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 ״ביו! מנוי״ — כל מקום המוחזק בידי מנוי שהותקן גו'טלפון ן

 ״מנהל״ — המנהל הכללי של משרד הדואר או אדם שהוסמך על ידיו ן

 ״מאושר״ — מאושר בחתימת ידו של פקיד מוסמך של משרד הדואלי!

 ״דמי שימושי׳ — הסכום שמנוי משלם בעד הדשות להחזיק טלפון 1

ם5£יג*ת י  ״ש«ה-נמ*««&״ — שימד• ביו שני מקומות בהם הותקנו טלפונים המחובר
 לאותו מרכז׳־או-למרמים שונים ובלבד שהמרח?! האוירי--ב«-93^5^גר^נו גדול

^ ״ ׳ - * <  מחמישה-קנלגמטרינ^* <

 ״שיחה בינעירונית״ — שיחה בין שני מקומות בה^ז?1תקנג.^לפוניס המחוברים
 למרכזים שונים והמרחק האוידי בין מרכזים אלה גדול מחמישה^ילומ«כנם^!

 ״המרחק האוירי בין מרכזים״ — מרחק בין שתי נקודות שהמנהל יקבע אותן ן

 ״ביתוק טלפון״ — הפסקה זמנית של שירות טלפון למגוי מםויים עם הסרת מכשיר
 הטלפון או בלעדי המרתון

 י ״הפסקת השירות״ — הפסקה מוחלטת של שידות הטלפון למבוי מםוייס.

: וווגויתהמנוי י נ ש ק ר  פ
ל התקנת «5פח ה נ מ ה ה נ ע ) נ 1 , ה נ ן ! ג ע ה ב ק י ט ש פ ו מ ל ב ה נ מ , ל ף ש ק ש ב י ג ץ ל פ ל ת ט ן ד י  2. הרוצה לקבל ש

 לבקשה, יתקין טלפון בבית המנוי.

 3. לא ישכיר מנד, ולא יעביד מרשותו באופן אחר, כל זכות שיש לו בטלפון אלא העברת שיריח
 בהסכמת המנהל בכתב, אך מותר לו להרשות לאחרים להשתמש מדי פעם בפעם בטלפון

 שלו. י • / ־ י

 4. המנוי ישלם את האגרות שהמנהל .קבע בעד התקנת טלפון והשימוש בו ובעד תש?1ם»נרוח
 שירותים אחרים, לרבות דמי העתקה, וכן את התשלומים שנקבעו בעד כל שיחות למיניהן.

 5. ^ (א) לא יקלקל מנוי אח הטלפון שבביתו׳ לא ישנהו ולא יעתיקו, לא ימחק סימנים, שטירת הטלפון
 מלים או מספרים שעליו, ולא יחבר את הטלפון שבביתו לטלפון אחר ולא ירשה לאחר

 לעשות את הפעולות האלה.

 (ב) מנוי שעבר על הוראה י מהוראות תקנת משנה (א), חייב לשלם למנהל לפי
 דרישתו את כל ההוצאות והנזקים המאושרים שנגרמו על ידי עבירה כאמור.

 6. (א) לא יפריע מנוי להנהלתו ולפעולתו היעילה והמהירה של שירות הטלפון. הפרעה ע5 ידי
 טנוי .

 (ב) השתמש המנוי בטלפון שלו באופן העלול, לדעתו של המנהל, לפגוע בטלפון
 של מנוי אחר או בפעולתו היעילה של שירות הטלפון, רשאי המנהל לנתק את הטלפון של
 המנוי ללא הודעה מוקדמת וכן להפסיק לו את השירות, לאתר שימסור למנוי הודעה על

 כך בכתב.

 7. ! מנוי ישלם למנהל, לפי דרישתו, את ההוצאות המאושרות על תיקון כל חלק תש5וט הוצאות
 מהטלפון שבביתו, חידושו או החלפתו, שנגרמו בין בפשיעתו של המבוי ובין שלא בפשיעתו,

 למעט־ הוצאות שנגרמו על ידי עובדי משרד הדואר עקב מילוי תפקידם.
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יראו חלין מדמי ייהשימוש ששולמו כאמור :  שנה של שנת הכספים מיום בוי הותקן ׳טלפון׳
 כתשלום על החשבון השני של דמי השימוש הרבע־שנת״ם.

 מסירת הודעות
 וחשבונות

 שעות שירות
 הטלפוז

 שבלת יריעות
 ומסירתו

 טלפוו נופף

 . רפטיןת שירוות

 תישוב שיחות

 מניעת שיחות
 בינעירוניות

 נטר השירות
 על ידי המנוי

 החזרת 0?פוו

 נטר השידות
 . ע? ידי המנהל

 14. חשבון או הודעה, פרט להודעה בדבר הפסקת השירות, יראו אותם כאילו במסרו
 בהלכה אם השאירום בכתובת כפי שצוינה בבקשתו של המנוי למתן שירות טלפון או
 בהודעה שניתנה לאתר מכן. הודעה בדבר הפסקת שירות הטלפון, יראו אותה כאילו נמסרה

 כהלכה אם נשלחה בדואר במכתב דשזמ למנוי לפי הכתובת האמורה.

 15. הטלפון יעמוד לשימושו של המנוי במשך השעות שהמנהל יקבען. :

 1.16 לא ישתמש מנוי בטלפון לשם ניהול עסק של קבלת ידיעות או הודעות, מסירתן
 או קיוצא באלה אלא בהסכמת המנהל בכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.

 17. ' (א) עלה מספר השיחות המכוונות לטלפון מםויים שנדרשו ולא הושלמו בין השעות
 8 ו־18 במשך ששה ימים רצופים על 25 אחוז ממספר הכולל של השיחות לאותו טלפון
 מהסיבה שהטלפון היה תפוס׳ רשאי המנהל לדרוש מהמבוי בהודעה בכתב שיבקש טלפונים

 נוספים במספר שהם דרושים, לדעת המנהל, כדי לספק את צרכי הקשר הטלפוני למנוי,

 (ב) לא מילא מנוי אחרי דרישה כאמור בתקנת משנה (א) תוך חורש'ימים מיום
 תאריך משלוח ההודעה, רשאי המנהל להפסיק לו את שירות הטלפון.

 18. המנהל רשאי להפסיק כל שיחר. בינעירונית בתום שלוש דקות מזמן ההתחלה, שיחה
 י בין שני מנויים בישראל לשם השלמת שיחה בינלאומית בכל עת, וכן בהסכמת המנוי
 המזמין זהמנוי המוזמן שיחה מקומית לשם השלמת שיחה בינעירונית! אולם המנוי המזמין
 שלא הסכים להפסקת שיחה מקומית חייב בתשלום האגרה בעד השיחה הבינעירונית כאילו

 הושלמה.

 19. שיחד. המתנד,לת בין שני מקומזת בהם .מותקנים טלפונים המחוברים למרכזים
 שונים, רשאי המנהל לחשב אותה בתור שיחה.מקומית אחת או שיחות מקומיות אחדות.

 20. מנוי אינו רשאי לדרוש שהמנהל יימנע ניהול שיחות בינעירוניות מהטלפון שלו.

 פרק חמישי; גמר השירות

 21. המנוי רשאי עם תום השנה הראשונה לאחר התקנת הטלפון לדרוש את הפסקת
 שירות הטלפון על ילי הודעה בכתב למנהל ושידות זה יראו אותו כמופסק מיום•!תום

 חודש ימים לאחר מסירת ההודעה האמורה למנהל.

 22. הופסק שידות הטלפון, חייב המנזי להחזיר למנהל את הטלפון במצב שהיה בזמן
 התקנתו, פרט לבלאי רגיל והמנהל יסיר את הטלפון תוך 6 חדשים מיום הפסקת השירות

 ולא יהיה המנוי רשאי לתבוע פיצויים בקשר לכך.

 23. . (א) המנהל רשאי לנתק את הטלפון ללא הודעה מוקדמת וכן להפסיק את שירות
 הטלפון לאחר שניתנה למנוי הודעה בכתב על כך, אם המנוי:

t (1) לא שילם את דמי השימוש או את התשלומים האחרים שהוא חייב בהם 
t (2) הוא גוף מאוגד שחדל מלהתקיים 

 (3} אינו ממלא אחרי הוראות תקנות אלה.
 (ב) ^.ופםקישעץת הטלפון לפי הוראות״תקבת משנה (א), וזייר׳הגןנוי לשלם —
 .נוסף על כלותשי^םשהוא^זזייב בהתאם לתקנות •א^־עד תאריך הפסקת.השירוו1 — סכום

w m S s S w S n"*1j ?:cvm04״i' יורעihn h ד& וי ת± . 



 י 2. בתוספת ב׳ לתקנות — תי־ןון תוספת ב׳

 (!}• במקום הקטע שמתחת לכותרת ״התקנה׳׳ יבוא קטע זר.: י
 תע?ום

 , n ?< י ר n 1 פרי ל״ י

 קו מרכזי ישיר 200.000
 קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר (התשלום לכל

 &נוי) 200.000
2 0 0 . 0 0  קו עזר מהובד למרכזת פרטית 0
 קו להספקת כוח בשביל צלצול 200.000
 קו טלפרינטר' (בתוך העיר) 200.000

 מכשיר טלפרינטר(מלבד חקו) , 54.000
 קו שידור חיצוני, קו פרטי חיצוני או קו מקשר חיצוני 200.000
 . קו שידור פנימי, קו פרטי פנימי או קו מקשר פנימי 20.000
 שלוחה פנימית 20.000
 שלוחה פנימית, שיטת ״אינטרקום׳ 50.000
 י תקע עם שני שקעים (חיבורי קיר) _ 15.000
 כל שקע נוסף 7.500
 פעמון נוסף חיצוני(רק עד מרחק של 50 מטר) 9.000
 פעמון נוסף פנימי 6.000
 אפרכסת נוספת 3.000
 'אפרכסת ראש, יחידד, או כפזלה. 3.000

 מכשיר להספקת כוח בשביל צלצול 36.000
 מתג מפסיק 3.000

 מערכת אזעקה עם נקודה אחת (מלבד הקו החיצוני) 45.000
 כל נקודה נוספת 9.000

 קו חיצוני למערכת אזעקה 200.000
 התקנתו או הסרתו של מתג סודי בשלוחה פנימית 6.000

3 0 . 0 0  מכשיר מיוחד למנזי ששמיעתו לקויה 0
 שלוחה פנימית מצויירת במכשיר פיקוח במרכזת ,׳אלבים״ 40.000
 מיתקן אוד לאיתות 18.000
 מיתקן לגילוי זהותו של מנוי מטריד 12.000

 מרכזת פרטית אוטומטית תשלום מיוחד
 שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח המוחזק בידי המבוי

 במרחק אוירי —

 עד 100 מטר 50.000
 למעלה מ־100 מטר עד 250 מטר 100.000
 למעלה מ*250 מטר 200.000

 שלוחה חיצונית העוברת בתחום שטח שאינו מוחזק בידי
 המבוי במרחק אווירי —

 עד 100 מטר 100.000
 למעלה מ־100 מטר 200.000״



 (המחיר 5רנע שנה)
 תשלום

ת 5ר׳ 5״ י ו ר י ש  ה

 למעלה מ־5 ק״מ — כל 1000 מטר או חלק מהם 1.500

 מערכת אזעקה עם י נקודה אחת 24.000
1 ,  בל נקודה נוספת 500

 קו שידור פנימי או קו מקשר פנימי בתחום 100 מטר 5.000

 , מרחק נוםף — כל 100 משר או חלק מהם 900•—

 קו פרמי פנימי בתחום 100 מטר 11-000

 מרתק נוסף — כל 100 מטר או חלק!מהם 900־— •

 קו טלגרף או טלפרינטר פרטי בינעירוני — כל ק׳׳מ בקו אוירי 7.500 .

 קו.בינעירוני פרטי לשיחות — כל ק״מ בקו אוירי 15.000״

 (3) במקום הקטע שמתחת לכותרת ״שלוחות חיצוניות״ יבוא קטע זה:
 (המחיר 5רבע שנה)

 תעלוט
ת פי׳ 5״י ו ר י ש  ״ ה

 שלוחה חיצונית רגילה או שלוחה חיצונית מקבילה בתחום ק״מ
 אחד בקו אוירי מהטלפון הראשי, שימת ״אינטרקום״ 18,000

  מרחק נוסף י
 עד 5 ק״מ כל 500 מטר או חלק מהם 1-800
 למעלה מ־5 ק״מ — כל 1000 מטר או חלק מהם 1.500

 שלוחה חיצונית רגילה או שלוחה חיצונית מקבילה העוברת
 בשטח המוחזק בידי המנוי

 בתחום — עד 100 מטר בקו אוירי מהטלפון הראשי 9.000
 למעלה מ־100 מטר בקו אוירי עד 1000 מטר בקו

 אזידי מהטלפון הראשי 000&1

 מרחק נוסף —
 עד 5 ק״מ — כל 500 מטר או חלק מהם 1.800
 למעלה מ־5 ק״מ — כל 1000 מטר או חלק מהם 1.500

 שלוחה חיצונית רגילה או שלוחה חיצונית מקבילה העובדת
 בשטח שאינו מוחזק בידי המנוי בתחום ק״מ אחד בקו אוירי

 מהטלפון הראשי 18.000

 מרחק נוסף — -
 עד 5 ק״מ — כל 500 ממר או חלק מהם י 1.800

 למעלה מ־5 ק״מ — כל 1000 מטר או חלק מהם 1.500״

 (4) בקטע שמתחת לכותרת ״מרכזות פרטיות אוטומטיות״, בסופו, יווםף ״שלוחה
 פנימית׳ מחוברת למרכזת ״אלביס״ פנימית — 7.500׳׳.

 (5) בקטע שמתחת לכותרת ״שונות״ אחדי ״ספר טלפון לכל קו ישיר׳ יבוא ״ולכל
 שלוחה חיצונית״.



 השם

' • • • •  (2) אחרי פרט 4 יווםף פרט זד.: - י ־
 • *5.- • אבקת חלב״.

 לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות(הקצאת מנות)(תיקון מם׳ 6). חשי״ד—1954״.
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 הי באלול תשי״ד(3 בספטמבר 1954)
 (חם(10) ט/1)

 •יו
י ו ל ם ת ע נ י ב  א
 המפקח על המזונות

{ 

? .  י

 הגדרות

 הסדרת הייצור

 שימוש בחמרי

 הוראות מעבר

 תחולה

 ביטול

 השפ

 תקנות ההגנה (מניעת חיןחים מופקעים), 1944
ה וניקוי צ ח סה, ר י כבי ר ייצור חמר ב ד  צו ב

י תקנה 3א לתקנות ההגנה (מניעת רווחים מופקעים)׳ 1944  בתוקף סמכותי לפ
 אני מצווה לאמוד ז /

/ — ה  1, בצו ז
 ״חומד כביסה׳ רחצה וניקוי״ — סבון כביסה, סב/ן רחצה (תמרוקים)׳ סבון רפואי, סבון
 טכסטיל, שביבי סבון, אבקת סבון, ממרח סבון/ מבון נוזל המכיל 'סבון, סבון נוזל
 סינתטי, סבון המכיל חמר, סבון המכיל הפל, אב^ת כביסה המכילה סבון, אבקת כביסה
 סינתטית המכילה דטרגנט סינתטי, אבקה לניקוי/כלים ורצפות, בין שאבקה זו מכילה
 סבון ובין שמכילה המרים אהרים׳ וכל מוצר המץצד לצרכי כביסה, רחצה וניקוי או
 אשר עשוי לשמש לצרכים אלה, בין שמוצר זה מכי/ סבון או חומר סינתטי, ובין שאינו

 מכיל סבון או חומר סינתטי 1
 ״יצרך — אדם העוסק באחד מאלה —

 (1) בייצורו של חומד כביסה, רחצה וניקוי ז
 (2) בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך ייצוגן או לשם שינוי צורתו. טיבו או

 איכותו!
 (3) באריזתו במיכל! ן

 ״הרשות המפקחת״ — הרשות המפקחת בחטיבת המזון, משרה המסחר והתעשיה.
 2. לא ייצר אדם חומר כביסה, רחצה וניקוי אלא לפי רשי1ץ בכתב מאת הרשות המפקחת,

 מחמדי הגלם שהוקצבו לו על ידיה ובהתאם להוראותיה
 3 לא ישתמש אדם בחמדי גלם שהוקצבו לו לייצור חומד^ביסה, רחצה וניקוי על ידי

 הרשות המפקחת, אלא לייצורו בלבד.

 4. אדם שניתן לו רשיון לייצור חומר כביסה, רחצה וניקוי׳ 4!את הרשות המפקחת לפני
 פרםום צו זה ברשומות־ יראו אותו כאלו ניחן לו רשיון לפי צו /ה.

 5. צו זה אינו בא למעט מכוחו של דין אחר.

 6. צו ההגנה (הומר כביסה, רחצה וניקוי)(ייצור וסחר). תשי״£-1952, שפורסם בעתו
 נים ״דבר״ ו״חרות״ ביום ו׳ בניסן תשי״ב(1 באפריל 1952) — בטל

 7. , לצו זה ייקרא ״צו ההגנה(ייצור חמרי כביסה, רחצה וניקוי), ת£וי״ד—1954״,

 . י׳ באלול תשי״ד(8 בספטמבר 1954)
י ו ל ם ה ע נ י ב  .לחפ»1)35/00) א

 דשות מפקחת
 1 עייר'1014, תום׳ 2 מסי«133, עמ׳ 720.
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 ״בית מלון״ — כמשמעותו בצו ההגבה ׳(בתי מלון}, תשי״ד—11953{

 ״בית אוכל״ — כמשמעותו בצו ההגבה (בית אוכל) (מם׳ 2), תשי״ד—954! 2.

 ״רשיון״ — רשיון לסוכנות נסיעות או לסוכנות תיירות שניתן לפי צו זה 5

 ״מומחה״— אחד מאלה!

; ך כ ם ש  י (1) אדם שיש לו תעודת השתלמות בשירותים שהמנהל קבעם בכתב ל

 (2) אדם שהתמחה כסוכן בסיעות או כסוכן תיירות בתקופה המספיקה, לדעת
 המנהל, כדי להקבות לו מומחיות בעסק זה ו

 (3) אדם שעמד בבחינות שתבניתן, זמניהן ותנאיהן נקבעו על ידי המנהל,
 בהוראה מיוחדת או כללית.

 2, כל שירות כמשמעותו בצו זה מוכרז כשירות בר־פיקוח. שירית
 . בר־פיקוח

 3 (א) לא יעסוק אדם כסוכן נסיעות אלא לפי רשיון לסוכנות נסיעות מאת המנהל רשיון סובו
 ובהתאם לתנאי הרשיון.

 (ב) לא יעסוק אדם כסוכן תיירות אלא לפי רשיון לסוכנות תיירות מאת המנהל
 ובהתאם לתנאי הרשיון.

, בסשה לרשיון ל ( ד נ מ ש ל ג ו ן ת ן י ש ר ה ל ש ק ) ב א ) ,4 

 (ב) מבקש רשיון חייב להמציא למנהל !
 (1) הוכחה שהוא מומחה!

 (2) הובהר, שהוא תושב ישראל 1
 (3) תעודת יושר מאת משטרת ישראל ן

 (4) הוכחה שהוא בעל אמצעים כספיים המספיקים, לדעת המנהל, להנהלת
 עסקו כסוכן בסיעות או כסוכן תיירות !

 (5) הוכתה שמקום עסקו מתאים למטרתו !
 • (6) כל הוכחה אחרת שידרוש המבהל.

 >ג) היה מבקש הרשיון שותפות, חברה או אגודה שיתופית, לא יינתן הרשיון אלא
 אם מילא אחד השותפים של אותה שותפות, אחד המבהלים של אותה חברה או אחד מחברי

 הועד של אותה אגודה שיתופית, אחרי הוראות סעיף קטן(ב)(1) ו־(2).
 (ד) מי שביתן לו לפני פרסום צו זה ברשומות רשיון לעסוק כסוכן נסיעות או
 כס וכן תיירות לפי צו ההגנה (סוכנויות בסיעות וםוכבויות תיירות), תשי״ג—1953׳, רואים

 אותו כאילו קיבל רשיון לפי צו זה,

 5, (א) המנהל רשאי ליתן רשיון, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם וכן טח! רשיו!
י 5 " " נ  להפסיק את תקפו לתקופה מםויימת, והוא רשאי לבטלו לחלוטין או לסרב לתתו לאדם, שלפי ן

 דעתו, אינו ראוי לשמש כסוכן נסיעות או כסוכן תיירות.

 (ב) רשיון שבוטל בהתאם לסעיף קטן(א), חייב בעלו למסרו מיד למנהל.

6. לא יכלול סוכן בסיעות או סוכן תיירות בשם עסקו את המלים ״ממשלתי״, ״לאומי״, .שם העסס . 
 ׳״ישראל״, ״עירוני״ או מלה אחרת שאפשר לפרשה כאילו עסקו נתון לחסותה של ממשלת
 ישראל׳ של משרד ממשרדיה, של מחלקה ממחלקותיה, או של רשות מקומית, אלא לפי

 הרשאה בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 1 ק״ת 404, חש י ״ד, עמי 173.

 * ק״ת 416, תשייר, עט׳ 318.
 * ק׳ית 357, תשי״נ, עט׳ 979,
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 מרדד לשלמוז מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ,
 פקודת התעבורה ^

 חוק עזר לאבן יהודה בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 25 (1) (י)•
, מתקינה המועצה המקומית אבן יהודה חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה ־

. תיהיז םעי!* 3 ם ו ק מ :1 , ־  1, • בסעיף 3 (ה) לחוק עזר לאבן יהודה (רשיונות לאופניים)׳ תשי״ ב—952! !
 ״1,000 פרוסה״ יבוא ״שתי לירות״.

״׳ • השם  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבן יהודה (רשיונות לאופניים}•(תיקון), תשי״ד
 1954". ־ • י

ר כ ה ב ד ו ה  י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית אבן יהודה .

 כ״א באב תשי״ד(20 באוגוסט 1954)
 (חפ 81007)

 אני מסכים.
ן י י ט ש נ ר ץ ב ר ח י פ ק ו ל ר א ר ש  . י
 שד הפנים שר המסחר והתעשיה

_ מ:»לא מקום שר התחבורה _ _ _ _ _ _ 
 1 ע״ר 1941, תופי 1 סס׳ 1154, עט׳ 110.

 2 חוקי »״י, כזיו־ ב: פרק קכ״ח, עס׳ 1271 ; ס׳׳ח 130, תמי׳׳נ, עטי 129.

e י ״ב10S7עטי , . ׳ 0 S n ,2 ג ק״ח 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית יצחק בדבר םלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
t המקומית בית יצחק חוק עזר זה 

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״חוק עזר לבאר יעקב״ — חוק עזר לבאר יעקב(סלילת רחובות), תשי״א—1951 ־ ו

 ״כביש״, ״מדרכה״, ״סלילת רחוב״, ״תשתית״, ״כיסוי״, ״הוצאות סלילה״, ״נכסים״, ״בעל
 נכסים״, ״המועצה״׳ ״ראש המועצה״, ״מהנדס״ — כמשמעותם בחוק עזר לבאר־ י עקב

 ובלבד שבכל מקום שבו נאמר ״באר יעקב״ יראו באילו נאמר ״בית יצחק״..

 1א. הסעיפים 2 ו־3 לחוק עזר לבאר יעקב כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים תחולת הסעיפים
 _ ״ _ . ״_ ״ ̂_ 2 ו־3 לחוק עור

 2 ו־3 גם לחוק עזר זדי• לבאר יעקב

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי סלילת ככיש
 המועצה..הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה *

 ע״ ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.
-5CG 154ק״ח , תשי״א, עטי * 
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וך, ״המועצה״, ״תחום המועצה״ — כמשמעותם בחוק  ״בעל כלב*, ״לוחית־מספר״, ״ושי
 עזר לכרכור ובלבד שבמקום בוינאמד ״כרכור״ יראו כאילו נאמד ״גזר״.

 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפי• תחולת הסעיפים
 2 עד 9 לחוס

 2 עד 9 גם לחוק עזר זי״ עזר לכרכור

ט ש  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגזר(פיקוח על כלבים), תשי״ד—1954״. ה
ר ג נ ו י א ל ת פ  נ

 נחאשד. , ראש המועצה האזורית גזר
 . ב׳ באלול תשי״ד(31 באוגוסט 1954)

 (חט 81637)
ז י ל ר ף ם ס ו  י

 שר הבריאות
 ממלא מקום שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגן דוה בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית גן דוה חוק עזר זה ז

— הגדרות ה  1, בחוק עזר ז

 ״חוק עזר לכרכור״ — חוק עזר לכרכור(פיקוח על כלבים), תשי״א—21951!
 ״בעל כלב״, ״לוחית־מםפד״, ״רשיון״, ״מועצה״, ״תחוס המועצה״ — כמשמעותם בחוק עזר

 לכרכור ובלבד שבכל מקום בו נאמר ״כרכור״ יראו כאילו נאמר ״גן דוה״.

 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים תחולת הםעיפיפ
 . 2 עד 9 לחוש

 2 עד 9 גפ לחוק עזר זה. עורלכדכ״•

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר' לגן דוה(פיקוח על כלבים), תשי״ד—1954״. השם

י נ ב ד ב ו ן ד י מ י נ  ב
 נתאשר. • י ראש המועצה האזורית גן דוה

 י׳ באלול תשי״ד(8 בספטמבר 1954)
 (חט 81705)

ן י ל ר ף ס ס ו  י
 שר הבריאות

 ממלא מקום שד הפנים

 עייר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
 ק״ת 170, תשי״א, עמי 936.
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ר לנשת  אסו
 בסירה ?מקומות

 הרחצה

 העמדת כפאות
 מרנוע, םוכות

פ  ואהלי

 רוכלות

 מניעת רעש

 בעלי חייט,
 רכב וכלבים

ע  טפנ

ל שחור  פת ת

 (6) מקומות לעניבת סירות שיט או מפרשים ז
 : (7) מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים.

 (ב) . ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום מיוחד, שנקבע על ידי המועצה
 על פי סעיף קטן(א), שעות הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים.

 : (ג) לא ייכנס אדם לשטח שפת הים, לא יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור

 בתנועות גוף, לא יעסוק שם בספורט פרט'לריצה קלה, לא יעגון שם סירות שיט או מפרשים
 ולא ירחץ שם בעלי חיים שלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטבים (א) ו־(ב) ולא יתיר'לאדם

 או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור,

 (ד) האיסור להיכבס כאמור לא יחול על מי שבכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או
 במציל או בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.

 4. לא ייכנס אדם בסירה למקום שיחדוהו כמקום רחצה, אלא לצורך הצלת נפשות.

 5. לא יעמיד אדם על שפ ח ־הים כסא מרגוע, אוהל או סוכה אלא ברשות המפקח, אולם
 המועצה. רשאית ליתן רשיון לאדם להעמיד כסאות מרגוע. מחסה או אוהל על שפת־הים

 כדי להשכירם לקהל בתנאים, בזמנים ובתשלום שהמועצה תקבעם.

 6. לא יעסוק אדם כרוכל על שפת־הים אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.
 ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו׳ לבטלו לחלוטין או להפסיקו למשך
 תקופה 'מסויימת, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 7. (א) לא יקים אדם רעש במקום ציבורי על שפת הים: בין בצעקות ובין בפעמון,
 בצלצולים או בכלי הרעשה אחר.

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

 8. (א) לא יביא אדם לשפת הים — פרט למקום שנועד לכך על ידי המועצה — בעל
 חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, אולם מותר

 להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.

 (ב) לא יביא אדם כלב לשפת הים, אלא כשהוא רתום לשרשרת וכשהמחסום נתון
 לפיו.

 9. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע׳ ולא יתיר לאדם אחר או לילד
 המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.

 (ב) לא יעשה אדם צרכיו עלשפת־הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה
 או ברשותה.

 10. (א) החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה או את השימוש בסירות, או שני
 הדברים כאחד, בשפת הים בכלל, או בחלק הימנה, מחמת מצב הים׳ יצווה להניף בו דגל

 שחור במקום בולט.

 וב< לא יימצא אדם ביס ולא ישתמש בו בסירה ולא יתיר לאדם או לילד המסורים
 לפיקוחו לעשות כאמור במקום ובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן 00.

 11. (א) ראש המועצה רשאי להתקין תחנות הצלה, להתזיקן ולסגור אותן. תחנות הצלה



 19. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמםויד,' לידי האדם שאליו היא מכוונת פםידת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מגני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי כתובת מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

, < י « • m f e g a J K . B g ם 111 ל«ד^בל^אדם=ב#ר-העובד או המו^םק י י ו  ליד* אחד מבני משלוותו בג
ת מגוריו ז>ו ?*חיזו הרויליח ץו הזח^ימ \^^\ ^ ו ^ ל - ^ ד ^ ו  1ירו*י• ישום-ה^ףןך «ל *

 *«*»ד. או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה באחד העתונים > 1§<
\ \ \ '  הנפוצים בתחום המועצה, \

ן מ ע ו נ ת עו ו א ר ן ל ה ף ע ב ם ע א י י ״ 2 ל ס 0 נ ו _ ק ע ׳ ך ן ף ״ י ? ע ן ן ת ן ו א ר י ה ה ט א ך ו ל ה ר ע ב ן ע  0¿ ד

 סעיף 16 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 17 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנס 2 ל״י לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין,

 21. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה(רחצה על שפת הים), תשי״ד—1954״.

תחולה  ׳

 השם

פפת  תו
 (סעיף 18)

 ל׳׳י

 1. אגרת רשיון שנתי להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה ו—
 לכל כםא 3

 2. אגרת רשיון שנתי להעמדת מחסה למטרת השכרה —
 לכל מחסה 12

 3 אגרת רשיון שנתי להעמדת אוהל למטרת השכרה —
 לבל אוהל 15
 4. אגרת היתר שנתי לרוכל 20

י ל א כ י  ב. צ. מ
 בתאשר. ראש המועצה המקומית הרצליה

 כ״א באב תשי״ד(20 באוגוסט 1954)
 (חפ 821106)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 . .
 . ׳ . חזק עזר לחבל מעוז בדבר ^ימור רחובות..'.

׳ מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
 האזורית הבל מעון חוק עזר זה ז

— הנדרות ה  1. בחוק עזר ז

 ״חוק עזר לרעננה״ — חוק עזר לרעננה(שימור רחובות), תשי״ג—1953 ־ ו

 י 11״ר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, ע0׳ 119.
 2 ק״ ת 848, תעי״ נ, עטי 833.



 יונווומ

 רשי1x5 !1»״»

 בקשו! לטתז
 רשיוז

 לוחית־טס&ר.

 ניטול

 השם י

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ק עזר ליחד!5 אשקלון בדבר רשיונות לאופניים  חו
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941«, וסעיף 25 (1) (0

, מתקינה המועצה האזורית חוף אשקלון חוק עזר זה:.  לפקודת התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ — אופניים או תלת אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני ו

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף אשקלון ?
 ״ראש המועצה״, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן«
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה ן

 ״בותד — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים באזור שיפוטה של המועצה, אלא אם יש לו עליהם
 רשיון בר תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה
 בצורה נראית לעין לוחית־מםפר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי הרשות המקומית

 האחרת. י .• . י
 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנס 20 ל״י.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המוצעה, והוא רשאי ליתן
 את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתתו.

 (0 לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
 שהאופגיים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויידים
 בפנס אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד ה־31 בדצמבר של השבה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של לירה אחת, אולם אם הרשיון ביתן

 אחרי ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לבל בעל רשיון לוחית־מםפד, והוא יחליף בל לזחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של 250 פרוטה.

— בטל.  5. חוק עזר לחוף אשקלון(רשיובות לאופביים), תשי״ב—1952 8

 6. ״ • לחוק עזר זה ייקרא, ״חוק עזר לחוף אשקלון(רשיונות לאופניים), חשי״ד—1954״.

ם ח נ ר מ ם ב ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית חוף אשקלה

 אני מסכים. :
ר י פ ף ס ס ו  י
 שר התחבורה

 ־.־'•"' נתאשר.
 ב׳ באלול תשי״ד (31 באוגוסט 1954)

 (חט 82714)
י ן ף ס ר ל ס ו  י

 שר הבריאות
 ממלא מקום שיד הפנים

 עייר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 110.
 חיי׳ א״י, ברר בי, פרק סכ׳׳ח, עט׳ 1271.

 ק״ת 267, תזזי׳׳כ, עט׳ 842.



 תוםפת

 שיעורי המש לשנה
 תיאור חט?אכד, או חעסק ?*י• י. תיאור הטלאנח »ppyn 1 ?״«
 אגודה שיתופית לאשראי 12 201 — 300 27
— ״ 301 — 400 38  אוטו משא י
 עד 2 טול 25 401 ומעלה 90

 למעלה מ־2 טון 30 ,
. ־ £ חנות מספוא שמספר לקוחותיי, — ז י ^ ט  א

 בית מלאכה - עד 100 38
. 101 ומעלי׳ 60 1  שאינו מעסיק פועלים, 2
 המעסיק פועלים . 30 י טרקטור 22
 הספקת דלק 50 י מלון ומסעדה 30
 הספקת לתם 25 מספרה 10
 חברת חשמל 150 קיוסק 6'
 חברת מים 150 קפה ומסעדה 15
 חנות מכולת שמספר לקוחותיה — רוכל 10

 עד 100 12 שירות אוטובוסים ־ 200'
 101 — 200 19 תחנת ריכוז חלב ־־ ,׳ 30.

ן י ו ה ל ש  מ
 ״ בתאשר. ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה'

 ט״ז באב תשי״ד(15 באוגוסט 1954)
 (חט 83904)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שד הפנים

ת, 1941 ו ת המקומי ת המועצו ד ו ק  פ

ה ר ו ב ע ת ת ה ד ו ק  פ

 חוק עזר למזכרת בתיה בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 וסעיף 25 (1) (ך)
, מתקינה המועצה המקומית מזכרת בתיה חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

_ רגדריח ה  1. בחוק עזף ץ

 ״אופניים״ —־ אופניים או תלת־אופנים שאינם מובעים בכוח מיכני
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מזכרת בתיה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן!

 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה!

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

 2י (א) לא ירכב אדט על אופניים באזור שיפוטה של המועצה׳ אלא אם יש לו עליהם יעי״
 רשיון בר תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה

 1 עייר 1941, תום׳ 1 טפי 1134, עט׳ 119. ,

 * הוקי א״י, כדר בי, פרק קי׳׳ח, עט׳ 1271.



 ״תופפת

 שיעורי הטם לשנה
 ו/יאור המלאכהאוהעסה הטם ג?״ י תיאור הטלאגה או payn הטס גל״י

 אפיית לחם 15 101 ער 300 15
 בית בד 15 301 ומעלה 20 -

 בית קפה 10 טחנת קמח 20
 גידול בקר — לכל ראש בקר שגילו משנה אחת השכרת טרקטור 15
 ומעלה 1 הובלת נוסעים במוניות — לכל מונית 25
 גידול טבק — לכל ק״ג הנתלה לייבוש 0.050 הובלת משאות במכוניות משא — לכל מכונית 20
 י גידול עזים — לכל ראש צאן שגילו משנה נגרות 5
 אחת ומעלה 0.250 נפחות 5
 גידול חזירים — לכל ראש שגילו מ־6 חדשים סנדלרות 5
 ומעלה 2 פח תות 5

 חבות מכולת שמספר לקוחותיה קצבות 10
 עד 50 5 מחצבה • 50

- 5  > עד 100 10 שירות אונזובוסים 100 1

ם תחולה ד ע  2. תחילתו של הו? עזר זה היא מיום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד (1 באפריל 1954} ע
 ח׳ בניסן תשט״ו(31 במרס 1955),

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר המקורי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1954/55 והוא הוראות 0עבר
 ישולם תוך חודש ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי

 חוק העזר המקורי בעד שנת 1954/55 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה,

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעספייא (מם עסקים מקיומי)(תיקון), תשי׳יד—1954״. השם

ן ק ו ר ו ב א ב י ב  ל
 בתאשר. ראש המועצה המקומית עםפייא

 ט״ז באב תשי״ד(15 באוגוסט 1954)
 (חט 84623)

ח ק ו ל ר א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . (סעיף 6א)

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה המקומית בית דגן בדבר קנם פיגורים

 מודיעים בזה שהמועצה המקומית בית דגן החליטה שקנס פיגורים בשיעור של
 עשרים למאה יווסף על כל סכום של _

 (1) ארנונה שהוטל על ידי המועצה המקומית בית דגן ולא שולם תוך ששה
 חדשים מהיזם שבו חל תשלומו, לפי הוראות פקודת המועצות המקומיות, 1941 ׳>

 י עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 קובץ התקנות 474, ;״ה באלול תשי״ד, 2:3.9.1904 1385


