רעהמות

1בך התקנות
כ״ג באלול תשב״ג

1490

 12בספטמבר 1963
עמוד

תקנות הארכיונים )ביעור חומד ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( )תיקון
.
.
.
מסי ,(2:תשכ״ג—1963
תקנות התעבורה )תיקון מס׳ ,(4תשכ״ג—. 1963־•
תקנות בתי הדואר )תעדיפי משלוח חבילות בדרך הים והיבבה לגיניאה החדשה :המע
.
. , .
רבית( ,תשכ״ג—1963
תקנות בתי הדואר )תעריפי שירות טלפון לחוץ־לארץ( ,תשכ״\(—1963
תקנות החניכות )ייצור נעלים( )תיקון( ,תשכ״ג—,. 1963
תקנות המשקולות והמידות )תיקון( ,תשכ״ג—1963
תקנות מם הכנסה )פטור והנחות ממס על הכנסות בשטחי התייצבות חדשה ובשטחי פיתוח(
)תיקון מם׳  ,(3תשכ״ג—1963
תקנות מס הכנסה )פטור והנחות ממם על הכנסות של תוע|בי אילת( )תיקון מס׳ (2
.
•
.
תשכ״ג—1963
צו מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מריבית על סקדון במטבע־חוץ של תושבי ישראל(
.
תשכ״ג—1963
צו מס הכנפה )פטור ממס על ריבית מאיגרות חוב( ,תשכ״ג—1963
צו מס הבולים על מסמכים )שינוי תוספת א׳ לחוק()מס׳  ,(2השכ״ג—1963
צו מס הבולים על מסמכים )הוספת פטורים בתוספת ב׳ לחוק( )מם׳  ,(6תשכ״ג—1963
צו מם רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של הרצליה'( )תיקון( ,תשכ״ג—1963
. 6 9 1
צו הקנייה מס׳
•
•
.
.
צו הקנייה מס׳ 692

2106
2109
2110
2111
2111
2112
2113
2114
2114
2115
2115
2116
2116
2117
2117

מדור לשלטון מקומי
חוק עזר לכפר־סבא )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות למינים( ,תשב׳׳ג—1963
חוק עזר לנצרת )בית מטבחיים()תיקון( ,תשכ״ג—. 1963
חוק :עזר׳ לשפרעם )מם עסקים עירוני( ,תשכ״ג—1963
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה) .אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ג• •1963
חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה )פתיחת בתי עסק וסגירתם{ תשכ״ג—1963
תיקון טעות

2118
2120
2121
2126
2126

חוק הארכיונים ,תשט״ו—1955
תקנות בדבר ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות
בתוקף הסמכות לפי סעיף  18לחוק הארכיונים׳ תשט״ו— , 1955שהועברה  :א  4ן , ,
ולאחד התייעצות במועצת הארכיונים העליונה ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות :המדינה
.1
וברשויות המקומיות(׳ תשי״ז—) 1957להלן — התוספת הראשונה( ,בפרט ) 43תעודות
שגרתיות ברשות משדד החוץ( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
3

טוו נ׳

טור א'

״) (4דוחו״ת על גביית אגדות למתן דרכונים ,אשרות ואי
 ,שורים קונסולריים שניתנו בחו״ל

)(5

מכתבי המלצה לנציגויות הזרות בישראל לקבלת
אשרות כניסה לעובדים הנושאים דרכונים רשמיים

)(6

הודעות נציגויות ישראל על הארכת תקפם של דרכו־
נים רשמיים ועל הענקת אשרות רשמיות

.2

בידי הנהלת המחלקה
הקונסולרית —  3שנים:
מיום השלמת הדו״ה!נציגות; ;ישראל
בידי
בחו״ל —  5שנים :מיום
השלמת הדו״ח
2

:

שנים

 2שנים״

בתוספת הראשונה׳ בפרט ) 45תעודות שגרתיות בעניני הנהלת חשבונות( ,אחדי

פסקה ) (9יבוא;
טור ב׳

טור א׳

״) (10התכתבות על הוראות ארגוניות׳
)(11
.3

כמוגדר

בתקציב

המשרד

7

התכתבות על תשלומים לעובדים

 7שנים״

שנים

בתוספת הראשונה ,אחרי פרט  56יבוא:
״ .57טפסים ברשות בנק הדואר
טור א׳

״)(1

המחאת דואר כמשמעותה בתקנות בנק הדואר )שירותי
בנק הדואר(׳ תשי״ד—1953

)(2

1
3
3

4

:טור ב׳

4

כרטיס חשבון סילוקץ או חשבון חסכון

 5שנים אחרי תשלום
 10שנים מתאריו הרי־
שום האחרון׳ בתנאי
שלא נשארה יתרה או
שסכום היתרה הועבר
לכרטיס חדש

ם״ח  ,171תשט״ו ,עמ׳ •14
י״פ  ,407תשט״ו ,עמי .639
ק״ת  ,725וו׳עי׳׳ז ,עט׳  ; 1794ק״ת  ,807ת^י״ח ,עמי  ; 1576ין״ת  ,908תשי״ט ,עמי  :1366ק״ת 5985
ת׳ע״ד ,ע»׳  ; 128ק״ת  ,1029ת׳ע״ד ,עט׳  ; 1470ין״ת  ,1166תשכ״א ,עמ׳  ; 1994ג!״ת  ,1305תשכ״,3
עט׳ ? ; 1822״ת  ,1440תשכ״נ ,עט׳ .1366
ק׳׳ת  ,400תישי״ד ,עט׳ .118
הינץ התמנות  ,1490ב״ג באלול תשכ׳׳ג12.9.1963 ,

טור ב׳

טור א׳

)(3

שובר הפקדה או הוצאה בחשבונות חסכון ,והודעת
חיוב והודעת זיכוי ושובר תשלום על חשבונות םילוקין

)(4

הודאת תשלום על ידי בעלי חשבונות סילוקין

 5שנים לאחד ביצוע
מפעולה

)(5

רשימת פירוט תקבולים או תשלומים בבתי־דואר

 5שנים לאחר ביצוע -
הפעולה

)(6

בקשה לפתיחת חשבון וכרטיס חתימות

 5שנים לאחר סגירת
מחשבון

)(7

בקשה להחלפת פנקס חסכון

)(8

 .רשימת ריכוז פנימית לחיוב או לזיכוי חשבונות םילוקין

)(9

דו״ח דרשבועי של בתי דואר על תשלומים ותקבולים

 5שנימ לאחד ביצוע
הטעולד.

|

שנים

3

שנים

שנים  .י . -.

) - (10פקודת יומן פנימית המשמשת לריכוז רישום פעולות
בית הדואר עם האסמכתאות המצורפות בו דרך קבע

3

שנים

)(11

ריכוז רישום תשלומי גימלאות של המוסד לביטוח לאו־
מי בבתי הדואר

2

שנים

)(12

טופס ריכוז בו נרשמים פרטים המשמשים להתאמת
4

שנים

חשבונות בין בנק הדואר ובתי הדואר
־)(13

-

הוראת תשלום שהוחזרה לבנק לזיכוי בעל חשבון או
לחשבון תשלומים שמורים

שנה

אחת

)(14

רשימת גביות לזכות חברת החשמל

שנה

אחת

)(15

רשימת בולי החסכון ותעודות זיכוי ריבית שנפדו בבית
הדואר

שנה

אחת

)(16

דד׳ח מכירת תעודות חסכון

שנה

אחת

)(17

טופס המסלקה להעברת שיק או להחזרתו

) (18רישום הסכום היומי של שיקים המועברים למסלקה או
^ המתקבלים ממנה
:

)(19

מאזן עבור המסלקה
.58

6

חדשים

6

חדשים

6

חדשים

תיקים ברשות בנק הדואר
־

טור א׳

טור ב׳

)(1

התכתבות עם הקהל בדבר בידור חשבונות

 2שנים אחרי הרישום
האחרון שבתיק

)(2

התכתבות עם בתי דואר בדבר בירור חשבונות וסדרי
מינהל שיגרתיים

)(3

תלונות

 2שנים אחדי הרישום
האחדת שבתיק
 2שנים אחרי הרישום
האחרון שבתיק

קובץ התקנות  ,1490ב״נ באלו? ת׳עכ״ג12.9,1968 ,

 .59תעודות שגרתיות ברשות צה״ל
טור א'

)(1

י י

י

תיק ערפ ברשות בית כלא או מחנה מעצר המתייחס
לכלוא

תיק פרט ברשות יחידה פיקודית של חיל הנדסה המכיל
). (2
 ,מסמכים בדבר עבודה שבוצעה

י

טיר נ'  :־•

•י י

יי.״'•'•־',

 5שנים מיום •.שחרור
הכלוא
5

שנים

)(3

תיק פרט המנוהל ע״י יחידה או מפקדה המתייחס לקצין
או ל ח ו ג ו  /ל מ ע ט תיק אישי המצוי בשלישות הראשית
שנה
או במינהל הסגל או במינהל התשלומים

)(4

תיק פרט ברשות קצין ניהול מחוז שיפוטי המכיל מס
מכים בעניינים מינהליימ הקשורים במשפט

5

אחת

שנים

 .60תעודות שגרתיות ברשות משרד הפנים
טור א׳

)(1

טור•"ב׳ •':׳

תיקים המנוהלים במשרדים המחוזיים והמבילים העת*
קים של ת ח ר ת כספיים ותקציבים של רשויות מקומיות ,
 3שנים
ופרוטוקולים מישיבות הרשויות המקומיות .

)(2

תיקי בקשות להרחבת רשת החשמל

 3שנים

)(3

בקשות לחיפושי כתובות

שנה אחת לאחר מסירת
התשובה למבקש

; .61

תעודות שגרתיות ברשות האוצר ,הנהלת מט עזבון .,.־.׳•.
טוו ב׳

טוו א׳

)(1

תיקי פרט המתייחסים לנפטרים שעזבונותיהם• חוייבו
במס

)(2

תיקי פרט המתייחסים לנפטרים שעזבונותיהם לא
חוייבו במס

.4

י ,
 10שנים מיום מסירת
הודעת השומה
 5שנים מיום ׳הגשת
דו״ח למס ע ז ב ו ך

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה

וברשויות המקומיות( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ג—1963״.
כ״ב באב תשכ״ג) 12באוגוסט (1963
)

ח

מ ( 7 8 3 4 1

לוי

אשכול

ראש המכשלה

קובץ התקנות  ,1490כ״ ג נא?ו?יחש3״נ12.9.1963 ,

פקודת התעבורה

ן

ת ק נ ו ת לביצוע ה פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  16 ,15 ,4ר 70לפקודת ה ת ע ב ו ר ה  ,אני מתקין תקנות
1

אלה:
בתקנות התעבורה ,תשכ״א—) 1961להלן — התקנות העיקריות( ,בחלק ג׳ ,פרק
.1
ו
 •:שלישי ,אחרי ״סימן ה׳ :תקופת תוקף רשיון וביטולו״ יבוא:
2

״סימן וי:

שימוש בדרכים לשם לימוד נהיגה

.ן .

הודעה בדבר
הגב?ה או
איסור

265א .רשות הרישוי רשאית להורות בהודעה בצתב לבעל בית ספר בד
בר איסור או הגבלה של שימוש בדרך פלונית או[ בחלק ממנה לשם תנועת
רבב מנועי הרשום על שם בעל בית הספד או ךוגמצא בשליטתו למטרת
ן•
לימוד נהיגה.

תנאים ברשיון
ובהיתר בדבר
הנב5ה או
איסור שיטומ

265ב .רשות הרישוי רשאית לכלול ברשיון בית!ספר ובהיתר הדרכה׳ בין
השאר ,תנאים בדבר איסור או הגבלה כאמור בתקנה 265א ורשאית היא
להוסיף תנאים כאמור ברשיון בית ספר ובהיתר הדרכה אשר בהם לא
1
נכללו התנאים.

הבאת התוכן
?ידיעת
טורים וכוי

265ג .קיבל בעל בית ספד הודעה בכתב מאת רקזות הרישוי כאמור בתק
נה 265א או הותנה רשיונו כאמור בתקנה  ,¿265יודיע בעל בית הספר
על תוכן ההודעה או התנאים לכל מורה מוסמך וכל אדם המועסק או ה ע ר
בד בבית הספר ,יחתימם על אישור שההודעה און התנאים הובאו לידיעתם׳
1
וימציא העתק האישור לרשות הרישוי.

איסור הטעה
בניגוד
?הודעה

265ד .לא יסיע אדם רכב מנועי בניגוד להודעה:בכתב מאת רשות הרישוי
לפי תקנה 265א או בניגוד לתנאים ברשיון בית ספר או בהיתר הדרכה
לפי תקנה 265ב ,אולם תהיה זו הגנה טובה לנ^שם אם יוכיח שההודעה
של רשות הרישוי או התנאים ברשיון בית הספר לא הובאו לידיעתו כא
ו
מור בתקנה 265ג.

אחריות
בע5־בית ספר

265ה .הוסע רכב מנועי הרשום על שם בעל בית! ספר או הנמצא בשליטתו
בניגוד לתקנה 265ד ,רואים גם את בעל בית הם|פר כאילו הסיע את הרכב
המנועי בניגוד לתקנה האמורה ,אלא אם הוכזח שנקט בכל האמצעים
הםבירים כדי שהרכב המנועי כאמור לא יוסע כאמור.

שמירת הוראות 265ו.
.2

הודאות פרק זה באות להוסיף על הוראות חלק ב׳ ולא לגרוע מהן״.

בתקנה  281לתקנות העיקריות —
)(1

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ג(

!
\

לא יינתן היתר לתקופה העולה על שנתיים מהתאריך הקובע ,אולם לגבי

רכב משא ששנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב או בהתאם לתקנת משנה
)ד( היא  ,1942מותר לתת היתר עד ליום ח׳ בטבת תשכ״ו) 31בדצמבר (1965״.
1
2

דיני טדינת י׳צ1וא ,5נוסו! חדש  ,7תשכ״א ,עט׳ .173
ק״ת  ,1128תשכ״א ,עמ׳  ; 1425ק׳׳ת  ,1366תשכ״ב ,עט׳  ; 2681ק״ת  11451תשכ״ג ,עט׳ .1605

קובץ התקנות  ,1490כ״ג בא5ו? ת׳טב״ג12.9.1963 ,

)(2

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ד( לענין תקנה זו׳ רכב משא שברשיונו צויינה יותר משנה אחת כשנת
הייצור ,יראו את השנה המוקדמת כשנת ייצור ,ובלבד ששנת ייצור שלפני
 1942יראוה כשנת ייצור .1942״

)(3

.3

במקום תקנת משנה )ה( יבוא:
״)ה( על אף האמור בתקנה )286א( דשות הרישוי אינה רשאית לשנות את
רישום הבעלות ברשיון של ר כ ב משא כאמור בתקנת משנה )א( ,אלא אס ניתן
לגביו היתד .לתקופה של שנתיים ,והבקשה לרישום הבעלות הוגשה לרשות
הרישוי תוך שנה מהתאריך הקובע׳ ובלבד שלגבי רכב משא כאמור בתקנת
משנה )א( ששנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב או בהתאם לתקנת משנה
)ד( היא  1942תהיה רשות הרישוי רשאית לשנות את רישום הבעלות ברשיון
הרכב אם ניתן עליו היתר כאמור בתקנת משנה )ג( עד ליום ח׳ בטבת תשכ״ו
) 31בדצמבר  (1965והבקשה לשינוי רישום הבעלות הוגשה לרשות הרישוי
עד ליום ט״ו בטבת תשכ״ד ) 31בדצמבר .(1963״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )תיקון מס׳ (4׳ תשכ״ג—1963״.
ישראל בר־יהודה
שר התחבורה

י״גבאלולתשכ״ג)2בספטמבר(1963
)חמ (756525

פקודת בתי הדואר
תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי ה ד ו א ר  ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

התשלום י-עי
ט

״ ^

התשלום בעד משלוח חבילה בדרך הים והיבשה לגיניאה החדשה המערבית יהיה

.1

בשיעורים להלן:
חבילה שמשקלה
בק״ג

עד 1
למעלה מ־ 1עד 3
למעלה מ־ 3עד 5
ה׳8ט

.2

שיעוד התשלום בלירות

3.00
3.85
4.75

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי משלוח חבילות בדרך הים והיבשה

לגיניאה החדשה המערבית( ,תשכ״ג—1963״.
י״ז באלול תשכ״ג) 6בספטמבר (1963
°
) ח מ

( 7 6 0 0

1

2110

אליהו ששון
שד הדואר

חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרק קט״ו ,עמ׳  ; 1155ס״ח  ,387תעב׳׳נ ,עט׳ ,44
קובי* התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ״ג12.9.1963 ,

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת כ ד ב ר ת ע ר י פ י ם של ש י ר ו ת י הטלפון לחייץ־לארץ
בתוקף סמכותי.לפי סעיף  3לפקודת בתי ה ד ו א ר  ,ו^0שור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנות אלה—
.1
*,.טיפול״ — הטיפול בהזמנת שיחת טלפון לחוץ־לארץ כאשד המןומין או המוזמן אחראים
; לאי קיום השיחה.
התשלום בעד שירות טלפון לחוץ־לארץ המפורט בתוספו)! יהיה השיעור שנקבע

.2
ו««דו
י'

הגדרות

התשלום בעד
שירות טלפו!
לחחילאר*,1

1

.3
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות ב ת י הדואר )תעריפי שידו ת טלפון
תשכ״ג1963~-״.

לחוץ־לארץ(,

וותוםנ«
 .השירות .
שיחת טלפוז ל־
י:

שיעור התשלום בליז ות
בעד שיחה עד
שלוש דקות

בעד כל דקה נופפת
 .או חלק טמנה

בעדטיפול

— 45
—45.

— 15
—15.

4.5
4.5

פרס
וולטה עילית

אליהו ששון
שד הדואר

י״ז באלול תשכ״ג) 6בספטמבר (1963
<חט (70000
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק קט׳׳ו ,עט׳  ; 1155ם״ח  ,387תשכ״נ ,עט׳ .44

1

חוק החניכות ,תשי״ג—1953
תקנות בו־בר תקופת החניכות. ,הגיל המינימלי וההשכלה המינימלית
בייצור נעלים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4ו־ 5לחוק החניכות ,תשי״ג—1953

אני מתקין תקנות

אלה:
.1
בתקנות החניכות )ייצור נעלים( ,תשכ״ג— 1963־ ׳ בתקנה  1פסקה ) (3ובתקנה 3
פסקה ) ,(3במקום ״בייצור נעלים — גמירה״ קרי ״בייצור נעלים  -1גימור הנעל״.
2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החניכות )ייצור נעלים( )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

.2

ט״ו באלול תשכ״ג) 4בספטמבר (1963
)חט (75003
1
2

תיקי! תקנות
י'
1

8

השש

ןגאל אלון
שר העבודה

ם״ח  ,128תשי״נ ,עט׳ .108
ק״ת  ,1454תשכ״נ ,עט׳ .1565

קובי! התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ״ג12.9.1063 ,

2111

פקודת המשקלות והמידות1947 ,
ת ק נ ו ת המשקולות והמידות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לפקודת המשקלות והמידות;, 1947 ,אני מתקין תקנות
1

אלה:
תיי!י| תי1נה 107

בתקנות המשקולות והמידות ,תשכ״ג—1963
.1
 ,107במקום תקנות משנה )א( ו־)ב( יבוא:

2

)להלן — התקנות העיקריות( ,בתקנה

״)א( חותם־כיול של משקולות דיוק׳ משקולות קראטים מטריים ומאזני־דיוק יהיה
בצורת ד מ ע עם קו אלכסוני בתוכו! דוגמת הציור מובאת בזה:

13
)ב( חותם־כיול של מידות־אורן־ ,מידות־קיבול ,משאבות ,משקולות רגילות ומכו־
נות־שקילה שאינן מאזני־דיוק יהיה בצורת רבוע ובתוכו —
)(1

מאזניים עם האות ״י״ <

)(2

שתי הספרות האחרונות של השנה הבלתי־זוגית בה בוצע הביול ז

)(3

סימן הזיהוי של המבקר שביצע את הכיול!

) (4קו אלכסוני בין שתי הספרות כאמור בפסקה ) (2לבין הסימן האמור
בפסקה ).(3
דוגמת הציור מובאת בזה:

תחי5ה

.2

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ז בטבת תשכ״ד ) 1בינואר .(1964

״׳«ט

.3

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקולות והמידות )תיקון( ,תשכ״ג—1963״.
נ׳ ה׳ ב י י ן
המפקח על משקולות ומידות

נתאשד.
ל׳ באב תשכ״ג) 20באוגוסט (1963
)חט (74072

ספיר
פנחס
שר המסחר והתעשיה

1
2

2112

ע״ר  ,1947תום׳  1טס׳  ,1563עט׳ .2
ק״ת  ,1419תשב״נ ,עט׳ .1044

קונץ התקנות  ,1490כ׳׳ג בא?ו? ת׳טכ״ג12.9.1963 ,

ו

פקודת מם הכנסה

תקנות בדבר פטור והנחות ממס על.הכנסות .בשטחי[ התיישבות
|
חדשה ובשטחי פיתוח
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  11ו־ 243לפקודת מס הכנסה  1,ובאישור ועדת הכספים
1

של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה )פטור והנחלת מ<£ם על הכנסות בשטחי

.1

תיקי! התוספת

התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח( ,תשב״א—) 1961להלן — התקנות העיקריות( —
2

)(1

במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״, ,׳חודש״ שלצד שמות הישו
בים המפורטים להלן יבוא:

u .
שם הישוב

״אליפלט )מושב(
גורן
)(2

!
מועד הקפת הישוב
חודש
שנה

1957

יולי

1957

יולי״

מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ,״שנה״ ,״חודש״ יבוא :ו
״נס הדים
רמת רזיאל

1952

ינו&ר

1953

נובמבר״

בתוספת השניה לתקנות העיקריות ,מתחת לכותרות ״שם הישוב״ ,״שנה״ ,״חודש״ —

.2

, ,

)(1

)(2

•1 . .

_

!

יימחק:
נסחרים

1952

ינואר

רמת רזיאל

1953

נובמבר״

תיקו! התוספת••
השניה

במקום המלים והמספרים מתחת לכותרות ״שנה״ ,״חז1דש״ שלצד הישוב ״עין־
יעקב״ יבוא:
״ 1957יולי״

2

י ״ ־ :״

!
.

ו

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה )פטור והנחות מ^ס על הכנסות ׳בשטחי

השט

התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ג—1963״! .
י״ב באלול תשכ״ג) 1בספטמבר (1963
<חמ (723110

1
2

ו
מנחם ספיר
ו שד האוצר

דיני טדינת ישר*? •,נוסח חדש  ,6תשכ״א ,עט׳ .120
ק״ת  ,1143תשכ״א ,עט׳  ; 1726ק״ת  ,1317תשכ׳׳ב ,עט׳  : 2008ק״ת • ,1384תשכ״נ ,עט׳ ; 221
i
ק״ת  ,1462תשכ״ג ,עט׳  ; 1684ק״ת  ,1472תשכ״ג ,עט׳ 1798

קוב׳ו התקנות  ,1490כ״נ בא?ו? תשכ״נ12.0.1963 ,

2113

פקודת מס הכנסה
תקנות בדבר פטור והנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  11ו־ 243לפקודת מם הכנסה  ,ובאישור ועדה הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

ת

י

ג ( ״

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )פטור והנחות ממם על הכנסות של תושבי אילת(,
.1
תשט״ז—) 1956להלן — התקנות העיקריות( —
) (1לאחר הגדרת ״פקודה — נוסח חדש״ יבוא:

ת ס נ ה 1

2

״ ״קיבוץ אילות״ — קיבוץ הנמצא באזור אילת׳ בקו רוחב ׳ 35״ 29ובקו אורך
׳ 34° 58והמסונף לקיבוץ המאוחד.״
) (2בהגדרת ״תושב אילת״ ,במקום ״יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העי־
דיה״ יבוא ״יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא בתחום העידיה או בקיבוץ אילות״.
י

2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום ״באילת״ יבוא ״באילת או בקיבוץ אילות״.

תיסוז תקנה

3

.3

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,במקום ״העידיה״ יבוא ״העיריה או קיבוץ אילות״.

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה )פטור והנחות ממם על הכנסות של תושבי

ת י < ן ח

ת י |  :ד

השם

אילת( )תיקון מס׳  ,(2תשב״ג—1963״.
פנחס ספיר
שר האוצר

י״בבאלול תשכ״ג) 1בספטמבר(1963
)חט (723110
 ' .דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,6תשכ׳׳א ,עמ׳ .120
ק״ת  ,590תשט״ז ,עמ׳  ; 576ק״ת  ,1462תשכ׳׳ג ,עמי .1686
1

2

פקודת מם הכנסה
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ מ ס של ה כ נ ס ה מ ר י ב י ת על פ ק ד ו נ ו ת ב מ ט ב ע ־ ח ו ץ

י

של ת ו ש ב י י ש ר א ל
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת מס הכנסה  ,אני מצווה לאמור:
ג

י

( נ ד

יי

.1

״

בצו ז ה -

״מוסד בנקאי״ — מוסד בנקאי שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנה  3לתקנות ההגנה
)כספים(» 1941 ,
2

״פיצויים״ — תשלומים בעקבות תביעה מכוח חיקוק הבא לפצות קרבנות הרדיפות של
הנאצים או של גדודיהם או את חליפיהם של קרבנות אלה׳ והמשתלמים להם במטבע־חוץ!
״פקדון כמטבע־חוץ״ — פקדון של תושב ישראל במטבע־חוץ ,שתקופתו לזמן קבוע לא
תפחת משלושה חדשים ,המוחזק במוסד בנקאי בהתאם לרשיון מטעם המפקח על מטבע־

.

חוץ ובתנאים שנקבעו ברשיון זה ,והנובע מפיצויים ששולמו לאותו תושב־ישראל!
״מפקח על מטבע־חוץ׳׳ — כמשמעותו בתקנות ההגנה )כספים(.1941 ,
פטורט&ם

הכנסה מריבית המשתלמת על ידי מוסד בנקאי על פקדונות במטבע־חוץ תהא פטורה

.2
ממם.

השפ

לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה )פטור ממס של הכנסה מריבית על פקדון במטבע־חוץ

,3

של תושבי ישראל( ,תשכ״ג•—1963״.
י״בבאלול תשכ״ג) 1בספטמבר(1963
<
חמ

; י

( 7 2 3 1 2

פנחס ספיר
שר האוצר

* דיני״טדינת ישראל ,נופח חדש  ,6תשכ׳׳א ,עט׳  : 120ם״ח  ,393תשכ״ג ,עט׳ .73
ע״ר  ,1941תום׳  2מם׳  ,1138עט׳ .1380
2

קובץ התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ״נ.12.9.1963 ,

\

פקודת מם הכנסה

צו ב ד ב ר פ ט ו ר ה כ נ ס ה מ ר י ב י ת על א י ג ר ו ת ח ו ב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת מס ה כ נ ס ה )להלן ו  -הפקודה(׳ אני מצווה
1

לאמור:
.1

!

הכנסה מריבית המשתלמת על איגרות חוב שהוצאו לתוש^־חוץ שאינו מנהל

ע ם

ק

:פטוומטפ

או משלח־יד בארץ׳ תהא פטורה מתשלום מם ,חוץ מן המס בשיע|ר של  25%המנוכה לפי
םעיף ) 161א( לפקודה.
,2

ו

לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה )פטור ממס על ריבית מאיגרות חוב( ,תשכ״ג—1963״.

י״ב באלול תשכ״ג) 1בספטמבר (1963
)חט (723130
1

השם

פנחס ס פי ר
! שר האוצר
ן.. .

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,6תשכ״א ,עט׳ .120

חוק מם הבולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר שינוי ת ו ס פ ת א׳ לחוק

י;.־־׳־

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק מם הבולים .על מסמכים׳ תשכ״א— , 1961אני
ג

־;.־1

מ^ווהיל^מור',:.
בסעיף  12לתוספת א׳ לחוק —

;1

|
.

•

תישי! מעיו( 12

;

בתוספת א׳

ן

)(1

סעיף ק ט ן ) ג ( י ס ו מ ן כסעיף ק ט ן ) ה ( !

ן .

)(2

במקום סעיף ק ט ן ) ב ( יבוא:

ן •

צ

״)ב(

הסכם לביטוח ימי ,למעט הסכם כאמור
ו
בסעיף קטן )ג( —
אם סכום הפרמיה אינו עולה על)« 1לירות  3 0אגורות לכל  10לירות
מסכום הפרמיה ^
 !3לירות לכל  100לירות
עולה על  100לירות
מסכום הפרמיה

.2

)ג(

הסכם לביטוח כלי שיט

 10אגורות לכל ^ 1לירות מסכום הפרמיה

)ד(

הסכם לביטוח כלי שיט

 10אגורות לכל  100לירות מסכום הפרמיה״

לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים )שינוי תוספת א׳ לחוק(

תשכ״ג—1963״.
י״ט באלול תשב״ג) 8בספטמבר (1963
) ח מ

( 7 2 3 0 1 0

ו

)מס׳ ,(2

השט

. .

פ! נ ח ס ס פ י ר
! שד האוצר

ם״ח  ,334תשב״א ,עט׳ .64
ק״ת  ,1484תשב״ ג ,עט׳ .2021

סוב ! התקנות  ,1490כ״ג באלול תשב״נ12.9.1963 ,
,

2115

חוק מס הבולים על מסמכים ,תשכ״א—1961
:

צו ב ד ב ר ת ו ס פ ת פ ט ו ר ב ת ו ס פ ת ב ׳ ל ח ו ק

בתוקף סמכותי לפי סעיף  4להוק מס הבולים על מסמכים ,תשכ״א— 1961י ,אני
מצווה לאמור:
תישוו םעיוי

בסוף סעיף ) (61לתוספת ב׳ לחוק י ב ו א :

.1

2

״או מהקרן למימון היבוא לשם יצוא״.

בתוספת ׳
ב

משם

לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים על מסמכים )הוספת פטורים בתוספת ב׳ לחוק(
.2
)מם׳  ,(6תשב״ג—1963״.

י ׳..׳

י״ט באלול ת ש כ ״ ג )  8ב ס פ ט מ ב ר (1963
<חט (723010

.

1
2

פנחס ספיר
שד האוצר

ס״ח  ,334תשכ״א ,עמ׳ .64
ק׳׳ת  ,1435תשכ״ג ,עט׳ .1307

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר שינוי ה א ז ו ר העירוני ש ל ה ר צ ל י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים׳ תשכ״א— , 1961אני מצווה
לאמוד:
ג

שימי האייי
שלהוצליה

n

״

,

2

n

חשט

5

האזור העירוני של הרצליה כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני)שינוי האזור העי־
.1
דוני של הרצליה(׳ תשי״א׳— , 1951ישונה על ידי הכללת הגושים והחלקות המפורטים
בתוספת והוראות החוק יחולו על האזור העירוני של הרצליה כפי ששונה.
2

ת

ח

ל

י

ת

ו של צו זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג 1) .באפריל .(1963

לצו זה ייקרא ״צו מם רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של הרצליה(
.3
) .תיקון( ,תשכ״ג—1963״.

תופמת
גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד שר
האוצר.
הגושים  ,6622 ,6608 ,6607 ,6606 ,6594 ,6593 ,6591 ,6590 ,6425 ,6421 :בשלמותם.
 6422פרט לחלקות 9׳ 19,18,17׳ .44,43,20
 6605פרט לחלקות .197,196,11,10,9,8,7,6,5,4
פ״ח  ,337תשב״א ,עט׳ •100
ק״ת  ,183תשי״א ,עט׳  ; 1189ק״ת  ,1091תשכ״א ,עט׳ .756

1
2

2116

קוב׳) התקנות  ,1490כ״ג באלו? תשכ״נ!2.9.1963 ,

תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפד .בקו אדום.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ,הקריה ,רוממה ,ירושלים׳
במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים׳ רח׳ שער הגיא  ,1נתניה׳ במשרדי עירית הרצליה ובמשרדי
ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הדוסים ,ירושלים ,וכל אד 4זכאי לעיין בהם בשעות
שבין  10לבין  12בבוקר בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ג באלול תשכ״ג) 2בספטמבר (1963
<י
וט

פנח ם ס פי ר
 1שר האוצר

י

( 7 2 3 5 0 4

פקודת המסחר עם האויב11939 ,
!

צו הקנייה מם׳ 691

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם! האויב ,*1939 ,והסעיפים
) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ואני מצווה לאמור:
2

צו הקנייה מם׳  36מיום 7.5.1941׳ שפורסם בעתון הרשמי! מם׳  1096מיום ,8.5.1941
.1
יבוטל במידה שהוא חל על מחצית החלקות 42׳  71ו־ 72בגוש  71351ומחצית החלקה ,72
בגוש  7136הרשומות על שם ראובן לבנםקי מוורשה )מם׳ סידורי  (19באשר כל המחציות
האמורות מגיעות לקריסטינה )קדישיה( לינדנבוים לפי צו ירושה!.
תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באלול תשכ״ג) 27באוגוסט .(1963

.2

ספיד
פנחס
ו שר האוצר

ז׳ באלול תשכ״ג) 27באוגוסט (1963
)חמ (72010
1
2

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

פקודת המסחר עם האויב11939 ,
!

צו הקנייה מם׳ 692

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) (1)9ב( לפקודת המסחר עם! האויב /1939 ,והסעיפים
) 14א( ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—!, 1948אני מצווה לאמור:
2

צו הקנייה מם׳  70מיום  14.11.1942שפורסם בעתון הדשמ 1מם׳  1234מיום 19.11.42׳
.1
יבוטל במידה שהוא חל על רכושם של משה ברנד׳ גרשון מכק דיםנציק ,מאיר דיסנציק
ו
ואידה מנדלשטם )מס׳ סידורי 4,3,2׳ .(11
תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באלול תשכ״ג) 27באוגוסט!.(1963

.2

ז׳ באלול תשכ״ג) 27באוגוסט (1963
) ח מ

!פ נ ח ם ס פ י ד
! שד האוצר

( 7 2 0 1 0

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

קובץ התקנות  ,1490כ״ג באלו? תשכ״ג12.9.1963 ,

79.

1

מדוד לשלטון מקומי
פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לכפר־סבא כדגר ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבניניפ
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית כפר־
סבא חוק עזר זה:
ג

•הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״נכס״ — בנין או מגרש!
״בעל״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן
הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של
הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של
למעלה משלוש שנימ<
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון*
״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן ,בטון ,חימר׳ ברזל׳ עץ או חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר,
גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה׳ כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר אליו
או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף
או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד
עם המבנה או כגינה או לצורך אחר של אותו מבנה!
״שטח בנוי״ — שטח שמועצת העיריה הבריזה עליו ,באישור הממונה על המחוז ,כעל שטח
בנוי לענין חוק עזר זה!
״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי!
״העידיה״ — עירית בפר־םבא)
״ראש העידיה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן!
״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש העיריה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳ כולן או מקצתן,׳
״כניסה״ — לרבות מדרכה או שטח המיועד למדרכה.
דרישה לניקוי

)א( ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל מגרש לנקות את המגרש

.2

ומאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות את החצר או הכניסה לבנין.
)ב(

ההודעה תכלול את התנאים׳ הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

יש לבצעו.
חונה ?מלא
אחרי הודעה

בעל נכס או המחזיק בו ,שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

.3

1

2118

ע״ר  ,1934תופ׳  1טפ׳  ,414עט׳ .1
קוב? התקנות  ,1490כ״ג בא?ו? תשכ״ג12.9.1963 ,

ניסוי על ידי

)א( לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראשוהעיריה באמור בסעיף 3
.4
או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה׳ רשאית העיריה
לבצע את הניקוי ולגבות את ההוצאות בפועל מאת בעל הנכס או המחזיק בו כאמור בסעיף .5

י ז ע י י י ה

)ב( ההוצאות בפועל שישולמו לעיריה כאמור בסעיף קטן )א( כוללות הוצאות
ממשיות אשר הוציאה העידיה בשכר עבודה ,הוצאות הובלה ובחומה ,או  25אגורות למ״ר
!
שטח שנוקה כאמור ,הכל לפי הסכום הגבוה יותר.
.5

ההוצאות בעד ניקוי מגרש ישולמו על ידי בעל המגרש ,ואילו ההוצאות בעד ניקוי
1,
1,
ץן
ל
 ! 1,ל
ל
 ,ל^לן

ן ן צ ר

א

ו

כ נ י ס ד

מ ו

י ש ו

ב ש י ע ו ר ש

/ 3

ע

י ך י ב

ע

ן ן מ

 %ע

ו ך ש י ע ן ר ע

התשלום בעד
הניסוי

ו ך ו

המחזיקים בו ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים! על ידיהם! לצדכי ה ח ל ד
קה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

ו
דשות מיפה.

)א( המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה ,ליבל מגרש ,חצר או כניסה
.6
לבנין ,כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העיריה כאמור בסעיף .2

יי
;

)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
אחדונה, 1 ,
או נ מ ס ר ה ב מ ק ו ס מגוריו׳ או במקוםיעסקו הרגילים או הידועיט
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם^ ,ו נשלחה בדואר .במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי־אפשר לקיים את המסירה באמור תהא המסירה כדין ,אם הוצגה במקום בולט באחד ,
המקומות האמורים או על הנכס בו דנה ההודעה ,או נתפרסמה בשני עתונים לפחות הנפוצים
1
בתחום העידיה׳ שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

14

יך

א ו ן ך

מ

ב

נ

י

העובד על הוראות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנס  500לי|רות ואם עבר ע ל הוראות
.8
סעיף  3והעיריה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  4והיתד .העבירה נמשכת ,דינו — קנם
נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו[עליה הודעה בכתב מאת
\
ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
.9

.לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־סבא )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות לבנינים(,

תשכ״ג—1963״.

טסיות
הודעות

ענשים

השט:

!
מר1דכי ס ו ר ק י ם
ראש עירית כפר־סבא

נתאשד.
ג׳ באב תשב״ג) 24ביולי (1963

|

)חט (884816

.

חיים משה שפירא
שר הפנים

קוביז התקנות  ,1490ב״ג באלול תשכ״ג12.9.1963 ,

ו

2119

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לנצרת בדבר בית מטבחייש
בתוקף• סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳ • 1934י ,מתקינה מועצת עירית נצרת
חוק עזר זה:
במקום התוספת לחוק עזר לנצרת )בית מטבחיים( ,תשי״ט— , 1958יבוא:

.1

2

״תופפת
)סעיף (19
בתוספת זו ״משקל״ — משקל בהמה חיה.

שיעור האגרה בעד — ־ •
הסגר ושימוש
בדיקת הבשר
במים
לירות

—.50

2.00

—.50

3.00

2.00

7.00

2.00

10.00

גמל

3.00

10.00

חזיר

2.00

10.00״.

ראש צאן שמשקלו עד  15ק״ג
למעלה מ־ 15ק״ג
ראש בקר שמשקלו עד  50ק״ג
למעלה מ־50ק״ג

.2

לירות

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת )בית מטבחיים( )תיקון( ,תשב״ג—1963״.
סייףאל־דיןזועבי
ראש עירית נצרת

נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ג) 19באוגוסט (1963
)חט (886108

חיים משה שפירא
שד הפנים
י ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,830תשי״ט ,עט׳  ; 57ק״ת  ,1014תש״ד ,עט׳ .1156
2

קובץ התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ׳׳ג12.9.1963 ,

ו

פקודת העיריות1934 ,

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקיים(1945 ,
חוק עזר לשפרעם בדבר מס עסקים ..י •
וסעיף  3לפקודת הרשויות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה מועצת עירית שפרעם חוק עזר זה:
2

.1

! •

בחוק עזר ז ה —

״העידיה״ — עירית שפרעם!
״המועצה״ — מועצת העיריה!

!

,,עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!

1

״עוסק״ — •כל העוסק בתחום העיריה!

1

״,מס״— מס־עסקים עירוני המוטל לפי חוק עזר זה!

.

|

״ראש העיריה״ — לרבות פקיד העיריה שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו
:

לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!
־״שנה״ — שנת כספים.

•1

)א( כל עוסק ישלם לעיריה מס לכל שנה שבה עסק ,או לכל חלק ממנה ,בשיעור
.2
הקבוע בתוספת הראשונה ,אולם אם התחיל לעסוק אחדי  30בספטמבר ,או אם חדל לעסוק
לפני  1באוקטובר והודיע על כך לעיריה לפני אותו תאריו ,ישלם אותה שנה מחצית המס
1
בלבד.
)ב(

העוסק באותו עסק במקומות שונים ,ישלם מם בעד (עסקו•• שבכל מקום ומקום.

)ג(

העוסק בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מם בןעד עסק אחד בלבד והוא

העסק ששיעור המם בעדו הוא הגבוה ביותר.

:

ו

)ד( התחיל עוסק׳ לאחר ששילם את המם׳ לעסוק באותו! מקום בעסק חדש ששיעור
המם בעדו עולה על שיעור המם בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך  30יום מהיום בו
ן
התחיל לעסוק בעסק החדש.

)א( המם ישולם בשני שיעורים שווים :האחד ב־ 1באפריל

.3

של השנה שבעדה מגיע המס•

:

והשני ב־ 1באוקטובר

ן

)ב( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  1באפריל ,אולם לפני  1באוקטובר ,ישלם את
השיעור הראשון תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק ,ואת השיעור השני ב־ 1באוק־
ט ו ב ו או תוך ארבעה חדשים מהיום שבו התחיל לעסוק ,הכל לפן התאריך המאוחד יותר.
)ג( עוסק שהתחיל לעסוק אחרי  30בספטמבר׳ ישלם את מחצית המם בבת אחת
1
תוך חודש ימים מהיום שבו התחיל לעסוק.
1
2

ע״ ר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
ע״ר  ,1945חום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115

שובץ חתקנות  ,1490כ״נ באלול תשכ״ג12.9.1963 ,

טטבויותראש

)א(

.4.

ראש העיריה דשאי לדרוש בכתב —

העירית

יי (1) .מכל אדם שהוא ,לדעת ראש העיריה ,עוסק ,שימסור לו תוך המועד הנקוב
באותו כתב ,כל ידיעה הדרושה ,לדעתו ,לביצוע הוראות חוק עזר זה!
) (2ממי שטוען ששילם את המס ,שימציא לו תוך הזמן האמור כל קבלה
שבידו על תשלום המם.
)ב( ראש העירית רשאי להיכנס בכל ע ת סבירה לכל מקום שבתחום העיריה כדי
לבדר אם עוסקים בו.
•.עבירות

1

)א( .מי שעוסק ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( ,ימסור .
.5
למועצה׳ תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום ,הודעה נכונה על עסקו בטופס שבתוספת
השניה.
)ב( מי שהתחיל לעסוק אחרי יום הפרסום ימסור את ההודעה תוך  15יום מהיום
שהתחיל לעסוק.
)ג( עוסק שחדל לעסוק או שהעביר א ת עסקו למקום אחד בתחום העיריה ימסור
הודעה על כך למועצה בטופס שבתוספת השלישית ,תוך  15יום מיום שחדל לעסוק או מיום
העברת העסק.
)ד( הודעה כאמור בסעיף זה תימסר באופן נפרד לגבי כל מקום שבו עוסקים.

פטור

.6

אדם שעשה אחת מאלה:
) (1לא מילא אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן
הנקוב בה!
)(2

הפריע לראש העיריה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ) 4ב(!

)(3

עבר על אחת מהוראות סעיף 5׳

דינו — קנם מאתיים לידות ובמקרה שיל עבירה נמשכת ,קנס נוסף שתי לירות בעד
כל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מראש העידיה או אחרי
הרשעתו בדין.
תחילה

.7

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי העידיה.

תחילה

.8

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

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס לשנת  1963/64והוא
.9
ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זד׳ ברשומות! אולם בל סכום ששולם בעד שנת
 ,1963/64לפי חוק עזר לשפרעם )מם עסקים עירוני( ,תשי״ב— , 1952יראו אותו כאילו
שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.
3

ניטו?

.10

חוק עזר לשפרעם )מם עסקים עירוני( ,תשי״ב— — 1952בטל.

השם

.11

לחוק עזר זה ייקרא,.חוק עזר לשפרעם )מס עסקים עירוני( ,תשכ״ג—1963״.
?״ת  ,364תשי״ג ,עט׳  ; 1107ק״ת  ,266תעי״ג ,עט׳ .811
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קוב׳ז התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ״ג12.9.1963 ,

ונופפו! ד א ש ו ג ה
)סעיף  ) 2א ( (
שיעורי ה מ ס ל ש נ ה
א .עסקים שהמם עליד.ם משתלם בסכום קבוע:
תיאור הפלאבה או העסק

הטס בלירות

אטליז
אספקת חשמל
אספקת מים
בית בד
בית חרושת ל מ ה
בית מרקחת
י 
בית קפה —
 :־בלי משקאות משכרים
עם משקאות משכרים
 .שיש בו מקלט טלביזיה — תוספת של
:גידול בעל ״חיים —
בקר — לראש —
מ־ 4עד 10
 11ומעלה
צאן — לראש ־
מ־ 10עד 25
 26עד 50
 51עד 75
 76עד 100
 101ומעלה
חייט
חנות — כל בו
בדים —
בסיטונות
בקמעונות
גלידה
דגים —
בסיטונות
בקמעונות
ירקות ופירות —
,בסיטונות
בקמעונות
מכולת בסיטונות
מכולת בקמעונות שמספר לקוחותיה —
עד 100
 101עד 250
 251עד 400
 401עד 600
 601ומעלה
למשקאות משכרים —
בסיטונות
בקמעונות
נעליים
סבון
עורות
קרח
 ,שמני מאכל
תבואות
כלי נחושת או חרש נחושת
,קובץ התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ״ג12.9.1963 ,

15
500
500
35
50
75
12
25
25

10
18
8
15
20
25
30
12
25
40
20
10
50
10
50
10
50
15
20
25
30
35
50
25
20
15
15
10
15
25
10

היאור המלאכה או העסק
טחנת קמח
מאפיה
מחצבה
מיכניןת
לא מימית
מוסך לתיקון אופניים
לתיקון מכוניות
מכונת חצץ
מכונית משא —
שמט גנה עד  2טונות
מ־: 3זונות עד  5טונות
»־ 6טונות ומעלה
תעשייה סבון — י
מיכנ• ת
לא ניכנית
פחח
מסעדה י—
ללא משקאות משכרים
עם נ|שקאות משכרים
עם מקלט טלביזיה — תוספת של
מצחצח נעליים
מתקן נעליים
נגריה--
בלי מכונות
עם מכונות
מסגריה
מפעל ו!יד
סוכנות למכירת נפט
סוכנות הובלה
סנדלר
מםפרה
נפח
מכירת פחם
צלם
צבע או סייד
בית קוי|^נוע
רפד
רפד למכוניות
שירות מוניות — לכל מונית
שירות אוטובוסים
מהנדס
חנות לרדיו
תיקון!:דכי חשמל ורדיו
חנות לצרכי חשמל
בית חו ושת לנקניק
משרד ׳!מכירת כרטיסי נסיעה
עורך דון
רופא

הטם בלירות
'50
10
35
15
10
35
35
8
20
30
50
25
10
10
20
25
5
10
15

35
15
35
20
25
15
15
10
10
15
15
50
10
15
15
500
50
40
50
15
75
20
50
75
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תיאור המלאכה או העסק

המם בלירות

רופא! שיניים
בנק או סניף של בנק
 :תעשיית בלוקים
מכירת חוטי צמה משי וחוטי תפירה
חנות גלנטריה
,:חנות לדברים משומשים
אספקת חמרי בנין
• זמות יכל* עב־תה לבנין ונגרות
;חנות כלי מטבח

תיאור המלאכה או• העסק

25
300
50

המם בלירות

חנות לספרים וצרכי משרד
חנות לממתקים
חנות רהיטים
קליית גרעינים
שען ,מכירה או תיקון
מכירת עופות
י״ ,nm -י״״^״י״
נגר לכלי חקלאות
ק

1 5

2 0
1 5
1 0 0

2 5

50

ת

ח

נ

ת

ד

ל

15
15
.25
15
15
10m
1 0
5 0

ב .העסקים שבעדם ישולם המס בהתאם לשכר הדירה! שיעור המס בעד כל עסק או
מלאכה בקמעונות או בסיטונות אשר לא פורט במקום אחר בתוספת זו הוא כדלקמן:
.אם דמי השכירות השנתיים בלירות הוא —
עד 30
למעלה מ־ 30עד 60
למעלה מ־ 60עד 100
למעלה מ־ 100עד 125

למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה

3
6
10
12

מ־125
מ־150
מ־200
מ־250
מ־300

עד'150
עד 200
עד 250
עד 300

15
20
25
30
40

ת ו פ פ ת שניה
)סעיף  ) 5א ( (
הודעה
לפי סעיף  5לחוק עזר לשפרעם )מם עסקים עירוני( ,תשכ״ג—1963
לכבוד
מועצת עידית שפרעם
אני/אנו החתום/החתומים מטה
העוסק/ים במלאכה או בעסק בתחום עירית שפרעם ,מוסר/ים בזה ,בהתאם לסעיף  5לחוק
העזר את ההודעה והפרטים הבאים י:
 .1כתובת מקום המלאכה או העסק )אם יש מקום כזה(
טלפון מס׳
מס׳
רחוב/שכונה
 .2תיאור המלאכה או העסק ,טיבם ומהותם:
 .3שם המלאכה או העסק או שם הפירמה
 .4שמות האנשים העוסקים במלאכה או בעסק )או שמות המנהלים במקרה של
חברה ,קואופרטיב או אגודה א ח ר ת ( . . . . . . . :
 .5מען מגוריהם של האנשים העוסקים במלאכה )או של המנהלים במקרה של
חברה ,קואפרטיב או אגודה אחרת(:
טלפון מס׳
מס׳
דחוב/שכוגה
טלפון מם׳
מם׳
רחוב/שכונה
..טלפון מס׳
מס׳
רחוב/שכונה
 .6דמי השכירות השנתיים המשתלמים בעד מקום המלאכה או העסק )אס יש מקום
•
כזה(:
 .7מספר החדרים התפוסים על ידי המלאכה או העסק:
׳•;••••
 .8המספר הכולל של העובדים בעסק:
••
 .9ההון הרשום של העסק:
 .10ההון החתום של העסק••• :
 .11האם עוסקים במלאכה או בעסק — יחיד ,שותפות ,חברה ,קואופרטיב או אגודה

•

אחרת:
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קובץ התקנות  ,1490כ״ג באלול תשכ״ג12.9,1963 ,

 .12האם העוסק במלאכה או בעסק מחזיק מחסני סחורות במקומות .אחרים — המען
• \  ' ^ : ' .של אותם ,המקומות האחרים—:
 . . . . . . . .ט ל פ ו ן מסי.
..•.מס׳.
 ,רחוב/שכונה..:....:^::......טלפון מס׳.
" ר ח ו ב  /ש כ ו נ ה  . . . . . . . . . : . . . . . . . . . : . . . .מסי.
 . . . . . . / .ט ל פ ו ן מיס׳•:.
מס׳.
רחוב/שכונה.
:
 .13אני/אנו התחלתי/נו לעסוק במלאכה או בעסק האמורים ביום
 196והמלאכה או העסק האמורים:
לחודש.....
• )א( לא עסקתי/נו בו/בהם לפני היום הנ״ל!
)ב( לפני היום הנ״ל ע ס ק  .ב ה ם ה א ׳ . . . . . . .
שמכר/העביר את המלאכה או העסק לי/לנו ביום.-
.196
לחודש
 .14 ,אני/אנו התחלתי/נו לעסוק במקום האמור במלאכה או כעסק ש ל : . , , . , . . . . . . , .
• ,חלף/נוסף על המלאכה אוי העסק שעסקתי/נו ב ה ם ע ד יומי
.196
לחודש...
#:

•י .ת א ר י ו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חתימה.
חותמת הפירמה

 .תוםפמ שלישימ
)סעיף  ) 5ג ( (
הודעה
לפי סעיף  5לחוק •עזר לשפרעם י)מס עסקים עירוני( ,תשכ״גי1963-
לכבוד
מועצת עירית שפרעם
אני/אנו ה'חתום/החתומי 0מטה
מוסר/ים בזה
• ..:.לחודש
הודעה כי ביום.....,
 196.חדלתי/נו לעסוק במלאכה
••מס׳•
• או בעסק ב ר ח ו ב  /ב ש כ ו נ ה ...• • . . . :
• ..ששמם הוא )שם המלאבה אד
•׳ותיאורם ,טיב 0ומהותם הס:
העסק(,:...
•.(*, .1ובן הנני/נו מצהיר/ים כי המלאכה או הץסק האמורים ב ו ט ל ו ו פ ו ר ק ד כ י ו מ ,
 196וכי אני!/נו.לא.מכרתי/נרולא העברתי/נו:
.,׳
.....:לחודש
את המלאכה או העסק,האמור א ו כל זכות ב ^ ל כ ל אדם שהוא:::.
 (* .2וכן הנני/נו מצהיר/ים כי המלאכה או העס|ק האמורים ,לרבות כל זכות בהם׳
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........'.
נמכרו/הועבדו למר/לה״ה"..
לחודש•
החל מ־׳•
מ־
•.196
 .( .3 .אני/אנו מצהיר/ים כי העברתי/נו את המלאכה או"העסק האמורים או את
טלפון מס׳
מס׳...
המחסן לרחוב/שכונה.
;

#

וכי אמשיך/נמשיך.לעסוק במלאכה או ב^םק האמורים או להחזיק במחסן
ובמקום החדש.
חתימה
 ,תאריו.
חותמת הפירמה
;*( ?מהומ את המיותר
נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ג) 19באוגוסט (1963
)(89803 en

חיים משה שפירא
שר הפנים
<,וו'ג* 1התמנות  ,1490כ״נ:בא?* 5חשכ״ג12.6.1983 ,

גיבור יוסף גיבור
ראש עירית שפרעם .

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה בדבר אגרת תעודת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית עיר־יזדעאל—עפולה חוק עזר זה:
הגדרות

תעודות אישור

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה.
המועצה רשאית לתת ,לאשר או לקיים תעודות אישור או העתקי תעודות ,בענינים

.2

אשר בסמכותה.
אגרת תעודה

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,אישור או קיום תעודה ,ישלם למועצה אגרות

.3
אלה:

) (1בענין הנוגע לקרקעות ,בנינים וירושות —  3לירות»
) (2בכל ענין אחד — לירה אחת.
,אגרת העת?
הנחות ופטוד
מתשלום

המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגדה בסך  50אגודות.

.4

ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה ,לאשרה או לקיימה ,בלי כל תשלום
.5
או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה ,תרבות׳ חינוך או ד ת שמט־
דתו אינה הפקת רווחים.

גיטול

.6

חוק עזר לעיר־תרעאל-עפולה )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ב— — 1962בטל.

השש

.7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ג—

2

1963״.
נתאשר.
כ״ט באב תשכ״ג) 19באוגוסט (1963

יוסף צדוק
סגן ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

<חמ (83101

חיים מ ש ה שפירא
שד הפנים

־־

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .118
ק״ת  ,1246תשכ׳יב ,עמ׳ .1047

1
2

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר לעיר־יזרעאול—עפולה ב ד ב ר פ ת י ח ת ב ת י ע ס ק ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה!
״בית עסק״ — חנות ,משרד׳ מחסן ,בית חרושת ,בית מלאכה׳ מקום הגדלה ,קיוסק ,מזנון
וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה ,למעט מלון ,פנסיון,
בית אוכל ,בית עינוג ובית מרקחת!
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ ».11
קונץ התקנות  ,1460נ״נ באיו? תשכ״ג12.9.1963 ,

״מזנון״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות ודר
|
:תעשיות )הסדרתו( »
״קיוסק״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על 6י פקודת המלאכות וה־
ו
תעשיות )הםדרתן( <
״בית אוכל״ — מסעדה ,בית קפה וכל מקום אחד שבו מגישים או ומוכרים אוכל או משקה
 :לשם צריכתם בו במקום ,למעט מזנון ,קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית ןןינוג ז
״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בנקודת השעשועים הצי־
2

1
בוריים 1935 ,י ז
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה׳ תש״ח— 1948כימי מנוחה ,תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם חצי שעה אחדי שקיעת החמה
במוצאי ימי המנוחה׳ וכולל ליל תשעה ב א ב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה
.
.
.
וסופו בשעה <5
״פתוח״ — כולל אי סגירת בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת או בית עינוג והגשת אוכל או
משקה ועשיית עסק ,מלאכה או עינוג בתוך בית עסק ,בית אוצל ,בית מרקחת או בית
ו
 :עינוג סגור!
״בעל״ — לרבות המנהל או כל עובד או האדם שעל שמו ניתן ד^יון לבית עסק או לבית
אוכל.

ו

)א( בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוה —
.2
1
) (1חנות לממכר מזון—
ו•
בקיץ — בשעות שבין  20.00לבין »5.30
בחורף — בשעות שבין  13,30לבין  15.30ובשעות שבין  19.30לבין 16
) (2בית אוכל או קיוסק לממכר פירות׳ שוקולדה׳ גלידה ,סיגריות ,עתוגים או
משקאות קרים )לא משכרים( — בשעות שבין  24100לבין ! 5.30
) (3כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1ו־) — (2פרט לטחנת קמח —
בקיץ — בשעות שבין  19.00לבין  5.30ובשעות שבין  13.30לבין  15.30ז
בחורף — בשעות שבין  13.30לבין  15.30ובשעות שבין  19.00לבין .6.00
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק כמ
[.
פורט באותו סעיף קטן במוצאי ימי מנוחה ו .
אולם בכל אחד מהימים כ״ג ,כ״ד׳ כ״ה ,כ״ו ,כ״ז וכ״ח באלול!! חי ,י״א׳ י״ב׳ י״א ,י״ב
וי״ג בניסן! ,בי ,ג׳ ודי בסיון — מותר בו — אם אינו חל בשבת — !לפתוח כל בית עסק עד
1
22.00.
שעה
)ג( בתקופה שמיום  15ביוני עד  31באוגוסט — לא יפתח! אדם ולא ירשה לפתוח
חנות ,למעט קיוסק וחנות לצרכי צילום בימי רביעי בין השעות  14.00לבין  5.30למחרתו.
ן
)ד( בסעיף זה—
״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד כ״ט באלול ן 1
״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר!

הגירת בתי:
עם? בימים
שאינט ימי
מנוחה

)א( בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג.
)ב( ביום הכיפורים ובליל תשעה באב ל א יפתח אדם ולא ו ירשה בעל לפתוח בית

סגירת בתי
עסק בימי
מנוחה

.3
אוכל.

י חוקי א״י ,כרד ב׳ ,פרי! קט׳׳ג ,עמ׳ .1427
ע״ר  ,1933תום׳  1מם׳  ,496עמי .49
ע״ר ת׳«8״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,4עמ׳ .12י
קובץ התקנות  ,1490נ״ נ באלו? ת׳«כ״ג12.9.1963 ,
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)ג( בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב ,לא יפוגח אדם ולא י ר ש ה ,
בעל לפתוח בית אוכל בשעות שבין  22.00לבין  10.00ובשעות שבין 15.00.לבין טוף,יופ:
המנוחה ,ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת לא יגיש׳בו.אדם אוכל א,1מש?ה
בליווי שעשועים ,נגינה או כיוצא באלה ,ולא ימכור בו ולא יגיש ולא ירשה בעל ל מ מ ד י ו ,
להגיש משקה או אוכל *$לא בתוך כתלי בית האוכל ולא ד ר ך החלון או באורח אחר בחוץ
או אל החוץ.
לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח ב י ת מרקחת בימי מנוחה ,ובימים.שאינם׳ ימי
.4
מנוחה בשעות שבין  19לבין  ,6ובלבד שבעל ב י ת מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת.
שלו כשהגיע תורו• לכך לפי תורנות שיקבע ראש המועצה.

סגירת בתי
מרשתת

תח?1ה

)א( ;.הוראות הסעיפים  3ו־ 4לא יחולו על בית עסק׳ בית אוכל או בית מרקחת׳;אשד
.5
בעליהם הם.כולם לא יהודים ,אינם מעסיקים בו יהודים,בימי מנוחה ,ואינם פותחים אותו
 .ואינם מרשים את פתיחתו בימי מנוחתם של ב נ י עדתם.
)ב( הוראת הסעיפים  3ר  4לא יחולו על אספקת דברי אוכל או משקאות.במלוז,
פנסיון ,אכסניה וכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים את דברי האוכל
.או המשקאות בו במקום.

בירות וענשים
יטו?,
השם

 . .6העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות.

'••"׳:

. .7

מוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה )פתיחתן וסגירתן של חנויות( — « 1942 ,גטל.

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )פתיחת ב ת י עסק וסגירתם(,

תשכ״ג—1963״.
נתאשר.
ב״ד בתמוז תשכ״ג) 16ביולי (1963

יו א ש דוב נ ו ב
ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

)חט (831004

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע״ר  ,1942תוס׳  2משי  ,1196עמי ,717

תיקון טעות
בתקנות נמל אשדוד )הטלת חיקוקים(׳ שפורסמו בקובץ התקנות  ,1486תשכ״ג,
עמ׳  ,2043בתוספת ,בשורה השלישית ,במקום ״תקנות נמל חיפה ויפו )אגרות החסנה(,
1934״צ״ל ״תקנות נמל חיפה ויפו)אגרות החסנה(1943 ,״.
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המחיר  48אגודות

קובץ התקנות 3 ,1490״¡ בא? ?1תשנ״ג12.9.1963 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

