
 רעגוסות

 קובץ התקנות
ה 3862 22 ביוני 1978 ״ ל ש  יי׳ז בסיךן ת

 עמוד

1554 . . . . . . ות השופטים (תיקון)׳ תשל״ח—1978 .  תקנ

י הסכום לפי סעיף 10(3) לחוק)׳ תשל״ח—1978 1554 ו נ  צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)(שי

ת גמל) (תיקון מס׳ 2), תשל״ח—1978 . 1555 פו ת מס הכנפה (כללים לאישור ולניהול קו ו  תקנ

ת המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה לענין סעיף 9(א)(6) לחוק) (תיקון), ו  תקנ

 תשל״ח^-1978 . 1555

ת הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני) (תיקון), תשל״ח^-1978 . 1556 ו  תקנ

 חוק עזר למסילות הברזל (ואגרות הובלה ותשלומים שונים), תשל״ח—1978 . . . 1556

ת  אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 582 — תמוז תשל״א (יולי 1971) — נטלים לנורות כספי

 , הפועלות בלחץ גבוה), תשל״ח—1978 1562

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר לגבעתיים (מס עסקים עירוני)(תיקון), תשל״ח—1978 1563

 חוק עזר לדימונה (אגרת ביוב), תשל״ח—1978 1564

ק עזר לחולון (רחצה בבריכות שחיה), תשל״ח—1978 1565  חו

ן), תשל״ח—1978 1568  חוק עזר לנצרת (אגרת תעודת אישור)(תיקו

 חוק עזר לנצרת (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ח—1978 1568

1569 . . . .  חוק עזר לנצרת־עילית (אגרת ביוב) (תיקה), תשל״ח—1978 .

 חוק עזר לעפולה (שווקים) (תיקון), תשל״ח—1978 1569

1570 . .  חוק עזר לקרית־ביאליק (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל׳׳ח—1978 . . .

ם עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ח—1978 1570 מ ) ן ג ־ ת מ ר  חוק עזר ל

 חוק עזר לג׳יסר א־זרקא (אגרת תעודת אישור), תשל״ח—1978 1571

ק עזר לשבי־ציון (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ח—1978 . . . . 1572  חו

1572 . . .  חוק עור לשבי־ציון (רשיונות לאופניים) (תיקון)׳ תשל׳׳ת--1978 .



 חוק השופטים, תשי״ג-953 ן

 תקנות השופסימ, תשל״ג-973 ן
ר י דין בערעו ת סדר ו נ ק  ת

ן תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 אני מתקי
:  אלה

 גיס וי תקנות 1־ תקנות 22 ו״23 לתקנות השופטים, תשל״ג—21973 — בטלות.
 22 י־23

ה ברשויות ר ש ת גימלאות לנושאי מ ו נ ק  תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של ת

.  השלטון (סירי דין בערעור), תשל״ח—1978 ג

 יישם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השופטים (תיקון), תשל״ח—1978״.

ד י מ ל ת א ו מ ח (22 במאי 1978) ש ״ ל ש  ט״ו באייר ת
 שר המשפטים

 1 ם״ה תשי״ג, עמי 149; סייח תשכ״ט, עמי 98.
 2 ק״ת תשל־״ג, עמי 1754; תשל״ז, עמי 398.

 3 ק״ת תשל״וו, עמי 1474.

 חוק שירות הצינור (הנגלות לאחר פרישה), תשכ״ט-969ו
ק ו ח ף 10 (3) ל ם לפי סעי ו כ ס ר שינוי ה ב ד ו ב  צ

, תשכ״ט— ת לאחר פרישה) ו ל ב ג ה ר ( ו ב י צ ת ה ו ר י ק ש ף 18 לחו י ע י לפי מ ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
ר: , אני מצווה לאמו ת ס נ כ חה של ה ו הרו ת העבודה ו ד ע ר ו ו ש י א ב  11969 (להלן — החוק), ו

א ״100,000 לירות״. ו ב  שינוי הסכום לפי 1. בסעיף 10(3) לחוק, במקום ״50,000 לירות״ י
 סעיף 10(3) לחוק

 ""יי" 2. תחילתו של צו זה באחד לחודש שלאחר פרסומו ברשומות.

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (שינוי הסכום לפי מעיף
 10(3) לחוק), תשל״ח—1978.״.

ר י מ ל ת א ו מ  כ״ט באייר תשל״ח (5 ביוני 1978) ש
) שר המשפטים 3 ־ ־ 5 3 ם 5 ח  י

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 144.
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 פקודת מס הכנסה

ל מ ת ג ו פ ו ר ולניהול ק ם לאישו י ל ל ר כ ב ד ה ב ס נ כ ס ה ת מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47 ו־243 לפקודת מס הכנסה אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 25(0 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכי׳ד— תיקון תקני, 25
 21964 (להלן — התקנות העיקריות), לפני ״מפעל תעשייתי״ יבוא ״חברה תעשייתית או״.

א תיקון תקנה 34 ו ב  2. בתקנה 34(0(0(0 לתקנות העיקריות, במקום ״בפסקאות משנה (א) ו־(ב)״ י
(0 ו־(ג)״. .  ״בפסקאות משנה (א)

 3. בתקנה 38(א)(4) לתקנות העיקריות, במקום ״בפסקאות (1) ו־(2)״ יבוא ״בפסקאות תיקו! תקנה 38
 (1), (2) ו־(3)״.

ם ש  4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון ה
 מס׳ 2), תשל״ח—1978״.

 כ״ט באייר תשל״ח (5 ביוני 1978)
 (חמ 129—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ק״ת תשכ״ד, עט׳ 1302; תשל״ח, עמ׳ 1330.

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ ח-958 ן

ה מ י א ת ה מ ר ש כ ת ה ח כ ו ה ם ( י כל האדרי ם ו י ס ד נ ה מ ת ה ו נ ק  ת
1 9 7 2 - ב ״ ל ש , ת ( ק ו ח ) ל 6 ) ( א ) ף 9 י ע  לענין ס

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(א)(6) ו־23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—
 1958 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה לענין סעיף תיקון תקנה 1
 9(א)(6) לחוק), תשל״ב—1972 2 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי המלים ״מבין חבריו״

 יבוא ״או שלא מבין חבריו״.

 2. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 2

ת 2. חבר הבוחנים יקבע את דרכי הבחינה, סדריה, מועדה ותוצאותיה.״ ו נ י ח ב יי ה ס  ״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה לעניו השם
 סעיף 9(א)(6) לחוק)(תיקון), תשל״ח—1978״.

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 108; תשל״ב, עמ׳ 118.
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1777.

 ב׳ בסיון תשל״ח (7 ביוני 1978)
 (חמ 563—3)
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1 9 5 8 -  חוק המת השכר, תשי״ ח

־ ארגוני עי ל מקצו פו י טי מ ם ד ו מ י ס ק ת מ ע י ב ת בדבר ק ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א), (3ב) ו־ 31 לחוק הגנת השכר, תשי״ח—1958
 ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני),
, במקום ״אלפיים ושמונה מאות לירות״ יבוא ״חמשת אלפים לירות״.  תשל״ד—1974 2

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו בסיין תשל״ח (1 ביולי 1978).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־
 ארגוני)(תיקון), תשל״ח—1978״.

ץ ל כ א ר ש  ב׳ בסיון תשל״ח (7 ביוני 1978) י
1 שר העבודה והרווחה 3 - 5 6 מ 2 ח ) 

 1 ס״ה תשי״ח, עמי 86; תשל״ז, עמי 218.
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 1486; תשל״ו, עמ׳ 1526.

 פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], חשל״ב-1972

ם שונים י מ ו ל ש ת ה ו ל ב ו ת ה רו ר אג ב ד ק עזר ב ו  ח

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח: חדש], תשל״ב—1972 ג
, אני מתקין  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(0 לחוק יסוד: משק המדינה 2

 חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — י י י ע  י

 ״משא״ — טובין, חבילות ומשק חי, כמשמעותם בפקודה!

 ״תחנת טעינה״ — המקום שבו נטען המשא בקרון, ואם המקום אינו בתחנת רכבת —
 תחנת הרכבת הקרובה ביותר בכיוון הנגדי לכיוון ההובלה!

 ״תחנת פריקה״ — תחנת רכבת שבה נפרק המשא או התחנה הקרובה ביותר אחרי מקום
 הפריקה בכיוון ההובלה;

 ״שירות משולב״ — הובלת משא במסילת הברזל למקומות שאינם קשורים לקו רכבת או
 ממקומות כאלה!

, לרבות יום העצמאות.  ״ימי מנוחה״ — כמשמעותם בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 3

 אגרות הובלה 2. אגרת ההובלה בעד כל אחד מהמשאות המפורטים בחלקים א׳ ו־ב׳ לתוספת, המובל

ת בקרונות שהוזמנו במיוחד לכך (להלן — קרונות מיוחדים) או בשירות משולב, תהיה בשיעור י נ י י ק  ב

 של 4 לירות לכל טונה ובנוסף לכך בשיעור המפורט לצד אותו משא, שיחושב לפי משקל

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 23, עמי 485.
 2 ם״ח תשל״ה, עמ׳ 206.

 3 ע״ר תש״ח, חוס׳ אי, עמ׳ 12.
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 אגרות הובלה
 בשלוחת

 רכבת

 אגרה מינימלית
 לקרונות מיוחדיפ

 אגרת הובלה
 שלא בקרונות

 מיוחדים

 אגרת הובלה
 למכולות

 אגרת הובלה
 לירושלים

 המשא ולפי המרחק שבין תחנת הטעינה ובין תחנת הפריקה! היה משקל המשא פחות
 מהמשקל המינימלי שנקבע לאותו משא בחלק א׳ לתוספת, יראו אותו משקל, לצורך תשלום
 האגרה, כאילו היה המשקל המינימלי האמור! הודאה זו לא תחול על הובלה בשירות

 משולב.

 3. (א) האגרה בעד כל טונה של משא מהמשאות המפורטים בחלק א׳ לתוספת העוברת
 בשלוחת רכבת תהיה בשיעור של לירה אחת לכל טונה וכל ק״מ של אורך השלוחה, אך

 לא פחות מ־5 לירות.

 (ב) לענין סעיף קטן(א) —

 ״שלוחת רכבת״ — קו מסילת הברזל המיועד לטעינה או לפריקה של משא שלא בתחנת
 רכבת!

 ״תהנה מפקחת״ — תחנת רכבת שעובדיה מפעילים את תנועת הרכבות אל תוך השלוחה
 וממנה!

 ״אורך השלוחה״ — אורך מסילת הברזל מציר התחנה המפקחת עד קצה השלוחה או עד
 קצה המסילה הארוכה ביותר שבה•

 4. ׳ האגרה הכוללת לפי סעיפים 2 ו־3 לא תפחת מ־17.50 לירות לטונה לסוגי המשאות
 שבחלק א׳ לתוספת המסומנים באותיות אי, ב׳ או ג׳, ולא תפחת מ־19 לירות לטונה,

 לסוגי המשאות שבחלק א׳ לתוספת המסומנים באות ד׳.

 5. (א) אגרת ההובלה למשא המובל בקרונות משא שלא הוזמנו לו קרונות מיוחדים
 תהיה בשיעור של 50 אגורות לכל 1000 ק״ג או חלק מהם ולכל ק״מ.

 (ב) היה משקל המשא פחות מהמשקל המינימלי שנקבע בחלק ג׳ לתוספת, בטור די,
 יראו אותו משקל, לצורך תשלום האגרה, כאילו היה המשקל המינימלי האמור.

 6. אגרת ההובלה למכולות תהיה כמפורט בחלק ד׳ לתוספת.

 7. בהובלת משא לירושלים יראו כל ק״מ שבין תחנת הרכבת בית־שמש ותחנת הרכבת
 ירושלים כ־2£ ק״מ.

 8. כל משלוח של משא יירשם ובעד רישומו תשולם אגרה של 5.60 לירות.

 אגרת זזשהייוג
 קרון

 9. (א) בעד השהיית קרון לשם פריקה או טעינה לאחר 24 שעות מזמן הצבתו, תשולם
 אגרת השהייה לכל 3 שעות או חלק מהן שלאחר 24 השעות האמורות, בשיעור של 60

 אגורות לכל טונה מקיבולו.

 (ב) קרון שהוצב לפריקה אחרי שעה 12.00 ייחשב לצורך תשלום אגרת ההשהייה
 כאילו הוצב לפריקה בשעה 07.00 של היום שבא אחריו.

 (ג) על משא המובל בשירות משולב לא תחול אגרת השהיית קרון.

 פטור מאגרת
 השהייה בימי

 מנוחה

 אגרה בעד ביטול
 הזמנת קרון

 10. אגרת ההשהייה לא תשולם בעד השהייה שחלה בימי מנוחה אם התחילו ימי המנוחה
 לפני תום 24 השעות הראשונות הפטורות מאגרת השהייה.

 11. בוטלה הזמנת קרון לטעינה, תשולם אגרה של 60 אגורות לכל טונה מקיבולו לכל
 3 שעות או חלק מהן משעת הצבת הקרון לטעינה עד לשעת ביטול ההזמנה.
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 12. בעד ניקוי קרונות הטעונים משאות מהמפורטים בחלק ה׳ לתוספת, בטור א׳ תשולם
 אגרה בשיעור הקבוע לצידו בטור ב׳, אולם אם יוחזר הקרון, לאחר פריקתו, נקי, להנחת

 דעתו של המנהל הכללי, לא תשולם אגרת הניקוי.

 13. שיעורי האגרות לפי חוק עזר זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

 14. חוק עזר למסילות הברזל (אגרות הובלה ותשלומים שונים), תשל״ח—1977 י• —
 בטל.

 אגרת ניקוי
 קרונות

 מס ערך מוסף

 ביטוי

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל (אגרות הובלה ותשלומים שונים),
 תשל״ח—1978״.

 תוספת
ק א׳ ל  ח

 (סעיפים 2 עד 4)

 המציינות
 ל המינימלי

שא
 יג מ

 גרה
 משאות להונה

 המציינות.
 ל המינימלי

שא
 יג מ

 גרה
 משאות להונה

^ ! ; , 
 צ ^ 5 » ״ «

 3 3 ״

 ~ מ

 ^ 11 ־־-־
5 ^ מ ^ וב »5 !^ 3 1 

 אסבסט ומוצרי אסבסט 25 ב מחצבים למיניהם 29 ב

 בד וחוטים כולל כותנה 25 ג מים 22 —

 ברזל עד 6 מטר אורך מכונות ומכוניות 25 ג

 וגלילי ברזל 19 ב מלט ארוז 19 ב -

 מלט בלתי ארוז 24
 ברזל מעל 6 מטר אורך 22 ב

 מלט בלתי ארוז 24 א
 ברזל מעל 6 מטר אורך

 מצרכי מחיה שלא פורטו
 גרעיני מספוא 27 ב

 מצרכי מחיה שלא פורטו
 גרעיני מאכל ושמן

 גרעיני מאכל ושמן 35 ב במקום אחר בחלק זה 25
 במקום אחר בחלק זה 25 ב

 גרעיני מאכל ושמן
 במקום אחר בחלק זה

 דטרגנטים גוזלים 29 ב
 מתכת אל־ברזלית 29 ב

 דלק (במכלים) למעט מזוט
 מתכת אל־ברזלית 29

 דלק (במכלים) למעט מזוט
 כמפורט בחלק ג׳ 40 א סבון ודטרגנטים יבשים 25 ג
 המרי בגין שלא פורטו עמודים 29 ג
 במקום אחר בחלק זה 25 ב עץ כולל בולים 29 ג

 המרים פלסטיים 25 ב צמיגים וגומי 24 ג

 חצץ 22 א צינורות עד קוטר ״6 25 ב .

 צינורות למעלה מקוטר ״6 כימיקלים מוצקים שלא פורטו צינורות למעלה מקוטר ״6 29 ג
 במקום אחר בחלק זה 29 ב

 קופדה 29 ב
 במקום אחר בחלק זה

 קופדה
 כימיקלים נוזלים שלא פורטו

 במקום אחר בחלק זה 29 ב רהיטים, הפצי בית ודואר 25 ג
 כלי קיבול ריקים (כולל שמן סיכה ודלק בחביות 29 ב
 מכלי אריזה) 25 ד ן תאית ונייר 29 ב

 4 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 412.
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 סור ג׳
 שיעור האגרה
 לטונה בלירות

ק ב׳ ל  ח
 (סעיף 2)

 פור ב׳
 המרחק

 טור א׳
 משאות

37.50 
35.65 
76.25 
71.25 
53.75 

116.90 
30.10 
84.10 

 הזיקוק בחיפה לרמלד״ ללוד ולרחובות
 ־הזיקוק בחיפה לבני־בדק ולפתח־תקוה

 ־הזיקוק בחיפה לירושלים
 הזיקוק בחיפה לבאר־שבע ולקרית גת

 ־הזיקוק בחיפה לבית־שמש
 ־הזיקוק בחיפה לנחל צין

 אשדוד לבית שמש
 אשדוד לנחל צין

 מזוט מאזור הנפט ובתי•
 מזוט מאזור הנפט ובתי־

 מזוט מאזור הנפט ובתי

 מזוט מאזור הנפט ובתי־
 מזוט מאזור הנפט ובתי•
 מזוט מאזור הנפט ובתי
 מזוט מבתי־זיקוק בנמל
 מזוט מבתי־זיקוק בנמל

ק ג׳ ל  ח
 (סעיף 5)

 1. סוגי המשאות המצויינים באותיות המפורטות בטורים אי, ב׳, ג׳ ו־ד להלן, משקלם
 המינימלי בקרונות יהיה לפי הקיבול המפורט בטורים אלה לצד הקרונות המפורטים

 בסעיף זה:

 טור א׳ | טור ב׳ | טור ג׳ | טור ד׳

 קרונות שקיבולם בק״ג המשקל המינימלי בטונות לפי סוגי המשאות

 סוג א׳ | סוג ב׳ | סוג ג׳ | סוג ד׳

 (א) הרונות אדגזיימ —
 עד 24,999 הקיבול הרשום 16 10 6

 מ ־25,000 עד 29,999 הקיבול הרשום 22 12 8

 מ־30,000 עד 50,000 הקיבול הרשום 25 16 12

 (ב) .קרונות גלוייפ —

 עד 25,000 (קרונות עץ) הקיבול הרשום 20 12 10

 25,000 (קרונות ברזל) הקיבול הרשום 24 15 12

 מעל 25,000 הקיבול הרשום 28 18 15

 (ג) קרונות משפכייפ —
 כל סוגי משאות למעט גרעינים — הקיבול הרשום

 גרעינים —

 קרונות שקיבולם 40—50 טון— 35 טון

 קרונות שקיבולם 60 טון— 60 טון

 2. כל סוגי המשאות, משקלם המינימלי יהיה כמפורט בטור ב׳ לפי טיפוסי הקרונות
 וקיבולם:
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ם י ח ו ט ת ש ו נ  קרו

 (למעט קרונות להובלת צינורות שקטרם 8 אינטש עד 48 אינטש)
 טור א׳ טור ב׳

 הקיבול בטונות המשקל המינימלי בטונות

12 12 
15 15 
20 25 
25 30 
30 35 
30 40 
40 50 
40 75—51 

100 120 

 צינורות שקטרם 8 אינטש עד 48 אינטש המובלים בקרונות שטוחים:
12 15 
18 35—30 
18 40 
30 60—50 
30 75 

 כלי קיבול ריקים
 עד 30 20
 מעל 30 25

 מכלי דלק ומכלי מים, משקלם המינימלי יהיה כמפורט להלן:

 (א) מכלי דלק: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המכל מוכפל ב־0.685 ק״ג.

 (ב) מכלי מים: מספר הליטרים של כושר קיבולו של המכל מוכפל ב־1 ק״ג.

ק ד׳ ל  ח
 (סעיף 6)

 טור א׳ טור ב׳

 שיעור האגרה בלירות למכולה, של '40

 מכולה הלוך וחזור
 (בכיוון האחד ריקה
 ובכיוון השני מלאה)

 על אותו קרון

 מכולד, ריקה
 (כיוון אחד)

 מכולה טעונה
 קטע ההובלה (כיוון אחד)

(2) (1) 

 מגמל חיפה לתחנות:
 ובכוון ההפוך לגבי (1) ו־(2)

526 263 351 
 קישון/קרית מוצקין/עכו/תל־חנן —

 אזור הנפט בחיפה

 נהריה 417 313 626
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( ך ש מ ה ) ׳ ק ד ל  ח

 עתלית / זכרון יעקב

 בנימינה / חדרה / נתניה

 בני ברק / ראש העין / פתח תקוה

 לוד

 אשדוד / רחובות / יבנה

 אשקלון / קרית גת

 ירושלים

 באר־שבע

 דימונה

 אורון / צפע

 נחל צין

 מנמל אשדוד לתחנות:

 ובכיוון ההפוך לגבי (1) ו־(2)

 אשקלון / רחובות / לוד / יבנה

 בני ברק/ראש העין/פתח־תקוה/קרית גת

 נתניה / חדרה / בנימינה

 חיפה

 גהדיה/קרית מוצקין/עכו/קישון/תל־חגן

 באר־שבע

 דימונה

 אורון / צפע

 ירושלים

 נחל צין

 מתחנת כני ברק לתחנות:

 באר־שבע

 נחל צין

: 1. שיעור האגרה למכולה של ׳20 הוא מחצית האגרה הנקובה לעיל. ת ו ר ע  ה
 2. מכולה ש תובל מלאה או ריקה מנמל פלוני לתחנה כלשהי ולאחר
 שרוקנה או הוטענה, הכל לפי העגין, תובל על גבי אותו קרון
 מהתחנה לנמל אחר — תחושב לפי סיכום הסכומים הנקובים

 בטורים (1) ו־(2) לעיל בניכוי הנחה של 10%.

526 263 351 

626 313 417 

912 456 608 

1000 500 667 

1150 575 766 

1226 613 817 

1020 510 680 

1562 781 1041 

1626 813 1084 

1850 925 1233 

2084 1042 1389 

526 263 351 

626 313 417 

812 406 541 

1150 575 766 

1226 613 817 

1126 563 750 

1226 613 817 

1376 688 917 

640 320 427 

1458 729 972 

792 396 528 

1250 625 833 
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ק ה׳ ל  ח
 (סעיף 12)

 טור ב׳
 האגרה יקרון ביירות

 טור א׳
 המשאות

 כל משא בצובר שהובלתו באותם קרונות אינה קבועה 19

 חביות המכילות שמנים או כימיקלים 19
 בולי עץ 13
 פסולת מכל הסוגים 19

 כל חומר ארוז בשקי נייר או יוטה 7
 חבילות של נייד או תאית 7

י ר י ר פ י צ ב  צ
 המנהל הכללי של מסילות הברזל

 נתאשר.
 ז׳ בםיון תשל״ח (12 ביוני 1978)

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התחבורה

 חוק התקנים, חשי״ג-953ן

ן רשמי ק ל ת ה ע ח כ  א

 בתוקף הסמכות של שר התעשיה, המסחר והתיירות לפי סעיף 8 לחוק התקנים,
 תשי״ג—1953 !, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. באכרזה זו, ״תקן ישראלי ת״י 582״ — תקן ישראלי ת״י 582 — תמוז תשל״א
 (יולי 1971) — נטלים לנורות כספית הפועלות בלחץ גבוה כפי שתוקן בגליון תיקון לתקן
 ישראלי ת״י 582 — שבט תשל״ז (ינואר 1977) — נטלים לנורות כספית הפועלות בלחץ

 גבוה.

 2. התקן הישראלי ת״י 582 — הוא תקן רשמי.

 3. התקן האמור הופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים
 רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל״ו, עמ׳ 1871.

 4. אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 582 — תמוז תשל״א (יולי 1971) — נטלים לנורות
 כספית הפועלות בלחץ גבוה, תשל״ב—1972 2 — בטלה.

 5. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה.

 6. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 582 — תמוז תשל״א (יולי 1971)
 — נטלים לנורות כספית הפועלות בלחץ גבוה), תשל״ח—1978״.

 אכרזה עי
 תקן רשמי

 מקומות הפקדת
 התקן

 ביטוי

 תחייה

׳ צ י י ט ל י ן  י
 הממונה על התקינה

 י״א באייר תשל״ה (18 במאי 1978)
 (חמ 95—3)

 1 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 30.
 2 ק״ת תשי״ב, עמי 1669.
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 מדוד לשלטון מקדמי

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. בסעיף 2(א) לחוק עזר לגבעתיים, (מס עסקים עירוני), תשכ״ב—1962 3 (להלן — תיקון סעיף 2
 חוק העזר העיקרי), במקום ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה״ יבוא ״בשיעור הנקוב

 בתוספת הראשונה, בתוספת של אחוזים כמפורט להלן:
 שיעור התוספת באחוזים
 היה סכום המס בלירות לשנת המס 1978/79 ולכל

 בשנת הכספים 1977/78 שנת מס שלאחריה

 עד 1000 30

 1001 עד 5000 45

 5001 ומעלה 100

 ובלבד שסכום המם לא יעלה על עשרים אלף לירות.״

 2. תחילתו של חוק עזר זה ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת המס הוראות מעבר
 1978/79 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות: אולם כל סכום
 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1978/79 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ח— השם
 1978״.

ן מ ז י י ר א ק ב ו  ק
 ראש עירית גבעתיים

 נתאשר.
 , כ״א באייר תשל״ח (28 במאי 1978)

 (חמ 8/2)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 עייר 1945, תום׳ 1, עמי 115; ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2; תשל״ד, עמ׳ 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1961; תשל״ה, עמי 934; תשל״ז, עמי 743 ועמי 1804.
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 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962
ת ביוב ר ג ר א ב ד ה ב נ מו ק עזר לדי ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות׳, וסעיפים 37, 38 ו־39
 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962. ״, מתקינה מועצת עירית דימונה חוק

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

i ״העיריה״ — עירית דימונה 

ן או ל ו ך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כ י מ ס י שהוא ה  ״ראש העיריה״ — לרבות מ
 מקצתן 5

ק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה. י ז ח מ  ״מחזיקי׳ — ה

 2. מהזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

 3 ראש העיריה ישלח הודעה לחייב, המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

נה(אספקת מו  4. אגרת הביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לדי
 מים), תשל״ו—1976 3.

 5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה או לידי אהד מבני משפחתו
 הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה! 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 העיריה, שלפחות

 אחד מהם הוא בשפה העברית.

 משלוח הודעה
 לחייב

 מועד תשלום
 האגרה

 מסירת הודעה

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (אגרת ביוב), תשל״ח—1978״.

70 
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 תוספת
 (סעיף 2)

ר מעוקב של מים הנצרכים, ט  שיעור אגרת הביוב לכל מ
 למעט מים לגינון, חקלאות ובניה:

 למגורים, מוסדות ומשרדים

 למפעלים, מלאכה, תעשיה

ו ד ר ן ל ו מ ר  ע
ש עירית דימונה א  ר

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978)

 (וזמ 18-־י8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96¡ תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 1801.

 1564 קובץ התמנות 3862. י״ז בסידן תשל״ח, 22.6.1978



 פקודת העיריות

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד-964 ן

ה י ח ת ש כו ה בברי צ ח ר ר ב ד ן ב לו ק עזר לחו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת ־עיריות י, וסעיף 6
, מתקינה מועצת עירית חולון חוק עזר זה:  לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 2

 1. בחוק עזר זה — הגירות
 ״שטח בריכות״ — בריכות השחיר. הנמצאות בתחום העיריה לרבות השטח, המבנים

 והמיתקנים המיועדים לשמש את הבריכה ואת המתרחצים בה!

 ״העירית״ — עירית חולון;

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

 ״פקח״ — אדם שראש העיריה מינה אותו בכתב להיות פקח בשטח הבריכות;

 ״מפגע״ — כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו, או נוחיותו של אדם;

 ״מציל״ או ״מציל אחראי לבריכה״ — כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (בריכות
, שראש העיריה או בעל בריכת השחיה מינה אותו  שחיה מוכרזות), תש״ל—1970 3

 בכתב ־,

 ״ילד״ — ילד או ילדה בגיל צעיר מ־13 שנים, זולת אם נאמר אחרת בחוק עזר זה;

 ״בעל חיים״ — לרבות בקר, כבשים, עזים, סוסים, חמורים, עופות בית, חתולים, כלבים
 וקופים, ולמעט כלבים המשמשים להולכת עיוור;

 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה ׳•, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה
 13 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961«, ורכב של העיריה כשהם נהוגים בידי אדם

 לצורך מילוי תפקידו;

 ״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב מנועי, לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל, למעט עגלת
 ילדים ועגלת נכים.

 2. (א) לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה. בגדי רחצה

 (ב) לא יתרחצו בשטח הבריכות אשה, ילדה או גבר שהוא, לדעת הפקח, בעל
 ,שיער ארוד אלא כשהם חובשים כובע־ים.

 (ג) לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכות, אלא במקומות שייחדה לכך
 העיריה.

 3. (א) העיריה רשאית לקבוע בשטח הבריכות

 (1) מקומות שבהן הרחצה אסורה;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ס״ח תשכ״ד, שמ׳ 172.

 3 ק״ת תש״ל, שמי 1725; תשל׳׳ו, עמי 173 ועמי 1155.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 5 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמי 699.

 מקומות המיועדים
 לרחצה
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 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי םפר, לגני ילדים, למעונות ילדים או
 לבתי תינוקות;

 (3) מקומות מיוחדים לקיטגות, למשחקים או לספורט;

 (4) מקומות מיוחדים להוראת שחיה.

 (ב) ראש העירית יפרט במודעות, לגבי כל מקום שקבעה העיריה על פי סעיף
 קטן(א), שעות רחצה ותנאים מיוחדים אחרים.

 (ג) לא יימצא אדם בשטח הבריכות, לא יתרחץ, לא ישחק ולא יעסוק שם
 בספורט, שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) ולא יתיר למבוגר או לילד

 עד גיל 15 המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.

 4. (א) לא יעסוק אדם ברוכלות בשטח הבריכות, אלא על פי היתר בכתב מאת
 ראש העיריה.

 (ב) ראש העיריה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו או להתנותו
 וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 5. לא יעמיד אדם בשטח הבריכות כסא מרגוע, אוהל או מחסה, אלא ברשות הפקח.

 6. (א) לא יקים אדם רעש בלתי סביר בשטח הבריכות.

 (ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב למנעם מהקמת רעש בלתי סביר
 כאמור בסעיף קטן(א).

 7. (א) לא יביא אדם לשטח הבריכות — פרט למקום שייעדה לכך העיריה —
 בעלי חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.

 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כלב להולכת עיוור, ובלבד שלא יוכנס לשטח
 המשמש לרחצה.

 8. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע בשטח הבריכה ולא יתיר למבוגר
 או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.

 (ב) לא יעשה אדם צרכיו בשטח הבריכה, אלא במקומות שייעדה לכך העיריה.

 (ג) לא יכניס אדם בקבוקי זכוכית לשטח הבריכה, למעט בקבוקים הנמסרים
 לשתיה במקום בתוך שטח המזנון או ליד דלפקו.

 9. (א) ראש העיריה יורה להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה, להחזיקן ולסגרן.

 (ב) מי שקיבל אות אזהרה או הוראה ממציל או מפקח למניעת סכנה לעצמו
 או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והגקיון בשטח הבריכות,

 יציית להם.

 (ג) לא ישתמש אדם, שאינו מציל או פקח, בחגורות הצלה, במכשירים אחרים
 של תחנת הצלה או במשרוקית ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות
 כאמור, ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים מאת מציל, אלא בהסכמתו של פקח

 או מציל.

 10. (א) לא יתראה אדם בזדון, אם הצעקות או העוויות ואם באופן אחר, כנתון
 בסכנה וקורא לעזרה.

ות י נ ו  י

 העמדת כסאות
 מרגוע ואוהלים

 בעלי היים,
 רכב וכלבים

 תחנות הצלה

 איסור לקרוא
 לעזרה ללא צורך

 או לסכן חיים
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 (ב) לא ישחה אדם, לא יצלול ולא יקפוץ באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע
 או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.

 11. לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבן־ איסיי להשתמש
ת בחיטי מזוהם ן ש ע ו ל ! ך ו ק י פ 1 ם , י ר ו ס מ ך ה 1, י ו ל  תיהם או לפגוע בהם בדרך אחרת ולא יתיר למבוגר א

 זאת.

ק  12. לא יגרום אדם נזק לרכוש העיריה, לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה איסור לגרום ״
 שנקבעו בשטח הבריכות על ידי העיריה או לפי הוראותיה ולא יתיר למבוגר או לילד

 המסורים לפיקוחו לעשות כן.

׳ איפור רחצי,  13. החליט מפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל, או בחלק ממנו
 מחמת מצב הבריכות, או מטעמי בטחון, בטיחות או בריאות, יורה לבעל הבריכה או

 לאחראי מטעמו לסגור את הבריכה או חלק ממנה.

 14. (א) הפקח רשאי — סמכויות הפקת
 (1) להוציא משטח הבריכות כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעלי חיים,
 עגלה, דוכן מכירה, מכשירי ספורט, בקבוק זכוכית או כל חפץ אחר העלול
 להפריע לשלומם או לבטחונם של המתרחצים שמשתמשים בו בניגוד

 להוראות חוק עזר זה;

 (2) להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות כדי לגלות אם בוצעה עבירה על
 הוראות חוק עזר זה;

 (3) למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע, לדעתו, במח
 לה מידבקת או שיש על גופו פצעים!

 (4) לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר
 זה.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן(א).

 15. מציל רשאי — סמכות המציל

 (1) לצוות על מתרחץ לצאת מהמים וכן להוציא מתרחץ מהמים, אם
 לדעתו המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים.

 (2) להורות למתרחץ בכל ענין העשוי לדעת המציל למנוע סכנה לחיי
 המתרחץ או לחיי מתרחצים אחרים.

 16. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות. עונשיו

 17. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר. שמירת דינים

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חול! עזר לחולון (רחצה בבריכות שחיה), תשל״ח—1978״. השם

ן ו ל י ס א ח נ  נתאשר. פ
 כ״ז בניסן תשל״ח (4 במאי 1978) ראש עירית חולון

 (חמ 35—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ת ב ר צ נ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה עירית 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 נצרת חוק עזר זה:

 תיקה התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לנצרת (אגרת תעודת אישור), תשל״ה—1974 =, יבוא:

 ״תוסמו!
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה
 בלירות

30 
15 

 א. תעודה —
 (1) בענין הנוגע לקרקעות, לבניגים או לירושות

 (2) בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה 8״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (אגרת תעודת אישור)(תיקון), תשל״ח—1978״.

ה ר ו ׳ ג ר ׳ י ק ג א  ר
 ממלא מקום ראש עירית נצרת

 נתאשר.
 כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978)

 (חמ 6—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשל״ה, עמי 333.

 פקודת העיריות

ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ת ב ר צ נ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 251,250 ו־254 לפקודת העיריות י, מתקינה עירית נצרת
 חוק עזר זה:

, במקום פרט 4 יבוא:  תיקיו התוספת 1. בחוק עזר לנצרת (מודעות ושלטים), תשי״ט—1958 2
 השניה

 ״4. שלט — לכל מטר אורך, או, אם הרוחב ארוך יותר,
 לכל מטר רוחב, או חלק ממטר 37 לירות״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (מודעות ושלטים) (תיקון), תשל״ח—1978״.

ר ה ו י ר ג י י ק ג א  נתאשר. ר
 כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978) ממלא מקום ראש עירית נצרת

 (חמ 17—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשי״ט, עמ׳ 522; תשל״ד, עמי 1653.
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 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ו

ת ביוב ר ג ר א ב ד לית ב ת עי ר צ נ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות י, וסעיפים 37, 38 ו־39
, מתקינה מועצת עירית נצרת עילית  לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לנצרת עילית (אגרת ביוב), תשל״ו—31976, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 האגרה בלירות

 לכל מ״ ק מים למגורים 40
 לכל מ״ק מים לתעשיה 55״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת עילית (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ה— השם
 1978״.

ב א י ר ם א ח נ  נתאשר. מ
 י״ג בניסן תשל״ח (20 באפריל 1978) ראש עירית נצרת עילית

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ס״ח תשכ״ב, עמי 96.

 3 ק״ת תשל״ו, עמ׳ 2409; תשל״ז, עמ׳ 1809.

 פקודת העיריות

קים ו ר שו ב ד ה ב ל ו פ ע ק עזר ל ו  ח

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

, במקום ״20.00 לירות״ תיקון התוספת  1. בתוספת לחוק עזר לעפולה (שווקים), תשל״ז—1976 2
 יבוא ״40.00 לירות״.

 !2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעפולה (שווקים) (תיקון), תשל״ח—1978״. השם

י ר ו ח ן ש ו ש מ  נתאשר. ש
 כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978) ראש עירית עפולה

 (חמ 8/32)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 157.
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 פקודת העיריות

ם י ב ל ל כ ח ע קו ר פי ב ד ק ב י ל א י ב ־ ת י ר ק ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכוןזה לפי סעיפים 250 וי־254 לפקודת העיריות!, מתקינה עירית קרית־
 ביאליק חוק עזר זה:

*ו סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לקרית ביאליק (פיקוח על כלבים), תשי״ח—1958 - —  תי

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:
 ״(א) העיריה תגבה אגרה של 40 לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 6 לירות

 בעד כל לוהית־מספר.״!

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) העיריה תגבה אגרה של 14 לירות בעד כל חיסון נגד כלבת״.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ביאליק (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ח—
 1978״.

ר נ י ל ר י ק ב  נתאשר. צ
 כ״ז בניסן תשל״ח (4 במאי 1978) ראש עירית קרית־ביאליק

 (חמ 13—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 904; תשל״ו, עמי 1905.

 פקודת העיריות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

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

, וסעיף 3 לפקודת הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י
, מתקינה מועצת עירית רמת־גן חוק עזר זה:  המקומיות (מס עסקים), 1945 2

, בסעיף  תיקיו סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק עזר לרמת־גן (מס עסקים עירוני), תשל״ז—1977 3

 קטן (א) —
 (1) במקום ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה, ובלבד שסכום המס לא
 יהיה פחות ממאתיים לירות״ יבוא ״בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה בתו־
 ספת של 35% אם סכום החיוב הוא עד אלף לירות ו־50% אם סכום החיוב!
 עלה על 1,000 לירות, ובלבד שסכום המס לא יהיה פחות מ־270 לירות״;

 (2) בסופו יבוא: ״על אף האמור בסעיף קטן זה ישלם כל עוסק בעסקים
 המפורטים בחלק א׳ לתוספת הראשונה בפריטים 50, 60, 71 ו־87ב׳ וכן כל

 העסקים המפורטים בחלק ב׳ את השיעור הנקוב בתוספת הראשונה״.

 נ דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, עמ׳ 197.
 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 115; פ״ח תשכ״ז, עמי 2; תשל״ד, עמי 144; תשל״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשל״ז, עמי 1260.
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 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ג באדר ב׳ תשל׳יח (1 באפריל 1978). תחילה
 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (מס עסקים עירוני) (תיקון), תשל״ח— השם

 1978״.

ד ל ׳ פ  נתאשר. י
 ב״א באייר תשל״ה (28 במאי 1978) ראש עירית רמת־גן

 (המ 2—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת
ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד א ב ק ר ז ־ יסר א ׳ ק עזר לג ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות / מתקינה המועצה
 המקומית ג׳יסד א־זרקא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳יסר א־זרקא.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מת! ריעייי׳

 3. • (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. אגרה

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או
 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לג׳יםר א־זרקא (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1962 2 — בטל. ביטול

_ השם . ח  5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳יסר א־זרקא (אגרת תעודת אישור), תשל״
 1978״.

 ״תוספת
 (סעיף 3) שיעור האגרה

ת , ו י י י  א. תעודה — ב
 (1) בענין הנוגע לקרקעות, לבנינ־ם או לירושות 50

 (2) בכל ענין אחר 25

 ב, העתק תעודה 10״

ש א מ ד ע א ר ו  נתאשר. מ
 י״ג בניסן תשל״ח (20 באפריל 1978) ראש המועצה המקומית ג׳יסר א־זרקא

 (זזמ 8/6)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 1591.
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 פקודת המועצות המקוממת

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ־ ציון בדבר א ק עזר לשבי ו  ח

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית שבי־ ציוץ חוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לשבי־ציון (אגרת תעודת אישור), תשלי׳א—21971,

 יבוא:
 ״תוספת

 (סעיף 3) שיעור האגרה
 א. תעודה — !:לירות
 1. בענין הנוגע למקרקעין או למבנה 50
 2. בכל ענין אחר 20

 ב. העתק תעודה 10״

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ח—
 1978״.

ס ב ל ו ך נ  נתאשר. ה
 י״ג בניסן תשל״ח (20 באפריל 1978) ראש המועצה המקומית שבי־ציון

 (חמ 6—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 935; תשל״ה, עמ׳ 744.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה

ים י פנ ר רשיונות לאו ב ד ־ ציון ב ק עזר לשבי ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיף 77
, מתקינה המועצה המקומית שבי־ציון חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

 תיקון סעיף 4 1. בסעיף 4(ב) לחוק עזר לשבי־ציון (רשיונות לאופניים), תשכ״ז—1967 יי, במקום

 ״שלוש לירות״ יבוא ״חמש לידות״.

פ 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשבי־ציון (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשל״ח— ש ׳  י
 1978״.

ד ו ל ס ב נ  נתאשר. ה
 י״ג בניסן תשל״ח (20 באפריל 1978) ראש המועצה המקומית שבי־ציון

 (חמ 20—8)

 אני מסכים.
ת י מ ר ע י א ג מ ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים שר התחבורה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 3 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1530; תשל״ה, עמ׳ 1952.

 1572 ־ קונץ התקנות 3862, י״ז נסיה תשל״ח, 22.6.1978

 המחיר 5 לירות נדפס בדפוט הממשלה, ירושלים


