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 חוק החשמל, תשיץד—1954
 תקנות בדבר רשיונות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־13 לחוק החשמל, תשי״ד—1954 !, י אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 18 לתקנות החשמל .(רשיונות), תשט״ו—21955 (להלן — התקנות
s העיקריות), תיווסף תקנה זו 

 ״חובת לחתום 18א. (א) בעל רשיון יחתום בשמו על כל מסמך הנוגע לביצוע עבודות

י חשמל ויציין בו את מספד הרשיון [סוגו. . מ ס ? מ  ע

- תכנית המוגשת לאישור, חישוב טכני f - ׳מסמך׳ , ו  (ב) בתקנה ז
 או בקשה לבדיקת מתקן חשמלי.״ \

 2. בתוספת לתקנות העיקריות — ן

t (1) בפרט 1, המלים,׳או חידושו״ — יימחקו 
 (2) הפרטים 2 ו־3 יםןימנו כפרטים 3 ו־4 ולפניהם יווסף

 פרט זה: |

 ״2. בעד חידוש רשיון — חשמלאי עוזר 5
 | מסוג אחר 10״.

 3. לתקנות אלת ייקרא ,׳תקנות החשמל (רשיונות) (תיקון), תשט״ז—1956״.

י ב'נ ט רב כ ד ר  כ״ג בשבט תשט״ז(5 בפברואר 1956) י מ
) .ff7 שר הפיתוח 7 8  >חמ 6

 1 ם״ח 164, ה־טי״ד, עמי 190.

 חוק מם קניה, תשי׳ץ—1952

ק ת לביצוע החו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מס קנייה, תשי״ב—1952 אני מתקין תקנות
 אזיה.

, קרי ״תקנות מס קניה׳-תשי״ג—  1. לתקנות מס מסוייג ומס מותרות׳ תשי״ג—3^219
| ."1953 

 2. בתקנה 23 לתקנות מם קניה, תשי״ג—1953,! במקום תקנת משנה (א) תבוא תקנת
 משנה זו: |

 ״(א) בעד תעודה הניתנת עלי ידי המנהל לענין החוק ישלם המבקש אגרה
 של חמש לירות״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס קניה(תיקון), ו^שט״ז—1956״.

ל ו כ ש י א ו  ח׳ באדר תשט״ז(20 בפברואר 1956) | ל
 >חמ 72338) שר האוצר

 1 ס׳׳ח 110, ת׳עי״ב, עמי 344 ; ס״ח 153, תשי״ד, עמי 113. |

 2 ק״ת 385, ת׳צ)י״נ, עמי 1364. ;

\'• 
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 פקודת המסים (גביה)
 אברזה בדבר תחולת הפקודה על מכם

(להלן — הפקודה), וסעיפים 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה)
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948׳ אני מכריז לאמור«

, או על פי פקודת תעריף המכס וה  1. ״מכס״ — המס המוטל על פי פקודת המכס 3
 פטורים, 41937, לרבות מכס המוטל על פי סעיף 1א לחוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף),

. . . . ׳  תש״ט—51949, .

 ־2. על גביית מכס יחולו הוראות החוק הדן בגביית מסים׳ למעט סעיף 12 לפקודה.
 מכם יהיה מס כמשמעותו בפקודה.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים(מכס), תשט״ז—1956״.

ל ו כ ש  ח׳ באדר תשט״ז(20 בפברואר 1956) לויי א
) שרי האוצר ׳ 7 2 4 0 מ 1 ח ) 

 1 חוקי א״י, ברד בי, פר? ?ל״ז, עמי 1374. י

2, עמי 1:  2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם'

. .  3 ח ו? י א״ י, כרד א', פר? ט״ב, עמי 493. .

 4 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 714, עמי 183. 1

 ? ם״ח 19, ת׳ע״ט, עמי 154 ; ם״ח 103, תשי״ב, עט׳ 264.

 תקנות ההגנה (כספים), 1941
 צו בדבר פטור מהוראות תקנה 4א (1) . י
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א(1) לתקנות ההגנה (כספים), 1941 וסעיפים י 14 (א)

0 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948׳ אני מצווה לאמוד: ) 2 ־  ו

 1. (א) אדם הגד בישראל (להלן — תושב) והוא׳ בשם עצמו או בשם תושב אחר, פטור
ך או טובת הנאה בהם (להלן — ניירות ערך) לתושב ר  מעביר או מסכים להעביר ניירות ע
 אחר, או רוכש או מסכים לרכוש ניירות ערך מאת תושבי אחר, פטור מהוראות תקנה 4א(1)
 לתקנות ההגנה (כספים), 1941׳ ובלבד שאין לשום אדם שאיננו תושב כל טובת הנאה

 בניירות הערך סמוך להעברה או לרכישה או להסכמה כאמור.
 (ב) הוראות סעיף קטן(א) אינן חלות על ניירות ערך שהקרן׳ הריבית או הדיבידנ
.או  דים עליהם משתלמים במטבע'חוץ כמשמעותו־ בחוק בנק ישראל׳ תשי״ד—954^,

 שהברירה בידי המחזיק לדרוש את תשלומם במטבע חוץ.

^ ו ח ת ר י מ  2. צו זוז אינו גורע מתקפה של החלטה שניתנה על ידי שר האוצר או על ידי אדם ש
 שהורשה על ידיו או מטעמו בהתאם לתקנה 4א(1) לתקנות. ההגנה (כספים)׳ 1941.

 3. : תחילתו של צו זה היא ביום י״ט באלול תש״י (1 בספטמבר 1950). תחילה

 4. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה(כספים)(פטור), תשט״ז—1956״. השם

ל ו ג ש י א ו  כ״דבשבטתשט״ז(6בפברואר1956) . ל
. שר האוצר ( m « 722007 

 1 ע״ר 1911, הוש׳ 2, מפי 1138, עט׳ 1380.

, עמי 1. 2 ' ם מ '  2 ע״ר תש״ח, תום׳ א

 3 ם״ח 164, תשי״ד, עמי 192.

 הגדרות

 תחולת הפסודה
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 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג,,מירי״
 (לפי דברי־הטלך־במועצה על ארץ־ישראל,1922—1947)•

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 807 מטר מרובע׳ הידוע כחלקה 215 בגוש 10814
 והרשום בלשכת רישום הקרקעות של חיפה כסוג ״מתרוכה״ לפי שטר 1987 מיום 7 בנובמבר

 1941, מהווה דרך ציבורית(להלן •—הדרך הקיימת^ז

סטלה מאריס, ; ן  והואיל ובתכנית המפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ 870 — שיכו
 חיפה׳ לאנשי צבא.בשירות קבע, המהווה שינוי לתכנית מס׳ 583״, שהודעה בדבר ההרשאה
 לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 274,| תשי״ג׳ עמ׳ 565, נקבע שיש לחסום את

 הדרך הקיימת!

 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך! הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכד ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות
 ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת יינתנו זכויות אל טובות הנאה שהן בעיני

 שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת!

 לפיכך, אני מצווה בתוקף םמכויותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—
 fi 1948 כי הדרך הקיימת בשטח של 807 מטר מרובע תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם בהתאם

 לכך בלשכת רישום הקרקעות של חיפה. |:

ן ז ו ס ר ח נ  כ״אבשבטתשט״ז(3בפברואר1956) . ! פ
) שר המשפטים 7 0 1 3 ט 0 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד ני, עמי 2738; עייר 1939, תום׳ 2 טס׳ 898׳ עטי 381.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1. 2 # . , , _ , . ו

 תקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדפ, תשי׳ח—1948
ת כ ת מ בךם ב  צו בדבר מפקד העו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות־שעת|חירום לגיוס כוח אדם׳ תש״ח—1948 !,
 שהועברה אלי בהתאם לתקנה 11 לתקנות האמורות׳ אני מצווה לאמור:

 מסירת שא5ח י 1. בעל מפעל המעביד עובד במתכת, שקיבל ^זאלון מטעם המפקח הכללי על כוח אדם,

 ישיב עליו תשובות מפורטות, מלאות ונכונות, יחתוע עליו ויחזירו תוך שבעה ימים מתאריך
 קבלתו בדואר־ לפי המען: המפקח הכללי על כוח אדם׳ משרד העבודה, ירושלים.

 השם 2, לצו זה ייקרא ״צו כוח אדם(מפקד העובדים במתכת), תשט״ז—1956״.

ר ב ו ח  י״ד בשבט תשט״ז(27 בינואר 1956) ן מ. ל
 : >חמ 70093) | המפקח י הכללי על כוח אדם

 1 ע״ר חש״ח, תום׳ א' מם׳ 23, עט׳ 62.

 506 ובוניו התקנות 584, י״א באדר תשט״ז, 23.2.1956



 מדוד לסזלטרן מקוםי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
י "י י - צז בדבר מועצות מקומיות • 

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

ד ף י ע ם ח ק י  . 1. בסעיף 7 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3 (להלן —הצו העיקרי), ת
 במקום סעיפים קטנים(א) ו־(ב) יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(א) ביום שיקבע השר לכך (להלן — היום הקובע) תתחיל ועדת הבחירות
 בהכנת פנקס הבוחרים, שיכיל שמותיהם ושמות משפחותיהם של הבוחרים,
- גילם או שנת לידתם, וכתובות מעונותיהם.• סדר הכנת הפנקס ייקבע על ידי

 ועדת הבחירות באישור השר. .
 (ב) לשם הכנת פנקס הבוחרים —

 (1) תשתמש ועדת הבחירות בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם
 התושבים׳ תש״ט—1949 ״, והנוגע לתחום המועצה, זבכל חומר אחר שיגיע

 אליה׳ לרבות בקשות שהוגשו.לה על ידי מעונינים«
 (2) רשאית ועדת הבחירות לדרוש מכל תושב, או מכל בעל או מכל
 מחזיק שימסור לה או לשליחיה> באופן, במקום ובזמןשתקבע, כל ידיעה

 שבידו ושיראה לה או לשליחיה כל מסמך שברשותו.״
 ^ 2, בסעיף 8 לצו העיקרי, בסעיף קטן(א) — תי?וזםעי!»8

) במקום פסקה(1) תבוא פסקה זו: J (1 
 ״(1) ביום הקובע ובמשך ששת החדשים שקדמו לו — היה מקום מגוריו

 ץ י . הקבוע בשטח הכלול ביוש הקובע בתחום המועצה״ 1 י
 ^ יי (2) בפסקה(2), במקום ״יום הבחירות״ יבוא ״היום הקובע״.

 3. בסעיף 9 לצו העיקרי, במקום ״יום הבחירות״ יבוא,׳היום הקובע״. תיקון סעי!* 9
ו!0נ י תיקיו סעי

 4. בסעיף 10 לצו העיקרי — 
 V(1) במקום סעיף קטן(א) יבוא סעיף קטן זה:

 (א) משהוכן פנקס הבוחרים — יונחו העתקים ממנו במשרדי המועצה : .
 ובמקומות אחרים שתקבע ועדת הבחירות.״

) בסעיף קטן (ב), במקום ״העתק הרשימות של אלה אשר זכאים לבחור V (2 
 .למועצה אף על פי שאינם זכאים לבחור לכנסת״ יבוא ״העתק מפנקס :

 הבוחרים״!
\ (3) במקום סעיף קטן(ג) יבוא סעיף קטן זה: | 

 ״(ג) יושב ראש ועדת הבחירות יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר
 הנחת ההעתקים מפנקס הבוחרים ויציין בה שכל אדם זכאי, תוך ארבעה
 עשר יום מיום פרסום ההודעה, לעיין בהעתקים ולסדר לעצמו העתק או

 תקציר ממנו. כן תצויין בהודעה זכות הערר לפי סעיף 11.״ י
.  \ ע״ר 1041, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119. י

 j 2 עייר תש״ח, תום' א' מם' 2, עפ׳ 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עט׳ •178; ק״ת 511, תשט״ו, עמי. 830; ק״ת 525, תשט״ו, עמי 1074; ק״ת

 530, תשט״ו, עטי 1170; ק״ת 532, ומ&ט״ו, עמי 1202.
. ע״ ר ת׳!1*ט, תום' א׳ טסי 48, עמי 164. .  י
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 תיקו! סעיף 11 •5, בסעיף 11 לצו העיקרי, בסעיף קטן(א), בטקום,״לא יאוחד מהיום ה־75 שלפני יום

 : הבחירות״ יבוא ״תוף ארבעה עשר יום מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 10 (ג)״.

י 6... . בסעיף 12 לצו.העיקרי, במקום• סעיפים קטנים.(ד) ו־(ה) יבוא סעיף קטן זה: ^  תיסוו סעי1 ט

 ״(ד) הדיון בעררים ייעשה תוך זמן קצר ככל האפשר: ועל כל פנים יוכרעו
 כל העררים תוך תקופה של עשרים ו^חד יום מתום המועד להגשתם.״

, בסעיף14 לצוהעיקרי— | 7 ^ 1 4 ף י ע ם י , " " י  י

 •- , (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא סעיף קטן זה:
 ״(א) בעל דין־ הרואה עצמו מקוניח על ידי החלטה לפי סעיף 12, זכאי
 לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור .שיפוטו נמצא תחום

 המועצה.״

 (2) במקום סעיף קטן(ב) יבוא סעיף קטן זה:

ם ניתנה בפני א  ״(ב) הערעור יוגש תוך עשרה יטיס מיום ההחלטה —
 — תוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו
 ועדת משנה על החלטתה, אלא שמותך

 המערער! ואם ניתנה, שלא בפניו
י •הודעה של ועדת הבחירות או של  י •

 להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה.״
 (3) במקום סעיף קטן(ה) יבואו סעיפינ^ קטנים אלה:

. - ו , . . . 

 ״(ה) בית המשפט יפסוק בערעור תוך עשרה ימים מיום הגשתו: לא
 הספיק לפסוק תוך הזמן האמור, לא יעכב הערעור את הבחירות.

 (ו) הודעה על פסק דינו של בית המשפט תישלח על ידי הרשם בלי
I דיחוי לועדת הבחירות.״ 

ח םעיי 0* 8, בסעיף 16 לצו העיקרי, במקום סעיפים קטני!ם (ג), (ד)׳(ה) ו־(ו) יבוא סעיף קטן זה: ס י  ת
i 

 ״(ג) פקיד הבחירות יקבע, בהסכמת ועדת הבחירות׳ את מספר תחנות הקלפי
 ; (בתקנון הבחירות — התחנות), מקומר, של כל תחנה והשטח שאלה שכתובת

 מעונותיהם, כרשום בפנקס הבוחרים, דלו בתחומיו, יצביעו בה: שטח זה יהיה
 רצוף והתחנה תימצא בתוכו, אלא אם לסיבות מיוחדות יחייבו לנהוג אחרת.״

זו: 2 * 9. בסעיף 20 לצו העיקרי, בסעיף קטן(א), ב^קום פסקה (2) תבוא פסקה. 0 1 י ע ם ! ו ק י  ת

 ״(2) שעות ההצבעה שיהיו, בלי הפסק, ¿־7 בבוקר עד 11 בלילה׳ ואילו במועצה
 שבה מספר בעלי זכות בחירה אינו ז$ולד, על 350,— משעה 8 בבוקר עד
 שעה 9 בערב׳ ובלבד שאם הגיע בוחר!לתחנה תוך שעות ההצבעה, הוא רשאי

 להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו׳ עד ^הרי גמר שעות ההצבעה״.

 השם ^ 10, לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס׳ 3), תשט״ז—1956״.
 ן. י •

 כ׳ בשבט תשט״ז(2 בפברואר 1956) |
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש ! י י  >חט 8011) י

 ! שר הפנים
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<  פקודת המועצות המקומיות, 1941 ׳
"  חוק עזר לקרית-שמונה בדבר הוצאת אשפה י

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה המועצה
 המקומית קדית־שמונה חוק עזר זה ?

ת רו י  1. בחוק עזר זהj — הג
 ״בנין״ —י בית, צריף, מחסן, צדיפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע

 שמשתמשים בה או.שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה׳ כחצר או לצורך אחד ולמעט י
 בית מלאכה או אורווה; •

 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכת ועובדים בו למעלה מארבעה
 אנשים ובכלל זה כל בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד ועם בית

 המלאכה ו

 ,׳אורווה״ — לרבות רפת, לול׳ מכלאה׳ דיר וכן כל מקום שמחזיקים בו סוסים, חמודים,
 פרדים או בהמות אחדות ומשתמשים בו יחד עם אורווה ו

 ״אשפה״ י— לרבות עיירי' מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים׳ עלים, אפר,
 פירות או ירקות ופסלתם, קליפות׳ קופסאות, סמרטוטים ודברים אחדים העלולים

 לגרום לכלוך או אי נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין ז

! י  ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה« '

•i ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה ולא זבל 

ז  ׳.בעל״׳ ״מחזיק״ — כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—21950

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדית־שמונה ו י

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה: אותו להיות מפקח וכן אדם שהמפקח העביר אליו
 את סמכויותיו לפי חוק עזר זה. י

י אשפה  2. (א) בעל בנין חייב להתקין בחצרו כלי אשפה לפי הודאות המפקח בנוגע לצוךה, מ
 לגודל, לחומר, למספר, למקום ,ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב

 תקין ולתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה,אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי האשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

 3״- (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין'כלי קיבול לזבל או לפסולת זב? ופפולת
 לפי הודאות המפקח •בנוגע לצורה, לגודל, למספר׳ למקום ולשאר תנאים שיקבע המפקח,
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחדים׳ הכל לפי דרישת המפקח

 ובתוך הזמן שיקבע.
ך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים ם זבל או פסולת אלא לתו ד א ם י ש י א  (ב) ל

 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמרי בנין. .' .,.

 1 ע״ר 1941, תוס' 1 מם׳ 1154, 'עט׳ 119.

 2 ק״ת 127, תשי״א, עטי 178.
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 4. לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר, בשום דרך׳ אשפה, זבל או פסולת
 מבנין, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא.לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א). ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, לחלוטין
 או לתקופה מסויימת, או לכלול בו תנאים׳* להוסיף עלןהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו-ץ
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת ו

- (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אש!פה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי!ההובלה׳ צורתם, גדלם ומבנם!

 י (4) תקופת ההיתר. | ־

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על !ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או;פסולת בשעות שיקבע המפקח,

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או:המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי אשפה או לכלי קיבול אחרים ,כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה. . : י

 7. (א) המפקח דשאי להיכנס לכל בנין׳ אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה. י 1

 (ב) לא מילא בעל בנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח
 לפי סעיפים 2 איו 3, דשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע.מאותו

 בעל או מאותו מחזיק. !

 ׳8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדןן, אם. נמסרה לידי אדם שאליו היא
 מכוונת, או במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אדם
 •מבני משפחתו הבוגרים, אזי; לידי כל אדם בוגד העובד או ׳המועסק שם, או אם נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים

| הנכס שבו דנה ההודעה. י  או הידועים לאחרונה, או שהוצגה במקום בולט ע

. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ ז־ינו.— קנס עשרים לירות, ואם עבר 9 
 על הוראות הסעיפים 2 או 3׳ והמפקח השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה העבירה
 נמשכת׳ דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום עיבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשאתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא. ״חוק עזר לקרית־שמונה (הוצאת אשפה)׳ תשט״ז—1956״.

 העברת אשפה

 מתן היתד

 זכות כניסה
 ׳56 פועלי

 המועצה

ות המפקח י  סמכו

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השס

י ר ז ד נ ש  א
 נתאשר. . ראש המועצה המקומית קרית־שמונה,

 י״א בשבט תשט״ז(24 בינואר 1956)
 (חט 85293)

ל ב ר ־ י;ה ו ד ד. א ר ש  י
 שד הפנים!

 קובץ התקנות 584, י״א באדר תשט״ז, 23.2.1950

 הודפס ע״י המדפים הממשלתי
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