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 פקודת פקידי הממשלה(שינוי תארים), 1940

יימים ת טסו ר ט ש ם סל קציני מ ה י ר א ר שינוי ת ב ד ־ ב ע ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 11940י,
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—21948, הנני מודיע

 לאמור:

 ׳עינוי ת!אר . 1. בסוד א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים}, 1940, יווספו

 התארים: ״עוזר מפקח מחוזי״, ״סרגינט״ ו־״קורפורל״, ולצדם, בטור ב׳ של התוספת,
 יווספו התארים: ״פקד״, ״סמל ראשון״ ו־״סמל שני״.

 חשם 2. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תאריהם של קציני משטרה מסויימים,
 תשי״ט—1958׳/

 כ״ז בחשון תשי״ט(10 בנובמבר 1958)
ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  >וופ»84ד< ד

 ראש הממשלה

 1 עייר 1540, תום׳ 1 מם' 005נ, עט׳ 40.

 2 ע״ר תע״וו, תום' א' משי 2, עש׳ 1.

 פקודת הדמ, 1937

ת רשיון לדיג ר ג א ר מ ר פטו ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 ג
 סדרי השלטון והמשפט, תש״ה—21918, אני מתקין תקנות אלה:

, בתקנת משנה (3), במקום ״רשיון דיג למים פרטיים ה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הדיג, 1937 3 נ 1 י מ ת ! מ  ת

 פטור מאגרה״ יבוא ״וכן אינו רשיון דיג הניתן לנציג דיפלומטי או קונםולרי של מדינת
 חוץ כמשמעותו בסעיף 3 לתוספת לחוק המכס, הבלו ומם הקניה (ביטול פטור מיוחד),

 תשי״ז—1957 *, שהוכרו על ידי שר החוץ בתור שכאלה״.

 ד,עט 2. לתקנות אלה ייקרא *תקנות הדיג(תיקון), תשי״ט—1958״.

 כ״א בחשון תשי״ט (4 בנובמבר 1958)
ז ו ש ל י ד  (חט73870) ק

 שר החקלאית

 1 ע״ר 1937, תופ׳ 1 מם׳ 667, עטי 137.

 י ע״ר תע״וז, הופ' א׳ הם׳ 2, ע«' 1.
 3 ע-יר 1937, תום׳ 1 סם׳ 3&6, עטי ק״וז 15, ת׳ע״ט, עמי 198; ק״ת 340, תשי״נ, עפ' 789.

 * ם״דו 232. ה׳עיי״ז, עמי 141.
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 פקודת מס הבולים
ר עינוגים מסויימים ממם בולים  צו בדבר פטו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (ג< לפקודת מם הבולים!, אני מצווה לאמור:

ח פעי!־ 1 ק י , ת ׳  1. בסעיף 1 לצו מם הבולים (עינוגים} (פטור) (מם׳ 26}, תשי״ח—1958 2, בטור ב
 לצד ״הצגות התיאטרון ״׳פיקולי די פדרקה׳״/ במקום ״ועד יום ו׳ בתשרי תשי״ט

 (20 בספטמבר 1958)״ יבוא ״ועד יום י״ג בכסלו תשיי׳ט (25 בנובמבר 1958)״.

Dam ,«2. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים)(פטור) (מסי 26) (תיקון), תשיי־׳ט—1958׳ 

ל ו כ ש י א ו  ב׳-׳ובחשוןתשי״ט(9בנובמבר1958) ל
< י שר האוצר ז 2 3 0 2 מ ה ) 

 1 חוקי א״י, כרך כ׳, פרה ק5״ג, עמי 1302; 0"וז 235, תשי״ז, עשי 187.

 2 ק״ת 817, תשי״ח, עט׳ 1745.

 פקודת מס הבולים
 צו בדבר פטור עינוגים מסריטים ממם בולים

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5} (ג) לפקודת מס הבולים ג

 1. כרטיסי כניסה להצגות תיאטרון ״אולימפית״ פטורים ממם, פמיר

 2. תחולתו של צו זה היא מיום י״ד בחשון תשי״ט (28 באוקטובר 1958) ועד יום י״ט תתו^ה
 בניסן תשי״ט (27 באפריל 1959).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הבולים(עינוגים)(פטור)(מסי 4}, תשי״ט—1958״. _ חעט

ל ו כ ש י א ו  כ״ובמעוןתשי׳׳מ(9בנובמבר1958) ל
« שר האוצר c n 8802< 

ו 2; 3רק ק5״ג, עט׳ 1302; ם״ח 235, תשי״ז, עמי 187. ר  1 חוסי אי׳י, נ

 פקודת מס הבולים
 צו בדבר פטור עינוגים םםוייטים ממם בולים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (ג) לפקודת מס הבולים •י, אני מצווה לאמור:
 1. כרטיסי כניסה לקונצרטים שנערכו על. ידי הקונסרבטוריון למוסיקה בחיפה 2סיר

 ושמחירם לא עלה על שתי לירות, פטורים ממס. •
 2. תחולתו של צו זה היא מיום י״ט בתמוז תשי״ה (7 ביולי 1958) ועד יום ב׳ בתמוז תחולה

 תשי״ח (8 ביולי 1958).
 3. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים)(פטור)(מם׳ 5), תשי״ט—1958״. ה׳עפ .

 כ״ו בחשון תשי״ט(9 בנובמבר 1958) ל ו י א ש כ ו ל
a שר האוצר m  >חט 2

 1 חוקי 8״י, בדד ג׳, פרק ק5״נ, עמ׳ 1302; סייח 235, תעי״), ע0' 187.
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 פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
י תעריף), תש״ט—1949 ו נ (שי לו נ  חוק מסי מכס ו

 צו בדבר שינויים בתעריף המכש

י׳ הסעיפים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 1
 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 =, וסעיף 1 לחוק מסי מכס

 ובלו(שינוי תעריף)/ תשייט—3:1949, אני מצווה לאמור:

 הה5פת 1, בתוספת 4 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, בסימן א׳ 5 (להלן — סימן אי),

ם במקום הפרטים 3, 7, 50, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 79א, 104,83,80, 129,128,124,123, י ט י  פ

 132, 132א, 136, 133, 140, 141, 143, 145, 162א, 167, 167ב, 167ג, 170, 171, 172, 173,
 174, 175, 178,176, 178א, 178 ב, 186 ו־600, יבואז פרטים אלה:

ס כ מ  ה

 ?פיערד

ר ו ע י  ש

 פרוטה
 היהירה

J ר ו א י ת  ה
 פרט

 3 שעועית ק״ג 3
 7 חומצה ק׳יג 400

 50 ביצים בקליפה ב.א. 1
 72 שקדים בקליפות 7ךג 1500 + 35%
 73 ערמונים (Chestnuts) ק״ג 1600 + 35%
35% + 12Ú0 74 אגוזי קוקוה בקליפות לףג 
 76 אגוזי לוז (Hazelnuts) בקליפות ק״ג 3000 + 35%
 77 אגוזים מסוג "Walnuts" בקליפות ק״ג 3300 + 35%

 78 אגוזי מאכל בקליפות, שלא פורשו במקום אחר,
 לרבות בלי קיבול פנימיים ?דג 3000+ 35%

 79 אגוזים מםוג"Walnuts" בלי קליפות, לרבות כלי
 קיבול פנימיים ק״ג 4800 + 35%
 79א שקדים בלי קליפות, לרבות כלי קיבול פנימיים ק״ג 4100+ 35%

 80 אגוזי מאפל בלי קליפות, שלא פורשו במקום אחר,
 לרבות כלי קיבול פנימיים יד׳ג 4600+ 35%
 83 שומים ק״ג 2300+ 35%

 104 פתיתי תבואות למאכל, לרבות
 "Corn Flakes", "Quaker Oats" לףג 6000+ 35%

 123 קקאו להיחה (קדבדטורה) בלתי ממותק ק״ג 4500
 124 אגוזי קוקוס טחונים או מיובשים ק״ג 2750+ 35%
 128 קליפות קפה ק״ג 6500+ 35%

 129 מליחים(Herring) במי מלח נ
 (א) שמנים מסוג "Matjes" ק״ג ברוטו 600+ 35%

 (ב) אחרים ק״ג ברוטו 4

 1 ע ״ר 1937, תום׳ 1 0=׳ 714, עטי 183.

 2 ע ״ר חע״ח, תיכ׳ א׳ מכי 2, עמ׳ 1.

, תיע״מ, ׳$ט׳ 154. n 1 3  H 3 ״
י ״ת 750, השי״וז, עם׳ 300. ס 4 

 5 י ״ת 820, תשי״ח, עס׳ 1786.
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 שיעור תמכם

 פרוטה j 5פי ערד
ר היחידה ו א י ת  הפרט ה

 132 דגים בקופסאות, לרבות כלי קיבול פנימיים:
 (א) שימורי דגי אילתית ושימורים אהריס מסוג

 ״לקם/ לרבות בלי קיבול פנימיים ק״ג 5000
 (ב) שימורי־ דגים אחרים, לרבות כלי קיבול

 פנימיים —
 (1) שמשקלם פחות מ־3 ק״ג ק״ג 3000
 (2) שמשקלם 3 ק״ג ומעלה ק״ג 1500

 132א דגים שרויים בציר או במי מלח, למעט מליחים,
 שלא פורשו במקום אחר ק״ג ברוטו 1100

 136 מישמשים מיובשים ק״ג 3250+ 35%
 138 תמרים מיובשים או דחוסים:

 (א) בלי גלעינים ק״ג 1200+ 35%
 (ב) עם גלעינים ק״ג 900+ 35%

 (ג) ארוזים בחפיםות של פחות מ״500 גרם, לרבות
 כלי קיבול פנימיים ק״ג 1400+ 35%
 140 שזיפים מיובשים ק״ג 2300+ 35%
 141 צימוקים ק״ג 2500+ 35%
 143 פירות מיובשים או דחוסים, שלא פורשו במקום אחר ק״ג 3500+ 35%

 145 פירות משומרים, בסוכר או בסירופ, לרבות כלי
 קיבול פנימיים:

 (א) בקופסאות שמשקלן ברוטו יותר מ־750 גרם ק״ג 1000+ 100%
 (ב) בקופסאות שמשקלן ברוטו אינו עולה על 750

 גדם ק״ג 2000+ 100%
 162א כבושי מנגו ק״ג 600+ 35%
35% +230O 167 זרעי דלעת ק״ג 
 167ב זרעי פרג ק״ג 3000+ 35%
 167ג זרעי כרוויה (Caraway) ק״ג. 2600+ 35%
 170 פעפועין (Cardamon) ק״ג 15000 +35%
 171 קינמון (Cinnamon) ק״ג 4500+ 35%
 172 צפורן (CWes) ק״ג 7500+ (35%
 173 כמון (Cumin) ק״ג 3000+ 35%
 174 שרף מםטיכי(Mastic) ק״ג 7000+ 35%
 175 פלפל (Pepper) ק״ג 4700+ 35%
 176 פימנטו (Pimento) ק״ג 6500+ 35%
 י 178 כרכום(Turmeric) ק״ג 3400+ 35%

 178א גיינג׳ר (Ginger) ק״ג 6300+ 35%
 178ב אגוזי מוסקט ק״ג 12500 + 35%

 186 סכרין, לרבות המרים בעלי תכונות או שימוש דומים ק״ג 1000+ 100%
 600 חינה (כופר = Henna) ק״ג 1800+ 35%".
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 חיהוז פרטים 2. בסימן א/ בפרטים 11 (א), 47 (א), 48, 53 (א), 84 (א), 153 (א), 154 (א) ר155(א)

' יימחק ״וניתנו על טובין שאינם מיועדים לחלוקה לאוכלומיה לפי מנות קצובות״. (  °48*4א*!א
 84(»), 153(א),

 154(») ו־155(א)

ט 131 3. בסימן א/ בפרט 131 — ו  תיקון פ

 (1) במקום סעיף (ג) יבוא סעיף זה:

ר ד!טבם עו  שי
 ״ י

ר היחידה ו א י ת  מפרט ה
 פרוטח לפי ערד

 ״(ג) פילה (Fillet) של דגים קפואים' פטור״.
 (2) אחרי סעיף (ג) יווםפו סעיפים אלה:

 ״(ד) דגימ מסוג ״סוריק״ ק״ג 1000
 (ה) דגים קפואים אחרים ק״ג 400".

."1500 

3000 
35% +4300 
35% +5500 
35% +2000 
35% +4500 

."35% +.2000 

 תיקו! פרט 30! 4. בסימן אי, בפרט 139, במקום סעיף(ב) יבוא סעיף זה:

 ״(ב) הארוזות בצורה אחרת ק״ג

 הוספת פרטיט 5. בסימן א׳ יווםפו פרטים אלה:

 ״123א קקאו לטיחה (קוברטורה) ממותק וממרחי קקאו ממו
 תקים דומים ק״ג
 137 תפוחי עץ מיובשים ק״ג
 180 לימונים מיובשים ק״ג
 180א סחלב ק״ג
 291א שושנים מיובשות ק״ג
 291ב פרחים מיובשים, שלא פורשו במקום אחר ק״ג

 6. לצו זה ייקרא ״צו תעריף המבס והפטור(תיקון התוספת מם׳ 31), תשי״ט—1958״.

ל ו ב ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ד׳ בכסלו תשי״ט (16 בנובמבר 1958)
(72S01 חס) 

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 (לפידברי־המלך־במועצה על ארץ־יעראל, 1922—1947)

 הואיל ושטה הקרקע המשתרע על 7853 מטר מרובע, הידוע כחלקות. 5, ו־10 בגוש
 7165 והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תליאביב־יפו כסוג ״מתרובת״ לפי שטר מם׳

ך ציבורית(להלן — הדרך הקיימת) 5 ר  7254 מיום 28 בספטמבר 1943, מהווה ד
 והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ח/46 — חלקי גושים 6990, 7070,
 7165 — אגף השיכון״, שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט

 הפרסומים 548, תשי״־ז, עמי 1189, נקבע שיש לחסום את הדרך הקיימת!
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 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת הדרך הקיימת מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לבך שבמקום הזכויות או
 טובות־־ההנאה שהיו נהנים מזק לפנים בדרך הקיימת, יינתנו זכויות אז טובות־הנאה שהן

t בעיני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת 
 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 •י והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 תש״ח—1948 ־, כי הדרך הקיימת בשטח של 7853 מטר מרובע, תיהפך לסוג ״מירי״

 ותירשם בהתאם לבך בלשבת רישום הקרקעות של תל־אביבייפו.

ן ז ו ס ר ח נ  כ״ח בחשון תשי״ט (11 בנובמבר 1958) פ
 >חמ 70130) שר המשפטים

/ עטי 2738; עייר 1030, תופי 2, טם׳ sos, עטי 331,  1 הוקי א״י, כרד נ

 2 עייר תע״ח, תום׳ א׳ מסי 2, עטי 1.

 מרוד לסלמון מקומי
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ת אל־נזירה י מ ו ק מ ר המועצה ה ב ד  צו ב

ת המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א) עצו דת המו ף 2 לפקו סעי . י  בתוקף סמכותי לפ
ר: י מצווה לאמו , אנ ן והמשפט, תש״ח—1948 2  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטו

, במקום פרט (מב)*, יבוא 8 ״א-1950 ות (א), תשי מי ת המקו עצו ספת לצו המו  1. בתו
: ה  פרט ז

ת אל־טירה! מי  >מב< המועצה המקו
: ו׳ בניסן תשי״ב(1 באפריל 1952) ! ה ת מ ק  תאריך ה

: ה צ ע ו מ  תחום ה
 (1) גושים וחלקות רישום קרקע >ועד בכלל):

ד 7766, 7771 עד 7776, 7779 עד 8058,7783 — ד 7762, 7764 ע  ־הגושים: 7760 ע
Í בשלמותם 

ה הערוכה פ מ ד 9 וחלק מחלקה 24 (דרך) כמםומן ב ט להלקות 1 ע ר  7732 פ
״ט ז בחשון תשי ״ ים ביום ט ד שר הפנ ה 1:10,000 והחתומה בי ד י  בקנה מ

 (30 באוקטובר 1958) (להלן בפרט זה — המפה) ו
ט לחלק מהלקה 11 כמםומן במפה ¡ ר  7733 פ

ט לחלקות 28 עד 31 ! ר  7763 פ
ל; לת הברז ת למסי ד 34 וחלק מחלקה 30 מזרחי  7767 פרט לחלקות 31 ע

ט לחלקה 1 ! ר  7769 פ
! ה פ מ ד 10 כמםומן ב ת 8,6 ע ט לחלקות 1 עד 5 וחלקי חלקו ר  7770 פ

! ה פ מ ט לחלקות 54,53 וחלק מחלקה 55 כמסומן ב ר  7778 פ

 * עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
 2 עייר ת־ש״ח, תום׳ א׳ DC' 2, עטי 1.

 3 ק״ת 127, תש י ״א, עש׳ 178.
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 החלקות: 16 עד 20, 22 וחלקי החלקות 42,21 כמםומן במפה בגוש 7754 ;
 1 עד 24, 26, 27, 52, 54, 55 וחלקי החלקות 25, 53 כמםומן במפה

 בגוש 7758:
 1 עד 7 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה בגוש 17768

 2 עד 13 בגוש 7777 ;
 36 עד 39׳ 41, 42, 44 עד 56,47 וחלקי החלקות 35,34, 43, 48, 50 עד

 52, 59, 60 במסומן במפה בגוש 7784 !
 (2) השטח המותחם על ידי הגושים: 7774, 7775, 7776, 7779, 7780, 7781.״

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות(א)(תיקון), תשי״ט—1958״.

ה ד ו ־ י ה ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 ט״ז בחשון תשי״ט (30 באוקטובר 1958)
(son חט) 

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ת מעלה־חגליל רי ו ר המועצה האז ב ד  צו ב

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

, בפרט (לד),  1, בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
/ במקום שם הישוב ״פקיעין״ יבוא ״פקיעין הדשה״.  בטור א

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה הגליל, תיקון),
 תשי״ט—1958״.

 תיקו!
 !רם (5ר)

 השם

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  ט״ז בחשון תשי״ט (30 באוקטובר 1958) י
m( ר הפגים ש 1 )sot 

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מהי 1154, עמי 119.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מכי 2', עס׳ .1.

 3 ?״ת 797, תשי״ח, עס׳ 1256.

 פקודת העיריות, 1934

ת מים ק פ ס ר א ב ד  חוק עזר דבאר־שבע ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 934!!, מתקינה מועצת עידית
 באר־שבע חוק עזר זה:

. בחזק עזר זה —  הנהרות 1

 ״מפעל מים״ — באר, בריכה, מנהרה, תעלה וםכר, מבנה ומיתקן, המשמשים לשאיבת
 מים, אגירתם והעברתם, והמהווים יחידה משקית אחת, למעט רשת פרטית 5

 ״רשת פרטית״ — אביזר או מכשיר אחר, למעט מדימים, המצויים בנכס והמשמשים
 לאספקת מים לאותו נכס!

 עייר 1934, תום׳ 1 םס׳ 414, ע0' 1.

 318 קובי! התקנות 844, ח׳ בכםלו תשי״ס, 20.11.1958



 רש י ה ?הקמת
 מפעל מים
 ולהפעלתו

 חיבור
 לטפעל מים

ת  דעת פרטי

 אגרת הנחת
 צינור מיש

 רכישת מד־מים
 והתקנתו

 ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, שסתומים, מסננים ותאי בקורת,׳
 ״מד־מים״ — מכשיר שחובר לרשת פרטית לשם מדידתה וקביעתה של כמות המים

 המסופקים לנכס:
 ״נכס״ — בנין או חלק ממנו או קרקע תפוסה או פנויה 5

 ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של העיריה, לרבות פקיד אחר שנתמנה לענין חוק עזר זה על
 ידי העיריה למלא, את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם* ואם ניתן רשיון להקים מפעל

 מים או להשתמש בו בהתאם לסעיף 2 — בעל רשיון לגבי מפעלו!
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית!

 ״העיריה״ — עירית באר ־שבע!
 ,,דשיה שרברב״ — רשיון שניתן לאדם על ידי ראש העיריד׳ לבצע עבודות שרברבות

 ברשת פרטית.
 2. (א) לא יקים אדם בתחום העירית מפעל מים ולא ישתמש במפעל מים קיים, אלא לפי

 רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.
 >ב) תקפו של הרשיון הוא לשנה מיום נתינתו.

 (ג) המחזיק במפעל מים ביום פרסום חוק עזר זה ברשומות ורוצה להשתמש בו, חייב
 להגיש לעיריה, תוף ארבעה עשר יום מיום הפרסום האמור, בקשה לרשיון.

 (ד) בעד מתן רשיון לפי.סעיף זה ישלם המחזיק במפעל מים לקופת העיריה אגרה
 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ה) הוראת סעיף קטן(ד) לא תחול על —
 (1) המחזיק באר המספקת מים למשק חקלאי שלו בלבד;

 (2) תאגיד המחזיק במפעל מים המספק מים לחבריו בלבד ורק לצרכי משקיהם
 החקלאיים של חבריו,

 3. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים לא ייעשה אלא על ידי המנהל.
 (ב) בעל נכס הרוצה בחיבור רשתו הפרטית למפעל מים יגיש למנהל נקשה בצירוף

 מפה של אותה רשת.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס לקופת העיריה:

 (1) אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות חיבור לפי חשבון שהגיש המיהל.

 4. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה דשת פרטית ליי״י־״ א* יסידנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך התיקונים התכופים הדרושים להזרמת מים סדירה,

 אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
 (ב) לא ישתמש בעל נכס להתקנת רשת פרטית, לתיקונה, לשינויה או להחלפתה,

 אלא באביזרים שמידותיהם וסוגיהם נקבעו על ידי המנהל.
 (ג) המנהל רשאי להורות על החלפת האביזרים. הורד. המוהל באמור, לא יחולו
 הוצאות ההחלפה על הצרכן, אלא אם כן האביזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע

 את פעולתו התקינה של מד־דמים.
 5. בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת רשת פרטית מחוברת למפעל מים — הגובל
 קטע רחוב י שבו הניחה העיריה צינור מים, ישלם לעירית אגרת הנחת צינורות בשיעור

 שנקבע בתוספת.

 6. (א) לא יתקין אדם מד־מים, לא יתקנו ולא יבצע בו שינוי אלא אמ הוא מנהל.
 (ב) המנהל רשאי לדרוש בכתב מצרכן שירכוש מאת העיריה או באמצעותה מד־
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 מים עם אביזרים לשם התקנתם על ידי המנהל. הצרכן חייב למלא אחדי הדרישה האמורה
 תוך עשרים יום, לא מילא הצרכן אחר הדרישה תוך התקופה האמורה, רשאית העיריה
 לרכוש מד־ מים לשם התקנתו על ידי המנהל ולגבות מהצרכן את תמורתו של מד־המים

 והאביזרים בהתאם לחשבון.
 (ג) בעד התקנת מד־מים ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד< ילא דרש המנהל מצרכן לרכוש מד־מים כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל
 להתקין את מד־המים ולחייב את הצרכן בדמי שכירות חדשיים בשיעור שנקבע בתוספת.
 >ד.) בעד בדיקת מד־מימ ישלם צרכן אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. בעד תיקון
 כד־מים ישלם צרכן אגרה הדשית בשיעור שנקבע בתוספת אם מד־המים תוקן על ידי

 עובד העירי־ או את הוצאות התיקון אם מד־המים לא תוקן על ידי עובד העיריח.

ית מים 7. (א) בעד אספקת מים לנכס ישלם המחזיק בו לקופת העירי־ אגרת מיס בשיעור  אנ

 שנקבע בתוספת.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרת מים בעד המים שהשתמשו בהם

 להשקאת גנים, לניקוי חצרות, או לכל שטח מסביב לבנין, על ידי בעל הנכס.
 (ג) לא פעל מד־המים כהלכה במשך תקופה מסויימת, רשאי המנהל לחייב את
 הצרכן בתשלום בעד כמלת מים שיקבע אותה לגבי אותה תקופה לפי התצרוכת הממוצעת
 במשך ארבעת החדשים שקדמו לאותה תקופח ובמשך תדשיים שלאחריה או לפי אותה

 התקופה בשנה הקודמת.

ם 8. (א) המנהל רשאי, באישור העיריה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה לאספקת  אםפקתמי

ה מים ולקבוע בו תנאים. ״  ת

 (ב) היחה סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזה.

ת 9־ המנהל רשאי, באישור העיריה, לחייב צרכן בעל רשת פרטית להפקיד בקופת י נ ו  בי
 העירי־ פקדון להבטחת תשלום אגרת המים בסכום שלא יעלה על התשלום בעד צריכת

 המים המשוערת של הצרכן במשך שני חדשים.

 מו?ד הת־&5ופ 10. (א) אגרת מים תשולם מראש בראשון לכל חודעו! אולם אם היתה אספקת המים
 לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישה לכך מאת העיריה.

 >ב) בעד אספקת מים לצורך בניה ישולם עם מתן הרשיון לאותה בניה על חשבון
 האגרה סכום שייקבע בהסכם עם המנהל ? אולם כל עוד לא התחילו בבניה רשאי גזבר
 העיריה להחזיר חלק מהסכום האמור שלא יעלה על 80% מהסכום ששולם כאמור, אם

 נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתי הרשיון.
 (ג) התשלומים או האגרות שלא נקבע להם בסעיף זה מועד'לתשלום יש לסלקם

 תוך ארבעה עשר יום מתאריך מטירת הדרישה לכך על ידי העיריה.

 פטור 11. (א) הוראות סעיפים 7 1י9 לא יחולו על אדם שהעיריה אישרה אותו כמחוסר

 אמצעים.
 (ב) העירית רשאית לפטור מוסד צדקה, בריאות, סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות

 או ספורט מתשלום לפי סעיף 7, כולו או מקצתו.
 (ג) הוראת םעיף 9 לא תחול על מוסד שהעידיה אישרה אותו כמוהד צדקה, בריאות,

 סעד, חינוך, דת, תרבות, אמנות או ספורט.
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ן ״ ניתוק החיביי • כ ר צ ה ב ר ת ל י ה נ מ ) ה א  2!י (

 (1) שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בחפ לפי חוק עזר זה ג
 (2) שהשתמש במים שברשותו שלא לצרכי בית או שלא לצורך שקבע המנהל!
 (3) שמיתקני המים שברשותו אינם תקינים ומשום כך המים המסופקים לו מת

 בזבזים או עלולים להתבזבז גם בלי שימוש,
 (4) שזיהם או הניח לאחר לזהם את המים בכל דרך שהיא ובמיוחד על ידי אי־

 תיקון מיתקני המים שברשותו.
 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי ה^נהל, בתום שבעה ימים מיום מםירת ההת־
 ראה לידי הצרכן לפי סעיף קטן(א)(1) ו־(2) ובתום שלושה ימים מיום מסירת התראה לפי
 סעיף קטן >א)(3) ו־(4<, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בחזקתו

 של אותו צרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
 (ג) חיבור שנותק לפי סעיף קטן(ב< לא יחודש אלא לאחר תשלום הסכומים המגיעים
 מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים באמור,

 הכל לפי הענין, ולאחר תשלום נוסף של אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

י ! : ש ד י ד י ז  13« (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי סעיף 12 (ב) לא יחודש אלא לפי היתר בכתב ;
 שנותק

 מאת המנהל.
 (ב) ! חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור'בסעיף קטן(א),

 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפר.

ת הפפקת מים ש ר ו ב ם א י מ ל ה ע פ מ  14. (א) בשעת חירום, או במקרה של צורך תכוף בתיקונים ב
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך ובתכיפות הדרושה, לנתק, לעכב או להפסיק את

 אםפקת המים, כולה או מקצתה.
 (ב< השיטוש בסמכויות לפי סעיף קטן(א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתש־

 לומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.
 (ג) חלפה הסיבה לניתוק, עיכוב או הפסקת אספקת מים כאמור בסעיף קטן (א),

 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותקה.

 15. (א)י המנהל רשאי להיכנס לכל גבם בשעות שבין 8.00 ל־17.00 ובשעת חירום _ רשות צניפה
 בכל זמן סביר — על מנת —

 (1) להתקין מד־מים, לתקנו, לבדקו, להוציאו או להחליפו וכן לבדוק, לתקן,
 לשנות, לסלק, למדוד, או להניח מחדש צינור, ברז או שסתום וכיוצא כאלה

 (2) ! לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מיס, או לברר את כמות
 המים שסופקה לצרכן.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א),

י השימוש בטיפ כ י צ  16. (א) לא ישתמש אדם במים ולא יניח לאחד להשתמש במים שברשותו אלא ל
 בית או לצורך שקבע המנהלי

ז אדם מים ולא ישתמש בהם לרעה ולא יניח לאחר לעשות כאמור. ב ז ב  (ב) לא י
 (ג) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא ירשה להכניס
 לתוכו בעל חיים או הפץ, ולא יעשה בו בל מעשיה העלול לגרום לזוהמה או הפרעה לאספקת

 . מים.
 (ד) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יניח לאחר להשתמש במים שברשותו

 לצרכי השקאה אלא בשעות שייקבעו על ידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום העיריה.
 >ה< לא יטפל אדם, למעט מנהל, במד־מים ובמיתקנים המובילים את המים למד המים.
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 17. . לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחד — פרט לאדם שנותקה,
 עוכבה או הופסקה לו אספקת מים, לפי סעיף 12 (ב) אם לא סילק במועד הקבוע את
 הסכומים שהוא חייב לפי חוק עזר זה, או לפי סעיף 14 —אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 18. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל, או מקום מזוהם אחר סמוך למפעל
 המים,

 19. (א< ראש העיריה או אדם שהוסמך על ידיו(להלן — ראש העיריה) רשאי לחייב,
 בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, תוך זמן שנקבע בדרישה,

 לתקן או לסלק בל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
 (ב) צרכן או בעד רשת פרטית או חלק ממנה, שנמסרה לו דרישה כאמור, חייב

 למלא אחריה.
 (ג) לא מילא הצרס או בעל הרשת הפרטית או חלק טמנה אחרי דרישת ראש
 העיריה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית העירי־, לבצע את העבודה במקומו ולגבות את

 הוצאות הביצוע מן הצרכן או בעל הרשת הפרטית או חלק ממנה, הכל לפי הענין.

 20. (א) לא יתקין אדם אביזרים של רשת פרטית ולא יבצע בהם שינוי אלא אם ניתן לו
 רשיון שרברב.

 (ב) בעל רשיון שרברב חייב להראותו למנהל, לבעל הנכס שבו הוא מבצע עבודות
 שרברבות או למחזיק בנכם כזה, בכל עת שיידרש לכך.

 (ג) ראש העיריה רשאי לדרוש ממבקש רשיון שרברב להתייצב לבחינה או להמציא
 מסמך המוכיח את הכשרתו בשרברב.

 (ד) תקפו של רשיון שרברב הוא ?נד לת3 במרס של השנה שלאחר נתינתו.
 (ד־) בעד מתן רשיזן שרברב תשולם לקופת העי דיה אגדה בשיעור שנקבע לז

 בתוספת.
 (ו) שרברב הרוצה בחידוש רשיונו חייב להגיש בקשה לכך הדשיים לפני תום תקפו

 של הרשיון,

 21. מכירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו אי במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אהד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי׳ מענו במקום מגוריו או במקום עסקו

 הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכם הנדון בהודעה.

 22. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), 3 (א), 4 (א) ו־(ב), 6 (א), 13 (א), 15 (ב),
 16, 17, 18, 19 ר20(א), דינו — קנס 500 לידות, ואם עבר על הוראות סעיף 19 (ב)
 ו־עיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 19 (ג) והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס
 נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 23. חוק עזר לבאר־שבע (אספקת מים), תשט״ו—1955 2 — בטל.

 24. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״א בניסן תשי״ח {1 באפריל 1958),

 25. לחוק עזר זה ייקרא ״תוק עזר לבאר־שבע(אספקת מים), תשי״ט—1958״.

 פכירת םים

 שמירה מפני
 זיהום

ניט ת חיקו ע י ר  ר

 • ד׳עיח שרבדב

רת הודעות  מכי

 ענשיט

 ביטול

 . תחילה

 העם

 גרת 544, תשט׳׳ו, עט׳ 1371.
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 שיעור האגדה
 בלירות

 תוספת

 1. אגדת רשיון להחזקת מפעל מיס (מעיף 2 נד)•) — לשנה 500
 2. אגרת חיבור רשת פרטית(סעיף 3 (ג) ) —

 כשצינורות הרשת הפרטית — עד קוטר ״1 25
 מעל לקוטר ״1 — לכל אינטש נוסף או חלק ממנו תוספת של 15
s 3. אגרת הנחת צינורות(סעיף 5) — לפי אורך החזית — לכל מטר אורך 

 או לפי שטח הנכם לכל אלף מטר מרובע 200
 או50% לפי אורך החזית ו־50% לפי שטח הנכם׳ הכל לפי הסכום

 הגדול יותר.
 4. אגרת התקנת מד־מים (סעיף 6 (ג) ) —

 עד קוטר על ״1 20
 לכל אינטש נוסף או הלק ממנו 10

 ואם מיתקן הצינורות מוכן להתקנת מד־מים:
 עד קוטר של ״1 10
 לכל אינטש נוםף או חלק ממנו 5

 5. דמי שכירות מד־מים (סעיף 6 (ד)) — לחודש 0.450 .
 6. אגרת בדיקת מד־מים (סעיף 6 (ה)}

 לכל אינטש של קוטר מד־המים או הלק ממנו 3
 7. אגרת תיקון מד־מים (סעיף 6 (ה) ) —

 זנד קוטר ״ן — לחודש 0.300
 לבל אינטש נוסף או חלק ממנו — לחודש 0300

ף 7) — י ע ס  8. אגרת מים (
 (א) במקום שלא הותקן מד־מים — לכל חודש —

 א. דירה, הדרי משרד, חדרי עבודה — חדר ראשון 2.600
 לכל חדר נוסף — תוספת של 1.667

 ב. חנות או בית מלאכה עם מחסן צמוד —
 עד 20 מ״ר, 2
 לכל 30 מ״ ר נוספים או חלק מהם — תוספת של 2
 ג. מחסן עד 50 מי׳ ר 2
 לכל 100 מ׳יר נוספים או חלק מהם תוספת של 3.250

 ד. מסעדה, מזנון, בית קפה ששטחם — עד 50 מ״ר 16.667
 לכל 10 מ״ר נוספים או חלק מהם — תוספת של 3.250
 ה. קיוסק 5
 ו. אטליז 5

 ז. מאפיה 10
 ח. בית חרושת לגזוז 32.500
 ט. בעל סוס, גמל, פרד, חמור, או פד — לכל ראש 1
X.667 י. בעל מכונית — לכל מכונית 
 יא. בית מלאכה ששטחו — עד 30 מ״ר £67.!
 לכל 30 מ״ר נוספים או חלק מהם תוספת של 1.667
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־ ו נ א ר ח  עיעו
 בלירות

 יב, בית חרושת שאינו משתמש במים לצדבי תעשיר, —
 לכל 50 מ״ר או חלק מהם 2.667
 יג. גינה או חצר ששטחם עילה על 25 מ״ר — עד 150 מ״ר 1.333
 לכל 150 מ״ר נוםפיפ או חלק מהם — תופפת של 1.250

 (ב) במקלם שהותקן מד־מים —
 א. בעד שימזיש חקלאי בשכונת משקי עזר —

 ל־9 מ״ק ראשונים או חלק מהם, לחודש 1.800
 ל־50 מ״ק נוספים או הלק מהם, לחודש בחדשים אפריל
 עד נובמבר, או ל~25 מ״ק נוספים או חלק מהם, לחודש,

 בחדשים דצמבר עד מרס — לכל מ״ק 0.120
 ב. בעד כל שימוש אחר —

 ל־9 מ״ק ראשונים לחודש. או חלק מהם 1.800
 לכל מ״ק נוסף או תלק ממנו 0.200

 ג. למחזיק במד־מיב, פרט למחזיק במד־מים לשימוש חקלאי,
 יינתן זיכוי שנתי בעד עיבוד גינות, לפי פירוט זה:

 לכל עץ נוי או פרי בגיל 1—2 שנים 0.100
 לבל מטר אורך גדר חיה 0,100
 לבל מטר מרובע דשא או נוי 0,100
 לכל עץ נוי או פרי בגיל 3 שנים ומעלה 0.300

 בתנאי שהזיכוי הבולל לא יהיה גדול מההפרש בין חיובו השנתי
 הכולל של הצרכן ובין 21.600 לירות,

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (ג)) י 5
 10. אגרת רשיון שרברב (סעיף 20(ה)) 10

ד ט ו ב י ה ו ו  נתאשר. ד
 ב׳יד בתשרי תשי״ט (8 באוקטובר 1958) ראש עירית באד־שבע

 (חמ-802101)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לרחובות בדבר צעצועים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 •לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עידית
 רחובות הלק עזר זה:

 הניחת 1, בחלק עזר זה —
 ״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא •אותה שעד• בפיקוחו או בהשגחתו ז

 ״העירית״ — עירית רחובות!
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה ־

 1 ע״ר 1034, חוס׳ 1 מש׳ 411, עמי 1.
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 ״פקחי׳ — אדם שראש העירייה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה!
 ״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חזק עזר זד״
 כולן או מקצתן!

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק ייצור צעצועים
 מעסק אחר, אלא על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר. ומכירתס

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הפעלת
 צעצועים
 ההיתר. ססזכנים

ן ת ט ה 5 פ , ק  4. בקשה למתן היתד תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש. ב
 היתר . י

 . 5. ראש העיריה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו ובן לקבוע טתזהיתר
י י א נ ת  בו תנאים, להוסיף עליהם׳ לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם. ו

ר ת י ה ת ע י ס  6. היתר יפקע.ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר. 2
ר ת י י י ת ר נ  7. בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בסך 3 לירות. א

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע ממוכן ללא היתר או שלא בהתאם חובת
 : לתנאי ההיתר. , אפוטרופוס

 9. . (א) פקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, מפנויות
 כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה. . כניסה ובקורת

 (ב< לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).
 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות 5 ובמקרה של ענעים

 . עבירה נמשכת — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין
 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (צעצועים מסוכנים), תשי״ט—1958״. ה׳טט

ק כ י׳ ץ ח צ  נתאשר. י
 י״ב באלול תשי״ח (28 באוגוסט 1958) ראש עירית רחובות

 (חט 897111)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עיר לאור־עקיבא בדבר הדברת עשבי בר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה
 המקומית אור־עקיבא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 /,בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה
 אילו הנכסים היו 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 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שניר! 1
 1 ע״ר 1041, תופ׳ 1 מש׳ 1154, עמי 119.
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 ״המועצה״ — המועצה המקומית אור־עקיבא ?
 ״מחזיקי׳ -— אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגד בבית מלוז או בפנסיון;
 ״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין

 פרטיים ז•
 ״ראש המועצה׳•׳ ~ לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולו או מקצתן 5 •
 ״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או

 למטרה מועילה אחרת, כולל קוצים, ברקנים, דרדרים וכיוצא בהם,
 תיבה להדביר 2־ יעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

ד  עי8יי י

 היראות 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הודאות

בר סעיף 2 להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים י  עשבי

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תבלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה,

 הדכר^ע5 ייי 4, לא מילא ^דם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 או ביצע עבודה מהעבודות
ה המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את * ע י ז ־  ה

 העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ע 5. (א< ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות א  סמכות י

 המועצה בהם כל מעשה הדרוש לו לדי לברר אפ קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

ת &. מסירת הודעה לפי הוק עזר זה תהא כדין אפ נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ו ע - י ת ה ר י ס  מ

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. לאהד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל **דם בוגר העובד אד המועסל; שפ, או נשלחה כדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באוזד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

ם 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לידות, ואם עבר על הוראות  ענעי

 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנס יוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הידעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדיו.

 העם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־עקיבא(הדברת עשבי בר), תשי׳יט—1958״,

 נתאשר. י. ו י ס נ ב ר ג
 ח׳ באלול תשי״ח (24 באוגוסט 1958) ראש המועצה המקומית אור־עקיבא

 (חמ 6501?)

ה ד ו ׳ ד י ־ ר ב ל א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר ת עשבי ב ר ב ד ר ה ב ד ת שאן ב י ת ב י ר ו ז א  •חוק עזר למועצה ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית בית־שאן חוק עזר זד.:

ת ו ר ד נ  1, בחוק עזר זה— ה
״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה  ״בעל נכסים,
 אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין
 שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו היעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים:
 ״המועצה״ — המועצה האזורית בית־שאן!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או השוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון 5

 ״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין
 פרטיים!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן 5

 ״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
 למטרה מועילה אחרת, כולל קוצים, ברקנים, דרדרים וכיוצא בהם.

ה להדביר ב ו  2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בד הנמצאים בנכסיו. -
 עשבי בר

 3 (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף הוראות

ר " י , ב  2 להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשט בך בהתאם לפרטים ולתנאים ^-
 הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 A לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 או ביצע עבודה מהעבודות הדברה על

ת ידי המועצה ע א צ ב  המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה ל
 העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות םטבות ראש
ה צ ע י מ ו  בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה. י

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ־!סירת
י הודעות נ ב  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מ

 משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עמקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 ע״ר 1941, תום׳ 1 טכ׳ 1154, עטי 119.

 קובץ התקנות 844, ח׳ בכסלו תעי״ט, 20.11.1958 327
1 



ם 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות, ואם עבר על הוראות י ש נ  ע

 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 ה׳ג׳ם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למועצה האזורית בית־שאן (הדברת עשבי בר),

 תשי״ט—1958״.
 נתאשר. א. ם ו ל ץ

 כ״ב באלול תשי״ה (7 בספטמבר 1958) ראש המועצה האזורית ביתישאן
 (חם 76301)

ד ה ו מ י ל ב ר ־ א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

 הוק עזר ליםוד־המעלה בדבר מם עסקים
 בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2, מתקינה המועצה המקומית יסוד־ המעלה חוק

 עזר זה:
 1. במקום התוספת לחוק עזר ליסוד־המעלה (מס עסקים מקומי), תש״י— 31950

 (להלן — חוק העזר העיקרי), תבוא תוספת זו.:
 החלפת

 התוספת

דות לי  חמס ג

 ״התוםפת
 שיעורי הטם דשנה

 תי«!ד הטלאנה או הע&׳ן חטט בקירות היאזר המלאכה א; העכ
 אגודה שיתופית — לשיווק חבות כל־בו 45
לת 50  לתוצרת והספקת &צרכי חקלאות 92 חבות מכו
7 טרקטור זזזל 54  לדיג 6
 אכסניה עם הארחה 60 טרקטור על גלגליט 10
 בלי הארחה 48 לול שיש בו עופות עד 50 1.500
ת אריזה ,30 51 עד 100 3 י ב ; 

 בית מלאכה שאינו מעסיק פועלים 18 101 עד 300 10
 י, המעסיק פועלים 32 י 301 עד 500 30
 הובלה — 501 ומעלת 45
 לכל ג׳יפ 10 מאפיה 36
ה או תחנה לריכוז חלב 72 ב ל ח מ  לכל טנדר או מכונית משא בטונות — עד 1.5 30 /
, מכידה 50 M Í 42 3 למעלה מי1.5 עד 
 סירת דיג 25

; 7 ר פ  ס
 למעלה מ־3 עד 8 84

6 
 סירת דיג

; 7 ר פ  למעלה מ־8 100 ס
לבל ראש בקד 1.500  שירות אוטובוסים 180 רפת —/

 השכרת קומביין 16 שרברב 24
 השכרת אוטוקומביין 36 קולנוע 36
ת 60 ו מ י בה ^  תחנה לרי

 תעשיית בלוקים /
 הברה להספקת מים 500

24 
ת ו מ י בה ^  תחנה לרי
 250 תעשיית בלוקים /

100 
 חברה להספקת חשמל

 חדרה לגידול ירקות

 1 עייר 1341, ת!סי 1 מפי 2154, עטי 110.

 2 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1-130, עמי 115.

 3 ק״ת 87, חע׳׳י, עמי 928.

 328 קובץ התקנות 844, ת׳ בכסלו תשי״ט, 20.11.1958



 2... תחילתו של חוק עזר ז^היא ביום י״א בניסן תשי״ח (1 באפריל ־1958). תחי?ה

 3. הודאות סעיף 3 לחוק העזו/העיקרי לא יחולו על תשלום המס בעד שנת 1958/59 היראות טעבר
 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פררים חוק עזר זה ברשומות,

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לי^וד־המעלה (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשייט — השם
."1958 

י ז נ כ ש ר א ת ל  נתאשר. א
 ל׳ בתשרי תשי״ט (14 באוקטובר 1958} ראש המועצה המקומית יסוד־המעלה

 (ח« 83160<

ד 3 / י ה ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למנשה בדבר הדברת עשבי בר

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 האזורית מנשה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות _ •י
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה
 אילו הנכסים היו 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 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים:
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה{

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או בשוכר או בכל אופן אתר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין
 פרטיים *

 ״דאש המועצה׳5׳ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן:

 ״עשבי בד״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
 למטרה מועילה אחרת, כולל קוצים, ברקנים, דרדרים וכיוצא בהם.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו. תובד, להדביר
 עשבי בר •

 3. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף הוראות
 2 להדביר עשבי בד ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנא׳ו& להדברת

 • עשבי בר
 הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 או ביצע עבודה מהעבודות הדביר על
ת ירי המועצה ע א צ ב 1 ה , צ ע ו מ ת ה י א ש  המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, ר

 העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מסי 1154, עמי 119.
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 סמכות ואש 5. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות

ה בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה. צ ע י ט  ה

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי נעיף
 קטן(א).

רת 6, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,  מסי

ת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו. הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני ו ע ד ו  ה

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום העדור אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתוגים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 ענשים 7• העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לירות, ואם עבר על הודאות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד, העבירה נמשכת, דינו —
 קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (הדברת עשבי בר), תשי״ט—1958״.  הש

ב י ד  ל. א
 נתאשר. ראש המועצה האזורית מנשה

 י״ב בחשון תשי״ט (26 באוקטובר 1958)
 (חמ 76501)

ה ד ו ה ל ב ר־ י א ר ש  י
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 הוק עזר לעמק־ד!3ר בדבר הדברת עשבי בר

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

ת 1. בחוק עזר זה —  הנררו

 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה
 אילו הנכסים היו 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;
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־חפר!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון;

 1 עייר 1941, חוס׳ 1 סס־ 1154, עט׳ 119.
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 חובה להדביר
 ע׳6בי בר

 הוראות
 להדברת
 ע׳פבי בר

 הדברה על ירי
 המועצה

 סמבות ראש
 רוט ועצה

 מסירת הודעות•

 ענשים

 ״נכםים״ — בנין וקרקע שבתחום המועצה, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין
 פרטיים ז

 ״ראש המועצה׳•׳ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
 למטרה מועילה אחרת, לרבות קוצים, ברקנים, דרדרים וכיוצא בהם.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה, דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
 2 להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים

 הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

 קטן (א)•
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות קהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת עשבי בר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א): ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות.
 בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן(א<

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונימ הנפוצים

 בתחום המועצה.

 7. . העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3(ג< והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה
 נמשכת, דינו—קנס נוסף 2.לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אתרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (הדברת עשבי בר), תשי״ט—1958״.

י ב  ח. בן צ
 נתאשר. ראש המועצה האזורית עמקיחפר

 ג׳ באלול תשי״ח(19 באוגוסט 1958)
 (חפ 76301)

ה ד ו ה ל בר־ י א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־מוצקץ בדבר הדברת עשבי בר

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית קרית־מוצקין הוק עזר זה:

 הני־יית 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה
 אילו הנכסים היו 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 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין«

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר אד בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״'נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין
 פרטיים!

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

 ״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
 למטרה מועילה אחרת, כולל קוצים, ברקנים, דרדרים וכיוצא בהם.

 חובה ?הדביר 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.
 עשבי בר

 הוראות 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות סעיף

 2 להדביר עשבי בר ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
 הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 הדברה A n לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 או ביצע עבודה מהעבודות

ה המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את ע ע י מ ז י ו ר  י

 העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם,

 סמכות רא־« 5. (א) ראש המועצה רשאי בכל, עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם ולעשות

ה בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קייימו הוראות חוק עזר זה. י ׳ ע י ע  ה

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

 מסירת 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

ת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאהד מבני ו ע ד י  ה

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונימ הנפוצים

 בתחום המועצה.

 עייר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עמי 110.

 ?ובץ התקנות844, ה׳ בכס5י תשי״ט, 20.11.1958
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 7, - העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דעו — קנם 20 לירות, ואפ עבר על הודאות ענשים
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי טעיף 4 והיתה העבירה גמשכת, דינו—
 קנם נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8; לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (הדברת עשבי.בר), תשי״מ—1958״. השם

י נ ו ל  נ. ע
 נ תאשר. ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 י׳ בהשון תשי״ט (24 באוקטובר 1958)
(7SE01 חט) 

דה ל ב ר־ יה ו א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ות לאופניים נ ו ר רשי ב ד ן ב  חוק עזר לראש-העי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ^ וסעיף 25(1) (ד)
 לפקודת התעבורה 2, מתקינה המועצה המקומית ראש־העין חוק עזר זה:

קח טעי1י3 (להלן — חוק תי  1. בסעיף 3 לחוק עזר לראש־העין(רשיונות לאופניים), תשטי׳ז—1956 3
 העזר העיקרי), בסעיף קטן(ה), במקום ״שתי לירות״ יבוא ״לירה אחת ר300 פרוטה״.

 2. בסעיף 4 להוק העזר העיקרי, בסעיף קטן (ב), במקום ״500 פרוטה״ יבוא ״300 תיקון פעי!־ 4
 פרוטה״.

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־העין (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשי״ט — השפ
 1958״.

ר פ ה צ מ ל  ש
 ראש המועצה המקומית ראש־העין

 נתאשר.
 ט״ז בתשרי תשי״ט (30 בספטמבר 1958)

(S04S3 דוש) 
 אני מסכים.

ל מ ר ל ב ר ־ י ה ו ד ה משה כ א ר ש  י
 שר הפנים שר התחבורה

 עייר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
 הוקי »״י, נרד בי, פרק ק־״ח, עמי 1271.

 ק״ת 625, תעוט״ז, עמי 1103.
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 המהיר 360 פרוטה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


