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חוק גימלאות לשרים ,תשי״ז—1957
ת ק נ ו ת בדבר ה ג ש ת ה צ ה ר ו ת והודעות
בתוקף הסמכות לפי סעיף  11לחוק גימלאות לשדים ,תשי״ז— ,* 1957שהועברה
אלי  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

הגשת הצהרות

מקבל קיצבה יצהיר ,לפי דרישתו של החשב הכללי ,כי לא אירע מאורע שיש בו
.1
כדי להשפיע על זכותו לקבל קיצבה או על שיעור הקיצבה המשתלמת לו.

מסירת הודעות

ואלה המאורעות שמקבל הקיצבה יודיע עליהם לחשב הכללי תוך שלושים יום
.2
מיום שאירעו:
) (1קבלת שכר או קיצבה ,שלא לפי החוק ,המשתלמים מאוצר המדינה או
מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף  28לחוק שירות המדינה
)גימלאות( ,תשט״ו— , 1955ושיעורם t
) (2נישואין!
) (3גירושין!
) (4פטירתו של שאיר!
) (5היות ילד או נכד למקבל הכנסה כדי מחייתם ולמםוגלים לכלכל עצמם!
) (6כל מאורע אחר שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל קיצבה או על שיעור
הקיצבה המשתלמת לו.
3

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות גימלאות לשרים )הגשת הצהרות והודעות( ,תש״ך—

.3
1959״.

ל ו י אשכול
שר האוצר

ח׳ בחשון תשי״ט) 9בנובמבר (1959
)חט (72910
ם״ח  ,234תשי״ז ,עמי .168
י״ ,560 9תשי׳׳ח ,עמ׳ .1
סייח  ,188תשם״ ו ,עמי .135

1
2
3

חוק החניכות ,תשי״ג—1953
ת ק נ ו ת בדבר ה ע ב ד ת נער ו ה צ ג ת ת מ צ י ת החוק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק החניכות ,תשי״ג— ? 1953אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תסנה 2א

אחדי תקנה  2לתקנות החניכות )העבדת נער והצגת תמצית החוק( ,תשי״ט—
.1
 , 1959תיווסף תקנה זו:
2

״עבירות

השם

2א .מעביד שלא הודיע לממונה על החניכות על העבדת נער או שלא
הציג תמצית החוק ,דינו — קנם  25לירות.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החניכות )העבדת נער והצגת תמצית החוק( )תיקון(,
.2
תש״ך—1959״.
כ״ח בתשרי תש״ך ) 30באוקטובר (1959
)חמ (750603
1
2

182

מרדכי נמיר
שר העבודה

ס״ח  ,128תשי״נ ,עמ׳ .108
ס״ת  ,909תשי״ט ,עמי .1402
קובין התקנות  ,958י״ח בחשו! תש׳׳ד19.11.1959 ,

חוק החניכות ,תשי׳יג—1953
ת ק נ ו ת בדבר דרכי הבחינות ,ת כ נ י ת ן וסדריהן
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  22ו־ 36לחוק החניכות ,תשי״ג— , 1953אני מתקין
תקנות אלה׳, :
ג

בתקנות אלה
.1
״היום הקובע״ — היום בו התחיל החניך לעבוד במקצוע!
״הממונה על החניכות״ — לדברו? מי שהוסמך על ידיו לצורך תקנות אלה.
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הבחינות הן:
) (1בחינת ביניים ראשונה!
) (2בחינת ביניים שניה %
 .(3).בחינת ביניים שלישית במקצועות בהם נקבעה תקופת חניכות של  4שנים ז
) (4בחינה סופית.
י

.3

הממונה על החניכות.יקבע בהודעה ב כ ת ב  -ל י ,
חנ

ך

ש ד

 ,ק
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ד

א

מועדיהבחי״ת

״

מועדי הבחינות בהתאם להוראות אלה:
) (1בחינת הביניים הראשונה תתקיים בתום עשרה חדשים ,אך לא,יאוחר
:׳:,:׳;•£::£
•  /מאשר בתום חמישה עשר חדשים מהיום הקובע ?״
f
 (2) .בחינת הביניים השניה תתקיים,בתום עשרים ושנים חדשים ,אך לא יאוחר
;•:׳' -''-מאשר בתום עשרים ושבעה חדשים מהיום הקובע;
) (3בחינת הביניים השלישית תתקיים:בתום׳ שלושים וארבעה׳ חדשים׳ אך ל א ; • ' £
יאוחר מאשרבתוםשלושים ותשעה חדשים מהיום הקובע!
;.
) (4הבחינה הסופית תתקיים תוך ששה חדשיםימיום גמר תקופת החניכות•
 ) :. .4א (  0ש ר העבודה ימנה ,על סמך המלצות של:ועדות חניכות,אזוריות ,לכליאזרי
אנשים הזכאים לשמש כבוחנים במקצוע פלוני.,ששמותיהם יפורסמו ברשומות.
)ב(  ,הממונה על החניכות ירכיב מתוך רשימת הבוחנים ועדות הבחינות .כל ועדה

ועדתהבחינו^-

י.

תורכב משלושה חברים לפחות ,ובתוכם היושב ראש.
)ג( אחד מחברי ועדת הבחינות ישהה ליד הנבחן שהות סבירה׳ וידווח לועדה על
ביצוע עבודות הבחינה .בזמן הערכת הישגי הנבחנים יהיו חברי ועדת הבחינות נוכחים.

.5

הבחינות יהיו בנושאים המפורטים בתוספת .מספר השעות לכל בחינה יהיה כפי

תבנית,:׳'
הבחינות י

־ ! ' .
שנקבע בתוספת.
לא יורשה .אדם להתייצב לבחינה׳ סופית אלא אס עמד בבחינות הביניים.
.6

׳!!לכי מבחינות

:הבחינות ייערכו במקום שייקבע על ידי יושב־ראש ועדת הבחינות.

מקום הכהינה

.7

)א(

.8

י  :י

בעת התחלת הבחינה יימסר גליון עבודת הבחינה ויינתן הסבר לכל נבחן.
, ,

. ,

י:

•־׳׳.׳') :ב( .גליון עבודת הבחינה יכלול נושא הבחינה .לפי הצורך יצורפו הוראות ביצוע
ושרטוטים .החומר הדרוש לביצוע עבודת הבחינה יסופק לנבחן ,פרט למקרים בהם תקבע
ועדת הבחינה כי על הנבחן לספק את החמרים.
1

.ם״ח  , 128תשי״ג ,עט׳ . .108

:

?ובי! התקנות  ,958י״ח בחשו! ה׳ע״ד19.11.1959 ,

י

אופ! עריכת
הבחינה

י

.

,-^# :
x

\אופ! קביעת
הציו!

)א( ועדת הבחינות תבסס את הערכתה על מוצר הבחינה המוגמר ועל" ההסתכלות
- .9
בזמן ביצוע העבודה. .
)ב( בהערכת הישגי הנבחנים תביא ועדת הבחינות בחשבון ,נוסף לטיב ודיוק,
גם שליטה בכלים ,שיטתיות בעבודה ,סדר ונקית ,שמידה על כללי הביטוח ,זמן הביצוע
וידיעות המתייחסות לעבודת הבחינה.

ציונים

.10

)א( הערכת הבחינה תסתכם בציון אחד לפי סולם זח:
) (1טוב מאד!
) (2טוב!
) (3כמעט טוב!
)(4
)(5

,

מספיק!
בלתי מספיק.

)ב( במתן הציון בבחינות הביניים יובאו בחשבון ציוניו של הנבחן בשיעורי
מקצוע מאושרים ,אשר יהוו  1/3של ציון הבחינה.
)ג(
משנה )א(.
פרוטוקול

.11

הציון המשולב יתבטא בציון אחד בלבד לפי אותו הסולם שצויין בתקנת

)א( יושב ראש ועדת הבחינות ינהל פרוטקול ובו יצויינו:
)(1

המקצוע!

)(2

תאריך הבחינה!

)(3

שמות הנבחנים ושנות חניכותם!

)(4

תוצאות הבחינה.

)ב(

לפרוטוקול יצורפו טפסים בהם יירשמו הישגי הנבחנים.

)ג( יושב ראש ועדת הבחינות וחבריה׳ יחתמו על הפרוטוקול והוא יימסר לממונה
על החניכות .־
נבח!
שנכשל
הודעה
על תוצאות
הלחינה
תעודת
מקצוע

קיבל חניך בבחינה ציון בלתי מספיק ,תינתן לו האפשרות להיבחן כעבור  6חדשים
.12
ממועד הבחינה בה נכשל.
.13

ההודעה על תוצאות הבחינה תימסר לחניך והעתק ממנה יימסר להוריו ולמעביד.

)א( תעודת מקצוע תינתן למי שקיבל ציון מספיק לפחות בבחינה סופית והציג
.14
תעודת גמר משיעורי מקצוע מאושרים.
)ב(
על החניכות.

,השם

184

.15

חלוקת תעודות מקצוע תתקיים אחת לשנה במועד שייקבע על ידי הממונה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החניכות )בחינות( ,תש״ך—1959״.

קובץ התקנות ,,958י׳׳ח בחשו! תש״ה 19.11.1959

־ ..תיפ8ת £
)תקנה (5
חלק א ׳ — פ י ד ו ר יד הדפום
א .ב ח י נ ת ביניים ראשונה

 3שעות
׳נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת פעולות אלה:
) (1סידור יד של טכסט רצוף בעברית!
) (2סידור מודעות וטפסים פשוטים לפי דוגמה מודפסת או מצויירת! הדפסת הגהות!
) (3סידור עבודות פשוטות ביותו( באותיות לטיניות.
ב .ב ח י נ ת ביניים ש נ י ה

 4שעות  . .׳ •  , -־
נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת פעולות אלה:
) (1סידור טכסט לספר וסידור מעורב!
) ; (2סידור באותיות לטיניות! איזון ופיסוק באותיות דבתיות!
) (3סידור טבלאות פשוטות עם קווים שתי וערב בפורמת אחת או בשתי פורמות!
) (4סידור מודעות ועבודות פרט לפי דוגמה וכן לפי מתווה של החניך׳ בעברית בלבד
ובעברית ובלועזית גם יחד!
) (5סידור ניקוד מחובר וסידור ניקוד נפרד!
) (6רדיית פורמות פשוטות עד  16עמודים.
ג .ב ח י נ ת ביניים ש ל י ש י ת •
 4שעות
נושא הכהינה יהיה.מבוסס על ידיעת פעולות אלה:
) (1עימוד ספרים פשוטים וסידור שער!
) (2עבודות פרט ,גם עם הפרדת צבעים׳ לפי דוגמה או לפי מתווה של החניך!
) . (3הכנסת גלופות ,גם לפודמות מסובכות!
) (4רדיית פורמות עד  32עמודים ,בעברית ולועזית.
ד .ב ח י נ ה סופית

•

 16שעות
הבחינה תהיה מורכבת מ־ 2עד  3מבין עבודות שלהלן! אין לבחור ביותר מעבודה אחת
מתוך כל קבוצה:
) (1סידור שער בצירוף  4—3עמודי טכסט של ספר הכולל גלופה
קבוצה א
או טבלה!
) (2מיכפל הכולל גלופה או גלופות בצבע אחד או בשני צבעים.
קבוצה

ב

קבוצה

ג

) (1פלאקט לפי טכסט נתון!
) (2טופס מכתב בשני צבעים ובשתי שפות!
) , (3כרטיס עסק בשני צבעים ובשתי שפות.
טבלה מסובכת.

קוכץ התקנות  ,958י״זז בח־עו! ת־ע׳׳ר19.11.1059 ,

חלק גג׳—דפסות ג ל ט
א .ב ח י נ ת ביניים ראשונה
 3שעות
נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת פעולות אלה:
) (1סגירת פורמות למדפסת !
) (2עשיית ריפוד!
) •(3עמדה ,הכנה והדפסה.של עבודות פשוטות במדפםה.

ב .ב ח י נ ת ביניים שניה
 4שעות
נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת פעולות אלה׳:
) (1מגירת טופס בשני צבעים!
) (2סגירת פורמה מורכבת מטפסים אחדים ,במדפסת 5
) (3עמדה ,הכנה והדפסה של העבודות האמורות.

ג .ב ח י נ ת ביניים ש ל י ש י ת
 4שעות
נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת פעולות אלה:
) (1סגירת  8עמודים במכונה גדולה או כאוטומט!
) (2עבודה בשני צבעים עם גלופה!
) (3עמדה ,הכנה והדפסה של העבודות האמורות.

ד .ב ח י נ ה סופית
 16שעות
הבחינה תהייה מורכבת מ־ 3מבין העבודות שלהלן! איו לבחור ביותר מעבודה אחת
מתור כל קבוצה:
קבוצה

א

) (1סגירה ,עמדה ,הכנה והדפסה של  16עמודים עם גלופת רשת
)עמדה לפי גודל הנייר( בעברית!
) (2העבודות כאמור בפסקה) (1בלועזית.

קבוצה

ב

) (1סגירה ,עמדה ,הכנה והדפסה של העבודה בשני צבעים!
) (2סגירה ,עמדה ,הכנה והדפסה של עבודה המורכבת מכמה סדרים!

קבוצה

ג

התאמת צבע.

קובי} התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ה 19,11.1959

:
ץ

חלל ,ג׳ — נגרות
א .ב ח י נ ת ביניים ראשונה
 5שעות

ץ

נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת הפעולות המקצועיות ומחברי העץ הרשומים להלן.
הפעולות והמחברים יבוצעו ,ככל האפשר׳ במסגרת מוצרים שלמים:
) (1פעולות :ניסור! הקצעה בימחליקה ובמשוויתלפי מידה נתונה! גירוז! שיפור והדבקה;
השאת להבי מיפםלות ומקצועות.
) (2מחברי עץ :סימון וביצוע של מחברי עץ פשוטים כגת סץ וגרז ,שיני גרז ,ושיניים
י .גלויות.
לחניכים המועסקים בעיקר בעשיית רהיטים:

.

;

פעולות :החלקה במשע )עץ קשה(.
:

.
״
 8שעות ־  .־ • ' " ' • .

יי;

ב .ב ח י נ ת ביניים ש נ י ה

נושא הבחינה יהיה מבוסס על ידיעת הפעולות, .המקצועיות ומחברי העץ הרשומים להלן.
הפעולות והמחברים יבוצעו ככל האפשר במסגרת מוצרים שלמים:
) (1פעולות :ניסור ,המשקה במשווית! הקצעה ושיפור של שטחים מעוקלים! הקצעת
חריצים ודרגים! הכנה והתאמה של דלתות ומגרות פשוטות ופירזולן! השחזת להבים.
,׳ ) (2מחברי עץ :שדר בזנביון ,פס שדר ,סין סמוי ,שיניים גלויות למחצה.

ג .ב ח י נ ה סופית

:

 16שעות
נושא הבחינה יהיה מבוסם על ידיעת הפעולות המקצועיות ומחברי העץ הרשומים להלן.
 .הפעולות והמחברים יבוצעו ככל האפשר במסגרת מוצרים שלמים:
) (1פעולות :התאמה והדבקה מיווי של סרגלי שפה עם פרופילים! התאמה והרכבה של
דלתות רהיטים בגודל עד  0.8מ״ר,
•.::־;

כיוונון כלים7השחזת משורים.

 :לחניכים המועסקים בעיקר בנגרות בנין :הכנה ,התאמה ופירזול של משקופים וחלונות
בבית מלאכה,
)(2

מחברי עץ :סין וגרז בזיווי! מחברי קמץ ופינה בחפים.
לחניכים המועסקים בעיקר •בעבודות של• נגרות ב נ י ן  :מחברי חלון ומשקוף.

) (3עבומן! במכונות :ביצוע כל הפעולות ומחברי העץ כאמור במכונות.
י״ט באלול תשי״ט ) 22,בספטמבר (1959
) ח ט

( 7 5 0 6 0 0

קובץ התקגות  ,958י״ח בחשו! תשייר19.11.1959 ,

מרדכי נמיר
שר העבודה

חוק הגנת הצומח ,תשט״ז—1956
ת ק נ ו ת בדבר מ כ י ר ת ת כ ש י ר י פרתיון
בתוקף סמכותי.לפי הסעיפים  2ד 8לחוק הגנת הצומח ,תשט״ז— < 1956אני מתקין
תקנות אלה:
מכירת תכשירי
פ י ת י ״

לא יעסוק אדם במכירת תכשירי פרתיון אלא ברשיון מאת מנהל האגף להגנת
.1
הצומח ,ובהתאם לתנאי הרשיון  %אין הוראה זו חלה על יצרן של תכשירי פרתיון לגבי
התכשירים שייצר.

אנדה

.2

הוראות מעבר

מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה עוסק במכירת תכשירי פרתיון לא יחולו
.3
עליו תקנות אלה אלא כתום ששים יום מיום פרסומן ברשומות.

השפ

בעד רשיון תשולם אגרה בסך של — 3.לירות.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח )מכירת תכשירי פרתיון( ,תש״ך—1959״.

.4

ח׳ בחשון תש״ך) 9בנובמבר (1959
י

<חמ .(738010

1

ק י ל
שר ההקלאות
ד

ש

ו ז

ס״ח  ,206תשט׳׳ז ,עמ׳ .79

פקודת הדיג1937 ,
ת ק נ ו ת בדבר פטור מ א ג ר ת רשיון לדיג
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הדיג 1937 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנותאלה:
2

תיק״ תקנה 2

בתקנה  2לתקנות הדיג , 1937 ,בתקנת משנה ) ,(3אחרי ״שהוכרו על ידי שד החוץ
.1
בתור שכאלה״ יווםף ״ואינו רשיון הניתן לשומר כמשמעותו בצו הענקת סמכויות מאסר
לשומרי נמל חיפה ,תשי״ד— 1954״.
3

4

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג)תיקון מס׳  ,(2תש״ך—1959״.

.2

א׳ בחשון תש״ך ) 2בנובמבר (1959
קדיש לוז
שר החקלאות

) ח מ ( 7 3 8 7 0

1
2
3
4

188

עייר
ע״ר
ע״ר
ק״ת

 ,1937תום׳  1מם׳  ,667עמי .137
תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
 ,1037תום׳  2מם׳  ,660עמי  83ק״ת  ,844תשי״ט ,עמ׳ .312
 ,425תשי״ר ,עמי .456

קונ׳ז התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ד19.11.1959 ,

פקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן(
ת ק נ ו ת בדבר ה ח ם נ ת נ פ ט
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (1)13ב( לפקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן( ,
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין
תקנות"אלה:
1

2

בחלק א׳ לתקנות המלאכות והתעשיות )הסדרתן( )נפט() 1934 ,להלן — התקנות
.1
העיקריות( ,בפסקה )ו( ,במקום,הגדרת ״מפקח עבודה ראשי״ תבוא הגדרה זו:
״מפקח עבודה ראשי״ — מי שנתמנה על ידי שד העבודה על פי חוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,תשי״ד— < 1954להיות מפקח עבודה ראשי או סגנו״.
3

תיקח,
ח

9

*

4

בחלק ב׳ לתקנות העיקריות —
) (1בתקנות  ,4 ,2ובפסקה )ד( לתנאי בתקנה  ,10במקום ״45״ יבוא ״55״ ן

.2

" .״Ü

״

) (2תקנה'•;-5בטלה!
) (3בתקנה  ,10במקום ״ארבעים וחמש״ יבוא ״55״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המלאכות והתעשיות )הםדרתן()נפט()תיקון( ,תש״ך—
.3
יי
1959״.

ץ׳

•

כ״ח בתשרי תש״ך ) 30באוקטובר (1959
שר הפנים
•:

ישראל בד־יהודה
,
,

 »whא׳׳י׳־צרד ב׳ פרש קמ״ג ,עמי .1427
ע״רתש״ח ,תוס׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ע״ר 1934׳ תוס׳ '2מס׳  ,442עמ׳ .438
ם״ח ,,164תשי״ד ,עמי .202

1
2
3
4

השם

,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר חלב פ ר ו ת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ר 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
י

בצו זד,

.1

—

נוזל ,פרט לקולוסטרום ,המתקבל על ידי חליבה של פרות!
״חלב״
״חליבה״ — חליבת בוקר ,חליבת צהרים או חליבת ערב!
״רפתן״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא חליבת פרות ושיווק החלב המופק על ידי
חליבה זו!
י , .
״העברה״ — העברת הבעלות או ההחזקה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה!
״רכישה״—רכישת הבעלות או ההחזקה מאחר בכל דרך מדרכי הרכישה <
״בדיקה קריאוסקופית״ — בדיקה המראה את נקודת הקפאון של חלב!
 .״למעלה״ — עליית כסף החי במדחום בכיוון לאפס מעלות צלזיוס;
1

הגדרות

'י*

ם״ח  ,240ת^י״ח ,עמ׳ .24

קובץ התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ד19.11.1959 ,
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״ליטראחוז״ — המספר המתקבל על ידי הכפלת מספד הליטדים של במות חלב שהיא
בעלת אחוז שומן אחיד ,במספר של אותו אחוז!
״שיקלול״ — המשקל הממוצע של השומן הנמצא בכמויות שונות של חלב ,שהן בעלות •
אחוזי שומן שונים ,המתקבל על ידי —
) (1סיכום הליטראחוזים של אותן הכמויות!
) (2וחלוקת התוצאה כאמור בפסקה ) (1במספר כל הליטרים של אותן הכמויות!
״מחלבה״ — מפעל שבו מעבדים או משנים חלב ,הן בצורתו והן בהרכבו ן
״תחנת איסוף״ י -מקום המשמש לאיסוף ולקירוד של חלב המובא מרפתן t
״מרכז״ — בעל תחנת איסוף או בעל מחלבה!
״דוגמה יחסית״ — כמות חלב אשד היחס שלה לכמות החלב במיכל הוא תמיד שווה!
״תקופה״ — תקופה של שבעה ימים רצופים או תקופה של מספר ימים רצופים קטן מזה
שנקבע על ידי המנהל!
״צו הסחר והייצור״ — צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ,ייצורו והחסנתו(,
תשי״ח—! 1958
״המנהל״ — כמשמעותו בצו הסחר והייצור.
2

)א( לא יעביר רפתן חלב אלא אם —
.2
) (1החלב נתקבל על ידי חליבה טוטלית ובלתי פוסקת של פרה חולבת בריאה
ובעלת עטין בריא;
) (2החלב הוא טרי וכן נקי וחפשי מכל חומר זר.
)ב( לא יעביר רפתן חלב למרכז יותר מאוחד מאשר שעה אחרי החליבה אלא אם
קירר אותו חלב עד לפחות  5מעלות צלזיוס.
)ג( רפתן יחזיק את החלב מכל חליבה במיכל נפרד ויעבירו במיכל נפרד ,זולת
אם יש הוראה אחרת בצו זה.
1

)א( לא יעביד רפתן ,מרכז או קמעונאי חלב ולא יחזיקו ,אלא אם נקודת הקפאון
.3
של אותו חלב בבדיקה קריאוםקופית אינה למעלה מ־ 0.53מעלות צלזיוס מינוס.
)ב( לא יעביר רפתן ,בעל תחנת איסוף או קמעונאי חלב ולא יחזיקו ,אם הוסף לו
דבר או אט נגדע ממנו דבר.
)א( לא יערבב רפתן חלב מחליבות שונות ,אלא אם קירר את החלב מכל חליבה
.4
במיכל נפרד מיד אחרי החליבה עד לפחות  5מעלות צלזיוס והחזיק אותו עד לערבוב
בדרגת קוד עד לפחות  5מעלות צלזיוס.
)ב( לא יעביר רפתן חלב מעורבב מחליבות שונות אלא אם החזיק אותו בדרגת
קור עד לפחות  5מעלות צלזיוס מן הערבוב ועד להעברתו.
)א( לא יעביר רפתן ,מרכז או קמעונאי חלב המכיל פחות מ־ 3,3%שומן חלב ,או
.5
פחות מ־ 8,3%חומר יבש חסר שומן.
)ב( הוראות סעיף קטן)א( אינן חלות ע ל 
)!( רפתן המעביר חלב לבעל תחנת איסוף או לבעל מחלבה שלהם ניתן
רשיון מאת המנהל לפי צו הסחר והייצור!
) (2בעל תחנת איסוף המעביר חלב לבעל מחלבה שלו ניתן רשיון כאמור
בפסקה )!(1
) (3בעל מחלבה המעביד חלב לשם עיבודו או לשם ייצור מוצרי חלב לבעל
מחלבה שלו ניתן רשיון כאמור בפסקה).(1
2

ק״ת  ,793תשי״ח ,עמי .1184
קובץ התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ד19.11.1959 ,

לא ירכוש בעל תחנת איסוף חלב מרפתן ולא ידכוש בעל מחלבה חלב מרפתן ,מבעל
.6
תחנת איסוף או מבעל מחלבה ,אלא אט נתמלאו באותו חלב הוראות הסעיפים ) (( ).
)ב( ו־.3
י

2

.7

א

2

י

׳

לא יקבל מרכז חלב מרפתן אלא אם מ מ ן קבלת החלב נטל מכל מיכל דוגמה יחסית.
- . ,

נטילת
דוגמאות

-

)א( מרכז חייב
.8
) (1לאסוף מכל רפתן לחוד את הדוגמאות היחסיות ,שנטל ממנו תוך תקופה
פלונית ,בצנצנת נקיה מכל לכלוך וחומר זר ,ואשד כושר קיבולה אינו קטן
ממאה מיליליטר ואינו עולה על מאתיים וחמישים מיליליטר!
,ן־
—

קבלת הלב׳
 5?,ידי מרכז...

 .י •

חובות המרכז

׳) (2להתאים.את כמות הדוגמאות היחסיות שניטלו תוך תקופה מרפתן כדי
־  , • -שהכמות הכוללת התקופתית לא תעלה עלכושד קיבולה של הצנצנת!
)  ( 3ל ה ש ת מ ש באמצעי זיהוי כדי לקבוע שדוגמה יחסית פלונית ניטלה מדפתן
פלוני;
־־ ) (4לשמור על הדוגמאות היחסיות מפני קלקול — על ידי שימוש בפורמליןשל  40%או תמיסה רוויה של קליום־ביכרומט ,להחזיק את הצנצנת סגורה
במצםה הסוגר אותה היטב ,ובקירור עד לבדיקתה;
) (5לבדוק בכל תקופה את הדוגמאות אשר בכל צנצנת בדבר האחוז של
שומן החלב;

! .
1

) (6לרשום את תוצאות הבדיקה!
;
:

•י

•' '7׳<,׳־;

•י

) (7בסוף כל חודש לקכוע לגבי כל רפתן את הממוצע החדשי המשוקלל
של אחוז ׳השומן שבחלב על סמך התוצאות מהבדיקות התקופתיות ו
) (8ל הגיש בטל חודש בחמישה בו למנהל במשרד של המחוז שבו נמצא
מקום עסקו של המרכז ,דין וחשבון לגבי החודש החולף אשר יכיל פרטים אלה:
!

י

•/׳.;-׳•;•:

)א( יי העתק מהרשומים התקופתיים המפורטים בפסקה); (6
)ב( הממוצע החדשי המשוקלל של אחוז השומן שהיה בחלב ,שסופק
למרכז על ידי כל רפתן!
1

)ג( הכמות החדשית של חלב שסופקה על ידי כל רפתן ז
)ד( מספד פרותיו החולבות של כל רפתן;
)ה( הממוצע של כל הממוצעים החדשייס המשוקללים שהיה בחלב
שסופק למרכז בתוך החודש.
)ב( ,הובא חלב למרכז תוך שעה מאז חליבתו במצב בלתי מקורר ,חייב המרכז
לקרר את החלב מיד אחרי קבלתו עד לפחות  5מעלות צלזיוס ,ולהחזיקו באותה דרגת
קור בלי הפסקה עד להעברתו או עיבודו ,הכל לפי הענין.

.9

צו זה אינו בא .לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

.:10׳

לצו זה ייקרא ״צו הפיקות על מצרכים ושירותים)חלב פרות( ,תש״ך—1959״.

י״ז בתשרי תש״ך) 19באוקטובר (1959
«מ(741113

:

פנחס

שמירת דינים

השם

ספיר

שד המסחר והתעשיה
קובץ התקנות  ,958י״ח בחשוד תש״ד19,11.1959 ,

91ז.

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר ה ר כ ב ת מנועי דיזל ברכב
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק דפיקות על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

איסור הרכבת
מנועי דיזל

לא ירכיב אדם ולא ירשה לאחר להרכיב מנוע דיזל ברכב ,כמשמעותו בפקודת
.1
התעבורה  ,שאיננו בעל מנוע דיזל לפי הרשום ברשיון הרכב.
2

תחולה

.2

השם

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הרכבת מנועי דיזל ברכב(,
.3
תש״ד—1959״.

הוראות סעיף  2לא יחולו על —
) (1אוטובוס ציבורי ואוטובוס פרטי ,כמשמעותם בתקנות התעבורה )אגדות
רשיונות לרכב מנועי( ,תש״ך— 1959ז
) (2רכב מסחרי כמשמעותו באותן תקנות שמשקלו הכולל המותר כמשמעותו
באותן תקנות עולה על  10,659ק״ג.
3

ג׳ בחשון תש״ך) 4בנובמבר (1959
)חמ (75641

1
2
3

משה כרמל
שר התחבורה

ס״ח  ,240תשי״וו ,עמ׳ .24
חוקי א״י ,כדר ב׳ ,פרק קכ״ח ,עמי  ;1271ס״ח  ,252תשי״ח ,עשי .123
ק״ת  ,957תש״ר ,עמי .166

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו בדבר םימון מוצרים

תיקוז התוספת

1957

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושידותים ,תשי״ח־
אני מצווה לאמור:

.1

בתוספת לצו סימון מוצרים ,תש״י— , 1950סעיף 8א — בטל.

,2

לצו זה ייקרא ״צו סימון מוצרים )תיקון מס׳ (2׳ תש״ד—1959״.

2

י״ד בחשון תש״ך) 15בנובמבר (1959
)חמ (740109

ספיר
פנחס
שר המסחר והתעשיה

ם״ח  ,240תשי״ח ,עמי .24
ק״ת  ,70תש״ י ,עמ׳  ; 529ק״ת  ,954תש״ד ,עמי;

192

קובץ התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ד19.11.1959 ,

חוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט—1949
״ צו בדבר פטור מ מ ס
אני מצווה

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט—1949
׳
,לאמורי.
חברת הפנימיה הר־הכרמל חיפה בע״מ מאושרת בזה לצרכי סעיף ) 6א( לחוק מס
.1
שבח מקרקעין ,תש״ט—.1949
לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין)פטור( )מס׳  ,(2תש״ך—1959״.
.2
לוי אש כו ל
שר האוצר

ט׳ בחשון תש״ך) 10בנובמבר (1959
<חט (72340
ס״ח  ,21תשי״ט ,עט׳ .174

1

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
:

)לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,

\,

׳הואיל ודידה בבית משותף ששטחה  54מטר מרובע רשומה בלשכת רישום הקר־
קעות של ירושלים כחלקת משנה  175/7בגוש  30025וכדירה מסוג ״מירי״)להלן — הדירה
האמורה( ו
• והואיל ואני מוצא לנכון שהדירה האמורה תיהפך מםוג_״מירי״ לסוג ״מולק״ ו
לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחלרי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל 1947—1922 ,׳ והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948ובהתאם לסעיף ) 20א( לחוק בתים משותפים ,תשי״ג— .,» 1952כי הדירה האמורה
תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של ירושלים.
1

2

פנחס דוז ן
שר המשפטים

ח׳ בחשון תש״ך ) 9בנובמבר (1959
)חמ (70131
1

:

2
3

חוקי א״י ,כרד ג׳ ,עמ׳  2738ו־.2765
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ ט&׳  ,2עמי .1
ס״ח ,113 .תשי׳׳ג ,עט׳ .6

מדור לשלטיז מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר מועצות אזוריות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות ה מ ק ו מ י ו ת  ,־ ! ^  ,והסעיפים
) 14א( ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

 .1יי בסעיף  3לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—) 1958להלן — הצו
העיקרי( ,סעיף קטן )ה( יסומן כסעיף קטן)ד(.
3

;

1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  ,1154 ' 0 0 1עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק׳׳ת  ,797תשי״ח,־עמ׳ .1256

קוב׳ז התקנות  ,958י״ח בחשון תש״ד19.11.1959 ,

תיקו!

2

9

a

o

v

בסעיף  9לצו העיקרי ,במקום סעיף קטן)ב( י מ א סעיף קטן זה:

.

״)ב( בישוב שיתופי חייב הועד המקומי לקרוא אסיפה כללית לבחירת הצירים
אם ביקשו זאת לא פחות משליש ממספר חברי הישוב .במקרה אחד רשאי הועד
להחליט כי הצירים ייבחרו באסיפה כללית שתיקרא במיוחד למטרה זו .מנהל
הבחירות יקרא לאסיפה וינהל אותה ,הכל בהתאם לתקנות אותו ישוב״.
תיקו! סעיויז!

בסעיף  17לצו העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,במקום ״המניו החוקי בישיבה הוא רוב חברי
.3
י הועד המקומי הנוכחים בה״ יבוא ״המנין החוקי בישיבה הוא דוב חברי הועד המקומי״.

תיקו! סעיף! 32

בסעיף  32לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,אחרי ״תבחר המועצה״ יווםף ״בהצבעה
.4
גלויה״.

תיקו! םעי!* 69

בסעיף  59לצו העיקרי ,במקום ״אם לא היו רואים אותו כפסול לכהן כחבר מועצה
.5
לפי סעיף 11״ יבוא ״אם זיקתו לעסקי המועצה היא׳ כאמור בסעיף  12לגבי חברי המועצה״.

"ימיי

ם ע י ף 0 3

בסעיף  63לצו העיקרי ,בסעיף קטן)א( ,אחרי פסקה) (10תיווסף פסקה זו:

.6

״) 10א( ביחס למפעלי המים שהוקמו .על ידי המועצה או גוף ציבורי אחד או
על ידי יחיד לשם אספקת מים בתחומה של המועצה — י
)א( למנוע בזבוז מים ,שימוש בלתי נאות ,תצרוכת יתירה או זיהום של
מים שמספקים אותם לציבור או ליחיד t
)ב( להודות על שימוש בצינורות ,שסתומים ,ברזים ,בורות ,סירי שופכין,
אסלות מים ושאר כלים וכלי קיבול ,כולם או מקצתם ,שישמשו להובלת
מים ,חלוקתם ,הפיקוח עליהם ואצירתם ,וכן לקבוע את גדלם ,מהותם,
-עוצמם וחמריהם ,אופן סידורם ,מצבם ,שינוים ,הסרתם ,חידושם ותיקונם?

׳

)ג( להסדיר אספקת מים ציבוריים על ידי ברזי מים והשימוש בהם ן
)ד( להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את התמרים ,מדי המים,
האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה!
)ה( לקבוע את התנאים שבחם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים
ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור ואגרות בעד התקנתם״.
תיהי< *׳**י

בסעיף  78לצו העיקרי ,במקום ״ביד חבר מועצה שיתמנה במיוחד לכך על ידי
.7
המועצה״ יבוא ״ביד חבר מועצה או עובד מועצה שנתמנה על ידי המועצה למלא מקומו
של הגזבר״.

תיקו! סעיף 133

בסעיף  133לצו העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,בסופו ייווסף ״החלטות הועד המקומי לפי
.8
סעיף קטן זה אינן טעונות אישורו של השר״.

0

השם

.9

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()תיקון( ,תש״ך—1959״.

כ״ג בתשרי תש״ך) 25באוקטובר (1959
גחמ (8001

194

ישראל ב ר ־יהודה
שר הפנים

קובי! התקנות  ,958י׳׳ח נחשון תש״ך10.11.1959 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לתל אביב־יפו בדבר שוק ציבורי סיטוני ל פ י ת ת וירקות
בתוקף סמכותה לפי ,סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
אביב־יפו חוק עזר זה•:

מתקינה מועצת עירית תל־

במקום התוספת לחוק עזר לתל־אביב־יפו )שוק ציבורי סיטוני לפירות וירקות(,
.1
תשט״ו— , 1955תבו& תוספת זו:
• ,
״תופפת
שיעוד האגרה בלירות
• • ) • ,.סעיף ) 2ד((
בעד מתן היתר—
) (1לנהג מכונית משא או טנדר המוביל סחורה :לבעל עסק בשוק—
לכל מיתר:
0.150
), (2לנהג מכונית משא או טנדר המוביל סחורה לקמעונאים —
לחודש
—5
) (3לנהג מכונית משא או טנדר המוביל סחורה לשם מכירה
מהמכונית — לכל טונה משא.
0.500
לחודש
) (4לנהג.מכונית פרטית —
—4.
) (5לרוכב אופנוע — לחודש
2.500
) (6למוביל עגלת יד—לחודש
—1
) (7לעגלון—לחודש
2.500
היתר
לכל
—
) (8לאנשים אחרים
0.100
הערה :סבל פטור מאגרת היתר״.
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתליאביב־יפו )שוק ציבורי סיטוני לפיתת וירקות(
.2
)תיקון( ,תש״ד—1959״.
בתאשר•
כ״ח בתשרי תש״ך ) 30באוקטובר (1959

חיים לבנון
ראש עידית תל־אביב־יפו

)חט (899016

.

יש ר א ל ב ר ־ י ה ו ד ה
שר הפנים

״

ע״ר  ,1934תום׳ :1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,516תשט״ו ,עט׳ .905

1
2

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר לאבן־העזר ב ד ב ר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,וסעיף ) (1) 25ד(
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה האזורית אבךהעזר חוק עזר זה:
בסעיף  3לחוק עזר לאבן־העזר )רשיונות לאופניים( ,תשט״ו—) 1955להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,בסעיף קטן)ה( ,במקום ״לירה אחת״ יבוא ״ 1.500לירות״.
2

3

1
2
3

ע״ר  ,1941תום'  1מס׳  ,1154עט׳ .119
חוקי א״י ,ברו ב  /פ ו ק קב״ח ,עמי .1271
ק״ת  ,512תשט״ו ,עמי .847

?וב ץ התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ר19.11.1959 ,
:

תיקו! םעי!< 4

השם

.2

בסעיף  4לחוק העזר העיקרי ,בסעיף קטן)ב( ,במקום ״ 300פרוטה״ יבוא ״ 500פרוטה״.

.3
1959״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךהעזר )רשיונות לאופניים( )תיקון( ,תש״ך—

נ ס ים י ח י א
ראש המועצה האזורית אבךהעזר

נתאשר.
כ״ו בתשרי תש״ד) 28באוקטובר (1959
)חמ(81104

אני מסכים.
משה כ ר מ ל
שד התחבורה

ישראל ב ר ־י ה ו ד ה
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר למנשה בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 19141 ,וסעיף  3לפקודת
•הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:
ג

2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר למנשה )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—) 1956להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( ,תבוא תוספת זו:
3

״תופפת
שיעור ה מ ם לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אוטובוסים ,שירותים עירוניים או בינעירוניים
המקיימים תחנה בתחום המועצה

400

אטליז — בישוב המונה —
עד  250נפש
 251עד  500נפש
 501נפש ומעלה

25
50
75

אחסנת סחורות —
בבית קירור או במחסן סיטוני
בכל מקום אחר

400
150

אספקת חשמל — חברה המספקת חשמל לצרכנים
בתחום המועצה

1000

אספקת מים — חברה המספקת מים לצרכנים
בתחום המועצה

1000

1
2
3

196

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אספקת תוצרת חקלאית או מזון לישובים בתחומ
המועצה
בית אריזה לפרי הדר ,המעסיק בעונת האריזה —
500
עד  50עובדים
1000
 51עובדים ומעלה
15
בית מלון או פנסיון — לכל חדר
בית חרושת או בית מלאכה —
25
שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים שכירים —
100
עד 10
200
 11עד 20
400
 21עד 50
600
 51עד 100
800
 101עד 200
1000
 201ומעלה
400

עייר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119
עייר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,647תשי״ז ,עמ׳  ; 282ק״ת  ,810תשי״ח ,עמ׳ .1640

קובץ התקנות ,,958י״חבחשון תש״ד19.11.1959 ,

בית קפה ,מסעדה או מזנון שדרגתו —
1
2
 3ומעלה
בנק ,אגודה שיתופית לאשראי ,סניפיהם או סני
פיהם הנעים
הובלת משאות — לכל כלי רכב שכושר טעינתו
/
הוא — ,
עד טונה אחת
למעלה מ־ 1עד  3טונות
למעלה מ־ 3טונות
הסעת נוסעים במונית — לכל מונית
חנות מכולת—,פרט לצרכניה הרשומה כאגודה
שיתופית בע״מ שעסקיה עם חבריה בלבד —
בישוב המונה —
,
עד  250נפש
 251עד  500נפש
 501נפש ומעלה
מאפיה ,המוכרת לחם ליום —
עד  500ככר
 501עד  1000ככר
 1001ככר ומעלה
מחצבה ,מגרסת אבן או מפעל סיד — המעסיק
עובדים שכירים  -י ¬
עד 5
 6עד 10
 11ומעלה
מדגרה מסחרית המנוהלת ע״י חברה ,שותפות או
יחיד
מפעל תערובת — שתפוקתו לשנה —
עד  1000טונות
למעלה מ־ 1000טונות

.2

תיאור המלאכה.או העסק

המס בלירות/

'תיאור המלאכה או מעסק

המם בלירות

משתלה מסחרית — המנוהלת ע״י זוברה ,שות
פות או יחיד ,ששטחה —
עד  20דונם
למעלה מ־ 20עד  50דונם
למעלה מ־ 50עד  100דונם
למעלה מ־ 100דונם

25
40
60
250

.

סוחר בהמות ,שהיקף עסקיו לשנה בלירות — -
50
עד 5000
10
100
למעלה מ־ 5000עד 20000
20
500
למעלה מ־ 20000עד 50000
30
1000
למעלה מ־ 50000עד 100000
25
1500
למעלה מ־100000
קבלן לעבודות בנין ,כבישים ,ביוב ,סיקול ,קידוח
או אינסטלציה סניטרית — שהיקף עבודתו לש
נה בתחום המועצה בלירות—
25
50
עד 5000
50
100
למעלה מ־ 5000עד 10000
100
300
למעלה מ־ 10000עד 20000
800
למעלה מ־ 20000עד 40000
60
1000
למעלה מ־ 40000עד 70000
80
1500
למעלה מ־70000
120
שיווק פרי הדר על ידי חברה ,קואופרטיב ,שות־,
פות או יחיד — שהיקף עבודתם בפרדסים
בתחום המועצה —
100
20
עד  200דונם
250
30
למעלה מ־ 200עד  300דונם
500
50
למעלה מ־ 300עד  500דונם
100
למעלה מ־ 500עד  1000דונם
50
200
למעלה מ־ 1000דונם
...50
 .י
 500בנזין או דלק אהד
תחנת
50׳׳
תחנת טרקטורים ,לכל טרקטור
1000
n

תחילה

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט) 1באפריל .(1959
3
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הוראות מעבר

לשנת  1959/60והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרםום חוק עזר זה ברשומות.
 .4י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה ),מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תש״ך1959-״

,נתאשר^.
י״ט בתשרי תש״ך) 21באוקטובר (1959

השם

 .לוי אדיב
ראש המועצה האזורית מנשה

)חמ (83904

י ש ר א ל ב ד ־־ י ה ו ד ה
שר הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לרמת-נגב בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית רמת־נגב חוק עזר זה:
2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לרמודנגב )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז—) 1956להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( ,תבוא תוספת זו:
3

״תוספת
שיעורי ה מ ם לשנה
תיאור המלאכה או העסק

תיאור המלאכה או העםק

המס בלירות

המם בלירות

חברה לאספקת חשמל
שירות להולכת נוסעים
שירות להובלת משאות
מחצבת חצץ או שיש ,ומגרפה
קבלן או קבלן משנה לבנין ,ביוב ,כבישים וכל
עבודה אחרת המבצע עבודות בתחום המועצה
שהיקפן לשנה בלירות —
עד 2500
למעלה מ־ 2500עד 7500
למעלה מ־ 7500עד 10000
למעלה מ־ 10000עד 25000
למעלה מ־ 25000עד 100000
למעלה מ־ 100000עד 150000
למעלה מ־ 150000עד 250000
למעלה מ־250000
תחנה או מחסן למכירת דלק —
בלי משאבה
משאבה אחת •
שתי משאבות
למעלה משתי משאבות

בית חרושת לקרח
100
2000
כריית פוספטים
500
כריית קאולין
300
כריית חול דק לעשיית זכוכית
500
כריית גבם
500
בית חרושת למוצרי גבס
בריית חול או מומר ואדי — לכל מטר מעוקב 0.050
25
מסעדה
20
מאפיה
18
.צרכנית או חנות מכולת
18
מזנון או קיוסק
50
בית קפה
20
חנות לטכסטיל ,או לנעלים
20
אינסטלטור
50
מוסך לתיקון מכוניות
50
מוסך לרחיצת מכוניות
500
חברה לקידוחי נפט
200
בית חרושת ליהלומים
150
בית חרושת למוצרי זכוכית
250
חברה לאספקת מים

300
250
200
750

100
150
250
350
500
1000
1500
2000
100
150
200
300״

תחילה

,2

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת  1959/60והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על פי
חוק העזר העיקרי בעד שנת  1959/60ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

השם

תחילתו של חוק עזד זך ,היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט) 1באפריל .(1959

.4:
1959״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־נגב )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תש״ך—

נ תאשר.
כ״ו בתשרי תש״ך) 28באוקטובר (1959
)חט (85463

1
2
3
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עודד ברזלי
ראש המועצה האזורית רמת־נגב

ישראל יר־יהודה
שד הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
עייר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,664תשי״ז ,עמי .621
קובץ התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ד19.11.1959 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
דווק עזר לשפיר בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וםעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקינו( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית שפיר חוק עזר זה:
ג

2

במיקום התוספת לחוק עזר לשפיר )מם עסקים מקומי( ,תשי״ח—) 1958להלן
.1
חוק:העזר העיקרי( ,תבוא תוספת זו:
3

״מופפמ

—  ,הןזלפת התוספת

/

י

שיעור ה מ ס לשנה
המם בלירות

תיאור המלאכה או העסק

אגודה ,חברה ,קבלן או קבלן משנה לכבישים
וביוב שהיקף עבודתם לשנה בלירות הוא —
 2000עד 20000
למעלה מ־ 20000עד 50000
מ־50000:
למעלה
אוטובוסים — שירות ביךעירוני המקיים בתחום
המועצה תחנות איסוף נוסעים —
עד 10
למזל/לד ,מ־10
אגודה להולכת נוסעים או להובלת משאות
תחנת.דלק ,משאבת בנזין ,נפט ,סולר
קולנוע
קיוסק או מזנון
חשמל — חברה לייצור או לחלוקה

.2

תיאור המלאכה או העסק

500

100
250
500
400
500
200
500
30
50
1000

חברה לאספקת מים
מאפיה —
150
ללחם
100
למצות
50
מחצבת כורכר
50
צרכגיה
50
חנות מכולת
20
מסגריה
חלוקת מצרכי מזון וקרח לצרכנים ,הובלה במכו־
40
נית — לכל מכונית
100
חברה המביאה דלק לאזור
50
בית חרושת לייצור פודה
"15
חלוקת נפט בקמעונות .

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט) 1באפריל .(1959

 .3על אף האמור בסעיף  3לחוק העזר העיקרי ישולם המס לשנת  1959/60תוך חודש
ימים.מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.
.4-

המס בלירות,

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תש״ך—1959״.

נתאשר.
כ״ה בתשרי תש״ד) 27באוקטובר (1959

תחילה
הוראות מעבר

/,
השם

מ ש ה מושק וב י ץ
ראש המועצה האזורית שפיר

)חמ (85631

ישראלבד־יהודה
שר הפנים

1
2
3

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,812תשי״ח ,עמי .1676

קובץ התקנות  ,958י״ח בחשו! תש״ד19.11.1959 ,
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המחיר

 300פרוטה

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

