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 חוק שירות בטחון, תש״ט—1949
ר י ד ס י איפה בישירות ה ד ר תפקי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6 (ו),(2) ו־(20). לחוק שירות בטחון, תשיט — 949! !,

 אני מתקין תקנות אלה: - ־

ה 1. תקופת שירותה הסדיר של אשה לאחר תקופת ההכשרה החקלאית תוקדש, כולה או ע « י ד י ס פ  ת

 בעירייזיי״ייי ־מקצתה, לאחד או לאחדים מהתפקידים המפורטים להלן! אולם מותר יהיה להקדיש את .
 תקופת אותו שירות לתפקידים שאינם מאלה המפורטים באמור אס האשה הסכימה לכך

 בהצהרה בכתב:
t (1) פקידות ועבודות משרד אחרות 

 (2) מינהלה!
 (3) צנזורה!

 ;4) תרבות, סעד, הוראה, הדרכה, עתונאות, במאות!
 (5) רפואה ושירותי עזר רפואיים ז

 (6) הנדסה(שרטוט) ותפקידים הקשורים במדעים מתייקים אחרים ו
 (7) גרפיקה!

 (8) התקנת מפות!
 (9) עבודה משפטית ו

 (10) פםיכוטכניקה!
 (11) החזקת כלי רכב ונהיגה בהם, למעט כלי רכב למשא שלמעלה מ־3 טון, טנקים

וכלי רכב משוריינים אחרים! . 
 (12) קשר כולל כל טיפול ~ לרבות תיקון והפעלה — באמצעים להעברת ידיעות

 לרבות טלגרף, טלפון, טלפרינטר, אלחוט, פיענוח ויונאות 1
 (13) עבודות קרקע בחיל האויר ובחיל הים ו

 (14) תצפית והגנה אנטי־אוירית!
 (15) צלפות!

 (16) מחסנאות ואפס נאות!
 (17) שירות בקנטינות ומזנונים >

 (18) גננות וספרות ז
 (19) תיקון נשק וטיפול בו!

 (20) עבודות במטבחים ובחדרי אוכל ועבודות נקיון ן
 (21) שמירה!
 (22) מודיעין!
 (23) משטרה!

׳ , ״ (24) טיפול במכשירים ותיקונם.  י

ה/ שירות בטחון(תפקידי אשד. בשירות סדיר), תשי״ב— ם 2. לתקנות אלה ייקרא ,^קנ ״  ״

."1952 

 י׳ באדר תשי״ב (7 במרס 1952)

 שר הבטחון

ט כ׳׳ו במבט ו י ט נ״א נא5ו? תש׳׳ט (©4.&.15), עט׳ 271; ם!!ר רחוסים 34 פ ו י  * ספר רתומים 25 פ
 ת?!״ י(13.2.50), עם׳ 77.
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 / פקודת מם מותרות, תזרט—1949
 צו לקביעת מותרות ושיעורי המס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מם מותרות, תש״ט—1949 אני מצווה לאמור:

 1. צו מס מותרות (קביעת מותרות ושיעורי המס), תשי׳׳א—1951 י׳ יתוקן כך: תיקח
 בתוספת —

 (א) בפרט 1, במקום הסעיפים(ח), (ט) וץט״ז) יבואו סעיפים אלה:

 *(ח) בדי כותנה אחרים שצו ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה, הנעלה
, אינו חל עליהם . . . . 35% :  וסחורות אחרות), תש׳׳י—1950 ג

 (ט) בדי כותנה שלא פורטו במקום אחר בתוספת ושצו ההגנה(קיצוב
 מוצרי הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות), תש׳׳י — 1950, חל עליהם פטור!

ב) שהוכרז עליהם כסחורות ע י  (ט״ז) בדים כמפורט בסעיפים (א) עד(
 ״לכל״ על פי צו ההגנה(סחורות ״לכל״), תש״ט—1948», וכן בד המיועד

. , . י . . . . . פטור*. .  לכריכת ספרים .

 (ב) בפרט 2, במקום הסעיפים(ז) וץי״א) יבואו סעיפים אלה:

 «(0 מלבושים מבדי כותנה שלא פורטו במקום אחר בתוספת ושצו
 ההגנה (קיצוב מוצרי הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות), תש״י—1950,

 חל עליהם . פטור ז

 (יא) מלבושים מבדי כותנה אחרים שצו ההגנה (קיצוב מוצרי
 הלבשה, הנעלה וסחורות אחרות), תש״י—1950, אינו חל עליהם . 20%*.

 (ג) בפרט 3 ~
 ־•־-־ בסעיף(ו), במקום הפסקות (ו),(11) ו־(1וו) יבואו פסקות אלה:

 ״(1) מזוודות מקרטון פשוט שמחירן לצרכן עולה על שלוש לירות 15% (
 (11) מזוודות מכל חומר אחר לרבות פייבר, וכן ארנקים מכל סוג
 שהוא, תיקים וילקוטים מעור אמיתי או מחוקה או מכל הומר אחר

־ . . . 135% , ־ ־ ,  שמחירם לצרכן עולה על שלוש לירות •
 (ווו) סלי קניה שמחירם לצרכן עולה על שלוש לירות . . 35%״.

 (ד) בפרט 4 ~ _

 (1) בסעיף(א) יימחקו המלים ״עגלות ילדים״,

 (2) בסעיף(ב), במקום הפסקות(1 ו) ו־110) יבואו פסקות אלה:

 ״(!1) רהיטים אחרים, לרבות חלקי רהיטים ורהיטים
 להתקנה בבנין 25%»

 (ווו) רהיטים וציוד המיועדים לשימוש במוסד רפואי,דתי,
 חינוכי, מדעי או במוסד צדקה . . . . . פטור*.

f • 
"t 5־ •יי.~־ 

s׳f . 119תום׳ א׳, עט׳ ,(s28.1.4)ם כ׳׳ז בטבת תש״ט ו י  1 עייר טס׳ 46 ט

מ כ׳׳נ $»ñ־ h׳ י ות 155 טי ם כ״ט בשבט תשי״א (5.2.61), עפ׳ 606; קונץ התקנ ו ות 149 טי  * קיבץ התקנ
ם י״ט בתשרי תשי׳׳ב (10.10.51), עט׳ 74. ו ת 211 מי ו מ ת  תשי״א (1.3.51), עטי 688; הונץ ה

ם י״ד ב»5ו? תש׳׳י(27.8.50), עפ׳ 1338. ז  * סוכ׳ו התקנות 109 פי
n תשייט (19.11.48), תום׳ כי, עט׳ 40. w a <ם י״ מ  4 עייר 0ט׳ 33 ט
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 (3) במקום סעיף(י׳׳ג) יבוא סעיף זה:
. 25%״. . . . . .  , ״(י״ג) מלט לבן או מגיה .

 (ה) בפרט 12, במקום המלים ״כל ן ליטר (75 ם״ל)״ בכל מקום שהן מופיעות
 בפרט זה, יבואו המלים ״כל 65 ס״ל׳׳,

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס מותרות(קביעת מותרות ושיעורי המם)(תיקון מסי 2), תשי״ב—
 1952״.

ן ל פ ר ק ז ע י ל  א
 שר האוצר

y  ד׳ בשבט תשי׳׳ב(31 ביאנואר 1952) ?
 (חט(1)ט/ט/7)

 השם

 פקודת קביעת הזמן, 1940
 צו בדבר שעון הקיץ

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (1) לפקודת קביעת הזמן, 1940 1
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־, אני מצווה לאמור:

 1. בתקופה שבין מוצאי שבת, כי־ד בניסן תשי״ב (19 באפריל 1952), שעה 24 (לפי
 שעון גריניץ׳), לבין מוצאי שבת, ח׳ בתשרי תשי״ג(27 בספטמבר 1952), שעה 24 (לפי
 שעון גריניץ׳), יוקדם השעון במדינת ישראל לצרכי חוק ולצרכים כלליים, בשלוש שעות

 לגבי שעון גריניץ/

 2. לצו זה ייקרא ״צו שעון הקיץ, תשי״ב—1952״.

 קביעת זטז
 לתקופת הקיץ
1S52—תשי״ב 

 ז׳ באדר תשי׳׳ב (4 במרס 1952)
 (חס(13)שק/1)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
 (לפי דברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח קרקע המשתרע על 2,095 מטר מרובע, הידוע כחלקה 260 בגוש 6133,
 •סלמה, והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו כסוג ,,מתרוכה״ לפי שטר

 מספר 828 מיום 25.2.1947 מהווה דרך ציבורית (להלן — הדרו הקיימת)ז
 והואיל ובתכנית מפורטת, הנקראת ״תכנית מם׳ (״ק״) א׳ תל־אביב מזרחית לו׳אדי
 מוצררה״, שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 143 מיום
 ט״ז באדר א׳ תשי״א (22.2.1951), עמוד 677, נקבע שיש לחסום חלק מהדרך הקיימת

 המשתרע על 1,609 מטר מרובע;

ום 23.5.40, תום׳ 1, עט׳ 49.  1 עייר םס׳ 1010 מי

ט י״ב באייר חיש״ה (21.5.48), חוס׳ א', עפ׳ 1. ו ׳ 2 פי  * ע״ר פס

 652 קובץ התקנות 254, א׳ בגיס! ודשי״ב, יי05נ.7.3צ



 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת חלק מהדרך הקיימת מסוג7מתרובה׳יי קיסוג״״מירי״
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות־
 ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בחלק מהדרך הקיימת יינתנו זכויות או טובות־הנאה שהן

 בעיני שוות להן בטיבן במידה המתקבלת על הדעת!

 לפיכך אני מצווה, בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16 ג לדברי המלך במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ת—
 1948 ־. כי חלק מהדרך הקיימת בשטח של 1,609 מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם

 בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו.

 ט״ו באדר תשי״ב(12 במרס 1952)
 (חפ(9)וזפק/1)

ף ס ו ב י  ד
 . שר המשפטים

 פקודת הפילוח על המזונות, 1942
ר ש כ ר בבקר, צאן ו ח ס ת ה ל ב ג ר ה ב ד  צו ב

ל בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הפיקוח על המזונות, 1942 «, אני מצווה לאמור: ^  י

 1, צו הפיקוח על המזונות (הגבלת הסחר בבקר, צאן ובשד), תש״ח—1948 *, יתוקן כר« תיקי: *י
 במקום סעיף 3 יבוא סעיף זה:

ח 3 לא יוציא אדם בקר, צאן, בשר בקר, או בשר צאן למקום שמחוץ 5 נ ו  & ״הגבלת ה

 יי? לשטח רשות מקומית, אלא לפי היתר בכתב מאת המפקח ובהתאם לתנאי
 ההיתר.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על המזונות (הגבלת הסחר בבקר, צאן ובשר) (תיקון), חשפ
 תשי״ב—1952״.

 כ״א באדר תשי״ב (18 במרס 1952)
 (חפ(»1)פ/10)

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

ומ 29.6.39. תופי 2, עפ׳ 381, ד ני, עט׳ 2738; ע״ר טס׳ 808 טי י  * חוקי א׳׳י, כ
ס י״ב באייר חש״ח (21.5.48), תום׳ אי, עפ׳ 1. ו  * עייר טם׳ 2 טי

 * ׳•ז׳׳ר מס׳ 1178 טייס19.3.42, תום׳ 1,' עפ׳ 3.
ז תש״ח (28.7,48), תוס' בי, עפ׳ 42. ם ב״א בתפו ו י  * עיר מכי 11 פ
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 מרור לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
ד ע ל לצרכי ס ט י ה ר מ ר פטו ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 (22) לפקודת העיריות, 934!!, והסעיפים 14 (א)
 ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳ית—1948 ־, אבי מצווה לאמור ־

 1. בצו זה —
 ״מלוך — כולל פנסיון, אכסניה, מעון וכיוצא באלה!

 ״בית אוכל״ פירושו — כל מקום שמוכרים'בו צרכי אוכל או משקאות לשם אכילה
 או שתיד. בו במקום $

 ״מתארח״ פירושו — מי ששוהה במלון ומשלם בעד אכסון או בעד אוכל או משקה,
 בין שהוא לן במלון ובין שאינו לן בו, וכן מי שמזמין אוכל או משקה בבית אוכל ואוכלו או

 שותהו בו במקום« ״
 ״נכה״ פירושו — כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש׳׳ט—1949«,

 2. אלה יהיו פטורים מתשלום היטל לצרכי סעד שהיו חייבים בו אלמלא צו זה«
 (1) נכה המתארח על חשבון המדינה על פי אישור בכתב מאת האגף ליישוב
 החיילים ושיקומם שבמשרד הבטחון או מאת כל מחלקה ממשלתית אחרת

 המטפלת בשיקום חיילים — בתקופה שצוינה באישור!
 (2) אדם המתארח על חשבון מוסדות לטיפול בעולים נחשלים (מלג״ן) על פי

 אישור בכתב מאת אותם המוסדות — בתקופה שצוינה באישור!

 (3) אדם המתארח על חשבון מחלקה לעבודה סוציאלית של עיריה על פי
 אישור בכתב מאת אותה המחלקה — בתקופה שצוינה באישור.

 3 לצו זה ייקרא ״צו עיריות(פטור מהיטל לצרכי סעד), תשי״ב—1952״.

 ט״ז באדר תשי״ב(13 במרס 1952)
 (חט(13)ע/הצס/1)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

ום *!.12.1, תום׳ 1, עמי 1.  1 ע״ר מס׳ 414 מי

ום י״ב באייר ת׳ט״ח (21.5.48), תום׳ אי, ?מ׳ 1.  ״ עיר מס׳ 2 מי
 * ספר החוקים 25 טיוט כ״א בא5ו5 תש״מ (15.9.49), עט׳ 278; &פד החוקים 53 טי1ם י׳׳ב באב

 תש״ י(26.7.50), עט׳ 180.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 «ירו׳»ים

 הכרזה על
 מועצה מקומית

 3ירקו!

ם בפרטי ״ ו נ י * 
 התוספת

 •צו המקים מועצה אזורית הירקון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !״ והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־, אני מצווה לאמור!

 1, בצו זה —
 ״נכסים״ פירושו — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים

 או פרטיים, למעט רחוב!
 ־ ״בעל״ כולל — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה כל שהיא מנכסים או שהיה
 מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר

 משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז
 ״מחזיק״ פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן

 אחד, להוציא אדם הגד בבית מלון או בפנסיון ־,
 ,,ישוב״ פירושו — מקום מהמקומות ששמותיהם נקובים בטור א׳ של התוספת!

 ״ישוב שיתופי״ פירושו — קיבוץ, קבוצה או מושב עובדים, לרבות ישוב אחר
 שלפחות תשעים למאה מתושביו שהם בני שמונה עשרה שנה ומעלה מאוגדים באגודה

t שיתופית להתישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה 
 ״תחום- הישוב״ פירושו — השטח המתואר בטור ב׳ של התוספת לצד שמו של

 , אותו ישוב!
 ״מועצה״ פירושו — המועצה האזורית הירקון!

 ״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה בלשון הפקודה ן
 ״תחום המועצה״ פירושו — כל תחומי הישובים המתוארים בטור ב׳ של התוספת!
 ״צו עמק הירדן״ פירושו — צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית עמק הירדן),

 תש״י—949! 3 ז

 ״השר״ פירושו — שר הפנים או אדם שהוסמך על ידיו לצורך צו זה ז .••)

 ״הפקודה״ פירושו — פקודת המועצות המקומיות, 1941.

 2. מכריזים בזה כי תחום המועצה יתנהל על ידי מועצה מקומית שתיקרא בשם ״מועצה
 אזורית הירקון״.

 3 (א) רצה השר לשנות כל פרט מפרטי התוספת, יימלך תחילה בדעת המועצה.
 (ב) פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן(א), תודיע המועצה תוך שלושה ימים

 לועדים המקומיים שבתחומה על הצעת השינוי.
 (ג) כל זעד מקומי זכאי תוך שבוע ימים מיזם קבלת ההודעה להגיש למועצה

 בכתב את הערותיו בדבר השינוי המוצע.

, ס ) ן ט  (ד) ,המועצה תעביר לשד תוך 21 יום מיום פנייתו של השר כאמור בסעיף ק
 עם חוות דעתה היא, גם את ההערות שנתקבלו מהועדים המקומיים, והשר.יעיין בכל אלה

 ויכריע לפי שיקול דעתו.

ום 18.12.41, תופ׳ 1, עש׳ 119.  1 עייר פס׳ 1154 מי

עט׳ 1. , ט י״ב באייר תש״ח (21.5.48), תום׳ א׳ ו  ״ 1 ע״ר טס׳ 2 פי

ם י״ט בחיפה תע״י(21.5.49), ע0׳ 149. ו  * קובץ התקנות 49 מי
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 (ה) הוראות הסעיפים הקטנים (ב), (ג) ו־(ד) יחולו גם במקרה שהשינוי נדרש על
 ידי המועצה.

 (ו) לא נענתה המועצה תוך המועד שנקבע בסעיף קטן (ד) — יתפרש הדבר
 כהסכמת המועצה לשינוי המוצע.

 4. (א) קביעת מספרם של חברי המועצה הראשונה ומינוים יהיו בידי השר.

 (ב) הישיבה הראשונה של המועצה הראשונה תתכנס על פי הזמנת השר והוא
 ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש מועצה.

 (ג) המועצה הממונה תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.

 5. מועצה נבחרת תהא מורכבת מצירי הישובים שייבחרו לפי הוראות צו זה.

 6. (א) ישוב זכאי לשלוח למועצה ציר אחד לכל מודד כללי שבמספר בוחריו הרשומים
 בפנקס הבוחרים ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי. ישוב *שמספר בוחריו אינו מגיע

 כדי מודד כללי — זכאי לציר אהד,

 (ב) בסעיף זה —
 ״מודד כללי״ פירושו — מספר הבוחרים המקנה לישוב זכות לשלוח ציד אחד

 למועצה ז
 ״עודף״ פירושו — מספר הבוחרים שנותר לאחד חילוק מספר כל הבוחרים

 . בישוב למודד הכללי.

 (ג) המודד הכללי ייקבע מפעם לפעם על ידי השר לאחר שיימלך בדעת המועצה.

 (ד) פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן(ג), תפרסם המועצה הודעה על המודד
 הכללי שיש בדעתה להציע לשר, ותציץ בה, שכל אדם מעונין זכאי, תוך שלושים יום מיום

 פרסום ההודעה, להגיש לה בכתב את הערותיו להצעתה.

 (ה) המועצה תעביר לשר את הצעתה ואת ההערות שנתקבלו עקב פרסום ההודעה
 כאמור, והשר יעיין בכל אלה ויכריע לפי שיקול דעתו.

 (ו) קבע השר את המודד הכללי, יפרסם על כך הודעה.

 6א. הוקם ישוב חדש בתוך תחום המועצה לאחר הבחירות או סופח ישוב לתחום המועצה
 לאחר הבחירות, יגדיל השר את מספר חברי המועצה במספר השווה למנה היוצאת מחילוק
 מספר התושבים הקבועים הבוגרים שהיו בישוב ביום שפורסם ברשומות הצו בדבר הקמתו
 או סיפוחו כאמור — למודד הכללי כמשמעותו בסעיף 6 (ב) שנקבע על ידי השר לצורך

 הבחירות האחרונות.

 ״בוגר״, לצורך סעיף זד״ פירושו — מי שהיה בן 18 ומעלה ביום 31 בדצמבר שלפני
 פרסום הצו ברשומות כאמור.

י ו / ^ / * 9 ך . / , ־  ־
 / ׳

 7. (א) הבחירות הראשונות למועצה יקוימו ביום שיקבע השר. הבח״רוו^-מןאא
 ־*קויגי.ו כיום השלישי רשרת הראשון ״זל-^וד״^זשון-חשיידו וי*אז יזייייף כל זירמ.! שני״•

^ ׳/״/ >ע» ^ < ד < ^ < ם 1 רי  ביום ובחודש האמו
 (ב) עבר המועד הקבוע לבחירות ולא קוימו בחירות בשום ישוב מכל סיבה שהיא,
; לא קוימו בחירות כאמור ה ב י  יצווה השר על קיום הבחירות מיד לאחר שחלפה אותה ס
 באחד הישובים או בכמה מהם, תצווה ועדת הבחירות, שנבחרה לפי סעיף 10, על קיום

 מועצה ראשונה

 מועצה נבחרת

 מפפר הציריט
 בכ5 ישוב

 י־^״ב שניסוי
 אחרי הבחירות

 שועד הבתירות
 ובהונת המועצה
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י לאחר שחלפה אותה סיבה, אין רואים מועצה בנבחרת אלא י  הבחירות.באותם הישובים מ
 לאחר שנבחרו צירי בל הישובים.

 (ג) מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיבחר מועצה חדשה.

 דא. הסעיפים 8 עד 102 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים תלות הסעיפים
 8 עד 102 לצו

 8 עד 102 נם לצו זהי עמק הירח ־
י . חותטת המועצה ת מ ת ו א ח ה ז , ן - , ^ 1 , ( א י ( 1 0 3 

 (ב) חותמת המועצה תהא שמורה בידי ראש המועצה: ברשותו אפשר שתונח
 למשמרת אצל מזכיר המועצה או אצל עובד אחד שימונה לשפ כך על ידי המועצה.

 (ג) חוזה או מסמך אתר שלא הוטבעה עליו חותמת המועצה לא יחייב את המועצה,
 פרט למקרים שלגביהם נקבעה בצו זה הוראה אחרת.

 (ד) " אין להטביע את'חותמת המועצה על כל חוזה או מסמך מחייב אחר של המועצה
 אלא בפני ראש המועצה, חבר המועצה אחר והמזכיר או עובד אחר שהורשה על ידי
 המועצה, וכל אחד מהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחד לראיה שבפניו

 נחתם.

 103א, הסעיפים 104 עד• 112 לצו עמק הירדן בנוסחם "ביום פרסומו ברשומות יהין תלות הסעיפים
י  סעיפים 104 עד 112 גם לצו זה. 5»*״י^"י

 113. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית הירקון), תשי״ב—1952״. -השש

פפת  תו

 (סעיף 1)

 טור ב'
 תחום הישוב

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 גניעם החלקות: 74, 77, 85 עד 126 ואותו חלק מחלקה 170 שגבולו
 הצפוני הוא הגבול הדרומי של חלקה 171 והמשכו
 עד מקום פגישתו עם חלקה 142 בגוש 6448 ז 41,
 42, 53, 55, 56, 59 עד 106, 115 עד 133, 135, 136,
 54 פרט לאותו חלק הגובל עם חלקות 3, 4, 107
 עד 112, 138 ואותו חלק מחלקה 57 הגובל עם
 חלקות 61, 64, 70,67 בגוש 6449 > 1, 5, 13,10,6

 בגוש 6661.

 ירקמה הגושים! 6450, 6658 בשלמותם! 6659 עד 6661 פרט לאותן
 החלקות וחלקי חלקות הנמצאים בשטח שיפוטר. של
 המועצה המקומית רמתיים כמפורט בפרט (טו)
 שבתוספת לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א —
 11950, ופרט לחלקות 1, 5, 6, 10 עד 13 בגוש

 6661. _־ _

 טור א׳
 שם הישוב

ם ב' כתשו! תשי״ב (1.11.51), עע' 114. מ ות 214 פ  1 ?(בין התקנ
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׳  , טור נ
כ תחום הישוב ו ז מ י י ט  ש

( מ כ , יי נושים וח?קות רישום מרקע(ועד ב  י

 החלקות! 16 עד 24, 43 עד 51, 58״ 113״ 114״ 134׳ 57 פרט
 לאותו חלק הגובל עם החלקות 64,61, 70,67 בגוש

.6449 

 בפר מלל י החלקות! ד עד 22, 24, 25, ד2, 29, 30, 37 עד 49 51 עד
, 116 עד 127, 90 9  60, 66 עד 87, 89׳ 95, 96, 97׳ 9
 פרט לאותו חלק הגובל עם חלקות 4 עד 6 ו־ 91 {
 94 פרט לאותו חלק הגובל עם חלקה 64 ו־93 ן 98
 פרט לאותו הלק הגובל עם חלקה 103 בגוש 6447 !
 1, 5 עד 7, 9 עד 13, 17, 19 עד 22, 25, 27 עד 29,
 31, 32, 38, 39, 45 עד 48, 55 עד 57, 75, 138 עד
 142,140 עד 151,144, אותו חלק מחלקה 81 (דרך)
 הגובל עם חלקות 32, 37 ו*38, אותו חלק מחלקה
 82 (דרך) הגובל עם חלקה 38, אותו חלק מחלקה
 83 (דרך) הגובל עם חלקה 46 ואותו הלק מחלקה
 149 (דרך) הגובל עם חלקות 142 עד 144 בגוש
 6448 ! 4 עד 7 בגוש 6449 ! 32׳ 38,33 בגוש 6451.

 כפר הירקנים הגושים: 7516, 7517, 7519.

 י״ג באדר תשי״ב(10 במרס 1952)
 (חט(13) ט/י/439)

 מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
בן ל ראו ה ת נ י ר ו ז ם מועצה א י ק מ  צו ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *״ והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 ־, אני מצווה לאמור:

6 1, בצו זה — «י רו  טי

 ״נכסים״ פירושו — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים
 או פרטיים, למעט רחוב!

 ״בעל״ כולל — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה כל שהיא מנכסים או שהיה
 מקבלה אילו היו הבבםים נותנים הכנסה, בין בזבותו הוא ובין בסוכן, כנאמן או כבא כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר

 משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז

ם 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ »11. ו  1 ע״ר טס׳ 1154 םי

 1 עייר מם' 2 מיום י״ב באייר תש״ח (21.5.48), חום' אי, עסי 1.

ות 254, א׳ כניםז תשי״ב, 27.8.1852  658 קובץ התקנ



 הכרזה על
 טועצח טקוטית

 נחל ראובז

 מינוייט בפרטי
 התוספת —

 טועצח ראמונוו

 מועצה נבחרת

 מספר הציריס
 בכל יעוב

 ״מחזיק״ פירושו — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או בשובר או בבל אופן
 אחר, להוציא אדם הגד בבית מלון או בפנסיון >

 ״ישוב״ פירושו — מקום מהמקומות ששמותיהם נקובים בטור א׳ של התוספת;
 ״ישוב שיתופי״ פירושו — קיבוץ, קבוצה או מושב עובדים, לרבות ישוב אחר
 שלפחות תשעים למאה מתושביו שהם בני שמונה עשרה שנה ומעלה מאוגדים באגודה

 שיתופית להתישבות ושהמועצה מכירה בו כישוב שיתופי לצורך צו זה ו
 ״תחום הישוב״ פירושו — השטח המתואר בטור ב׳ של התוספת לצד שמו של אותו
 ישוב! י י ו •

 ״מועצה״ פירושו — המועצה האזורית נחל ראובן ז
 ״ראש המועצה״ פירושו — נשיא המועצה בלשון הפקודה!

 ״תחום המועצה״ פירושו — כל תחומי הישובים המתוארים בטור ב׳ של התוספת«
 ״צו עמק הירדן״ פירושו — צו המועצות המקומיות (מועצה אזורית עמק הירדן),

 תש״י—11949!
 ״השר״ פירושו — שר הפנים או אדם שהוסמך על ידיו לצורך צו זה ו

 ״הפקודה״ פירושו — פקודת המועצות המקומיות, 1941,
* 

 2, מכריזים בזה בי'תחום המועצה יתנהל על ידי מועצה מקומית שתיקרא בשם
 ״מועצה אזורית נחל ראובן׳׳.

 3 (א) רצה השר לשנות כל יפרט מפרטי התוספת, יימלך תחילה בדעת המועצה,
 (ב) פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן(א), תודיע המועצה תוך שלושה ימים י

 לועדים המקומיים שבתחומה על הצעת השינוי. ׳
 (ג) כל ועד מקומי זכאי תוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה להגיש למועצה

 בכתב את הערותיו בדבר השינוי המוצע.
 (ד) המועצה תעביר לשר תוך 21 יום מיום פנייתו של השר כאמור בסעיף קטן
 (ב), עם חוות דעתה היא, גם את ההערות שנתקבלו מהועדיס המקומיים, והשר יעיין בכל

 אלה ויכריע לפי שיקול דעתו.
 (ד.) הוראות הסעיפים הקטנים (ב), (ג) ו־(ד) יחולו גם במקרה שהשינוי נדרש על

 ידי המועצה,
 (ו) לא נענתה המועצה תוך המועד שנקבע בסעיף קמז (ד) — יתפרש הדבר

 כהסכמת המועצה לשינוי המוצע.

 4, (א) קביעת מספרם של חברי המועצה הראשונה ומינוים יהיו בידי השד.
 (ב) הישיבה הראשונה של המועצה הראשונה תתכנס על פי הזמנת השר והוא

 ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש מועצה.
 ..... ._ . (ג) . המועצה הממונה תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.

 5, מועצה נבחרת תהא מורכבת מצירי הישובים שייבחרו לפי הוראות צו זה.

 6, (יא) ישוב זכאי לשלוח למועצה ציר אחד לכל מודד כללי שבמספר בוחריו הרשומים
 בפנקס הבוחרים ולעודף העולה על מחצית המודד הכללי. ישוב שמספר בוחריו אינו מגיע

 כדי מודד כללי — זכאי לציר אחד.

 י קובץ התקנות 49 טייס י״ט בחשון תש׳׳י(21.5.49), עט׳ 149.
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 (ב) בסעיף זה —
 ״מודד כללי״ פירושו — מספר הבוחרים המקנה לישוב זכות לשלוח ציד אחד

 למועצה!
 ״עודף״ פירושו — מספר הבוחרים שנותר לאחר חילוק מספר כל הבוחרים בישוב

 למודד הכללי.

 (ג) המודד הכללי ייקבע מפעפ לפעם על ידי השר לאחר שיימלך בדעת המועצה.
 (ד) פנה השר למועצה בהתאם לסעיף קטן(ג)׳ תפרסם המועצה הודעה על המודד
 הכללי שיש בדעתה להציע לשר, ותציין בה, שכל אדם מעונין זכאי, תוך שלושים יום

 מיום פרסום ההודעה, להגיש לה בכתב את הערותיו להצעתה.
 (ה) המועצה תעביר לשר־ את הצעתה ואת ההערות שנתקבלו עקב פרסום ההודעה

 כאמור, והשר יעיין בכל אלה ויכריע לפי שיקול דעתו.
 (ו) קבע השר את המודד הכללי, יפרסם על כך הודעה.

 6א. הוקם ישוב חדש בתוך תחום המועצה לאחר הבחירות או סופח ישוב לתחום המועצה
 לאחר הבחירות, יגדיל השר את מספר חברי המועצה במספר השווה למנה היוצאת מחילוק
 מספר התושבים הקבועים הבוגרים שהיו בישוב ביום שפורסם ברשומות הצו בדבר הקמתו
 או סיפוחו כאמור — למודד הכללי כמשמעותו בסעיף 6 (ב) שנקבע על ידי השד לצורך

 הבחירות האחרונות.
 ״בוגר״, לצורך סעיף זה, פירושו — מי שהיה בן 18 ומעלה ביום 31 בדצמבר שלפני

 פרסום הצו ברשומות כאמור.

 7. :(א) הבחירות הראשונות למועצה יקוימו ביום שיקבע השר. הבחירות ך»>ו«
 יקוימו ביום השלישי בשבת הראשון של חודש-חשון-תשי״ד, ומאז ואילך — בל ארבע

^JJ~ יי־׳•* ׳׳^'^ו־ - l u i ' /  שנים ביום ורחייםד״מירי1v •^,1 0/׳S-^ א
 (ב) עבר המועד הקבוע לבחירות ולא קוימו בחירות בשום ישוב מכל סיבה שהיא,
 יצווה השר על קיום הבחירות מיד לאחר שחלפה אותה סיבה! לא קוימו בחירות כאמור
 באחד הישובים או בכמה מהם, תצווה ועדת הבחירות, שנבחרה לפי סעיף 10, על קיום
 הבחירות באותם הישובים מיד לאחר שחלפה אותה סיבה. אין רואים מועצה בנבחרת אלא

 לאחר שנבחרו צירי כל הישובים.
 (ג) מועצה קיימת תמשיך בתפקידה עד שתיבחר מועצה חדשה.

 7א. הסעיפים 8 עד 102 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 8 עד 102 גם לצו זה.

 103. (א) למועצה תהא חותמת.
 (ב) חותמת המועצה תהא שמורה בידי ראש המועצה! ברשותו אפשר שתונח

 למשמרת אצל מזכיר המועצה או אצל עובד אחר שימונה לשם כך על ידי המועצה.
 (ג) חוזה או מסמך אחר שלא הוטבעה עליו חותמת המועצה לא יחייב את המועצה,

 פרט למקרים שלגביהם נקבעה בצו זה הוראה אחרת.
 (ד) אין להטביע את חותמת המועצה על כל חוזה או מסמך מחייב אחר של המועצה
 אלא בפני ראש המועצה, חבר המועצה אחר והמזכיר או עובד אחר שהורשה על ידי
 המועצה, וכל אחד מהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחר לראיה שבפניו

 נחתם.

 ישוב
 לאחר הבחירות

 מועד הבחירות י רות
 וכהונת המועצה

 הלוח הסעיפים
 8 עד 102 לצו

ח ר י  עמק ה

 חותמת הטועצד,

Ü.1952.17 ,660 קובץ התקנות 254, א׳ בניסן תשי״ב 



 103א, הסעיפים 104 עד 112 לצו עמק הירדן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים חלות הסעיפים
״ ,1,״, 104 עד 112 לצו , , , . , . ״ , , ״ , 

* , ׳!0p הירד! 1 1 2 ה  104 עד גם לצו ז

-113, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(מועצה אזורית נחל ראובן)״ תשי׳׳ב—1952״. השם ״ :״ י"

 תוםפת

 (סעיף 0
 , טור ב׳

 ־ • ״ * תהום הישוב
' "־ נושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכל5)  ד

״ 3742 עד 3747, 3757 עד 3761, 3763 עד t 3740 בית חנן הגושים 
 3765, 3772 בשלמותם! 3739 פרט לחלקות 1

 עד 99.

 החלקות־ 5 בגוש 3737׳, 5 בגוש 3738 ; 2 עד 5״ 11, 19
 בגוש j 2, 3, 12, 13 3741 בגזש 3748.

 בית עובד הגושים: 3749 בשלמותו; 3741 פרט לחלקות 2 עד 5, 11,
.19 

 החלקות: 10 עד 15 בגוש 3847

 יבנה א׳ הגושים* 3783,3775,3507
 החלקות: החלקות הנמצאות^וזרחה לכביש ראשון לציון—יבנה
 בגוש 3504? 6 עד 10, 12 עד 14 וחלק מחלקה 4

 (נחל) הגובל עם חלקות 8, 9, 12 בגוש 3776 ! 4 י
־" עד 25, 27, 29 עד 32 וחלק מחלקה 28 (דרך)  ״ '

 הגובל עם חלקות 21, 22״ 23, 29 בגוש 3777 ; 12,*
 18 עד 25, חלקי החלקות 13, 26 ו־27 המותחמים
 בצפון בקו שהוא המשכו של הגבול הדרומי של
 חלקה 11, חלק מחלקה 14 הגובל עם הלקה 12
 בגוש 3778 ! חלקי הגושים 3781 ו־3782 הנמצאים

 מעדבית למסילת הברזל.

 כפר הנגיד הגושים! 3501, 3502, 3762, 3773, 3774 בשלמותם, 3503
 פרט לחלקות 64. 77, 87, 88, 96 עד 110, 121 עד
 130•־, 3504 פדט לחלקות הנמצאות מזרחה לכביש

 ראשון לציון — יבנה;

 החלקות! 43 עד 48, אותו חלק מחלקה 31 (דרך) שהוא
 צפונה מהפינה הצפונית מערבית של הגוש 3510,
 החלק הצפוני מחלקה 50 המותחם מדרום בקו
 העובר מפינה צפוגית מערבית של הגוש 3510
 י עד הפינה הדרומית המזרחית של הגוש 3503 בגוש

.3506 

 נטעים הגושים: 3736, 4069, 4070 בשלמותם; 3737 פרט לחלקה
 5 !3738 פרט לחלקה 5.

 קובץ התקנות 254, א׳ כניס! תשי״כ, 27.3.1052



ו ב' ו  ט
' תחום הישיכ s י י  ט

3 נושים וחלקות רישום תרקע (ועד בכלל) י " ״ " D S ? 

 החלקות* 28 עד 73״ 77״ 78, חלק מחלקה 2 (דרך) הגובל
 עם חלקה 72 וחלק מחלקה 79 (דרך) הגובל עם
 חלקות 77״ 78 בגוש 3643 5 1 עד 99 בגוש 3739.

 עיינות החלקות! 4 ו׳ 11 בגוש 3748

 קיבוץ פלמחים הגושים! 4071 עד 4074, 4914, 4928״ 4929״ 5246׳ 5247,
 (הצופים ב׳) 5272 עד 5286

 כ״ט בשבט תשי״ב(25 בפברואר 1952)
נר/433)  (חט(13) ס/

 מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפגים

 פירוש יפ

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבני ברק בדבר קביעת לוחיות מספר בבנינימ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934«, מתקינה מועצת עירית
 בני ברק חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״העיריה״ פירושו — עירית בני ברק!

 9 ״ראש העיר״ פירושו — ראש העידית לרבות אדם שראש העיר העביר לו בכתב

 את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ז
 ״חוק עזר לבית שאן״ פירושו — חוק עזר לבית שאן(קביעת לוחיות מספר בבנינימ),

 תשי״ב—21951>
 ״בנין״, ״בעל בנין* פירושם כמשמעותם בחוק עזר לבית שאן.

 1א, הסעיפים 2 עד 5 לחוק עזר לבית שאן כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 עד 5 לחוס 2 עד 5 גם לחוק עזר זה.

 עזר לבית שא!
 6, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני ברק (קביעת לוחיות מספר בבנינים), תשי״ב—

 1952״.
ן ר ו ק נ ט ש ר ק ג ח צ  י

 גתאשר. ראש עירית בני ברק
 י״ז בשבט תשי״ב(13 בפברואר 1952)

 (הטנ13)ע/בב/214)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 תלות ההעיטים

 השם

ום 12.1.34, תום׳ 1, עט׳ 1.  1 ע׳׳ר מם׳ 414 טי

ם ב׳ בהשו! תשי׳״ב (1.11.51), עטי 122. ו  * קובי! התקנות 214 טי

1952A27 ,662 , 254קוב׳( התקנות א׳ בנים! תשי׳׳ב 



 1?ז

׳ ־ ו • 
 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לחיפה בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבתים י •ז •וי/

 בתוקף -סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 «, מתקינה מועצת עירית
 חיפה חוק עזר זה:

" י ׳ י י י — ^ פ ה  1. בחוק עזר ז
^ לפקודה 1 י ^ י ע ם  ״בעל״, ״מחזיק״ פירושם כמשמעותם ב

 ״בנין ישן״ פירושו — בנין הרשום ברשימת השומה שהובנה לפי הפקודה לשנת
 הכספים 1947/48, למעט בנין כאמור שנבנתה בו אחרי 31 במרס 1948 תוספת של מאה אחוז

 ״בנין חדש״ פירושו — בנין שאיננו בנין ישן ו /׳•— \/1י^
 ״עיריה״ פירושו — עירית חיפה ^ * ^ךף

 ״מועצה״ פירושו — מועצת העיריה ן
 ״ראש העיר״ פירושו — ראש העירית, לרבות אדם שראש העירית העביד לו את

? 1 9 5 1 ^ מ ש רושו—3דרגה שנקבעה על פי צו ה3גוה (רחי אירוח), ח  ״דףיגח״ פי
 ונ«!לא-^ב^-לפי•הצו ו;אמו! — חדרגח שתיקבע וליל ׳׳וי המועצה לצרכי חוק עזר זתז

 . . ״מפקח״ פירושו — אדם שנתמנה על ידי. ראש העיר להיות מפקח לצורך חוק - עזר
 זה, לרבות אדם שהמפקח העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 ״נכסים״ פירושו — המקומות המפורטים בתוספת.
¿ ׳ 1  ץ׳־־ ׳*7 '

 2./ החליטה המועצה כי מילוי חובות המוטלות עליה על פי הפקידה מחייב אותה לנקות
 מגז־^׳&צגגנ* או חצר של בנין או כניסה לבנין, יודיע ראש העיר על ההחלטה האמורה
 במודעה׳שתחפרסם על לוחות המודעות של העידיה, ויציין בה את התאריך שבו תתחיל

 המועצה בניקוי-וכן את השטח שבו יבוצע.

 3 (א) לאחר פרסויט המודעה על ההחלטה לפי סעיף 2 רשאי המפקח להיכנס, מזריחת
, חצר של בנין או כניסה לבנין הנמצאים בשטח בי  החמה עד שקיעתה, לכל מגמג&ב^נ
 שעליו חלה ההחלטה לפי סעיף 2 כדי לברר את מצב הנקיון בהם) ומהתאריך שצויין במודעה

. . . . .  האמורה כתאריך התחלת הניקוי רשאי הוא לעשות באמור כדי לבצע את הניקוי. _ •י _׳ .

 • (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

. בעד ניקוי על ידי המועצה ישלם בעל הגכם וכן המחזיק בו אגרת ניקוי בשיעור »נז־תגי«1י ) r A ! 

רט בתוספת לצד״בל נכס. י, המפו : 

י י *י י  י 5. (א) ראש העיר ^־שאי להתיר לבעל נכס או למחזיק בו לבצע את הגיקוי על חשבונו ז מיתי 1

 הוא, ומשהתיר כאמור, לא יחולו מוראות סעיף 4.

 (ב) ראש העיר רשאי לתת היתר לפי סעיף זה, לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או
 למשך תקופה מסויימת ולכלול בו תנאים, להוסיף עליהם וכן לשנותם.

 ומעלה משטח הבנין!

ת ו ע ר ו פ פ  פרםו
י יקו  ברבר נ

 חצרות ומנר?! ים

ת המפקח— ו י ז  סטכ

 1 ע׳׳ר טם׳ 414 פ יום 12.1.34, תוס׳ 1, עפ׳ 1.

 ״* קובץ התקנות 202 ט יום י״א בא? ו? ת׳פי״א (12.9.51), עטי 1874,
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 6. העובר על קוראות סעיף 3 (ב), דינו — קבס עד 100 לי׳י.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (ניקוי מגרשים, הצרות וכניסות לבתים),
 תשי״ב—1952׳׳.

 תוספת
 (סעיף 4)

 •!.•עור, הא גרה בל״ י ?חודש

 (א) בעד ניקוי חצר או כניסה אם הנכסים נמצאים -
 בבני! ישז כבנין חרש

 הנכםיס הםחויק הבע? הטתןיק הבע? הנכםיס

 דירה בת חדר אחד 0.160 0.080 0.120 0.120
 דירה בת 2 חדרים 0,240 0.120 0.180 80 יו
0.J70 0.270 0.180 0.360 דירה בת 3 חדרים 
 דירה בת 4 חדרים 0.500 0.250 0.375 *־ : ל •*יי*

 דירה שבה למעלה מ* 4 חדרים —
 לכל חדר נוסף 0.160 0.080 0.120

 קיוסק 0.240 0.120 0.180 1
 חנות 0.500 0,250 0.375 ( •

 מסעדה בדרגה 1 או 2 1.000 0.500 0.750
 מסעדה בדרגה 3 1.500 0.750 1.115
 מסעדה בדרגה 4 או 5 2.000 1,000 1.500
 מלון בדרגה 1 או 2 — לכל חדר 0.200 0.100 0.150

 מלון בדרגה 3 או 4 — לכל חדד 0.240 0.120 0.180 יי ~

 •י.-'

 מלון בדרגה 5 — לבל חדר 0.300 0.150 0.225

 בית מלאכה שהוא יחד •עם ביוז
 מגורים או שיש לו חצר משותפת

 עם בית מגורים —

 (א) בלי כוח מיכני / 0.500 0.250 0.375
 (ב) עם כ, ח ״יכני /

 1.000 0.500 0.750 י •י; י
 (א) בלי כוח מיכני /

 (ב) עם כ, ח ״יכני /

 בית מלאכה אחר — למחזיק בלבד:20 פרוטה לחודש לכל מ.
 מהשטח הבלתי בנוי של החצר!

 (ב) בעד ניקוי מגרש ריק — ה^על בלבד: 5 ל״י לכל פעולת ניקוי ׳..
 מטר מרובע משטח המגרש.

א ; ב  א
י ־ ראש עיי י'•־ ר ש א ת  נ

 י*ג באדר תשי״ב (10 במרס 1952)
 (חס(13)ע/ה/166)

 מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפנים

 קובי( התקנות 254, א׳ בניסן תשי׳׳ב, 27.3.1952



 . פקודת העיריות, 1934
חוק עזר לחיפה.בדבר מניעת רעש . 

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית
 חיפה חוק עזר זה!

 1, (א) לא יעורר אדם באזור עירית חיפה רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה, שיש בן איסור
 משזם הפרעה לאדם הגר בקרבת מקום או לעוברים ושבים, בין שעורר את הרעש.בכלי. הקמת רעש

 נגינה ובין בצפירה, ברמקול, בקריאות או בהקשות וכיוצא באלה.
 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על עובדיהם של מפעלים, בתי עסק ומקומות
 שניתן עליהם רשיון לעסוק בתעשיה או בעסק או במלאכה,־ כשהם מעוררים רעש לצורך
 ביצוע העבודה באותו מפעל, בית עסק או מקום, ובלבד שהרעש לא יהיה יותר על הדרוש

 לשם ביצוע העבודה כאמור.

 (ג) מי שילד נמצא בפיקוחו חייב למנעו מעורר רעש כאמור בסעיף קטן(א).

. י ענשים י  2. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עד —.00! ל״

 3. חוקי העזר לחיפה(מניעת רעש), 1936 = — בטלים. בימי? י

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה(מניעת רעש), תשי״ב—1952״. השם

י ש ו א ח ב  א
 נתאשר. ראש עירית חיפה

 ג׳ באדר תשי״ב(29 בפברואר 1952)
 (חט(13)ע/ה/179)

א ר י פ  משה ש
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לעכו בדבר מניעת רעש
 ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית עכו
 חוק עזר זה:

ר סו  1. (א) לא יעורר אדם באזור עירית עכו רעש חזק או ממושך או חתר ובשנה, שיש בו אי
ש הקטת רעש ע ף ת ה ר א ר ו 5 ן ן ש י ׳ ב ם י ב ש  »שום הפרעה לאדם הגר בקרבת מקום או לעוברים ו

 נגינה ובין בצפירה, בקריאות או בהקשות וכיוצא באלד-

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על עובדיהם של מפעלים, בתי עסק ומקומות
 שניתן עליהם רשיון לעסוק בתעשיה או בעסק או במלאכה, כשהם מעוררים רעש לצורך

ס 12.1.34, תום׳ 1, עטי 1. ו י  1 ע״ר מם׳ 414 פ

 * ע" ר מס׳ 624 ט יום 20.8.36, תום׳ 2, עט׳ 909.
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 ביצוע העבודה באותו מפעל, בית עסק או מקום, ובלבד שהרעש לא היה יותר על הדרוש
 לשם ביצוע העבודה כאמור.

 (ג) מי שילד נמצא בפיקוחו חייב למנעו מעורר רעש כאמור בסעיף קטן(א).

 ענשים 2. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עד 100 ל״י.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(מניעת רעש)תשי״ב, —1952*. 7 B v 3 > 

י ו . ג  ב
 נתאשר. ראש עירית עכו

 י׳ באדר תשי׳׳ב (7 במרס 1952)
 (חט(13)ע/ע/139)

א ר י פ  משד. ש
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל אביב־יפו בדבר שחיטת עופות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 !, מתקינה מועצת עירית תל
 אביב־יפו חוק עזר זה:

 תיקח 1, חוקי עזר לתל־אביב(שחיטת עופות), 1945 יתוקנו כך:
 pin עזה

 במקום סעיף 17 יבוא סעיף זה:
טה 17." (א) המביא עופות לבית המט בחיים לשחיטה ישלם למועצה אגדת ת מחי ר נ א , 

 שחיטה בשיעורים אלה:
 (1) 20 פרוטה לכל ראש — אם משקלם פחות מ־10 קילו־

 גרם«
 (2) 20 פרוטה לכל קילוגרם — אם משקלם 10 קילוגרם

 ומעלה.
 (ב) האגרה תשולם כאמור גם אם השתמש הפקיד הוטרינרי העי

 רוני לגבי אותו עוף בסמכותו לפי סעיף 12.״
 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל אביב־יפו(שחיטת עופות)(תיקון)׳ תשי׳׳ב—1952״.

ח ק ו . ר  י
 נתאשר. ראש עירית תל אביב־יפו

 י׳ באדר תשי״ב (7 במרס 1952)
 (חפ(13)ע/תא י/211)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 1 עייר טס׳ 414 ט יום 12.1.34, תום׳ 1, עם׳ 1.

ום כ״ב בכסלו תש״ט (24.12.48), ום 18.10.45, תום׳ 2, עט׳ 951; עייר מסי 39 מי  י עייר מם׳ 1446 מי
 חוסי 2, עטי 95.

 ו

( התקנות 54¿ א׳ בניפ1 תשי״ב, 27.3.1952  666 קוב,



 פקודת המועצות המקומיות, 1941 .
 היק עזר לבת ים בדבר פתיחת עסקים וסגירתם ־_

 :־ בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית בת ים חוק עזר זה!

 1. בחוק עזר זה — •ידועים _
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית בת ים!

 ״חוק עזר למגדיאל״ פירושו — חוק עזר למגדיאל (פתיחת עסקים וסגירתם),
 תשי״א—21951!

 ״תחום המועצה״׳ ״עסק״, ״בית אוכל״, ״בית עינוג״, ״ימי מנוחה״, ״פתוח״ פירושם
 כמשמעותם בחוק עזר למגדיאל. ״"

 1א. הסעיפים 2 עד 7 לחוק עזר למגדיאל כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים חלות הסעיפים
^ ג ־ ל י ר ו ' ע . , . . ' _ _ _ 1 ״ _ _ _ _ _ ם לחוק עזרזה. _  2עד7ג

— בטלים. ביטי?  8. חוקי עזר לבת ים(פתיחת חנויות וסגירתן), 1944 ג

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת ים (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״ב—1952״״ השם

י ר א ־ ן ד ב ו  ד
 נתאשר. ראש המועצה המקומית בת ים

 כ״ד. בשבט תשי״ב(21 בפברואר 1952)
 (חט(13)ס/בי/425)

א ר י פ  משה ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבת ים בדבר היטל לצרבי סעד

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית בת ים חוק עזר זה:

 1, בהוק עזר זה— פירושים
 ״מלון״ כולל — פנסיץ, אכסניה, בית החלמה וכיוצא באלה;

 ־ ״דרגה״ פירושו — הדרגה שנקבעה על פי צו ההגנה (בתי אירוח), תשי״א—1951 *,
! m וכשלא נקבעה לפי הצו האמור — הדרגה שתיקבע על ידי המועצה לצרכי חוק עזר 

 ״בית אובל״ פירושו — כל מקום שמוכרים בו צרכי אובל או משקאות לשם אכילה
 או שתיה בו במקום« למעט מקום שאושר בכתב על ידי המועצה כבית אוכל שמספקים

 בו ארוחות לעניים — בין בחינם ובין במחירים מחלים ז

ום 18.12.41, תום׳ 1, עטי 119.  1 עייר טס׳ 1154 מי

ז תשי״א (2.8.51), עמי 1477. ו פ ח ם כ״ט ג ו  1 קובץ התקנות 195 מי

 * ע״ר מם׳ 1345 מיום. 6.7.44, תום׳ 2, עט׳ 483.
, עשי 1574. ( 1 2 . 9 . 5 1 ם ׳"א בא?!? תשי״א ( ו  * קונץ התקגות 203 מי

 ז
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 ״מוסד״ פירושו — בית אוכל או מלון!
 ״בעל מוסד״ פירושו — בעל רשיון שניתן לאותו מוסד לפי פקודת המלאכות
, או אדם שלפי  והתעשיות (הםדרתן)!, או לפי פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935 2

 הפקודות האמורות היה מחוייב לקבל רשיון וכולל מנהל, קופאי ומלצר באותו מוסד!

 ״אורחי׳ פירושו — אדם השוהה במלון ומשלם בעד אכסון או בעד אוכל או משקה,
 בין שהוא לן במלון ובין שאינו לן בו, וכן אדם המזמין אוכל או משקה בבית אוכל ואוכלו או
 שותהו בו במקום« אך לגבי מוסד שבדרגה 1 עד 3 אינו כולל אדם המשרת בצבא־הגנד.

j לישראל 

 ״היטל״ פירושו — התשלום לצרכי סעד המוטל לפי חוק עזר זה;
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית בת ים!

 ״ראש המועצה״ לפירושו — נשיא המועצה לרבות אדם שראש המועצה העביר לו
 בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה:

 ״המפקח״ פירושו — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה לפקח על מילוי
 הודאות חזק עזר זד״

 2. אורח ישלם לבעל. מוסד היטל לטובת המועצה בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה
 ובעל המוסד יגבה את ההיטל לטובת המועצה,

 ההיטל ושיעורו

 3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —
 (1) העתק של התוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל בעל מוסד טפסים של ההודעה לפי סעיף קטן
 (א)(2) ומשסיפק כאמור לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש לאורח חשבון בכתב, יציין בו את סכום ההיטל המגיע בקשר
 לאותו חשבון. ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון למען הקל על הבקורת ומשנק־

 בעה תחייב את בעל המוסד.
 (ב) בעל מוסד שאינו מגיש לאורח חשבון בכתב, ימסור לאורח תו או תווים במלוא
 סכום ההיטל המגיע ממנו לפי חוק עזר זה ויבטל כל תו בקריעה תוך כדי מסירתו לאורח.

 (ג) ראש המועצה רשאי לשחרר בעל מוסד מחובתו להגיש לאורח תו גם כשאין
 הוא מגיש לו חשבון, אם קיים בסיס מתאים אחר להבטחת תשלומו של כל סכום ההיטל

 המגיע למועצה מבעל המוסד.

 הצנה הורעה

 (א) ראש המועצה רשאי לחייב, בהודעה בכתב, בעל מוסד —
 (1) להגיש לאורחים חשבונות במקום תווים!

 (2) לנהל פנקס לרישום שוטף של כל החשבונות המוצאים על ידיו,׳ ,

 (3) לנהל — אם הוא בעל מלון — פנקס לרישום האורחים! וכן לקבוע בד.
 את צורת החשבונות והפנקםים האמורים.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן(א) חייב בעל המוסד לפעול לפיה.

.5 

 חשבונות ותווים

 חובה להגיש
 חשבונות

 ולנהל פנקסים

 1 הוקי א״י, ברר בי, פרק קט"ג, עמי 1427.

ום 28.2.35, תום׳ 1, עם׳ 33.  2 ע״ר מס׳ 496 מי

 668 קובי( התקנות 254, א׳ בניסן תשי״ב,,-3.1952..27



 6. בעל מוסד הייב לשלם —
 >1) למועצה, תוך השבוע הראשון של כל חודש, את כל כסף ההיטל שנגבה

 במוסד במשך החודש הקודם, או
 (2) לגובה המועצה, בכל עת שידרוש, את כל כסף ההיטל שנגבה במוסד עד

 אותה שעה.

 7. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 תו, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים בידי בעל המוסד או בידי אזרח ולעשות כל מעשה

 הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
 (ב) בעל מוסד חייב למסור למפקח כל פנקס, חשבון ומסמך שברשותו וכל ידיעה,
 הדרושים על מנת לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה! כן חייב אורח למסור למפקח כל

 חשבון או תו שקיבל מבעל המוסד וכל ידיעה, הדרושים באמור.

, עבירות ומנשים ה  8. (א) העובר על הוראה מהוראות חוק עזר ז
 ־: ־ — (ב)־ המשתמש בתו אחד יותר מפעם אחת! ־־ ״־

 (ג) העורך חשבון כוזב לאורח!
 (ד) המוסר'למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים!

 (ה) המפריע למפקח או מונע בעדו מהיכנם למוסד בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לעיל,
 דינו — קנס עד —,20 ל״י.

 9. • חוק עזר לבת ים (היטל לצרכי סעד), תש״י—1950 * — בטל. ביטי5 ^

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת ים (היטל לצרכי סעד), תשי״ב—1952״. השם

 תופפת ראשונה
 (סעיפים 2 ו־3(א)(1))

 1. שיעור ההיטל על אוכל, משקה או לינה הוא כזה ל
 במוסד שדרגתו 1 עד 3 — חמישה אחוזים ממחירם ז

־ ־ . ם ר י ח מ  במוסד שדרגתו 4 ומעלה — עשרה אחוזים מ

 תופפת שניה
 (סעיף 3 (א)(2)) ־ ־'־־־•־

ה ע ד ו  ה
ד ע טל לצרכי ם  הי

 כל אורח בבית אוכל או במלון נדרש לשלם לטובת המועצה המקומית בת ים לפי
 חוק עזר לבת ים (היטל לצרכי סעד), תשי״ב—1952, היטל בשיעור שנקבע בתוספת

 הראשונה לחוק העזר האמור, ואם לא יעשה כן ייאשם בעבירה,

 סכום ההיטל יירשם בחשבון או יצויין בתו או בתווים שיימסרו לאורח לפי חוק העזר.

י ר א ן •  ״ נתאשר. ד. ב
 כ״מ בשבט תשי״ב(25 בפברואר 1952) ראש המועצה המקומית בת ים

 (חט(13)ט/ב י/435)
א ר י פ ה ש ש  מ

 שר הפנים

 1 קוב׳( התקנות 102 מיום י״ד באב תש״ י(28.7.50), עט׳ 1191.

 תש?וט ההיט?
 ע? ידי

 כע? טוסד

 םמהויות המפקח

 קובץ.התקנות254, א' בנים! תשי״ב, 27.3.1952



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבת ים בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 !, מתקינה המועצה
 המקומית בת ים חוק עזר זה!

 I, בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית בת ים;

ז 2 ך פירושו — חוק עזר לטבעון(מודעות ושלטים)׳ תשי״^-1951  ״חוק עזר לטבעו
 ״ראש המועצה״׳ ״פרסום״, ״מודעה״, ״שלט״, ״הצגה״, ״לוח מודעות״ פירושם כמש

 מעותם בחוק עזר לטבעון.

 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לטבעת כנוסחם ביזם פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 עד 9 גם לחוק עזר זד״

 10. חזקי העזר לבת ים(מודעות), 51946— בטלים,

 II. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת ים(מודעות ושלטים), תשי״ב—1952״.

 פירושים

 חלות הסעיפים
 2 עד 9 לחוס
 עור לטבעו!

 ג יטו?

 השם

פפת ראשונה  תו
 (סעיף 2(ה))

 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

 מודעה גדולה — אורך 93 ם״מ — רוחב 62 ס״מ

 מודעה בינונית — אייד 46 ם״מ — רוחב 62 ס״מ
 מודעד, קטנד׳ — אורך 46 ס״מ — רוחב 31 ס״מ
 מודעה זעירה — אורד 23 ם״מ — רוחב 31 ס״מ

פפת שניה  תו
(  (סעיף 3 (א)

 שיעור האגרה כל״י

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה —

 (א) בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום ששי(ועד

 בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים משטח י

0.005 . . . . . .  הבד .

ב) במקום אחר — לכל חודש או לחלק מחודש — ) . 
 לכל 50 ס״מ מרובעים משטח הבד . .. . 0.005

 2. מודעה המתפרסמת דדך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים . 0.050

 1 עייר טס׳ 1154 טיום 18.12.41, תוס׳ 1, עט׳ 119.

פ ט"! באדר א׳ תשי״א (22.2.51), עט׳ 673. ו י  * קונץ התקנות 154 ט
 * ע״ר טס׳ 1478 שיום 21.2.48, עטי 260,

52S1.S. 670 27, א׳ בניםז תשי׳׳ב4854קובץ התקנות 



-- שיעור הא נרה ב5״י

 3 מודעה המתפרסמת על ידי תדבקה בלוח מודעות אז במקום
. אחר — לכל שלושה ימים — י  י

 (א) מודעה גדולה 50ד.1
 . (ב) מודעה בינונית . . . . . 0.750
 (ג) מודעה קטנה 0.450

0,250 . . . .  (ד) מודעה זעירה .

 4. שלט — לכל מטר אורך או —־ אם הרוחב ארוך יותר —

 לכל מטר רוחב או חלק ממטר . . . . 1.000

י ר א י ן ד ב ו  ד
 נתאשר. ראש המועצה המקומית בת ים

 כ״ה בשבט תשי״ב (21 בפברואר 1952)
 (חמ(13)ט/בי/426)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ושלטים דעו ר מו ב ד ם ב י י ת ע ב ג ר ל ק עז  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית גבעתיים חוק עזר זה:

ט י מ ו ר י — ,' י ו ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית גבעתיים;

ך פירושו — חוק עזר לטבעון(מודעות ושלטים), תשי״א—21951!  ״חוק עזר לטבעו

 ״ראש המועצה״, ״פרסום״, ״מודעה״, ״שלט״, ״הצגה״, ״לוח מודעות״ פירושם
 כמשמעותם בחוק עזר לטבעון.

ם י פ י ע ס ת ת ן 5  1א. הסעיפים 2 עד 3 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו. סעיפים ח
 2 עד 3 גם לחוק עזר זה. . 2 עד 3 לחוס
 ._ ... . .. .... עזר ?טבעו!

ה ? ו ח  4. הוראות חוק עזר זה אינז חלות על — ח

 (א) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה!
!  (ב) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות 3

 (ג) שלט המוצג על דלת הכניסה לדידה.

ום 18,12.41, תום׳ 1, עטי 119.  1 עייר טם׳ 1154 מי

וס ט״! באדר תשי׳׳א (22.2.51), עט׳ 673.  * קובי! התקנות 154 טי
 * חוקי א׳׳י, כרד בי, סרק קט׳׳ז, עט׳ 1191.

671 27.8.1952 , נ ״  קובץ התקנות 254, »׳ בניס! תמי



 חלות הכעיפים 4א, הסעיפים 5 עד 9 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפיה

BVí™> 5 עד 9 גם לחוק עזר זה. ¿ 

 ביטול 10, חוקי עזר לגבעתיים (מודעות), 1942 1 — בטלים.

 המם 11, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (מודעות ושלטים), תשי״ב—1952״.

 תופעת ראשונה
 (סעיף 2(ה))

 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

 מודעה גדולה — אורך 93 ם״ מ — רוחב 62 ס״מ
 מודעה בינונית — אורך 46 ם״מ — רוחב 62 ס״ מ
 מודעה קטנה — אורך 46 ס״מ — רוחב 31 ס״מ
 מודעה זעירה — אורך 23 ס׳-׳מ — רוחב 31 ס״מ

פפת שניה  תו
 (סעיף 3 (א))

ו האנרה בל״י ו ע י  ע

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
 עד יום ששי(ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100 ם״מ

 מרובעים משטח הבד . . . . . 0.002
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארד״ צביעה, חריטה או כתיבה —

 לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים . 0.015
 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום

 אחר — לכל 3 ימים —
 (א) מודעה גדולה , 1.750
0.750 . . . .  (ב) מודעה בינונית .
0.450 . .  (ג) מודעה קטנה . , . .
 (ד) מודעה זעירה 0.250

 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
1.000 . . .  לכל מטר רוחב או חלק ממטר .

 ש. ב ן י צ ב י
 נתאשר. ראש המועצה המקומית גבעתיים

 כ״ט בשבט תשי״ב(25 בפברואר 1952)
 (דוט(13) מ/נב/452)

א ר י פ  משה ש
 שר הפנים

ם י״ז בתטו! ת׳65״י ו  1 ע״ד משי 1239 מיום 24.12.42, תום׳ 2, עט׳ 1614; קובי( התקנות 98 טי

 (2.7.50), עט׳ 1071.

 672 קובץ התקנות 254, א׳ בנים! תשי׳יב, 27.3.1952



- פקודת המועצות המקומיות, 1941 ••—
 חוק עזר לםנחמיה בדבר היטל עינוגים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 . המקומית מנחמיה חוק עזר זה:

ם  1. בחוק עזר זה — פירטי
 ״המועצה״ פירושו — המועצה'המקומית מנחמיה!

 ״חוק עזר לקדימה״ פירושו — חוק עזר לקדימה (היטל עינוגים), תשי״א—21951!
 ״עיגוג״, ״בית עינוג״, ״כרטיס״, ״בול״, ״היטל״, ״מנהל׳/ ״מפקח״ פירושם כמש

 מעותם בחוק עזר לקדימה. •

ם פי ם חלות רפעי י פ י ע  1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לקדימה כגוםתם ביום פרסומו ברשומות יהיו ם
 2 עד 9 גם לחוק עזר זה. עזר לקדימה

 10, לחוק עזד זה ייקרא ״חוק עזד למנחמיה (היטל עינוגים), תשי״ב—1952״. השם

פפת  תו
 (סעיף 2)

 ואלה הם שיעורי ההיטל:
 1. כרטיסים בודדים :

 כרטיס שטחירו שיעור ההיטל
ת ת פרוטו  פרוטו

5 200 — 50 
10 400 — 201 
20 600 — 401 
25 800 — 601 

 801 ומעלה — 20% ממחיר הכרטיס.

 2. כרטיס משפחה, כרטיס קיבוצי או כרטיס לעונה — 20% ממחיר הכרטיס,

ל ; א כ י א מ ט י ל  ש
 נתאשר. ראש המועצה המקומית מנחמיה

 כ״ה בשבט תשי״ב(21 בפברואר 1952)
 (המ(13)ט/טנ/424)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

ם ».18.12, תום' 1, עסי 119. ו  1 עייר מם׳ 1154 טי

ום כ״ג באדר ב׳ תשי״א (1.3.51), עמי 707.  * קובץ התקנות 155 מי

 קיבץ התקנות 254, א׳ בנים! חשי״ב, 27.3.1952 673



 חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים), תש״י—1950
 חוק עזר למנהמיה בדבר אגרת העברת מקרקעים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעים),
 תש״י—11950, מתקינה המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר זה;

 ד,ט5ת אגרה 1, אגרת העברת מקרקעים מוטלת בזה על העברה של מקרקעים הנמצאים בשטח

 nto'^ שיפוטה של המועצה המקומית מנחמיה״ וזד, שיעורה;
 ושיעורה (א) במכר או במתנה — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנות העברת הקרקע) של

 המקרקעים!
 (ב) בחליפין — 2% משווי השוק (כמשמעותו בתקנות העברת הקרקע) הגבוה

 ביותר אשר לאחד המקרקעים שבחליפין.

 השם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (אגרת העברת מקרקעים), תשי״ב—1952.״

ל א כ י ־ מ טא  שלי
 נתאשר. דאש המועצה המקומית מנחמיה

 כ״ב בשבט תשי״ב(18 בפברואר 1952)
 (חמ(13)0/פנ/422)

 מ ש ה ש פ י ר א
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למפעלות בדבר פיקוח על בלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 21941, מתקינה המועצה
 האזורית מפעלות חוק עזר זה:

 פירושים 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ פירושו — המועצה האזורית מפעלות ו
 ״חוק עזר לכרכור״ פירושו — חוק עזר לכרכור(פיקות על כלבים)׳ תשי״א—951! • ,
 ״בעל בלב״, ״לוחית מספר״, ״רשיון״, ״תחום המועצה״ פירושם כמשמעותם

 בחוק עזר לכרכור.

 ח5ות הםעיפים 1א. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לכרכור כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 עי 9 ?חיק 2 עד 9 גם לחוק עזר זה.

 עזר ?ברבור *
 10, לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר למפעלות (פיקוח על בלבים), תשי״ב—1952״.

ן י י ל ה ק ג ו  י
 נתאשר, ראש המועצה האזורית מפעלות

 כ״ו בשבט תשי״ב(22 בפברואר 1952)
 (חפ(13)ט/טפ/428)

א ר י פ ש ה ש  מ
 שר הפנים

ם ה' בא5ו5 תש״י(18.8.50), עפ׳ 309, ו  1 ספר החוקים 58 מי

ום 18.12.41, תוס׳ 1, עפ׳ 119.  1 ע׳׳ר טס׳ 1154 מי

ם י״ג בניסז חשי״א(£19.4.51, עפ׳ 936. ו י  * תלבין מתקנות170 ס

 השם

8.1952ZT ,674 254קובץ התקנות , א׳ בניסן תשי״ב 



 ־.. י פקודת המועצות המקומיות, 1941
 .... פקודת התעבורה

 חוק עזר לעמק חפר בדבר רשיונות ?1אופניים .

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 25 (1) (ד)
 לפקודת התעבורה ־, מתקינה המועצה האזורית עמק חפר חוק עזר זה:

 1. חוקי עזר לעמק חפר(רשיונות לאופניים ושלש אופניים), 31941, יתוקנו בך: תיהיז־
 חוקי עזר

 בסעיף 6 —
 (1) במקום — ״מאתיים וחמישים מיל״ יבוא — ״חמש מאות פרוטה״«

 (2) במקום — ״חמשים מיל״ יבוא — ״מאה פרוטה״.
- -  2. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לעמק הפד (רשיונות לאופניים זשלש אופניים)(תיקח), וז׳»פ •

 תשי״ב—1952״.
י ב  ח. ב ן־ צ

 נתאשר. ., > ראש המועצה האזורית עמק חפר
 י׳ באדר תשי״ב (7 במרס 1952)

 (דוט(13)ס/עח/586)
 אני מסכים.

ס ק נ י פ ב ד צ ו א ד ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים שר התחבורה

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית ביאליק בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה .
 המקומית קרית ביאליק חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— >!>רושיט
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית קריתביאליק.} - - -

 ״חוק עזר לטבעוך פירושו — חוק עזר לטבעון(מודעות ושלטים), תשי״א—1951 * ן
 ״ראש המועצה״, ״פרסום*, ״מודעה״, ״שלט״, ״הצגה״, ״לוח מודעות״ פירושם כמש

 מעותם בחוק עזר לטבעון.

 1א, הסעיפים 2 עד. 9. .לחוק עזרלטבעון כנוסחם ביום פרסומו־ ברשומות יהיו ־סעיפים חלו.-. הכעיםים
 2 עד 9 גם לחוק עזר זה. 2 ער 8 לחי?
 • עוד לטבעח

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית ביאליק (מודעות ושלטים), תשי״ב—1952 ״. השט

וט s12.41.1תום׳ , 1, עט׳ 119.  1 ע׳׳ד טפ׳ 1154 טי

 2 חוקי אי׳ י, ברר בי, סרק קכ״ה, עט׳ 1271.

ס 3.4.41, תום׳ 2, עט׳ 442. ו י  3 ע״ר טס׳ 1087 פ

ם ט׳׳ז באדר «׳ תשי״א (22.2.51), עט׳ 673. ו  * קובץ התקנות 154 טי

 קיבץ התקנות 254, א׳ בניסן תעי׳׳ב, 52©8.1.ז2 675
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 תופפת ראשונה
 (סעיף 2(ה))

 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

 מודעה גדולד, — אורך 93 ס׳-ימ — רוחב 62 ם״מ

 מודעה בינונית — אורך 46 ם״מ — רוחב 62 ס״מ

 מודעה קטנה — אורך 46 ס״מ — רוחב 31 ס״מ

 מודעה זעירה — אורך 23 ס״מ — רוחב 31 ס״מ

 תופפת שניה
(  (סעיף 3 (א)

 שיעור האנרה
 ב5״י

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
 עד יום ששי(ועד בכלל) או'לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ

 מרובעים משטח הבד . . . . 0.002
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —

 לכל שבוע או לחלק משבוע — לבל 100 ס״מ מרובעים . 0.015
 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום

 אחר — לכל שלושה ימים —
 (א) מודעה גדולה . , . . . 750•!
0 ׳ 7 5  (ב) מודעה בינונית 0

° • 4 5  (ג) מודעה קטנה 0

0.250 . . . .  (ד) מודעה זעירה .

 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר . . . • . 1-000

 צ. ק ר ל י נ ר
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קרית ביאליק

 כ״ב בשבט תשי״ב(18 בפברואר 1952)
 (חט(13) מ/קב/418)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

T3.1952.2 ,676 254קובץ התקנות , א׳ בניסן תשי״ב 



 . פקודת המועצות המקומיות, 1941 .
־ ם י ט ל ש  הוק עזר לקרית עמל כדבר מודעות ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 מתקינה המועצה
 המקומית קרית עמל חוק עזר זה ז

 1, • בחוק עזר זה -
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית קרית עמל!

ך פירושו — חוק עזר לטבעון(מודעות ושלטים), תשי״א—1951 ־)  ״חוק עזר לטבעו

 ״ראש המועצה״, ״פרסום״, ,׳מודעה״, ״שלט״, ,׳הצגה״, ״לוח מודעות״ פירושם כמש
 מעותם בחוק עזר לטבעון.

 1א, הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 עד 9 גם לחוק עזר זה.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית עמל(מודעות ושלטים), תשי״ב—1952״. ־

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(ה) )

ת ו ע ד ו ה בלוח מ ק ב ד ת על ידי ה ו מ ס ר פ ת מ ת ה דעו ת מו ד י  מ
 מודעה גדולה — אורד 93 מ״מ — רוחב 62 ס״מ
 מודעה בינונית — אורד 46 ס״מ — רוחב 62 ס״מ
 . מודעה קטנה — אורך 46 ם״מ — רוחב 31 ס״מ
 מודעה זעירה — אורך 23 פ״מ — ךוחב 31 ס״מ

 תוספת שניה •
 (סעיף 3 >א))

 שיעור האנרה ב?״י

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה —
 (א) בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום ששי(ועד

 בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים משטח הבד 0,005

 (ב) במקום אחר — לכל חודש או לחלק מחודש — לכל 50
0.005 . . . . . ד ב  ם״מ מרובעים משטח ה

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים . 0,050

 3 מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום
 אחר — לכל שלושה ימים —

 (א) מודעה גדולה . . . . י . 1,750
 (ב) מודעה בינונית . 0,750

 1 עייר טס׳ 1154 מיום 18.12.41, תום׳ 1, עטי 119.

ם ט״ן כאדר «' תשי׳׳א (22.2.51), עמ׳ 673. ז » התקנות154 מי ז  2 ק

 יוב׳ג.התקנות 254, »׳ בניסן תשי׳׳ב, 27,3.1652



 שיעור האנרה נל״י

 (ג) מודעה קטנה 0,450

 (ד) מודעה זעירה . . . . , 0,250

י לכל מטר אורד או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל  4. שלט -

1,000 . . . .  מטר רוחב או חלק ממטר .

י ל ר ו  י. א
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קרית עמל

 כ״ב בשבט תשי״ב(18 בפברואר 1952)
 (חט(13)ס/קע/419)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקדימה בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית קדימה חוק עזר זה:

פ 1. בחוק עזר זה - י ש ־ ר י  ע

 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית קדימה 5

 ״חוק עזר לטבעון״ פירושו — חוק עזר לטבעון(מודעות ושלטים), תשי״א—21951ן
 ״ראש המועצה״, ״פרסום״, ״מודעה״, ״שלט״, ״הצגה״, ״לוח מודעות״ פירושם

 כמשמעותם בחוק עזר לטבעון.

 חלות הםעיפיט 1זג. הסעיפים 2 עד 9 לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים
 2 עד 9 5חוס 2 עד 9 גם לחוק עזר זה.

 עור לטבעון
ם 10, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה(מודעות ושלטים), תשי״ב—1952״. ש  ה

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2 (ה) )

 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות

 מודעה גדולה — אורך 93 ס״מ — רוחב 62 ס״מ

 מודעה בינונית — אורך 46 ס״מ — רוחב 62 ס״מ

 מודעה קטנה — אורך 46 ס״ מ — רוחב 31 ם״מ

 מודעה זעירה — אודך 23 ס״מ — רוחב 31 ס״מ

וט 18.12.41, תופ׳ 1, עט׳ 119.  1 ע״ר מם׳ 1154 טי

ם ט״ז באדר תי£י״א (22.2.51), עפ׳ 673. ז  1 קונץ התקנות 154 מי

 678 קונץ התקנות 254, א׳ בנים! תשי״ב, 27.3.1852



 תוםפת שניה
 (סעיף 3 (א))

״ שיעור האנרה ב5״י "  ׳״״׳,׳ ״

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
 עד יום ששי(ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ

 — מרובעים משטח הבד . . . . . 0.005

 ב מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה, או כתיבה —
 לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ם״מ מרובעים . 0.020

 3 מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום
 אחר— לכל 3 ימים —

1.750 . . . .  ־(א) מודעה גדולה .
 (ב) מודעה בינונית 0.750
0.500 . . . .  (ג) מודעה קטנה .
ח מודעה זעירה . . . . . 0.250 ) 

 4 שלט — לכל מטר אודך או — אם • הרוחב ארוך יותר —
1.000 . . .  לכל מטר רוחב או חלק ממטר .

י ק  ו, ד ז נ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קדימה

 י״ג באדר תשי״ב(10 במרס 1952)
 (חט(13)ט/ק/450)

א ר י פ  משה ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמות השבים בדבר הסדרת גדר חיה

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקיגה המועצה
 המקומית רמות השבים חוק עזר זה!

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ פירושו — המועצה המקומית רמות השביט ־,

 ״חוק עזר לקרית עמל״ פירושו — חוק עזר לקרית עמל(הסדרת גדר חיה), תשי״א—
; * 1951 

 ״ראש המועצה״, ״בעל קרקע״, ״גדר חיה״ ו״גיזום״ פירושם כמשמעותם בחוק עזר
 לקריתעמל.

ום 18.12.41, תום' 1, עם׳ 119,  1 ע״ר מם׳ 1154 מי

 ־ קובץ התקנות ז19 ט>ום י״ד באב חשי״א (18.8.51), עטי 1522.

 קובץ התקנות 254, א׳ בנים! תשי״ב, 3.1952.ז2



 חלות הסעיפים •י 1א. הסעיפים 2 עד 6 לחוק עזר לקרית עמל: כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו

? סעיפים 2 עד 6 גם לחוק עזר זה. ט / ״ י ר ״ י ר » 

 העם 7, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות השבים (הסדרת גדר חיה), תשי״ב—1952״.

 ד״ר ו. מ נ ד, י י ם
 נתאשר. ראש המועצה המקומית רמות השבים

 ג׳ באדר תשי״ב(29 בפברואר 1952)
 (חט(13) פ/רש/437)

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם ת ר י ג ס ם ו ת עסקי ח י ת ר פ ב ד ת השרון ב ב ר ק עזר ל  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית רמת השרון חוק עזר זה:

 פירושים 1, בחוק עזר זה —

 ״מועצה״ פירושו — המועצה המקומית רמת השרון ]
 ״חוק עזר למגדיאל״ פירושו — חוק עזר למגדיאל (פתיחת עסקים וסגירתם),

ו  תשי״א—21951
 ״תחום המועצה״, ״עסק״, ״בית אוכל״, ״בית עינוג״, ״ימי מנוחה״, ״פתוח״ פירושם

 כמשמעותם בחוק עזר למגדיאל.

 תלות הסעיפים 2. הסעיפים 2 עד 7 לחוק עזר למגדיאל כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים

ז 2 עד 7 גם לחוק עזר זה. ״ ח י ז 5 ״ 2 

 עור לטנדיאל
 השם 8, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת השרון (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״ב—

 1952״.

י נ י מ י נ י ב ב  צ
 נתאשר. ראש המועצה המקומית רמת השרון

 י״ג באדר תשי״ב(10 במרס 1952)
 (חמ(13)ט/רש/440<

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 1 ע״ר 1154 טיום 18.12.41, תום׳ 1, עט׳ 119.

ז תשי״א (2.8.51), עטי 1477. ם כ״ט כתטו ו  2 קובץ התקנות 195 טי

27.3.1952 , ניטן תשי״נ  680 קונץ התקנות 254, א׳ נ

דפס ע׳׳י המדפיס ד,ממש>תי  המחיר 100 פרוסה הו


