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 חוק קביעת גיל, תשכ״ד-1963
 תקנות הקובעות סוגי בקשות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק קביעת גיל, תשכ״ד-1963 «, ובהתייעצות עם שר
 הבטחון, אני מתקין תקנות אלה:

 1, עם סוג הבקשות לענין סעיף ד לחוק נמנית כל בקשה שהחלטה בה עשויה לכלול
- ן ה  אדם באחת מקבוצות הגילים המפורשות להלן, להוציאו ממנה או לשנות מקומו בה, ו

 (1) מ־17 עד 34 שנים - בגבר:
 (2) מ־17 עד 26 שנים — באשה.

- ח ״ כ ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות קביעת גיל (סוגי בקשות לענין סעיף 7 לחוק), ת
 1968״.

 סוג הבקשות
 שבהן יוזמן

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 ט״ו באדר תשכ״ח(15 במרס 1968)
 (חמ 7300)

 1 טייח תשכ״ד, עמי 7.

 חוק עבודת הנוער, תשי״ג-1953
 תקנות בדבר עבודות אסורות ועבודות מוגבלות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 (ד), 6, 7 ו־42 לחוק עבודת הנוער, תשי״ג-3>־19 י,
 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון החלק 1, בסעיף 4 (ה) לחלק הראשון לתוספת לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות
 הראשון לתוספת מוגבלות), תשי״ד-1954־, במקום:

 ״עבודה בתעשיית -
 (1) גומי,

 (2) חמרים פלסטיים, ובתעשיית מוצרים פלסטיים, שבה עלול העובד
 להיות נתון להשפעת עופרת״

 יבוא:
 ״עבודה בתעשיית גומי,המרים פלסטיים ומוצרים פלסטיים, שבה עלול

 העובד להיות נתון להשפעת עופרת״.

 השם 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)
 (תיקון מסי 2), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י׳ באדר תשכיח(10 במרס 1968) י
 (חמ 75180) שר העבודה

 1 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 115.
 2 ק״ת חשי״ד, עמי 376; ק״ת חשכ״ח, עמי 480.

 1084 שוב״ו התקנות 2200, כ״ח באדר ת׳עכ׳׳ח, 28.3.1868



 חוק הזרעים, תשט״ז-1956
ם ומכירתם. י ל י ת ת בדבר גידול ש ו נ ק  ת

 כתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־4 לחוק הזרעים, תשט״ז-56*!1>, אני מתקין תקנות
 אלה:

 ן. בתקנה 1 לתקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ״ד~1964 2, במקום הגדרת תיקון תקנה 1
 ״שתיל״ יבוא:

 ״״שתיל״ - נטע של עץ פרי, של גפן או של ורדים, שהונבט או פיתח שרשים ונועד
 לנטיעה.״

- השם ח ״ כ ש  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם) (תיקון), ת
 1968״.

י ת ב ם ג י י  ו׳ באדר תשכ-ח(6 במרס 1968) ח
 (חמ 73934) שר החקלאות

 1 סייח 207׳ תשט״ז׳ עמי 97.
 2 ק״ת 1599׳ תשכ״ד׳ עמי 1494.

 פקודת בריאות העם(תקנות בענץ צרכי מזון), 1935
ת משמרים במצרכי מזון דו סו ר י ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 1,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1, לאחר תקנה 8 לתקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה-1965 2 הוספת תקנה 8א
 (להלן - התקנות העיקריות), יבוא:

 ״השימוש בדי־ 8א. לא ישתמש אדם לייצור משקאות חומציים קלים ביסוד המשמר
 במשלאותח"צ"ט די־אתיל פירוקרבונט כנקוב בפריט 4א לתוספת, אלא על פי היתר שניתן,

' י לפי בקשת היצרן, על ידי המנהל ובתנאים שקבע.״ ם , ל  ק

 2, בחלק א׳ של התוספת לתקנות העיקריות - תיקון התוספת
 (1) לאחר פריט 4 יבוא:

 ״4א. משקאות די־אתיל פירוקרבוגט בכפוף
 חומציים לתקנה 8א

 קלים דו תחמוצת הגפרית 80%״;
 (2) בפריט 1, בטור בי, יווסף:

 ״חנקת הנתרן״.

 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון) (תיקון), השם
 תשכ״ח—1968״.

ן , י ב ׳ ז ׳ ג  נתאשר ר
 ל׳ בשבט תשכ׳־ח(29 בפברואר 1968) המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ל י ז ר ל ב א ר ש  (חמ77350) י
 שר הבריאות

 1 עייר 1935׳ תום׳ 1 מם׳ 496׳ עמי 53; ס״ת 352 תשנ״ג, עמי 7.
 2 ק״ת 1670׳ תשב״ה׳ עמי 1123; ק״ת 1978׳ תשכ״ז׳ עמ׳ 1100.

 קובץ התקנות 2200, כ״ח באדר ת^כ״ח, 28.3.1968 1085



 פקודת התעבורה
ת קנם ו ר י ב ר ע ב ד  צו ב

, אני מכריז ומצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־30 לפקודת התעבורה ג

 1. בתוספת הראשונה לצו התעבורה (עבירות קנס), תשכ״ו—1966 2 —
 (1) המלים ״15 לגבי אי ציות לרמזור (למעט הולכי רגל) 50״ — יימחקו!
 (2) במקום ״15 לגבי אי ציות הולך רגל לתמרור או לרמזור 5״ יבוא ״15

 לגבי אי ציות הולך רגל לתמרור, למעט רמזור 5״.

 2. תחילתו של צו זה היא לאחר שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.

 3« לצו זה ייקרא ״צו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), תשכ״ח—1968״.

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 אני מסכים.
 ה׳ באדר תשכ״ח (5 במרס 1968)

 (חט 756103)
א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י

 שר המשפטים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173; ם״דו 367, תשכ״ב, עמי 64: ם״ח 460, תשכ״ה,

 עמ׳ 202.
 2 ק״ת 1840, תשב״ ו, עמ׳ 934.

 תיקו;
 התוספת

 הראשונה

 תחילה

 השם

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
 צו בדבר התאגדותם של נאמני קרן פנחס רוזן למחקר משפטי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה!, וסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948*, אני מצווה לאמור:

 1, שר המשפטים, אחד משופטי בית־המשפט העליון שיתמנה על ידי נשיא בית״המשפט
 העליון, היועץ המשפטי לממשלה, המנהל הכללי של משרד המשפטים, דיקן הפקולטה
 למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים וראש לשכת עורכי־הדין, רשאים להתאגד.

 2, לתאגיד ייקרא בשם ״קרן פנחס רוזן למחקר משפטי״.

 3, מטרת התאגיד היא לממן עבודות בשטח המשפט אשר ייעודן לשפר את שיטת המשפט
 הקיימת בארץ ולקדם את פעולות החקיקה.

 4, הקרן תפרסם מדי שנה כשנה דין וחשבון על פעולותיה.

 5, הקרן תעמוד תחת בקרתו של מבקר המדינה.

- ח ״ כ ש  6, לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (קרן פנחס רוזן למחקר משפטי), ת

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 1968״.

 כ״ג בשבט תשכ״ח(22 בפברואר 1968)
 (חמ 78093)

 רשות להתאגד

 שם התאגיד

 מטרת התאגיד

 דיווח

 בקורת

 הש&

 1 חוקי א״י, ברך אי׳ פרק י״ד׳ עמי 107.
 2 ע״ר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי 1.

 1086 קוב׳( התקנות 2200, ב״ח באדר ת׳עב״ח, 28.3.1,968



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-953ו
 צו בדבר שינוי המקסימום של ההכנסה שלפיה משתלמים דמי בימות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 (א) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953 !, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמוד!

 1. בצו הביטוח הלאומי(שינוי שיעורי דמי הביטוח וכן המקסימום ומינימום של ההכנסה החלפת סעיף צ
 שלפיה משתלמים דמי ביטוח), תשי״ט-21959, במקום סעיף 2 יבוא:

 ״מקסימיט ההכנסה 2. (א) מקסימום ההכנסה לשנה הנקוב בסעיפים 34 (א), 36 (א)
 ו־39(א) לחוק, כפי ששונה על פי סעיף 45 (א) לחוק, יוגדל מיום ג׳

 בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968) ל־־8,400 לירות.

 (ב) מקסימום ההכנסה לחודש הנקוב בסעיף 39 (א) לחוק, כפי
 ששונה על פי סעיף 45 (א) לחוק, יוגדל מהיום האמור בסעיף קטן(א)

 ל־700 לירות.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(שינוי שיעורי דמי הביטוח וכן מקסימום ומינימום השט
 של ההכנסה שלפיה משתלמים דמי ביטוח)(תיקון), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  י״זבאדרתשב״ח(17 במרס1968) י
 (חמ 750302) שר העבודה

 ! ס״ח תשי״ד, עמי 6.
 2 ק״ת תשי״ט׳ עמי 1128׳ ק״ת תשכ״ה׳ עמי 2487.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר סימון גרביים

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

 1. בסעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון גרביים), תשכ״ג—21963, במקום תיסו! סעיף6
 פסקה (5) יבוא —

 ״(5) (א) גרביים שיש בהם פגמים הנראים לעין בלתי מזויינת יסומנו נוסף על
 הפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (4) כלהלן:

 (1) בסימן ״סוג ב״׳ — אם יש בהם אך ורק פגמים אלה, כולם או
 מקצתם, ואין בהם מקום מתוקן על ידי תפירה:

 (א) ההפרש באורך בין שגי הגרביים בזוג גדול מאשר 1.5 ס״מ
 אך אינו עולה על 3 ס״מ!

 (ב) כתם אחד בכותרות הגרב, בםולייתו או בחרטומו!

 (ג) פגט ברציפות הסריגה שאינו עולה על 5 מ״מ בארכו ושלא
 גרם לחור בגרב $

 1 ם״ח 240, תשי׳׳ח עמי 24. . !

 2 נן׳׳ת תשכ״ג, עט׳ 1821 ; ק״ת תשכ״ה, עט׳ 1580.

 הובי( התקנות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.3.1968 1087



 (2) בסימן ״סוג ג׳ ״ — אם יש בהם, בנוסף על הפגמים המותרים בגרביים
 המסומנים בסימן ״סוג ב׳ ״, או בלעדיהם, אך ורק פגמים אלה כולם או מקצתם:
 (א) התפרש באורך בין שני גרביים בזוג גדול מאשר 3 ס״מ אך אינו

 עולה על 4.5 ס״מ%
 (ב) תיקון על ידי תפירה בגוף הגרב אשד ארכו אינו עולה על 0.5 ס״מ!
 (ג) תיקון על ידי תפירה בחלקי הגרב האחרים אשר ארכו אינו עולה

 על 2 ס״מ;
 (ד) כתמים או הבדלי צבע שאינם עולים בגדלם, בכל כיוון, על ס״מ

 אחד בכותרת. בסוליה, בעקב או בחרטום!

 (3) בסימון ״פסול״ -~ אם יש בהם פגמים נוספים על הפגמים המותרים בגר
 ביים המסומנים מסימן ״סוג בי״ או ״סוג ג״׳, או בלעדיהם, ובלבד שהפרש
 באורך, בין שני גרביים של זוג אחד, הקטן מ־1.5 ס״מ לא ייחשב כפגם לענין זה.

 (ב) הסימנים ״סוג ב׳ ״ או ״מוג ג׳ ״ יודפסו בתוך מסגרת מודפסת ששטחה לא יהיה
 קטן מ־3 סמ״ר.• המלה ״סוג״ תודפס מעל לאות המסמנת את הסוג, והאות המסמנת
 את הסוג, דהיינו,,בי״ או ״ג׳״, גבהה יהיה 1.5 ס״מ לפחות. המלה ״פסול״ תצויין על

 כל גרב וגרב! ארכה יהיה 3 ם״מ לפחות וגובה אותיותיה ס״מ אחד לפחות.״

 2. תחילתו של צו זה היא כתום ששים יום מיום פרסומו ברשומות.

 3. לצו זה ייקרא ,.צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון גרביים) (תיקון), תשכ״ח-־
 1968״.

 י״א באדר תשכ״ח (11 במרס 1968)
 >חט 740133)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957
ם י ר כ ש ת מ ו א ק ש ם לייצור מ בי  צו בדבר שימוש בענ

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

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שימוש בענבים לייצור משקאות משכרים),
 תשכ״ז-1967 -• - בטל.

 2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שימוש בענבים לייצור משקאות
 משכרים) (ביטול), תשכ״ח-1968״.

י ת ם ג ב י י  י׳ באדר תשכ-ח(10 במרס 1968) ח
 (חמ 741155) שר החקלאות

 1 ם״ח חשי״ח, עמי 24.
 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 3207.

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 קובץ התקנות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.8.1068



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943,

 (להלן - הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948 2,

 אני מצווה לאמור:

-גהה >• עם תחולת הפקודה ן ו  1, הפקודה תחול על צומת אזור, בו מצטלב כביש מם׳ 13: ראשוךלצי
 כביש מסי 1: תל־אביב-ירושלים », שגבולותיו מסומנים לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ על צומת

 כ/23/2914/א, הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ט בשבט תשכ״ח
 (28 בפברואר 1968). 1

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת העבודות הציבוריות, מחוז תל־אביב רשות לעיין
 והמרכז, רח׳ הרצל 180, תל־אביב, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות בהעתק המפה

 שהמשרד האמור פתוח לקהל.

-גהה ביטול ן ו  3, צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת הדרכים ראשוךלצי
 ותל־אביב-ירושלים: אזור), תשכ״ז—1967= - בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת הדרכים ראשון־ השם
 לציון-גהה ותל־אביב-ירושלים: אזור), תשכ״ח-1968״.

ן ו ל ל א א ג  כיט בשבט תשכיח(28 בפברואר 1968) י
 (חמ 75050) שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305; סייח תשכ״ו, עמי 4.
 2 ע״ר תש״ח׳ תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1747.
 4 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 816.
 5 יק״ת תשכ״ז׳ עמי 2902.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה׳־•), תש״ך-1960
כה״ לסוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

- ך ״ ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), ת
 1960!, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות,
 דרום וסביבות תל־אביב, במקרקעין מסוג ״מתדוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״

 ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספמ
 גוש חלקה שטח החלקה השטח להמרה

 במטרים מרובעים במטרים מרובעיס

324 29617 467 6207 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

1089 

 י׳׳ח באדר תשכ״ח(18 במרס 1968)
 (חמ 70130)

 ! ס׳׳ח 316, תש״ך׳ עמ׳ 92.

 קובץ התקנות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.3.1968



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך~1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ •

- ך ״ ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), ת
 1960!, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות׳
 תל־אביב־־יפו, במקרקעין מסוג ״מתרוכח״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 תופפת

 גוש חלקה שטו? החלקה
 במטרים מרובעים

304 51 6535 

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י״ב באדר תשכ״ח(12 במרס 1968). י
 (חמ 70130) שר המשפטים

 1 0״ח 316׳ תש״ך׳ עמי 92.

 חוק התקנים, תשי״ג-1953
 צו בדבר פטור ממילוי אחרי דרישות תקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף 16 לחוק התקנים, תשי״ג-1953!,
, אני מצווה לאמור:  שהועברה אלי 2

 אי-תחולתהתקן 1. (א) הדרישות בדבר צביעת גוף הגליל בצבע היכר של תכונות הגאזים, שבסעיפים
 4 ו״6.1 לתקן ישראלי ״ת״י 606 - ניסן תשכ״ו (אפריל 1966) - גלילים לגאזים: סימני
ן - התקן), לא יחולו על גלילים לחמצן עד יום ט״ו ל ה ל )  היכר״, שהוכרז כתקן רשמי ג

 בתמוז תשכ״ט (1 ביולי 1969).

 (ב) הדרישות בדבר צביעת הכתף והמכסה של הגליל ובדבר ציון שם הגאז על כתף
 הגליל שבסעיפים 4, 6.2, 6.4 ו־6.7 לתקן לא יחולו על גלילים לחמצן עד יום א׳ בטבת

 תשכ״ט (1 בינואר 1969).

- ח ״ כ ש ם 2. לצו זה ייקרא ׳׳צו התקנים (פטור ממילוי דרישות תקן רשמי ת״י 606), ת ש ׳  י
 1968״.

ט ר ל ב ׳ ג  א׳ באדר תשכ״ח(1 במרס 1968) מ
ל התקינה  (חמ 74082) הממונה ע

 1 ס״ח חשי״ג, עמ׳ 30.
 2 י״פ חשי״ג, ע«׳ 719.

 3 ק״ח תשב״ז, עמי 2789.

 1090 קוב׳ז התקנות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.3.1968



י פל ן פלקו ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

וריות ת אז ו צ ע ו ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 23 לחוק לתיקון
 פקודת העיריות (מס׳ 5), תשכ״ז-1967 2, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 68 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשכ״ח-1968 3(להלן - הצו תיקון סעיף 68
 העיקרי), בסעיף קטן(א), במקום ״אדנינו! רכוש או ארנונה כללית או לא אישר השר את

 הטלתן״ יבוא ״ארנונה״.

 2, במקום סעיף 68א לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 68א
 ״המועד להחלטה 68א. החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה תתקבל לא יאוחר מיום 1

 על אתונות במרס שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.״

 3, בסעיף 69 לצו העיקרי — תיקון סעיף 69

 (1) בסעיף קטן(א), המלים ״באישור השר״ - •ימחקו;

 (2) בסעיף קטן(ב), המלים ״או לפי ערך הקרן שלהם״ והמלים ״באישור
 השר״ - יימחקו.

 4, סעיפים 70 עד 72 — בטלים. ביטול סעיפים
 70 עד 72

 5. (א) צו זה לא יגרע מתקפה של חובת תשלום ארנונות לשנת הכספים 1967/68 שהיתה הוראוחמעבר
 לפני פרסומו.

 (ב) לא יידרש אדם לשלם כארנינת רכוש על בנין לשנת הכספים 1967/68 סכום
 השונה מהסכום השנתי שהיו חייבים לשלם בעד אותו בנין בשנת הכספים 1966/67 והוא אף

 אם ערב פרסומו של צו זה נדרש לשלם סכום אחר.

 (ג) על אף האמור בצו זה, ענין התלוי ועומד לפני ועדת שומה או ועדת עררים
 ביום פרסומו של צו זה ימשיכו לדון בו ויסיימו את הדיון כאילו צו זה לא הותקן.

 6. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), תשכ״ח-1968״. השפ

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח׳ באדר תשכ״ח(8 במרס 1968) ח
 (ח« 8001) שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל/ נוסח חדש 9, תשכ״ה׳ עמי 256.
 2 ס״ח תשכ״ז, עמי 56.

 3 יךת חשכ״ח, עמי 1256.

 >ןוב״ז התלונות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.3.1968 1091
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 פקודת העיריות!

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לחיפה בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, וסעיף3לפקודת הרשויות המקומיות
 (מס עסקים), 1945 2, מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:

 תיקון סעיפים 1, בחוק עזר לחיפה (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשכ״ז-967!3 -
 3׳ 4 ו־ד

 (1) בסעיף 3, במקום ״1966/67 ו־1967/68״ יבוא ״1967/68,1966/67 ו־1968/69״ן.

 (2) בסעיף 4, במקום ״1966/67 ו־1967/68״ יבוא ״1966/67, 1967/68 ו־־1968/69״;

 (3) בסעיף 7, אחרי ״(1 באפריל 1966)״ יבוא נקודה והמלים ״עד יום ב׳ בניסן
 תשכ״ח(31 במרס 1968)״ - יימחקו.

0 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (מם עסקים עירוני) (תיקון), תשכ״ח—1968״. ש ן  י

י ש ו א ח ב  נתאשר. א
 י״ט באדר תשכ״ח(19 במרס 1968) ראש עירית חיפה

 (חמ 874000)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ! דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8׳ תשכ״ד׳ עמי 197.
 2 ע״ר 1945׳ תוס׳ 1 מם׳ 1436׳ עמי 115; ס״ח 485׳ תשב״ז׳ עמי 2.

 3 ק׳׳ת תשכ״ז׳ עמי 1330.

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

 חוק עזר לגן־רוה בדבר מס עסקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת הרשו

, מתקינה המועצה האזורית גךדוה חוק עזר זה:  יות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

, יבוא: ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לגךרוה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1958 3 פ ם י ת ת ה פ ? ח  ה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמי 236.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115•

 3 ק״ת 781, תשי״ח, עמ׳ 985 ; ק״ת 1078, תשכ׳׳א, עמי 506.

 1092 קובץ התקנות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.3.1968



 ״תופפת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העפק המם בלירות
24 
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 הובלה במשאיות, לכל משאית
 מסעדה או מזנון המעסיקים עובדים שמספרם —

 עד 2
 למעלה מ־2, לכל עובד נוסף

 בית הבראה
 הקרנת סרטי קולנוע על ידי קבלן

 סוחר או סוכן הקונה תוצרת, לכל ישוב שהוא
 עוסק בו

 אספקת חשמל
 אספקת מים

 תחנת דלק — לכל משאבה
 כריית כורכר, זיפזיף או חול, לכל מטר

 מעוקב
 קבלן שהיקף עבודתו בתחום המועצה בלירות

 בשנה הוא •ד-
 עד 10,000

 למעלה מ־10,000 — לכל 1,000 לירות
 נוספות או חלק מהן תוספת

 תיאור המלאכה או העטין המט בלירות
 אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקו־
 חות — ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח

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

 מהם 30
 למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות

 נוספים או חלק מהם 30
 צרכניה המעסיקה עובדים —

 עד 3 20
 למעלה מ־3 65

 אוטובוס, שירות עירוני או בין־עירוני 750
 בית אריזה להדרים, לכל תיבה 0.003

 בית מלאכה למסגרות ונגרות 20
 בית מלאכה ממונע על ידי חשמל —

 שאינו מעסיק עובדים 24
 המעסיק עובדים י. 45

 2, על אף האמור בחוק עזר זה, לא ישולם בשנת הכספים 1967/68 לגבי עסק פלוני מס סיינ

 בשיעור העולה על המס החל לגבי אותו עסק בעד שנת הכספים 1965/66 אם בהיקפו, גדלו או

 ממדיו של אותו עסק לא חלה הגדלה לעומת שנת 1965/66, אלא בשיעורים כדלהלן:

 הוראות מעבר

 תחילה

 שיעור התוספת באחוזים
 לשנת 1097/68
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 סכום המס בלירות בשנת
 הכספים 1965/66

 עד 25
 למעלה מ־25 עד 100
 למעלה מ־100 עד 750

 למעלה מ־750 עד 1,500
 למעלה מ־1,500 עד 1,950

 למעלה מ־1,950

 השם

 3* הודאות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1967/68 והוא
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה.ברשומות אולם כל סכום ששולם על פי חוק

 העזר העיקרי בעד שנת 1967/68 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז(1 באפריל 1967).

 5, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגן־רוה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

י נ ב ד ב ן ד י מ י נ  ב
 ראש המועצה! האזורית גךרוה

 נתאשר.
 ה׳ באדר תשכ״ח (5 במרס 1968)

 (חמ 81700)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 סובי* התקנות 2200, כ״ח באדר תשכ״ח, 28.3.1968 1093



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

 חוק עזר לגעתון בדבר מם עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה האזורית געתון חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לגעתון (מס־עסקים מקומי), תשכ״ה—1965 3 (להלן —
 חוק העזרהעיקרי),יבוא:

 החלפת
 התוספת

 ״תופפו!

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
 כריית כורכר או זיפזיף בתחום המועצה —

 בכמות שנתית במ״ק —
 עד 1000 100
 למעלה מ־1000 עד 2000 300
 למעלה מ־2000 עד 4000 600

 למעלה מ־4000 עד 6000 1200
 למעלה מ־6000 עד 8000 1800
 למעלה מ־8000 2000

 מוסך לעבודות חוץ 150

 מחלק קרח או נפט 10
 מחצבה —

 שאין מפעילים בה כח מיכני 150
 שמפעילים בה כח מיכני 500

 מכולת— .
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 50
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 75

 מכלאה לפיטום בהמות — למעלה מ־50 ראש 225
 מסגריה לעבודות חוץ 200
 מספרה 30

 נגריה לעבודות חוץ 200

50 
100 

50 

 צרכנית —
 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים

 קבלן, קבלן משנה, המבצע עבודות חקלאיות,
 עפר, בנין, חפירה, חריש, סיקול, ניקוז, ביוב,
 קידוח, סלילת כבישים או מדרכות, הכשרת
 קרקע, הנחת קווי מים, צבעות, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, ריצוף, נגרות או כל
 עבודות כיוצא באלה — שהיקף עבודתו לשנה,

 בתום המועצה בלירות —
 עד 5000

 תיאור המלאכה או העסק המם בלירות
20 

90 
200 

50 
100 
200 
300 
500 

30 

30 
700 
200 

260 
150 
150 
30 

30 
50 

 אטליז לבשר או עופות
 אספקה או הובלה של דלק — למעט נפט — על
 ידי ספק, משווק או סוכן, לישוב מישובי המו

 עצה — לפי מספר הישובים —
 עד 2

 3 ומעלה
 אספקה או הובלה של לחם, סחורות או מצרכים
 על ידי ספק, משווק או סוכן לישוב מישובי

 המועצה — לפי מספר הישובים —
 I עד 2
 3 עד 4
 5 עד 6

 7 עד 10
 II ומעלה

 אספקת גז לבישול או לחימום על ידי ספק, מש
 ווק, או סוכן, לפי מספר הלקוחות — ובלבד
 שכאשר הגז מסופק למטבח משותף, ייחשבו

 כל חמש נפשות כלקוח אחד —
 עד 1000 לקוחות — לכל מאה לקוחות או

 חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות — לכל 100 לקוחות

 נוספים או חלק מהם
 אספקת חשמל — לצרכנים בתחום המועצה

 אספקת מים — לצרכנים בתחום המועצה
 בית חרושת או תעשיה של —

 ברגים
 מוצרי חשמל

 משקאות קלים
 בית קפה או מסעדה בישוב כפרי

 הובלה במכונית משא, או במיכלית — לכל כלי
 רכב

 כוורות — לכל כוורת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ח, עמי 256.

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

 3 ק״ת 1702, תשכ״ה, עט׳ 1637.
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 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות , תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
 למעלה מ־5000 עד 10000 100 קיוסק או מזנון 30

 למעלה מ־10000 עד 15000 150 שירות אוטובוסים — המקיים תחנות להעלאת
 למעלה מ־15000 עד 20000 200 נוסעים או הורדתם 700
 לכל 1000 נוספות או חלק מהם — שירות טיולים או הולכת נוסעים 100

 תוספת של , . , י• 10 תחנת טרקטורים לעבודות חקלאיות או עבודות
 קייטנה לילדי חוץ 50 עפר 150״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז(1 באפריל 1967). תחילח

 3. על אף האמור בחוק עזר זה לא ישולם בשנת הכספים 1967/68 לגבי עסק פלוני מס סייג

 בשיעור העולה על המס החל על אותו עסק בעד שנת הכספים 1965/66 אם בהיקפו, גדלו או

 ממדיו של אותו עסק לא חלה הגדלה לעומת שנת 1965/66, אלא בשיעורים כלהלן:

 סכום המס בלירות שיעור התוספת באחוזים
 בשנת הכספים 1965/66 לשנת 1986/67

 עד 25 —

 למעלה מ־25 עד 100 25

 למעלה מ־100 עד 750 50

 למעלה מ־750 עד 1,500 75

 למעלה מ־1,500 עד 1,950 100

 למעלה מ־1,950 150

 4. : על אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי, ישולם המס בשנת 1967/68 תוך שלושים י הוראות מעבר

 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, ואולם כל סכום ששולם על חשבון המס בשנת 1967/68

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

ן(מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ח—1968״. העם  S לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתו

י ר ר ה ה מ ל  נתאשר. ש

 י״אבאדרתשכ״ח (11 במרס 1968) ראש המועצה האזורית געתון

 (חמ 81612)

א ר י פ ש . ש ה ם מ י י  ח
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למזכרת־בתיה בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה המקומית מזכרת-בתיה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מזכדת־בתיה 1

 ״בית עסק״ — חנות, משרד, מחסן, מזנון, מספרה, דוכן לרוכלות, בית מלאכה וכל מקום
 אחר בו מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית קפה,

 בית עינוג, בית-מלון, פנסיון ובית מרקחת;
 ״בית אוכל״ — כל מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם

 צריכתם בו במקום, למעט קיוסק, מזנון, בית-מלון, פנסיון ובית קפה;
 ״בית קפה״ — כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לבית קפה על פי

;  פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) 2
 ״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים

;  הציבוריים, 1935 3
 ״בית מרקחת״ — כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לביית מרקחת

 על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן);
, כימי מנוחה, תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 4
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה, וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
 במוצאי ימי מנוחה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה

 וסופו בשעה 05.00 למחרת;
 ״פיתוח״ — לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור,

 לרבות אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכר 5
 ״בעל״ — בעל בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת, בית קפה, או בית עינוג, לרבות שוכרו,

 מנהלו או מחזיקו.

 2. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק, בית אוכל, בית
 קפה או בית עינוג.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה
 באב, מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה, שאין מגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים,
 נגינה ׳וכיוצא באלה, מהתחלת יום המנוחה עד השעה 22.00 ובין השעות 10.00 עד 15.00

 למחרתו לצורך מכירה והגשת אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.

 3. (א)־ בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה
 לפתוח —

 (1) מספרה — בשעות שבין 19.00 לבין 06.00 למחרת וכן במשך כל היום
 בכל יום ב׳ בשבוע בחדשים יולי ואוגוסט.

 (2) חנות לממכר חמדי בנין — בשעות שבין 18.00 לבין 06.00 למחרת

 הגדרות

 סגירת בית
 עסק, בית אוכל,
 בית קפה ובית

 עינוג בימי
 מנוחה

 טנירת בתי עסק
 בימיםשאינם

 ימי מנוחה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ח, עמי 256.
 2 חוקי א״י, כרד ב׳ פרק קמ״נ, עמ׳ 1427.

 3 ע״ר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עמי 49.

 4 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 4, עמ׳ 12.
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 סגירת בתי
 אוכ? ובתי קפח
 בימים שאינם

 ימי מנוחה

 סגירת בתי
 מרקחת

 ע נש י ם

 השם

 (ב)
 ימי מנוחד.

 (ג)

 (3) קיוסק או מזנון לממכר שוקולדה, סיגריות, עתונים או משקאות קרים לא
 משכרים — בשעות שבין 23.00 לבין 06.00 למחרת!

 (4) כל חנות שלא פורשה בפסקאות (1) עד (3) — ביום ה׳ בשעות שבין
 20.00 לבין 06.00 ובימים אחרים בשעות שבין 19.00 לבין 06.00 למחרתו ז אולם
 בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול, חי, י״א וי״ג בתשרי, ז׳ באדר עד ט״ו
׳ בסיון מותר בו — אם חל בשבת — לפתוח  בו, י״א, י״ב ו־י״ג בניסן, ב׳, ג׳ רד

 כל חנות כזאת עד שעה 22.00 ומשעה 05.00 למחרתו!
 (5) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח
׳  חנות, למעט משרה קיוסק, בית חרושת, בית מלאכה ובית עינוג בימים ב׳ דג
 בשעות שבין 14.00 לבין 06.00 למחרתו ומספרה ביום ד׳ בין השעות 14.00 לבין

 06.00 למחרתו.

(א) לא יפתח אדם, ולא ירשה לפתוח — חוץ מערבי  על אף האמור בסעיף קטן
- חנות מכולת, ירקות, פירות, דגים, עופות, בשר, שוקולדה וסוכריות, לחם,

 משקאות משכרים:
 בחורף — בשעות שבין 13.30 לבין 15.30
 בקיץ — בשעות שבין 13,30 לבין 16.00

 בסעיף זה —
 ״חורף״ -י- התקופה שמיום ב׳ בחשון עד יום י׳ בניסן
 ״קיץ״ — התקופה שמיום י״א בניסן עד יום י׳ בחשון.

 הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על בית עינוג, בית מלאכה ובית חרושת
(ב) לא יחולו על חנויות סיטונאים שאינם מוכרים ישר לצרכן.  והוראות סעיף קטן

 4. י בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —
 (1) בית אוכל — בשעות שבין 24.00 לבין 05.00 למחרתו 1

 (2) (א) בית קפה שבו מופסקת כל נגינה בשעה 24.00—בשעות שבין 01.00
 ובין 05.00 למחרתו.

 (ב) בית קפה אחר — בשעות שבין 24.00 ובין 05.00 למחרתו.

 5. לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ובימים שאינם ימי
 מנוחה בשעות שבין 19.00 ובין 06.00 למחרת, ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית
 המרקחת שלו משהגיע תורו לכך לפי תורנות שקבע שר הבריאות בתקנות, בתוקף סמכותו
, ואם לא הותקנו תקנות כאלה — לפי תורנות שקבע  לפי סעיף 47 (ט) לפקודת הרוקחים 5

 ראש המועצה.

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאתים לירות.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למזבדת־בתיה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״ח—
 1968״.

 (ד)

ג ר ז ל . ל ד א ו נ מ  נתאשר. ע
 כ״ו בשבט תשכ״ח (25 בפברואר 1968) ראש המועצה המקומית מזכרת־בתיה׳

א ר י פ ש ש ה • ם מ י י ) ח 8 3 9 6 0 ט 5 ח ) 

 שר הפנים
 5 חוקי א״י, כרד ב׳ פרק י״ג, עמ׳ 1102.
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 תיקון טעות

 בצו מס קניה (סחורות ושירותים),(הטלת מס ושיעורו), תשכ״ח—1968, שפורסם
 בק״ת 2198, תשכ״ח, עמ׳ 1080׳ בתאריך חתימת הצו, במקום ״כ״ו״ צ״ל ״כ״ז״ ובמקום ״26״

 צ״ל ״27׳/

 קובץ התקנות 2200, ב״וו באדר תשב״ח, 28.3,1968
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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