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95ו ו ״א-  חוק ההתגוננות האזרחית, חשי
ם י ט ל ק ת מ י י נ ב ם ל י ט ר פ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב, 14 (ג)(2) ו־ד2 לחוק ההתגוננות האזרחית,
 תשי״א—1951 י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקני,08!א 1. בתקנה 108א לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תשל״א—

 1971 =, פסקה (3) — תימחק.

 תחייה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975).

ננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), ,שם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ההתגו  ד

 (תיקון), תשל״ה—1974״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ׳יה בכסלו תשל׳יה (9 בדצמבר 1974) ש
) שר הבטי׳וו ז 3 1 8 מ 9 ח ) 

 1 ס״ח תשי״א, עמי 78; תשכ״ד, עמי 126; תשב״ט, עמ׳ 156.

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 943; תשל״ד, עמ׳ 1921.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ח-968ן
ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

- ח ״ כ ש  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ת
 1968 ולאחר התייעצות בשר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

- ד ״ י ש  תיקיו 1. בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), ת
•< , ״  התוספת השנייי ״

 954! ג —
 (1) בחלק א׳, אחרי פסקה 21 יבוא:

 טור 1 טור 2 טור 3

 שםד.מה?ה העמודות, המקצועות או תהליכי ייצור תאריד התחולה

 ״22. הרעלת מטנול ייצור צבעי אנילין, פורמאלדהיד, פקטין, 1.10.1974
 תמיסה לצבעי לק, פוליטורה, המרים
 למניעת קפיאה (antifreeze), ניטרך

 צלולוזה

 23. הרעלת אידי ניטראוס ייצור ותהליכי עבודה שבהם באים העוב־ 1.10.1974
 דים במגע עם גזים אלה

 24. הרעלת בנזוקאינון פיתוח צילומים ואופסט 1.10.1974

ו קרצינומה של חללי ייצור רהיטי עץ . 1.10.1974 מ  25. א
 האף כולל מערות האף

ת 1.10.1974״  26. ״מחלת החפרים״ — שבר עבודה המחייבת ביצוע פעולות רבו
ת משאות על ידי כיפוף מ ר  של הזיזים של החוליות וחוזרות של ה

 צוארית 7 וגבית 1 עמוד השדרה

 1 ם״ה תשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשי״ד, עמ׳ 661; תשט״ז, עמי 888; תשכ״ד, עמ׳ 151; תשכ״ו, עמ׳ 2642; תשל״א, עמ׳ 1353.
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 טור 3

 תאריך התחולה

 טור 2

 העבודות, המקצועות או תהליכי ייצור

 טור 1

 שם המתלה

א: בו  י
 עובד בבית חולים, במרפאה, במוסד אש־ 1,10.1974״

 פוז לחולים כרוניים, לחולי נפש או ליל
 דים מפגרים, בבית אבות, במוסד לילדים
  עבריינים, במעבדה רפואית, במכון פתו

.  לוגי או במכון וטרינרי

 (2) בחלק ב׳ —

 (א) במקום פסקה 3
 ״3. שחפת

ת מסחריות של החומרים : 1.10,1974  ייצור למטרו

 1. אלפה־נפטלמין או ביתה נפטלמין
 ומלוויהם.

ת ו ח פ  2. דיפניל שבמקומה מיוצרת ל
 קבוצה אחת של ניטרו או אמינו
 ראשוני (פרימרי) או שני התמרים

 גם יחד.

 3. אחד החומרים הנזכרים בפסקה 2
חלפת ע״י וספת המו  או טבעת נ
 אלוגנו מטיל או מטוקםי (אך לא

 ע״י קבוצות אחרות).

 עבודה במשך עשר שנים למחות בתהליכי 1.10.1974
 ייצור הקשורים בטויה או טיפול בכותנה
לת כותנה, או פשתן  גלמית או בפסו

ת תהליכי קרדינג.  לרבו

ת בייציי 1.10.1974 ו ח פ ת ל ח ה א נ ר ש ש מ ה ב ד ו ב  ע
לפרם; ו : ו ת ו ש ק ת ה  ועיבוד של המתכו
! טיטניום ! טנטלום. ן ט ס ג נ ו  ונדיום ! ט

ת או בסביבתן 1.10.1974  עבודה במכרו

 עבודה שבה באים במגע עם גוניומה 1.10.1974
 קמאסי או תהליך הקשור לייצור פריטים

 מחומר זה.
 עבודה במכרות 1.10.1974

 עובדים החשופים לאבק של קש מעובש 1.10.1974״
 או למוצרי ירקות מעופשים כתוצאה

 מעיסוק דרך משלח יד באחת מאלה :

א: בו  (ב) אחרי פסקה 17 י

 ״18. ניאופלסמה דאשונית (פרי־
 מרית) של הדקמה האפטלי־
 ליה המרפדת אח שלפוחית
ה של השלפו מ ו ל י פ פ ) ן ת ש  ה
 חית), דרכי השתן ואגן

 הכליה

 19. ביסינוזיס

ת (פיב־ ת קשו  20. מחלת מתכו
 רוזיס הריאות)

 21. אנקילומטומיזים

 22. גוגיומה קמאסי
 (עץ אפריקאי) -

 23. ניסטגמוס של כורים

 24. ריאת חקלאים

ר; עו י  א. חקלאות, גננות או י

 ב. טעינה ופריקה או טיפול במחסנים
 בערימות קש או במוצרי ירקות

 אחרים %

לת סוכר,  ג. טיפול בפסו

ע  2. לתקגות אלה ייקרא ״תקגות הביטוח הלאומי (ביטוח מפגי פגיעה בעבודה) (תיקה)׳ ה
 תשל״ה—1974״.

ם ע ר ה ב ש  מ
 שר העבודה

 כ״ו בכסלו תשל״ה(10 בדצמבר 1974)
 ו,המ 75034)
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 פקודת בריאות העם(תקנות בענץ צרכי מזון), 1935
 חוק הגנת הצומח, תשגו״ז-956ו
ן ו ז מ ה ב ר ב ד י ה ר מ ת ת י ר א ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (.תקנות בענין צרכי מזון),
, אנו מתקינים תקנות  1935 ולפי סעיפים 2 ו־7 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 2

 אלה:

 1. בתוספת לתקנות בריאות העם (שארית חמרי הדברה במזון), תשל״א^־1970 3,
א: בו  אחרי פריט 26 י

 תיקון התוספת

 שיעור
 מירכי

 בחלקים
 למיליון

 חומר ההדברה מצרך המזון

10 
10 

 1. תפוחי עץ
 2. אגסים -

 ״27 דיפנילאמין
DI PHENYL AMINE 

: י מ י כ  השם ה
Diphenylamine 

10 
10 
3 
5 
3 

 פרי הה־
 אגסים
ת ו מ  ב
 סלרי

ת שדה  תו

.1 

.2 

.3 

.4 
.5 

 תיאבנדאזול
THIABENDAZOLE 

: י מ י כ  השם ה
2—(4—thiazolyl) benzimadole 

23 

30 
40 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
5 

15 

 אגפים
 תפוחי עץ
 אפרסקים

 משמש
 שזיפים

 שסק
 חבושים

 ענבים
 צמוקים

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 
,7 
.8 
.9 

C A P T A N 
 29 קפטן

: י מ י כ  השם ה

N— (trichloromethyl thio)— 
3a, 4, 7, 7a—tetrahydro— phthalimide 

 10. תות־שדה

 אומתואט .1. פרי הדד 0.4
OMETHOATE 

: י מ י כ  השם ה
0, 0—dimethyl S—(N—methyl— 
carbamoylmethyl) phosphorothioate 

 השארית מבוטאת כ־דימתואט

30 

 1 ע״ר 1935, מט׳ 1, עמ׳ 53; ס״ח תשכ״ג, עמי ד.

 2 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 79; תש״ל, עמ׳ 36.

 3 ק״ת תשל״א, עמ׳ 131; תשל״ג, עמ׳ 38, עמ׳ 1717.
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 שיעור
 מירבי

י בחלקים ו ז מ ' " י 1 י * 1  הפריט חומר ההדברה 3
 למיליון

 קינטוזין 1. ירקות 0.3
 QUINTOZENE 2. גדולי שדה אחרים 0.2

 השם הכימי:
Pentachloronitrobenzene 

 דימתואט 1. פירות מעצים כולל פדי־הדר 2
 DIMETHOATE 2. עגבניות 1
 3. פלפל 1
 השם הכימי: 4. חצילים 2
-Dimethyl S—(N—methyl—,0 ,0 5. דלועים 2
 carbamoylmethyl) phosphorodithioate 6. אפונה 2
 השאריות של פריט 30 ופריט 32 7. פול 2
 מבוטאות כדימתואט 8. ירקות אחרים . 2
 תרכובות פנטין 1. תפוחי אדמה 0.1
 FENTIN COMPOUNDS •2. בצל 0.2
 3. גזר 0.2
 השם הכימי: 4. סלק סוכר 0.2
 Triphenyltin acetate 5. סלק מספוא 0.2
 Triphenyltin hydroxide 6. סלרי 1
 השאריות של שני חומרים אלה 7. אגוזי אדמה (בלי קליפה) 0.05
 מבוטאות כ־ 8. פולי קפה (גולמיים) 0.1
 Triphenyltin hydroxide 9. פולי קקאו 0.1
 10. אורז (עם הקליפה) 0.1
 11. אגוזי פקן 0.05

 דיקופול 1. פרי הדר 5
 DICOFOL 2. תפוחי עץ 5
 3. אגסים 5
 השם הכימי: 4. חבושים 5
 Trichloro—1, 1—Di—2 ,2 ,2 5. שזיפים 5
 ethanol (chlorophenyil—4) 6. אפרסקים 5
 7. משמש 5
 8. שקדים 5
 9. ענבים 5
 10. זיתים 5
 11. אגוזי אדמה 5
 12. זרעי כותנה 0.5
 13. עגבניות 5
 14. חצילים" 5
 15. מלפפונים 5
 16. קשואים 5
 17. אבטיחים 5
 18. מלונים 5
 19. תות־שדה 5
 20. שעועית 5
 21. כשות 5
 '22. תה 5
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 שיעור
 מירבי

ם , ק ל ז ן  חומר ההדברה מצרך המזון ב
 למיליון

 פניטרותיון 1. ענבים 0.5
 FENITROTHION 2. תפוחי עץ 0.5
 3. דובדבנים 0.5
 השם הכימי: 4. חסה 0.5
 Dimethyl 3—methyl-—4—niírophenyl 5. תה ירוק (מיובש) 0.3
 phosphorothionate 6. כרוב אדום 0.3
 7. עגבניות 0.2
 8. קקאו 0.1
 9. בשר 0.03

 10. חלב ומוצרי חלב
 (על בסיס השומן) 0.03

 36 2—פניל פנול 1. פרי הדר 10
. אננס 10 P H E N Y L PHENOL—2 2 
 3. שזיפים 15

 השם הכימי:
2—phenyl phenol: 
sodium 2—phenylphenate 

 אנדוסולפן 1. זרעי כותנה 0.5
 ENDOSULFAN 2. אגוזי אדמה 2
 3. תלתן ואספסת לזרעים 0.1
 השם הכימי: • 4. חומצה 0.1
 —Hexachloro—6,7,8,9,10 5. עגבניות 2
 —l,5,5a,6,9,9a 6. פלפל 2
 Hexahydro—6,9—methano—2,4,3 7. חצילים 2
 Benzodioxathiepin 3—oxide 8. דלועים 2
 9. קינרס 2
 10. כרוביים 2
 11. חסה 2
 12. תרד 2
 13. שעועית 2
 14 • פרי הדר 2
 15. פירות אחרים הגדלים על עצים 2

 16. תה (יבש) 30
 17. שמן כותנה גולמי 0.2
 .18. אורז (גולמי) 0.1

 אפרסקים
 משמש

 תפוחי עץ
 אגסים

 בצל
 דלועים
 זיתים

 שמן זית

 38 פנתיון
FENTHION 

 השם הכימי:
0,0—Dimethyl—0—(4 methyl 
mercapto—3—methyl phenyl)— 
thiophosphate 
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 שיעור
 מירבי

י בחלקים ו ז מ ד ה  חומר ההדברה מצי
 למיליון

 1. פרי הדר 0.1
FORMOTHION 

 39 פורמותיון

 תפוחי עץ
 אפרסקים

 שקדים
 אגסים

 עגבניות
 חצילים

 תפוחי אדמה

.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 

 השם הכימי:
S—N—formyl—N—rftethylcarbamoyl-

methyl) dimethyl phosphorothiolothionate 
 השאריות נקבעות כפריט 30

 ופריט 32 ומבוטאות כ־דימתואט

 40 טריציקלוהקםילטין הידרוקםיד
TRICYCLOHEXYLTIN HYDROXIDE 

 השם הכימי:
Tricyclohexyltin hydroxide 

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום החמישה עשר לאחר פרסומן. תחילה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לריאות העם (שארית המרי הדברה במזה) (תיקון)׳ השם
 תשל״ה—1974״.

ה ד ׳ פ  ב
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 טי׳ו בחשון תשל״ה (31 באוקטובר 1974)
 (חמ 773504)

 אני מאשר.
ב ו ט ם ־  ו י ק ט ו ר ש

 שר הבריאות
ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 פקודת מחלות בעלי־חיים, 945 ן
ת ו נ ו ת ש ו ל ח ת נגד מ ו מ ה ן ב ו ס י ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 1. בתוספת לתקנות מחלות בעלי־חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי״ט—1959 ׳-,
 ליד ״זבוב חרר העור״, במקום ״1.10״ יבוא ״2״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלייחיים (חיסון בפני מחלות שונות),
 (תיקון), תשל״ה—1974״.

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 כי׳ ב בכסלו תשל״ה (6 ,בדצמבר 1974)
 (חמ 73824)

 נ ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 155.

 2 ק״ת תשי״ט, עמי 638: תשל״ג, עמי 41.
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 חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות, תשב״ט-969ו
ת ו י א ג ה ב ס ד נ ת ה ו ד ו ב ע ם ל י נ ל ב ם ק ו ש י ר ם ל י א נ ת י ו פ ו ד ס ע ו ר מ ב ד ו ב  צ

ה נ ש י מ פ נ ע ם ב ק ו ס י ע  ש

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות,
ר:  תשכ״ט—1969 אני מצווה לאמו

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים לרישום

 ענפי משנה), תשל״ד—1974 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״י״ז בטבת תשל״ה (31
 בדצמבר 1974)״ יבוא ״כ״ז בטבת תשל״ו(31 בדצמבר 1975)״.

 תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״ט״ז בכסלו תשל״ה (30.11.74)״ יבוא ״כ״ו בכסלו

(30 בנובמבר 1975)״.  תשל״ו

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (מועד סופי ותנאים
 לרישום ענפי משנה) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ר פ ו ם ע ה ר ב  י״ח בכסלו תשל״ה (2 בדצמבר 1974) א
) שר השיכון ד 8 9 1 מ 3 ח ) 

1 ס״ח תשכ״ט, עמי 218; תשל״ג, עמי 54 ועמי 59.  י
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 685.

 תקנות״שעח־חירום (אבטחת מוסדות חינוך), תשל״ד—1974
ה ח ט ב ת א ב ו ל ח ה ע ע ד ו ר ה ב ד ם ב י ל ל  כ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות־שעת־חירום (אבטחת מוסדות חינוך),
י מתקין יעצות בועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אי , ולאחר התי  תשל״ד—1974 ג

 כללים אלה:

 1. (א) מנהל מוסד יודיע למי שחייב באבטחה על חובת האבטחה שהוטלה עליו,
 על חובת אבטחה על המועדים לקיומה ועל פרטי הפעולות שעליו למלא, לא יאוחר מארבעה עשר יום

 לפני המועד שנקר. ע למילוי חובת האבטחה.

 (ב). על אף האמור בתקנת־משנה (א) רשאי מנהל מיסד להודיע על חובת
 אבטחה תוך תקופה קצרה יותר, אם ראה שיש הצדקה לכך בנסיבות המקרה.

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי אבטחת מוסדות חינוך (הודעה על חובת אבטחה),
 תשל״ה—1974״.

ן י ל ד ן י ר ה  כ״ה בכסלו תשל״ה (9 בדצמבר 1974) א
) שר החינוך והתרבות ד 8 מ מ י ח ) 

 זמן מתן הודעה

 ק״ת תשל״ד, עמי 1902; ס״ח תשל״ה, עמ׳ 18.
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 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג-953ו
ך ו נ י ח ד ה ע ת ו ד ו ב ע ן ל ו נ ק  ת

 / י -

, ולאחר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953 1
 התייעצות בועד החינוך שהוקם לפי סעיף 12 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנון זה — ייגיייי*

 ״ועד החינוך״ — לרבות ועדה שמונתה לפי סעיף 2 !

 ״המנהל הכללי״ — המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.

 2. (א) ועד החינוך דשאי לפעול באמצעות ועדת קבע אשר בראשה יעמוד המנהל מוסדות הועד
 הכללי ואת חבריה ימנה השר מבין חברי הועד, ובאמצעות ועדות אחרות שמינה השד

 כאמור.
 (ב) מספר חברי ועדה שהם עובדי משרד החינוך והתרבות לא יעלה על רבע

 מכלל חברי הועדה.

 3. ועד החינוך יתכנס בירושלים לפי הזמנת המנהל הכללי במועד שיקבע. כינוס

 4. הזמנה לישיבת ועד החינוך ישלח המנהל הכללי או ממלא מקומו הקבוע בדואר זימון

 לפחות עשרה ימים לפני מועד הישיבה, ויצורף לה סדר היום של הישיבה.

: התייעצות בכתב ו  5. בכפוף לאמור בסעיף 3, תיעשה התייעצות עם ועד החינוך על דדך ז

 (1) המנהל הכללי ישלח לכל אחד מחברי הועד הצעה בכתב לגבי
 העניניט שבהם יש להיוועץ עם ועד החינוך לפי החוק או לפי חוק לימוד

 חובה, תש״ט—1949 2 ?
 (2) לא ביקש תוך 10 ימים מיום משלוח ההצעה לפי פסקה (1) שליש
 מחברי הועד בכתב לכנס את הועד לישיבה, רואים את ההצעה כאילו

 נתקבלה בחיוב.

 6. (א) המנהל הכללי או ממלא מקומו ינהל את ישיבות הועד ישיבת הועדה סדרי ישיבות
 תנוהל בידי היושב־ ראש שלה.

 (ב) ישיבת ועד חינוך תהיה חוקית אם נתקיימה במועד שנקבע בהזמנה
ת ; אם במועד שנקבע כאמור לא הופיעו מחצי ו  והשתתפו בה לפחות מחצית מספר חברי
 חברי הועד, תידחה הישיבה ברבע שעה והיא תתקיים באותו מקום ותהיה חוקית בכל

 מספר משתתפים.

 (ג) הצעות שנתקבלו בכל ישיבה יירשמו בידי מזכיר שימנה המנהל הכללי
 והן יובאו בפני השר ויישלחו לכל חברי הועד לא יאוחר מעשרה ימים לאחר הישיבה.

 מילוי מקומם
 של הברים

:  7. (א) חברותו של אדם בועד החינוך פוקעת בכל אחת מאלה

 (1) נפטר! י

 (2) התפטר בהודעה בכתב שמסר ליושב ראש!

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 137; תשכ״ט, עמ׳ 176.

 2 ס״ח. תש״ט, עמ׳ 287.
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 (3) נבצר ממנו למלא את תפקידו!

 (4) הורשע בעבירה שיש עמה קלון ן

 (5) נעדר מישיבות הועד שלוש ישיבות רצופות שלא מסיבת שירות
 במילואים בצבא הגנה לישראל או מסיבת מחלה ולא הודיע מראש על כך

 ליושב ראש.

 (ב) פקעה חברותו של חבר הועד, יבוא תחתיו אדם אחר שמינה השר, באישור
 הממשלה, מתוך אותו סוג של מועמדים שאליו השתייך החבר שחברותו פקעה, ובלבד
 שלא יהיה צורך באישור הממשלה למינוי חבר ועד במקום חבר אחר שחברותו בועדה

 פקעה.

 ביטוי ,8. תקנון ועד החינוך, תשי״ג—1953 — בטל.

 .,השם 9. לתקנון זה ייקרא ״תקנון ועד החינוך, תשל״ה—1974״.

 כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974)
 (חמ 735150)

 חוק התקנים, תער״ג-1953
י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ  א

״ג--  בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי
ד: , שהועברה אלי, אני מכריז לאמו  1953 ב

 1. התקן הישראלי ת״י 169 — ניסן תשל״ד (אפריל 1974) — ברז בית מסגסוגת
 נחושת״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד —

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
;  תל־אביב־יפו

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משדד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 1 סייח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 8 ק״ת 2905, תשל״ב, עמ׳ 1784.

ן י ל ד ן י ר ה  א
 שר החינוך והתרבות

 «כרזה על תקז
 רשמי

 «קומות
 הפקדת התקן
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י י ט י  4. אכדזת תקנים (תקן ישראלי 169 — טבת תשל״ב (דצמבר 1971) ברזים מםגסוגת ב
ם: ברז שופך (ברז יציאה), תשל״ב—1972 2 — בטלה מיום תחילתה  נחושת לקווי מי

 של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 169 — ניסן תשל״ד (אפריל השם
 1974) — ברז בית מסגסוגת נחושת), תשל״ה—1974״.

 א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974) י ׳ צ י י ט ל י ן
הממונה על התקינה

 (  י(חמ 4082ד

 חוק התקנים, חשי״ג-953ן
י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
ר: , שהועברה אלי, אני מכריז לאמו  .1953 ג

 1. התקן הישראלי ״ת״י 6 — סיוון תשל״ד — (מאי 1974) — אריחי רצפה מבטון״
 הוא תקן רשמי. אכרזה על תקן

 רשמי
 2. התקן האמור הופקד —

, י י מ י  (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76, ^
 , הפקדת התקן

 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משדד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים;

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, חיפה

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

, ללא תשלוט, לעיין בו במקומות האמורים.  וכל אדם-זכאי

 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. אכדזת תקנים (תקן ישראלי 6 — סיון תשכ״ב (יוני 1962) — מרצפות רצפה
 מבטון), תשכ״ד—1963 2 — בטלה מיום תחילתה של אכרזה זו.

 5. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 6 — סיוון תשל״ד (מאי 1974) —
 אריחי רצפה מבטון), תשל״ה—1974״.

ן י ל ט י י ׳ צ  א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974) י
) הממונה על התקינה 7 4 0 8 מ 2 ח < 

 תחילה

 ביטול

 1 0״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.
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 חוק התקנים, תער״ג-1953
י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
ר:  11953, שהועברה אלי, אני מכריז לאמו

 1. התקן הישראלי ״ת״י 818 — תשרי תשל״ג (אוקטובר 1972) — חיתולים מכותנה״
 הוא תקן רשמי.

. התקן האמור הופקד — 2 

 (1) במשרד הממונה על,התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ד, 76,
 תל־אביב־יפו >

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משרד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים 1

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משרד המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, הימה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 818 — תשרי תשל״יג (אוקטובר
 1972) — חיתולים מכותנה), תשל״ה-1974״.

 אכדזד, על תקן
 רשמי

 מקומות
 הפקדת התקן

׳ צ י י ט ל י ן  י
 הממונה על התקינה

 א׳ בכסלו תשל״ד, (15 בנובמבר 1974)
 (חמ 74082)

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 חוק התקנים, תער״ג-953ן
י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ  א

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
ר: , שהועברה אלי, אני מכריז לאמו  1953 ג

 1. תקן ישראלי ״ת״י 874 — ניסן תש ל ״ד (אפריל 1974) — תחמישים לאקדח לשיקוע
 פינים״ הוא תקן רשמי.

 אכרזר, על תקל
 רשמי

 1 ס״ח 116, תשי״ג, עמי 30.
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» 

ת י מ ו ק  2. התקן האמור מופקד — מ
 הפקדת התקן

 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, רחוב מזא״ה 76,
 תל־אביב־יפו!

 (2) בלשכת היועץ המשפטי, משדד המסחר והתעשיה, רחוב אגרון 30,
 ירושלים!

 (3) במשרד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז, משרד המסחר והתעשיה, רחוב
 מזא״ה 76, תל־אביב־יפו!

 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון, משדד המסחר והתעשיה, דרך
 העצמאות 82, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב האוניברסיטה, תל־אביב־יפו!

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות. תחילי׳

 4. לאכדזה זו ייקרא. ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 874 — ניסן תשל״ד (אפריל השם
 1974) — תחמישים לאקדח לשיקוע פינים), תשל״ה—1974״.

י ן ל י ט ׳ צ י י  י

 הממונה על התקינה
 א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974)

 >חמ 74082)

 חוק התקנים, תשי״ ג-953 ן
י מ ש ן ר ק ל ת ה ע ז ר כ ל א ו ט י  ב

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—
, שהועברה אלי, הנני מכריז לאמור:  1953 ן

ת תקנים (תקן ישראלי 170 — סיוון תשכ״ב (יוני 1962) — ברזים מסגםוגת ביטול ח כ  1. א
ם: ברז גן), תשכ״ד—1964 2 — בטלה.  נחושת לקווי מי

 2. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת תקנים תקן ישראלי 170 — סיוון תשכ״ב (יוני 1962) — השם
ם: ברז גן) (ביטול), תשל״ה—1974״.  ברזים מםגםוגת נחושת לקווי מי

ן י ל ט י י צ ׳  א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974) י
) הממונה על התקינה י 4 0 8 מ 2 ח ) 

 ם״ת 116, תשי״ג, ««' 30.
 ק״ת 1547, תשכ״ד, «מ׳ 822.
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י מ ו ק ד לסזלטון מ ו ד  מ

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה-965 ן
ת ו י ר י ק מ ו ק ן מ ו נ כ ב ת ח ר ר מ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־16 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !, ולאחר
 התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה למחוז

ר:  חיפה, והמועצות המקומיות קרית ביאליק, קרית־ים וקרית־מוצקין, אני מכריז לאמו

 1. השטח במחוז חיפה שגבולותיו מתוארים בסעיף 2 ובתוספת, יהיה מרחב תכנון מקומי
 הקריות.

 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור הם כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
 בקנה מידה 1:5000 והחתום ביד שר הפנים ביום י״ד בחשון תשלי׳ה (30 באוקטובר

.(1974 

 3. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרד
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה למחוז חיפה• והועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות,
 שדי ויצמן 5, קדית־מוצקין, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 4. צו תכנון ערים (קריות)׳ תשב״ד—1964 2 — בטל.

 5. תחילתו של צו זה הוא ביום השלושים לאחר פרסומו.

 6. לצו זה ייקרא ״צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי הקריות), תשל״ה—1974״.

 קביעת מרחב
 תכנון מקומי

 גבולות מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת העתקי
 התשריט

 ביטול

 תהולה

 השט

 תוסהת
ת ו י ר ה ק י בנ ן ו ו נ כ ת ת ל י מ ו ק מ ה ה ד ע ו ל ה ן ש ו נ כ ח ת ט ת ש ו ל ו ב  ג

( ם י ־ ת י ר , ק ק י ל א י ב ־ ת י ר , ק ן י ק צ ו מ ־ ת י ר ק ) 

: מנקודה המצויה על חוף ים התיכון בפינה הצפונית מערבית של חלקה ן ו פ  צ
 מס׳ 214 בגוש רישום קרקע מס׳ 10444 (נקודה מם׳ 1) דרומה מזרחה לאורך הגבול
 הצפוני מזרחי של ההלקה האמורה עד הפינה המזרחית של אותה החלקה! משם צפונה״
 מזרחה לאורך הגבול המערבי צפוני של גוש רישום קרקע מם׳ 10421 עד לפינה הצפונית־
 מערבית של הגוש האמור, משם לאורך הגבול הצפוני מזרחי של הגוש האמור עד לפינה
 הצפונית מזרחית של הלקה מט׳ 10 של הגוש האמור, משם דרומה מערבה לאורך הגבול
 הדרומי מזרחי של הלקה 10 בגוש האמור עד לפינה הדרומית מזרחית של החלקה האמורה,
 משם מזרחה־דרומה לאורך הגבול הצפוני־מזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 10423, עד
 לנקודה בה ייפגש עם המשך קו הגבול המערבי דרומי של חלקה 31 בגוש 10421 (נקודה
 מס׳ 2). משם צפונה מזרחה עד לגבול המערבי־דרומי של הלקה 31 בגוש 10421. משם
 לאורך הגבולות ־. מערבי, צפוני־מערבי ודרומי של הלקה 31 בגוש 10421. משם
 לאורך הגבול הדרומי, המערבי והצפוני של הלקה 27 בגוש 10421. משם לאורך הגבול הצפוני
 של הלקה 29 בגוש 10421. משם לאורך הגבול הצפוני של גוש 10421 עד לפינה המזרחית־
 דרומית של גוש 10420. משם צפונה לאורך הגבולות המערביים של גושי רישום

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ק״ת תשכ״ד, עמי 673; תשל״א, עמי 243.

 552 קובץ התקנות 3272, י״ב בטבת תשל״ת, 26.12,1974

/ 



נית־מערבית של גוש רישום קרקע מס׳  קרקע מם׳ 10446, 10419, 10417, עד לפינה הצפו
 10417 (נקודה מם׳ 3) ! משם מזרחה לאורך גבולו הצפוני של גוש רישום קרקע מס׳ 10417
 עד לפינה הצפונית־מזרחית של אותו הגוש! משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של גוש
 רישום קרקע מס׳ 10417 עד לפינה הצפונית־מערבית של גוש רישום קרקע מס׳ 10418 !
 משם מזרחה לאורך גבולו הצפוני של גוש רישום קרקע מס׳ 10418 עד לפינה הצפונית־

 מזרחית של הגוש האמור (נקודה מס׳ 4).

: מהפינה הצפונית־מזרחית (נקודה מם׳ 4) של גוש רישום קרקע מס׳ ח ר ז  מ
 10418 לאורך גבולותיהן המזרחיים של גושי רישום קרקע מס׳10446,10445,10419,10418,
 10422 עד הפינה הדרומית־מזרחית של גוש רישום קרקע מס׳ 10422 ; משם דרומה־
 מזרחה לאורך הגבול הצפוני של גוש רישום קרקע מס׳ 10431 עד לפינה הצפונית־מזרחית
 של הגוש האמור! משם דרומה לאורך גבולו המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 10431
 עד לפינה הדרומית־מזרחית של הגוש האמור (נקודה מס׳ 5) ! משם דרומה־מזרחה לאורך
 הגבולות הצפוניים של גושי רישום קרקע מס׳ 11530, 11551 עד לפינתו הצפונית־מזדחית
 של גוש רישום קרקע מס׳ 11551 (נקודה מס׳ 6); משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של
 גוש רישום קרקע מס׳ 11551 עד לפינה הצפונית־מערבית של חלקה מס׳ 84 של גוש
 רישום קרקע מס׳ 10236 ! משם מזרחה־דרומה לאורך הגבול הצפוני־מזרחי של חלקה מם׳
 84 בגוש רישום קרקע מם׳ 10236 עד לפינה הצפוגית־מזרחית של החלקה האמורה ! משם
 דרומה־מערבה לאורך הגבול המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 10236 עד לפינה הדרומית־
 מזרחית של הגוש האמור!• משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של הגוש האמור עד לפינתו
 הדרומית־מערבית: משם דרומה לאורך הגבולות המזרחיים של גושי רישום קרקע מס׳
 11552, 11556, 11557 עד הפינה הדרומית־מזרחית של גוש רישום קרקע מם׳ 11557 (נקודה
 מם׳ 7) ; משם מערבה לאורך גבולו הדרומי של גוש רישום מס׳ 11557 עד לפינתו הדרומית־
 מערבית של הגוש האמור! משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של חלקה מט׳ 72 בגוש
 רישום קרקע מס׳ 11560 עד לפינה הדרומית־מזרחית של החלקה האמורה; משם מערבה
 לאורך הגבולות הדרומיים של החלקות מס׳ 72, 81, 77, 67, 66, 65, 64 בגוש רישום קרקע
 מם׳ 11560 עד הפינה הדרומית־מערבית של חלקה מס׳ 70 באותו הגוש (נקודה מם׳ 8)¡
 משם דרומה לאורך הגבול המזרחי של גוש רישום קרקע מס׳ 11538 עד לפינתו הדרומית־
 מזרחית של אותו הגוש! משם מזרחה לאורך הגבול הדרומי של גוש רישום קרקע מס׳ 11560
 עד לפינתה הדרומית־מזרחית של חלקה מס׳ 15 של אותו הגוש! משם דרומה בקו ישר עד
 לפינה הצפונית־מזרחית של חלקה מס׳ 50 של גוש 11561 ולאורך הגבולות המזרחיים של
 חלקות מם׳ 50, 44, 43, 42, 64, בגוש רישום קרקע מס׳ 11561 עד לפינה הדרומית־מזרחית
 של החלקה מס׳ 64 בגוש האמור! משם מזרחה לאורך הגבול הצפוני של גוש רישום
 קרקע מס׳ 11590 עד לפינה הצפונית־מזרחית של הגוש האמור! משם דרומה לאורך הגבול
 המזרחי של גוש רישום קרקע מם׳ 11590 עד הפינה הצפוגית־מערבית של גוש רישום
 קרקע מס׳ 11591 (נקודה מס׳ 9)! משם דרומית לאורך הגבולות המזרחיים של הגושים
 11590, 11589 עד לפינה הדרומית של גוש רישום קרקע מם׳ 11589! משם מערבה לאורך
 הגבול הדרומי של הגוש 11589 עד לפינה הצפונית־מזרחית של חלקה 33 בגוש 11588 !
 משם דר ומה־ מערבה בקו ישר בהמשך לגבול המזרחי של חלקה 113 בגוש 11589 לאורך
! משם בזווית ישרה מערבה לאורך 170 מי! משם בזווית ישרה צפונה לאורך ׳  120 מ
! משם בזווית ישרה מערבה עד גבולה המזרחי של חלקה 33 בגוש 11589 ! משם  108 מי
 דרומה־מערבה לאורך הגבול המזרחי של חלקה 33 בגוש 11589 עד לפינה הדרומית־
 מזרחית של החלקה האמורה! משם מערבה עד לפינה המערבית־דרומית של החלקה האמורה

 (נקודה מס׳ 13).
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: מנקודה מס׳ 13 צפוגה־מזרחה לאורך גבולותיהם המערביים של גושי ם ו ר  ד
נית־מערבית של חלקה מס׳ 11  רישום קרקע מס׳ 11589, 11590, 11561 עד הפינה הצפו
 בגוש רישום קרקע מם׳ 11561 (נקודה מס׳ 14)! משם צפונה־מערבה דרך חלקות 94, 91
 לאורך גבולותיהן הדרומיים של חלקות מס׳ 95, 101, 56, 50, 49, 48, 46,47, 45, 44, 43,
 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 178׳ 179 בגוש רישום קרקע מס׳ 11583¡ משם
נית־מערבית  לאורך הגבול הצפוני־מערבי של חלקה מם׳ 175 בגוש 11583 עד לפינה צפו
 של החלקה האמורה! משם בקו ישר צפונה־מערבה דרך חלקה מס׳ 185 עד לפינה הדרו־
 מית־מזרחית של חלקה מס׳ 103 בגוש 11563 ! משם לאורך הגבול המזרחי של החלקה
 האמורה עד לפינה הדרומית־מערבית של חלקה מס׳ 143 באותו הגוש עד הפינה הצפונית
 של חלקה מס׳ 132 בגוש רישום קרקע מס׳ 11583 ! משם צפונה לאורך הגבולות המערביים

 של חלקות מס׳ 143, 144, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 33
 בגוש רישום קרקע מם׳ 11563 עד הפינה הצפונית־מזרחית של חלקה מס׳ 131 בגוש
 האמור! משם מערבה לאורך הגבול הדרומי של הלקה מם׳ 141 בגוש רישום קרקע מס׳
 11563 עד לנקודת פגישה עם המשך קו הגבול המערבי של חלקה 43 בגוש 11570 ! משם
 צפונה לאורך המשך הקו האמור עד הפינה הדרומית־מערבית של הלקה מם׳ 43 בגוש
 רישום קרקע מם׳ 11570 ! משם צפונה לאורך הגבולות המערביים של חלקות מם׳ 43, 45,
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 בגוש רישום קרקע מס׳ 11570 עד הפינה
 הצפונית־מערבית של חלקה מס׳ 57 באותו הגוש! משם מערבה לאורך הגבולות הדרומיים
 של החלקות מס׳ 60, 61, 62, 63, 64, 65 בגוש רישום קרקע מס׳ 11570 עד הפינה הדרומית־
 מערבית של חלקה מס׳ 65 באותו הגוש! משם צפונה־מערבה לאורך הגבולות הדרומיים
 של חלקות מס׳ 66, 19, 3 בגוש רישום קרקע מס׳ 11570 עד הפינה הדרומית־מערבית של
 חלקה מס׳ 3 בגוש האמור (נקודה מס׳ 15) ! משם צפונה־מזרחה לאורך הגבול המזרחי של
 גוש רישום קרקע מם׳ 11569, 10427 עד הפינה הצפונית־מזרחית של גוש 10427 ! משם
נית־מערבית של גוש 10427 !  מערבה לאורך הגבול הצפוני של גוש 10427 עד לפינה הצפו
 משם מערבה לאורך הגבול הצפוני של הלקה מס׳ 1202 בגוש רישום קרקע מס׳ 10444
 עד הפינה הצפונית־מערבית של החלקה האמורה! משם דרומה לאורך הגבולות המזרחיים
 של חלקות מם׳ 218, 456, 1066 בגוש רישום קרקע מם׳ 10444 עד הפינה הדרומית־מזרחית
 של חלקה 1066 בגוש 10444 ! משם דרומה־מערבה עד הפינה הדרומית־מזרחית של חלקה
 מס׳ 154 בגוש רישום 11567 ! משם מערבה־צפונה לאורך הגבולות הדרומיים של חלקות
 154, 5, 6 בגוש 11567 עד הפינה המערבית־דרומית של חלקה מס׳ 6 בגוש 11567, על

: ים התיכון. ב ר ע נקודה מס׳ 16. מ ) ן כו ת הים התי פ  ש

״ד בחשון תשל״ה(30 באוקטובר 1974) ש ל מ ה ה ל ל  י
) שר הפנים M 7 6 5 8 5 0 < 

 פקודת העיריות
וב ר בי ב ד ד ב ו ד ש א ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת עירית אשדוד
: ה  חוק עזר ז

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לאשדוד (ביוב), תשל״א—21971 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), במקום הגדרת ביוב יבוא:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 8, עמ״ .197 2 ק״ת תשל״א, עמי 553.
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 ״״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף וכן מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי
 שתיה׳ ומיתקנים אחרים.״

א: בו  2, במקום התוספת לחוק העזר העיקרי י

 (סעיפים 2 ר3)

 בתוספת זו —
/ ״אזור מגורים א׳ 1״, ״אזור מגורים בי״, ״אזור מגורים ג׳״, ״  ״אזור מגורים א
 ״אזור מגורים• ד׳״, ״אזור מגורים מיוחד״, ״אזור מסחרי ויחידה מסחרית״,
 ״אזור בנינים ציבוריים״. ״אזור לפיתוח שפת הים״, ״אזור מלאכה ותעשיה
 זעירה״, ״אזור תעשיה״, ״תעשיה ואחסנה הקשורה בעורף הנמל״ ו״מגרשים
 מיוחדים למבנים מיוחדים״ — כמשמעותם בתכניות בנין ערים מפורטות
 המאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, בתחום

 עירית אשדוד, כפי שהן בתוקף ביום הטלת היטל הביוב.

ת ו ר י ל ל ב ט י ה  ה

 ביב מאסף כולל מיתקנים

 לכל מ״ר של
 בנין או תוספת
 לבנין קיים בכל

 קומותיו של הבנין
 לפי מידות חוץ

 לכל מ״ר
 קרקע (כולל
 קרקע עליה
 עומד בנין)

 לכל מ״ר של
 בניה או תופפת
 לבנין קיים בכל

 קומותיו של
 הבנין לפי
 מידות חוץ

 לכל מ״ר של
 קרקע (כולל
 קרקע עליה
 עומד בנין)

 1. אזור מגורים א׳ 0.32 2.50 0.48 3.30

 2. אזור מגורים א׳ 1 0.32 2.50 0.48 3.30

 3. אזור מגורים ב׳ 0.80 2.50 1.20 3.30

 4. אזור מגורים ג׳ 1.00 2.50 1.50 3.30

 5. אזור מגורים מיוחד 1.00 2.50 1.50 3.30
 6. אזור מגורים ד׳ 1.00 2.50 1.50 3.30

 7. אזור מסחרי ויחידה מסחרית 1.00 2.50 1.50 3.30

 8. אזור בנינים ציבוריים
 (למעט מוסדות תרבות, חינוך

 ודת נכסי עירית אשדוד) 0.32 2.50 0.48 3.30

 9. אזור לפיתוח שפת הים 1.00 פטור 1.50 פטור

 10. אזור מלאכה ותעשיה זעירה 1.00 פטור 1.50 פטור

 11. אזור תעשיה 0.50 פטור 0.75 פטור

 12. מגרשים מיוחדים למבנים
 מיוחדים 0.50 פטור 1.50 פטור
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 תחילתו של חוק עזר זוז ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (ביוב) (תיקון), תשל״ה-1974״.

.2 

.3 

 תחילה

 השם

ל ק ר י צ י ב  נתאשר. צ
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש עירית אשדוד

 (ח« 8/12)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב א נ ס ־ ו ב א ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומי
, מתקינה המועצה המקומית אבו־סנאן חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

: ה  עזר ז

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לאבו־סנאן(מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1964 3 (להלן —

א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ רי ה עו  שי

 תיאור המלאכה או העפל, המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלייות

 אוטו־משא שמשקלו הכולל בטונות — בעל שתי ריחיים 200
 עד 2 60 בית דפום 120
 למעלה מ־2 עד 5 100 בית מרקחת 300
 למעלה מ־5 עד 10 200 בית קולנוע 200

 למעלה מ־10 250 בית קפה —
 אטליז — בלי בר 100
 עם מקרר 120 עם בר 150
ספת של 25  בלי מקרר 60 עם מכשיר טלוויזיה, תו

 אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר בית ספר לנהיגה 300
 לקוחות — בנק או סניף של בנק 2500

 עד 50 50 גלנטריה 100
ות למכירת —  למעלה מ־50 עד 150 100 חנ

 למעלה מ־150 200 אריגים, בדים וטקסטיל 100
 ביטוח — בשר 100
 סניף 200 דגים 100
 סוכן 100 המרים וכלי בנין 150

 בית־בד — ירקות וטירות —
 בעל ריחיים אחד 60 בסיטונות 200

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמ׳ 256.

 2 •ע״ר 1945, תוספת 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, זנמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144.

 s ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 291.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלירות

 מוסך 150
 מזנון 60

 מסעדה 100
 מחצבה המעסיקה פועלים —

 עד 2 150
 למעלה מ־2 עד 5 500

 למעלה מ־5 עד 10 1000
 למעלה מ־10 עד 15 2000
 למעלה מ־15 י 3000

 מסגריה —
ות מונעות בכוח חשמל 120 נ  עם מכו

נות המונעות בכוח חשמל 75  ללא מכו

 מספרה 80

 מערבל בטון להשכרה 80

 מתפרה 100

 נפח 40

נות כביסה ומקררים 200 ות למכירת מכו כנ  סו

ר דיו 200 י  עו

 קומביין 150
 קבלו -

 כבישים 150

 בניו 150

 לעבודות אחרות 120

 רופא כללי 200

 רופא שיניים או מרפאת שיניים 150

 רופא וטרינרי 100

 רפד 50

 רתר 80

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה 1500

 תעשיה — מפעל או בית חרושת המעסיק
 י עובדים שכירים, כולל מנהל ופועלים,

 שמספרם —
 עד 2 120
 למעלה מ־2 עד 5 200
 למעלה מ־5 עד 10 600

 למעלה מ־10 עד 15 1500
 למעלה מ־15 עד 20 3000

 למעלה מ־20 4000״.

 '״ד (1 באפריל 1974), תחילה

נות 70  בקמעו
 כלי חרסינה 60
 כלי זכוכית 60
 כלי מטבח 80

 מכלת —
נות 200  בסיטו

 בקמעונות, לפי מספר הלקוחות —
 מ־1 עד 50 40.

 למעלה מ־50 עד 100 60
 למעלה׳ מ־100 100

 מכשירי חשמל ותקליטים 150
 ממתקים 60

 משקאות משכרים —
 בסיטונות 150
ות 60 נ  בקמעו

 משקאות לשתיה במקום 100
 נעליים 80

 נפט —
נות 150  בסיטו
נות 80  בקמעו
 סיגריות 60
 ספרים ומכשירי כתיבה 60
 עופות 60
 פלאפל 80

ות במ״ר —  רהיטים, לפי שטח החנ
י 100  עד 50 י
 למעלה מ־50 150

 שמנים ומוצריהם —
 בסיטונות 150
נות 100  בקמעו
 תיקון מכשירי חשמל 80

ת קמח י 80 נ ח  ט
 טרקטור —

 בלי שרשרת 100

 עם שרשרת 200

 מאפיה 100

 •מגהצה 60

 מהנדס או אדריכל 200
 מונית בבעלות מפעילה 200
ת מושכרת 120 י נ ו  ג

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 הוראות מעבר

; אולם כל סכום ששולם על ת ו מ ו ש ר  והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ב
 פי הוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק

 עזר זה.
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 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבו־סנאן (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה—
 1974״.

 השם

י ר ו ם כ ר א  , נתאשר. פ
 כי׳ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית אבו־סנאן

 (חמ 8/2)

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ם י י ח ב ט ת מ י ר ב ב ד ן ב י ל ב ע א ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
ה:  המקומית אעבלין חוק עזר ז

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לאעבלין (בית המטבחיים), תשכ״ה—1964 ־, יבוא ג

 ״תוספת
 (סעיף 19)

 בתוספת זו, ״משקל״ — משקל בהמה חיה.

 שיעור האגרה בלירות

 בעד הסגר בעד בדיקת בעד שימוש
 ושימוש במים הבשר בהדר קירור

 ראש צאן 2 8 2

 ראש חזיר 8 22 2״.

 2. לחיק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאעבלין (בית המטבחיים) (תיקון), השל״ה—1974״.

׳ ג י ח ל ב א ש ש ו  נתאשר. ה
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית אעבלין

 (חמ 8/42)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

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

 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 40, עמ׳ 1347.

 558 קובץ התקנות 3272, י״ב בטבת תשל״ה, 26.12.1974



 פקודת המועצות המקומיות
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ל ב ו כ ש א ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
: ה  המועצה האזורית אשכול חוק עזר ז

ת י י ד ג י  1. , בחוק עזר זה — ד

 ״המועצה״ — המועצה האזורית אשכול !

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
. !  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה וכן אדם

!  שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא יבין כבא־כיח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה

 ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ! י

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
ון!  אדם הגר בבית מלון אי בפנסי

 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע
 • שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר

 ולמעט בית מלאכה או אורווה!

 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה
 אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל מקים עסק או מחסן המשמש יחד עם

 בית המלאכה! •

- לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים  ״אורווה״ -
 בי יחד עם האורווה!

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניידות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים. אפר,
 פירות או ירקות ופםולתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים

ן!  לגרום לכלוך או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בני

 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח כלי אשפי,
 בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב
 הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או המרי בנין.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
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 העברת אשפה

 מתן היתר

 זכות כניסה
 לפועלי המועצה

 כיי קיביי 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או
 לפסולת, לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים
 שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי

 דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא
 ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם אשפה או חמרי בנין לתוך כלי קיבול.

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך, אשפה, זבל או פסולת
 מבנין, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותי
 או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

־  (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו -
לת;  (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסו

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו או ישרפו אשפה, זבל או פסולת 1

 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם!

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך מאת המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לבלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל

 או פסולת ללא הפרעה.

׳ 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה כדי לבדוק אם  סמכויות המ*״

 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי סעיפים 2 או 3,
 רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או

 מאותו מחזיק.

 מסירת הודעות 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ההא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל ארם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשומ הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה ז אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתונים

 יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העבריה.

 עונשין 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ואם עבר

 על הוראות סעיפים 2 או 3, וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב)
 והיתד, העבירה נמשכת, דינו קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה

 לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
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 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשכול (הוצאת אשפה), תשל״ה—1974״. משם

ר צ י מ נ ל י ט ט ה ש  נתאשר. א
 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית אשכול

 (וומ 8/19)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ה ב נ י מ י נ ב ר ל ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת .המועצות המקו
: ה  המקומית בנימינה חוק עזר ז

׳ החלפת  1. במקום התוספת השניה לחוק עזר לבנימינה (מודעות ושלטים), תשי״ב—1952 2
 יבוא • התוספת השניה

 ״תוספת שניה
־9(ב))  (סעיפים 3 (א) ו

 שיעור האגרה

" י י י י  1. מודעה המתפרסמת בקולנוע דרך הארה או הסרטה על בד 1

 לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום שישי (ועד בכלל) או לחלק
 משבוע —

 שקופית, לכל שקופית 10

 סרט, לכל 20 שניות או חלק מהן , 10

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע, לכל 100 ס״מ מרובעים או חלק מהם 10

 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

 (1) מודעה גדולה —
ד שלושה ימים : 10  ע

 לכל יום נוסף 1

 מודעה בינונית —

 עד שלושה ימים 7.50

 לכל יום נוסף 1

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת תשי״ב, עמ׳ 877; תשכ״ז, עמי 1722.
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 שיעור האגרה
 בלירות

 מודעה קטנה —

 עד שלושה ימים 5

 לכל יום נוסף 1

 מודעה זעירה —

 עד שלושה ימים 2.50

נוסף 1  לכל יום.

 (2) דמי הדבקה, לכל טופס מודבק —

 מודעה גדולה .4

נונית 3  מודעה בי

 מודעה קטנה 2

 מודעה זעירה 1

 4. שלט המותקן בשטח התפוס על־ידי עסק, לשנה, כששטח השלט
 במטרים מרובעים —

 עד 1 10

4 עד 1 20 ־  למעלה מ

 למעלה מ־1 עד !1 30

 למעלה מ־*1 עד 2 40

 למעלה מ־2, בעד כל מטר מרובע נוסף או הלק ממנו 20

 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על־ידי עסק, לשנה, כששטח
-  השלט במטרים מרובעים -

 עד £ 30

 למעלה מ־1 עד 1 60

 למעלה מ־1 עד 11 90

1 עד 2 120 !  למעלה מ־

 למעלה מ־2, בעד כל מטר מרובע נוסף או חלק ממנו 60 ״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ה•
 1974״.

ד א ה ל א ו ש  נתאשר. מ
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית בנימינה

 (חמ 8/17)

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

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב נ י מ י נ ב ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית בנימינה חוק  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לבנימינה (מס עסקים מקומי), תשיי׳ז—1957 3 (להלן —־זזוק תיקון התוספת
 העזר העיקרי) —

 (1) בפרט ״מחצבה״, במקום ״5,000״ יבוא ״10,000״ !
/ במקום ״5,000״ יבוא ״10,000״ !  (2) בפרט ״מפעל לאספלט׳

 (3) בפרט ״מפעל לערבול בטון״, במקום ״5,000״ יבוא ״10,000״.

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא מיום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה הוראות מעבר
 לשנת 1974/75 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

ף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת הכספים 1974/75 לגבי עסק פלוני מס סייג  4. על א
 בסכום נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל

 בחוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— השם
."1974 

ה ל א ו א ר ש  נתאשר. מ
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית בנימינה

 (המ 8/2) • ..,!'

 י ו ס ף ב ו ר ג
 שר הפנים

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144.

 3 ם״ח תשי״ז, עמ׳ 752; תשל״ד, עמי 1563.

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב ו ת ע ג ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3 לפקודת
נה המועצה האזורית געתון חוק , מתקי  הרשויות המקומיות (מס עסקים), ״1945 2

ה:  עזר ז

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

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; ם״ח תשל״ד, עמ׳ 144.
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קה התוספת 1. בסוף התוספת לחוקי עזר לגעתון (מם עסקים מקומי), תשכ״ה—1965 3 (להלן —  תי

א: י בו  חוק העזר העיקרי), י
 האגרה בלירות

 ״מפעל לייצור ושיווק של בטון מוכן 5000״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ד באלול תשל״ד (1 בספטמבר 1974).

 הודאות מעבר 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 והוא

 ישולם תוך שלושים יום מפרסום חוק עזר זה ברשומות,׳ אולם כל סכום ששולם על חשבון
 המס לשנת 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי

 חוק עזר זה.

ם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— ש  ה

 1974״.

ז נ ם ג ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ג בהשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש,המועצה האזורית געתון

 (חמ 8/2)

 י ו ם ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 3 ק״ת תשכ״ה, עמי 1637; תשכ״ח, עמי 1094; תשל״ד, עמי 813.

 פקודת המועצות המקומיות
ח מ ו צ ל ה ה ע נ ג ר ה ב ד ל ב ו ב א כ ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
ה:  המועצה המקומית כאבול חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

ל;  ״המועצה״ — המועצה המקומית כאבו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי
!  חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״צמח״ — עץ, שתיל, ש?ח, ניצן, פריחה, פרח או עשב, הנטוע או הצומח ברחוב או בגן,
 או כל חלק מהם!

!  ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־18 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו

 ״גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים
 או צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאיננו גדור ן

 ״רחוב״ — רחוב, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה, וכל מקום ציבורי,
 הנמצאים בתחום המועצה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
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 פגיעה בצמחים
 ברשות הרבים

 כניסה למקום סגור

 משחקים

 טיפוס על עצים

 הכנסת בעלי־חיים

 נהיגת בעלי־היים

 קשירת בעלי״חיים

 השגחה על
 בעלי־חיים

 הוצאות החזקה

 ילדים

 שימוש בסמכויות

 עונשין

 2. לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא
 ישמידו ולא יסיר ממנו את קליפתו, לא יקטוף ממנו פירות או פרחים, לא יתלוש ממנו
 ענפים או עלים, לא ידרוד עליו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות ראש המועצה ולפי

 הוראותיו.

 3. . לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא
 בגן, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות שקבע לכך ראש המועצה:

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

 6. (א) לא ירעה אדם בעלי־חיים, אלא במקומות שקבעה המועצה ולפי הסדר
 שקבעה.

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם הרועה בעלי־חיים בתחום קרקע
 שבחזקתו אם היא מגודרת.

 7. לא יכניס אדם בעל־חיים לתוך גן, ולא יניחו להיכנס לתוכו, פרט לכלב כשהוא
 קשור היטב ועל פיו מחסום.

 8. בעלי־היים העוברים בתהום המועצה, ימנע אותם האדם ששמירתם עליו מלפגוע
 בצמח.

 9. , לא יקשור אדם בעל־חיים, העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה,
 שער או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, וכן לא יעמיד על ידם בעל־

 חיים ולא יניחנו לעמוד על ידם.

 10. (א) לא יניח אדם בעל־חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
 (ב) מצא ראש המועצה בעל־חיים ללא השגחה ברחוב, רשאי הוא לשים את ידו
 עליו ולהחזיקו במקום שהועיד לכך ראש המועצה וחייב להודיע על כך לבעליו לשם

 החזרתו לידיו.

 11. בעל־חיים שראש המועצה שם את ידו עליו ומחזיק בו לפי סעיף 10, לא יוחזר
 לידי בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של לירה

 אחת לכל יום מימי החזקתו.

 12. הממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 13. לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק
 עזר זה.

 14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -•- קנס חמש מאות לירות, ובמקרה
 של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או לאחר הרשעתו.
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 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכאבול (הגנה על הצומח), תשל״ה—1974״.

ן א י ן ר ס ד ח מ ח ו  נתאשר. מ
 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית כאבול

 (חמ 8/44)

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ל ב ו ב א כ ר ל ק עז ו  ח

, מתקינה ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומי
ה:  המועצה המקומית כאבול חוק עזר ז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כאבול!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב אה סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן 1
 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס

 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה
 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות
 מעבר בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או
 המכוון לשמש אמצעי גישה למספד בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות

 שברחוב או בצדי הרחוב.

 מכשול ברחוב 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק

 לרחוב או להפריע לניקויי או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו
 או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון׳ במעקה, כגזוזטרה, בגג או מעל לרחוב,
 כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא־בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי
 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 היתר לבתי קפה 3. ,(א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרבי
ג בית־קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן י י י ו נ ח י  י

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה
 לכל מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.

 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו,
. ( א ) ן ט  זולת אם בוטל לפי סעיף ק

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 4, לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר. שינויים ברחוב

 פתיחת שוחות

 דרכי זהירות
 בכריית שוחה

 נזק לרחוב

 סילוק מכשול
 וביצוע •עבודות

 מסירת הודעות

 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 8. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים
 אדומים בלילה;

 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה
 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם ביותר. .

 7. . המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתד שניתן,
 להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 ..(א) לא יגךום אדם נזק לרחוב.

 (ב) אדם שעבר על הוראת סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק.
.8 

 ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —

 (1) מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את
 המכשול

 (2) מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ר8(ב),
 לבצע את העבודות האמורות.

 (א)

 בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע (ב)
 העבידה שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול

 או לבצע את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה! לא
 מילא אחרי ההוראות שבהודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות

 הסילוק או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל
 עבודה מהעבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב) —־ בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין
 אם לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום! סילק ראש המועצה מכשול
 ברחוב או ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול

 או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע
 בעדו מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן (א).

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא
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 דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים, הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מחט לפחות
 הוא בשפה העברית.

 עונשין 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של

 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה
 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

ם 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכאבול (שימור רחובות), תשל״ה—1974״. ש  ה

ן א י ן ר ס ד ח מ ח  נתאשר. מ ו
 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית כאבול

 (חמ 8/34)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
מס עסקים), 1945  פקודת הרשויות המקומיות ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב י מ ח נ מ ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר זד,:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק העזר למנחמיה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957 3 (להלן —
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 החלפת התוספת

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ רי ה עו  שי

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

2500 
10000 

450 
75 

75 
300 

300 

1500 

3750 

15 — 6 
 מעל 15

 בית קפה, מסעדה, מזנון
 מכירת דגים

נית — נית משא, לכל מכו  הובלה במכו
 עד 6 טון

 מעל 6 טון

ת מכולת ו  חנ

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
 נוסעים בתחום המועצה

 אספקת חשמל

300 

75 
38 

200 

200 

400 

800 
1500 

 אטליז

 טרקטור —
 עם שרשרת

 עם גלגלי גומי

 בית חרושת לגזוז

 בית חרושת לארגזים

 בית מלאכה מכני —
 שאינו מעסיק עובדים

 המעסיק עובדים —
 עד 2

5 — 3 

 ב דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1436, עמ׳ 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2¡ תשל״ד, עמ׳ 44!.

 3 ק״ת תשי״ח, עמ״ 54; תשכ״ט, עמי 350¡ תשל״ג, עמ׳ 1631.
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 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות תיאור המלאכה או העסק המס ביירות

רת בגדים 150 למעלה מ־150,000 עד 300,000 3750  מכי

רת בדים 150 למעלה מ־300,000 עד 500,000 5250  מכי
 מחלבה 225 למעלה מ־500,000 10000

 מאפיה 450 אספקת מימ, בכמות שנתית במ״ע :
 עד 1,000,000 עד 1,000,000 1000

 מחצבת גבס 900
 למעלה מ־1,000,000 2500

 אספקת גז לבישול ולחימום לפי מספר הלקוחות,
 גגריה 225

 אספקת גז לבישול ולחימום לפי מספר הלקוחות,

 לכל 100 לקוחות או חלק מהם קצירת קני סוף 600 לכל 100 לקוחות או חלק מהם 38
 צאן — למעלה מ־150 ראש, לכל ראש 0.15

 שירות הובלות 2000
 צאן — למעלה מ־150 ראש, לכל ראש 0.15

 שיווק תוצרת חקלאית כשההיקף השנתי של
 בקר -

 שיווק תוצרת חקלאית כשההיקף השנתי של
 בקר -

 שיווק תוצרת חקלאית כשההיקף השנתי של
 10 עד 20 ראש 10

 התוצרת בתחום המועצה בלירות הוא — התוצרת בתחום המועצה בלירות הוא —
 21 עד 50 ראש 15

 51 ומעלה, לכל ראש 1.50 עד 100,000 450
 למעלה מ־100,000 עד 300,000 750

, או קבלן משנה, המבצע בתחום המועצה  קבלן
 עבודות בנין, סלילת כבישים, עבודות עפר, ״ למעלה מ־300,000 עד 900,000 1700
חת צינורות או כל עבודה אחרת, שהיקף למעלה מ־900,000 עד 1,500,000 3750  הנ

 עבודתו לשנה בלירות הוא — למעלה מ־1,500,000 10000"

 עד 150,000 1500

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בגיסן תשל״ד (1 באפריל 1974), תחילי׳

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה הוראות מעבר
 בשנת 1974/75, והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל
 סכום ששולם על חשבון המם לשנת 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת 1974/75 לגבי עסק פלוני מס בסכום סייג
 נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל בחוק

 עזר זה.

 5. י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— השם
 1974״.

א ט י ל י ש נ  נתאשר. ב
 ב״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית מנחמיה

 (תמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ס עסקים), 1945 מ  פקודת הרשויות המקומיות ו

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ה ב ש נ מ ר ל ק עז ו  ח

ף 3 לפקודת סעי ו . , 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה , מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר ז  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר למנשה (מס עסקים מקומי), תשי׳׳ז—1957 3 (להלן —
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 החלפת התוספת

 ״תזס&ת

 בתוספת זו —

 ״דרגה״ — הדרגה שקבעה המועצה לצורך חוק עזר זה!

 ״היקף עבודה״ — התשלום הכולל שישולם למבצע העבודה בעד עבודתו, כולל שכר
 עבודה, מחיר מוצרים מוגמרים או מוגמרים למחצה, מהיר חמרים שונים שהשתמש

 בהם בעבודתו.

ה נ ש ס ל מ רי ה עו  שי

 היאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אספקת גז לבישול או לחימום, לפי מספר הלקו־
 חות, ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח
 משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח

 אחד —
 עד 1,000 לקוחות, לכל 100 לקוחות

 או חלק מהם
 למעלה מ־1,000 לקוחות, לכל 200 לקו

ת נוספים או חלק מהם  חו

50 

50 

30 
50 

100 
150 
200 

5000 

1400 

1000 
2000 
3000 

 הובלת משאות, לכל רכב שכושר טעינתו
 בטונות —

 עד 1
 למעלה מ־1 עד 3
 למעלה מ־3 עד 5

 למעלה מ־5 עד 10
 למעלה מ־10

 אספקת חשמל

 בית אריזה לאבוקדו, לבננות, לנשירים, לפר
 חים ותפוחי אדמה, כל סוג מאלה

 בית אריזה לפרי הדר, המעסיק בעונת האריזה
 עובדים —

 עד 50
 51 עד 75

 76 או יותר

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 אוטובוסים, שירותים עירוניים או בין־
 עירוניים, לפי כספר הישובים —

 עו 5
 6 עד 8
 9 עד 12

 13 ומעלה
 אטליז, בישוב המונה נפשות שמספרן —

 עד 250
 251 עד 500
 501 או יותר
 שאינו בישוב

 אספקה, שיווק או הובלה של דלק, מוצרי דלק,
 או שמני סיכה, על ידי ספק, משווק או
 סוכן, לפי היקף הפדיון ברוטו בלירות

 לשנה —
 עד 25,000

 למעלה מ־25,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000 עד 75,000

 למעלה מ־75,000 עד 100,000
 למעלה מ־100,000

 אספקה או הובלה של תוצרת חקלאית או מצרך
 מזון, לפי מספד הישובים —

 עד 2

 3 או יותר

1000 
2000 
3000 
4000 

50 
100 
200 

2000 

300 
700 

1200 
1800 
2400 

400 
800 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; ס״ת 425, תשכ״ז, עמ׳ 2¡ ס״ח 745, תשל״ד, עמי 114.

 3 ק״ת 647, תשי״ז, עמ׳ 282; תשל״ג, עמ׳ 75.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות

 מחצבה, מגרסת אבן, תעשית חצץ, מפעל סיד,
 או מפעל אספלט, לפי היקף הפדיון ברוסו

 . בלירות לשנה —
 עד 50,000 1000
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 2000
 למעלה מ־100,000 עד 250,000 4000
 למעלה מ־250,000 עד 400,000 6000
 למעלה מ־400,000 עד 700,000 8000

 מעל 700,000 10000
נות —  מפעל תערובת, שתפוקתו לשנה בטו

 עד 10,000 1000
 למעלה מ־10,000 עד 30,000 * 2000
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 3000
 למעלה מ־50,000 עד 75,000 4000
 למעלה מ־75,000 עד 100,000 5000
 למעלה מ־100,000 עד 125,000 6000
 למעלה מ־125,000 עד 150,000 8000

 מעל 150,000 10000
 משתלה, ששטחה בדונמים —

 עד 20 500
 למעלה מ־20 עד 50 1000
 למעלה מ־50 עד 100 1500
 למעלה מ־100 2000

 קבלן או קבלן משנה לעבודות בנין, עפר,
 כבישים, מדרכות, חריש, ניקוז, ביוב, סי
 קול, קידוח, הנחת צינורות מים, נגרות,
 צבעות, אינסטלציה סניטרית וכיוצא באלה,
 שהיקף עבודתו בתחום המועצה בלירות

 לשנה —
 עד 5,000 100
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 200
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 600

 , למעלה מ־20,000 עד 30,000 1000
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 1600
 למעלה מ־40,000 עד 70,000 2000
 למעלה מ־000>70 עד 100,000 3000
 למעלה מ־100,000 עד 150,000 4000
 למעלה מ־150,000 עד 250,000 6000
 למעלה מ־250,000 עד 500,000 8000

 למעלה מ־500,000 10000
 שיווק פרי הדר מפרדסים בתחום המועצה

 ששטחם בדונמים —
 עד 200 40
 למעלה מ־200 עד 300 60

 למעלה מ־300 עד 500 100
 למעלה מ־500 עד 1,000 200
 למעלה מ־1,000 עד 1,500 400

 למעלה מ־1,500 1000
ת בנזין או דלק אחר 2000״.  תחנ

 בית חרושת או מפעל תעשיה, לפי היקף הפדיון
 ברוטו בלירות לשנה —

 עד 50,000 600
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 2000
 למעלה מ־200,000 עד 500,000 3000
 למעלה מ־500,000 עד 1,000,000 4000
 למעלה מ־1,000,000 עד 5,000,000 6000
 למעלה מ־5,000,000 עד 10,000,000 8000

 למעלה מ־10,000,000 10000

 בית מלאכה —
 שאינו מעסיק עובדים שכירים 200

 המעסיק עובדים שכירים - 1000

 בית מלון או פנסיון, לכל חדר 60

 בית קירור שקיבולו במ״ע —
 עד 100 750

 למעלה מ־100 עד 1000 1000
 למעלה מ־1000 עד 2000 2000
 למעלה מ־2000 עד 3000 3000
 למעלה מ־3000 5000

 בית קפה, מסעדה, מזנון, או דוכן מכירות
 שדרגתו —

50 1 
300 2 
 3 ומעלה 500

 עיבוד פרדסים, לפי השטח בדונמים של הפרדסים
 המעובדים —

 למעלה מ־50 עד 100 200
 למעלה מ־100 עד 200 500
 למעלה מ־200 עד 300 600
 למעלה מ־300 עד 400 800

 למעלה מ־400 עד 500 1000
 למעלה מ־500 עד 750 2000
 למעלה מ־750 3000
ת סחורות 400  החסנ
ית 100 נ  הסעת נוסעים במונית, לכל מו

ת מכולת בישוב המונה נפשות — ו  חנ
 עד 250 50

 251 עד 500 100
 501 ומעלה 200

 טרקטורים, לכל טרקטור לעבודה בשכר 100

 כריית כורכר או זיפזיף, לכל מטר מעוקב 0.25

 מאפיה, המוכרת ככרות לחם ליום —
 עד 500 500
 501 עד 1000 150
 1001 או יותר 250
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 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על
 חשבון המס לשנת 1974/75 לפי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון המם

 לפי חוק עזר זה.

 4. על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת הכספים 1974/75 לגבי עסק פלוני
 מס בסכום נוסף העולה על 50% מההפרש שבין חמשת אלפים לירות לבין סכום המס שהוטל

 בחוק עזר זה.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל׳יה—
 1974״.

 תחילה

 הוראות מעבד

ם ב ר א ל ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית מנשה

 נתאשר.
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ק ב ר ו ־ ש ל ח נ ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 3 לפקודת
נה המועצה האזורית נחל־שורק חוק , מתקי  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

ה:  עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לנחל־שורק (מם עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3 (להלן —
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 החלפת התוספת

 ״תוספת
ה נ ש ס ל מ רי ה עו  שי

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

 בית חרושת או מפעל המעסיק עובדים
 שמספרם —

 עד 10
 מ־11 עד 20
 מ־21 עד 30

 31 או יותר

250 
400 
500 
800 

 בית מרגוע, לכל חדר 15

500 

350 

 אספקת חשמל

 אספקת מים

 אספקת גז לבישול וחימום, לפי מספר הלקוחות,
 ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משותף, .

 ייחשבו כל 5 נפשות כלקוח אחד, לכל 100
 לקוחות או חלק מהם 40

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115; סייח תשכ״ז, עמי 2; סייח תשל״ד, עמי 144.

 ק״ת תשכ״א, עמי 181; תשכ״ב, עמי 2162; תשל״ב, עמי 145.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור. המלאכה או העסק המס בלירות

 בית מלאכה מכל סוג — קבלן (חברה, מוסד שיתופי, קואופרטיב או
ות המונעות בכוח יחיד) לביצוע עבודות בנין, כבישים, גשרים, נ  שאינו משתמש במכו
 חשמל 80 ביוב, קידוח, סיקול וניקוז, המבצע עבו־

נעות בכוח חשמל — דות בתחום המועצה בהיקף בלירות — ות המו נ  המשתמש במכו
 שאינו מעסיק עובדים 80 עד 5,000 80

 המעסיק עובדים — למעלה מ־5,000 עד 10,000 150
 עד 5 100 למעלה מ־10,000 עד 20,000 400
 מ־6 עד 10 200 למעלה מ־20,000 עד 100,000 600

 11 או יותר 350 למעלה מ־100,000 1000
 מחסן לחמרי בנין 150 קיוסק 50

ניות או טרקטורים 150 שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת  מוסך למכו
 נוסעים בתחום המועצה 500

ניות או טרקטורים  מוסך למכו

 מסעדה, בית קפה או מזנון , 75 תעשיית בלוקים המעסיקה עובדים שכירים —

ת דלק 1000 עד 5 350 ו כנ  סו

 צרכניה 50 למעלה מ־5 500״.

ה ל י ח  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). ת

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1974/75 לפי הוראות מעבר
 חוק עזר זה, והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום
 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1974/75 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ה— השם
 1974״.

ס ו ר ק ג ח צ  נתאשר. י
 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) ראש המועצה האזורית נחל שורק

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לערערה בדבר אספקת מים

, מתקינה המועצה 2 לפקודת המועצות המקומיות ז 3 ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו
: ה  המקומית ערערה חוק עזר ז

א: החלפת התוספת בו  1. במקום התוספת לחוק עזר לערערה (אספקת מים), תשל״ב--1972 ״. י

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1350.
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 ״ת׳סמח
 האגרה בלירות

188 
300 

45 
90 

15 

15 

375 
0.75 

1.50 

0.90 

 אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף (2) (ג)(1)):

 (1) לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה
 לכל יחידת תעשיה

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2
 עולה על ״2

 אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב))

 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

— ( ( ג )  אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ד

 לנכס ששטחו —
 עד חצי דונם

 עולה על חצי דונם לכל מ״ר נוסף
 נוסף לזה —

 בבנין מגורים —
 לכל מ״ר של שטח בניה — לכל קומה

 בבנין שאינו בנין מגורים —
 לכל מ״ר של שטח בניה

.2 

.3 

.4 

 כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מוכן
 להתקנת מד־מים להתקנת מד־מיש

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)):
 מד־מים שקטרו —

ן 75 113  (1) אינו עולה על ״
\ ואינו עולה על ״\ 113 150  עולה על ״

 (3) עול־ על ״1 ואינו עולה על ״•1-1 150 188
225 180 \ \ \ ואינו עולה על ״ \  (4) עולה על ״

 (5) עולה על ״-11 ואינו עולה על ״2 225 285

 (6). עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 285 360
 (7) עולה על ״3 360 450

.5 

 האגרה בלירות

15 

 האגרה המינימלית
 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

1.80 60 

98 

135 

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
 והתקנה מחדש (סעיף 5(ט))

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש ׳-־

: תי  (1) לשימוש בי

 ל־10 מ״ק ראשונים

 ל־6 מ״ ק נוספים

 לכל מ״ק נוסף
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 האגרה למ״ק האגרה המינימלית
 , באגורות בלירות

 (2) לגינות מעובדות — י
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ד, בין החדשים אפ־

 דיל—נובמבר, מעל 10 מ״ק 45

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

 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 45

 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי פריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 60

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 60

 .(5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
  ולכל שימוש אחד שלא פורט במקום אחר בתו

 ספת זו 150 7.50

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 38 4

 מעל הכמות המוקצבת 75

נו רשום ברשיון ההפקה  (ב) לצרכ! שאי
 של המועצה 75 7.50

 (7) לבניה 135 7

 (8) לחקלאות, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה
 של המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 38
 מעל הכמות המוקצבת 75

 האגרה בלירות

 8. אגרת חידוש החיבור (סעיף 11 (ד)) 23״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערערה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1974״. השם

ד ו ע ס ן מ י י ס ו ר ח ד א ק ל ד א ב  נתאשר. ע
 ו׳ בכסלו תשל״ה (20 בנובמבר 1974) ראש המועצה המקומית ערערה

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
ה ל ו פ ת ע י ר י די ע ל י ת ע ו כ ר ד י מ יקו ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ק עז ו ץ ח ו מ י  א

 בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות י, אני מודיע כי מועצת עירית עפולה
, י מדרכות), תש ל ״ד—974! 2  אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות(ניקו

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) י
) שר הפנים י 6 5 0 1  >חמ 5

ת ג ־ ת י ר ת ק י ר י די ע ל י ת ע ו כ ר ד י מ קו י ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ז ק ע ו ץ ח ו מ י  א

, אני מודיע כי מועצת עירית קרית־גת 1 ות רי  בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העי
, י מדרכות), תשל״ד—974! 2  אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות(ניקו

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) י
 (״מ ־76501) שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמ׳ 197; ס״ח 614, תשל״א, עמי 36.

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 756.

 פקודת המועצות המקומיות
ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ די ה ל י ת ע ו כ ר ד י מ קו י ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ק עז ו ץ ח ו מ י  א

ן ו ר ש ־ ה ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י, אני מודיע כי המועצה
 המקומית הוד־השרון אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות),

.  תשל״ד—1974 2

ג ר ו ף ב ס ו  כ׳יג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) י
) שר הפגים . 7 6 5 2 3  >חמ 3

ל א י מ ר ת כ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ י ה ד ל י ת ע ו כ ר ד י מ יקו ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ק עז ו ץ ח ו מ י  א

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות י, אני מודיע כי המועצה
 המקומית כרמיאל אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל״ד—

.21974 

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) י
) שר הפנים 7 6 5 2 3 מ 3 ז ז ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופה חדש 9, עמי 256; ס״ח 614, תשל״א, עמי 36.

 2 ק״ת תשל״ד, עמ׳ 758.
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 פקודת המועצות המקומיות
ה י מ ח נ ת מ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ די ה ל י ת ע ו כ ר ד י מ יקו ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ק עז ו ץ ח ו מ י  א

, אני מודיע כי המועצה 1 ות מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
 המקומית מנחמיה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות),

 תשל״ד—1974 2

ג ר ו ף ב ס ו  כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) י
0 שר הפנים 6 5 2 3 מ 3 ח ) 

ה י ס ד ר ת פ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ די ה ל י ת ע ו כ ר ד י מ יקו ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ק עז ו ץ ח ו מ י  א

, אני מודיע כי המועצה 1 ות מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
 המקומית פרדסיה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות),

 תשל״ד—1974 2

ג ר ו ף ב ס ו  י״א בכסלו תשל״ה (25 בנובמבר 1974) י
) שר הפנים 7 6 5 2 3 מ 3 ח ) 

ד נ ו מ ־ ל ת ת י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ י ה ד ל י ת ע ו כ ר ד י מ קו י ר נ ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ז ק ע ו ץ ח ו מ י  א

, אני מודיע כי המועצה 1 ות מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
ת חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), נד אימצה א  המקומית תל־מו

 תשל״ד—1974 -.

 כ״ג בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1974) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפנים ד 6 5 2 3 מ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256¡ ס״ח 614, תשל״א, עמי 36.

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 758,

ם י ע ג פ ק מ ו ל י ס ה ו א ו ר ב ר ת ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ז ק ע ו ץ ח ו מ י  א
ל ו ב א ת כ י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ די ה ל י  ע

, אני מודיע כי המועצה 1 ות מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
 המקומית כאבול אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק

.  מפגעים), תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  י״א בכסלו תשל״ד.(25 בנובמבר 1974) י
) שר הפנים 7 6 5 2 2 מ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256¡ ם״ח 614, תשל״א, ע«׳ 36.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 1220.

 קובץ התקנות 3272, י״ב בטבת תשל״ה, 26.12.1974



 פקודת המועצות המקומיות
ת פרדסיה י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ם על ידי ה ת בתי תו י גמה בדבר חז ק עזר לדו  אימוץ חו

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות ׳,־ אני מודיע כי המועצה
 המקומית פרדסיה אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים),

 תשל״ב—972! 2

ג ר ו ף ב ס ו  יי׳א בכסלו תשל״ה (25 בנובמבר 1974) י

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256¡ ס״ח 614, תשל״א, עמי 36.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 418.

 תיקון טעות

 בחוק עזר לנתניה (היטל ביוב) (תיקון), תשל־׳ה—1974, שפורסם בקובץ התקנות 3258, תשל״ה,
 עמ׳ 354, במקום החתימה, במקום ״נצרת״ צ״ל ״נתניה״.

ת תשל״ה, 26.12.1974 נ ט ״נ נ  קוגץ התקנות 3272, י

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 320 אגורות




