ר ש ו מ ו ת

קובץ התקנות
כ״ח באדר תשכ״ד

1556

תקנות מס הכנסה )ניכוי מעמלת ביטוח( ,תשכ׳׳ד—. 1964
תקנות מס הכנסה )ניכוי משכר סופרים( ,תשכ׳׳ד—. 1964
תקנות מילווה קליטה) :תעודות מילווה( )תיקון( ,תשכ׳׳ד—1964
וזקנות מילווה קליטה )תעודות מילווה( ,תשכ״ד—: • 1964
תקנות השבחת ייצור חקלאי)בעלי חיים()עזי בית()תיקון(,תשכ״ד—1964
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו)תיקון( ,תשכ״ד—1964
תקנות הכניסה לישראל )תיקון מס׳  ,(2תשכ״ד—1964
תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון()תיקון מס׳  ,(4תשכ״ד—1^64
צו לשכת עורכי :הדין)תפקידי השירות המשפטי()תיקון( ,תשכ יד—. 1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )כלי שיט()פטור מס׳  ,(2תשכ״ד• 1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )״דמון״ מפעלי אבן וגבס בע״מך)פ4זור> תשכ׳׳ד—1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של חדרה()תיקון( תשכ״ד—1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של חיפה( )תיןןון( תשכ״ד—1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של פתח״תקוה )תיקון( ,תשכ׳׳ד—1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של ירושלים( )1תיקון( ,תשכ״ד—1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של יקגעם( ,תשכ״ד—. 1964
צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של נצרת()ת קרן( ,תשכ״ד—1964
צו מם רכוש וקרן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של נצרתיעי•1לית( ,תשכ״ד—1964
צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()כביש לעזריקם( .ת8זכ:״ד—1964
צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן נאמנות לקידום חינוך ותרבות תנוער( ,תשכ״ד—1964

 12במרס 1964
עמוד
926
927
929
929
931
932
937
937
938
938
939
939
940
941
942
942
943
944
945
943

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()אלונה ,תיקון( ,תשכ יד—1964
צו.המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()מגידו ,תיקון( ,תשכ ד—1964
חוק עזר לעכו)היטל עינוגים()תיקון( ,תשכ״ד—1964
.
חוק עזר לראשון־לציון )ביוב( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר לגוש־חלב )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר לגיזו )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר לחבל־יבנה )מניעת נדידה של חול מנכס לרחוב( ,תשכ ד—1964
חוק עזר ליהוד )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״ד—1964
חוק עזר ליסוד-המעלה)מס עסקים מקומי()תיקון( ,תשכ״ד—1^64
תיקון טעויות דפוס

946
947
947
948
952
952
953
955
955

פקודת מס הכנסה
ת ק נ ו ת בדבר ניכוי מעמלת ביטוח
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  164ד 243לפקודת מם הכנסה י ,אני מתקין תקנות אלד•:
הגדרות

בתקנות •אלה —
.1
״עמלת ביטוח״ ו־״מבטוד׳ — כמשמעותם בצו מס הכנסה )קביעת עמלת ביטוח כהכנסה(,
תשכ״ד—) 1963להלן — הצו((
״מקבל״ — כמשמעותו בצו ,למעט אדם כמפורט בתוספת.
2

ניכוי מס
במקור.

)א(

.2

מבטח המשלם עמלת ביטוח למקבל ינכה מעמלה זו מס בשיעור של .25%

)ב( הוכיח המקבל ,להנחת דעתו של פקיד השומה ,את סכום עמלת הביטוח שהוא
קיבל בשנת המם שקדמה לשנת המס השוטפת׳ וכי לא היתד• לו מלבדה הכנסה ממקורות
אחרים ,יאשר פקיד השומה כי המס בשנה השוטפת ינוכה מעמלת הביטוח ,על אף האמור
בתקנודמשנה )א( ,בשיעורים אלה:
) (1אם סכום עמלת הביטוח אינו עולה על — 7,500.לידות
לשנה —

5%

) (2אם סכום עמלת הביטוח עולה על — 7,500.לידות אך אינו
עולה על — 12,000לירות לשנה —

10%

) (3אם סכום עמלת הביטוח עולה על —  12,000לידות אך אינו
עולה על — 16,000לידות לשנה —

15%

) (4אם סכום עמלת הביטוח עולה על —  16,000לירות אך אינו
עולה על — 22,000.לירות לשנה —

20%

) (5אם סכום עמלת הביטוח עולה על —000.׳ 22לירות לשנה -

.25%

)ג( בקביעת סכום עמלת הביטוח לצודד תקנה זו לא תובא בחשבון הכנסה לפי
פסקאות ) (3ד) (4לסעיף  2לפקודה.
תיאום ניכוי
מס

רשאי פקיד השומה להורות בכתב כי ניכוי המס לפי תקנה  2יוקטן ,אם היה סבור כי
.3
עלול להתהוות עודף מניכוי המס.

ת׳«5ום והגשת
רו״ח ?פקיד
השוטה

מבטח יגיש לפקיד השומה עד דד 7בכל חודש דין וחשבון בטופס  842על עמלת
.4
הביטוח ששילם ועל סכום המם שניכה לפי תקנה  2בחודש הקודם וישלם לו באותו מועד את
סך כל המס שניכה.

מסירת דו״חות

מבטח ירשום לגבי כל מקבל לרבות אדם כמפורט בתוספת ,בטופס  ,841את כל הפר
.5
טים המפורטים בו ויגישו לפקיד השומה ,כשהוא מסוכם לכל פרטיו ,לא יאוחר מיום 30
באפריל של כל שנה ,לגבי עמלת הביטוח ששילם להם בשנת המס הקודמת! הטפסים האמר
דים יוגשו יחד עם הטופס  846שבו ירומו סכומי הרישומים בטופס .841

איעורים

מבטח ששילם עמלת ביטוח יתן למקבל ,בסוף כל שנת מס׳ אישור בטופס  847על
.6
עמלת הביטוח ששילם לו ,ועל המס שניכה מעמלת הביטוח.
1
2

926

דיני מדינת י׳ערא? ,נוסח ח1ש  ,6תשכ״א ,עמי .120
ק״ת  4526ת׳עב״ד ,עט׳ .404
קובץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תמנ״ד12,3.1964 ,

האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדין־והשבון עץ הכנסתו עמלת ביטוח
.7
שקיבל.
טפםיט לצורך תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב ,ואפשר יהיה להשיגם במשרדי ק י ל
.8
השומה.
פ

ד

ע»5ת ביטוח
כהכנסה

טפסיס

.9

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפוי? ,(!964

תחי?ה

.10

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה )ניכוי מעמלת ביטוח (.תשכ״ד—1964״.

ח׳*

תופפת

0

1

.1
אדם שהגיש בקשה לנציב בדבר פטור מניכוי מעמלת ביטוח שהוא,מקבל בשנת מס
מסויימת והוא-ניהל ספרי חשבון על פי הודאות הנציב החלות עליו) והדו״חות שהגיש על
פי סעיפים  133-131לפקודה והמבוססים על אותם הספדים אושרו ע^ ידי פקיד השומה לפי
סעיף ) 145א() (1לפקודה ,במשך שלוש .שנות מס רצופות שקדמו ל ק נ ת המס שלגביה הגיש
בקשה כאמור ,והבקשה אושרה לענין זה על ידי הנציב.
;

 ; .2אדם כאמור בסעיף  1שהשומה נערכה לו שלא לפי סעיף ) 45א() (1אולם השומות
ב־ 3השנים האמורות נערכו לו על בסיס הספרים שלדעת הנציב נוהלו כהלכה ,ובקשתו
אושרה לענין זה על ידי הנציב.
.3

כל אדם שאושר לענין זה על ידי הנציב.

י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964

פ נחם ספיד
שד האוצר

)חט (323134

פקודת מם הכנסה
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ניכוי מ ש כ ר ס ו פ ר י ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  164ו־ 243לפקודת מס ה כ נ ס ה )! ,גני מתקין תקנות אלה:
1

.1

הגדרות

בתקנות אלה —

״שכר סופרים״ ,״מוציא לאור״ ר״מקבל״ — כמשמעותם בצו מם הכןנסה )קביעת שכד סופ־
דים כהכנסה( ,תשכ״ד—. 1963
2

)א(,

.2

מוציא לאור המשלם שכר סופרים למקבל ,ינכה משכר זןז מס בשיעור של .25%

)ב( הוכיח המקבל ,להנחת דעתו של פקיד השומה ,את ם מ ם שכר הסופרים שהוא
קיבל בשנת חמס שקדמה לשנת המס השוטפת ,וכי לא היתד ,לו נ|לבדח הכנסה ממקורות
אחרים ,יאשר פקיד השומה כי המס בשנה השוטפת ינוכה משכר הסופרים ,על אף האמור
בתקנת־משנה )א( ,בשיעורים אלה:
1
2

דיני טדינת ישדא? ,נוסח תד׳פ  ,6ת׳מכ״א ,עט׳ .120
ק״ת  ,1526ת0כ׳׳ד ,עט׳ .493

קונ׳ו התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

ניכוי טס

) (1אם סכום שכד הסופרים אינו עולה על — 8,000.לירות
לשנה —

5%

) (2אם סכום שכר הסופרים עולה על — 8,000לירות אך אינו
עולה על — 12,500.לירות לשנה —

10%

) (3אם סכום שכד הסופרים עולה על — 12,500.לירות אך אינו
עולה על — 17,0)0.לירות לשנה —

15%

) (4אם סכום שכד הסופרים עולה על — 17,000.לירות אך אינו
עולה על — 24,000.לירות לשנה —

20%

) (5אם סכום שכר הסופרים עולה על — 000׳ 24לירות לשנה —

.25%

)ג( בקביעת סכום שכד הסופרים לצודד תקנה זו לא תובא בחשבון הכנסה לפי
פסקאות ) (3ו־) (4לסעיף  2לפקודה.
תיאום
ניכוי טס

רשאי פקיד השומה להורות בכתב כי ניכוי המס לפי תקנה  2יוקטן ,אם היה סבור בי
.3
עלול להתהוות עודף מניכוי המם.

תשלום והגשת
דו״ח 5פ<ן י ו
השומה

מוציא לאור יגיש לפקיד השומה עד ה־ 7בכל חודש דין וחשבון בטופס  832על שכר
.4
הסופרים ששילם ועל סכום המס שניבה לפי תקנה  2בחודש הקודם ,וישלם לו באותו מועד
את סד כל המם שניכה.

טטירת דו״חות
נוספים

מוציא לאור ירשום ,לגבי כל מקבל ,בטופס  831את כל הפרטים המפורטים בו ויגישו
.5
לפקיד השומה ,כשהוא מסוכם לכל פרטיו׳ לא יאוחר מיום  30באפריל של כל שנה ,לגבי שכר
הסופרים ששילם למקבלים בשנת המם הקודמת! הטפסים האמורים יוגשו יחד עט הטופס
 836שבו ירוכזו סכומי הרישומים בטופס .831

אישורים

מוציא לאוד ששילם שבד סופרים יתן למקבל׳ בסוף כל שנת מס ,אישור בטופס 837
.6
על שכר הסופדים ששילם לו ,ועל המס שניכה משכר הסופדים.

שכר סופרים
כהכנסה

האמור בתקנות אלה אינו פוטר מקבל מלכלול בדיךוחשבון על הכנסתו שכר םופרים
.7
שקיבל.

טפסים

.8

טפסים לצודד תקנות אלה ייקבעו על ידי הנציב ואפשר יהיה להשיגם במשרדי פקידי

השומה.
תווי?ח

.9

תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

השם

.10

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה )ניכוי משכר סופדים( ,תשכ״ד—1964״.

י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
)חט (723134

928

פנחס ספיר
שד האוצר

קובץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

חוק מילווה קליטה ,תשכ״ב—1961
ת ק נ ו ת כדבר תעודות מילווה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ר 10לחוק מילווה קליטה ,ת^כ״ב— , 1961ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

תקנת משנה )ג( לתקנה  5לתקנות מילווה קליטה )תעודות מהלווה( ,תשכ״ג— 1963־

.1

\

)להלן — התקנות העיקריות( — בטלה.

•

•  .״  : -׳ ׳

.2

תישי! תקנה 5

י•

תיקיי י ׳

בתוספת לתקנות העיקריות,במקום סעיף  2יבוא:
״ .2סכומי הריבית של תעודת מילווה זו ישולמו לכל

תופפ

י׳

שימסור את התלוש

המתאים״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קליטה )תעודות מילואו( )תיקון( ,תשכ״ד—

.3

השט

1964״.
י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
)חס (72462

1
s

פ נ וום ס פ י ר
^ור האוצר

ס״ח  ,351ת׳עכ״ב ,עט׳ •2
ק״ת  ,1454תשכ׳׳ג ,עט׳ .1564

חוק מילווה קליטה )הארכה( ,תשכ״ב—1942
ת ק נ ו ת בדבר תעודות שילווה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ו־ 10לחוק מילווה קליטה )הא^כה( ,תשכ״ב—- 1962
1

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה —

.1

הגדרות

״שומה סופית״ — שומה או צו לשנת המם  ,1962שאינם ניתנים עוד להשגה או לערעור»
״תעודה״ — תעודת מילווה קליטה המוצאת לפי סעיף  5לחוק.
)א( עד יום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ה ) 31במרס  (1965יוצאו תעודות כמפורט להלן:

.2

הוצאת תעודות

) (1ליחיד שנוכה מהכנסתו על חשבון המילווה לפי ם$יף ) 8ג( לחוק — על
סכום המילווה ששילם עד ליום כ״ה בכסלו תשכ״ה ) $0בנובמבר 1(1964
) (2לאדם ששילם מקדמות על חשבון המילווה לפי ס | י ף ) 8א( ד ) ב ( לחוק,
ושנעשתה לו שומה סופית עד ליום כ״ה בכסלו תשכ״ה ) 30בנובמבר — (1964
על סכום המילווה ששילם.
)ב( עד יום י׳ בניסן תשכ״ו ) 31במרס  (1966יוצאו תעודות לאדם שתקנת משנה
)א( אינה חלה עליו — על סכום חמילווה ששילם לפי שומה םופיו^ שנעשתה לו עד ליום
1

ם״ח  ,366משכ״ב ,עט׳ .60

קונץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

929

ו׳ בכסלו תשכ״ו ) 30בנובמבר  ,(1965ואם לא נעשתה לו שומה -סופית עד לאותו יום •ייד
על הסכום ששילם על חשבון המילווה לפי סעיף ) 8א( ר)ב( לחוק.,.
החלפת תעודה
או תעודה
נוספת

הוצאה לאדם תעודה ונתברר לאחר מכן כי סכום המילווה שהוא חייב בו שונה
.3
מהסכום הנקוב בתעודה שקיבל —
) (1אם הסכום שהוא חייב בו קטן מהסכום הנקוב בתעודה — יוחזר לו הס
כום העודף ששילם ותוצא לו תעודה הדשה על הסכום שהוא חייב בו לאחר
שיחזיר את התעודה שקיבל»
) (2אם הסכום שהוא חייב בו גדול מהסכום הנקוב בתעודה — תוצא לו תעו
דה על הסכום הנוסף כאמור.

סוג התעודות
וסחירתן

התעודות ייערכו לזכות החייב במילווה בנוסח שבתוספת ,ולא יהיו ניתנות להעברה
.4
לפני ג׳ בניסן תשכ״ח ) 1באפריל  ,(1968פרט להעברות מכוח הדין ,ומאותו יום יהיו התעו
דות ניתנות להעברה במסירה כאילו היו תעודות למוכ״ז.

דרכי תש?וט
הריבית

)א( הריבית תיפרע ב־ 1באפריל של כל שנה החל מ־ 1באפריל הקרוב שלאחר
.5
הוצאת התעודה! לצורך תשלום הריבית יצורפו לתעודות  13תלושים שיסומנו במספרים
מ־ 1עד  ! 13בכל תלוש יצויין סכום הריבית ומועד תשלומו ,ובלבד שהריבית עבור התקופה
שלפני הוצאת התעודה תיפרע ב־ 1באפריל הקרוב שלאחר הוצאת התעודה.
)ב( התעודות לא ישאו ריבית לאחר המועד שנקבע לפדיונן.

דרכי פדיון
התעודות

פדיון התעודות יהיה בדרך הגרלה שסדריה ייקבעו על ידי שד האוצר בהודעה
.6
שתפורסם ברשומות.

מועד פדיוז
יתרות

.7

יתדות כאמור בסעיף ) 5ב() (2לחוק ייפדו תוך התקופה שנקבעה להוצאת התעודות.

השם

.8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קליטה ).תעודות מילווה(< תשכ״ד—1964״.
תופפת
)תקנה (4
מדינת ישראל

מספר.

שם.
מילווה קליטה )הארכה( ,תשב״נצ—1962

תעודת מילווה צמודה למדד יוקד המחיה׳ נישאת ריבית בלתי צמודה של  4%לשנה
לירות
 .1תעודת מילווה זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קליטה )הארכה( ,תשכ״ב—
 1962והתקנות שהותקנו על פיו.
.2
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סכומי הריבית של תעודת מילווה זו ישולמו לכל מי שימסור את התלוש המתאים.
קובץ התסנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

.3

סכום הקרן של איגרת חוב זו ישולם לבל מי שימסוד אותה לאח|ו היום שנועד לפדיונה.

 .4על פדיון הקרן של תעודת מילווה זו יחולו תנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  6לחוק.
.5

תעודת מילווה זו צמודה למדד יסודי של

נקודות.

תאריך ההוצאה

מ מ ש ל ת ישראל
האוצר
החשב הכללי

שר האוצר

נוסח התלוש
מילווח .ק ל י ט ה ) ה א ר כ ה (  ,תשכ״כ—1962
תלוש מס׳
מס׳ סידורי של התעודה.
מועד התשלום.
ריבית בסך
י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
)חמ (72462

פנ חם ספיר
 #ד האוצר

חוק להשבחת ייצור חקלאי)בעלי חיים( ,תשיזב—1952
תקנות בדבר ה ש ב ח ת עזי בית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק להשבחת ייצור חקלאי ׳:בעלי חיים( ,תשי״ב—
 1952י ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות השבחת ייצור חקלאי )בעלי־חיים( )עזי בית( ,תשי״ז—1957

.1

2

)להלן — התקנות העיקריות( —
)(1

במקום ההגדרה ״המנהל״ — יבוא:
״ ״המנהל״ — מנהל המחלקה לצאן או המרכז המקצוע״ לענף עזי בית במשרד

החקלאות?״
) (2אחרי הגדרת ״המנהל״ יבוא:
״ ״עז״ — עז מכל סוג לרבות עז בית.״
בתקנה  5לתקנות העיקריות בפסקה )(3׳ במקום ״ל־ 900ק״גן יבוא ״ל־ 1000ק״ג״.

.2

סייח  ,92ת»עי״ב ,עמ׳ .128
 sת ש י ״ ז  ,עמי .1513
; ק״ת ,70
1

2

קוגץ התקנות  ,1556כ״ח באדריתשכ״ד12.3.1964 ,

״יסי׳ י י
ד ו־10
ת

נות

חיקוז תשנה !6
 1ז ח ? פ ת

.3

בתקנות )7א() (3ר)10ב( לתקנות העיקריות ,במקום ״עז ביונ״ יבוא ״עז׳•/

.4

בתקנה  16לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )ג( המלים ״על ידי בעל עז״ — יימחקו.

.5

במקום תקנה  17לתקנות העיקריות יבוא:

תקנה 17

)א( לא יחזיק אדם עז כשהיא בתקופת ההריון ,או תוך שנה לאחר
.17
״הח!קת ע
שהמליטה ,אלא אם יש בידו אישור שניתן לפי הוראות תקנה )7א().(3
)ב( אדם המחזיק עז בתקופת ההריון או תוך שנה לאחר שהמליטה
חייב להציג בפני המפקח ,במקום ובמועד שיורה לו ,את האישור האמור
בתקנת משנה )א(.״
בתקנה  18לתקנות העיקריות ,המלים ״לפי תקנות,אלה״ — יימחקו.
.6
,

ב ה י י ח

תיקיו תקנה 18
ח׳

08

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות השבחת ייצור ח ק ל א י ) ב ע ל י חיים( )עזי בית( )תיקון(,

.7

תשכ״ד—1964״.

ח׳ באדר תשכ״ד ) 21בפברואר (1964
) ח מ

73810

מש ה דיין
שר החקלאות

>

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת בדבר הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,תשי״ד— 1954׳
1

אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנות
1א ו־1ב

אחרי תקנה  1לתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,תשט״ז—1955

.1

התקנות העיקריות( ,יבוא:
״הגבלת יצוא
פ י י

יצוא פרי

העוטר בסגולות
ליצוא
תיקון התוספת

2

)להלן —

.2

1א .לא ייצא אדם פרי אלא אם נתקיימו לגביו הוראות תקנות אלה
וההוראות שבתוספת.
1ב.

לא ייצא אדם פרי אלא אם עומד הוא בגבולות הסגולות שנקבעו

לגבי סוגו בתוספת״.

במקום חלק ג׳ לתוספת לתקנות העיקריות יבוא:
״ ח ל ק ג׳ — אגוזי א ד מ ה

פרק א׳ — אנוזי אדמה בקליפה מהזן וירג׳יניה
מיכל אריזה

.1

)א(

אגוזי אדמה בקליפה מהזן וידג׳יניה המיועדים ליצוא )להלן ־¬

בפרק זה — אגוזי אדמה( ייאדזו בשקים חדשים ואחידים בצורתם שמידו
תיהם70x110ק״ג30סנטימטרים ומשקלם הכולל

.

)ב( המנהל דשאי לאשר אריזת אגוזי אדמה בשקים שהשתמשו בהם
פעם אחת קודם לכן אם הוכח לו ,להנחת דעתו ,כי השימוש בשקים אלה
לא יגרום לזיהום אגוזי האדמה שייארזו בהם.
1
2
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ס״ח  ,157תשי״ד ,עט׳ .137
ק׳׳ת  ,561תשט״ז ,עט׳  :159ק״ת  ,922ת׳עי״ט ,עט׳  ;1600ק״ת  ,1397תשי״ב ,עט׳ .731
קוג׳ז התקנית  ,1550כ׳׳ח באדר תשב״ד12.3.1964 ,

סימון ׳שק יפי

.2

שקים לאריזת אגוזי אדמה ימולאו עד מלוז; קיבולם ,ייקשדו בשתי

האוזניות העליונות; בדרך שתמנע .הכנסת ל.ל הומר נוסף לתוך השקים
ויםומנו בדרך שנקבעה בתקנה  7ובפרטים נוספים אלה:
)(1

)א(

המלים

)ב(

המלה

)ג(
)ד(

סגולות אגוזי
אדמה

.3

המלה

Extra Fancy
Choice
Standard
special

המלה

לסוג א׳ t

לסו :בי?
לםי 4ג׳ 5
לםו< מיוחד;

; H . P. s.

)(2

האותיות

)(3

המלים ; Gross weight

)(4

ציון המשקל במספר הקילוגרמים.

סגולותיהם של אגוזי אדמה ואחוז הסטיה ה&םבלת בחם יהיו כלהלן:
הפטיה הנפנלת

הסגולה

)(1

סוג א׳ — לא יותר מ־ 450תרמילים לקץ

ג

!

 10%במספר
הגרעינים שצב
עם סוטה רק
במקצת •מהבהיר

)(1

בעלי צבע בהיר אחיד

)(2

לפחות  2תאים בתרמיל

 3%במספר

)(3

תאים מלאים

 2%במספר

) (4נקיים ,שלמים ,בלי רגבי עפר וחוטי
 .שלוחה ,בלי מחלות ,מזיקים וסיקניהם

 5%במספר

ובלי כתמי.פגמים
ובלבד שסך כל הסטיות הנסבלות מפסקאות
) (3) (2ד )  ( 4לא יעלה על 5%׳ והנוטיות
הנםבלות לפי פסקאות ) (2ו־) (3יחד והם־
טיות הנםבלות לפי פסקה ) ,(4לא יעי|!ו כל
אחת .בנפרד על .2.5%
) (2סוג ב׳ — לא יותר מ־ 450תרמילים לק״ג
)) (1א( לפחות  2תאים בתרמיל
)ב( תאים מלאים

|

 3%במספר

|

 2%במספר

)ג( נקיים ,בלי פגיעות מכניות ?ןשות
שפגעו בגרעין ,בלי רגבי עפר ׳חוטי
שלוחה ,בלי מחלות מזיקים וסימני־
 8%במספר
הם ובלי כתם או כתמים עד פני
הקליפה ששטחם עולה על רבע מש
טח התרמיל
קובץ התקנות  ,1556כ״ח נאדר ת׳שכ״ד12.3.1964 ,

ובלבד שסך כל הסטיות הנםבלות לפי
פסקאות משנה ) א ( ׳ ) ב ( ו־)ג( לא יעלה
על < !8%הסטיות הנסבלות לפי פסקאות
משנה )א( ו־)ב( יחד והסטיות הנסבלות
לפי פסקה )ג( לא יעלו בל אחת בנפרד
על  4%כאמור.
) (2מותר לייצא אגוזי אדמה מסוג ב׳ כשהם
לא אחידים בצבעם.
) (3אין לייצא אגוזי אדמה מסוג ב׳ אט בתוך
השק למעלה מ־ 20%מסוג א׳.
) (3סוג ג׳ — לא יותר מ־ 650תרמילים לק״ג
)) (1א( לפחות  2תאים בתרמיל
)ב( תאים מלאים

 20%במספר
2%

)ג( בלי פגיעות מכניות קשות שפגעו
בגרעין ,בלי רגבי עפר וחוטי שלו
חה׳ בלי סימני מחלות ומזיקים שח־
דרו ד ר ו הקליפה לגרעין ובלי כתם
או כתמים על פני הקליפה ששטחם
עולה על •שליש משטח התרמיל

במספר

 10%במספר

ובלבד שסך כל הסטיות הנסבלות למעט הםטיה על פי פסקת
משנה )א( — לא יעלה על  ,10%והסטיה הנםבלת לפי
פסקת משנה )ב( לא תעלה על  2%והסטיות הנסבלות לפי
פסקת משנה )ג( לא יעלו על  8%כאמור.
) (2מותר לייצא אגוזי אדמה מסוג ג׳ כשהם לא אחידים בצבעם.
) (3אין לייצא אגוזי אדמה מסוג ג׳ אם בתוך השק למעלה
מ־ 20%אגוזי אדמה מסוגים א׳ ר ב /
) (4סוג ״מיוחד״ — לא יותר מ־ 550תרמילים לק״ג
סוג זה יכיל אגוזי אדמה מעורבים מסוגים
ב׳ ד ג ׳ ולא יותר מ־ 20%מסוג א׳
)) (1א( לפחות  2תאים בתרמיל

 10%במספר

)ב( תאים מלאים

2%

)ג( נקיים ,בלי פגיעות מכניות קשות שפ
געו בגרעינים ,בלי רגבי עפר.וחוטי
שלוחה ,בלי סימני מחלות ומזיקים
שחדרו דרך הקליפה לגרעין ובלי
כתם או כתמים ששטחם עולה על
שליש משטח הקליפה

 10%במספר

במספר.

ובלבד שסך כל הסטיות הנסבלות — למעט הםטיה לפי
פסקת משנה )א( — לא יעלה על  ,10%והםטיה הנםבלת
קובץ התקנות  ,1556כ״דו באדר תשצ״ר12.3.1964 ,

לפי פסקת משנה )ב( לא תעלה על  2%והסטיות הנםבלות
לפי פסקת משנה )ג( לא יעלו על  :$%כאמור.
) (2מותר לייצא אגוזי אדמה מסוג ״מיוחד׳״ כשהם לא אחידים
בצבעם.
פ ר ק ב׳ — אגוזי א ד מ ה ב ק ל י פ ה מזן ולנםיה ומין דיקםי
טייכל ואריזה

) .1א( אגוזי אדמה בקליפה מזן ולנסיה ומין 1יקםי המיועדים ליצוא
)להלן בפרק זה — אגוזי אדמה( ייארזו בשקים ז|זדשיס ואחידים שמידו
.
תיהם70x110ק״ג30סנטימטרים ומשקלם הכולל
)ב( המנהל דשאי לאשר אריזת אגוזי אדמה בשקים שהשתמשו בהם
פעם אחת קודם לכן אם הוכח לו ,להנחת דעתו< ,ןי השימוש בשקים אלה
לא יגרום לזיהום אגוזי האדמה שייארזו בהם.

םיטח

 .2שקים לאריזת אגוזי אדמה ימולאו עד מלוא| קיבולם׳ ייקשרו בשתי
אוזניות ויסומנו בדרך שנקבעה בתקנה  7ובפרטיו נוספים אלה:
)(1

האותיות

)(2

המלים

)(3
)(4
סגולות
אגוזי אדמה

.3

; H . p. s.

|

; Gross Weight

המלים ״ולנסיה״ או ״דיקסי״ לפי הו גולה <
ציון המשקל בקילוגרמים.

סגולותיהם של אגוזי אדמה ואחוז הסטיה ה נ ו ב ל ת בהם יהיו כלהלן:
הםנו5ה

הסטיו! הנסבלת

) (1לא יותר מ־ 500תרמילים בק״ג ורק מסוג ןאחד»
)) (2א( תאים מלאים
)ב( תרמילים בעלי ת א אחד בדיקסי ו־ 2ו|גאים
|
בולנסיה
)ג( נקיים ,שלמים ,בלי רגבי עפר ו^זוטי
שלוחה ,בלי מחלות ומזיקים וסימניהם
|
ובלי כתמי פגמים
)ד( בעלי צבע בהיר אחיד

 2%במספר
 3%במספר
 5%במספר
 10%במספר
גרעינים
שצבעם סוטה
רק במקצת
מהבהיר

ובלבד שסך כל הסטיות הנםבלות לפי פסקאות משנה )א() ,ב(
ר ) ג ( לא יעלה על  ,5%והסטיות הנסבלות לפי פסקאות משנה
)א( ר ) ב ( יחד והסטיות הנסבלות לפי פ$קת משנה )ג( לא יעלו
כל אחת בנפרד על  2.5%כאמור.
קובץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

935

פ ר ק ג׳ — אגוזי א ד מ ה מ ק ו ל פ י ם מזן וירג׳יניה
מיכל ואריזה
 .1אגוזי אדמה מקולפים מהזן וידג׳יניה המיועדים ליצוא )להלן בפר?!
סנטי
X
זה — אגוזי אדמה( ייאדזו בשקים חדשים שמידותיהם 10060
מטרים ומשקלם הכולל  50ק״ג.
םימוז שקים

 .2שקים לאריזת אגוזי אדמה ימולאו עד מלוא קיבולם ויסומנו בדרך
שנקבעה בתקנה  7ובפרטים נוספים אלה:

מוגי אגוזי
ארמה

.3

סגולות אגוזי
אדמה

.4

)(1

המליט

; Groundnuts Kernels
; Virginia Type

)(2

המלים

)(3

האותיות

)(4

המלים

)(5

ציון המשקל בקילוגרמים!

)(6

המספר — לפי הסוגים המפורטים בסעיף ,3

; H. P. S.
; Gross Weight

אגחי אדמה מקולפים המיועדים ליצוא ייארזו בשני סוגים:
) (1סוג ״28/32״ שיכיל לא יותר מ־ 32גרעינים באונםה אנ
גלית — ) 28.3גרם( ואחידים בגודלם j
 (2) .סוג ״38/42״ שיכיל ל א יותר מ־ 42גרעינים באונסה אנ־
גלית — ) 28.3גרם( ואחידים בגודלם.
סגולותיהם של אגוזי אדמה מקולפים והםטיה הנסבלת בהם יהיו

כמפורט בזה:
הסמיה הנסבלת

הסגולה

מצומקים ,מוכתמים ,חצאים ושבורים

 1%במספר

פ ר ק ד׳ — כללי
שיעיר הלחות
אגדית

.1

שיעור הלחות באגוזי אדמה •המיועדים ליצוא ל א יעלה על .7%

) ,2א( בעד בדיקת אגוזי אדמה המיועדים ליצוא תשולם אגרה בשי־
עוד של  150אגודות לכל טונה או חלק ממנה.
)ב( אגדת הבדיקה תשולם לשלטונות המכס בתחנת המכס שבמקום
היצוא.״

השם

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו )תיקון(׳ תשכ״ד—

."1964
ח׳ באדר תשכ״ד ) 21בפברואר (1964
)חט (73700

936

משה דיין
שר החקלאות

קוביז התקנות  ,1356כ׳׳ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—1952
־תקנות ב ד ב ר ה כ נ י ס ה ל י ש ר א ל 
י בתוקף׳ /סמכותי לפי סעיף  14לחוק הכניסה לישראל ,תש}״ב— ,* 1952אני מתקין
תקנות.אלה:
בתוספת לתקנות הכניסה לישראל ,תשם״ז—1955
.1,
לפרט  ,5אחרי ״למעט קפריסין״ יבוא ״וברית המועצות״.

2

)להלן •

התוספת( ,בפסקה )ג(

.2

בנספחים א׳ ,ב׳ ד ג ׳ לתוספת יווםף ״ברית המועצות״.

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל )תיקון מס׳ (2׳ תשכ״ד—1964״.

י

1

כ״ה באדר תשכ״ד ) 9במרס (1964
)חט (76622

1
2

י

תיקח פרט «)5

לתוספת י-

תיקיי נספחים
אי ,ב׳ ,ו־ג׳
לתוספת׳ י

,

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

 . . .׳ • • • ' '

סייח  ,111תשי״ב ,עט׳ .354
ק״ת  ,552משט׳׳ז; עט׳ • :6ק״ת :,1500תשכ״ד ,עמ׳ .92

••':׳ .פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת בדבר תעריף של שירותי טלפו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר ו ב א י ש ו ר ו)עדת הכספים של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
1

בתוספת השניה לתקנות ב ת י הדואר )תעריפי טלפון( ,חש״ד— ,-1960בחלק אי,
.1
בפרטים  ,2,1ר ,3במקום ״350״יבוא ״450״.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( !)תיקון מם׳  ,(4תשכ״ד—

.2,

תיקח התוספת
'
] ז ש 3

ח

השם

1964״,
כ״ב באדר תשכ״ד ) 6במרס (1964
)חט (76000

1
2

ב ב ו ר ש׳ ש י ט ר י ת
שר המשטרה
ממלא מקום שר הדואר

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קט״ו ,עמי  ;1155ם״ח  ,387תשב״ג ,עטי .44
ק״ת  ,1001תשייר ,עט׳  ; 927ק״ת  ,1553תשכ׳׳ד ,עט׳ .898

קובץ התקנות  ,1556ב״ח באדר תשב״ד12.3.1964 ,

937

חוק לשכת עורכי הדין ,תשכי׳א—1961
צו בדבר מאמנים מביז בעלי תפקידים בשירות המשפטי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (5) 29לחוק לשבת עורבי הדין׳ תשכ״א—• 1961י ,אני
מצווה לאמור:
תיקו! סעי1־ 1

בסעיף  1לצו לשכת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי( ,תשכ״ב— , 1962אחדי

.1

2

פסקה ) (8יבוא:
״)(9
השם

.2
1964״.

רשפ החברות והשותפויות״.

לצו זה ייקרא ׳״צו לשכת עורכי הדין)תפקידי השירות המשפטי( )תיקון(׳ תשכ״ד—

י״ט באדר תשכ״ד ) 3במרס (1964
) ח ט

ד ב יוסף
שר המשפטים

( 7 0 3 2 0 1

ם׳׳ח  ,847תשכ״א ,עמי .178
ק״ת  ,1310ת׳עכ״ב ,עמי .1905
ם״ח  ,349תשכ״א ,עמ׳  ;201ק״ת  ,1411תשכ״ג ,עט׳ •932
1

1

3

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו בדבר פטור מתשלום מס רכוש
בתוקף סמכותי לפי סעיף )45ב( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים׳ תשכ״א—, 1961
ובאישור ועדת הכספימ של הכנסת ,אני מצווה לאמוד:
ג

החברות :איל ,נתיבי הים התיכון בע׳״מ  5אניות משא אופיר בע״מ! וויקינג ,נורבגיה
.1
ישראל חברה לספנות בע״מ! ורדה ,חברה לספנות בע״מ \ חברת מיכליות נפט בע״מ! חירפ,
חברה לדייג בע״מ! נתיבי הים התיכון בע״מ! ליאורה ,נתיבי הים התיכון בע״מ! סומרפין
)ישראל( בע״מ — פטורות מתשלום שני שלישים של המם החל על כלי שיט שבבעלותן,
הרשומים בישראל ,ושעיקר פעולתם בקווים ביךלאומיים.
.2

תחילתו של צו זה ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.3

לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )כלי שיט( )פטור מס׳  ,(2תשכ״ד—1964״.

כ״ט בכסלו תשכ״ד ) 15בדצמבר (1963
^
) ח מ

7 2 4 7 6

1

938

פנחס ספיד
שר האוצר

ם׳׳ח  ,337תשכ״א ,עמי •100

קובץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ׳׳ד12.3.1964 ,

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— 196
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ ת ש ל ו ם מ ס ר כ ו ש
בתוקף סמכותי לפי סעיף )45ב( לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—, 1961
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

״דמון״ מפעלי אבן וגבס בע״מ ,פטורה מתשלום מס רכוש לגבי ציוד כרייה שבבע־ .פטור.

.1

לוחה והמשמש למעשה ההפקה של מחצבים מדרום לקו הרוחב ׳ 12׳.31
.2

תחילתו של צו זה מיום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

תחי?ח

.3

לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים )״דמון״ מפעלי זלבן וגבס בע״מ( )פטור(,

השם

|

תשכ״ד—1964״.

פ|נחס ס פ י ר
! שר האוצר

כ״ט בכסלו תשכ״ד ) 15בדצמבר (1963
)חט (72476
1

•י

ס״ח  ,337תשכ״א ,עט׳ .100

י

י.

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר שינוי ה א ז ו ר ה ע י ר ו נ י ש ל ח ד ר ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תע1כ״א—1961

אני מצווה

לאמור:
האזור העירוני של חדרה כפי שפורט בצו מם הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני
.1
י
_.
<,
,
,
החוק
והוראות —
של חדדה(׳ תשי״ז— , 1957ישונה על ידי הכללת האזור המפורט בתוספת .״
2

יחולו על האזור העירוני של חדרה כפי ששונה.

שינוי האזור
העירוני של
חדרה

|

.2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

תחילה

.3

לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של חדרה( )תיקון(׳

השם

תשכ״ד—1964״.

תופפת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
בתוםפת זו — ״מפה״ — מפה הערובה בקנה מידה  1:10.000והחתומה ביד שר האוצר.
גושים:

 10580,10571בשלמותם.
 ,7726החלק המערבי של חלקה .4
 ,7727החלק המערבי של חלקה .6
 ,7728החלק הצפוני־מערבי של חלקה .1
 ,7730החלק הדרומי־מערבי של חלקה .2

1
2

ס״ח  ,337תשכ״א ,עט׳ .100
ק״ת  ,691תשי״ז ,עט׳  ; 1191ק״ת  ,704תשי״ז ,עט׳ .1420

קובץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

939

 ,7731חלק מחלקות 8,4,3׳ .10,9
 ,10012חלקות  3עד  21,17,16,5וחלק מחלקות 2׳ ; .11,10
 ,10013חלקיות .15,8
 ,10014חלקות  21עד .31
 ,10016חלקות 167,165׳ .169
 ,10038חלקות  19עד  25,23עד .33
 ,10049חלקות 281 ,279׳ .284 ,282
 ,10572חלקות .215,29,27,19,1
תחומי האזור המפורט באמור מסומנים במפה בקו אדופ.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,הקריה.,רוממה׳ ירושלים,
במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,רחוב אחד העם ,חדרה ,במשרדי עירית חדדה ובמשרד
ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסיפ׳ ירושלים ,וכל אחד זכאי לעיין בחפ בשעות
 12—10בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
פנחס ספיד
שר האוצר

גי• באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964
<חט (723504

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר שינויי ה א ז ו ר העירוני של ח י פ ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— , 1961אני מצווה
ג

לאמוד:
שינוי הא״י•
י
^י
י

נ

י 0

י:

האזור העירוני של חיפה כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני)שינוי האזור העירוני
.1
של חיפה( ,תש״ט— , 1949ישונה על ידי הכללת האזור המפורט בתוספת והוראות החוק
יחולו על האזור העירוני של חיפה כפי ששונה כאמור.
2

תחילה

.2

תחילתו של צו זה היא ביום י׳׳ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של חיפה( )תיקון(,

תשכ״ד—1964״.

תוםפת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
בתוספת זו — ״מפות״ — שתי מפות הערוכות בקנה־מידה  1:5,000והחתומות ביד
שר האוצר.
הגושים10446 :׳  10682,10681,10680בשלמותם.
 10417חלקה .4
 10419החלקים המערביים מחלקות .4,3,2
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
1
2

940

ם״ח  ,337תשב״א ,עט׳ .100
ק״ת  ,5תשייט ,עט׳  112ק״ת  ,1470ת׳8כ״ג ,עמי .1071
קובי) התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ,הקריה ,רוממה׳ ירושלים;
במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ,רחוב הרצליה  ,33חיפה ,במשרדי:עירית חיפה ובמשרד
•ראש'.אגף רישום והסדר קרקעות.,מגרש הרוסים ,ירושלים׳ וכל אדנו זכאי לעיין בהם בשעות
 12—10בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י .

ג׳ באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964
<חמ (723504

&נ ח ס ס פ י ד
שד האוצר

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכי׳א— 196
י י • צ ו  -ב ד ב ר שינוי ה א ז ו ר העירוני ש ל פתחי תק־ח
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— , 1961אני י מצווה
ג

לאמור:
האזור העירוני של פתח־תקוה כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני )שינוי האזור
.1
העירוני של פתח־תקוה( ,תשט״ו— , 1955ישונה על־ידי הכללת האזור המפורט בתוספת
והוראות החוק יחולו על האזור העירוני של פתח־תקוה כפי ששונה.
2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל (1964

.2

.•,־•:.

לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן &יצויים )שינוי האזור העירוני של פתח־תקוה(

.3

)תיקון(,תשכ״ד—1964״.
תופפת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקבה מידה  1:10.000והחתומה ביד שר האוצר.
הגושים6713 :בשלמות.
 — 6712פרט לחלקות 1:עד  12,7,4עד  38,30עד  53,50עד 65 ,63,59׳
 ,75החלק המערבי של חלקות  77 ,76וחלק !,דרומי של חלקה ! 78
החלקים הדרומיים־מערביים של חלקות 81 ,1׳  183 ,129 ,82עד
 190 ,185עד .194
 — 6714פרט לחלקות 50 ,46 :עד 57׳ £0 ,59׳  207עד  ,209והחלקים
המערביים של חלקות .68,66
 — 6715פרט לחלקות 4 ,2 ,1 :עד  29 23 ,22 ,19עד ,72 ,35 ,33 ,31
החלקים המערביים של חלקות  79 ,73עד104 ,103 ,81׳ 113׳ .114
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום•
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים׳ הקריה ,רוממה ,ירושלים,
במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,רחוב שפיגל ,פתח־תקוה ,ב&׳שרדי עירית פתח־תקוה
ים ,וכל אדם זכאי לעיין
ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים ,ירושל׳
בהם בשעות 12—10.בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
:

כ״ט בשבט תשכ״יד ) 12בפברואר (1964
)חמ (723504
1
2

ם״ח  ,337ת׳עב״א ,עמ׳ .100
ק״ת  ,494תשט״ו ,עמי  ;343ק״ת  ,1229תשכ״כ ,עמ׳ .438

קובץ התקנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

ונחם ספיר
שר האוצר

<;וי ,ור
חעייי י יי
:

הא

ש

:

פתדדתקוה
תחי?ה

השט

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו בדבר שינוי האזור העירוני של ירושלים
בתוקף סמכותי לפי םעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— , 1961אני מצווה
ג

לאמוד:
שינוי האזור
"תע5יט

האזור העירוני של ירושלים כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני)שינוי האזור העי־

.1

רוני של ירושלים( ,1936 ,ישונה על ידי הכללת האזור המפורט בתוספת והוראות החוק יחולו

׳?8

על האזור העירוני של ירושלים כפי ששונה.
תחילה

.2

השם

.3

תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשב״ד ) 1באפריל .(1964
לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של ירושלים(

)תיקון( ,תשכ״ד—1964״.

תופפת
נושים וחלקות רישום קרקע
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:10.000והחתומה ביד שר האוצר.
הגושים כמםומן במפה.
תחומי האזור מסומנים במפה בקו כחול.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס הרכוש וקרן פיצויים ,הקריה ,דוממה ,ירושלים,
במשרד מם הרכוש וקרן פיצויים ,בי״ם שמידט ,רח׳ הלל  ,27ירושלים ,במשרדי עירית
ירושלים ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי
לעיין בהם בשעות  12 —10בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ט בשבט תשכ״ד ) 12בפברואר (1964
<חמ (723504
1
2
3

פנחס ספיר
שר האוצר

ם״ח  ,337תשכ׳׳א ,עט׳ .100
ע״ר  ,1936תום׳  2טם׳  ,619עט׳ .688
ק״ת  ,589תשט״ז ,עט׳  ;552ק״ת  ,1004תשכ״נ ,עט׳ .979

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ה מ כ ר י ז ע ל אזור עירוני של י ק נ ע ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— p-1961אני מצווה
לאמור:
אכרזה על
ה א  ,י

י

ימנעם

תחילה

ה ע

.1
' י '
י

נ

האזור הכולל את הגושים והחלקות המפורטים בתוספת יהיה האזור העירוני של

יקנעם.
1

תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשב״ד ) 1באפריל .(1964

.2
1

942

ם״ח  ,337תשכ״א ,עט׳ .100
קובץ התקנות  ,1556ב״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

לצו זד .ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של יקנעם(,

.3

השם

תשכ״ד—1964״.

תופפת
גושים ו ח ל ק ו ת ר י ש ו ם ק ר ק ע ) ו ע ד בכלל^
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:10.000והחתומה ביד שד האוצר
הגושים:

 ,¡11097,11095,11094,11092,11091,11090,11089בשלמותם!
 ,11093חלקות  1עד 60 ,58,56 ,25׳ והחלק הצפוני[ מחלקה 157
 ,11096חלקות  3עד  11098 »48חלקות  59עד 71׳  84ן
 ,11099חלקות  67 ,62,8עד  86,84עד  93,91עד .9£

:־ .תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
;..׳ העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים.11 ,קריה ,רוממה׳ ירושלים,
במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,דח׳ הרצליה  ,33חיפה ,במשרדי דמועצה המקומית יקנעם,
ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים׳ ירושלים ,וכל אדם זכאי לעיין
בהם בשעות  12—10בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
!נחם ס פ י ר
שר האוצר

ג׳ באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964
)חט (728504

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—19^1
צו בדבר שינוי האזור העירוני של נ צ ר ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תע(כ״אי1961-

אני מצווה

.לאמוד:
האזור העירוני של נצרת כפי שפורט בצו מס׳  94לשנת  942נ י ש ו נ ה על ידי הכללת

.1

2

האזור המפורט בתוספת ,והוראות החוק יחולו על האזור העירוני של נצרת כפי

ש מ ו ג ד

׳

שינוי האזור
נצרת

ו נ י ש ?

כאמור.
.2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל ,(1^64

תחילה

.3

ל,צו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של נצרת( )תיקון(,

השם

תשכ״ד—1964״.

תופפת
גושים וחלקות רישום ק ר ק ע ) ו ע ד בכלל|>
בתוספת זו — ״מפה״ — מפד .הערובה בקנה מידה )! 1:10.000החתומה ביד שד האוצר.
גושים 16583,16581 ,16579,16562 :בשלמותם ז
 ,16561חלקות  1עד 5׳  25 ,24,22,15וחלק מחלקות ! 21,7,6
* ס״ח  ,337תשכ״א ,עט׳ .100
ע׳׳ר  ,1942תוס׳  2טס׳  ,1235עמ׳ .1514
2

קובץ התקנות  ,1556ב״ה באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

943

 ,16577חלקות 8׳  9והחלק הדרומי מחלקה !7
 ,16578פרט לחלקות  16עד  22וחלק מחלקות ! 25,24,12,1
 ,16580פרט לחלקות  1עד  19,6,5,3והחלקים הצפוניים מחלקות  ,14ו־.18
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,הקריה ,רוממה׳ ירושלים,
במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים׳ בנין הרוסים ,נצרת׳ במשרדי עירית נצרת ,ובמשרדי ראש
אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי לעיין בהם בשעות
 12—10בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
פנחס ספיר
שר האוצר

ג׳ באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964
)חט (723504

ח ו ק מ ם ר כ ו ש ו ק ר ן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ה מ כ ר י ז ע ל אזור עירוני של נ צ ר ת ־ ע י ל י ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— , 1961אני מצווה
x

לאמור:
אכריח על
האזור העירוני
נצרת-עילית

.1
״ ,
עילית.

האזור הכולל את הגושים והחלקות המפורטים בתוספת יהיה אזור עירוני של נצרת־

תחילה

.2

תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד ) 1באפריל .(1964

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )אכרזה על אזור עירוני של נצרת־עילית(,

תשכ״ד—1964״.

תוהפת
,.גושים ו ח ל ק ו ת רישום ק ר ק ע )ועד ב כ ל ל (
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:10.000והחתומה ביד שר האוצר.
הגושים16557,16555 ,16553 ,16547 ,16546 :׳  ,16558בשלמותם.
 17526חלקות  20עד  40,33עד .46
 17527חלקות  1עד  13,11,10,3עד  35 ,33,15עד  37וחלק מחלקות .8,7
 17528פרט לחלקות 1 ,עד  17,9וחלק מחלקות .34,10
 17532חלקות  21,8עד  25,23עד 27׳  34עד 45,44,42׳ .53
 17533חלקות  1עד  27,7עד  ,29וחלק מחלקה .26
 16548חלקות  63,45,43,41וחלק מחלקה .44
 16552חלקות  1עד .3
 16554חלקות  1עד  ,5ד.8 ,
 16556פרט לחלקים מחלקות .33,24
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
1

944

ס״ח  ,337תשכ״א ,עט׳ .100
קוב ! התקנות  ,1556כ׳׳ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,
,

העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים; ,קריה ,רוממה ,ירושלים,
במשרדי מס הרכוש וקרן:פיצויים ,בנין הרוסים, ,נצרת ,במשרדי ממועצה המקומית נצרו*
עילית ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קדקעות< מגרש הדוסים׳ ירושלים ,וכל אדם זכאי
לעיין בהם בשעות  12—10בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג׳ באדר תשכ״ד ) 16בפברואר (1964

פנחס ספיד
שר האוצר

)1זמ (723504

פקודת הדרכים ומסילות הברזל)הגנה ופיתוח(1943 ,

;

צו בדבר ת ח ו ל ת הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הדרכים ומסילות הבר|ל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ד)2ד( לפקודת סדרי השלטון|והמשפט ,תש״ח—, 1948
אני מצווה לאמור:

1

2

י

הפקודה תחול על ה ד ר ך ברוחב עד  30מטר המתחילה בנקודת.ציון 118.120 —129.100
.1
בקירוב על הכביש ראשון־לציון — אשקלון ,ליד אשדוד ,ומסתיימו ,בנקודת ציון ,360
 121.120בקירוב ,על הכביש עזריקם — שתולים המסומנת לשם זיד וי בקו אדום במפה מספד
כ 3967/ערוכה בקנה מידה  1:20.000והחתומה ביד שר העבודה.

תחולת
הפקודה על

העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז ירושלים ,דח׳ הנביאים ,52
.2
ירושלים ,וכל:המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

רשות לעיי!
בהעתק המפח

129

לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל
.3
־
תשכ״ד—1964״.

)הגנה ופילוח(
1

י״ח באדר תשכ״ד ) 2במרס (1964

גאל אלון
שר העבודה

)חט (75050

1

)כביש לעזריקם(,

השם

ע״ר  ,1943תום׳  1מם׳  ,1305עט׳  ;40סייח  ,71תשי״א ,עמי .74
ע״ד תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עמי .1
2

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו בדבר התאגדותם של נאמני ״קרן נאמנות לקידום חינוך ותרבות הנוער״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי ^ ד ק ה והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה) לאמור:
1

2

מרדכי איש־שלום ,שבתאי אברהם ,צבי שוורץ עו״ד ,חייף קדמון ומנשה אלישד
.1
)להלן — הנאמנים( רשאים להתאגד.
1
2

רשותלהתאגד.

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

קוצץ,התקנית  ,1556כ״ח באדר תשכ״ר12.3.1964 ,

945

שם התאגיד

לתאגיד אשר תפקידו העלאת רמתו החינוכית והתרבותית של הנוער ייקרא בשם ״ ק ת

.2

נאמנות לקידום חינוך ותרבות הנוער״.
מסירת •די!
י ׳
ח

 8ב ״

וידיעות

השם

הנאמנים יהיו חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ,ולפי דדי־
.3
שת הממשלה ,למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד ,הנהלתו ופעולותיו.
לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן נאמנות לקידום חינוך ותרבות

.4

הנוער( ,תשכ״ד—1964״.
דב יום ף
שר המשפטים

י״א באדר תשכ״ד ) 24בפברואר (1964
)חט (78093

מרור לשלסון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית אלונה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטת והמשפט ,תש״ת׳— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

תיקח פרט»0
ב ת י ם פ ת

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )ג(,
.1
בטור ב׳ ,במקום הכתוב לצד שם הישוב ״גבעת־ניל״י״ יבוא:
3

״הגושים:

השם

.2

 12058עד  12062בשלמותם < 12053׳  12056פרט לאותם החלקים המסומנים
באות א׳ במפה של אזור אלונה ,הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד
שר הפנים ביום כ״ח בשבט תשכ״ד ) 11בפברואר  (1964ושהעתקים ממנה
מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על המחוז ,חיפה ,ובמשרדי
המועצה האזורית אלונה ,בנימינה» אדמות הכפר אום־אל־שוף הגובלת עם
הגושים 12059 ,12058״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אלונה׳ תיקון( ,תשב״ד—

1964״.
כ״ח בשבט תשב״ד ) 11בפברואר (1964
<יי
פ ( 8 0 0 1

1
2
3

946

חייםמשהשפידא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עט׳ .1
?״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳ .1256

קיבין התקנות  ,1556כ״ה בארד תשכ״ד12.3.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת מגידו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות !,־ 19^1־  ,והסעיפים ) 14א(
ר ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
1

2

.1

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח4־ , 1958בפרט )לא(
) (1בהגדרה של ״מפה״ אחרי ״) 17בנובמבר (1957״ יבוא ״וביום ב״ח בשבט
תשב״ד ) 11בפברואר (1964״ ו
) (2בטור ב  /לצד שם הישוב אבן־יצחק׳ אחרי ״ 11935״ ,יבוא ״12056,12053״.

תיקון פרט
)לא( בתוספת.

.2

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )^וגידו׳ תיקון( ,תשכ״ד—

השפ

3

1964״.
חיים! משה ש פ י ר ;
שר הפנים

כ״ח בשבט תשכ״ד ) 11בפברואר (1964
־)חט (8001
1
2
3

:

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,868תשי״ט ,עמ׳ .709

פקודת העיריות1934 ,
. : •,

\

חוק עזר לעכו בדבר היטל עינוגים

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳ , 1934
חוק עזר זד:.
ג

.1

מת1קינה

מועצת עירית עכו

בסעיף  1לתוספת לחוק עזר לעכו )היטל עינוגים( ,תשי״**— , 1950במקום סעיף
2

תיקו! התוספת

קטן )ב( ,יבוא:
״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצדט:
שיעור ההיטל

כרטיס שמתירו באגורות

 19.5אגורות
 25.5אגודות
 30אגודות
 80%ממחיר ד.בו[טיס ובלבד ש־ 7.5אגו־
רות יהיו פטורות מהיטל.״

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־59.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל ע כ ו ) ה י ט ל עינוגים( )תיקון['( ,תשכ״ד—1964״.

.2

נתאשד.
ה׳ באדר תשכ״ד ) 18בפברואר (1964
< חט (890013

השם

ש׳ א פ ר ת
ראש עירית עכו

חיים משה שפירא
שד הפנים
1
2

ע״ר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,139תשי״א ,עט׳  ;441ק״ת  ,1206תשכ׳׳ב ,עט׳ .79

קובץ,התקנות  ,1556כ״ח באדר תשב״ד12.3.1964 ,

947

פקודת העיריות1934 ,
חוק הרשויות הג?קומיות )ביוב( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר ליראישון־לציון ב ד ב ר ב י ו ב
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳  /1934וחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,תשכ״ב—) 1962להלן — החוק( ,מתקינה מועצת עירית ראשון־לציון חוק עזר זה:
2

הנורות

בחוק עזר זה —
.1
״אזור״ — אזור מהאזורים המפורטים בתוספת השניה!
״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם ,למעט מכון טיהור!
״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה,׳
״המועצה״ — מועצת העיריה ז
,,העידיה״ — עירית ראשוךלציון!
״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוסמד על ידיו לענין חוק עזר זה ז
,״היטל ביוב״ —.היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17לחוק 5
״מטע״ — חלקה בשטח רצוף של לא פחות מ־ 3דונמים הנטועה עצי פרי והמעובדת עיבוד
חקלאי!
״נכס״ — בנין אד קרקע בתחום העיריה ,למעט רחוב.

היט? ביוב

בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
.2
אותו נכס ,חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת הראשונה לכל השלבים ביחד
כאמור בסעיף  16לחוק.

בניד ,נוספת

נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב בעליו בהיטל ביוב
.3
לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת הראשונה.

חיבור
ביב פרטי
?ביוב

.4

)א(

חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה.

)ב( בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסד לביוב ,יגיש למהנדס
העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,
יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכד.
לא יפגע אדם ,לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעיריה.

איסור פניעה
בביוב

.5

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס  500לידות ואם היתד ,העבירה
.6
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

טםירת הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך• אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה .אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום
ק״ת  ,376תשכ״ב ,עט׳

948

קוב? התקנות  ,1556פ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוציק בתחום העיריה ,שאחד
מהם לפחות הוא בשפה העברית.
.8
.9

חוק עזר לראשוךלציון )בניית ביבים( ,תשי״ח— , 1958בנול.
3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון לציון )ביוב( ,תשבז׳ד—1964״.

תוספת ראשונה
)סעיפים  2ר(3
?ירות

 .1לכל מטר מרובע משטח הקרקע )כולל קרקע שעליה עומד בנין(
י
למעט מטע —
!
באזורי מגורים א׳ ריב׳
|
באזור מגורים ג׳
1
באזור מגורים ד׳
באזור תעשיה ומלאכה
 .2לבל מטר מרובע של בניה
באזורי מגורים
באזור תעשיה ומלאכה

0.50
—1.
1.50
1.50
—4.
—2

תופפת שניה
אזור מגורים א׳
מ ש  :4241למעט חלקות!301,299—249 ,142—136 ,26 ,9 ,7—5 :
גוש  :6287למעט תלקות< 13 ,12 ,9—6 :
גוש  :6288למעט חלקות  48 ,16—11,6—1ן
אזור מגורים ב ׳

.

ו
גוש  : 3923חלקות! 160—106,95,43,38,37,12,4 :
,111—102 ,98—92
גוש  :3925חלקות,86 ,85 ,47—43 ,40 ,38 ,33 ,23 ,17 ,16 ,9 :
 434 ,339 ,334—$32 ,330—325 ,320 ,319 ,194 ,130 ,126—114ן
גוש  : 3926חלקות1360—322 ,319 ,318 ,30 :
גוש  :3927חלקות»86—48 ,30 ,10 :
גוש  :3928חלקות)425—382 ,292 ,288 ,267—265 :
גוש  :3930חלקות  ,5 ,4חלק מחלקה  ,65במסומן בתרשים שאושו(״ על ידי מועצת העיריה
החתום ביד ראש העיריה ומהנדס העיריה המופקד בפ1שדדי העיריה )להלן —
התרשים( ,283•-253 ,237—233 ,214—211 ,132 ,131 ,67 ,חלק מחלקה ,299
כמסומן בתרשים.304,300 ,
גוש  3938ז
גוש  :3945למעט חלקות 5 ,3 ,2 ,38׳ ,515—506 ,444 ,267 ,22!4—193 ,148—132 ,36 ,34
528—525 ,521—518׳ ¬40 ,31 ,28—26 ,603-+595 ,552—548 ,546 ,542—532
191—188 ,186 ,185 ,124—120 ,96—89 ,83׳ ,264—261 ,259—256 ,2)18—245
1547 ,503—499

,90488

ק״ת  ,810תשי״ח ,עמ׳ .1626
קובץ התקנות  ,1556ב״ח כאדר תשב״ד12.3.1064 ,

גוש
גוש
גוש
גוש

 :4241חלקות !299—249
 4242למעט חלקה ¡ 5
 4243למעט חלקות! ,36—32,25,23—21,16,8,7 ,4—2הלק מחלקה  37כמסומן
בתרשים 43—411׳ חלק מחלקה  ,46כמםומן בתרשים ! !54—51
 4246למעט חלק מחלקה  ,4כמםומן בתרשים ,חלק מחלקה  5המסומן בתרשים,
31—21 ,19—16 ,11-6׳ ! 82

גוש  : 4247למעט חלקות  ,25—16חלק מחלקה  38כמסומן בתרשים!
גוש  : 6286חלקות .13 ,2
אזור מ ג ו ר י ם ג׳
גוש  : 3923חלקות!254—176 :
גוש  : 3925חלקות 277—249 ,247—217׳ 1318—282 ,280
גוש  : 3926למעט חלקות 78—69 ,66,65,61—59 ,54—46 ,30׳ ,129—127 ,110—86
148—142 ,140 ,139 ,136—131׳ —274 ,167—163 ,160—155 ,153—151
281׳ 360—322 ,319 ,318 ,293—288׳ »624 ,623 ,590
גוש  : 3927חלקות»43 ,42 ,33 ,17 :
גוש  3928למעט חלקות134 ,52 ,50 ,44—42 ,30 ,4—2 :׳ 234 ,207 ,138—136 ,135׳
270 ,269 ,267—265׳ 273׳ 295 ,292 ,288 ,274׳ ,343—338 ,303—300 ,296
367—364׳ !532—529 ,517—515 ,497 ,496 ,478 ,477 ,430—382 ,374
גוש  : 3929למעט חלקות2 :׳ 10—4׳ 31,25—22 ,19 ,12׳ ,56 ,48 ,44—42 ,40—38
116 ,113—110 ,106—104 ,102—97 ,60 ,59 ,57׳ ,168—165 ,117
270 ,245 ,243—238׳ 313 ,312 ,277 ,271׳ —409 ,406—403 ,397 ,396
412׳ 1610—605 ,580 ,579 ,543 ,542 ,525—523 ,469—461 ,458 ,456
גוש  : 3930למעט חלקות5 ,4 :׳ חלק מחלקה  ,65כמסומן בתרשים131 ,67 ,׳ ,132
 ,283—253 ,237—233 ,214—211חלק מחלקה  ,299המסומן בתרשים,
!304 ,300
גוש !3931
גוש !3932
גוש  : 3933חלקות ,82 :חלק מחלקה  ,88כמםומן בתרשים171 ,׳ 199 ,176—174׳
¡200
גוש  : 3935חלקות י! 97—89 ,50 ,48 ,47 .
גוש  3936למעט חלק מחלקה 2׳ המסומן בתרשים!
גוש !3937
גוש  : 3939חלקות! 207—190,159—120,77—42,12 :
גוש  : 3945חלקות36 ,34 ,5 ,3 ,2 :׳ 234—193 ,148—132׳ ,515—506 ,444 ,267
546 ,542—532 ,528—525 ,521—518׳ !603—595 ,552—548
גוש !5025
גוש  :6095למעט חלק מחלקה  ,8המסומן בתרשים!
גוש  :6286חלקות!128—121,119,116—29,21 :
גוש  : 6288חלק מחלקה  ,48המסומן בתרשים!
950

גןיביז החיונית  ,1596נ״ח באדר דמכ׳׳ד12.3.1664 ,

אזור מגורים ד׳
גוש  :3923חלקוה»175—162 :
גוש  :3925חלקות!415 ,209—200 ,197—195 :
גוש  : 3926חלקות54—46 :׳ ,129—127 ,110—86 78—«9 ,66 ,65 ,61—59
,167—163 ,160—155 , 1 3 1 — 1 3 6 ,139,140,142—148,151—153
! 2 8 8 — 2 9 3 ,590,623,624
234׳ ,273 ,270 ,269
207J
3928גוש  :חלקות30 :׳ ,138—136 ,52 ,50 ,44—42
׳ ,477 ,430—426 ,374 ,¿67—364
2
7
4
,295,296,300—303,338—343
!478,515—517,529—532
:

,
p
4
,42—44,48,56,5
7
—
3
8
 3 9 2 9ח ל ק ו ת 25—22 ,19 ,12 ,10—4 ,2 :׳ ,31
7J1 ,116 ,113—110—106׳ ,243—238 ,168 ,165
 1 0 4 ,102—97 ,60 ,59׳
245׳ 406—403 ,397 ,396 ,313 ,312 ,277 ,271 ,270׳ ,456 ,412—409
458׳ 580 ,579 ,543 ,542 ,525—523 ,469—461׳ !610-605
גוש : 3933

למעט חלקות  ,82חלק מחלקה 88׳ המסומן בחרשים,176—174 ,171 ,
! 200 ,199

גוש !3934
גוש  : 3935למעט חלקות 48 ,47׳ 52—50׳ .120—112 ,98 ,97—89
גוש  : 3945חלקות96—89 ,83—40 ,31 ,28—26 :׳ ,191—188 ,186 ,185 ,124—120
.547 ,503—1499 ,264—261 ,259—256 ,248—245
אזור ת ע ש י ה ו מ ל א כ ה
גוש  :3922חלקות!14—11 :
גוש  : 3925חלקות 127 :׳ »432 ,|430 ,429 ,281 ,279 ,278 ,216—213
גוש  :3935חלקות!120—112,98,52,51 :
גוש  : 3936חלק מחלקה  ,2המסומן בתרשיט.
גוש  :3939למעט חלקות,159—120 ,77—40 ,37 •36 ,31,30 ,27—25 ,23—21,12 :
!255 ,254,247,246
גוש ! 3942
גוש  : 3945חלקה .38
נתאשר.
ב״ו בשבט תשב״ד ) 9בפברואר (1964
)חט (897216

חיימ משה שפירא
שד הפנים

קיבץ התקנות  ,1556פ״ח באדר תשכ׳׳ד12.31964 ,

נעם לאונר
ראןש עירית ראשון־לציון

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
 .חוק עזר לגוש־חלב בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  1941י ,מתקינה המועצה
המקומית גוש־חלב חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה—

.1

״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה»
״המועצה״ — המועצה המקומית גוש־חלב ז
תעודות
אגרת תעודה

ראש המועצה דשאי לתת׳ לאשר או לקיים תעודות או העתקי תעודות.

.2

. . .

)א(

.3

\

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגדה בשיעור הנקוב

בתוספת.
)ב( המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אפ המבקש הוא עני ,או
השט

מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או ד ת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב )אגדת תעודת אישור( ,תשכ״ד—1964״.
.4

תופפת
)סעיף (3
)(1

בענין הנוגע לקרקעות ,בנינים וידושות

 3לירות

)(2

בכל ענין אחר

 2לירות

נתאשר.
ה׳ באדר תשכ״ד) 18בפברואר (1964

זכי רידא ג׳ובראן
ראש המועצה המקומית גוש־חלב

)חם (81787

חיים משה שפירא
שר הפנים
י ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .110
1

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגיזו בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
ג

האזורית גיזו חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה—

,1

״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה,׳
״המועצה״ — המועצה האזורית גיזו!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה.
תעודות

דאש המועצה רשאי לתת ,לאשר או לקיים תעודות או העתקי תעודות.

.2
1

952

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
יוובץ החיונית  ,1556כ׳׳ח באדר תשכ׳׳ד12.3.19(54 ,

)א(
.3
בתוספת.

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב

אגרת תעודה

)ב( המועצה רשאית להפחית את האגדה או לוותר עליה |4פ המבקש הוא עני׳ או
מוסד לצרבי צדקה ,תרבות ,חינוך או ד ת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל ג י ז ו ) א ג ר ת תעודת אישור( ,תשכ״ד—1964״.

.4

השט

תופפת
)סעיף  ) 3א ( (
•עיעור האגרה בלירות

3

תעודה בענין הנוגע לקרקעות ובנינים
בכל ענין אחר

2

העתק מתעודד.

1

נתאשד.
ה׳ באדר תשכ״ד ) 18בפברואר (1964

אב תיבון
דאש המועצה האזורית גיזו

)המ 28ז>81

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר להבל־יבנה בדבר מניעת הנדידה של חול מנכס לרחוב

.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,19411,מתקינה המועצה
|
האזורית חבל־יבנה חוק עזר זה:
;

.1

בחוק עזר זה —

,,המועצה״ — המועצה האזורית חבל־יבנה ו
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״נכס״ — קרקע תפוסה או פנויה! ,
״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
הנכס נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן׳  4י ן שהוא הבעל הרשום
:־'׳ של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שובר או שוכד־מענה ששכר נכס לתקופה
שלמעלה משלוש שנים ו
״רחוב״ — דרד ,נתיב להולכי דגל ,מדרכה׳ גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
בהם.
י ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
קוב׳ז התמנות  ,1556כ״ח באדר תשם׳ד12.3.1964 ,

הגדרות

מניעת
נדידת חול

.2

)א(

)ב( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכס׳ שבמשך התקופה
שנקבעה בהודעה ,יעשה כל הפעולות המפורטות בהודעה והדרושות ,לדעת ראש המועצה,
למניעת נדידה של חול מהנכס לרחוב.
)ג(

.רשות כניסה

בעל נכס ימנע נדידת חול מהנכס לרחוב.

אדם שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה.

)א(
.3
עזר זה.

ראש המועצה רשאי להיכנס לנכס על מנת לבדוק אם נתקיימו הודאות חוק

)ב(

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכותו לפי סעיף

קטן )א(.
ביצוע עבודות
על ידי
ראש המועצה

)א( לא מילא בעל נכס אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף)2 .ב( ,רשאי:ראש,
.4
המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל.
)ב( תעודת מהנדס המועצה בדבר סכום ההוצאות שהוצאו לביצוע העבודות האמר
רות תהא ראיה לכאורה בדבר סכום ההוצאות כאמור.

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.5
מכוונת׳ או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי
אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה
בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם אליו היא מכוונת לפי מען מקום מגוריו או
מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה .אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא
המסירה כדין אם הוגצה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה.בשני
עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.

עונש י ט

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לידות ,ואס עבר על
.6
הוראות סעיף ) 2ג( וראש המועצה לא השתמש בסמכותו לפי סעיף ) 4א( ,והיתד! העבירה
נמשכת ,דינו קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי שחוייב בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה )מניעת נדידה של חול מנכס לרחוב(,
.7
תשכ״ד—1964״.
י
נתאשר.
י״ב בשבט תשכ״ד ) 26בינואר (1964

שלמה אפרתי
ראש המועצה האזורית חבל־יבנה

חיים משה שפירא
שד הפנים
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סובין התסנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ליהוד בדבר היטל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 19^1מתקינה המועצה
המקומית יהוד חוק עזר זד:.
ב

בתוספת לחוק עזר ליהוד )היטל עינוגים( ,תשי״א— , 1950גםעיף  ,1במקום סעיף

.1

2

ק ט ן ) ב ( יבוא:
״)ב(

לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופדה וקונצרט:

כרטיס שמחירו באגורות

שיעור החיטה

עד 47.8
למעלה מ־ 47.8עד 54.3
למעלה מ־ 54.3עד 59.8
למעלה מ־ 59.8עד 65.7

 19.5אגורות
 25.5אגורות
 30אגודות
 80%ממחיר הכרטוס ובלבד ש־ 5אגודות
יהיו פטורות מהיטל
 80%ממחיר הכרטוס ובלבד ש־ 7.5אגו־
רות יהיו פטורות מהיטל.״

למעלה מ־65.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד )היטל עינוגים( )תיקון( תשכ״ד—1964״.

.2

נתאשר.
ה׳ באדר תשכ״ד ) 18בפברואר (1964

חתוכה
ראש המועצה המקומית יהוד

)חט (881303

חיים משה שפיר;
שר הפנים
עייר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .110
מ״ת  ,124תשי׳׳א ,עט׳ • ;149ק׳׳ת  ,1246תשנ״ב ,עט׳ .1046

1
2

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(194^ ,
ח ו ק ע ז ר ליםוד־המעלה ב ד ב ר מ ס ע ס ק י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 19|41 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית! יסוד־המעלד .חוק עזר
זד:.
2

בתוספת לחוק עזר ליסוד־המעלה )מס עסקים מקומי( ,תשכ״ג) 19634להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,בסופה ,יבוא:
3

״אספקת גז לבישול ולחימום ,לפי מספד הלקוחות —
ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חפלש
\
נפשות כלקוח אחד—
1
עד אלף לקוחות — לכל  100לקוחות או חלק מהם
1
2
3

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119
עייר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,1408תשכ״ ג ,עמ׳ .906

סובין:התמנות  ,1556כ״ח באדר תשכ״ד12.3.1964 ,

25

למעלה מ־ 1000לקוחות — על כל מאתיים לקוחות
נוספים או חלק מהם

25

תחנת טרקטורים

250

קבלן בנין

100

הספקת חמרי הדברה ,זרעים וציוד חקלאי

400״

תחילה

.2

הוראות מעבר

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה בשנת
.3
 1963/64והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

השם

.4

תחילתו של חוק עזר זה היא ז׳ בניסן תשכ״ג) 1באפריל .(1963

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליםוד־המעלה )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ד—

1964״.
נתאשד.
ה  /ב א ד ר תשכ״ד ) 18בפברואר (1964

יוסף הדדי
ראש המועצה המקומית יםוד־המעלה

<חמ (88160

חיים משה שפירא
שד הפנים

דויקון טעומ דפופ
באכרזת תקנים )תקן ישראלי  — 170סיון תשכ״ב )יוני  — (1962ברזים מסגסוגת
נחושת לקווי מים :ברז גן( ,שפורסמה בקובץ התקנות  ,1547תשכ״ד ,עמ׳  ,822בסעיף ,1
במקום ״בדז מעבד״ צ״ל ״ברז גן״.
בתקנות קרבגות השואה )הסדר הטיפול( )שיעור שכד טרחה מקסימלי לתביעות
לגביית פקדונות שווייץ( ,שפורסמו בקובץ התקנות  ,1553תשכ״ד ,עמ׳  ,896בסעיף  ,2במקום
״)בין  400001עד (50000״ צ״ל )-בין  40001עד (50000״.

956
המחיר  64אגורות

קובץ התקנות  ,1556נייח באדר תשב״ד12,3.1964,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

