 39058, 39068,

 39075,39069 עד 39080 בשלמותם, כמסומן במפה.

 חלקי 39012, 39013, 39014, 39017, 39018, 39019, 39023, 39024, 39030,
 גושים: 39032, 39033, 39034, 39048, 39070, 39071, 39072, 39073, 39533,

 ן כמםומן במפה.

 השטח המסומן במפה באות ג׳.
 חלקים מהשטחים המסומנים באות אי, באות ב׳, באות ד׳ ובאות ה׳, כמסומן במפה.״

ם ״  2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת־נגב, תיקון), *
 תשל״ד—1974״.

r 
 כ״ו בטבת תשל״ד (20 בינואר 1974) י ו ם ף ב ו ר ג

) שר הפנים B M 1 & ז ז ) 

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

ק עזר לשפרעם בדבר אגרת ביוב  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות / וסעיפים 37, ו39 לחוק
, מתקינה מועצת עירית שפרעם חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ־

 בחוק עזר זה — !;גדרות

 ״העיריה״ — עירית שפרעם;

 ;׳ראש העיריה״ — לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה בכתב לענין הוראות חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן;

 ״מחזיק״ — המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה.

ה י ט  2. מחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת. ה
 .. • אגרת 1יוכ

1 משי״! הודעה ו נ ן ־ ש מ ר ד ג ה ה ר ג א ם ה ו כ ת ס  3, ראש העיריה ישלח הודעה לחייב המפרטת א
 לחייב

 1 דיגי מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.

 2 8״ח תשכ׳׳ב, עמי 96; תשל״ב, עט׳ 156.
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 4. אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לשפרעם (אספקת
 מים), תשכ״ח—1967

 מועד ולשלום
 האגרה

 מטירת הודעי׳ 5. מסירת הודעה לפי.חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

 או נמסרה במקום מגוריו-או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה׳; אם
 אי־ אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולם
 באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 השם 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפרעם (אגרת ביוב), תשל״ד—1974״.

ת פ ס ו ת  ה

 (סעיף 2)

 סוג הננס שנו נצרנים המים

 מגורים, משרדים, מפעלי 1תעשיה ועסקים —
 לכל מטר מעוקב של מים, למעט מים להשקייה

 שיעור האגרה באגורות

35 

ן י ס ו ח ם י ה ר ב  נתאשר. א
 ב״ו בטבת תשלי׳ד (20 בינואר 1974) ראש עירית שפרעם

 (!ז« 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 * ק״ת תשכ׳׳ח, עמי 168¡ תשל״נ, עמי 334.

 פקודת העיריות
 חוק הרשויות המקומיות (ביונ), תשכ״ב-1962

ל ביוב ( ט י ר ה ב ד ם ב ע ר פ ש ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות!, וחוק הרשויות המקומיות
, מתקינה מועצת עירית שפרעם חוק עזר זה:  (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 מי?מ«!יף1 1. בסעיף 1 לחוק עזר לשפרעם (ביוב), תשכ״ח—1968 9 (להלן — חוק העזר
 העיקרי) —

 (1) במקום הגדרת ״ביוב״ יבוא:
 ״״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף וכן מכון טיהור שאינו מיועד לייצור

 מי־שתיה ומיתקנים׳ אחרים״ ז

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח 1זדש 8, תשכ״ד, עמי 197.

 2 ס״ח השכ׳׳ב, עמי 96; ס״ת תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשכ״ה, עט׳ 1648.
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 (2) במקום הגדרת ״ראש העיריה״ יבוא:

י לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה לצודד חוק עזר זה  *׳*ראש העיריד,״• —
 כולו או מקצתו״ז

 (3) במקום הגדרת ״היטל ביוב״ יבוא:
 ״״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או

 קנייתו כאמור בסעיף 17 לחוק!*. •

 2, במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: m>» ר!זו8»»

ת פ ס ו ת  ״

 / י , (סעיפים 2 ו־3)

 ^ היטל ביוב —

 1. ביב ציבורי — ייריי•

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנץ) 0.80

 לכל מ״ר בנין ותוספת לבנין קיים 3.45

 2. ביב מאסף

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין) 0.25

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים 050

 3. מיתקנים אחדים (לרבות תחנות שאיבה וקווי סניקה) —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין) 0.90
v 1.15 לכל מ״ד של בנין ותוספת לבנין קייס 

 4. מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה — י

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 0.85

 ^ לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים 0.80״.

6 ש ז  3. לחוק עזר זה 'ייקרא ״חוק עזר לשפרעם (ביוב) (תיקון), תשל״ד—1974״. ו

ו י ס ו ם ח ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ו בסבת תשל׳׳ד (20 בינואר 1974) ראש עירית שפרעם

 (וומ 8/12)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שד הפנים
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 נקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

 חוק עזר לאור ־ יהודה בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות / וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית אור־יהודה חוק עזר זה:  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ־

 החלפת התוספי> 1. במקום התוספת לחוק העזר לאור־יהודה(ביוב), תשכ״ז—31966, יבוא:

ת פ ס ו ת  ״
 (סעיפים 2 יו־3)

ב _ שעור האגרה ביירות ו י 1 ב , ט י  ה

 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע
 שעליה עומד הבנין) 1.25

 לכל מ״ר של שטח הבנין 13.50״

 השם י 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאורייהודה (ביוב) (תיקון), תשל״ד—1974״.

 נתאשר. ל ,
ז ז ל ק א ק ז ח ) י 1 9 7 ר 4 א ו נ י 2 ב 0 ך ( ״ ל ש ת ח ב ט ו ב ״  כ

 (חט 2!/8) ראש המועצה המקומית אור־יהודה
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח הדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 פ״וז תשכ׳׳ב, עמי 96; תשל׳׳ב, עמי 156.

 3 ק״ ת 1970, תשנ״ו, עמ׳ 993.

 פקודת המועצות המקומיות
ק עזר לסולם־צור בדבר מפגעי תברואה  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 האזורית סולם־צור חוק עזר זה:

 ניפול 1. חוק עזר לסולם־צור (מפגעי תברואה), תשכ״א—1960־ — בטל.

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולמ־צור (מפגעי תברואה) (ביטול), תשל״ד— ש י  ר

 1974״.

 נתאשר.
י ש ז ־ י  צ ב י ב

 כ״ו בטבת תשל״ד (20 בינואר 1974) 1 ,
) ראש המועצה האזורית סולם־צור 8 / 1 0 מ ז ח ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסוז חרש 9, תשב׳׳ה, עט׳ 256,

 2 ק׳׳ת תשכ״א, עמ׳ 318.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מה עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב ק עזר לגעתו ו  ח

ת/ וסעיף 3 לפקודת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
, מתקינה המועצה האזורית געתון חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לגעתון (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1965 3 (להלן־— ה״יפת ד,תו0!!ת
 חוק העזר העיקרי), יבוא: •

ת פ ס ו ת  ״
ה נ ש ס ל מ  שיעורי ה

 תיאור המיא*ד, או העסק המס ביירות

 50 מחצבה —
 שאין מפעילים בה כזז מיכני 1000
 שמפעילים בה בזז מיכני 3000

 מכולת •—י
 90 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 100

 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 150 200
90 

200 
 מסגריה לעבודות חוץ 250

90 
200 

 מספרד, 50
 מתפרד. לעבודות חוץ 300

 צרכניד• —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 100
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 150

 30 קבלן או קבללן משנה המבצע עבודות חקלאיות,
, חפירה, חריש, סיקול, ניקוז, ביוב,  עפר, טין
 30 קידוח, סלילת כבישים או מדרכות הכשרת
 2500 קרקע, הנחת קווי מיפ, צבעות, אינסטלציה סני
 1000 טרית או חשמלית, ריצוף, נגרות או כל עבודות
 כיוצא באלה — שהיקף :עבודתו לשנה בתחופ

 המועצה בלידות —
 500 עד 5000 50

 500 למעלה מ־5000 עד 10000 100
 500 למעלה מ־10000 עד 20000 300
 500 למעלה מ־20000 עד 30000 - 500

500 
300 
500 

 למעלה מ־30000 עד 40000 800
500 
500 
300 
500 

 למעלה מ־40000 עד 70000 1000

500 
500 
300 
 למעלה מ־70000 עד 100000 1500 500

500 
500 
300 
500 

 למעלה מ־100000 עד 150000 2000
 למעלה מ־150000 עד 250000 3000
 100 למעלה מ־250000 עד 500000 4000
 300 למעלה מ־500000 5000
 600 קייטנה לילדי חוץ . 100
 1200 קיוסק, בית קפד, או מזנון 50

 1800 שירות אוטובוסים המקיים תחנות להעלאת
 2000 נוסעים או הורדתם • 2000
 3000 שירות טיולים או הולכת מסעימ 300

 300 תחנת טרקטורים לעבודות חקלאיות או עפר 250"

 תיאור המיאכד. או העסק המס ביירות

 אטליז לבשר או עופות
 אספקה אוי הובלת דלק — למעט נפס —
 על ידי ספק, משווק או סוכן, לישוב מישובי

 המועצה, לפי מספר הישובים —
 עד 2

 3 או יותר
 אספקת גז לבישול או לחימום על ידי ספק,
 משווק או סוכן, לפי מספר הלקוחות, ובלבד
 שכאשר הגז מפופק למטבח משותף ייחשבו

 כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות, לכל 100 לקוחות או

 חלק מהם
 . למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 100 לקוחות

 נוספים או חלק מהם
 אספקת חשמל לצרכנים בתחום המועצה

 אספקת מים לצרכנים בתחום המועצה
 בית חרושת או תעשיה של —

 ברגים
 יציקת מתכות

 מוצרי בשר
 מוצרי חשמל

 מדי מים
 משקאות קלים

 רהיטים
 כריית כורכר או זיפזיף בתחום המועצה בכמות

 שנתית במ׳׳ק;—
 עד 1000

 1000 עד 2000
 2001 עד 4000
 4001 עד 6000
 6001 עד 8000

 8001 עד 20000
 למעלה «־20000
 מוסך לעבודות חוץ
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 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ג (1 באפריל 1973).

 3. הוראת סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1973/74 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על
 חשבון המס לשנת 1973/74 לפי חוק העזר העיקרי, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי.חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשלי׳ד—
."1974 

 נתאשד.
 כ״ו בטבת תשל׳׳ד (20 בינואר 1974)

 (זזמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ז־ו, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, חוס׳ 1, מפי 1436, עמי 115; ס״ח 485, תשכ׳׳), עם׳ 2.

 3 ק׳׳ת 2200, תשג׳׳ח, עמי 1094,

ז נ ם ג ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית געתון

 פקודת המועצות המקוממת
ק עזר לדוגמא בדבר תברואה וסילוק מפגעים  אימוץ חו

 על ידי המועצה האזורית השתן־ הצפוני
• 

ת/ אני מודיע בי המועצה ו מי  .בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
 האזורית השרון־הצפוני אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה

 וסילוק מפגעים), תשל״ב—1972 2,

ג ר ו ף ב ס ו  ח׳ באב תשל״ג (6 באוגוסט 1973) י
) שר הפנים ז 6 5 2 2  יי׳" 3

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמי 256; סיוז 614, תשל׳׳א, עמי 36.

ת תשל׳׳ב, עמי 1220. ״ ק  ־

ס ו פ ת ד ן ?ועדו קו  תי

 בחוק עזר למסילות הברזל (אגרות הובלת ותשלומים שונים), תשל״ד—1974, שפורסם בקובץ
 התקנות 3118, תשל׳׳ו, עמ׳ 568 —

 (1< בסעיף 2 (2) (ב), במקום ״בחלק א׳ ״ צ׳׳ל ״בחלק ג׳ ׳׳!
 (2) בחלק א׳ לתוספת, בפרט ״דלק״, במקום ״בחלק ג׳ ׳׳ צ״ל ״בחלק ב׳ ״.
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 המחיר 80 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




