רעמטות

קובץ התקנות
כ״א בטבת תשכ״ג

1406

תקנות ,המים )רשיונות הפקה( )הוראות שעה( ,תשכ״ג—. 1:963
תקנות מס הבולים על מסמכים )תיקון( ,תשכ״ג—• ! • 1963
צו מם הבולים על מסמכים )הוספת פטורים בתוספת ב׳ לחוק( ,תשפ״ג—1963
צוישעתיחירום )שיעור תשלום חובה( )מס׳ ) (3תיקון מסי  , aתשב״ג—1963
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדר נטיעת עצי פרי וגפו( ,תשב״ג—1963
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )רישום ירקות והובלתם( ,תשכ״ג—1963
אכדזת תקנים )תקן ישראלי  — 302אדר תשכ״א).פברואר ( — (1961מפסקים ומנתקים
הפועלים באויד והמופעלים ביד( ,תשכ׳יג—. 1963
.
צו הקנייה מס׳685,
צו הקנייה מס׳ 686
מדור לשלטון מקומי
תקנות בנין ערים )מ»ד תל־אביב( )הכנת תשריטים( ,תשכ׳׳ל1963—:
צו .׳המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )סולם־צור ,תיקו|( ,תשכ״ג—1963
צו המועצות המקומיות )א( )אבן־יהודה ,תיקון( ,תשכ״ג—1963
(—963J1
וסגירתםתשכ״ג,
חוק עזר לבת־ים )פתיחת בתי עסק
חוק .עזר להרצליה )ביטול הוקי עזר( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר להרצליה )הגנה על הצומח( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר להרצליה )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״ג—[1963
חוקי עזר להרצליה )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשל״ג1963-
חוק עזר להרצליה )הריסת ממים מסוכנים( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר להרצליה )שימור רחובות( ,תשב״ג—1963
• חוק עזר לעכו )העמדת רכב ווונייתו( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לקרית־גת )מס •עסקים מקומי()תיקון( ,תשכ״ג—1^63
חוק עזר לשרון־התיכון )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ׳ןג—1963
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חוק המים ,תשי״ט—1959
ת ק נ ו ת בדבר רשיונות הפקה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  25ר 159לחוק המים ,תשי״ט— 1959׳ אני מתקין
תקנות אלה:
ג

תקפם של
רשיונות

השם

רשיון הפקה שהוא בתקפו עד ד׳ בטבת תשכ״ג ) 31בדצמבר  ,(1962יוסיף לעמוד
.1
בתקפו עד אשר יינתן לבעליו רשיון הפקה לשנת  ! 1963בעל רשיון כאמור יפיק ויספק מים
בכמות ובתנאים שנקבעו לאותה תקופה ולצרכנים המפורטים בו.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים )רשיונות הפקה( )הוראות שעה( ,תשכ״ג—1963״.

.2

משה דיין
שר החקלאות

ח׳ בטבת תשכ״ג ) 4בינואר (1963
)חט (73764
ס״ח  ,288ת׳8י״ט ,עט׳ .166

1

חוק מס הבולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
ת ק נ ו ת לביצוע החוק
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12 ,8 ,1׳  14ד  2 0לחוק,מם הבולים על מסמכים,
תשכ״א— , 1961אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור.:
%

תיהוז תקנה 5

בתקנה  5לתקנות מס הבולים על מסמכים׳ תשכ״א—) 1961להלן — התקנות
.1
העיקריות( ,במקום ״המסמכים הנקובים בתקנה  2וחשבון״ יבוא ״חשבון והמסמכים ה נ ק ר
בים בתקנות  2ו־4״.
2

תיסוז
תקנה 14

.2

#וספת
תקנח 16א

אחדי תקנה  16לתקנות העיקריות יבוא:
.3
 .16העובר על הודאה מהוראות תקנות 11,9 ,5׳  13 ,12ו־ ,15דינו —
״עונשי!
קנם  500לידות.״

השם

בתקנה  14לתקנות העיקריות —
) (1בתקנת משנה )א( —
)א( בדישה ,אחרי ״תמורתם של בולים תוחזר״ יבוא ״למחזיק בהם״ ן
)ב( בפסקה ) ,(6בסופה ,יבוא ״ואם ה מ ס מ ך הוא שטר שלא עבד מועד
פדעונו»
)ג( בפסקה ) ,(7במקום ״ובלבד שלא תם או ע ב ד המועד הנקוב במסמך
הראשון או שלא הוצא מידי חותמו״ יבוא ״ובלבד שלא תמו המועדים הנקובים
במסמך הראשון או שלא הוצא מידי חותמו״ ן בפסקה ז ו — ״מסמך זהה״ —
מסמך שלא שונו בו כל •אותם הפרטים ,או חלק מהם ,הצריכים לשומת המס״;
) (2בתקנת משנה )ג( ,בפסקה ) , (2במקום ״שנה״ יבוא ״שנתיים״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הבולים על מסמכים )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

.4

לוי אשכול
שר האוצר

ו׳ בטבת ת ש כ ״ ג )  2בינואר (1963
)חט (723007
ם״ח  ,334תשב״א ,עט׳ .64
ס ״ ת  ,1127תשנ״א ,עמי  ; 1408ק״ת  ,1252תשכ״ב ,עט׳».a11

1
2
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קובץ התקנות  ,1406כ׳׳א בטבת תשכ״נ17.1.1963 ,

חוק מם בולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר ה ו ס פ ת פ ט ו ר י ם ב ת ו ס פ ת כ ׳ ל ח ו ק
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק מס הבולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
מצווה לאמור:
.1

אני

1

בסעיף ) (1לתוספת ב׳ לחוק )להלן — תוספת ב׳( ,בסופו ,יבן׳א:
״בתוספת זו — ״רשות מקומית״ ,לרבות איגוד ערים כמשמעותו בחוק איגודי ערים,
תשט״ו—1955״ .
2

.2

תיקון סעי!*)(1
?תופפת ב׳

ן

i
בצגקום סעיף ) (7לתוספת ב׳ יבוא:
״) (7המחאה או פקודה ממוסד בנקאי על בנק ישן־אל או על מוסד בנקאי
אחר שאינן נפרעות למוכ״ז או לפקודה ואינן משמשוו{ אלא לשם סידור חשבון
בין בנק ישראל לבין מוסד בנקאי או בין מוסדות בנקאיים בינם לבין עצמם
)בתוספת זו — ״מוסד בנקאי״ — מוסד בנקאי או מוסד כספי כאמור בסעיף 4
• ו
לתוספת א׳(״.

הת?פת סעיו»)(7
לתוספת ב׳

תיקח סעיף )(11
בסעיף ) (11לתוספת ב׳ ,במקום ״ציבורית״ יבוא ״שאינה חבדה פרטית״.
.3
לתוספת כ׳ : : .
תיקון סעיף )(12
בסעיף ) (12לתוספת בי ,במקום ״ציבורית״ יבוא ״שאינה חסדה פרטית״.
.4
לתוספת ג׳
בסעיף ) (14לתוספת ב  /אחרי ״מוסד בנקאי בישראל״ יבוא ״או לפקודת אדם תיקו! סע י (14) *1
.5
לתוספת ב׳
ו
בישראל שעסקו יצוא סחורות״.
תיקון םעיו*)(18
בסעיף ) (18לתוספת ב  /אחרי ״ערובה שניתנה״ יבוא ״כבטחון למילווה״.
.6
לתוספת ב'
הוספת סעיפים
!
אחרי סעיף ) (55לתוספת ב׳ יבוא;
.7
),(57) ,(56
״) (56מסמך כאמור בסעיף  2לתוספת א׳ הבא רק כדי להפחית מעדר הנשוא,(59) ,(58) ,
ר<(60
או התמורה הנקובים במסמך אחר׳ שבוייל כדין לפי אותו סעיף.
לתוספת ב׳
) (57ערבות כאמור בסעיף )57א( לפקודת השטרות  ,שניתנה על פני שטר
שבוייל כדין בשהשטד הוא שטר חליפין או שטד חוב!.
!
) (58הסכם לביטוח ימי על יצוא סחורות.
) (59הסכם בין המדינה לבין תובע לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ,תשי״ז—
 , 1957שבו מתחייב התובע להחזיר לאוצר המדינה תשלום על חשבון הגימלה
לפי אותו חוק ,כולו או מקצתו ,אס יקבל פיצוי או גיזמלה על נכותו מכל מקוד
ו
אחר.
) (60מסמך שיש בו ויתור על נכס הנמצא מחוץ לישראל לטובת אדם שמקום
מושבו במקום הימצאו של הנכם אם הוכח ,להנחת דעתו של המנהל ,שאין
ביכלתו של המוותר לממש את זכויותיו כאותו נכס״!.
:

3

4

לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים )הוספת פטורים בתוספת ב׳ לחוק(,

.8

תשכ״ג—1963״.

ן

ף בטבת תשכ״ג) 2בינואר(1963
)חס (723010

!לוי א ש כ ו ל
ו שד האוצר

1
2
3
4

השט

ס״ח  ,334תשב״א ,עט׳  : 64ק״ת  ,1318תשב״ב ,עט׳ .2023
ס״ח  ,176תשט״ו ,עט» .48
דיגי טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,2תשי״ן ,עט׳ .12
ס״ח  ,226תשי״ן ,עט׳ .108

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ׳׳ג17.1.1963 ,

845

תקנוודשעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח^1958-
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת ש י ע ו ר ה י ט ל ואופן ח י ש ו ב ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—, 1958
אני מצווה לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצרשעתיחידום )שיעור תשלום חובה(
.1
g 2! g

תיסוו
התוספת
התוספת
הראשונה

)מס׳ (3׳ תשי״ח-

5

)(1
)(2

בחלק א  /פרט  — 86בטל ז
בחלק ב׳ —
3

)א(

במקום פרט  * 34י ב ו א :

״ .34כלי זכוכית לאכילה או לשתיה ,כלי קישוט עשויים
זכוכית ,לרבות מוצרי זכוכית אחרים לשימוש ביתי ולנוי
שסיווגם הוא בגדר פרק  70לתוספת לפקודת תעריף
המכס ,למעט כלי זכוכית מסוג בדולח שלא עברו תהליך
חריטה אם שוחררו על ידי רשות המכס לפני יום ט״ז
בטבת תשכ״ד ) 1בינואר  — (1964לכל לירה של ערך
 3.30לירות בניכוי
ס.י.ף — .למען הסדרת הביקוש או התצרוכת
המכס ומם קניה
החלים עליהם״ t
1

)ב( •בפרט 34א  ,במקום ״ה׳ בטבת תשכ״ג ) 1בינואר (1963״ יבוא ״ט״ז
בטבת תשכ״ד ) 1בינואר (1964״.
5

2

n

w

לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה( )מם׳ ) (3תיקון מם׳ >(7
.
תשכ״ג—1963״.
י״ט בטבת תשכ״ג) 15בינואר (1963
> 7 4 0 4 3

) ח ט

פנחס ספיד
שר המסחר והתעשיה

ם״ח  ,268תש י ״ט ,עט׳  ; 18ס״ח  ,365תשב״ב ,עטי .56
ק״ת  ,772תשי׳׳ח ,עמ׳ .770
* ?״ת  ,1041תש״ד ,עט׳  ; 1740ס׳׳ת  ,1276תשכ״ב ,עט׳ .1434
י ק״ת  ,1016תש׳׳ד ,עמ׳  ; 1218ק׳׳ת  ,1276תשכ״ב ,עט׳  ; 1434ק״ת  ,1293תשכ״ב ,עט׳ .1694
<דת  ,1293תשכ״כ ,עטי .1694

1

2

5

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ה ס ד ר נ ט י ע ת עצי פ ר י וגפן
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
1

הגדרות

בצו זה —
,1
״עץ פרי״ — תפוח׳ אגס ,חבוש ,שזיף ,מישמיש ,אפרסק ,שקד׳ רימון ,גויבה ,בננה וגפן.
1

846

ס״ח  ,240תש י ״ח ,עט׳ .24
קוני! התקנות  ,1406כ״א כטבת תשכ״נ17.1.1963 ,

.2

לא יטע אדם ולא יזרע עצי פרי ,אלא לפי היתד בכתב מאת מי שהוסמך ל

)א(

כ ך

נטיעת עצי פרי

על ידי שד החקלאות ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב( הוראות סעיף ק ט ן ) א ( לא יחולו על נטיעת עצי פרי! או זרעיתס על ידי אדם
ליד בית מגוריו לאספקה עצמית או לצרכי נוי׳ ובלבד שנטיעה או!זריעה כאמור לא תגדיל
את מספר עצי הפרי ליד אותו בית מגורים ,המוחזקים על ידי אותו אדם ובני משפחתו
המתגוררים אתו ,מעל לשלושה מכל מין ,וכן מעל לעשרים מכל המינים ,לרבות מיני עצי
!
פרי שצו זה אינו חל עליהם.
.3

פחד בשתילים

לא יעביר אדם בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את החזקה על שתיליפ

או כנות של עצי פדי ולא יובילם ולא ירשה להובילם ,אלא לפי היתר בכתב מאת מי
שהוסמך לכך על ידי שד החקלאות ובהתאם לתנאי ההיתר.
.4

ן

לא ישתול אדם ולא יזרע ,לא ירכיב ולא ישריש שתילים א ן ן

 3נ ו ת

ש

ל

ע צ י

פ ר י

,

א

ל

א

גידול שתילים

לפי היתר בכתב מאת מי שהוסמך לכך על ידי שר החקלאות ובהתאם לתנאי ההיתר.
.5

ה

.6

ו

י

א

ו

ת

צ ן

ן״

א י נ ן

ב א ו ת

1,

ג ד ו ע

מ

ה

ו

ר

א

ן

1,

ה כ

ך י ן

א ח ד 1

שטירת דינים

!

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסדר! נטיעת עצי פדי וגפן(,

השם

תשכ״ג—1963״.
י״ד בטבת תשכ״ג) 10בינואר (1963
)חט (241126

משה דיין
שד החקלאות

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,תשי1׳ט—1959
כ ל ל י ם ב ד ב ר רישום י ר ק ו ת ו ה ו ב ל ת ם !
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  29ר 39לחוק המועצה לייןנור ולשיווק של ירקות,
תשי״ט— ,* 1959קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן ו—המועצה(׳ כללים אלה
ו
•
ומצווה לאמור:
)א(

.1

לא יוביל אדם ירקות אלא לפי היתר ,כללי או מיוחד ,מאת המועצה ובהתאם

לתנאי ההיתר.
)ב(

•

ו

•

מתן היתד לפי סעיף ק ט ן ) א ( או סירוב לתיתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו

או ביטולו מפורים לשיקול דעתה של המועצה.

ו

משווק יכין טפסים של תעודות משלוח ,כל תעודה באדלעה עותקים׳ לפי הנוסח
.2
שהמועצה תקבע ,ממוספרת במספר שוטף ,בפנקסים בני עשר תעודות כל אחד ז משווק
ימסור לכל מגדל הקשור אתו פנקסים עם תעודות משלוח כשהן מוחתמות בחותמת המועצה.
1

היתר
להובלת ירקות

הכנת •
טפסי משלוח

ם״ח  ,202תשי״ט ,עט׳  ; 222ם״ח  ,360תשכ״ב ,עט׳ .31

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ׳׳נ17.1.1963 ,
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רישום ע?
ידי שגדל

מגדל ירשום כל משלוח של ירקות בזמן מסירתו למוביל על גבי טופס תעודת משלוח

.3

בארבעה עומקים,

מסירת תעודה
למוכי?

מגדל יחתום ויחתים את המוביל על כל ארבעת העותקים של תעודת המשלוח ן
.4
שלושה מהעותקים ימסור למוביל והרביעי יישאר בידו כשהוא בלתי נתלש מהפנקס.

הצגת תעודת
משלוח והיתר

)א( לא יוביל אדם ירקות אלא אם קיבל לגביהם תעודת משלוח בשלושה עותקים
.5
כאמור בסעיף .4
)ב( מוביל ישא עמו בשעת הובלת ירקות את תעודת המשלוח כאמור ואת ההיתר
המיוחד שניתן לו לפי סעיף  1וידאה אותם לנציג המועצה בכל עת שיידרש לכך.

מסירת
תעודה למקבל

מוביל ימסור למקבל הירקות שני עותקים של תעודת המשלוח שבידו ,ולפי דרישת
.6
גציג המועצה ימסור את העותק השלישי שבידו בשער הכניסה לשוק הירקות .מקבל הירקות
׳ יחתום על שני עותקים של תעודת המשלוח שנמסרו לו כאמור.

החזרת פנקס
ע? ידי מנדל

.7

מגדל שקיבל פנקס תעודות משלוח ממשווק יחזיר לו את הפנקס לפי דרישתו.

שמירה ע?
עותקים

.8

מי שקיבל עותקים מתעודת משלוח לפי סעיף  6או פנקס תעודות משלוח לפי סעיף

 7ישמור עליהם במשך שנד .אחת מהיום שקיבלם.

סמכויות
המועצה

המועצה רשאית לדרוש מהמשווק את מסירת הפנקסים עם העותקים הבלתי נתלשים
.9
שקיבלם בחזרה לפי סעיף  7וכן לדרוש ממחזיק העותקים לפי סעיף  ,8מסירה של העותקים
שבידו.

יונה

משווק ותעשיין המעבד ,ירקות ירשום ביומן משלוחי ירקות שקיבל לפי הנוסח
.10
שהמועצה תקבע ז היומן יתנהל בשני עותקים ועותק •אחד יימסר,למועצה לפי דרישתה.

דוחו״ת

מי שחייב לנהל יומן לפי סעיף  10ימסור למועצה דין וחשבון לפי הנוסח שהמועצה
.11
תקבע באחד ובחמישה עשר לכל חודש המסכם קבלת ירקות במחצית החודש הקודמת.

ט י 5

י'

ט פ ס י ם

תחולה

מי שחייב לרשום כאמור בכללים אלה ימסור את הפרטים כשהם מלאים ונכונים.

.12

הוראות כללים אלה בדבר הובלת ירקות לא יחולו על מוביל כמות ירקות סבירה
.13
המיועדת לצריכת יחיד ובני משפחתו בלבד.

אצילת סמכויות

.14

המועצה רשאית לאצול לאחר את סמכויותיה לפי כללים אלה ,כולן או מקצתן.

שמירת
דינים אחרימ

.15

כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

ביטול

.16

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )רישום( ,תש״ך— — 1960בטלים.
2

2
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ק״ת  ,1021תש׳׳ד ,עט׳ .1333

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״ג17.1.1963 ,

לכלליה אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )רישוט ירקות

.17

והובלתם( ,תשכ״ג—1963״.

השם

|
ראובן

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״ג) 7בינואר (1963
)חט (739903

אילנד

יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
 .ו
פנחם ספיד
שר המסחר והתעשיה

משה דיין
שד החקלאות

חוק התקנים,תשי״ג—1. 1953
אכרזה על תקן כתקן רשמי

ו

בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיד .לפי סעיף  !8לחוק התקנים*׳ תשי״ג—
!

 ,» 1953שהועברה אלי ,אני מכריז לאמוד:

 1 .ה ת ק ן הישראלי ״ת״י  — 302אדר תשכ״א )פברואר  — (1061מפסקים ומנתקים
ו
.
•ן
הפועלים באויר והמופעלים ביד״ הוא תקן רשמי.
התקן האמור הופקד —

.2

) ( J

ן
f

J

m

n

K

1,

ע

ה ת ק י נ ן ן ׳

מ

ש

ר

ד

ה מ ס ן ( ד

ו מ ת ע ש י ן ן ׳

״

f

/

מ ז א ״ ה

 ? ß׳

אבחה»5pn1
כתקן ושטי
מסיטות
הפקדת התקז

תל־אביב־יפו!
) (2במשרד מנהל חטיבת התעשיה ,משדד המסחר!והתעשיה ,רח׳ אגרון ,30
ירושלים ?
)(3

במשדד מנהל מחוז תל־אביב והמרכז ,משרד המסחר והתעשיה ,דח׳

מזא״ה,76תל־אביב־יפו»
)(4

i

במשרד מנהל מחוז חיפה והצפון ,משרד המ&חר והתעשיה׳ דרד העצ־

מאות ,חיפה!
)(5

i

!

במכון התקנים הישראלי ,דח׳ בני־ישדאל ,רמת־אביב׳ תל־אביב־יפו ו

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום ,לעיין בו במקומות האמורים! .
תחילתה של אכדזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

.3

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי —302אדר תשכ״א)פברואר — (1961
.4
מפסקים ומנתקים הפועלים באויד והמופעלים ביד(— ,תשכ״ג.1963T
ה׳ בטבת תשכ״ג) 1בינואר (1963
)חט 4082ז>
1

תחילח
השם
!

! מ׳ ג ל ב ד ט
הממונה על התקינה

ס״ח  ,116תשי״ג ,עט׳ .80

 Y Wהתקנות  ,1406ב״א בטבת תשב״ג17.1.1963 ,

849

פקודת המסחר ע ם האויב1939 ,
צו הקנייה מס׳ 685
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1) 9ב( לפקודת המסחר עט האויב,
 ,*1939הסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאר סמכויותי אני מצווה לאמור:
2

צו הקנייה מס׳  122מיום  21בפברואר  1944שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1319מיום
.1
 24בפברואר  1944יבוטל במידה שהוא חל על  5מתוך  7חלקים מרכושה של דבורה
שמילוביצי מגלץ ,באשר החלקים הנ״ל מגיעים לשמואל שמילוביץ׳ ,לסולומון שמילוביץ/
לקלרה דיאמנד )לבית שמילוביץ׳( ,לצילי פ א י נ ר ו ) ל ב י ת שמילוביץ׳( ולאלברט שמילוביץ׳,
לפי צו ירושה )מס׳ סידורי .(6
תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ בטבת תשכ׳׳ג) 2בינואר .(1963

.2

ד בטבת ת ש כ ״ ג )  2בינואר (1963
)חט >72010

1
2

יהודה קודט־שן
הממונה על רכוש האויב

ע״ ר  ,1939תופ׳  1מס׳  ,923עט׳ .70
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

פקודת המסחר ע ם האויב1939 ,
צו הקנייה מם׳ 686
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1) 9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 , 1939הסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמור:
2

ג

צו הקנייה מס׳  9מיום  24ביוני  1940שפורסם בעתון הרשמי מם׳  1025מיום 27
.1
ביוני  ,1940יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אובםיה שייננזון מורשה )מם׳
סידורי .(45
תחילתו של צו זה היא ביום י״א בטבת תשכ״ג) 7בינואר .(1963

.2

י״א בטבת תשכ״ג) 7בינואר (1963
<חמ"2010

1
8

יהודה קודט־שן
הממונה על רכוש האויב

עייר  ,1939תופ׳  1מס׳  ,923עט׳ .79
ע״ר תש״ח ,תופ׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת ת׳עכ״ג17.1.1963 ,

לסזליסון מ ק ו ם י

מדוד

/

פקודת בנין ערים1936 ,

1

ת ק נ ו ת בדבר תשריטים

י!

בתוקף סמכותה לפי סעיף  5לפקודת בנין ערים, 1936 ,ן מתקינה הועדה המחוזית
לבניה ולתכנון עיר׳ימחוז תל־אביב )להלן —הועדה( תקנות אלה
1

הגורות

\
בתקנות אלה—
.1
״ועדה מקומית״ — ועדה לבניה ולתכנון עיר שהוקמה על פי סעןף  6או  7לפקודד».
״תשריט״ — תשריט לפי סעיפים  (3) 14 ,(3) 12או  (1) 20לפקודה.

הכנת תשריט

ן
תשריט יוכן על רקע של —
) (1מפה שמגשתה על ידי מודד מוסמך והמתבססו^ על נקודות טדיאנגולציה

.2

ממשלתית ן או
) (2העתק מהימן של מפה ממשלתית.
.3

ו
ן
תונז התשריט

תשריט יותחם במסגרת ויכלול את חץ הצפון בפינה השמאלית העליונה ,ציון קנה

המידה ,מקרא׳ קואורדינטות ,סימון מבנים ,גדרות ,קירות תומכים׳ עצים ,בורות ,מחצבות,
שמות רחובות ומספור דרכים ,ואם התשריט מתייחם לתכנית מיתאר או לתכנית מפורטת,
יצויין׳בו גם תחום התכנית.
)א(

.4

אם לאו —
:

• • • • ! ׳

|

בתשריט יסומנו קווי הרמה — בין אם השטח המתואר ב ו הוא מישורי ובין
1
 . ,־ •  . -׳ ׳ •
) (1לכל מטר אחד בקנה־מידה  1:1,250או יותר גדול;
!
$
) (2לכל  2מטרים בקנה־מידה 1:2,500
ו
) (3לכל  5מטרים בקנה־מידה . ! 1:5,000
!
) (4לכל  10מטרים בקנה־מידה .1:16,000

שווי הוטח

1

)ב( בתשריט הערוך בקנה־מידה 000׳ 1:20יסומנו קווי הדמה —
) (1לכל  10מטר — אם מתואר בו שטח מישורי ? 1
) (2לכל  25מטר — אם מתואר בו שטח לא מישורי;
)א(

.5

ו
התשריט יוכן באחד מקני־מידה אלה:
) 1:20,000 (1או  ,1:50,000או כפי שתקבע הועדה — לתכנית מיתאר בצו
תכנון עדים )שטח גלילי במחוז תל־אביב( ,תשכ״א־ץ$ 1961-
!
) (2לתכנית מיתאר אחרת —

קנהטייי•

2

)א( — 1:5,000אם השטח הכלול בו עד  10,000דונם ו
)ב(  — 1:10,000אם השטח הכלול בו למעלה!מ־ 10,000דונם}
) 1:625 ,1:1,250 (3או  1:500לתכנית מפורטת שהיא תכנית בינוי t
) 1:2,500 (4או קנה מידה יותר גדול לתכנית מפורטת שאיננה תכנית בינוי $
) 1:1,250 (5או קנה מידה יותר גדול לתכנית חלוקה.
1
2

ע״ר  ,1936תוס׳  1מסי  ,589עט׳ .153
ק״ת  ,1122תשכ״א ,עמ׳ .1312

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״ג17.1.1963 ,
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עפת התבנית

)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( רשאית הועדה לדרוש —
) (1שלתכנית מפורטת שהיא תכנית בינוי יוכן התשריט בקנה מידה אחד ז
) (2שלתכניות אחדות יוכן תשריט בקנה מידה אחר.
, ,
,
)א( בפינה הימנית העליונה של כל תשריט יצויין שפ שטח התכנון ,ומתחתיו
.6
יירשם הסוג והמספר של התכנית ,המקומ עליו חלה התכנית ,המחוז ,הנפה ,העיר ,הגוש,
החלקה ,וכן שמות בעלי הקרקע והיוזמים׳ שטח התכנית וכיוצא באלה.
)ב( בחלקו התחתון של תשריט לתכנית מפורטת או לתכנית חלוקה יסומן השטח
בו דנה התכנית בקנה מידה  1:5,000או  ,1:10,000שיכלול את הסביבה הקרובה בציון
גושי רישום הקרקע כאמור בתכנית.

? י ח

יי'

ע י ד

)א( תשריט לתכנית מפורטת או לתכנית חלוקה יכלול לוח יעוד הקרקעות בשטחים
.7
ובאחוזים של כלל שטח התכנית.
)ב( תשריט לתכנית חלוקה יכלול ,נוסף על האמור בתקנת משנה )א( ,פירוט
שטחי החלקות ומםפריהן לפי הגושים.

מקום פניי

.8

סימה השטחים

.9

בשולי התשריט יושאר מקום פנוי ברוחב  18ם״מ.
)א( בתשריט יסומנו:
) (1תחום השטח שעליו חלה תכנית בנין ערים
או גבול שטח תכנון עיר
)(2
)(3

גבול תכנית בנין ערים מאושרת
אזור חקלאי

)(4

אזור משקי עזר

)(5

אזור מגורים מיוחד

)(6
)(7
)(8
)(9

אזור
אזור
אזור
אזור

מגורים
מגורים
מגורים
מגורים

א׳
ב׳
ג׳
ד׳

) (10מספר יחידות דיור לדונם נטו
) (11מספד קומות מקסימלי
) (12מרכז עסקים
) (13יחידה מסחרית

) (14אזור מסחרי
) (15חזית חנויות
) (16שטח החסנה ושירותי מסחר
852

בקו כחול עבה
בלתי מקוטע
בקו כחול מקוטע
בפסים ירוקים
באלכסון
בפסים ירוקים
באלכסון על
רקע כתום
בצבע כתום מותחם
כתום כהה
בצבע כתום
בצבע תכלת
בצבע צהוב
בצבע סיינה טבעי
)לא שרופה(
בספרה ערבית
בספרה רומית
בפסים אפורים
על רקע אפור בהיר
בצבע אפור מותחם
וקווים אלכסוניים
בצבע סגול
בצבע אפוד מותחם
סגול כהה
בקו סגול
בצבע אפור מותחם
אפור כהה

ק.יבץ התקנות  ,1406ב״א בטבת תשכ״ג17,1.1968 ,

) (17אזור מלאכה ותעשיה זעירה

) (18אזור תעשיה
) (19אזור תעשיה מזיקה

) (20מרכז אזרחי
) (21שטח קיים לבניני ציבור
) (22שטח מוצע ל מ י נ י ציבור

) (23מגרש מיוחד

) (24שטח לבניני משק
) (25שטח למרכזי תחבורה

) (26אזור מלונאות ונופש
) (27אזור לתכנון בעתיד
) (28שטח ציבורי פתוח קיים
) (29שטח ציבורי פתוח מוצע

) (30שטח פרטי פתוח
) (31שטח עתיקות
) (32שמורת טבע

)(33

בית קברות קיים

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבח תשכ׳׳נ17.1.1063 ,

בצבע סגול מותחס
וקווים אלכסוניים
סגול כהה
בצבע סגול מותחם
סגול כהה
בצבע סגול ובפםים
בצבע סגול כהה
באלכסון
בצבע כתום ובפםים
חום כהה באלכסון
בצבע חום מותחם
';:חום כהה
בצבע חום מותחס
וקווים אלכסוניים.
בצבע חום כהה
בצבע צהוב מותחמ
וקווים אלכסוניים
בצבע חום
בצבע חום
מותחם ירוק
בפסים אפורים
באלכסון ומותחם
חום כהה
בצבע צהוב ומותחמ
חוט כהה
בפסים כתומים
באלכסון
בצבע ירוק
בצבע ירוק וקווים
יי
אלכסוניים
ירוק כהה
בצבע ירוק ומותחם
ירוק כהה
מותחם בקו
שחור מקוטע
בצבע ירוק
משובץ קווי
אלכסון מצולבים
בצבע ירוק כהה
בצבע צהוב מותחם
וקווים אלכסוניים
ירוקים

) (34בית קברות מוצע

בצבע צהוב :משובץ
קווי •אלכסון
מצולבים
בצבע ירוק

) (35שטח ספורט

בצבע ירוק ומותחס
חום כהה

) (36שטח שיקום או חלוקה מחדש

בקווים שחורים
אלכסוניים על

) (37חזית ארכיטקטונית

גבי סימן היעוד
בקו אדום

) (38דדך קיימת

בצבע ספיד,

) (39דרך מוצעת או הרחבה מוצעת של דדך

בצבע אדום

) (40שביל

בצבע ירוק
מותחם אדום

) (41מספר הדרך

בספרה שחורה
ברבע העליון
של עיגול
בספרות ,אדומות
ברבעים הימני
והשמאלי של עיגול

) (42קו בנין מינימלי מגבול הדרך

) (43רוחב הדרך

) (44קו בנין מגבול המגרש

בספרה אדומה
ברבע התחתון
של עיגול
בקו אדום מרוסק
עם ציון המרחק

) (45דרך לביטול

בקווים חוצים
אדומים אלכסוניים

) (46שטח מסילת ברזל

בצבע אפור

)(47

שטח שהתכנית אינה חלה,עליו

מותחם בקו שחור

) (48מגרש לבית חניה

בצבע צהוב מותחם
עם קווים אלכסוניים
בצבע אדום
מצולבים

) (49חניה ציבורית

קווים מצולבים
אלכסוניים על
רקע אדום

) (50חניה פרטית

קווים מצולבים
באלכסון על
רקע האזור.
קובץ התקנות  ,1406ב״א בטבת •תשב׳׳נ17.1.1963 ,

)ב(

במידה והדבר לא יםתור הודאות תקנות אלה מותר לםמן בתשריט פרטים

נוספים במימוני מקרא מיוחדים כפי שתדרוש הועדה•
.10

|

הועדה רשאית לדרוש ממגיש תכנית מיתאר ס ק ר לגבי הענינים דזמפורטים להלן,

*.י

כולם או מקצתם:
)(1

ו

בעלות על הקרקע»• .

1

) (2טיב הקרקעות ?
)(3

מצב צפיפות הבנינים וטיב הבנינים;

)(4

האוכלוסיה והצפיפות במגורים ז

ן

) (5השימוש הנוכחי בקרקעות ובנינים ?
)(6

,

ו

שטחי הציבור ז

) (7מוסדות ציבור t
)(8

המסחר ו

)(9

התעשיה והמלאכה»

ן

) (10התעבורה ו

ו

) (11שיפועי הקרקע ז

ו

) (12בנינים ועצמים בעלי ערך היסטורי ,דתי׳ אםטטק ,מדעי
) (13מיתקן מים ,ביוב ,חשמל וטלפון וכיוצא באלה! \
) (14סכומים מנומקים לנתוני הסקר לגבי התכנית.

!
מספר עותקים
של התכנית

1
י
י
•
׳
1
תכנית מתיאר תוגש בשבעה עותקים.
תכנית מפורטת או תכנית חלוקה תוגש בששה עותקימ|

.11

)א(
)ב(

.12

תקנות תכניות בנין עדים )תשריטים(  ,לא יחולו במחוז תלזאביב.

.13

אי תחולה

3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנין עדים

)הכנת תשריטים(׳

)מחוז תל־אביב(

השם

תשכ״ג—1963״.
י נתאשד.
כ״ז בכסלו תשכ״ג) 24בדצמבר (1962
<חמ (765100
חיים

ין׳ ק ו פ ד מ ן
יושב ראשו הועדה המחוזית לבניה
ולתכנון עיר ,מחוז תל־אביב
משה שפירא
שר הפנים

ו
ו

י

חוגןי א״י ,כרד ג /עט׳ .2258

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת ותשב׳׳ג17.1.1963 ,

855

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת סולם־צור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
ג

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— 1958׳ במקום פרט
.1
)מ( יבוא:
3

״)מ(
םולם־צור
בתוספת זו ,״מפד.״ — המפה של אזור םולם־צור הערוכה בקנה מידה 1:20,000
והחתומה ביד שד הפנים ביום כ״ז בכסלו תשכ״ג ) 24בדצמבר  (1962ושהעתקים ממנה
נמצאים במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
טור א׳
שם הישוב

,

י

טור ב'
נושים וחלקות רישום ?רקע

אבן־מנחם

השטח המסומן במפה באות ״ח״.

אדמית

השטח המסומן במפה באות ״ה״.

אילון

הגושים 18226 :עד  18607,18230עד  18613בשלמותם.

בצת

הגושים 18300 ,18286 :עד  18307 ,18305עד  18315בשלמותם ואותו חלק
מכל גוש מהגושיס  18323 ,18317 ,18306המסומנים במפה באות
״א״ וחלק מגוש , 18287המסומן במפה באותיות ״ב״ ,״ג״.

גורן

הגושים 18621,18618 ,18617 ,18615 ,18614 :בשלמותם ואותו חלק מכל
גוש מהגושים 18625 ,18624 ,18622 ,18620 ,18619 ,18616
המסומנים במפה באות ״א״.

גשר הזיו

הגושים 18195 :עד  ,18205 ,18201שטח בנוי אכזיב ,בשלמותם ואותו חלק
מכל גוש מהגושיס  18345 ,18344 ,18204 ,18202המסומנים
במפה באות ״א״.

חניתה

הגושים 18215 :עד  18262 ,18261 ,18222 ,18220בשלמותם ואותו חלק
מכל גוש מהגושים  18322 ,18319 ,18221המסומנים במפה
באות ״א״.

יעדה

הגושים 18331 ,18330 ,18260 :בשלמותם.

לימן

הגושים 18189 :עד  18284,18193בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהגושים
 18288 ,18285המסומנים במפה באות ״ב״.
1
2
3

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש׳׳ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ; 1258ק״ת  ,899תשי״ט ,עמי  ; 1253ק״ת  ,1142תשכ״א ,עט׳ .1707
קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשב״ג17.1.1963 ,

 :טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

מור א׳
שב הישוב

8278U18348,18349בשלמותם
עד  18275 ,18272עד
הגושים:18263
ואותו חלק מגוש  ,18273המסומן במפה באות ״א״ ,ואותו חלק
מגוש  18274המסומן באותיות ״א״ju ,״.

מצובה

הגושים 18600 :עד  18606בשלמותם.

עבדון
ראע־הגקרה
שומדה

i

הגושים 18289 :עד  18299בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהגושים ,18285
 18288,18287המסומנים במפה באותו ״א״.
השטחים המסומנים במפה באות ״טז.

הגושים 18279 ,18194 :עד  18347 ,18346 ,18283בשלמותם ואותו חלק מכל גוש מהגושיס
18342׳ 18343׳ המסומנים במפה באות ״א״ והשטחים המסומנים במפה באותיות
ן
»// //* />» //•» //
!
» t/f r I
ff / I n r A n
לצו זה יקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוליות(

.2

)םולמ־צור ,תיקון(,

השכ״ג—1963״.
חיים משה שפירא
יי! שר הפנים

כ״ז בכסלו תשכ״ג) 24בדצמבר (1962
י
)תמ (8001

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
:צו בדבר המועצה המקומית אבן־יהוזןה
בתוקף סמכותי לפי סעיף'  '2לפקודת המועצות המקומיות  /1941והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטת והמשפט ,תש״ח— 1948׳ אני מצןוה לאמור• • • :
2

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשיןא— , 1950במקום הקטע

.1

3

המתחיל.״גושים7689 :״ וגומר ״חלק מגוש  7939כמסומן במפה״ ןיבוא:
״גושים 8015,7938,7793 :עד  8025,8024,8021בשלמותם .ו
ו
חלק מגוש  7936כמסומן במפה.
י ו • :
חלק מגוש  7939כמסומן במפה.
 7689פרט לשטח הנמצא מזרחית לכביש הראשי לחיפה״.
ובמקום הקטע מן ״חלקות  7עד 9״ עד ״בגוש 7952״ יבוא:
!
״חלקות  8,7וחלק מחלקה  2בגוש 7952״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )אבן־יהודה !,תיקון(׳ תשכ״ג—1963״.

.2

כ ״ ז ב כ ס ל ו ת ש כ ״ ג )  2 4ב ד צ מ ב ר (1962
) ח ט״

1
2
3

0

8

(

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א' מט׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,127תשי״א ,עט׳  ;178ק״ת  ,1343תשכ״ב ,עמ׳ .2333

קובץ התקנות ,1406:כ׳יא בטבת.תשכ״ג17.1.1968 ,

חיזם משה שפירא
! שר הפגינו

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר .לבת־ים ב ד ב ר פתיחת ,בתי עסק וסגירתם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית בת
ים חוק עזר זה,:
%

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
.,העיריה׳*׳ — עידית בת־ים!
״בית עסק״ — חנות ,משדד ,מחסן ,קיוסק ,בית מלאכה וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק,
נעשית מלאכה או מוחםנת סחורה למעט בית אוכל ,בית עינוג ,בית מרקחת ,מלון או
פנסיון!
״בית אוכל״ — כל מקום שבו,מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם; צריכתם בו במקום,
למעט קיוסק!
״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
הציבוריים? 1935 ,
״ימי מנוחה״— הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מ נ ו ח ה ״ תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסופם במוצאי יום המנוחה עם צאת
הכוכבים ,וכולל את ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו
בשעה  5למחרתו!
״פתוח״ — כולל עשיית עסק ,מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור,
לרבות אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך.
2

3

סגירת בתי עסק
ובתי עינוגים
נימי מנוחה

סגירת בתי עסק
בימים שאינם
ימי מנוחה

)א( בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק.

.2

)ב( ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עינוג!
בימי מנוחה אחדים לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות
וחינוך וללא תשלום.
)א(

.3

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח —
) (1חנות לממכר מזון ,בקיץ — בשעות שבין  19.30לבין  6ובשעות שבין
 13.30לבין  ! 15.30בחורף — בשעות שבין  19לבין  6ובשעות שבין  13.30לבין
 ! 15.30אולם ביום ה׳ בשבוע מותר לפתוח חנות לממכר מזון בשעות שבין
 6לבין !20

•

) (2קיוסק לממכר ממתקים ,גלידה ,סיגריות ,עתונים או משקאות קרים )לא
משכרים( ,למעט קיוסק הנמצא בחנות לממכר מזון — בשעות שבין  24לבין !6
)(3

חנות לממכר פרחים — בשעות שבין  21לבין ! 6

) (4בית עסק שלא פורש בפסקאות ) (1עד ) ,(3למעט בית מלאכה ותחנת
דלק — בשעות שבין  19לבין  6ובשעות שבין  13לבין  ! 15.30אולם בכל אחד
מהימים כ״ו ,כ״ז רכ״ח באלול! חי ,י״א ,י״ב די״ג בתשרי! ז׳ באדר עד ט״ו
בו! י״א ,י״ב די״ג בניסן! ב׳ ,ג׳ דד׳ בסיון ,מותר בו — אם אינו חל בשבת —
לפתוח כל בית־עסק עד שעה .22
1
2
3

858

ע״ר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
ע״ר  ,1935תום׳  1מם׳  ,496עט׳ .49
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,4עמ׳ .12
קובץ התקנות  ,1406כ־׳א בטבת תעכ׳׳ג17.1.1963 ,

במוצאי ימי מנוחה לא יפתח אדמ ולא ירשה לפתוח חניות לממכר מזון או עסק

)ב(

וי •

שלא פורש בסעיף קטן),א( (2).או).(3

)ג( בתקופה שמיום  1ביולי עד  31באוגוסט לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח חנות,
ן
למעט חנות לצילום ,בימים ב׳ ו־ג׳ בשעות שבין  14לבין .6
)ד(

1

בסעיף ז ה —

״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלול [
 • :׳ • • ׳ -״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.
)א(

ביום הכיפורים ובליל תשעה באב לא יפי״־*

.4

)ב(

בימי מנוחה שלא פורשו בסעיף ק ט ן ) א ( לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית

אוכל—

•

י

)(1

.

:

•

.

׳

-

א ד פ

י

יל

א

י ר ש ד

,

׳ ל

!• ־

פ ת ו ח ב י ת

בתי אוכ'ל

־אי ל•

י

ב

בימי מנתור,

•

שמוגשימ בו אוכל או משקה׳ בליווי שעשועים ,מוסיקה וכיוצא באלה ז

) (2שלא פורש בפסקה ) — (1בשעות שבין  22של יום המנוחה לבין 10
|
ובשעות שבין  15לבין זמן צאת הכוכבים
)א( בימים שאינם ימי־מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל בשעות
.5
ו י
י
1
5.
שבין  24לבין
ןן
^
^
^
ן

א

ע

ן ן ע י ף י ה

ף

ש

א

ל

י

ב

ע

ל

י

ב

ן ? י ת ד

ת

ל פ ת ו ן ן

ניתן היתר כאמור ,דשאי ראש העיריה לבטלו או להתלותו.
)ג(

.6

|

{

:

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפ!תוח בית עינוג בשעות

שבין  24לבין
)א(

ב

י

ת

א ן כ ל

ע

ך

ש ע

2

סגירת בתי אוכל
ובתי עינוג
בימים שאינם ־
ימי מנוחה

,

1

8.

הוראות סעיפים  2ד  4לא יחולו על בית עסק ,בית עינוג או בית אוכל שבעלו
י

אינו יהודי ,הסוגר אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.

תחולה

|

)ב( הוראות הסעיפים  4ו־ 5לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
פנסיון ,אכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים את דברי האוכל
ו
אי את המשקאות בו במקום.
 .7י

העובר על הוראה מ ה  1ר

א ו ת

ן ן ן ק

ע ז ד ז ד > ׳

ד

י

מ

_

ק נ ם

מ

.

א ה

^,1,

.8

חוק עזר לבת־ים )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשי״ב— 1952ץ־ בטל.

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשב״ג—.»1963

עבירות וענשים
ביטי?

4

נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)חמ (81334
חיים משה שפירא
שד הפנים

דווד ב י ־ א ר י
ראןט עידית בודים
• ו
ו
ו

(

השם

י

י

ק״ת  ,254תשי״ב ,עט׳ .667

קוב׳ו התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״ג17.1.1963 ,
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פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר להרצליה בדבר ביטול חוקי עזר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,* 1934 ,מתקינה עירית הרצליה
חוק עזר זה:
ביטו?

.1

בטלים —
)(1
)(2
)(3

השם

.2

לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר להרצליה )ביטול חוקי עזר( ,תשכ״ג—1962״.

חוקי עזר להרצליה )משקלות ומידות(׳  1941ן
חוקי עזר להרצליה )איסופו וסילוקו של נייר משומש(׳ ) 1942
חוקי עזר להרצליה )פיקוח על מחירי צרכי מזון(׳ . 1943
2

3

4

נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)חמ (82115
חייממשהשפירא
שר הפנים
1
2
3
4

ע״ר  ,1934תופ׳  1מם׳
ע״ר  ,1941תופ׳  2מס׳
ע״ר  ,1942תופ׳  2טפ׳
ע׳׳ר  ,1043תום׳  2טפ׳

פסח יפה ד
ראש עירית הרצליה

 ,414עמי .1
 ,1134עמי .1310
 ,1240עמי .1660
 ,1270עט׳ .412

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר ל ה ר צ ל י ה ב ד ב ר ה ג נ ה על ה צ ו מ ח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
הרצליה חוק עזר זה:

מתקינה מועצת עירית

הגדרות.

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — מועצת העיריה!
״העיריה״ — עירית הרצליה!
״צמח״ — עץ ,שתיל ,שיה ,ניצן ,פריחה ,פרי ,פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או
בגן ציבורי וכל הלק מהם!
,.רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום העיריה ,לרבות רחבה ,ככד ומגרש שבבעלות העיריה וכל
מקום ציבורי הנמצאים בתחום העיריה.
״גן״ — גן ציבורי או שדרה או חורשה הנמצאים בתחום העיריה!
״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־ 18שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

השחתת עצים

לא יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו
.2
את קליפתו ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחד ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

כניסה
?מקום גדור

לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
.3
אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.
1
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ע״ו  ,1934תום׳  1מס׳  ,414עט׳ .1
קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשג״ג17.1.1963 ,

.4

!
לא ישחק אדם בכדור משחק —
) (1בגן ,אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצ|? ן:
י ) (2ברחוב ,אלא .במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

.5

לא יספס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג #בגן ,או על עץ או שיח

משחיו י ם .

ג

:

טיפוס ע? עצים

שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב ,לא ישחיתם
ן•

ולא ישמידם ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

לא יקשור אדם בעל חיים ,העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או!אל גדר ,משוכה ,שעד או
.6
סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח ,וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור.

קשירת גע? י
חיים ?צמחים

.7

לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ,פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

הכנסת
גע? י ד«ייפ ־ ;.,.י

.8

בהמות העוברות בתחום העיריה ,ימנע אותן האדם ששמידתן עליו מלפגוע בצמח.

נהיגת גע?י
חיים בתחום״:
העירית .

.9

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

י?דיס

.10

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות.

ענשיס ׳::

.11

חוקי עזר להרצליה )הגנה על הצומח( — 1939 ,בטלים! .

ביטו?

.12

לחוק עזד זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )הגנה על הצומח( ,תשכ״ג—1963״.

2

•־נתאשד.:.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
<חמ (821121
•י ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים
ע״ר  ,1939תום׳  2מס׳  ,955עט׳ .956

2

,השם

ץ.
! פסח יפה ר
ראש עירית הרצליה
|
•ו

פקודת העיריות1934 ,

ן

ח ו ק עזר ,ל ה ר צ ל י ה ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים ן ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף

לפקודת

ה ע י ר י ו ת  i 1934 , 9 9מתקינה מועצת עירית

הרצליה חוק עזר זה:

1

!

ן
•
בחוק עזר זד—,
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנא$ן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרב[1ת שוכר או שוכר משנה
•|
ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים!
.
• ו
״העיריה״ — עירית הרצליה t

הנייויז

י־/׳;

״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או באופן אחר ו
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית <
•

1

ע״ר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עמ׳ .1

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״נ17.1.1963 ,

ו
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״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר:זה ,כולן או מקצתן!
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
'חובה להדביר
זבוב ים התיכו!
הוראות להדברת
זבוב ים התיכו!

.2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

)א( ראש העיריה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבד על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה, .

הדברה על ידי
העירית

לא מילא אדם אחרי דרישת העידיה לפי סעיף )3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העיריה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ,ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות
ראש העיריה

)א( ראש העידיה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.3
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש! לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

מסירת הודעות

ענשים

השם

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.6
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
בולט באחד 'המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ,ההודעה או נתפרסמה 'בשני
עתונים לפחות ,הנפוצים בתחום העיריה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובר
.7
היראות סעיף
דינו — קנס
הודעה בכתב
.8

על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם עבר על
) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״ג—1963״.

נתאשד.
י׳יד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
גחמ (765010

פסח יפהר
ראש עידית הרצליה

חיים משה שפירא
שר הפנים
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,סוב*ו התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״ג17.1.1963 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר להרצליה בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן
בתוקף ,סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות? ,*1934 ,תקינה מועצת עידית
1
הרצליה חוק עזד זה:
.1

י!

בחוק עזר זה—

הגדרות

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסיכו ואו שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,בנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים,
״העיריה״ — עירית הרצליה ן

••

\

!

״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל! אופן אחר ,למעט אדם
הגד בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבוריות ובין פרטית \
״ראש.העידית״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
ו
עזר זה ,כולן או מקצתן ?
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואיו התהלוכה של האורן
.2
ו
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

חובה להדביר ..׳
טוואי התהלוכה
של האורז

)א( ראש העידיה דשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים׳ ולתנאים הקבועים בהודעה.

הוראות להדברת
טוואי התהלוכהשל האורז

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

!

לא מילא אדם אחדי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3׳ או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העיריה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש׳ לו ,כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

הדברת על ירי
העיריה

סמכות ראש
העירית

)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
[
סעיף קטן )א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה ליידי האדם שאליו היא
.6
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק &זם ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה סדין אם הוצגה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעח או נתפרסמה בשני
•עתונים לפחות ,הנפוצים בתחום העיריה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
1

מסירת הודעות

ע״ר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עט׳ .1

קובי! התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״נ17.1.1963 ,

863

העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לידות ,ואם עבר על
.7
היראות סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,
.8
תשכ״ג—1963״.
נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
<חמ (765010
חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

פ ס ח י פה ר
ראש עירית הרצליה

פקודת העיריות1934 ,
חוק ע ז ר ל ה ר צ ל י ה ב ד ב ר ה ר י ס ת מ ב נ י ם מ ס ו כ נ י ם

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י ,מתקינה מועצת עירית
הרצליה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,בטון ,ברזל ,עצים או מכל חומד אחר ,לרבות יסוד ,קיר׳ גג,
ארובה ,מדפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק ממין או דבר המחובר אליו ,סוללת
עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל
אדמה או שטח ?
״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של
הבנין ובין שאיננו היעל הרשום 5
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר-,
״מהנדס״ — אדם שהעירייה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה וכל אדם שהמהגדס העביר
אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
״העידיה״ — עירית הרצליה(
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העירית העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו
.2
ואת שלום הציבור.
)ב( חושש בעל בנין או המחזיק בו׳ כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כד לראש העיריה.
)ג( ראש העיריה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן ,ובמקרה שקיבל הודעה מיד
אחדי קבלתה ,סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן)ב(! המהנדס שערך
את הבדיקה ,חייב להגיש דיךוחשבון לראש העיריה תוך  24שעות לאחד עריכת הבדיקה.
1

ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
סובין התמנות  ,1406כ״א בטבת תשב״ ג17.1.1963 ,

)א( סבור ראש העיריה על פי דין־וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
.3
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
־!
המפורטות בה באופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודעה.
)ב(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הודעות

1

)ג( לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף ק ט ן ) א ( או ביצע את
העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית.העידית לבצע את העבודות ולגבות מבעל
ו
הבנין את הוצאות הביצוע.
אישר המהנדס ,לאחר בדיקה ,כי בנין נתון במצב שיש בו!משום סכנה מיידית
.4
למחזיקים או לציבור ,רשאי ראש העיריה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את
.

ידי ראש

!

י

ביצוע
״!״,״'

5

העבודות הדרושות לשם הריסת ה מ י ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל• ה מ י ן .

העיריה

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות :לפי סעיפים  3או  ,4ישמש אישור בכתב מאת
.5
!
המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

אישור,סכום
ההוצאות

ראש העיריה או המהנדס דשאים להיכנס בכל זמן סביר !,לכל בנין כדי לברר

סמכות ראש

.6

)א(

את מצב ה מ י ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק
)ב(

ע ז

י

ז ה

•

• •י'

לא יפריע אדם לראש העיריה או למהנדס להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן )א(.

וה^נ״ט
?בנח

0

!

מסירת הודעה לפי חוק עזר זד .תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
אי נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה! במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה ב  $נ י עתונים לפחות,
|.
הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית. .

,מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ואם היתה העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאד|ר שנמסרה לו עליה
1
הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשיס

.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )הריסת מבנים מםוכנום( ,תשכ״ג—1963״.

נתאשד.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)המ (821120
חיים משח שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת חשכ״נ17.1.1863 ,

השם

פ ס ח יזפהר
ראש עידית הרצליה
!

865

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר להרצליה בדבר שיטור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,י ,מתקינה מועצת עירית
הרצליה חוק עזר.זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״העיריה״ — עירית הרצליה!
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״מהנדס״ — אדם שמועצת העירית מינתה אותו להיות מהנדס העיריה ,לרבות אדם
שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
״רחובי׳ — דרך ,נתיב להולכי דגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד

בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים׳ וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרך ,תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או בצדי
רחוב.
מכשול
ברחוב

)א( לא יניח אדם ,ולא ירשה לאחר להניח ,ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
.2
העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא א ם דרוש לעשות
כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה ,ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון ,במעקה,
כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדמ תעלה ,שוחה או תא בקורת ברחוב ,ולא ירשה לאחר
לכסותם או לחםמם.
)ד( על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים ,לפי
הרשאה בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

שיגוייט
ברחוב

לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
.3
ובהתאם לתנאי ההיתר.

פתיחת
שוחות

 .4י לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לברית שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת
המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

דרכי זהירות
בכריית שוחה
ברחוב

.5

היתר ואגרות

)א( המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים  3או  4או לסרב לתיתו לבטל היתר
.6
שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
)(1

להחזיק את מקום השוחה גדוד ולציינו בשלטי אזהרה ,וכן בדגלים

אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה! י
)(2

לסתום את השוחה ולהחזיר את הרהיב למצבו הקודם עם גמר העבודה או

עם פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם ביותר.

)ב( בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה של שלוש לירות.
1

866

ע״ר  ,1934תופ׳  1מכי  ,414עט׳ .1
הובי! התמנות  ,1406כ״א בטבת תשב״ג17.1.1963 ,

.7

)א( לא יגרום אדם ולא ירשה לאחד לגרונו נזק לרחוב.

נזק ?רחוב

)ב( אדם שעבר על הודאות סעיף קטן)א( חייב לתקן את הנזןן.
)ג( ניזוק רחוב לרגל חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב; חייב החופר או בעל
ו
הקרקע לתקן את הנזק.
.8

)א( ראש העיריה דשאי לדרוש בהודעה בכתב —
) (1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הודא1ת סעיף  ,2לסלק את
המכשול!
) (2מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  5 ,4ו־,6
לבצע את העבודות האמורות.

הודעות

)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
שקבעם המהנדס באישור ראש העידיה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע
!
את העבודה.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.
)א( ראש העיריה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע בל עבודה מהעבודות
.9
המנויות בסעיפים  5 ,4או  — 7בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  8ובין אם לאו — ולהיכנס
לשם כד בשעות היום לכל מקום .סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור,
רשאית העידיה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות
הסילוק או הביצוע.

םי?וק מכשו?

)ב( לא יפריע אדם לראש העידיה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום
בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.10
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,א!׳ נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוגים ,לפחות,
ו
הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות׳ ובמקרה של
.11
עבירה נמשכת ,קנס נוסף של  20לירות לכל יום שבו נמשכת אותה עבירה אחדי הרשעתו
1
בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העידיה.

מסירת הודעות

עבירות

.12

חוק עזר להרצליה )שימור רחובות( ,תשי״ג— — 1953בטל .ו

ב יטו?

.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה )שימור רחובות( ,תשכ״ג—1963״.

השם

2

נתאשד.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962

פסח יפחד
ראש ועירית הרצליה

<חמ (821105

חיים משה שפירא
שד הפנים
ק׳׳ת  ,373תשי״נ ,עט׳ .1225

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשב״נ17.1.1963 ,
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פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לעכו בדבר העמדת רכב וחנייתו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,

וסעיף  77לפקודת ה ת ע ב ו ר ה ,
2

מתקינה מועצת עירית עכו חוק עזר זה:
הגדרות

:בחוק עזר זה—

.1

״אוטובוס״ — כמשמעות אוטובוס ציבורי המופעל בקווי שירות כאמור בתקנות התעבורה,
תשכ״א— 1961וי
3

.,מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה ,תשכ״א—! 1961
״מפקד משטרה״ — מפקד המחוז הצפוני של משטרת ישראל ,לרבות אדם שמפקד המשטרה
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מפקח על התעבורה״ — לרבות אדם שהמפקח על התעבורה העביד אליו את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״מקום חניה״ — מקום שהותרה בו חניה לרכב לפי סעיף 12
״מקום חניה מוסדר״ — מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף 13
״מקום חניה פרטי״ — מקום חניה המתנהל על ידי אדם — פרט לעידיה— לשם הפקת
רווחים!
.,עידיה״ — עירית

עכו!

״פקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״דאש העיריה״ — לרבות אדם שדאש העידיה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״רחוב״ — דרך כמשמעותה בפקודת התעבורה ,והנמצאת בתחום העיריה ,לרבות חלק
מרחוב!
״דכב״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה ,למעט אופניים!
,,תמרור״ — במשמעותו בחלק ב׳ לתקנות התעבורה ,תשכ״א—.1961
סמכות ?הסדיר
י

ראש העיריה רשאי ,בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחד התייעצות עם מפקד
.2
המשטרה ,לאסור ,להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב ,לייעד
רחוב או מקום אחד כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מםויים של רכב ,וכן
לקבוע את הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר
בחניה באותו מקום בבת אחת.

מסוס הגיה
יי

)א( ראש העידיה רשאי — לאחד התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד
.3
המשטרה — לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או
באמצעות מכשירים מיכניים.

ח נ י י ת

ט י ם

כ ב

)ב( סודרה החניה על ידי סדרן ,חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה לציית
להוראות הסדרן בכל ענין הקשור בחניה.
1
2
8

868

ע׳׳ר  ,1984תוס׳  1מס׳  ,414עט׳ .1
דיני מדינת ישרא? ,גוסח חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .178
ס״ת  ,1128תשכ״א ,עמ׳ .1425
קובד התתנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״נ17.1.1963 ,

)ג( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,חייב אדנ|« המעמיד דבב במקום
החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנוייס !,מול המכשיר המסונף
לאותו שטח ,ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו1 .
) :ד( הותקנו במקום חניה שלטים ,סימנים וכיוצא באלה ,ח1יב אדם המעמיד רכב
באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם להוראות שעל
!
שלטים ,סימנים וכיוצא באלה.
)א( לא ינהל אדם ולא ירשה לאחד לנהל מקום חניה פרטי ,אלא על פי רשיון מאת
.4
!
ראש׳העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)ב( הרוצה ברשיון יגיש בקשה לראש העידיה ,והוא ר^אי לתיתו ,לבטלו או
להתלותו ,וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ג(

תקופת הרשיון לא תעלה על שנה אחת מיום נתינתו.

ו

)ד( משהוחלט לתת רשיון ,ישלם המבקש לעידית ,לפגי קבלתו ,אגדה המחושבת
ן
לפי שיעוד של  80לירות לשנה לדונם משטח מקום החניה.
)ה( ראש העירית רשאי לפטור מבקש רשיון מתשלום אגרה !,כולה או מקצתה.
)ו( רשיון לנהל מקום חניה פרטי ברחוב יינתן דק בהסכמת! המפקח על התעבורה
׳
ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה.
 .5י• )א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות ,רכב ברחוב
במקום שהחניה נאסרה על ידי ראש העיריה לפי סעיף  ,2והאיסור מסומן בהתאם להודעת
התעבורה )קביעת תמרורים( ,תשכ״א—) 1961להלן—ההודעה( ,על ידי תמדוד ,אלא לזמן
הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,או לטעינה או לפריקה מיידים ובלתי פוסקת.
4

)ב( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד אוו להחנות ,רכב במקום
חניה ,אלא —
)(1

אם הרכב שייך לסוגים שחנייתס שם הותרה על ידי ראש העיריה 1

) (2בתוך אחד מהשטחים המסומנים בקווי צבע או באופן א ח ד — א ס יש
ו
שטחים מסומנים כאלה $
)(3
)(4

בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום i s
כשאין מקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחניה
ו

בבת אחת.

לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחד להעמיד ,ברחוב רכב שנתקלקל קלקול המונע
.6
המשכת הנסיעה ,אלא סמוך ,ככל האפשר ,לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת
רכב ,ואלא לשם תיקונים הכרחיים להמשכת הנסיעה שיש לעשותם בו במקום או עד שיועבר
i
הרכב למקום תיקונו ,ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר ללא דיחוי.
יחנה אדם ,ולא ירשה לאחר להחנות ,מונית במקום!חניה שנקבע כתחנת
)א(
.7
מוניות ,אלא על פי היתד מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר! .
)ב( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה׳ והוא דשאי לתיתו או לסרב לתיתו,
לבטלו או להתלותו ,וכן לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
* ק״ת  ,1128תשכ״א ,עט׳
סוגיו•׳ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״נ17.1.1863 ,

1528.

1

׳

•

.

•

)ג(

היתד כאמור יהיה ערוך בטופס שייקבע על ירי ראש העידיה בהסכמת המפקח

על התעבורה.
)ד(

היתד כאמור יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו.

)ה( משהוחלט לתת היתד ,ישלם המבקש לעיריה ,לפני קבלתו ,אגרה בסך שש
לידות לכל מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר .ניתן ההיתר לאחר  30ביוני ,תופחת האגדה
לשלוש לירות.
)ו(

נהג מונית שלגביה ניתן היתר כאמור יחזיק את ההיתר במונית ויראהו לשוטר

אי לפקח לפי דרישתו.
)ז( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחד להעמיד או להחנות ,מונית ברחוב
לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או להורדתם ,אלא —
) (1אם המונית מוזמנת על ידי נוסע ועומדת לרשותו ,והעמדתה או חנייתה
היא לשם המתנה לאותו נוסע ו או
)(2
אוטובוסים

אם לא הוצעה הולכה במונית והיא מסומנת בשלט ״לא פנוי״.

)א( לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחר להעמיד ,אוטובוס ברחוב אלא במקום שנקבע
.8
כתחנת אוטובוסים והמסומן על ידי תמרור כפי שנקבע בהודעה ,הנושא עליו את מספרו*של
קו האוטובוס או הודעה שהתחנה מיועדת להורדת נוסעים בלבד.
)ב( לא יעמיד אדם ,ולא ירשה לאחד להעמיד ,אוטובוס במקום האמור לזמן העולה
על הזמן הדרוש כדי להוריד או להעלות נוסעים .הוראה זו אינה חלה לגבי תחנה סופית.
)ג( לא יחנה אדם ,ולא ירשה לאחר להחנות ,אוטובוס בתחנה סופית למעלה מהזמן
הנקוב בתמרור וכל עוד היא תפוסה על ידי מספר האוטובוסים הנקוב בתמרור.

תמרורים

.9

ראש העידיה יציין כל מקום חניה ,וכן כל איסור ,הגבלה או הסדר שנקבעו לפי

סעיף  ,2על ידי תמדוד מתאים שנקבע בהודעה.
ריתותרכב
 5ט ? ו ם

ח נ י ח

)א( ראש העיריה רשאי לציין על גבי תמרור ,או בלוח שייקבע סמוך לו ,את
.10
מספרי הרישום וסימני הרישום של הרכב המותרים לעמוד במקום חניה מםויים.
)ב( ציין ראש העיריה כאמור בסעיף ק ט ן ) א (  ,לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה
לאחר להעמיד או להחנות ,באותו מקום חניה ,רכב שמספר הרישום וסימן הרישום שלו
אינם מצויינימ כאמור.

אגרת הסדר

)א( לא יעמיד אדם ולא יחנה ,ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב במקום
.11
חניה מוסדר ,אלא אס שילם אגרת הסדר בהתאם לשיעורי האגרה הנקובים בתוספת.
)ב(

השאיר אדם רכב במקום חניה מוסדר ליותר מהזמן שעבודו שילם ובתוך

התקופה המותרת לחניה באותו מקום ,לא יוציאו משם אלא לאחר ששילם אגרה נוספת בעד
זמן החניה הנוסף.
)ג(

סודרה החניה על ידי סדרן ,תשולם האגרה לידיו תמורת תו או תווים ,או באופן

אחד שייקבע על ידי דאש העיריה.
)ד( סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים ,תוכנם האגדה למכשיר המיכני
במטבע או בתווית מיוחדת בהתאם להוראות השימוש שיצויינו על גבי המכשירים.
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קוב׳ז התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״ג17.1.1863 ,

לא יקלקל אדם מכשיר מיכני שהועמד במקום חניה מוסדר ולא :יטפל בו שלא בהתאמ
.12
• ו •
למטרתו.
י • י .י•.

טיפול במכשיר
במקום חניה
טיסדר •

)א( פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום חניה מוסדר או ומקום חניה פרטי כדי
.13
\
לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

םמכויות פקח

)ב( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויות? לפי סעיף קטן)א(.
.14

ענשים

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות!

.15

חוקי עזר ׳לאזור עירית ע כ ו ) ה ס ד ר ת חנייתן של מרכבות(1944 ,

.16

לחוק עזר זד .ייקרא ״חוק עזר ל ע כ ו ) ה ע מ ד ת רכב וחנייתו( ,תשכ״ג—1963׳

5

— בטלים.

ביטול
השם

תוספת
)סעיף  ) 11א ( (
שיעור האגרה

אגרתהםדר
(1

במקום חניה מוסדר באמצעות מכשירים מיכגיים:
לכל דכב — לכל חצי שעה או לחלק מחצי שעה

 (2במקום חניה מוסדר על ידי סדרן:
לכל ר כ ב —
לשעה הראשונה או לחלק ממנה
לכל שעד .נוספת או חלק ממנה
לכל מכונית משא — לחודש מראש
לכל מכונית אחרת — לחודש מראש
לכל אופנוע — לחודש מראש
נתאשר.
י״ד בכסלו תשכ״ג) 11בדצמבר (1962
)חט (890018

חיים משה שפירא
ש ר הפנים

5

 5אגודות

!
ו
ו
ן

15
10
30
15
7.50

אגורות
אגודות
לירות
לידות
לידות

שמואל אפרת
ראש עירית עכו
אני מסכים .ו
י ש ר א ל בר־יהוודד.
שר התחבורה!

ע״ר  ,1944תום׳  2טסי  ,1385עם׳ .845

קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״ג17.1.1963 ,

871

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות)מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לקרית־גת בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית קרית־גת חוק עזר זה:
2

החלפת התוספת

במקום התוספת לחוק עזר לקריודגת )מם עסקימ מקומי( ,תשי״ט—) .1958להלן ~-
.1
חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
8

״תופפת
בתוספת זו — ״מרכז מסחרי״ — שטח הנמצא בין הרחובות :רח׳ הגפן ,רח׳ הרמון,
שד׳ העצמאות ,שדי לכיש.

שיעור המס לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

אופטיקאי
אופניים ,אופנוע ותיקונים
אוטוניסים
אטליז —
במרכז המסחרי
במקום אחר
אספקת מים
אגודה שיתוהית לאשראי
בית מרקחת
בית מלון —
עד  15מיטות
מעל ל־ 15מיטות
בית חרושת למשקאות קלים
למי סודה
לנקניק
לקרח עם חדרי קירור
בית חרושת או בית מלאכה או מוסך המעסיק
עובדים)כולל בעלים( —
2
 3עד 6
 7,עד 12
 13עד 50
 51עד 100
 101עד 150
 151עד 200
מעל ל־200
בית דפוס
בנק או סניף בנק שמספר העובדים בו —
עד 5
1
2
3

872

45
50
1000
100
50
1200
600
80
50
120
220
100
120
750

60
120
180
400
600
1000
1500
2000
120
600

תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות
800
1000

 6עד 10
מעל ל־10
בית קפה או מסעדה שיש בו מקומות הארחה —
75
עד 20
120
מעל ל־20
בית מלאכה —
15
שעונים
15
נעליים
26
תקדים מכוניות ,
20
מכונות תפירה
20
כריכת ספרים
דקורטור —
60
ריהוט
50
לוילונות ובדי ריפוד
250
החלפה ,השכרה ותיווך מכונות חקלאיות
20
זגג
2000
אספקת חשמל
250
הובלת משאות
אספקת גז לבישול —
25
עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות
מאלף ומעלה — לכל  200לקוחות נוספים 25
250
מוניות שירות
300
ביטוח ,סניף ,סוכנות או סוכן
חשמלאי —
25
תאורה בלבד
80
תאורה וכוח
35
לתיקון מכשירי חשמל
25
חייטים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עט׳ ,115
ק״ת  ,888תשי״ט ,עט׳  ; 1122ק״ת  ,1055תשכ״א ,עט׳ .57
קובץ התקנות  ,1406כ״א בטבת תשכ״נ17.1.1963 ,

תיאור המלאכה או חעשס

הטם בלירות

חנות —
50
לםידקית וגלנטריה
72
לדגים ועופות — במרכז המסחרי
35
במקום אחר
120
לרהיטים חדשים — במרכז המסחרי
70
במקום אחו
60v
לרהיטים משומשים
150
לכלי בית ולכלי עבודה — במרכז המסחרי
50
במקום אחר
לצעצועים ולצרכי כתיבה — במרכז המסחרי 120
50
במקום אחר
36
לפידות ולירקות
60
למעדנים ודברי מתיקה
60
לבדים ,מוצרי פלסטיק ועור
40
לבושם ותמרוקים
120
להנעלה או להלבשה — במרכז המסחרי
! 40
במקום אחר
72
לשעונים ומזכרות
120
למכשירי חשמל ,רדיו ובלי עינה
95
מכשירי גז
80
מנהל חשבונות
120
רואה חשבונות
מאפיה או אספקת לחם
1000
מהנדס אדריכל
120
מספרה לנשים — במרכז המסחרי
60
35
במקום אתר
35
מ90רה לגברים
250
מכולת בסיטונות
60
מכולת בקמעונות
1500
מכון לעיבוד כותנה
מכון למיון בטנים —
300
עד  15עובדים
׳ מעל ל־ 15עובדים
750
מזנון — במרכז המסחרי
72
במקום אחר
30
מכירת חמרי בנין ,בלוקים ,מרצפות וכיוצא באלה
מכירת בלים והמרים חקלאיים
מכבסת קיטור
.2

250
250
140

׳

תיאור המלאכה או העסס
מכבסה לניקוי יבש
מכבסה — עד  2עובדים כולל בעלים
מוכר נפט
מוכר חלב 1
מוכר ק ר ח !
מבון מניקור וקוסמטיקה
מוסך למכונןות
נגדיה ששסח!ד• —
עד  40מ״ר
מעל לי 40מ״ר
סיטונאי למשקאות או לסיגריות
סוכנות אספקת דברי מזון
עורך־דין !
9חח
צבעי ,סייד !
! ,
צלם
קבלן או קבלן משנה —
עד  5מועסקים כולל בעלים
מעל  5נ(ועסקי 0לשנה לפי היקף ביצוע
העבודה בלידות —
עד 30,000
מעל לי 30,000עד 50,000
מעל ל־000״ 50עד 120,000
מעל ל־120,000
ו
קולנוע
קונדיטוריה
קיוסק — !
במרכז המאחרי
במקום אחו(
רופא או מרפא שיניים
רופא כללי ו
ו
רפד
רצוען בהמות!
רוכל פלפל י כריכים ,גרעינים
שרברב לתיקונים בלבד
תעשיית חמרי בנין ,בלוקים ,עמוד בטון וביוג
תחנת דלק — ו
עם סיכה !
בלי סיכה ו

 .תחילתו של חוק עזר זד ,היא ביופ ב״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת  ,1962/63והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל קפוט ששולם על פי
חוק העזר העיקרי בעד שנת  ,1962/63ייחשב כאילו שולם על חשבון לפי חוק עזר זה.
.4
."1963

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־גת )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג —

הטם גלימת
80
35
30
30
30
35
120
70
180
120
120
120
20
18
36
120
400
750
1000
2000
750
60
72
30
40
40
30

י

15

8
20
120
300
."250

תחילה
הוראות מעבר

השם

ג ד ע ו ן נ!אור
נתאשד.
ראש המועצה המקומית קרית־גת
י״ט בכסלו תשכ״ג) 16בדצמבר (1962
ו
)חט (858000
ו
חיים משה שפירא
!
שר הפנים
שובץ התקנות  ,1406כ׳׳א במכת תשכ״נ17.1.1063 ,

873

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945,
חוק עזר לשרוךהתיכון בדבר מם עסקים

;

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית השרוךהתיכון חוק
עזר זה:
ג

2

תיקח התוספת

בתוספת לחוק עזר לשרוךהתיכון )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956

.1

3

)להלן —

חוק העזר העיקרי( ,בסופה ,יבוא:
500״

״ייצור חמרי דונג לחיטוי הדרים
תחי?ה

.2

הוראות מעבר

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת  ,1962/63והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ,אולם כל סכום ששולם על
פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1962/63ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק
עזר זה.

העם

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל ש ר ו ך ה ת י כ ו ן ) מ ס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ג—

.4
1963״.

נתאשד.
כ״ב בכסלו תשכ״ג) 19בדצמבר (1962
)חמ (85621

י׳ ל נ ד א
ראש המועצה האזורית השרון־התיכון

חיים משה שפירא
שר הפנים

1
2
3

ע״ר  ,1941תיס׳  1מס׳  ,1154עמי .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,639תשי״ז» ,מ׳  ; 141ק״ת  ,1136תשכ״א ,עמ׳  1630ק׳׳ת  ,1155תשכ״א ,עמי .1904
;

874
המחיר  64אגורות

קונץ התקנות  ,1406כ׳יא בטנת תשכ״נ17.1.1963 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

