רש־ומות

קובץ התקנות
 28בינואר 1954

420

כ״ד בשבט תשי״ד

»טיד
382

תקנון יד .ושם ,תשי׳׳ד—1954
•

ת ק נ ו ת ס ר ט י ראינוע )תיקון(׳ תשי׳׳ד—1954

י

384

.

385

צו שעון הקיץ ,תשי׳׳ד—1954

386

צו ב ד ב ר ה פ י כ ת ק ר ק ע מ ס ו ג ״ מ ת ת כ ה ׳ •לסוג  ,מ י ר י ״
י ה ו ר א ו ת הגנת )שירותי א ו ט ו ב ו ס י ם ישירים( )תיקון( )מס׳  ,(2תשי״ד—. 1954
י

386

ח ו ק עזר ל מ ס י ל ו ת ב ר ז ל מ מ ש ל ת י ו ת )אגרות הובלה ,ותשלומים שונים( )תיקון מס׳ >2
משי״ד—1954

.

-

•

-

•

•

ג ו ש י ר ו ת ב ס ח ו ן ) ק ר י א ה ל ר י ש ו ם ו ל ב ד י ק ו ת ( ) מ ס ׳ (2׳ תשי׳׳ד—. 1954

_388
388

ג ו ש י ד ו ת ב ט ח ו ן ) ק ר י א ה לרישום ,לבדיקות ,ל ש י ר ו ת סדיר א ו לשירות מ י ל ו א י ם ( ) ע ו ל י ם .
עולות,

עולים־רופאיפ ,עולות־רופאות( )מם׳  ¿2תשי״ד—. 1954

389

מדוד לשלטון מקומי
ח ו ק עזר ל ב א ר ש ב ל )היסל לצרכי סעד( ,תשי״ד—1954

391

ח ו ק עזר ל ב י ת שמש )מס עסקים מקומי( ,תשי׳׳ד—. 1954

394

•

396

ח ו ק עזר לברגד )רשיונות לאופניים^ תשי״ד—- 1954

,

חוק וכדון השואה והגבורה — יד ושם ,תשי״ג—1953
תקנון י־ד ושם
^

בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק זכרון השואה והגבורה — יד ושם ,תשי״ג—1953
^ ^ • ׳  $נ מתקין באישור הממשלה תקנון זה!
י

פרק ר א ש ו ן  :הנזועצדו
הרכב המועצה'

.1

הברים ממונים
״ 518המועצה

)א( חבריס^ממונים של המועצה יתמנו על ידי שר החינוך והתרבות)להלן — השר(.
.2
)ב( מספר התקךים הממונים לא יעלה על שבעים ולא יפחת מחמישים ומחציתם
לפחות יהיו יושבים בישלז<ל ישיבת קבע.
)ג( כחברים ממובי/6של המועצה יכולים להתמנות אנשי ציבור ,אנשי מדע ומחקר,
חברי הסתדרויות עולים ,נציג/ארגונים ומוסדות העוסקים בחקר השואה ,נציגי ארגונים
של חיילים משוחררים ,לזחמי החמאות ונצולי המחנות ובלבד שחמישה עשר מהם ,לפחות,
יהיו נציגי קהילות ,מוסדות וארגומ׳ק רפרזנטטיביים של יהודים בתפוצות שאינם תושבי
ישראל.

תקופת
הכהונה

החברים הממונים של המועצה יתמנ^לתקופה של ארבע שנים ואפשר לחזור ולמנותם,
.3
אלא שבמינוי הראשון של המועצה תתמנה מחצ/ת'החברים לתקופה של שנתיים.

/הרכב המועצה:
 (1חבדי ההנהלה שנתמנתה לפי סעיף • 11
)/(2חברים ממונים לפי סעיף .2

תפקידי המועצה

.4

גינום המועצה

)א( השר ,או סגן יושב ראש ההנהלה ,שנבחר ע^פי סעיף  ,12יכנס את המועצה
.5
לפחות אחת לשנה .הזמנות לחברי המועצה יישלחו בדואר/רשום בצירוף סדר היום וכל
חומר אחר שייראה לשר או סגן יושב ראש ההנהלה ,וכן פרוטוקןל הישיבה הקודמת.
)ב( המועצה תתכנס בירושלים.

הצבעות
הפסקת הכרות
במועצה

יושב ראש
ישיבות המועצה
מניז חוקי

פרוטוקולים

ואלה תפקידי המועצה;•
) (1לאשר את התקציב השנתי;
) (2לאשר החלטות ההנהלה הטעונות איש>ר המועצה לפי תקנון זה.

החלטות המועצה מתקבלות ברוב קולות הנוכחים .לכל חבר/וכח יהא קול אחד .היו
.6
 .הדעות שקולות ,רואים את ההצעה כאילו לא נתקבלה.
חבר המועצה שהתפטר מתפקידו ,או שלא השתתף בישיבות המועצה פעמיים רצופות
.7
.ללא סיבה מניחה דעתו של השר ,או שנבצר ממנו מאיזו סיבה שהיא ל/לא את תפקידו,
רואים־אותו כאילו חדל מהיות חבר המועצה מהתאריך.שיקבע השר.
השר ישב בראש המועצה ובהעדרו ישב בראשה סגן יושב ראש ההנהלה,

.8

ישיבות המועצה יהיו חוקיות אם השתתפו בהן לא פחות משלושים חבר .אם במועד
.9
הקבוע לא יהיו משתתפים במספר הדרוש ,תתקיים ישיבת המועצה בו ביום .ובו במק* 3שעה
אחת לאחר המועד שנקבע מראש ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים,
1

פרוטוקול מלא של כל ישיבת מועצה ייחתם ביד היושב ראש ויישמר בין המםמ/ים
.10
של המוסד• .
1
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יפרק ש ג י  :ח ה ג ה ל ה

 •—_,י י - .י

*

:

*•

••:.

'::

'
׳ ״ ""
י
^ '
^
ל ׳'
)> ־
•11
שנתמנו להנהלה על ידי הממשלה ,שלושה באי כוח הסוכנות היהודית לארץ־ישראל ,שני באי
בוו^קקדן הקיימת לישראל ,יושב ראש הקונגרס היהודי העולמי ,ולבל היותר עוד תשעה
חברים>2נתמנו על ידי השר לתקופה של שלוש שנים ושאפשר לחזור ולמנותם מחדש .השד
יפרסם ב ר ^ ו ת את הרכב ההנהלה והשינויים שיחולו בה מפעם לפעם.
ה ה נ ה

א

ד

ת ש ע ה

ת ה י ה

ע

ש

י

י

י י ת י

י ה ט

ה ש י

15

ש ל ו ש י

7

וטועבח"""•"

ש י י ם

5

3

)ב( מ(שב ההנהלה בירושלים.
^%1
ומזכירה

 .12השר ישמש/יושב ראש ההנהלה והיא תבחר בםגן יושב ראש .השר ימנה מזכיר
להנהלה שישמש גם במזכיר המועצה.
^

ן א ל ה

ת פ ק י ך י

^ /

ש

ת־קירי ההנהלה

־־

) (1להציע למורשה תקציב שנתי י להקמת מפעלי ״יד ושם״ ותקציב שנתי
/
למינהלם ן
) (2לקבוע תקן העובדים ,שכרם ותנאי עבודתם»
) (3לבחור בועדות מתמידות ובוערות מיוחדות מבין חברי ההנהלה ומחוצה
לה ,על מנת שידונו בנושאים קבועים או מיוחדים שתקבע להן ויביאו החלטותיהן
/
לאישורה!

•

) (4להחליט בכל ענין הנוגע/פעולות ״יד ושם״ ז אולם .החלטותיה הנוגעות
לביצוע פעולות הנזכרות בסעיפי& (4) 7 ,(4) 2 ,(1)2/ו־ (5)7לחוק טעונות אישור
/
המועצה.
החלטות ההנהלה מתקבלות ברוב קולות וללל חבר נוכח יהיה קול אחד .הצעה שהצ־
,14
ביעו בעדה פחות מארבעה חברים או שהדעות בהצבעה עליה היו שקולות ,רואים אותה
/
כאילו לא נתקבלה;

י

) ,15א( ההנהלה תתכנס בשעת הצורך לפי החלטת המשב ראש ,א ן לא פחות מאחת
/
לשלושה חדשים.

טוערהיעיבוח _

ז צ מ ז י ת

.

)ב( ההנהלה תתכנס לישיבה יוצאת מן הכלל אט ת ב ו א  /ל כך דרישה בכתב ליושב
ראש ההנהלה חתומה על ידי ארבעה מבין חבריה .יושב י ראש (והנהלה יקבע את מועד ־
/
הישיבה היוצאת מן הכלל.
,16

)א( פרוטוקול ישיבת ההנהלה ינוהל בפנקס פרוטוקולים וייהופם על ידי

ראש או סגנו.

י

־

ה

י

ן ש ב

פרוטוקולים

7

)ב( העתק מהחלטות ההנהלה יישלח לכל חברי ההנהלה.

«

1
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/

) ,17א( ההנהלה תבחר מבין חבריה לא יותר מארבעה חברים ששנים מהם פ^זד יהין
רשאים לייצג את ״יד ושם״ לצורך סעיף  3לחוק ולצורך קביעת הוראות בדבר המשק ומנהלת
הכספים כאמור בסעיף ד) (6לחוק .המ יהיו רשאים לייצג את ההנהלה בעסקה שערכהיאינו
עולה על — 5000,ל״י או בעסקאות אחדות שעדכן יחד אינו עולה על — 10,000.ל״י! ואו#ם
בעסקאות שערכן עולה על הסכומים האמורים׳ אין הם רשאים לייצג את ״יד ושם״ אי&/
/
באישור מוקדם מאת ההנהלה.
)ב( שמות חברי ההנהלה .שנתמנו לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות .י

.

י •

הנהלת עסקים

י

/
383־

פרק ש ל י ש י  :הוראות שונות
זיפ1ן ועידות

 , 1 8 /ההנהלה רשאית לזמן ועידות וכינוסים והיא תקבע מועדם ,דרכי הרכבתם ,הנושאים
לז^ג)יהם ומקום כינוסם.

חק*ינ

 1$ 19,ההנהלה תכין את הצעות התקציב להקמת.יד ושם״ ומפעליו ולמינהלם ותביא
אותן לאיש^קמועצה.

יכינוסיט

)ב( הצעוי/התקציבים יישלחו לכל חבר המועצה לפחות ששה שבועות לפני היום
שנ?{בע לישיבת המוענק .י
)ג( להצעות ה ת א ב י ם תצרף ההנהלה דין וחשבון על פעולותיה בשנה החולפת,
בחתימת יושב ראש ההנהלה!/
)ח היו בדין וחשבון מבק/המדינה הערה ,סעיף או פרק בדבר פיעולותיו של ״יד
ושם״ בשנה החולפת ,תצרף ההנהלה אם העתק דבריו של מבקר המדינה לדין וחשבון שלה
/
ותשלחנו לכל חברי המועצה.
 ,י)ה( שנת התקציב של ״יד ושם״ כשנא/הבםפים של המדינה.

:

דיון במועצה

תסציב ןטני

, .20בתאריך שייקבע על ידי היושב ראש תדוךקמועצה בהצעת התקציב ושאר המסמכים
שהוגשו לה על ודי ההנהלה ,והיא רשאית לאשר את!/צעת התקציב או להכניס בה שינויים
ובלבד שלא תגדיל את ההוצאה הכוללת מעל לסכום הממצ על ידי ההנהלה.
ההנהלה תקבע תקציב זמני עד למושב הראשון של ה<?4צה ותפעל לפין.

,21

לתקנון זה ייקרא ״תקנון יד ושם ,תשי״ד—1954״.

.22

/

י״ד בשבט תשי״ד) 18בינואר (1954
<חט) (6יע(3/

בן־ציון  /י ג ו ר
שר החינוך והתרבות־

פקודת סרטי הראינוע
-:

ת ק נ ו ת בדבר אגרות

•,״•••־

בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לפקודת סרטי הראינוע)להלן — הפקודה(* ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948אני מתקין תקנות אלה •
<

ר,ת?פת
תמנה 3

•

.1

 • ,־ •

.

.

•-

י

 .,במקום תקנד 3.לתקנות סרטי הראינוע .,תבוא תקנה זו!
3

,אנרוח

) 3א( הוגשה בקשה למתן רשות להציג סרט ,ישלם המבקש אגרות
אלה!

חוקי א־י ,ברר אי ,פרס ט״( ,עפ׳ .128
י ע־ר ת׳8״ח ,תום׳ א׳ טסי  ,2עט׳ .1
ג י ד 08 ,'1׳  : 1351ע ״ ו חיע׳׳ת ,ת!ס׳ ב' »ס' ' .85 '07',17
הז׳ןי
:

קובץ התקנות  ,420כ״ד בשבט תשי׳׳ד ,־28:1.1954

שיזנזר וזאניח כייי

;1,
5

י
 (1) .בעד סרט חדשות
) • (2בעד סרט קצר שאינו עולה על  2מערבות ״ -
:,ר•
..:w־ ) >3בעד .סרט בגודל בינוני ,העולה על  2מערבות
10
_ ואינו עולה על  5מערבות
 (4) . . .בעד סרט בגודל העולה על  5מערבות ,ביחד ....
. 25
עט סרטון לפרסום הסרט או בלעדיו ...י '7
) (5אם נדרש המבקש להציג באולמי המועצה סרט
)פרט לסרט'חדשות או סרט יקצר( לפי סעיף
15
 ( 6 (1לפקודה — תוספת של
n
)ב( פג תוקף הרשות להצגת סרט שניתנה על ידי המו־
׳ .:.״;
עצה והוגשה בקשה לרשות נוספת להצגת אותו סרט״ ישלם
המבקש אגדות אלה £
1.500
 (1).בעד סרט קצר שאינו עולה על  .2מערכות .
י י) (2בעד סרט בגודל'בינוני העולה על  2מערכות
2.500
ואינו עולה על  5מערכות
5
) >3בעד סרט בגודל העולה על  5מערבות
 (4).אם ,נדרש המבקש להציג;באולמי'׳ • ה מ ו ע צ ה . .
סרט )פרט לסרט הדשות או,סרט. .קצר( לפי.
"'5i׳
י .סעיף 1)6לפקודה( "—• תוספת של י
)ג( בתקנה זו ״מערכה״ — ,קטע מסרט .ראינוע שארכו .י  :י -
_
_ __.
_
אינו עולה על  300מטר.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות סרטי ראינוע)תיקמ(; תשי״ד—* .• .»1954א ׳••••:••<• :״׳ ,:.־ ־ י
:

:

J

.2

1 ,

r

י׳ בשבט תשי״ד) 14בינואר .(1954
)חמ< (13שי/א..... . . (1/

,-.׳י-:״-יו.ו••!!:

ישראל רוק ח
שד הפנים

:

פקודת קביעת הזמן1940 ,
״ צ ו ב ד ב ר שעון ה?יין י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת קביעת הזמן ,*1940 ,והסעיפים ) 14א(
.ו־)2ד( לפקודת סדךי השלטון,והמשפט׳ תש״ח—& 194־ ,אני מצווה לאמור«
בתקופה שבין מוצאי שבת׳ י״א בסיון תשי״ד ) 12ביוני  ,(1954שעה) 24.לפי שעון
.1
גריניץ׳( ,לבין מוצאי שבת ,י״ג באלול תשי״ד ) 11בספטמבר  ,(1954שעה ) 24לפי שעון
גריביץ׳( ,יוקדם השעון במדינת ישראל לצרכיי חוק ולצרכים כלליים ,בשלוש שעות לגנ:י
שעוןגריניץ׳.
,2

לצו זה ייקרא ״צו שעון הקיץ ,תשי״ד—1954׳.
ישראל רוקח
שד הפניזם ;״״

י׳׳ג בשבט תשי״ך) 17בינואר (1954

,

C1))_U3
1

? ״ ר  ,1940ת ו ס ׳ 1

Da
' J8-'D»j.1t>10
* ן׳׳ר תע׳׳ח ,תום׳ א ׳

״
מס  a.ע פ ׳ .1
;

<״  -־ ...,
r

r

׳PE/0n

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״
)לפי דבר־המלך-בםועצה(
הואיל ושטח קרקע המשתרע על  889מטר מרובע ,הידוע בחלקה  147בגוש ,6111
משרונה' ,והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל אביב־יפו כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר
מספר  6327מיום  16ביוני  ,1936מהווה דרך ציבורית )להלן — הדרך הקיימת(!
והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית תיכון עיר של גדס״ שהודעה בדבר
ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בעתון הרשמי  ,1946תום׳  2מם׳  ,1528עמי  ,1090נקבע
שיש לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע על  278מטר מרובע ¡
והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת החלק הנ״ל של הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״
לסוג ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור ,וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות
או טובות ההנאה ,שהיו נהנים מהן לפנים בחלק הנ״ל של הדרך הקיימת ,יינתנו זכויות או
טובות הנאד ,שהן בעיני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת»
לפיכך אני מצווה בתוקף םמכויותי לפי סעיף 16ג לדבר־המלך־במועצה! ,והסעיפים
) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948־ ,כי חלק של הדרך הקיימת
בשטח של  278מטר מרובע ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם בהתאם לבך בלשכת רישום הקרקעות
של תל־אביב־יפו.
ט״ז בשבט תשי״ד) 20בינואר (1954
)חמ),1(9פק(1/

פנח ס רוזן
שר המשפטים
1

חוקי א״י ,כרד ג׳ ,עמי  :s273עייר  ,1!)30תוס׳  2מם׳
עייר ו6?1״ח ,חוס׳ א־ מסי  ,2עטי .1

,

808עמי .381

2

תקנות ההגנה1939 ,
תקנות ההגנה )מניעת רווחים מופקעים(1944 ,
ה ו ר א ו ת בדבר שירותי אוטובוסים ישירים
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1) 46ב( לתקנות ההגנה ,! 1939 ,ותקנה 3א לתקנות ההגנה
)מניעת רווחים מופקעים( , 1944 ,אני מורה ומצווה לאמור:
2

,1

בתוספת להוראות הגנה)שירותי אוטובוסים ישירים( ,תשי״ג—— 1953
3

) (1בפרט  ,1בפסקה)ג( —
)א( בקטע שמתחת לכותרת ״מתל־אביב לחיפה״ ,המספרים ״,6.15
17.30״ — יימחקו.
) • בקטע שמתחת לכותרת ״מחיפה לתליאביב״ ,המספר ״6.15״ —
יימחק.
* ע״ ר  ,1030ת1ס׳  2מס׳  ,914עט׳ .548
י ע״ ד  ,1944תופי  2טפ׳ » ,135עטי .720
* ס״ת  ,587תישי׳׳נ ,עט׳  ; 1404ק״ת  ,300תשי״ד ,עט׳ .75

י) (2בפרט  ,2בפסקה )ג( בקטע שמתחת לכותרת ״מתל־אביב לירושלים״ וכן
בקטע שמתחת לכותרת ״מירושלים לתל־אביב״ ,המספרים ״ 6.30ו־18,00י׳ —
•  • •-־
׳יימחקו.
) (3בפרט  ,3במקום פסקה)ג( תבוא פסקה זו:
״)ג( מועדי יציאה:
טתל־אביב לטבריה

מטבריה לחל־אביב

"6.45

9.00
) 14.00בערבי ימי מנוחה בשעה (13.00
) (4בפרט  ,4במקום פסקה)ג( תבוא פסקה זו!
״)ג( מועדי יציאה:
מתל-אביב לעפולה

מע6ולה להל-אביב

7.00״
13.30
) (5בפרט  ,5בפסקה )ג( בקטע שמתחת לכותרת ״מתל־אביב לקרית שמונה״
במקום ״12,45״ יבוא ״12.00״.
) (6פרט  —7בטל.
) (7בפרט  ,8במקום פסקה )ג( תבוא פסקה זו:
״)ג( מועדי יציאה:
טידו׳עלים ?חיפה

מהיפה ל׳דושליט

"11.15

6.45
) (8בפרט —13
)א( בפסקה )ב( ,אחרי ״תחנות הביניים :״ יווסף ״מסעף כפר הרואה״
)ם בפסקה )ג( ,במקום הקטע שמתחת לכותרת ״מתל־אביב לחדרה״ ייבוא
קטע זה:
״) 16.00פרט לערבי ימי מנוחה(״,
)ג( במקום פסקה)ד( תבוא פסקה זו:
 - .״)ד( שכר הולכה בפרוטות:
}

חדרה

תל־אביב
שבות עם
מסעף כפר ויתקין
מסעף כפר הרואה

-

450
155
090
."075

מטעו!
כפר הרואה

375
110
045

מסעןז
כפר ויתקי!

1

370
125

שבות עם

310

ו

) (9פרט  —14בטל.
להוראות אלה ייקרא ״הוראות הגנה )שירותי אוטובוסים ישירים( )תיקון מם׳ ,(2
,2
תשי״ד—1954״.
כי־ בשבט תשי״ד) 24בינואר (1954
)חמ) (15ה/א(1/

atyn

פקודת מסילות הברזל הממשלתיות1936 ,

v

 .חוק עזר כ ד ב ר א ג ר ו ת הובלה ותשלומים שונים <

•

בתוקף הסמכות לפי סעיף  42לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1936 ,שנטלתי
לעצמי לפי סעיף  1לפקודת סדרי השלטון והמשפט )הודאות נוספות( ,תש״ח— , 1948וכן
בתוקף הסמכות באמור שהוענקה לי לפי הסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשפט ,תש״ח— ,* 1948אני מתקין ומאשר חוק עזר זה j
־

p , f l

״

התוספת
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק עזר למסילות ב ח ל ממשלתיות )אגרות הובלה ותשלומים

,1

.

שונים( ,תשי׳׳ב— ,* 1952בחלק ד׳ יווספו —
בטור א׳ המלה ״מזוט״ ז
בטור ב׳ המלים ״מאזור הנפט בחיפה להר־ טוב״

־

בטור ג׳ המספר ״2.610״.
י

:׳טפ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות ב ח ל ממשלתיות )אגרות הובלה ותשלומים
.2
שונים()תיקון מס׳  ,(2תשי״ד—*1954
י״ד בשבט תשי״ד) 18בינואר (1954
)תמ) (15טב>4/

יו ם ף ספ יר
שר התחבורה
ע״ ר  ,1936ת וסי  1טס׳  ,533עמי .109
ע׳׳ר תע׳׳זז ,תוס׳ א׳ טס׳  ,8עטי .21
* ע״ר ת׳6״ח ,חוס׳ א׳ טסי  ,2עטי .1
 , nתשי׳׳ד ,עט׳ .211
י* ק״ת  ,274תעי׳׳כ ,עט׳  p :968״ 4 0 8
1

7

חוק שירות בטחון ,תש״ט—!949
צו בדבר ה ת י צ ב ו ת לרישום ולבדיקה לשם ק ב י ע ת כושר לשירות ב ט ח ו ן
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ) 4ד> ו־)5ו( לחוק שירות בטחון ,תש״ט— 1949י.
אני מצווה לאמור!
חנררות

״תושב קבוע״ לצורך צו זה — אשד .שמקום מגוריה הקבוע הוא בשטח שחל עליו
.1
משפט מדינת ישראל ושנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ו ) 24במרס  (1936ובין כ״ט
באלול תרצ״ו) 16בספטמבר  ,(1936שני התאריכים בכלל.

התגובות
לבדיקת לשם
קביעת כומר
לשירות בטחון

כל תושב קבוע נקראת בזד .להתייצב לרישום ,לבדיקה רפואית ולבדיקות אחרות
,2
לשם קביעת בשרה לשירות בטחון ,באחד המקומות המפורטים להלן בלוח אי ,בשעות שבין
 08.00ל־ 12.00ביום המצויין בלוח ב׳ בטור שממול לאות הראשונה של שם משפחתה.

am

3

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון)קריאה לרישום ולבדיקות()מסי  ,(2תשי״ד—1954״.
25,ס יחתע׳׳מ ,עם׳  : 271ס״ת  ,81תשי׳׳א ,עש׳ 3t2

לוח א'
ירושלים ...
תל אביב־ יפו
רמת ^גן
חדרה
היפה
טבריה
רחובות
.באר שבע

לשכת הגיוס ,דדך בית לחם פינת רח׳ עמק הרפאים •
לשכת הגיוס׳ יפו -דחי תרשיש 7
לשכת הגיוס׳ רח׳ ארלוזורוב 45
לשכת הגיוס ,סמטת קופ״ח ע״י לשכת העבודה הכללית
לשכת הגיוס ,רה׳ י .ל .פרץ 32
לשכת הגיוס ,רח׳ נצרת מול העיריה
לשכת הגיוס ,רח׳ בתיה מקוב
לשכת הגיוס ,כביש ראשי.

ל ו ח ב׳
א־ ב יום
ג־ד יום
יום
ה־ ו
ז־ח  '.יום
ס־י יום
כ־ל יום
יום
מ
נ־ס יום
ע־פ יום
יום
יום
ד
ש־ת• יום

ראשון או
רביעי או
ראשון או
רביעי או
ראשון או
רביעי או
ראשון או
רביעי או
ראשון או
רביעי או
ראשון או
רביעי או

שני
חמישי
שני
חמישי
שני
חמישי
שני
חמישי
שני
חמישי
שני
חמישי.

י״ח—י״ט

ב״א—כ״ב
כ״ה—כ״ו
כ״ח—כ״מ
ב׳—ג׳
ה׳—ו׳
ט—י׳
י״ב—י״ג
מ״ז—י״ז
י״ט—כ׳
כ״ג—כ״ד
כ״ו—כ״ז

באדר א׳
באדר א׳
באדר א׳
באדרי אי׳
באדר ב׳
באדר ב׳
באדר ב׳
באדר ב׳
באדר ב׳
באדר ב׳
באדר ב׳
באדר ב׳

תשי״ד ) 22—21בפברואר (1954
תשי״ד ) 25—24בפברואר (1954
תשי״ד ) 28בפברואר —  1במרס (1954
תשי״ד ) 4— 3במרס (1954
תשי״ד ) &— 7במרס (1954
תשי״ד ) 11—10במרס (1954
תשי״ד ) 15—14במרס (1954
תשי״ד ) 18—17במרס (1954
תשי״ד ) 22—21במרס (1954
השי״ד ) 25—24במרס (1954
תשי״ד ) 29—28במרס (1954
תשי״ד 31)..במרס —  1באפריל .(1954

י״ג בשבט תשי״ד) 17בינואר (1954
<תט< (2׳(2/2

אהרן
פוקד

ניב

חוק שירות בטחון ,תש״ט—1949
צו בדבר ה ת י צ ב ו ת לרישום ,לבדיקות ,לשירות סדיר או לשירות
* פילואים של עולים • • -
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים ) 4א(׳ ) 5א() 6 ,א( ו־ד)ב( לחוק שירות בטחון ,תש״ט—
, 1949אני מצווהלאמור:
1

,1

בצו זה —
) (1״יוצא צבא״ — תושב קבוע שהגיע לארץ כעולה אחרי ח׳ בתשרי תש״י )1
באוקטובר .(1949
) (2״חייב שירות סדיר״ — יוצא צבא שהוא אחד מ א ל ה . . :
)א( גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ד ) 5באפריל  (1924ובין כ״ט
באדר תדצ״ו) 23במרס  .,(1936שבי התאריכים בכלל ,שטרם שירת שירות סדיר
•י• • י י  • .י ״  ,״
• • בצבא־הגנה לישראל;
1

ם׳׳ח  ,25חש׳׳ט ,ע מ י ¿71

) (1אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ז ) 3באפריל  (1927ובין בייט
 .באדר תרצ״ו) 23במרס  ,(1936שני התאריכים בכלל ,להוציא אשה נשואה ,אם
לילד ואשד ,הרה ,שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל;
)ג( גבר שהוא מורשה ,או זכאי להיות מורשה ,לעסוק ברפואה על פי פקודת
המתעסקים ברפואה 1947 ,שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ה ) 16במרס
 (1915ובין כ״ט באדר ב׳ תרפ״ד ) 4באפריל  ,(1924שני התאריכים בכלל,
שטרם שירת שירות סדיר בצבא־ הגנה לישראל!
)ח אשה שהיא מורשית ,או זכאית להיות מורשית ,לעסוק ברפואה על פי
פקודת המתעסקים ברפואה ,1947 ,שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ה )16
במרס  (1915ובין בייט׳ באדר ב׳ תרפ״ז) 2באפריל  ,(1927שני התאריכים בכלל,
להוציא אשד ,נשואה ,אם לילד ואשד ,הרה ,שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־
הגנה לישראל!
) (3״חייב שירות מילואים״ — יוצא צבא שהוא אחד מאלה:
)א( גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרסי׳ד ) 17במרס  (1904ובין כ״ט
באדר ב׳ תרפ״ד ) 4באפריל  ,(1924שני התאריכים בכלל ,ואינו חייב שירות
סדיר לפי פסקה)) (2ג( ?
)ס אשה נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ז) 3באפריל  (1927ובין
בייט באדר תדצ״ו ) 23במרס  ,(1936שני התאריכים בכלל ,להוציא אשד .הרה
ואם לילד!
)ג( אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ט ) 1באפריל  (1919ובין כ״ט
באדר ב׳ תרפ״ז) 2באפריל  ,(1927שני התאריכים בכלל ,להוציא אשה הרה ואם
לילד ,ואינה חייבת שירות סדיר לפי פסקה ) 2ד(.
ו ו ת י צ ב ו ת ?רישום

כל חייב שירות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום,
,2
לבדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון ,באחד המקומות המפורטים
בלוח א׳ שלהלן ,בשעות שבין  08,00ל־ 12.00ביום המצויין בלוח ב׳ שממול האות הראשונה
של שם משפחתו,

תתיצבות לשירות
מריר או
לשירות מילואים

מי שהתייצב כאמור בסעיף  2ונמצא כשר לשירות בטחון ,נקרא בזה להתייצב לשירות
,3
סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע בסעיף .2

השם

לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון)קריאה לרישום ,לבדיקות ,לשירות סדיר או לשירות
,4
מילואים()עולים ,עולות ,עזלים־רופאים ,עולות־דופאות()מס  ,(2תשי״ד—1954״־.

ולקביעת כושר
לשירות בטחו!

,

ל ו ח א׳
ירושלים
תל אביב־יפו
רמת גן
חדרה
חיפה
טבריה
רחובות
באר שבע

לשכת הגיוס ,דרך בית לחם פינת רח׳ עמק הרפאים
לשכת הגיוס ,יפו ,רח׳ תרשיש 7
לשכת הגיוס ,רח׳ ארלוזורוב 45
לשכת הגיוס ,סמטת קופ״ח ע״י לשכת העבודה הכללית
לשכת הגיוס׳ רח׳ י .ל ,פרץ 32
לשכת הגיוס ,רח׳ נצרת מול העיריה
לשכת הגיוס ,רה׳ בתיה מקוב
לשכת הגיוס ,כביש ראשי

ע״ר  ,1947תום׳  1מס׳  ,1637עמי .202

390

קובץ התהוות .450

י״י•

1

tiirinז»י״ו

™ 1

י»י

ל ו ח כ׳
יום
יום
יום
יום
יום
יום
יום
יום

א־ב־ג
ד־ה־ו
ז־חיט
י־כ
ל־מ־נ
ס־ע־פ
צ־ק־ד
ש־ת

שלישי
רביעי
חמישי
ששי
ראשון
שני
שלישי
רביעי

כ״ט בשבט תשי״ד) 2בפברואר (1954
ל׳ בשבט תשיי׳ד ) 3בפברואר (1954
א׳ באדר א׳ תשי״ד) 4בפברואר (1954
ב׳ באדר א׳ תשי״ד) 5בפברואר (1954
ד׳ באדר א׳ תשי״ד) 7בפברואר (1954
ה׳ באדר א׳ תשי״ד) 8בפברואר (1954
ו׳ באדר א׳ תשי״ד) 9בפברואר (1954
ז׳ באדר א׳ תשי׳׳ד) 10בפברואר (1954

י״ג בשבט תשי״ד) 17בינואר (1954
<חמ) (2ש(2/

א ד׳ ד ן ג י ב
 ,פוקד.

.

מדור לשלטון מקומי
פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לבאר ש ב ע בדבר היטל לצרכי םעד
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,! 1934 ,מתקינה מועצת עידית באר
שבע חוק עזר זה!
בחוק עזר ז ה —
,1
״מלון״ — לרבות פנסיון ,אכסניה וכיוצא באלה,׳

הנדרוי!

״בית אובל״ — כל מקום שמוכרים בו צרכי אוכל או משקאות לשם אכילתם או שתייתם
בו במקום ,למעט מקום שאושר בכתב על ידי המועצה כבית אוכל שמספקים בו ארוחות
לעניים — בין בחינם ובין במחירים מוזלים!
״מוסד״ — בית אוכל או מלון $
״בעל מוסד״ — בעל רשיון שניתז לאותו מוסד לפי פקודת המלאכות והתעשיות )הםדרתן( ,
או לפי פקודת מכירת משקאות משכרים 1935 ,י ,או אדם שלפי הפקודות האמורות היה
י י ־
מחוייב לקבל רשיון ,לרבות מנהל ,קופאי או מלצר באותו מוסד!
2

״אורח״ י־ 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 ,למעט חייל בצבא־הגנה לישראל!
״היטל״ — התשלום לצרכי סעד שהוטל לפי חוק עזר זה!
״מועצה״ — מועצת העיריה!
״עיריה״ — עירית באר שבע!
* עייר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמ׳ .1
־ חוסי «״י ,כרד בי ,פרק קט״נ ,עט׳ .1427
עייר  ,1933תום׳  1םס'  ,406עמי .33
3

״ראש העיריוד״ —לרבות כל אדנו שראש העירית העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה*
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש העיריה לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה}.
״תו״ — תו המוצא על ידי המועצה כקבלה על תשלום ההיטל לפי חוק עזר זה. .
וזימ? ו ש י ע ו ר י

חצנוז הודעה

חשבונות
ותווים

הרכב ועדת
תערנח

ד ^ ת ערעור

אורח במוסד ישלם לבעל המוסד היטל לטובת המועצה בשיעור הנקוב בתוספת
,2
הראשונה ,ובעל המוסד יגבה את ההיטל לטובת המועצה .י
,3

)א( בעל מוסד יציג בו ,במקום ניכר לעין —
) >1העתק של התוספת הראשונה ,מודפס באותיות ברורות ז
) (2הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
)ב> המועצה תספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה.

)א( בעל מוסד המגיש לאורחים חשבונות בכתב ,יציין בכל חשבון את סכום ההיטל
,4
המגיע בקשר לאותו חשבון .ראש העירי ה רשאי לקבוע את צורת החשבון ,ומשנקבעה —
תחייב את בעלי המוסד.
)ב( בעל מוסד שאינו מגיש לאורחים חשבונות בכתב ,ימסור לאורח תו או תווים
במלוא סכום ההיטל המגיע ממנו לפי חוק עזר זה ויבטל כל תו בקריעה תוך כדי מסירתו
לאורח.
)ג( המועצה רשאית ,על ידי הודעה שתפורסם בעתון הנפוץ בבאר שבע׳ לתייב בעל
מוסד להגיש לאורחים חשבונות ערוכים בצורה שיקבע ראש העיריה ובעל מוסד יהיה חייב
לפעול בהתאם להודעה,
)ד( ראש העיר רשאי להורות שלגבי מוסד שחלים עליו הסעיפים הקטנים )א(,
)ב( או)ג( תיעשה הערכה של סכום ההיטל המגיע לעיר יה על פי הוראות חוק עזר זה על ידי
ועדת הערכה שתוקם על פי סעיף .5
המועצה תמנה ועדת הערכה של שלושה הברים׳ מהם שנים — מחברי המועצה
,5
ואחד — נציג הציבור .יושב ראש הועדה יתמנה מתוכם על ידי ראש העיריה .שני חברים
נוכחים יהוו מנין חוקי.
)א( כל אדם הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת ועדת הערכה רשאי לערער עליה
,6
בפני ועדת הערעורים שהוקמה לפי סעיף .7
)ב( הערעור יוגש לועדת הערעורים באמצעות ראש העירית לא יאוחר מארבעה
עשר יום לאחר החלטת ועדת ההערכה — אס ניתנה בפני המערער  5או לא יאוחר מארבעה
 .עשר יום לאחר שנמסרה למערער הודעה על החלטתה — אם ניתנה שלא בפניו,
)ג( בעל מוסד החייב לשלם את ההיטל לפי הוראות חוק עזר זה ,ישלם את ההיטל
במלואו ובמועדו אף על פי שהגיש ערעור לפי סעיף זה! נתברר שבעל המוסד שילם סכום
גדול ממה שקבעה ועדת הערעורים — יוחזר לו ההפרש ,ואם שילם סכום קטן מזה — ישלם
• ,
י
את החסר למועצה.

הרכב ועדת
הערעורים

המועצה תמנה ועדת ערעורים של שלושה חברים ,מהם שנים — מחברי המועצה
,7
.ואחד—-נציג הציבור .יושב ראש הועדה יתמנה מתוכם על ידי ראש העיריה .שני חברים
נובחים• יהוו מנין חוקי.

סדרי הדיו!

)א( החלטתה של ועדת ההערכה או של ועדת הערעורים תתקבל ,ברוב״קולות־ךהיו
,8
הקולות שקולים ,יכריע היושב ראש של אותה ועדר-

)ב( החלטתה של ועדת ההערכה שלא.׳הוגש עליה ערעור וכן החלטה של ועדת
הערעורים ,הן סופיות
)ג( יתר סדרי הדיון תקבע כל ועדה לעצמד-

י

•י •""
:

י

•

בעל מוסד חייב לשלם —
.9
) (1למועצה בכל יום ראשון את כל כסף ההיטל שעבד ,במוסד במשך השבוע
הקודם ,או • .
• .
) (2למפקח ,בכל עת שידרוש ,את כל כסף ההיטל שנגבה במוסד עד אותה שעה
!
"" (8)—;10המפקח רשאי בכל עוז להיכנס לכל־ מוסד על מנת לבדוק ־ולבקו^כל חשבון,־
פנקס או מפר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או ברשות כל אורח של אותו מוסד
ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( בעל מוסד חייב למסור למפקח ,לפי דרישתו ,כל פנקס ,תו ,חשבון ,מסמך
שברשותו או בל ידיעה הדרושה על מנת לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה! ובן חייב
אדם למסור למפקח כל חשבון או תו שקיבל מבעל מוסד ,וכן כל ידיעה הדרושים .כאמור.
)א( העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה *
!.1
)ב( המשתמש בתו אחד יותר מפעם אחת!
).ג( העורך חשבון כוזב או בלתי נכון לאורח!
)ד( המוסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים» • •
)ה( המפריע למפקח או מונע בעדו מהיכנס למוסד בתוקף סמכותו לפי סעיף ^ ,10
"י'-׳
,:
דינו — קנס  100ל״י.
.12
.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר שבע )היטל לצרכי סעד( ,תשי״ד—.*1954

1

י

)סעיף >2
 .1שיעור ההיטל על אוכל או משקה שאינו משכר המוגשים כארוחה .בבית אוכל
הוא כזה!
טהיר הארוחה
)בפרוטות(

עד 100
 101עד 200
 201ומעלה
1

מיעוד החים?
)הפרוטות(

5
10
חמישה אחוזים ממחיר הארוחה .י

 .2שיעור ההיטל על מאבל או משקה שאינו משברי שאינם מוגשים כאמור הוא
חמישה אחוזים ממחירו.
 3שיעור ההיטל על משקה משכר הוא עשרה אחוזים ממחירו...... .
 .4שיעוד ההיטל על אוכל או לינה במלון הוא חמישה אחוזים מסכום החשבון בעד
האוכל או הלינה.
5

מקום ששיעור ההיטל מחושב באחוזים מן המחיר ,לא יובא בחשבון כל שבר
של עשר פרוטות למטה מחמישה! שבר שהוא למעלה מ־ 5פרוטות ועד  10פרוטות
יחושב כ־ 10פרומות .י

<ן״ח  ,88ת׳5ו״י ,ע ט ׳ .1067

ס ו ב ? ה ת ק נ ו ת  ,420כ ״ ד ב ש ב ט ת ש י ״ ד 28.1,1064 ,

•םפמיזמ-
המפקח

עבירות ועונשיז

ביטוי

חוק עזר לבאר שבע)היטל לצרכי סעד( ,תש״י— — 1950בטל.

תופפת ראשונה׳

חע?ום המיס?
ע? י ד י הבע5

תופפת שניה
י

'

)סעיף') 3א((
•\

י

ה ו ד ע ה
ה י ט ל לצרכי סעד

כל אורח בבית אוכל או במלון נדרש לשלט לטובת מועצת העיריה באר שבע ,לפי
חוק עזר לבאר שבע )היטל לצרכי סעד(׳ תשי״ד— ,1954היטל 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.
חייל צבא־הגנה לישראל פטור מתשלום ההיטל כשהוא אורח בבית אוכל או במלון.
ד ו ד ט ן בי מ ז
ראש עירית באר שבע

נתאשר.
כ״ח בטבת תשי״ד) 3בינואר (1954
ישראל רוקח
שר הפנים

)חס (862101

׳פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר ל ב י ת ש ט ש בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות)מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית בית שמש חוק עזר זד,׳.
־

בחוק עזר זה —

.1

•״המועצה״• — המועצה המקומית בית שמש!
״עסק״ — עסק או מלאכה מן הסוגים המפורטים בתוספת!
״עוסק״ — כל העוסק בעסק בתוך אזור שיפוטה של המועצה ¡
״מס״ — מם עסקים מקומי שהוטל על פי חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ •— נשיא המועצה ,לרבות פקיד המועצה שראש המועצה העביר אליו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.
)א( העוסק בתקופה מיום י״ח במיון תשי״ג ) 1ביוני  (1953עד יום כ״ו באדר ב׳
,2
תשי״ד ) 31במרס  (1954או בחלק של התקופה האמורה ,ישלם למועצה מס בשיעור הקבוע
בתוספת! התחיל לעסוק אחרי כ״ה בטבת תשי״ד ) 31בדצמבר  (1953או חדל לעסוק לפני
כ״ו בטבת תשי״ד) 1בינואר  (1954ישלם מחצית המס הקבוע באמור.
)ב( העוסק כאמור באותו עסק במקומות שונים ,ישלם מס בעד עסקו שבכל מקום
ומקום.
)ג( העוסק כאמור בעסקים שונים באותו מקום ,ישלם מם בעד עסק אחד בלבד,
והוא העסק ששיעור המס בעדו הוא הגבוה ביותר.
)ד( התחיל עוסק ,לאחד ששילם את המס׳ לעסוק כאמור באותו מקום בעסק חדש
ששיעור המם בעדו עולה על שיעור המס בעד העסק הקודם ,ישלם את ההפרש תוך שלושים
יום מיום שהתחיל לעסוק בעסק החדש.
1
2

ע״ר  ,1941חום׳  1מס׳  ,1151עט׳ .110
עייר  ,1945חוסי  1מס׳  ,1430עמי .115
קובץ התקנוח  ,420כ״ד ניענט תעי״ד• 28.1.1054 ,

המס ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר "זה ברשומות או מהיום שבו
,3
התחיללעסוק ,הכללפי התאריך המאוחר יותר.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב —
,4
) (1מכל אדם שהוא ,לדעת ראש המועצה ,עוסק ,שימסור לו תוך הזמן 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 המס.
)ב( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן המתקבל על הדעת לכל מקום שבאזור
שיפוטה של המועצה כדי לברר אם עוסקים בו.
אדם שעשה אחת מאלה —
,5
) (1לא מילא אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 4א( תוך הזמן הנקוב בה
) (2הפריע לראש המועצה או מנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ) 4ב(,
דינו — קנס  20ל״י ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנם נוסף  2ל״י בעד כל יום שבו
נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או אחרי הרשעתו
בדיל• ..
הוראות חוק עזר זה לא יחולו על עסק המתנהל על ידי המועצה- .
,6

תשלום הספ
סמכויות
ראש המועצה •

עבירות
ועוגבי!

־

,7

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית שמש )מס עסקים מקומי( ,תשי״ד—1954״.

פטיי
השס

תוספת
שיעורי המם
 .ת י א ו ר המלאכה או העפין
סנדלר
מ ח ל ק גפט
מ ח ל ק קרח
מ ח ל ק הלב
קיוסק
ר ו פ א או מרפא שיניים
מכונית משא
מאפיד,
ירקניה
שירות אוטובוסים
טכסטיל והלבשה
צרכניה או מ כ ו ל ת שמספר לקוחותיהם —
עד 200
 201עד 400
 401עד 600
 601עד 1000 1001ומעלה
סניף בנק
ב י ת לזרושת לקרה
עגלה ע ם ס ו ס
עגלה עם ח מ ו ר
פחח
רוכל נח
׳ ר ו כ ל נע
נגר
חייט
דגים ו ע ו פ ו ת
:

;״י
6
12
12
6
12
18
24

60

12
100
36
24
36
• 48
60
72
12

96

12
3
6
12
4
12
12
12

נתאשר .־
כ״ד בטבת תשי״ד) 30בדצמבר (1953
)חמ (81400
יש ר א ל ר ו ק ח
י שר הפנים
420הובץ התקנות

 ,כ״ד בי1גט תשי״דS1.1954.2 ,

ת י א ו ר המלאכה או העםין
מפעל ייצור חשמל
קבלו — שהיקף עבודתו בל״י —
עד 6000
למעלה מי 6000עד 25.000
למעלה מ־ 25.000עד 50-000
למעלה »־ 50,000עד 100,000
למעלה מ־100.000
תעשיית בלוקים -
צבע
אטליז
מםפרה
קולנוע — שיש ב ו מ ק ו מ ו ת ישיבה —
עד 100
 101עד 200
 201עד • 300
 301״ ע ו 400
 401ומעלה
גלנטריה
אינסטלטור
מזנון — ששטחו במטרים מרובעים —
עד 20
למעלה מ־ 20עד 30
למעלה נד 30עד 40
למעלה 8־ 40עד 50
למעלה מ־50
מונית
v
•
• .
מוסך

־ ל״י
500
12,500
25
100
250
500
12
12
12
12
12
20

...40

70
10O
12
12
12
24
36
48
60

24
24

ש מ ו א ל אבי ע ז ר
ראש המועצה המקומית בית שמש

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק עזר ל ב ת ר ב ד ב ר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
לפקודת התעבורה = ,מתקינה המועצה האזורית ברנד חוק עזר זה:
הגדרות

רשיוז

לאופגיים

וסעיף ) (1) 25ד(

בחוק עזר זה —
.1
״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים שאינם ממונעים בכוח מיכני ן
״המועצה״ — המועצה האזורית ברגר(
״ראש המועצה״ — נשיא המועצה!
״תושב״ — אדם שמקום מגוריו באזור שיפוטה של המועצה ן
״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.
)א( לא ירכב אדם על אופניים באזור שיפוטה של המועצה ,אלא אם יש לו עליהם
.2
רשיון בר תוקף מאת ראש המועצה או מאת דשות מקומית אחרת ,ועל אחורי מושבם
קבועה בצורה נראית לעין לוחיתימםפר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות
מקומית אחרת.
)ב( העובר על סעיף קטן)א> ,דינו — קנם  5ל״י.

בקעה למתן

)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא רשאי ליתן
3
את הרשיון׳ בהתחשב עם הוראות סעיף קטן)ב( ,או לסרב לתתו.
)ב( לא יינתן רשיון ,אלא לאחד שהמבקש המציא תעודה מאת הבוהן המאשרת,
שהאופביים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ובמצאו ראויים לשימוש ,והם מצויירים
בפנס אור קדמי ,ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי* בפעמון ובמעצורים
תקינים.
)ג( התעודה האמורה בסעיף קטן)ב( — תינתן חינם.
)ך> תקפו של הרשיון הוא עד ה־  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של לירה אחת׳ אולם אם הרשיון ניתן
אחדי ה־ 30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

?וחיח־טספר

)א( ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר ,כן יחליף כל לוחית־מספר
.4
מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

דמיון

)ב(
ביטול

.5

השם

.6

בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרה של  250פרוטה.

חוק עזר לברנד)רשיונות לאופניים(׳ תשי״ב— 1951י— במל.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לברנר)רשיונות לאופניים( ,תשי״ד—1954״.
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