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 פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940

יימים ה מסו ר ט ש ני מ ם של קצי ה י ר א ר שינוי ת ב ד דעה ב  הו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940^
, הנני מודיע לאמור:  והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בטור א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, יווספו התארים:
 ״סגן המפקח הכללי״, ״מפקח מחוזי״, ״ראש מחלקה״, ״סגן מפקח מחוזי״, ״מפקח ראשון״,
 ״מפקח שני״, ולצדם, בטור ב׳ של התוספת, יווםפו התארים: ״ניצב״, ״ניצב משנה״, ״סגן

 ניצב״, ״רב פקד״, ״מפקח״, ״מפקח משנה״.

 2. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תאריהם של קציני משטרה מםויימים(מס׳ 2),
 תשי״ט—1959״.

ן ו ר י ו ג ־ ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה

 י׳ באדר ב׳ תשי״ט(20 במרס 1959)
 (חמ78494)

 1 עייר 1940, תום׳ 1 מם׳ 1005, עמי 40.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמ׳ 1.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ח לאומי ת דין לביטו י י ב ר סדרי הדין בפנ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 (א) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 18 לתקנות הביטוח הלאומי(סדרי הדין בפני בית הדין לביטוח לאומי),
, תבוא תקנה זו:  תשי״ז—1956 2

 ״צירי1* העתס 18. לכתב הערעור יצורף העתק מפסק הדין שעליו מערערים מאושר
 מפסק ה ד י ז . י

 על ידי אב־בית־הדין המקומי או על ידי מי שאב־בית־הדין המקומי
 הסמיכו בכתב לאשר העתקים של פסקי דין.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (סדרי הדין בפני בית דין לביטוח
 לאומי)(תיקון), תשי״ט—1959״.

 כ״ד באדר ב׳ תשי״ט(3 באפריל 1959)
ן ז ו ס ר ח נ  (״מ750307) פ

 שר המשפטים

 1 ם״ח 137, תש י ״ד, עמי 6.

 2 ס״ת 665, תשי׳׳ז, עט׳ 624.

 קובץ התקנות 896, א׳ בניס! תשי״ט, 9,4,1959



 הגדרות

י >ןציגי ו נ  מי
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זי  מבחז מחו

 פיקוח

 טיפול

 חקירות

 פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944
ן ח ב מ תי ה רו ר שי ב ד ת ב ו נ ק  ת

. י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת העמדת עברייניה במבחן, 1944* (להלן -
 הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״השר״— שרהסעד? .
 ,;נבחן״ — מי שהועמד במבחן לפי הפקודה >

 ;קטין״ — זכר שלא מלאו לו 16 שנה או נקבה שלא מלאו לה 18 שנה ז
 . ״השירות״ — שירות המבחן לנוער או שירות המבחן למבוגרים *

.  ״מחוז״ — כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם.3

. השר ימנה קציני מבחן ראשיים, קציני מבחן מחוזיים וקציני מבחן לנוער ולמבוגרים. 2 

 3. הודעה על מינויים לפי תקנה 2 תפורסם ברשומות.

 4. לקצין מבחן שנתמנה כאמור תימסר תעודה חתומה על ידי השר.

 5. קצין מבחן ראשי —
 (1) יהיה אחראי בפני המנהל הכללי למשרד הסעד בכל עניני ארגון השירות,

 ניהולו, פיקוח על עבודתם של קציני המבחן וקידומם המקצועי!
 ,.־ (2) יקיים מגע ויפעל בתיאום עם בתי המשפט, המשטרה, בתי הסוהר, השי־

 רותים הסוציאליים וכל גוף אחר המטפל בעבריינים או בעבריינות!
 (3) יתן הוראות כלליות פנימיות לגבי פעולות השידות.

 י ז ו ח  6. קצין מבחן מ
 ! (1) יהיה אחראי בפני קצין המבחן הראשי לארגון השירות במחוזו, לניהולו

 ולפיקוח על עבודתם של קציני המבחן במחוזו, וקידומם המקצועי!
 (2) יקבל בני האדם שהופנו אל השירות במחוזו, יקבע קציני מבחן המטפלים
 בהם ויסדר את העדיפויות בטיפולם מסיבת הימצאם במעצר או מסיבה אחרת?

 (3) יעביד את הטיפול באדם מסויים, לפי הצורך, מקצין מבחן אחד לחברו.

 7. קצין מבחן מחוזי לנוער יפקח על טיפול קצין המבחן בענינים של כל קטין שעומדים
 :להביאו או שהביאו אותו בפני בית משפט לפי הוראות כל דין.

 8. (א) קצין מבחן מחוזי רשאי, באישור קצין מבחן ראשי, לטפל בענינו של כל אדם
 :שהופנה אליו על ידי רשות מרשויות המדינה או מרשויות המקומיות, ככל אשד ייראה לו

 לטובת אותו אדם.
 (ב) פניה כאמור לקצין המבחן תיערך בכתב ותבלול את הפרטים הדרושים לענין.

 9. הופנה אדם לשירות ונקבע קצין מבחן שיטפל בענינו, יעמוד הקצין בקשר עם האדם,
 ; עם ׳משפחתו ועם בני אדם הקשורים אליו, או עם המוסדות המטפלים בו ויאסוף פרטים בדבר

 אישיותו של האדם, התפתחותו הגופנית, השכלית והנפשית, תנאי ביתו וסביבתו וכן נסיבות

 1 ע״ר 1044, תום׳ 1 מם׳ 1380, עמי 128.

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 י״פ 531, תשי״ז, עמ׳ 761.

 קוביז התקנות 896¿ א׳ בניס! תשי״ט, 9.4.1959



 העבירה בה הוא נאשם והמניעים שהביאוהו לכך. במהלך החקירה יבקר קצין המבחן בביתו
 של האדם, אם ראה צורך בכך.

 10. ראה קצין מבחן צורך בכך יפנה את האדם כאמור בתקנה 9, באישור:קצין: המבחן
 המחוזי, למקום מתאים לשם בדיקה רפואית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית או בדיקה אחרת.

 11. במהלך חקירה כאמור יפנה קצין מבחן למשטרה ולתביעה הכללית לשפ קבלת
 פרטים על אשמתו ועברו של הנאשם וכן יעיין בתיקו בבית המשפט.

 12. קצין מבחן לנוער רשאי, לאחר שהובא נאשם קטין בפני בית המשפט, לבקש מאותוי׳
 בית המשפט למנותו כידיד של אותו קטין לצורך הדיון בבית המשפט.

 13. קצין מבחן לנוער יסביר לקטין הנאשם, להוריו או לאפוטרופסו או לכל מי שאותו
.  הקטין נמצא ברשותו, את משמעות הדיון בבית המשפט וכל הכרוך בו. • - י

 14. - : קצין מבחן העומד להמליץ בפני בית המשפט המלצה כל שהיא, יסביר לנאשפ,:ואם׳»
 הוא קטין — להוריו או לאפוטרופםו או לכל מי שהקטין נמצא ברשותו — את משמעותה

 של ההמלצה וכל הכרוך בה.

 15. קצין -מבחן ירשום את כל הידיעות בתיקו האישי של הנאשם וכן יערוך תסקיר על
 סמך ממצאיו, בהתאם להוראות כל דין.

 16. (א) קצין מבחן לנוער יכלול בתסקיר המלצה בדבר הטיפול הנאות, לדעתו, באותו
 קטין• •־• . •

 (ב) קצין מבחן למבוגרים יכלול בתסקיר המלצות בדבר האפשרות להעמיד את
 האדם במבחן, והוא רשאי להמליץ אף על דרכים אחרות להחזרת האדם למוטב.

 17. קצין המבחן שנקבע בצו מבחן לטפל בנבחן ידאג לשלומו הגופני והנפשי של הנבח:ן%
 לשיקומו החברתי ולחינוכו לאזרחות מועילה תוך מגע מתמיד ושיתוף פעולה עם הוריו,,:
 אפוטרופסו, משפחתו, עם השירותים הציבוריים ועם כל גודם .היכול לעזור בכך. קצין
 המבחן יסייע לנבחן בקבלת הכשרה מקצועית ובסידור בעבודה ואם היה הנבחן קטין, יסייע

 גם בקליטתו במסגרת לימודית מתאימה. . •

 18. ראה קצין מבחן/ באישור קצין המבחן המחוזי, צורך לתת עזרה בספיתלנבחו, יפעל:
־ י  למען השתתפות הגורמים הנוגעים בדבר ובני אדם החייבים במזונות לנבחן. ״

 :19. נבדק נבחן בהתאם לתקנה 10 או בשלב מאוחר יותר והומלץ על טיפול.מיוחד,•׳: ממה
 אותו קצין מבחן, באישור קצין המבחן המחוזי, למקום המתאים כדי שיקבל את הטיפול הדרוש.

 20. העתיק נבחן מקום מגוריו למחוז אחר, יפנה אותו קצין מבחן המטפל בו לקצין המבחן
 המחוזי שלתחומו עבר לגור, ויעביר לשם מיד כל המסמכים והידיעות על אודות אותו נבחן.

 21. נוכח קצין מבחן כי צו מבחן אינו יעיל מסיבה כלשהי, יודיע על כך לקצין המבחן
 המחוזי על מנת שיגיש בקשה מתאימה לבית המשפט.

 22. קצין מבחן ידאג לכך׳ כי מטרות המבחן יושגו תוך התקופה שנקבעה על ידי בית
 המשפט. .

 23. נתברר לקצין מבחן שאפשר להסתפק בתקופה קצרה יותר, יבקש, באישור קצין
 המבחן׳המחוזי, מבית המשפט לקצר את תקופת המבחן.

 קוביו התקנות 896, א׳ בניסז ת׳מי״ט,־־1959.*;9
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 הועדה

 ועדות משנה

ן מ  סדרי ד

 •24. ) נתברר לקצין מבחן שהתקופה שנקבעה על ידיי בית המשפט אינה מספקת
- מטרות המבחן, יעשה ־באישור קצין המבחן המחוזי, אחד מאלה:

 (1) יבקש מבית המשפט להאריך את תקופת המבחן >
 (2) יפנה אל גופים או מוסדות לשם העבדת הטיפול אליהם לאחר תופ תקופת

 המבחן.

 25. נתברר לקצין המבחן לנוער כי שלומו הגופני או הנפשי של קטין נפגע או עלול
 _ להיפגע, יודיע על כך לקצין המבחן המחוזי, כדי שיחליט אם להגיש בקשה לבית המשפט

 י -בהתאם לסעיף 16 לפקודת העבריינים הצעירים, 41937.

 216. קצין מבחן לנוער העומד להמליץ בפני בית המשפט כי קטין יימסר למעת כמשמעותו
-'1בתקנות• חסות הנוער (מעונות), תשט״ו-1955 5 (להלן — מעון), יבקש תחילה מהממונה על

 ״ המעונות שיועיד מעון לאותו קטין.

 27. קצין מבחן לנוער העומד להמליץ בפני בית המשפט כי קטין• יימסר למוסד ־שאינ4
 .;^עון-לפי׳ סעיף 16 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937, יבקש תחילה ממנהל המחלקה •

̂ ו~׳, ׳  ,^טיפןל בילן ובנועד״במשרד הסעד שיקב? א?ז וןמוסד לאותו קטיז• - • 1) 

 ־ 28. הועמד קטין תחת השגחת קצין מבחן בהתאם לסעיף 16 לפקודת העבריינים הצעירים,
 1937, יעמוד קצין המבחן במגע מתמיד עם הקטין, עם משפחתו, עם בני אדם הקשורים אליו,

 עם המעון שהוא נמצא בו ועם הדשות המקומית, ככל הדרוש לטיפול נאות באותו קטין.:

 29. הגיעה לאדם ידיעה תוך כדי ביצוע תקנות אלה, ישמור אותה בסוד ולא יגלנה אלא
 "במיתי, שיש צורך בכך לשם ביצוע כל חיקוק או במידה שקיבל אישור לכך מקצין המבחן

 הראשי.

 י: 30. התיקים ,האישיים יהיו סודיים ופרט לעובדים המוסמכים של השידות לא יורשה
 'העיון בהם, אלא ברשות קצין מבחן מחוזי או הממונים עליו.

 31. קצין מבחן ראשי יקבע בהודאות את צורתם של רישומים ודו״חות המוטלים על
 קציני מבחן.

 32. י י צו מבחן יהא ערוך לפי הנוסח שבטופס שנקבע לו בתוספת.

 33. ־ תוקם ועדת המבחן(להלן — הועדה) שתייעץ לשר ולשירות בכל ענין הנוגע למבחן.

 • 34. השי ימנה 15 עד'20 חברי הועדה ובלבד שבתוכה יהיו שופט, פרקליט, קצין המש־ י
 י טרה, קצין צבא־הגנה לישראל, חבר הכנסת, פסיכיאטר מחנך, עורך דין ועובד סוציאלי.

 , 35. השד ימנה שופט בית המשפט העליון או שופט בית משפט מחוזי להיות יושב ראש
• ״ ״ . ״  הועדה• י • . •י י :

 36. הועדה תמנה ועדות משנה לנוער ולמבוגרים.

 37. הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה ותמסור לשר דו״ח שנתי על פעולותיה.

 ע״ר 1937, תופ׳ 1 מס׳ 667, עטי 121.
 י״ ת 10•־... תשט״ו, עמי 885.

 קוגי! :התקנות 896, א׳ בניסן תשי״ט, 9.4,1959 1201



 38. בטלות:

 (1) תקנות מבחן העבריינים, 944!».

 (2) תקנות העמדת עבריינים במבחן(צווי מבחן), תשי״ג—71953!

 (3) תקנות העמדת עבריינים במבחן(קביעת תנאי מגורים בצו מבחן), תשט״ו—
.81955 

 39. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העמדת עבריינים במבחן (שירותי המבחן),תשיי׳נ*—
 1959״.

פפת  תו
 (תקנה 32) , • ;.

 טופס מם׳ 1
 צו־מבחן לנוער

 תיק בית משפט השלום לנוער

 מס׳

, . . . . .  השם: שם ההורים:

 המען:

.החליט היום• . , . ,  בית־משפט השלום לנוער במושבו ב־ .

. לשחרר אותך על־מנת להעמיד אותך בפיקוח קצין מבחן , . .  בתאריך.

 למשך

.,  בתקופה זו תעמוד(י) בפיקוחו(ד0 של מר/גב׳ .
 משרד המבחן ב־

 מבחן זה מיועד בשבילך, למען תקבל(י) הדרכה, עזרה ועצה מאת קציךהמבחן..;
 עליך: < :

 (1) לבוא אל קצין המבחן בזמנים שייקבעו לך 1
 (2) להודיע לקצין המבחן על כל שינוי מען ומקום מגורים:

 בית המשפט מאמין, כי בעזרת קצין המבחן תצליח(י) בדרכך להבא. אם בתקופת
 המבחן יתברר, שיש צורך לשוב ולדון בענינך, יוכל בית המשפט להזמינך ולדון ולהחליט

 בו מחדש.

 התאריך:
 התיטת השופט

 6 ע׳׳ר 1944, תום׳ 1 טס׳ 1380, עט׳ 132.

 ז ק״ת 539, תשי״ג, עט׳ 992.

 8 ק״ת 523, תשט״ו, ע«׳ 1039.

 יןוכיז התקנות 896, א׳ כנים! תשי״ט, _«3«4.1>9



 אני מאשר(ת< בזה כי הבנתי את החלטת בית־המשפט לעיל ואני מוכן(ה) למלא אחריה.

 חתימה

 קבלתי העתק צו־מבחן זה ביום:
 הנאשם(ת):,
 קצין המבחן:

 טופס מס׳ 2
 צו־מבחן למבוגרים

 בית־משפט
 ב־... ...תיק מס׳.

:. במושבו מיום. . . . . . . , . .ב־. . . . . . . ,  ,-•>•• בית־המשפט ,
 קבע שאתה(שאת) .- בן >בת<• :.•

 שם הנאשםגת) שם האפ

 עברת עבירה(ות) לפי סעיף(ים)
 בית־המשפט נתן דעתו על תולדות חייך והוא מקווה שבהדרכת קצין־מבחן יש בכוחן•
 לחיות חיי־יושר ועבודה ולהימנע מעבירה ן ולאחר שהוסברה לך משמעותו של המבחן
 ולאחר שהסכמת לכך, מצווה"בית־המשפט לשחררך ולהעמידך במבחן ל־ ...שנים

 מהיוםבתנאים אלה:

 (1) עליך להיות נתון(נה) לפיקוח קצין המבחן של מחוז
 י,. : או של כל מחוז או אזור אחר שתגור(י) שם!

 (2) עליך להימנע ממעשי עבירה ולחיות חיי־יושר ועבודה!
 (3) עליך לבוא אל קצין המבחן בזמנים שיקבע לך ולהתנהג לפי הוראותיו!

 (4) עליך להודיע לקצין המבחן על בל שינוי במקום מגוריך!
 •::׳׳•.- (5) .עליך להודיע לקצין המבחן על שינוי במקום עבודתך!

 (6) תנאים מיוחדים:

 ־, להווי ידוע לך, כי אם תפר(י) אחד מהתנאים הנ״ל או תעבורד) עבירה תוך תקיפת
 הצו, עלול(ה) אתה(את) להיות מוחזר(ת) ומועממת) לפני בית־המשפט, העשוי לבטל את

 ;שחרורך ולהטיל עליך את העונש הראוי לעבירה>ות) שעברת לפי סעיף(ים) ••

 !.>:- אני מאשמת) בזה כי הבנתי את כל תנאי צו־המבחן הזה ואני מתחיימת) למלא
 אחריהם.

 התאריך: .־...

 חתימת הנאשםגת)

 קובץ התקנות 896, א׳ בניםז תשי״ט, 9.4.1959



 ניחן בחתימת יז־י ובחותמת בית המשפט ביוש
 ב

 שופט(השלום)

. . . . . . . מ: ו  ?!בלתי העמק צו־מבחן בי
 ועאשם(ת<.

 קצץ המבחן:

 ו׳ באדר ב׳ תשי״ט(16 במרס 1959)
 (חט 7801) :

י ל ת פ ץ נ ר  פ
 שר הסעד

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 תקנות בדבר יבוא בעיי חיים

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 1
 ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מתקין תקנות אלה:

א 1. אחרי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), תשי״ט-1959 י•, תיווסף ת י־י1נד• - £  יי'־
 תקנה זו:

ת 2א. בעד מתן רשיון לפי סעיף 2 ישלם המבקש אגרה בשיעורים אלה: י ש  ״אגרת י

 לירות

 (1) בעד רשיון ליבוא בעלי חיים 20
״ 2 ת ו י  (2) בעד רשיון ליבוא ח

 ;:השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים)(תיקון), תשי״ט—
 1959״.

ז ו ש ל י ד  ו׳ באדר ב׳ תשי״ט(16 במרס 1959) ק
) שר החקלאות 7 3 8 2 מ 1 ח ) 

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א מם׳ 2, עט׳ 1.

3 ק״ת 870, תשי״ט, עמ׳ 729.
 ׳.,*ל;:*־:: יי-ל- 

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 תקנות בדבר סימון צאן למטרות זיהוי למניעת התפשטות מחלות מידבקות

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

4 1. בתקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשי״ח—31958, במקום ״כ״א ה נ ק ת ! ו ק י ת ^ 

 באדר ב׳ תשי״ט(31 במרס 1959)״ יבוא ״כ״ג באייר תשי״ט(31 במאי 1959)״.

. ־ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן)(תיקון), תשי״ט—1959״.  :.השם::;׳

ז ו ש ל י ד  י״ט באדר ב׳ תשי״ט(29 במרס 1959) ק
 (חט 738200) שר החקלאות

 120 קובץ התקנות 896, א׳ בניס! תדי׳־ט, 9.4.1959



ה ס מ  ה

 פקודת הנמלים
ט להפלגה בים ר כלי שי ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים ג
, אני מתקין תקנות אלה:  6דרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

2 ה נ ה : ת־י.ח ת ו , בסופה, תיווסף הגדרהז  4 ?תקנה 2 לתקנות הנמלים (כלי שיט להפלגה בים), 1935 3
 ״״בעל״ לגבי ספינה רשומה — לרבות מי שרשום בפנקס הרישום כבעל

 הספינה״.
w י n -42. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים(כלי שיט להפלגה בים)(תיקון מם׳ 2), תשי״נ 

 1959״. ז

ל מ ר ה כ ש  ט״ו באדר ב׳ תשי״ט(25 במרס 1959) מ
- (חט 75537) שר התחבורה

, פרק קי״ד, עט׳ y ; .1146 •י־ י ב ו ר  1 חומי א״י, כ

 2 עייר תש״ח, תוט׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1. . • .י••••••••••׳••..;:

':: . . J - .256 3 ע״ר 1935, תום: 2 טס׳ 490, עט׳ 85 ; •ק״ת 841, תשי״ט, עט׳ , 

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה), תשט״ז-1956
ה ס נ כ ס ה מ ר מ ר פטו ב ד  צו ב

! y , בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם 
, ובאישור ועדת הכספית של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 1

ס ט ט ר ו ט  1. איגרות החוב למוכ״ז צמידות הדולר של בנק אפותיקאי כללי בע״מ, נושאות ריבית פ
 של 6% לשנה, בסכום כולל של 5 מיליון לירות שיעמדו לפדיון בשנים 1962 עד 1971,
 ]ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתצלום מס, חוץ מן המס בשיעור של 25%

.  שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 31 (7) לפקודת מס הכנסה, 1947 2
 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה) (מס׳ 6), תשי״ט—1959״. השם

ל ו כ ש י א ו  כ׳ באדר ב׳ תשי״ט(30 במרס 1959) ל
) ••־•׳׳ ?זר האוצר r 7 2 0 < ״ מ ח ) 

• . v .52 1 סיד! 201, תיעט־׳ז, עמי 

 פקודת מס הרכוש החקלאי, 1942
; . י ם • . י י ת י י ש ע ים ת נ י ד בנ ע ם ב מ ר שיעור ה ב ד  יצו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(1) •לפקודת מם הרכוש החקלאי, 1942ג (להלן —
, אני  1״הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מצווה לאמור:
 1. השיעור לפיו ישולם מם הרכוש החקלאי בעד כל בנין תעשייתי לגבי השנה המתחילה י שיעוריהטס

 ביום כ״ב באדר ב׳ תשי״ט (1 באפריל 1959), יהא עשרה אחוזים למאה מהשווי השנתי ~
הנקי של הבנין, שיחושב בהתאם לסעיף 9 לפקודה. ; 

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הרכוש החקלאי(בנינים תעשייתיים), תשי״ט—1959״. השם - :

ל ו כ ש י א ו  ח׳ באדר ב׳ תשי״ט(18 במרס 1959) ל
) שר האוצר 7 2 3 > ״ ט ח < 

 1 ע״ר 1942, תוט׳ 1. טם׳ 1182, עט׳ 9.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1. ׳ .׳׳-•־-׳••<

1205 9S9.4.19 ,896קונץ התקנות א׳ בנים! תשי״ט , 



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו בדבר הסחר במזון, ייצורו והחסנתו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 25,21,15,5 ד38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון,: ייצורו והחסנתו),
 תשי״ח—21958 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״שלושים״ יבוא ״ששים״.

 ״6 (א) בעל מחלבה לפי כושר הייצור החדשי של המחלבה, מחושב לפי ליטר
 חלב מלא או רזה -

10 
15 
25 
30 

 עד 10,000
 למעלה מ־10,000 עד 50,000

 למעלה מ־50,000 עד 100,000
 למעלה מ־100,000

 (ב) בשימוש באבקת חלב יחושבו כל 300 גדם כשווים לליטר.חלב.״

 40״.

 בתוספת, במקום פרט 13 יבוא פרט זה:
 ״13. משווק

.2 

.3 

 בתוספת לצו העיקרי(להלן — התוספת), במקום פרט 4 יבוא פרט זה ו
 ״4. בעל קונדיטוריה 15״.

 בתוספת, במקום פרט 5 יבוא פרט זה:
 ״5. בעל מאפיה — לפי השימוש בקמח בטונות —

 (1) לגבי מפעל קיים — בהתאם לחישוב שייעשה לפי כמות הקמח שהשתמש
 בה בעל המאפיה במשך ששת החדשים שקדמו לחידוש הרשיון!

 (2) לגבי מפעל חדש — לפי כמות הקמח שבדעת בעל המאפיה להשתמש בה
 במשך ששת החדשים הראשונים —

 עד 20 4
 למעלה מ־20עד40 6

 למעלה מ־40 10״

 4. בתוספת, במקום פרט 6 יבוא פרט זה: -

.5 

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים לשירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
 (תיקון מס׳ 2), תשי״ט—1959״.

 תיקו! םעי1*12

 ההלפת פרט 4
 ?תוספת

 החלפת פרט 5
 ?תוספת

 הח?פת פרט 6
 :?תוספת

 החלפת פרט 13
 ־?תוספת

 השט

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

 י״ט באדר ב׳ תשי״ט(29 במרס 1959)
 (חט 740101)

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 793, תש י ״ח, עט׳ 1184.

 1206 קובץ התקנות 896, א׳ בניסן תשי״ט, 9.4.1959



 י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר ייצור מספוא והסחר בו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ו־38 •לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני:מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

 1, לצרשעת־חירום (ייצור מספוא והסחר בו), תשי״ח—21957, קרי ״צו הפיקוח על
 מצרכים ושירותים(ייצור מספוא והסחר בו), תשי״ח—1957״.

 2. במקום סעיף 3 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו),
 תשי״ח—1957, יבוא סעיף זה:

 ״אגרת 3. בעד מתן רשיון לפי סעיף 2 תשולם לכל שנה אגרה כמפורט בזה:

רות  ••«-־?.:< י ־, . לי

 ליצרן 75
 לסיטונאי 50
 לקמעונאי 10

 לבעל מגרסה 10״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו)(תיקון),
 תשי״ט—1959״.

 :י״ט באדר ב׳ תשי״ט(29 במרים 1959)
 (חט 74003) : . .

 1 ס״ח 240, תשי״וו, עט׳ 24.

 2 ס״ר. 754, ת׳8י״ח, עט׳ 411.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר קביעת מחירים מכםימליים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 אני מצווה לאמור:

 י1. : ־דומחיר המכסימלי לצרכן של חבילת מצות פסח: תשי״ט, בת שנים וחצי קילוגרם,
 הוא 1225 פרוטות.

 2. המחיר המכסימלי לצרכן של קמח מצות פסח תשי״ט, בשקיק המכיל 500 גרם, הוא
: י  !255 פרוטות. •

 3. לצו זד,ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכםימליים) (מס׳ 7),
 תשי״ט—1959״.

 כ״ו באדר ב׳ תשי״ט(5 באפריל 1959) ל ו י א ש כ ו ל
 (חט 74111) שר האוצר

 ממלא מקום שד המסחר והתעשיה

 1 סייח 240, תיצי״ח, עט׳ 24.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

 קובי! מתקנות 896, א׳ בניס! תשי״ט, 9.4,1959



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
,  צו ׳בדבר מניעת הפקעת שכר •הולכה במוניות י

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6,5, 27,15, 29 ר43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושי
, אני מצווה לאמור:  רותים, תשי״ח—1957 ג

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מכסימלי להולכה במוניות),
 תשי״ח—1958 2 (להלן — התוספת), בחלק א׳, במקום סעיף 1 יבוא סעיף זהי:

 ״1. שכר ההולכה יהיה:
 ממקום ואל מקום י לירות ממקום ואל מקום לירות

 בין ירושלים ובין — עפולה 2.700
 תל־אביב־יפו 2.050 טבריה 4.350
 חיפה 4.250 רחובות 0.650
 באד שבע 2.850 צפת 4.700

 בין תל־אביב־יפו ובין — בין חיפה ובין —
 חיפה 2.500 חדרה 1.400
 באר שבע 2.400 עכו 0.700
 מגדל אשקלון 1.500 נהריה 0.950
 אפרידר—אשקלון 1.670 טבריה 2.350

 חדרה 1.400 צפת 2.300״
 נתניה 1.000

 בתוספת, בחלק ג׳, בסעיף 1 —
 (1) ברשימת גבולות אזור ב׳ — יימחק ״רח׳ דמב״ך ״רח׳ אבן שפרוט״,

 (2) במקום השכונות שבאזור ג׳ יבואו שכונות אלה:
 ״שכונת דוממה כולל בניני האומה, שכונת תל־ארזה, שכונת הבוכרים, שכונת
 בית ישראל למעט רח׳ שמואל הנביא, שכונת טלביה למעט אותו חלק של השכונה
/ שכונת רחביה למעט אותו חלק של השכונה הנכלל באזור בי,  הנכלל באזור ב

 שכונת כרם אברהם למעט אותו חלק של השכונה הנכלל באזור ב׳, שכונת ימין משה״!
 (3) י במקום השכונות והמקומות שבאזור ד׳ יבואו שכונות ומקומות אלה:

 ״שכונת הפועל המזרחי, אזור התעשיה רוממה, רח׳ שמואל הנביא, שכונת קרית
 שמואל למעט אותו חלק של רחוב רד״ק הנכלל באזור בי, תחנת הרכבת.״

 3. בתוספת, בחלק ג׳, בסעיף 5, במקום ״תוספת של 10%״, יבוא ״תוספת של 25%״. :

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מכסימלי להולכה במוניות)
 (תיקון), תשי״ט—1959״.

 תיקוז׳סעיוי 5
 לחלק ג' •
 ־''nobVn5:׳"

 הי&ס

ל מ ר ה כ ש  מ
 שד התחבורה

 כ׳ באדר ב׳ תשי״ט(30 במרס 1959)
 (חמ 75633)

 1 ס״ח 240, תשי״וו, עמי 24.

 2 ק״ת 807, תשי״ח, עמי 1580.

 1208 קובי! התקנות 896, א׳ בניסן תשי״מ, 8.4.1950



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ת ו י ר ט ר פיקוח על א ב ד  ביטול צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק הפיקוח על מצרכים ־ושירותים, תשי״ח^
 11957, אני מצווה לאמור:

 1. צו ההגנה(פיקוח על איטדיות), 1945 2 — בטל, ביטול צי

 2. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה(פיקוח על איטריות)(ביטול), תשי״ט—1959״. יי'"ש

 י״ג באדר ב׳ תשי״ט(23 במרס 1959)
ל ו כ ש י א ו ) ל ז 4 0 1 2 4 ט ח ) : 

 ; י שר האוצר •־-.•׳־>.

 ממלא מקום שר המסחר והתעשיה

 1 ס״ח 240, תש י״ח, עט׳ 24.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 2 טס׳ 1445, עט׳ 934.

 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936

 .חוק עזר בדבר אגרות הובלה ותשלומים שונים

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 ג
 חוק עזר זה:

 ;1. בחלק ב׳ לתוספת לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגדות הובלה ותשלומים ת-י•! ת5י!ב׳
 « ׳׳ ?תוספת־

, אחרי הפרט ״גז במיכלים״ יווסף פרט זה:  שונים), תשי״ז—1957 2

 ״גלילי נייר לעיבוד קרטון 20 ב״.
 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות(אגרות הובלה ותשלומים השם

 שונים)(תיקון מם׳ 3), תשי״ט—1959״.

ד ו ר י  מ. ס ב
 , נתאשד. המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 : י״ט באדר ב׳ תשי״ט(24 במרס 1959)
 (חט 5622»

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 593, עט׳ 169.

 2 ק״ת 718, תשי״ז, עט׳ 1685; ק״ת 871, תשי״ט, עט׳ 761.

 קובץ התקנות 896, $*׳ בניסן תשי״ט, 9.4.1959 1209



 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
סיעה ת נ ו ר ג ת א ת ח פ ר ה ב ד  חוק עזר ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 11936, אני
 מתקין חוק עזר זה:

 1. בתוספת השניה לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות נסיעה)(הפחתה),
 תשט״ו—1955 2 —

 (1) אחרי פרט 1 יווסף פרט זה: ־
 ״1א. סטודנטים מחוץ־לארץ״!

 (2) בהערות, בפרט 1, אחדי פסקה(1) תיווסף פסקה זו:
 ״(1א) כשהוא סטודנט מחרךלארץ — כרטיס סטודנט ביךלאומי״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות נסיעה)(הפחתה)
 (תיקון), תשי״ט—1959״. .

 י״ב באדר ב׳ תשי״ט(22 במרס 1959) מ. ם ב י ד ו ר
 >חמ 75622) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 1 ע״ר 1936, תוט׳ 1 מם׳ 593, עמ׳ 169,

 2 ק״ת 494, תשט״ו, עמ׳ 347 ; ק״ת 766, תשי״ח, עט׳ 663.

 חוק שירות בטחון, תשיט—1949
ן ת בטחו רו ת כושר לשי ע י ב ת לשם ק קו לבדי ת לרישום ו ו ב צ י י ת ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 (ד) ר5(ו) לחוק שירות בטחון, תש״ט—1949 •י,׳ אני
 מצווה לאמור: . - י

 1. בצו זו. -
 ״בר־רישום״ — אשד* אזרח ישראלי או שמקום מגוריה הקבוע הוא בשטח שהל עליו משפט
ןכ״ט בי  מדינת ישראל ושנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תש״ב (22 בספטמבר 1941) ו
 באדר תש״ב (18 במרס 1942), שני התאריכים בכלל, להוציא אשה נשואה, אם לילד

 ואשה הדה.

 2. כל בר־רישום נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקה רפואית ולבדיקות אחרות לשם
 קביעת כשרו לשירות בטחון, באחד המקומות בלוח א׳ שלהלן בשעות שבין 8.00 ל־12,00,

 ביום המצויין בלוח ב׳, בטור שממול לאות הראשונה של שם משפחתו.

 3. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום ולבדיקות)(מם׳ 3), תשי״ט—1959״.

׳ ח א ו  ל

 ירושלים — לשכת הגיוס — רח׳ בית־לחם, פינת עמק הרפאים מס׳ 1
 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס — יפו, דח׳ 303 מס׳ 1

 חיפה — לשכת הגיוס — דח׳ י. ל. פרץ מס׳ 32
 פתח־תקוה — לשבת הגיוס — שיכון עירוני פגיה

 טבריה — לשכת הגיוס — רה׳ נצרת מול העיריה
 באר־שבע , — לשכת הגיוס — רח׳ המעפיל מול קולנוע ״קח״.

 1 ם״ח 25, תש״ט, עט׳ 271 ; פ״ח 81, תשי״א, עמ׳ 243 ; ם״ח 271, תשי״ט, עמ׳ 46.

 גןוביז חתגןגות 896, א׳ כניםז ת׳טי״ט, 9.4.1959



ח כ׳  לו
 ד׳ בניסן תשי״ט(12 באפריל 1959)
 ד.׳ בניסן תשי״ט(13 באפריל 1959)
 ו׳ בניסן תשי״ט (14 באפריל 1959)
 ד בניסן תשי״ט(15 באפריל 1959)

 ח׳ בניסן תשי״ט(16 באפריל 1959)
 ט׳ בניסן תשי״ט(17 באפריל 1959)

 י״א בניסן תשי״ט(19 באפריל 1959)
 י״ח בניסן תשי״ט(26 באפריל 1959)
 י״ט בניסן תשי״ט(27 באפריל 1959)
 כ״ב בניסן תשי״ט(30 באפריל 1959)

 כ״ה בניסן תשי״ט(3 במאי 1959)
 כ״ו בניסן תשי״ט(4 במאי 1959)
 כ״ז בניסן תשי״ט(5 במאי 1959)
 כ״ח בניסן תשי״ט(6 במאי 1959)
 כ״ט בניסן תשי״ט(7 במאי 1959)

 ל׳ בניסן תשי״ט(8 במאי 1959)
 ב׳ באייר תשי״ט(10 במאי 1959)
 ג׳ באייר תשי״ט(11 במאי 1959)

ב י ן נ ר ה  ) א

 פוקד ,ץ

 א יוכו ראשון
 ב יום שני

 ג יום שלישי
-י יום רביעי  ד
 ה—ו יום חמישי

 ז יום ששי
 ח—ט יום ראשון
 יי-ב יום ראשון

 ל יום שני
 מ יום חמישי
 ג * • יום ראשון

 0 יום שני
 ע יום שלישי
 פ יום רביעי
 צ יום חמישי

 ק יום ששי
 ר יום ראשון

 ש—ת יום שני

 ו׳ באדר ב׳ תשי״ט(16 במרס
 (חט 73021)

 חוק שירות בטחון, תש״ט—1949
 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 (א), 5 (א) ו־6(א) לחוק שירות בטחון, תש״ט—
 •1949• •י, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ,,יוצא־צבא״ — אשה, אזרח ישראלי או תושב קבוע, שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תש״א•
 ׳•• (29 במרס 1941) ובין כ״ט באלול תש״א (21 בספטמבר 1941), שני התאריכים בכלל,

 : להוציא אשה נשואה, אם לילד ואשה הרה.

 •2. (א) כל יוצא־צבא נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקות רפואיות ולבדיקות אחרות
 ־!לשם-קביעת כשרו לשירות בטחון, באחד המקומות המפורטים בלוח א׳ שלהלן, בשעות

 שבין 08.00 ל־12.00, ביום המצויין בלוח ב׳ שממול האות הראשונה של שם משפחתו. י .:
 (ב) יוצא־צבא שהתייצב לבדיקה רפואית ושכשרו לשירות בטחון נקבע לפי צו
 שירות בטחון (קריאה לרישום ולבדיקות)/ תשי״ט—1958 2 (להלן — צו שירות בטחון}׳

 רואים אותו כאילו התייצב לקביעת כשרו לשירות בטחון לפי צו זה.

; ס״חי271, תשי״ט, עט׳ 46. 2 4 3 ׳ ט  1 ט״ח 25, ת׳מ״ט, עט׳ 271; ס״ח 81, וזשי״א, ע

 2 יו״ת ז82, ת׳פי״ט׳ עט׳ 2.

 1?1ג«1,וותיונווו 886, א׳ צניס) תשי״נ*,«94.199



 3. יוצא־צבא שהתייצב באמור בסעיף 2 (א) או שהתייצב לפי צו שירות בטחון ונמצא
 בשד לשירות בטחון, נקרא מה.להתייצב לשירות סדיר במקום ובמועד שנקבע בסעיף 2 (א).

 4. לצו זה ייקרא ״צו שידות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר)(מם׳ 4),
 תשי״ט—1959״.

ח א׳ ו  ל

 ירושלים — לשכת הגיוס — דח׳ בית־לחם, פינת עמק הרפאים מס׳ 1.
 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס — יפו, רח׳ 303 מם׳ 1

 חיפה — לשכת הגיוס — דח׳ י. ל. פרץ מם׳ 32
 פתח־תקוה — לשכת הגיוס — שיכון עירוני פג׳ה

 טבריה — לשכת הגיוס — רח׳ נצרת מול העיריה
 באר־שבע — לשכת הגיוס — רח׳ המעפיל מול קולנוע ״קרן״.

ח ב׳ ו  ל

 »—ב—ג—ד—ד^-ו—
 ז—ח—ט—י—כ יום ראשון,• ד׳ בניםן תשי״ט(12 באפריל 1959)

 ל—מ—נ—ס—ע—פ—
 צ—ק—ר—ש—ת יום שני, ה׳ בניסן תשי״ט(13 באפריל 1959)

ב י ן נ ר ה  א
 פוקד

 ו׳ באדר ב׳ תשי״ט(16 במרס 1959)
 (חמ73021)

 חוק שירות בטחוץ, תש״ט—1949
 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4 (א), 5 (א) ו־6(א) לחוק שירות בטחון, תש״ט—
 11949,אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 ,,יוצא־צבא״ — גבר, אזרח ישראלי או תושב קבוע׳ שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תש״א
 (29 במרס 1941) ובין כ״ט באלול תש״א (21 בספטמבר 1941), שני התאריכים בכלל.

 2. (א) כל יוצא־צבא נקרא בזה להתייצב לרישום, לבדיקות רפואיות. ולבדיקות אחרות,
 לשם קביעת כשרו לשירות בטחון, באחד המקומות המפורטים בלוח א׳ •שלהלן, בשעות

 שבין 08.00 ל־12.00, ביום המצויין בלוח ב׳ שממול האות הראשונה של שם משפחתו.
 (ב) יוצא־צבא שהתייצב לבדיקה רפואית ושכשרו לשירות בטחון נקבע לפי צו
 שירות בטחון (קריאה לרישום ולבדיקות) (מס׳ 2), תשי״ט—1958 2 (להלן — צו שירות

 בטחון), רואים אותו כאילו התייצב לקביעת כשדו לשירות בטחון לפי צו זה.

 התייצבות
 ?רישום

 (?קביעת כושר
. ז  לשירות במחו

 ס״ח 25, תש״ט, עמ׳ 271 ; ם״ח 81, תשי״א, עמי 243 ; ס׳׳ח 271, תשי״ט, עמי 46.
 ?״ת 836, תשי״ט, עמי 151.

 1212 קובי{ התקנות 896, א׳ בנים! תשי״ט, 9.4.1959



 3. יוצא״צבא שהתייצב כאמור בסעיף 2 (א) או שהתייצב לפי צו שירות בטחון ונמצא
 כשד לשידוך בטחון, נקרא. בזה להתייצב לשירות סדיר במקום ובמועד שנקבע בסעיף 2 (א).

 4. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות ולשירות סדיר)(מסי 5);
 תשי״ט—1959״.

ח א׳ ו  ל

׳ בית־לחק, פינת עמק הרפאים מס׳ 1 ח ר ־ — ס ו י ג ׳ לשכת ה ם י ל ש ו ר  י
 תל־אביב־יפו — לשכת הגיוס — יפו, ויה׳ 303 מס׳ 1

 חיפה — לשכת הגיוס' — דח׳ י. ל. פרץ מס׳ 32
 פתח־תקוד, — לשכת הגיוס — שיכון עירוני פגיה

 טבריה — לשכת הגיוס — רח׳ נצרת מול העיריה
 באד־שבע — , לשכת הגיוס — רח׳ המעפיל מול קולנוע ״קרן״.

׳ ח ב ו  ל

ג יום ראשון ד׳ בניסן תשי״ט(12 באפריל 1959) -  ב   א
ו יום שני ה׳ בניסן תשי״ט(13 באפריל 1959) -  ה   ד-
-ט יום שלישי ו׳ בניסן תשי״ט(14 באפריל 1959) ח    ז
 י—ב יום רביעי ז׳ בניסן תשי״ט(15 באפריל 1959)

--נ־ יום חמישי ח׳ בניסן תשי״ט(16 באפריל 1959) מ -  ל
ע יום ששי ט׳ בניסן תשי״ט(17 באפריל 1959) -  ס

ק יום ראשון י״א בניסן תשי״ט(19 באפריל 1959) - - צ -  פ
ת . יום שני י״ב בניסן תשי״ט(20 באפריל 1959) -  ש  ד

 ו׳ באדר ב׳ תשי״ט(16 במרס 1959) א ה ר ן נ י ב
 (חט 73021) פוקד

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מם׳ 640

 י. 1 . /

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 *, הסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מם׳ 126 מיום 25.3.1944, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1327 מיום 30.3.1944,
 :יבוטל במידה שהוא חל על רכושה של בוקה אפרימוף (אפראימובה) מורנה (מס׳ סידורי 1).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז באדר ב׳ תשי״ט(27 במרס 1959).

 י״ז באדר ב׳ תשי״ט(27 במרס 1959) י ה ו ד ה ק ו ר ט ־ ש ן
 \ג!ט 72010) הממונה על רכוש האויב בפועל

 x ע״ר 1939, תוס׳ 1 טס׳ 923, עט׳ 79.

x 'as ,2 2 ע״ר תש״ח, וזוס׳ א׳ מם׳ 

 קונץ זותקמוז 896, א׳ בניס! משי״ט, 9.41959



 חוק התקנים, תשי״ג—1953
 אכרזד. על תקן כתקן רשמי

 בתוקף הסמכות של קור המסחר והתעשיה לפי מעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג—1953!,
 שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״ת״י 257 — אלול תשי״ז (ספטמבר 1957) — פקקי נתיר״ הוא
 תקן רשמי.

 ד ק פ ו  2. התקן האמור ה
 (!} במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, שדרות ירושלים,

 תל־אביב־יפו!
 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משרד המסחר והתעשיה, בנין פלס,

 ירושלים!
 (3) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, מחוז תל־אביב, משרד המסחר והתעשיה׳

 שדרות ירושלים, תל־אביב־יפו ן
ז חיפה׳ משרד המסחר והתעשיה,  (4) במשרד מנהל חטיבת התעשיה\מחו

 דדך העצמאות, חיפה ז
 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב דיזנגוף 200, תל־אביב —

 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכדזה זו היא כתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 257 — אלול תשי״ז (ספטמבר.
 1957) — פקקי נתיך), תשיי׳ט—1959״.

ב ר ט ל  מ. ג
 הממונה על התקינה

 ח׳ באדר ב׳ תשי״ט(18 במרס 1959)
 (חט 74082)

 1 ם״ח 116, תשי״ג, עמ׳ 30.

 מרור לשלטון מקומי
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

:  חוק עזר לבית־יצחק בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים :

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

 הגדרויז 1. בחוק עזר זה—

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הב£ל
 א הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר: בניו

 לתקופה של למעלה משלוש שנים ?
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!

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

9S9.4.19 ׳121 , 896הוב׳ז המלונות א׳ בניטז ת׳מי״ט׳ 



 דרישה לניקוי

 חובה למלא.
 אחרי ההודעה

 ניקוי על
 ידי המועצה י

 אגרת ניקוי

 רשות כניסה

 מסירת חורעוח'

 ענשיט

 השם

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל
 דבר המחובר אליו או כל כותל, סוללה, גדר, סייג, או מבנה אחר המקיפים או תוחמים

 או מתכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־יצחק!

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

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה׳ לרבות
 ! אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן ז

 ״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל הבנין או המחזיק בו
 לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

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

 4. לא מילא בעל הבנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3,
 או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 :לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף 5.

 5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה 50 פרוטה לכל מטר מרובע של השטח
 שנוקה על ידיה.1 האגרה תשולם בשיעור של $ על ידי בעל הבנין ובשיעור של § על ידי
 המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי

 החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

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

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

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום: עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה 1 

 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה ההודעה או נתפרסמה

 באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
 8. העובר על הוראות הסעיפים 3 או 6 (ב) דינו — קנס עשרים לירות, ואם עבר על
 הוראות' סעיף 3, והמועצה• לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4 וחיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחדי שנמסרה לו עליה

 י: הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין. : *
 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־יצחק (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים), תשי״ט--

 1959״.
ן ה ם כ י י  נתאשר. ח

 כ״ד בטבת תשי״ט(4 בינואר 1959) ראש המועצה המקומית בית־יצחק
 , (חמ 813401)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 מוב׳ו ד)תקנוו8661, א׳ נניס! ומ&י״ט, 9.4.1039 1215



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר להדר־השרון בדבר אגרת תעודת אישור

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

, במקום  1. בסעיף 2 לחוק עזר להדר־השרון (אגדת תעודת אישור), תשי״ג—1952 2
 ״500 פרוטה״ יבוא ״לירה אחת״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון(אגרת תעודת אישור)(תיקון), תשי״ט—
 1959״.

 נתאשר. א. ב ן ־ א פ ר י ם
 ט׳ באדר א׳ תשי״ט(17 בפברואר 1959) ראש המועצה האזורית הדר־השרון

 (חט 82104)

ל ב ר ~ י ה ו ד ה א ר ש  י
 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ק״ת 304, תשי׳׳נ, עט׳ 101.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למרום־הגליל בדבר שימור רחובות

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית מרום־הגליל חוק עזר זה!

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרום־הגליל!

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

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמחנדס
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ז

 ״רחוב״ — דרו, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או, גינה שיש לציבור זבות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים. וחפירות שברחוב או

 בצדי רחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ולא ירשה לאחר להניח ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל דבר
 העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות

 כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדט ולא יתלה, ולא ירשה לאחר להניח או לתלות בחלון, במעקה,
 כגזוזטרה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר
 ל|גז1ת& או לחםמם. י

 י: (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסים, לפי
 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3¿ לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחד לשנותו, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 4. (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחד לכרות שוחה ברחוב, אלא על פי היתד בכתב
 מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 ב י י  : (ב) אדם הכורה שוחה ברחוב ח
 . (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים

 . •אממים.גיום ונאודומ אדומים בלילה«
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 5. (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4 או לסרב לתתו, לבטל היתר
 שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 : (ב) בעד מתן היתד כאמור בסעיף קטן(א) תשולם אגרה של שלוש לירות. י

 6. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב. נזק ?רחוב
 (ב) , אדם שעבר על הוראות סעיף קטן(א) חייב לתקן את הנזק.

 (ג) ניזוק רחוב לדגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק.

 7. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב — הודעות
 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב, שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול ז

 ':'׳,' (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 4 ר6, לבצע
 העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
 העבודה שקבעס המהנדס באישור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את, המכשול

 או לבצע את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 !8. (א) ראש המועצה רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
 זזמנויות בסעיפים 4 או 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס
 לשם כך בשעות היום לכל מקום. סילק דאש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה
 :באמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את

 :הוצאות הסילוק או הביצוע. .

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנם לכל מקום
 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

 פתיחת שוחות׳

 היתר ואגרות

 פי?וק מכשו?
 וביצוע עבודות' ,
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 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד 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 באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרובדהגליל (שימור רחובות), תשי״ט—1959״.

רת הודעות  מסי

רות  עבי

 השם

ץ י ב ו מ ו  א. ש ל
 ראש המועצה האזורית מרום־הגליל

 נתאשד.
 כ״ד בטבת תשי״ט(4 בינואר 1959)

 (חט 83948)

ל ב ד ־ י ה ו ד ד• א ר ש  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־גת כדבר החזקת עופות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית קרית״גת חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־גת!

 ״המפקח׳•׳ — המפקח במחלקת התברואה של המועצה, לרבות אדם שהמפקח העביד אליו
 את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן $

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

 ״עופות״ — לרבות תרנגולים, תרנגולות, ברווזים, אווזים, תרנגולי הודו וכיוצא באלה.

 2. לא יחזיק אדם עופות חיים שלא לצורך שחיטה תכופה, אלא בלול ולפי רשיון
 מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הדשיון.

 3. (א) בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש למועצה בכתב ויצורפו אליה תרשים
 ותיאור מלא של המקום המיועד להחזקת העופות.

 (ב) בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש ימים לפני תום תקפו.

 4. ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, לחדשו וכן לסרב מלתתו או מלחדשו.

 הגדרות

 החזקת עופות

 בקשה 5טת!
 רשיו; ותידושו

 •מת! רשיון
 •.וחידושו

ח 5. הרשיון יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן או חודש.  תות!־ הרשי

 1 עייר 1941, תוט׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 6. (א) בעד כל רשיון תשולם אגרה בסך שלוש לירות. אגרתד׳פייז י

 (ב) על אף האמור בםעיף קטן(א) יהיה פטור מאגרת רשיון מחזי?! בעופות אשר
 :שטח מגרשו —

 (1) אינו גדול מ־500 מ״ר, ובלבד שמספר העופות המוחזקים על ידיו לא
 יעלה על 10;

 (2) גדול מ־500 מ״ר, ובלבד שמספר העופות־ המוחזקים על ידיו לא יעלה
 על 20.

! ו י ש ו ל ו ט י  7. ראש המועצה רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע, אם בעל הרשיון— ב
 (1) .מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה 5

 (2) מונע את המפקח מלבקר במקום בו מוחזקים עופות;

 (3< מפר או אינו ממלא אחרי ההוראה של ראש המועצה או של המפקח,
 הנוגעת להחזקה תקינה של לול העופות ולנקיון בו.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת מחזיק עופות לתקן את הלול
-|ויהם: ג?וזזזקים או לנקותו תוך התקופה, באופן ולפי התנאים והפרטים שנקבעו בהודעה.

 ן:;;: (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריו-

 9. לא מילא המחזיק כאמור אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 8 (א), רשאית
 .:המועצה לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.

 10. המפקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל &קום כדי לברר אם נתמלאו הוראות
 חוק עזר זה.

|1. : לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 10. : 

 12. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 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 עסקיו הרגילים
 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה

 באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

 13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לירות׳ ענשים

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (החזקת עופות), תשי״ט—1959״. השט

 דרישה 5תה1
 או לנקות ־

ות י  סמכו
 הטועצה

 הטנו יומי.
 המפקח יי

 שיטוש
ו יות  בבטנ

 מסירת הודעה

ר ו א ן נ ו ע ד  ג
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קדית־גת

 י״ח בטבת תשי״ט (29 בדצמבר 1958)
 (חט 85304)

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב ר מפגעי ת ב ד ת ב ג ־ ת י ר ק  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 המקומית קריודגת חוק עזר זד.:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בור שופכיך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולט או לאגירתם של
 מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלימ אחדים, לרבות כל סוג של בור רקב,
 בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחד הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד לקיבולם

 או לאגירתם של שופכין, ולמעט ביב או תעלת שופכין ?
 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחרים
 כתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות משות־

 פים וכיוצא באלה?
 ״בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה, ששכר את

 הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים!
 ״ליקוי״ לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחד זמן!
 ״מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה־חוץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־גת!

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

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

 ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
 למלא תפקיד של מפקח!

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים?
 ״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונםפחות אחרים, וכן כל.ביב

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 2. ״מפגע״ —
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספד מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם ?
 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם

 מבחינת גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת או משוט״

 י ע״ר 1941, תוס׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
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 שפחי האשפה שבחם אינם מחומר מגולוון כבד עפ מכפר. אופף אלא מחומר •
 שאינו מניח את דעת ממפקח ? ־ י י י
 (3) גג, תקרה או קיר שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור

 דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק־
 לבריאות!

 (4) פגם יבנכסיס הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח, מזיק או עלול
 .. להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות,
 / יוכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
-. המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אינומספיק לניקוז היעיל של הנכסים,
 וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח

 או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם!
 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח, ביב וכיוצא בזה, שלא

 נקבע בו מחסום או אשד, לדעת המפקח, אין מחםומו קבוע כהלכה!
 • (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,

 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק $!ים, בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן,

 גג, סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
 . או אשד, לדעת המפקח, הם !מצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין,
 ־;- תאי: בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבודים, סתומים או לקויים באופן
 שאויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או

-\:שחמרים אחרים עלולים ליפול לתוכם ?

 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא, צינור דלוחים,
 : מערכתהסקה, מיתקן-חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או ביב!

 . (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
 י או מיכל מים אחר, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח

 או שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!

 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופבין או לשפיכת כל חומר אחד
 שלדעת המפקח הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו!
 ־־: (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור, במישרין או

 ::. בעקיפין, עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכין! .
 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים, וכן כל ארובה, תריס,
 חלון, אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי
 תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או רוח בבנין או

 בבנין סמוך!
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 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בגין ובין בסביבתו׳ הגולה או
 העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין!

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות;

 (19) חוסר ארובה בנכסים, שלדעת המפקח יש בהם צורך, או שהארובה
 בנכסים שבורה או לקויה באופן אחר או אינה גבוהה למדי או שהיא פולטת

 עשן באופן המזיק׳ לדעת המפקח, לבריאות!
 (20) תנור, אח, קמין, או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את

 העשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת !

 (21) מרבד, שטיח, או מחצלת אשד חובטים, מנקים, או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16 !
 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות 1

 (23) צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
 שוררים בו תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (24) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר לדעת
 . המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים

 בהם תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות ז
 (25) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות;
 (26) שטח אדמה אשר, לדעת המפקח, אינו גדוד במידה מספקת ו

 (27) עצים. או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב;
 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האוד או

 האויר לאותו בנין'באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות !
 (29) דבר הגורם לרעש ואשד, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!

 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה או לפגיעה בחוש
 הראייה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית!

 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאםפקה זו!

 (32) דבר אשד, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
 סניטרית או אחרת!

 (33) קוצים או עשבים הנמצאים בנכסים!
 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום

 אחר הפונה לצד הרחוב!
 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

 ציבוריים!
 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומד אחר המוחזקים

 ברחוב. .

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק כל
 מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זח.
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 אחריות
 לסילוק מפגע

 הודעות.
 לסילוק מפגע.

 סילוק טפגע
 על ידי המועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העזר

 שטירה
 על הנקיה

 עבירות

 (ב) המפקח דשאי, לאחד 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק ׳בנכסים ולבעל
 הנכפים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת, ביבים, צינורות או תשמי
 שים סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם, וכל נזק שנגרם

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
 אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם הנכסים, אולם אם אי־אפשד למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע אשד, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם

 או ובסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשד משתמשים :
 בו או נהנים ממנו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר מן!
 :• הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחר שנדרשו:

ל ידי המפקח, לסלק את המפגע.  ע
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים — או אלה ואלה — חייבים בסילוק מפגע,

 חייבים הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

 5. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק מפגע
 לפי הוראות חוק עזד זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת

 :הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 6. לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5 או ביצע
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5, שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
 רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
 מאותו אדם או מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם

 לחוד.

 7. דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של מפגע וכן בדבר העבודות והחמ־
 רים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

 8. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק
 ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או חלק ממנו.

 !9. (א) המחזיק בנכסים או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם חייב לשמור על
 :הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח, וכן לנקות ולסלק כל מרבץ של

 זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכסיס ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה חייב להבטיח
 במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם לדרישות
 המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחד גמר העבודות לבער ולסלק את כל

 הזוהמה. והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח.

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 !עינוגים או בכל מקום אחר אשד לציבור דשות כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם

 בצודה אחרת.
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 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחדים לרחוב ולא יתן להם להישפך באמור.

 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.

 : (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים־ או חלקיהן
 או פסולת כל שהיא.

 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
 י (י) לא ישאיר אדמ בעל חייט ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהפ את

 ^;.; . הרחוב.
 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור, לא

 ימיין ולא יחטט בהם.
 (יב) לא ידביק אדם ברחוב לוה, מודעה, דברי דפוס או כתב פרסומת או דברי
 : : תעמולה אחרים על קידות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם, לא יבליטס, לא יציירם:במקומות
 האמורות ייעשו על ידי אחר. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו

 על הפעולות האמורות שנעשו על לוחות שנקבעו לכך על ידי המועצה.
 (יג) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא. סמוך•
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק•

 מבניו כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יד) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (טו) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברהוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

ת הודעות ;11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם: שאליו היא ו י ס  ט

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחז*
 מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,;
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת ההודעה,

ז  או נתפרסמה באחד מהעתונים הנפוצים בתחום המועצה. :
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
 *אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ,׳הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זח, דינו — קנס 500 לירות, ואט עבר על
 הוראות סעיף 5>ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד׳ העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאהד שחוייב בדין.

 13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת(מפגעי תברואה), תשי״ט—1959״.

 :ענשיפ

ם י ע  שטירת ר

 •ד,שסי

ר ו א ן נ ו ע ד  נתאשר. ג
 כ״ד בטבת תשי״ט(4 בינואר 1959) ראש המועצה המקומית קרית־גת

 (וומ 85305) .
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־גת בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבניניפ ~ 7

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה י , י
 המקומית קרית־גת חוק עזר זה:

_ הגדרות ה  1. בחוק עזר ז
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 י הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר בנין

 למעלה משלוש שנים:
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר

 בבית מלון או בפנסיון;
 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ, או חומר אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או הלק של בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מתכוונים

 להקיף או לתחום קרקע כלשהי!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־גת!

 • ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 בולן או מקצתן ?

- ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה׳ לרבות
 אדם שהמפקח העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״כניסה״ ~ לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
י  2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בו לנקות דרישה לניקו

 חצר או כניסה של אותו בנין.
 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה

 יש לבצעו.

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

 4. לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או
 5י^«ע;את;:הניקוי שלא לפי התנאים׳ הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה
:;- ־.  ?1&נע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק בו כאמור בסעיף 5. .

 :5. אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה 50 פרוטה לכל מטר מרובע של השטח
! על ידי בעל הבנין ובשיעור של ! על ידי ל  שנוקה על ידיה. האגרה תשולם בשיעור ש
 ; המחזיקים בו שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה

 : האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל חצר או כניסה לבנין, רשות בניטה
 > כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

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

 חובה למלא
 אחדי ההודעה

 ניקוי על ידי
 המועצה

 אגרת ניימי •

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא׳ מכוונת,
 או נמסרה'במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידיי אחד 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הבנין בו דנה הדרישה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 8. העובר על הוראות הסעיפים 3 או 6 (ב), דינו — קנם עשרים לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3, והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4, והיתד! העבירה נמשכת׳
 דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ,׳חוק עזר לקרית־גת (ניקוי חצרות וכניסות לבנינים)׳ תשי״ט—
 1959״.

ת הודעות ו י ס  ט

 :ענשים

 השס

ר ו א ן נ ו ע ד  ג
 ראש המועצה המקומית קרית־גת

 נתאשר.
 י״ג בשבט תשי״ט (22 בינואר 1959)

 (חט 85308)
ה ד ו י ה ל ב ד ־ א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ר פיקוח על כלבים ב ד  חוק עזר לשרון־הצפוני ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 האזורית השרון־הצפוני חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו!

;  ״לוחית־מספר״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה
 ,׳המועצה״ — המועצה האזורית השדוךהצפוני.

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת המועצה
 ועל צווארו של הכלב לוחית־מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיה חייב ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום,

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך. אישרה המועצה את בקשתו,
 תתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מםפר.

 הנורות

 תובת־רשיוו
 !?וחית־מספר

 בקעות
 רשיון ותקפו

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 אגרות

 סירוב למת!
 רשיון וביטולו

 כלב שסירבו.

 רשיון או
 שבוטל הרשיון

 החזקת כלב

 תפיסת כלב
 שאין עליו

 רשיון, טעצרו
 והשמדתו

 (ב) המועצה תנהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שביתו עליו רשיון,
 ובל בעל כלב ימציא למועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתה.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) המועצה תגבה אגרה של לירה אחת בעד כל רשיון וכן אגרה של 250 פרוטה
 בעד כל לוחיתימםפר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקד בעד שני כלבים.
ה ר  .עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה ד

 5. (א) המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן במקרים אלה:

 (1< הכלב הוא בעל מזג פראי;
 (2) הכלב מהווה םכנה לבטחון הציבור ?

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים ז
 ׳ (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי מעיף 386 לפקודת.
 החוק הפלילי, 1936 או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות הציבור!
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

 תשט״ז—1955 3.
 (ב) המועצה שביטלה רשיון לפי סעיף זה לא תחזיר את האגרה ששולמה לפי

 סעיף 4.

 6. >(א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוף
 ארבעה ימים, את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(1)
 או (2), לא יושמד הכלב.לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן

ך לפי סעיף5 לפקודת הכלבת, 41934. כ ל ע ו  צ
 .K (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3),(4)
 או(5) ובעליו הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות •מזמן מסירתו למאורות המועצה
 על כוונתו.להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב, אלא אם
 בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של עשרים
 ואחד יום, שלפני זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 200 פרוטות בעשרים ואחת.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי׳ ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או שמוחזק שלא
 בהתאם לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי

 אפשר לתפסו, רשאי הוא להשמידו.
 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א), לא יושמד אלא אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר. המועצה רשאית להאריך

 .את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם.נראה לה הכלב כבעל ערך.

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 652, עט׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט׳׳ז, עט׳ 242.

 4 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 481, עט׳ 242.
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 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן(א) לא יובל בעליו לקבלו חזרה, אלא לאחר שימציא
ל יום כ  עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם.למועצה 200 פרוטות ל

 מימי החזקתו.

י קנם חמישים לירות! ואם הותר,  ,ענשים 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -

 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו
 בדין.

 ,•־מגו- ־• •• 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרוךהצפוני(פיקוח על כלבים), תשי״ט—1959״. •••>

י ו ל ל ו א  ש
 נתאשר. ראש המועצה האזורית השרורהצפוני;

: * כ״ה בטבת תשי״ט (5 בינואר 1959) . 
 (חם 85617)

ה ו ד ־ י ה ל ב ד א ר ש  י
 שר הפנים

 תיקון מעות

 בחוק עזר לשבי־ציון(רחצה על שפת הים), תשי״ח—1958 שפורסם בקובץ התקנות
 810, תשי״ח, עמ׳ 1647, הערת השוליים ״איסור להשתמש בחומר מזוהם״, המופיעה: ליד

 סעיף 14, צריכה להיות ליד סעיף 13.

 קובץ התקנות 896, א׳ בניסן תשי׳׳ט, 9.4.1959

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 המחיר 480 פרוטה


