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 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959
ך ר ת ע ו ר י י נ ת ב ו ע ק ש ת על ה ו ב ט ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 (1) לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959 ג
י מתקין תקנות אלה:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אנ

 1. בתקנה 2 לתקנות לעידוד השקעות,הון (הטבות על השקעות בניירות עדך), תש״ך—
 21960, בפסקה (2), במקום הנקודה יבוא פסיק ולאחריו יווסף ״או נרכש על ידי תושב־
נת ישראל, מילווה העצמאות שהוצאו  חוץ, במטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדי
נת נת ישראל (מילווה העצמאות), תשי״א—81951, או איגרות מדי  על פי חוק איגרות מדי
נת ישראל (מילווה הפיתוח),  ישראל, מילווה הפיתוח שהוצאו על פי חוק איגרות מדי

.״  תשי״ד—1954 4

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לעידוד השקעות הון (הטבות על השקעות בניירות
 עדך) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ל ו כ ש י א ו  ח׳ בשבט תשכ״א (25 בינואר 1961) ל
 >ח« 72618) שר האוצר

 1 ס״ח 293, תשי׳׳ט, עמ׳ :284 3 ם״ח 69, תשי״א, עמי 63.

 2 ק״ת 1014, תש״ד, עמ׳ .1152 4 ס״ת 142, תשי״ד, עט׳ 56.

 פקודת בריאות העם, 1940
ת ו ק ב ד י ת מ ו ל ח ת על מ ו ע ד ו ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת בריאות העםL, 1940, אני מתקין תקנות אלה:
 1. בתקנות אלה —

 ״הרשימה״ — רשימת המחלות המידבקות, על שלושה חלקיה שבתוספת השניה לפקודה .
 2. הודעה על כל מחלה המפורטת בחלק א׳ או בחלק ב׳ של הרשימה — למעט מחלות

 שחפת, מין ומלריד, — תימסר לכל מקדה ומקרה לחוד בטופס מס׳ 1 שנקבע בתוספת.

 3. הודעה על מחלות שחפת, מין ומלריה תימסר בטופס מס׳ 2 או מם׳ 3 או מס׳ 4,
 שנקבע בתוספת, הכל לפי הענק.

 4. הודעה על כל מחלה המפורטת בחלק ג׳ של הרשימה תימסר למספר המקרים של כל
 מחלה בטופס מס׳ 5 שנקבע בתוספת.

 5. טופס ההודעה כאמור בתקנות אלה ממולא וחתום יישלח בדואר אל לשכת הבריאות
וגעת בדבר או יימסר אישית בלשכה האמורה.  המחוזית או הנפתית הנ

 6. על כל מחלה המפורטת בחלק א׳ של הרשימה תימסר — נוסף על ההודעה בהתאם
זית  לתקנה 2 — הודעה בעל פה, אישית או טלפונית, או במברק, אל לשכת הבריאות המחו

וגעת בדבר.  או הנפתית הנ

 7. העובר על הוראה מהוראות התקנות האלה, דינו — קנס 500 לירות או מאסר חודש
 ימים או שני הענשים כאחד.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), תשכ״א—
 1961״.

 הגדרות

 הודעה
 אינדיבידואלית

 על כל מחלה
 מחלה א׳ או ב׳

 הודעה על
 מחלות ׳!!חפת,

 מיז ומלריח
 הודעה

 קולקטיבית
 על כל מחלה

 י מחלק ג׳

 מסירת הורעה

 הודעה נוטפת
 על בל מחלה

 מחלק א׳

 ענשיט

 השם

 1 ע״ר 1940, תום׳ DÖ 1׳ 1065, ע0׳ 191.

 ק״ת 1080, תשכ״א, עמי 555.
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 מדינת ישראל
 משרד הבריאות

 ;הוחןח אינדיבידואלית
 על מחלה מידבקת

 החולה:

 שם המשפחה ׳•־•

 השם: הפרטי.״; •

 המין.. .הגיל

 המען במלואו... •

 דת ולאום

 ארץ הלידה • •

 תאריך העליה

 ארץ הלידה של האב

 משלח היד

 האבחנה......

 ממצא קליני.

. . . . . . . .  ממצא מעבדתי

 שם המעבדה..

 תאריך התחלת המחלה.

. . . . . . . י ת מ  האם חוסן ו

 הערות:

 תאריו • • • •

 חלוש )ה ישארבידי הרופא.

 מו&פת

׳ 1 ס ס מ פ ו  ט

 מיועד לבתי־חולים

 המחלקה:
 מם׳ גליו.! חולה •

 למילוי ע״י לשכת הבריאות

 תאריד הקבלה.

 מדינת ישראל
 משרד הבריאות;

 .הגיל.

 הודעה אינדיבידואלית על מחלה מידבקת
 החולה::י :

 שם המשפחה -....׳ .השם הפרטי

 המען במלואו המין..• •

 דת ולאום.. ארץ הלידה.. ,.תאריך"העליה.

 ארץ הלידה של האב. .,משלח היד

. . . .  האבחנה.

 ממצאמפורט: א. קליני. ••

. . . . . . . . . . . י ת ד ב ע  ב. מ

 המעבדה שבה בוצעה,הבדיקה —

״ .האם חוסן ומתי. . . ; . . ״ . . . ה ל ח מ ת ה ^ ת  תאריך ה

 ה!|ןרות •••

 הרופא::

 (׳עם הרופא בכתב ברור: או. חותמת)

מס׳ הטלפון. . . . .  מען הרופא: :

 תאריך. חתימת הרופא.

 ק\בץי התקנות 1098,. ט״ז בשבט תשכ״א, 2.2.1961 879



׳ 2 ס ס מ פ ו  ט

! י ד ו ת פ ו א י ר ב ד ה ר ש  מדינת ישראל / מ
 (?העביר רק במעטפה סגורה)

 כרטיס רישום מרכזי לחולה שחפת ובקשה לאשפה
( ה ק י ח ן מ ו ע ט ת ה ק « ו ח מ ל ) 

 שם המוסד, התחנה או הרופא והמעז מפי החולה בתחנה (מרפאה, בי״ח) תאריד הביקור הראשוז
 רווק(ה) • נשוי(אה) •

ז אלמן(ה) • גרוש0ז) • י מ ה • • • ב א ° ה  ש

. ארץ לידה . .  .יום העדה.

 מס׳ הזהות

 .מארץ מם׳ תעודת עולה.

 תפקיד בעבודה

 המשפחה השם

 נולד(ד,) בשנת חודש

 המען המדוייק

 עלה ארצה ב־

 השכלה משלח יד.

 מען מקום עבודה (או בית־ספד)

 שחפת כז/לא/חשוד/ירוע מקודם או נבדק
ם הגיל המיז קרבה משפחתית או אחרה בתאריד ש  מסי ה

שפחה׳ 1
 במ

 מקרי מגע
 בדירה או בסביבה הקרובה

2 

שפחה׳
 במ

 מקרי מגע
 בדירה או בסביבה הקרובה

3 

שפחה׳
 במ

 מקרי מגע
 בדירה או בסביבה הקרובה

4 

שפחה׳
 במ

 מקרי מגע
 בדירה או בסביבה הקרובה

5 

שפחה׳
 במ

 מקרי מגע
 6 בדירה או בסביבה הקרובה

שפחה׳
 במ

 מקרי מגע
 בדירה או בסביבה הקרובה

 הדירה בת חדרים לחוד/משותפת לעוד משפחות. מספר נפשות בדירה בהדר ישנים מלבד החולה נפשות•

. .ל״י. . . .  מבני המשפחה עובדים לומדים הכנסות המשפחה לחודש בממוצע.

.ב־ ׳. % הגבלה לשחפת כן/לא.  ביטוח בקופת־חולים: כן/לא. באיזה .

/ . . . . , . . .  הסימנים של שחפת שהביאו את החולה לרופא לראשונה הופיעו ב־ .19/



B.C.G. Tuberculin בזמן טילוי הכרטיפ בדיקות מעבדה אחדות ! פבהן B. K. : י  גילוי המקרה ע״ י
 תאריך מיקרוסקופית בתרבית התאריך התאריך הרכב/לא הרכב

/ 
19..... 

 + — ־ + — החומר השיטה בתאריך
 תאריך

/ 
19..... 

 3. רנטגן לפי דרישת הרופא • . • ליחה איפואי

 4. רנטגן לפי דרישת החולה • . •

 5. אחרי שטף או סימני דם . • •
^4 — 

 מ. גרון השיטה התוצאות
 3. רנטגן לפי דרישת הרופא • . •

 4. רנטגן לפי דרישת החולה • . •

 מ. קיבה 5. אחרי שטף או סימני דם . • •

 3. רנטגן לפי דרישת הרופא • . •

 4. רנטגן לפי דרישת החולה • . •

 5. אחרי שטף או סימני דם . • •
 (למחוק את
 התוצאות המעוז מחיקה)

 3. רנטגן לפי דרישת הרופא • . •

 4. רנטגן לפי דרישת החולה • . •

 5. אחרי שטף או סימני דם . • •

ת ו א י ר ה ־ פ ת  — ש ח

 ד. הצורה הפתולוגו—אנטומית

1) Primary T B 

(Tuberculin + כולל ילדים עד שנתיים • 
2) Pleurisy with effusion • 
3) Tuberculosis with cavitation • 
4) Tuberculosis without cavitation • 
5) Ac Miliary T B • 

6) Bronchitis (Tracheitis) • 

XR — ב. התפשטות לפי 

1) Minimal 
2) Moderately 

advanced 
3) Far advanced 

• 
• 
• 

 ג•
 חד־צדדי

 דו־צדדי
• 
• 

 א. המצב הקליני (פעילות)

1) Unstable • 
2) Stable 

A. Quiescent • 
B. Arrested • 
C. Recovered 

 • ממצא בעל משמעות (א)
 • ללא ערך קליני (ב)

 שחפת שמחוץ לריאות באבחנה עיקרית.
 מחלות אחרות או סיבוכים

 הריפוי שקיבל עד עכשיו (פרטים, תאריכים עם ציון מקומות האשפוז בעבר) ••
. בבית־החולים p ..בביתו ם . . . / :...19 . . . . .  במקרה מוות: מת ב

 סיבת המוות הישירה (באופן קליני)... • ••
־ • • • • • • • ־ • • • POST MORTEM תוצאות הניתוח 

 דרוש אשפוז: דחוף P לאדחוך • טיפול אמבולטורי •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ך י ר א ת . אפסי • החולה נ&צא במוסד מ  כושר ?{TTO! : מלא • חלק? •

 הערות שונות: ״ י ־

 1. אל משרד הבריאות היחידה למחלות ממושכות



׳ 3 ס ס מ פ ו  ט

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

ת להעביררקבטעטפה,סגורה ו א י ר ב ד ה ד ש  מ

 הודעה על חולה מין
 מם׳

 א. ידיעות על החולה
 שם המשפחה השם הפרטי שם האב

 המען •
 (רופא המטפל בחולה ובמגעים של החולה אינו חייב לציי! את שם החולה)

 תאריך הלידה המין מצב משפחתי: רווק/נשוי/אלמן/גרוש

.ארץ הלידה משלח היד . .  תאריך העליה. , .

 האם הח1לה/או אשת החולה / בהריון? כן / לא באיזה חודש בהריון?
T 

 ב. ידיעות על המחלה

 האבחנה

 ממצא קליני • •

 ממצא מעבדתי המעבדה

 תאריך ההדבקה המשוער מקום ההדבקה המשוער

 ג. ידיעות על מגעים (קונטקמימ)

 1) את המגעים שלהלן אבדוק ואודיעכם על תוצאות הבדיקה (מחק את הטעון מחיקה)

 2) את המגעים שלהלן לא אוכל לבדוק ואני מבקש שתבדקו אותם•

ה (ידוע או משועי); השם, המען וכל יתר הידיעות עליו: ל ח מ ר ה ו ק  מ

• (1 

ה (ייתכן והחולה הדביק את): ל ו ח ל ה ם ש י ע ג מ  ה

 נ)

• . . . . . : ת ו ר ע  ה

 הרופא:
 נשם הרופא בכתב ברור או חותמת)

 תאריך חתימת הרופא.

 882 קובץ התקנות 1098, ט״ז בשבט תשכ׳׳א, 2.2.1961



 למילוי ע״י המשרד
 מס׳ ההודעה

 תאריך. הקבלה
 הועתק על כרטיס מס׳

4 : • מסי Q : B  ט ו

 הודעה אינדיבידואלית על מחלת המלריה

מדינת ישראל ; 

ת ו א י ר ב ד ה ר ש  מ

 החולה

 המען במלואו
.הגיל. . .  שם המשפחה השם הפרטי ..שם האב .

 כמה זמן בארץ כמה זמן במקום. ארץ ההגירה
השרת בצבא־הגנה לישראל .מתי השתחרר מהצבא. . . . .  דת ולאום .

 פרטים על קבלת תרופות למניעת ההדבקה במלריה בעבר ,

 המחלה
.קורטנה. . .  תאריך התחלת המחלה סוג המלריה: טרציאנה ...טרופיקה .

 מקרה הדש או חוזר״) במקרה חוזר — מתי היתה ההתקפה הקודמת
. ממצא המעבדה . .  המעבדה בה בוצעה בדיקת הדפ.

 מקור ההדבקה המשוער
 הרופא

מען הרופא חתימת הרופא . . .  תאריך .

: אם 5א היתה התקפה במשך 12 החדשים האחרונים, ייחעב המקרה ?יחרש• אם ההתקפה הקודמת היתה במשד ה ר ע  *) ה
 זמז של פחות מ־12 החרשים האחרונים, המקרה נחשב לחוזר.

׳ 5 ס ס מ פ ו  ט
 מדינת ישראל

ת הודעה מרוכזת (קולקטיבית) על מחלות מידבקות ו א י ר ב ד ה ר ש  מ

 הנפה... תאריך

 השכונה
 שם הישוב והמוסד

ם י ר ק מ ר ה פ ס  מ

 השכונה שם המחלה
 15 + שם הישוב והמוסד

14̂ לא ידוע  כל הגילים גיל 0 גיל 1—4 גיל 5י-9 גיל 10-
 ביחד

 שם המחלה

MORBILLI חצבת 

PERTUSSIS שעלת 

FOOD הרעלות• 
POISONING מזון 
BY ע״י 

 שלשול מידבק
 של־ הילודים

 חתימת הרופא שם ומעז הרופא באותיות ברורות

 הודעה זו צריכה להישלח פעמ בשבוע ללשכת הבריאות הנפתית. מקרי מוות יש לרשום בסוגריים ליד מקרי המחלה.
 על התפרצות הרעלת מווו יש להודיע טיר בטלפון ללשכת הבריאות הקרובה.

ן מ י ל ז ו א  ש
 המנהל הכללי של משדד הבריאות

 אני מאשר.
 כ״ז בטבת תשכ״א (15 בינואר 1961)

 (חמ 77351)
י ל י ז ר ל ב א ר ש  י

 שר הבריאות
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 פקודת בריאות העם, 1940
ת ו ק ב ד י ת מ ו ל ח ת מ מ י ש ר ר ב ד  צו ב

י מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א לפקודת בריאות העט, 1940 אנ

/ לאחר פרט 30 , בחלק ב 2 דה  1. ברשימת המחלות המידבקות שבתוספת השניה לפקו
: ה  יווסף פרט ז

"Rabies (Hydrophobia) ״31. כלבת 

 2. לצו זה ייקרא ״צו בריאות העם (מחלות מידבקות) (תיקון), תשכ״א—1961״.•

י ל י ז ר ל ב א ר ש  י
 שד הבריאות

 כ״ז בטבת תשכ״א (15 בינואר 1961)
 (חט 77351)

 1 עייר 1940, תום׳ 1 מם׳ 1065, עט׳ 191 ; ע״ו תשייט, ת«פ׳ א׳ מם׳ 48, עמי 169.

 2 ק״ת 1080, תשכ״א, עמי 555.

 חוםפת פרט
 31 ברשימה

 השט

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 תקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956

ב כ ר ש ב ו מ י ד ש ע ר ב כ ר ש ב ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ג
 ובהתאם לתקנות 4 ר10א לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956 2

 (להלן — התקנות), אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
ום״— 24 שעות?  ״י

ז ונות לרכב מנועי), תש״ו—1959 3  ״.מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה (אגרות רשי
 ״מיבלית״ — רכב המשמש או הנועד לשמש להובלת נוזלים«•

/ לגבי רכב — משקל המטען שרשות הרישוי כמשמעותו בפקודת  ״משקל מטען מורשה׳
, הרשתה להובילו ברכב >  התעבורה 4

 ״רכב״ — ג׳יפ, טנדר, דבב משא, מיכלית, רכב להרמת מטענים, מונית, דבב פרטי{
ו באופן קבוע ציוד להרמת מטענים ?  ״רכב להרמת מטענים״ — רכב שמורכב עלי

 ״רכב משא״ — רכב המשמש, או הנועד לשמש, להובלת משאות, לרבות רכב לחילוץ ציוד $
 ״רכב פרטי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה!

 ״שימוש״ — לרבות חזקה.

 2. הוקנתה חזקה ברכב בהתאם לתקנות, ישולם לבעלו שכר לכל יום של שימוש, בשיעור
 הנקוב בתוספת לצדו של כל רכב.

 3. הוחזק הרכב כאמור בסעיף 2 פחות מיום אחד, ישולם השכר שצויין להלן לצד תקופת
מוש:  השי

 (1) לא יותד מ־9 שעות — מחצית השכר הקבוע בסעיף 2 ?
 (2) יותר מ־9 שעות — שכר בעד יום שימוש.

3 

 הגדרות,

 שכר בעד
 שימוש

 שכר בעד
 שימוש פחות

 מיום אחד

 ק׳׳ת 957, תש״ד, עמי 166.
 חוקי א״י, כרד בי, פרק קכ״ח, עמ׳ 1271.

A2 ם״ח , 240תשי״ח, עמי 
 ק״ת 649, תשי״ז, עמי 334 ; סייח 324, תשכ׳׳א, עמי 22.

 884 קוב•{ התקנות 1098, ט״« בשבט תשכ״א, 2.21961



ה ישולם לכל יום השכר בשיעור הקבוע ח  4. הוחזק הרכב כאמור בסעיף 2 יותר מיום א
 בסעיף 2 ולחלק של יום —

 (1) מחציית השכר הקבוע בסעיף 2 — אם הוחזק הרבב לא יותר נד5 שעות«
ם הוחזק הרכב יותר מ־5 שעות. א — ם ו  (2) שכר בעד י

ה תש״ך (1 ביולי 1960). מ ת  5. תחילתו של צו זה היא ביום ו׳ ב

 6. לצו זה ייקרא ״צו פיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב), תשכ״א—
 1961״.

 תופפת לירות
יפ 8  1. ג׳
דר 7  2. טנ

די מנוע דיזל נו מופעל על י  3. רכב משא (למעט טנדר), שאי
: ג ו המורשה בק״  ומשקל מטענ

ד 3000 8  ע
 למעלה מ־3000 עד 5000 11
ד 6500 15  למעלה מ*5000 ע

 4. רכב משא (למעט טנדר), המופעל על ידי מנוע דיזל ומשקל
: ג ו המורשה בק״  מטענ

ד 6500 15  ע
 למעלה מ־6500 עד 8000 20
 למעלה מ־8000 עד 10500 28
ד 14000 36  למעלה מ־10500 ע
ד 18000 45  למעלה מ־14000 ע
 למעלה מ־18000 61

 5. מיכלית המופעלת לל ידי מנוע דיזל וקיבולה בליטרים:
ד 9100 19  ע
ד 13750 28  למעלה מ־9100 ע
ד 18200 34  למעלה מ־13750 ע
 למעלה מ־8200! 53

: ג  6. רכב להרמת מטענים שמשקלו בק״
 עד 1500 12
 למעלה מ־1500 עד 5000 16
ד 10000 39  למעלה מ־5000 ע
נית או רכב פרטי למעט אופנוע 12.60  7. מו

 8. ״ אופנוע שתפוסת בוכנותיו בםמ״ק:
 עד 100 0.80
 למעלה מ־100 עד 250 1
 למעלה מ־250 עד 350 1.50
 למעלה מ־350 עד 500 2.00
 למעלה מ־500 2.50

ק ב ן ־ א ה ר ן ח צ  ו׳ בשבט תשכ״א (23 בינואר 1961) י
< שר התחבורה 7 3 2 0 מ 0 ח ) 

 קובץ התקנות 1098, ט״ז בשבט תשכ״א, 2.2.1961



 חוק הפיקוח על מצרפים ושירותים, תשי״ח—1957
 תקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956

ב כ ר ש ב ו מ י ד ש ע ר ב כ ר ש ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957׳-*,
 ובהתאם לתקנות 4 ו־10א לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי״ז—1956 2

: ד  (להלן — התקנות), אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —

ט (31 בדצמבר י  ״חזקה״ — חזקה ברכב לפי התקנות — בתקופה שבין יום כ׳ בטבת תשי
 1958) לבין יום ה׳ בתמוז תשייר (30 ביוני 1960) ן

ום״— 24 שעות?  ״י
ז ונות לרכב מנועי), תש״ך—31959  ,,מונית״ — כמשמעותו בתקנות התעבורה (אגרות רשי

 ״מיכלית״ — רכב המשמש או הנועד לשמש להובלת נוזלים!
 ״משקל מטען מורשה״, לגבי רכב — משקל המטען שרשות הרישוי כמשמעותו בפקודת

, הרשתה להובילו ברכב *  התעבורה 4
! פ, טנדר, רכב משא, מיכלית, רכב להרמת מטענים, מונית, רכב פרטי י ׳  ״רכב״ —ג
ם; י  ״רכב להרמת מטענים״ — רכב שמורכב עליו באופן קבוע ציוד להרמת מטענ

i רכב משא״ — רכב המשמש, או הנועד לשמש, להובלת משאות, לרבות רכב לחילוץ ציוד,, 
 ״רכב פרטי״ — כמשמעותו בפקודת התעבורה ו

 ״שימוש״ — לרבות חזקה.

 2. הוקנתה חזקה ברכב בהתאם לתקנות, ישולם לבעלו שכר לכל יום של שימוש, בשיעור
 הנקוב בתוספת בטור אי, לצדו של כל רכב.

 3. הוחזק הרכב כאמור בסעיף 2 פחות מיום אחד, ישולם השכר שצויין להלן לצד תקופת
מוש:  השי

 (1) פחות מ־4 שעות — השכר הנקוב בתוספת בטור ב׳ לצדו של כל רכבז

 (2) למעלה מ־4 שעות — אן־ לא יותר מ־9 שעות — השכר הנקוב בתוספת
ל 1,3 ? ךן ש צ 1, , ר ג ן ט  ב

 (3) יותר מ־9 שעות — שכר בעד יום שימוש.

 4. הוחזק הרכב כאמור בסעיף 2 יותר מיום אחד, ישולם לכל יום השכר בשיעור הקבוע
 בסעיף 2 ולחלק של יום —

 (1) מחצית השכר הקבוע בסעיף 2 — אם הוחזק הרכב לא יותר מ־5 שעות ז

 (2) שכר בעד יום — אם הוחזק הרכב יותר מ־5 שעות.

 5. לצו זד, ייקרא ״צו פיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (מס׳ 2),
 תשכ״א—1961״.

 מגררות

 שבר בעד
 שימוש

 שכר בעד
 שימוש פחות

 מיום אחד

 שבר בעד-
 שימוש יותר

 מיום אחד

 השם

 1 טייח 240, חשי״ח, עמי 24.

 2 ק׳׳ת 619, תשי״ז, עמי 334; ס״ח 324, תשכ״א, עט׳ 22.

 3 ק״ת 957, תשייר, עמ׳ 166.

 4 חוקי-א״י, ברד בי, פרק קכ״ח, עט׳ 1271.

 886 קובץ התקנות 1098, ט״> בשבט תשכ׳׳א, 2.2.1961



 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 לירות לירות

4.50 3 — 6 — 

3.75 2.50 5.— 

6.25 4.25 9.75 
6.50 4.50 13.— 

6.50 4.50 13 — 
7.— 5 — 14.— 

13.12 6.50 26.25 
13.50 6.75 27.— 
15 — 7.50 30— 

6.50 4.50 13 — 
7 — 5.— 14.— 

13.12 6.50 26.25 

6.25 4.25 9.75 
7 — 5 — 14 — 

13.50 6.75 27 — 

8 — 
— — 10.50 

— — 0.75 
0.50 — 1.— 
 ׳ 1.50 — 0.75
1 — — 1 — 
1.25 — 2.50 

ן ה ר א ־ ן ק ב ח צ  י

 תופפת

 1. ג׳יפ
ו מופעל על ידי מנוע דיזל נ  2. רכב משא שאי

 ומשקל מטענו.המורשה בק״ג —
 עד 3000 (לרבות טנדר)

 למעלה מ־3000 עד 5000 (לרבות
 טנדר)

 למעלה מ.־5000 עד 6500

 3. רכב משא המופעל על יד מנוע דיזל
ו המורשה בק״ג —  שמשקל מטענ

 עד 6500 (לרבות טנדר)
 למעלה מ־6500 עד 8000

 למעלה מ־8000 עד 10500
 למעלה מ־10500 עד 14000

 למעלה מ־14000

 4. מיכלית המופעלת על ידי מנוע דיזל
 שקיבולה בליטרים —

 עד 9100
 למעלה מ־9100 עד 13750

 למעלה מ־13750

 5. רכב להרמת מטענים שמשקלו בק״ג —
 עד 1500

ד 5000  למעלה מ־1500 ע
 למעלה מ־5000

נית או רכב פרטי למעט אופנוע, בין שהפ  6. מו
 :;" מופעלים ובין שאינם מופעלים על ידי מנוע
 ..'׳ דיזל, שמספר מקומות ישיבה לנוסעים מלבד

 הנהג —
ד 4  ע

ד 7  5 ע

 7. אופנוע כשתפוםת הבוכנות בםמ״ק —
 עד 100

 למעלה מ־100 עד 250
ד 350  למעלה נד250 ע
 למעלה מ־350 עד 500

 למעלה פר500

 ו׳ בשבט תשכ״א (23 בינואר 1961)
) שר התחבורה 7 3 2 0 ט °  >ח

 קובץ התקנות 1098, ט״« בשבט תשכ״א, 2.2.1961



 פקודת התעבורה
ב כ ת ר ו נ ו י ש ת ר ו ר ג א ת חלק מ א צ ק ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת התעבורה י, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת
, אני מצווה לאמור:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

! 1. בסעיף 1 לצו מס׳ 137 לשנת 1935 י, בסופו, יווםף ״ושהיו בתוקף ביום י״ד בשבט י ! ״  ח

 תשכ״א (31 בינואר 1961)״.

פ 2. לצו זה ייקרא ״צו מס׳ 137 לשנת 1935 (תיקון), תשכ״א—1961״. (  יי׳־

־ א ה ד ן ק ב ן ח צ  ג׳ בשבט תשכ״א (20 בינואר 1961) י
 >תט 756127) שר התחבורה

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרס קכ״ח, עמ׳ 1271.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ע״ר 1935, תום׳ 2, מס׳ 542, עמ׳ 964.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו בדבר מתן התחייבות וערבות על ידי מבקש הלוואה ציבורית

 בתוקף'סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 אני  1939 ג

 מצווה לאמור:

ת 1. בצו זד. - ו ר י נ ה . 
;  ,,בנק — מוסד בנקאי או מוסד כספי כמשמעותם בחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 3

 ״הלוואה ציבורית״ — הלוואה הניתנת על ידי המדינה, או הניתנת על ידי בנק שהופקדו
 בידו או הושקעו בהונו מכספי המדינה, או הניתנת על ידי בנק בהמלצת הממשלה,
 בסיועה או באישורה, לרבות הלוואה ששר המסחר והתעשיה קבע בהודעה כללית

 שתפורסם ברשומות או בהודעה מיוחדת, כי ההלוואה היא ציבורית!
 ״מבקש הלוואה ציבורית״ — אדם המבקש הלוואה ציבורית בקשר לביצוע יצוא טובין

 בהתאם לתכנית שהוגשה •על ידיו לאישורה של הדשות המוסמכת.
 כתב התחייבות 2. רשות מוסמכת רשאית לדרוש מאת מבקש הלוואה ציבורית שימציא לה —

 (1) התחייבות לביצוע היצוא — בהתאם לתכנית היצוא כפי שאושרה על
 ידיה — בסכום, במועד ובנוסח שהיא תקבע ם!

 (2) ערבות לרבות שטר חוב בסכום שתדרוש למילוי ההתחייבות לפי
 פסקה (1).

ם 3. צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר. י נ י  שמירת י

 ביטול 4. צו יצוא (מתן התחייבות וערבות על ידי מבקש הלוואת), תשי״ז—1956 4 — בטל.

ט 5. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (מתן התחייבות וערבות על ידי מבקש הלוואה ציבורית), ש  ה

 תשכ״א—1961״.

ד י פ ס ס ח נ  ח׳ בשבט תשכ״א (25בינואר 1961) פ
י*״ שד המסחר והתעשיה 5 0 מ 2 ח ) 

 1 עייר 1939, תום׳ 1 טט׳ 968, עמ׳ 137. 3 ס״ת 164, תשי׳׳ד, עמ׳ 192.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1. 4 ק״ת 647, תשי״ז, עמי 268.

 קובץ התקנות 1098, ט״ז בשבט תשכ״א, 2.2.1961



 פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים),1940
 הודעה בדבר שינוי תארו של מקבל הנכסים הרשמי

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

א * ר ו מ א  ל

 1. בטור א׳ של התוספת לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, יווםף התואר שינוי תואר
 ״מקבל נכסים רשמי״ ולצדו בטור ב׳ של התוספת יווםף התואר ״כונס נכסים רשמי״.

 2. להודעה זו ייקרא ״הודעה בדבר שינוי תארו של מקבל הנכסים הרשמי, תשכ״א— השם
 1961״.

ן ו י ד ו ג ־ ן ב ד ו  ה׳ בשבט תשכ״א (22בינואר 1961) ד
< ראש הממשלה 7 8 4 9 מ 4 ח  י

 1 ע״ר 1940, חום׳ 1 מם׳ 1005, עמי 40.

 2 ע״ד תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 תיקון צו בדבר הסדר נטיעת עצי פרי וגפן

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. במקום סעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר נטיעת עצי פרי וגפן), הח?פת סעי!* 1
: ה , יבוא סעיף ז  תשכ״א—1960 2

 ״הגדרות 1. בפרק זה —

 ״״עץ פרי — תפוח, אגם, חבוש, שזיף׳ מישמש, אפרסק, שקד,
 בננה וגפן.״

ט ש  2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדר נטיעת עצי פרי וגפן), ה
 (תיקון), תשכ״א—1961״.

 ז׳ בשבט תשכ״א (24 בינואר 1961)
 >חמ 741126) מ ש ה ד י י ן

ד החקלאות  י ש

 1 ם״ח 240, תשי״דן, עמי 24.

 2 ק״ת 1075, תשכ״א, עמי 484.

 קובץ התקנות 1098, ט״ו בשבט תשכ״א, 2.2.1961 889



 חוק המים, תשי״ט—1959
ם י ג ת ד ו כ י ר ב מ ב י מ ש ב ו מ י ש ת ל ו מ ר ו  נ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק המים, תשי״ט—1959 י, ולאחר התייעצות עם
:  מועצת המים, אני קובע נורמות אלה

 שימוש במיפ 1. בשטחים המפורטים בתוספת לא יפיק, לא יספק ולא יצרור אדם מים מבאר לשם
ט גידול דגים בבריכות בכמות העולה על 1000 מ״ק לשנה לכל דונם בריכה שאושרה כדין. י ג ת י ב י י ב ? 

ג 2. אדם הצורר או המספק מים מבארות שהורשו והוכרו על ידי נציב המים להפקת מים י י  ט

 לבריכת דגים, רשאי להמשיר להשתמש במים בהתאם לתנאים שנקבעו בהרשאה, ובלבד
 שיודיע על כד לנציב המים תוך 15 יום מפרסום נורמות אלה ברשומות.

 השט 3. לנורמות אלה ייקרא ״נורמות מים (שימוש במים בבריכות דגים), תשכ״א—1961״.

 התופפת
 (סעיף 1)

 אזור קיצוב גוש דן 8
 אזור קיצוב המרכז 8

 אזור קיצוב מחוז ירושלים 4
 אזור קיצוב הדרום 4

 • שומרון •

גב 2  אזור קיצוב הנ
 אזור קיצוב חוף־הכרמל -

 אזור קיצוב עמק־חפד 8
 אזור קיצוב השרון 8

ן י י ה ד ש  מ
 שד החקלאות

 ב׳ בשבט תשכ״א (19 בינואר 1961)
 (חמ 73763)

 1 ם״ח 288, תשי״ט, עט׳ 166.

 2 לדת 1020, תש״ד, עט׳ 1305.

 8 ק״ת 1049, תש״ר, עט׳ 1855.

 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940
ה י נ ת י של נ נ ו ר י ע ר ה ו ז א י ה ו נ ר שי ב ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 11940 (להלן —הפקודה)
ר: , אני מצווה לאמו  והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳׳ח—1948 2

י האזור העירוני ו נ (שי י נ ו ר  1. האזור העירוני של נתניה כפי שפורט בצו מס הרכוש העי
, ישונה על ידי הכללת הגושים וחלקות רישום קרקע המפורטים  של נתניה), תש״ט—1949 3
ה כפי י  בתוספת בתוך האזור העירוני והוראות הפקודה יחולו על האזור העירוני של נתנ

 ששונה.

 1 ע״ד 1940, תום׳ 1 מם׳ 1065, עט׳ 218.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א' מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 5, תשייט, עמי 113.

 890 קובץ התקנות 1098, ט״ז בשבט תשכ״א, 2.2.1961



 42 תחילתו של צו זד, היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

 3. לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העירוני (שינוי האזור העירוני של נתניה) (תיקון)׳
 תשכ״א—1961״.

פפת  תו

עד בכלל) ו ע ( ק ר ם ק שו ת רי ו ק ל ח ם ו שי ו  ג

 גושים: 7931, 8215, 8217, 8232, 8234, 8236, 8247, 8251, 8252׳ 8285 — בשלמותם.
 7932 — פרט לחלק המערבי של חלקה 7.

 7941 — פרט לחלקה 4 והחלק הדרומי של חלקה 2.
ט לחלק המזרחי של חלקה 1. ר פ — 8235 

 8238 — פרט לחלקות 15, 22—26, 29—34, 288, 291, 292, 296, 299, 300,
 304,303, 307, 310 והחלקים המזרחיים של חלקות 295 ו־298.

 8242—פרט לחלקות 5—23,11—34.
 8248—פרט לחלקה 116.

 8284 — פרט לחלקות 49,42,40,37, והחלק המזרחי של חלקה 34.
 8322—פרט לחלקות 1—6׳ 23—35,30, 48,47, 148—158,150—161, 171—
 191, 193—199, 215—217, 219—234 וחלקים צפוניים של חלקות 45, 49,

.264,258,50 

ת: 47,46,39,38,32,25,4,2 בגוש 7933.  הלקו
 1 בגוש 7940.

 8,7 וחלק מזרחי של חלקה 17 בגוש 8006.
 12 בגוש 8216.
 8 בגוש 8218.

 206—372 בגוש 8233.
 5—32,30 וחלק מערבי של חלקה 4 בגוש 8283.

 8,4,3—28 בגוש 8315.
 40 בגוש 8323.

 : תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום במפה של נתניה הערוכה בקנה
 מידה 1:5000 והחתימה ביד מנהל מסי הרכוש.

 העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי רכוש, רחוב;הלל, בי״ם
 שמידט, ירושלים, במשרדי עירית נתניה, במשרד הארנונה ומסי רכוש, בנין האוצר, נתניה,
 ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל אדם זכאי לעיין

 בהם בשעות 10— 12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

 א׳ בשבט תשכ״א (18 ביגואר 1961)
ל ו כ ש י א ו  >חט723504) ל
 שר האוצר: י

 אוגץ;התסנות.1098, ט״ז בשבט תשכ׳׳א, 2.2.1961



 פקודת מס הרכוש העירוני, 1940
 צו בדבר שינוי האזור העירוני של פתח־תקוה

׳  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (2) לפקודת מס הרכוש העידוני, 1940 1 (להלן—הפקודה)
ר: י מצווה לאמו , אנ ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשיח—1948 2 ד ) 2  והסעיפים 14 (א) ד

 1. האזור העירוני של פתודתקוה כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני (שינוי האזור
, ישונה על ידי הכללת חלקות רישום קרקע  העירוני של פתח־תקוה), תשט׳-׳ו—1955 3
 המפורטות בתוספת בתוך האזור העירוני והודאות הפקודה יחולו על האזור העירוני של

 פתח־תקוה כפי ששונה.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

י האזור העירוני של פתח־תקוה) (תיקון)׳ ו נ (שי י נ רו  3. לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העי
 תשכ״א—1961״.

 תופפת

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 חלקות: 10—41, 43—57׳ 62—70, 75, 77—82, 84, 475, 477, 478, 481, 483, 485,
 487, 493,491,489, 495, 497, 499 וחלק צפוני מערבי של חלקה 500 בגוש

.6193 
 10, וחלקים מערביים של חלקות 3—11,9—19 ו־34 בגוש 6322.

 6—30,9 וחלק מחלקה 10 בגוש 6357.
 21—30,28 בגוש 6360.

 12, 14, 18, 27—40, 48, 49׳ 86-^109, 111—124, 129, 130, 161—204 וחלק
 מחלקה 44 בגוש 6368.

 19, 46—48 וחלק מחלקה 35 בגוש 6371.
 10, 13—15, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 44—49, 54, 66—90׳ 102—104, 108—

 110 וחלק מחלקות 37—39 בגוש 6372.
 ,4 5, 7, 8, 11—13, 16׳ 19׳ 132, 134, 278, 281—284, 367—370, 531—600

 וחלק מחלקות 38 ר39 בגוש 6373.
 ,5 6 בגוש 6390.

 12, 29,28, 39—41, 56—176, 180—183 וחלקי חלקות 25 ר26 בגוש 6393.
.6393 

 תחומי האזור המפורט לעיל מסומנים בקו אדום במפה של פתח־תקוה הערובה בקנה
 מידה 1:10.000 והחתומה ביד מנהל מסי הרכוש.

 העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי רכוש, רחוב הלל, בי״ם
 שמידט, ירושלים, במשרדי עירית פתח־תקוה, במשרד הארנונה ומסי הרכוש, בית ההסתדרות׳
 בפתח־תקוה, ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל אדם

 זכאי לעיין בהם בשעות 10—12 בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

ל ו כ ש י א ו  א׳ בשבט תשכ״א (18 בינואר 1961) ל
 >חמ 723504) שר האוצר

 1 ע״ר 1940, תופ׳ 1 טפ׳ 1065, עמ׳ 218.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 494, ת׳עט׳׳ו, עט׳ 343.

 892 קוב,{ התקנות 1098, ט״« בשבט תשב״א, 2.2.1961



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג,,מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ך—
י מצווה כי חלקה 464 בגוש 6154 בשטח של 66 מטר מרובע והרשומה בלשכת , אנ  1960 ג
 רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו לפי שטר מם׳ 15943 מיום 24 באוגוסט 1960 כקרקע

 מסוג ״מתרוכה״ יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ן ז ו ס ר ח נ  ג׳ בשבט תשכ״א (20 בינואר 1961) פ
מ 70130) שר המשפטים « 

 1 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״, )תש״ר 
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

י הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך— נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
 1960 אני מצווה כי שטח של 1446 מטר מרובע מתוך הקרקע הידועה כחלקה 30 בגוש
 6213 והדשומה בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביבריפו לפי שטר מס׳ 2163 מיום 20 במרם
 1945 כקרקע מסוג ״מתדוכה״ יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם

ה כ  ל

 ג׳ בשבט תשכ״א (20 בינואר 1961) פ נ ח ס ר ו ז ן
ט s0(701 שר המשפטים ח ) 

 1 ם״ח 316, ת׳צ)״ד, עמי 92.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
 צו הקנייה מס׳ 663

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

 אלי ובתוקף שאר םמכויותי אני מצווה לאמור:
 1. צו הקנייה מם׳ 38 מיום 20.6.1941, שפורסם בעתון הרשמי מסי 1110 מיום 20.6.1941
 יבוטל במידה שהוא חל על חלק אחד מתוך שלושה חלקים מרכושו של יוסף לייכנד מנגי־
 ודד ועל חלק אחד מתוך שלושה חלקים מרכושה של מגדלנה לייכנר מנגי־ורד, באשר

 החלקים הנ״ל מגיעים לבירוניקה קורבין — חבש לפי צו ירושה (מם׳ סידורים 15,14).

 2. צו הקנייה מס׳ 39 מיום 22.7.1941, שפורסם בעתון הרשמי מם׳ 1116 מיום 24.7.1941,
ן ו ד לובלםקי מאנטורפ (מם׳ סידורי 30) רלא  יבוטל במידה שהוא חל על רכושם של דו

 דייםקי מאנטורפ (מם׳ סידורי 45).
 3. תחילתו של צו זה היא ביום א׳ בשבט תשכ״א (18 בינואר 1961).

 א׳ בשבט תשכ״א (18 בינואר 1961) י. ד ג ו ו
 > חט 72010) הממונה על רכוש האויב

 1 עייר 1939, תום׳ 1 מט׳ 923, עט׳ 79.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 קוב״! התקנות 1098, ט׳׳ז בשבט תשכ״א, 2.2.1961



״ י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של אזור הרי־יהודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין ערים, 1936 *, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 עדים, מחוז ירושלים (להלן — הועדה), אני מצווה לאמור:

 1. השטח שבתחומי מחוז ירושלים, שאת גבולותיו קבעה הועדה, והמתואדים בתוספת
 יהיה שטח תכנון עיר.

 2. גבולותיו של השטח האמור המתוארים בתוספת סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 430
 מיום ג׳ בטבת תשכ״א (21 בדצמבר 1960) הערוך בקנה מידה 1:100.000 והחתום ביד שר
 הפנים וביד יושב ראש הועדה! העתק התשריט הופקד במשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון עיר של הרי־־יהודה ובמשרד הממונה על מחוז ירושלים, וכל מעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות וימים שמשרדים אלה פתוחים לקהל.

 3. גלעדי הגבולות הנזכרים בתוספת עשויים יתדות ברזל הקבועות בעמודי בטון המת־
 נשאים חמישים סנטימטר על פני הקרקע והמםומנים כל אחד במספר. מקום שהנקודות
 הנזכרות בתוספת נמצאות בתוך ואדי או נהר על דרך קיימת או מתוכננת, הוצבו הגלעדים

 בתחום שטח תכנון העיר סמוך ככל האפשר לנקודות האמורות.

 4. צו תכנון ערים (הרי־יהודה), תשי״ד—1954 יי — בטל.

 5. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (הרי־יהודה), תשכ״א—1961״.

 קביעת גבולות
 ?שטח

 חננו! עיר

 תשריט והפקדת
 העתק מטנו

 הצגת
 הנלעדיט

 ביטול

 .השם

 תוספת

 גבולות שטח תכנון עיר של אזור הרי־יהודה

: מגלעד מם׳ 1 הנמצא בנקודת ציון (130.820—149.930) הצטלבות שביל ן ו פ  צ
 לצרעה עם הצטלבות ואדי אישבא צפוני־מערבי לאורך השביל עד נקודת
 ציון (132.000—149.350) ומשם לכיוון צפוני־מזרחי עד לגלעד מס׳ 2
 הנמצא בנקודת ציון (132.800—149.700) משם בכיוון צפוני עד להצטלבות
 קו שביתת הנשק על יד לטרון עד לגלעד מס׳ 3 הנמצא בנקודת ציון
 (136.180—149.600), משם בכיוון צפוני־מזרחי לאורך קו שביתת הנשק עד
 גלעד מם׳ 4 הנמצא בנקודת ציון(140—155.200) משם בכיוון מזרחי לאורך

 קו שביתת הנשק עד גלעד מס׳ 5 הנמצא בנקודת ציון (135—169.400). :
: מגלעד מם׳ 5 בכיוון דרומי לאורך גבול מערבי של גבולות שיפוט עירית ח ר ז  מ
 ירושלים (לפי פרסום בקובץ התקנות מס׳ 292 מיום 14 באוגוסט 1952) עד
 הצטלבות עם קו שביתת הנשק עד גלעד מס׳ 6 הנמצא בנקודת ציון

.(165.80—128.700) 

 1 עייר 1936, תום׳ 1 מם׳ «58, עמ׳ 153.

 2 עייר תש״ח, תומי א' מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 414, תשי״ד, עמי 701.
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: מגלעד מס׳ 6 בכיוון מערבי לאודך קו שביתת הנשק עד גלעד מסי 7 הנמצא  ד ר ו ם
 בנקודת ציון (126.300—162) משם מערבה עד גלעד מס׳ 8 ואדי ישוב אל
 קאבו הנמצא בנקודת ציון (126.400—161.200) משם צפונה לאורך ואדי
 ישוב אל קאבו עד הגשר של מסילת הברזל בקילומטר 71, משם בכיוון
 מערבי לאורן׳ מסילת הברזל עד גלעד מם׳ 9 הנמצא בנקודת ציון(130.90—
 153.300) משם בכיוון צפוני עד גלעד מס׳ 10 ואדי עין אל ערב הנמצא
 בנקודת ציון (131.400—153.300) משם בכיוון מערב לאורך ואדי אל ג׳ירב,
ת ג׳וברין עד גלעד מס׳ 1  ואדי אל אישבא, מקביל לכביש שעד הגיא — בי

 הנמצא בנקודת ציון (130.820—149.930).

א ר י פ ש ה ש מ מ י י  כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961) ח
 >חמ 76511) שר הפנים

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר שטחי תכנון עיר גליליים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(1) לפקודת בנין ערים, 1936 •י׳ והסעיפים 14 (א)
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  ד

ר:  .ולתכנון עיר, מחוז הדרום, אני מצווה לאמו

ח ^,,1, תייסיז סעיף 1 ט ש ה ק ״ ח מ י ׳ י 3 1 9 5 3 _ ג ״ י ש  1. בסעיף 1 לצו תכנון עדים (שטחים גליליים), ת
 לתכנון עיר, מחוז הדרום״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו תכנון עדים (שטחים גליליים), תשי״ג—1953 (תיקון מס׳ 2), השם
 תשכ״א—1961״.

ה ש פ י-ר א ש ם מ י י  ה׳ בשבט תשכ״א (22 בינואר 1961) ח
מ u(765 שד הפנים ח ) 

 ע׳׳ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 589, עמ׳ 153.
 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק״ת 365, תשי״ג, עט׳ 1119.

 פקודת בנין ערים, 1936
 צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר גלילי במחוז הדרום

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (1) לפקודת בנין עדים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה • .  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

י מצווה לאמור:  ולתכנון עיר, מדות הדרום, אנ
ח קביעת גבולות ט ש א ה ן ן , י ר י ן ע ו נ כ , ת ח ט ש ם ב ן ן ,1, נו כולל שטחים שהוכרז ע ה הדרום, שאי ח  1. שטח מ

 לשטח תכנו!
 הגלילי לתכנון עיר, מחוז הדרום. עיר ג5י5י

 2. לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים (שטח גלילי במחוז הדרום), תשכ״א—1961״. השט

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ה׳ בשבט תשכ״א (22 בינואר 1961) ח
 >חמ 76511} שד הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית אבן־יהודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט (כ״ו) —  בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3
 (1) הקטע ״החלק של גוש 7938 המסומן במפה באות ״א״ ״ — יימחק,-

 (2) במקום ״8015״ יבוא ״7938, 8015״ !
 (3) במקום ״8013״ יבוא ״7936 פרט לשטח של 100 דונם בערך בחלק הצפוני

 של הגוש והגובל מצד דרום בואדי,- 8013״.

 השט 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 3), תשב״א—1961״.

א ר י פ ם משה ש י י  ב״בבטבתתשכ״א (10 בינואר 1961) ח
 (חמ 8011) שר הפנים

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

 2 ע״ר תש״ת, תום׳ א' מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עמי 178 ; ק״ת 571, תשט״ו, עמי 327.

 תיקח פרט (כ״ו) 1
 בתוספת י

 הראשונה

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לאשקלון בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — 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׳ לרבות שוכר או שוכר משנה ששכר

 את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״העיריה״ — עירית אשקלון«

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

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה׳ בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית ז
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 חובה להדביר
 טוואי התהלוכה

 של האור!

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עט׳ 1.
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 הוראות1?הדברת
 טוואי התהלוכה

 של האור!

 הדברה על־ידי
 העירית

 םטכות ראש
 העיריה

 מטירת הודעות

 ענשיפ

 השט

 3. י(א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על מראות סעיף
 2 להדביר את הזחל וקנו 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 העידיה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העידיה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
 5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם

 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה 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,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני 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 מקום עסקו, הרגילים או הידועים לאחרונה, או
 הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום

 העיריה.
 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לידות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 3 (ג) והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבידה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.
 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (הדברת טוואי התהלוכה של האורן),

 תשכ״א—1961״.

ר ג ה ת י ר  א
 ראש עירית אשקלון

 נתאשר.
 כ״ג בכסלו תשכ״א (12 בדצמבר 1960)

 >חמ 7650101)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 תיקון פעיו*2

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבני־ברק בדבר מודעות ושלטים

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

 1. בסעיף 2 לחוק עזר לבני־בדק (מודעות ושלטים), תשי״ט—1959 2 (להלן — חוק
 העזר העיקרי), במקום סעיף קטן(ז) יבוא סעיף קטן זה:

 ״(ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד 31 במרס הבא מיד לאחד יום מתן
 הרשיון״.

 1 ע״ר 1934, תופ׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.

ן104.  2 ק״ת 884, תשי״ט, עמ̂׳
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: ו  החלפת התוססת 2. במקום התוספת השניה לחוק העזר העיקרי תבוא תוספת שניה ז
 השניה

 ״תופפת שניה
( ( א  (סעיף 3 (

 יעוד האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
ד בכלל) או לחלק משבוע — לכל קולנוע 1.50 ע ו ) י ש  עד יום ש
 2. סרט פרסום בקולנוע — לכל 50 מ׳ רץ או חלק מחט — לכל קולנוע 3.00

 3. מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי חשמל, זרחן או כל אמצעי•
 אחר, וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר אורך —

 ברוחב עד 50 ם״מ — לשנה 12.50
 ברוחב העולה על 50 ס״מ או חלק מהם — תוספת של 12.50

 4. מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל 100 ס״מ מרובעים או חלק
ו 0.15  מהם — לכל חודש או חלק ממנ

 5. מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —
 מודעה גדולה — עד שלושה ימים 6.25
 לכל יום נוסף 2.50
ד שלושה ימים 3.15 נונית — ע  מודעה בי
 לכל יום נוסף 1.25
 מודעה קטנה — עד שלושה ימים 2.50
 לכל יום נוסף 1.00
 מודעה זעירה — עד שלושה ימים 1.55
 לכל יום נוסף 0.95

 6. מודעה על לוח מודעות לשימוש בלעדי לתקופה מםויימת —
 לכל חודש או חלק ממנו — לכל מ״ד 12.00

 7. שלט — לכל מטר אודך או — אם רוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 4.10

 8. שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העיריה מחוץ לשטח
 התפוס על ידי העסק — לכל מ״ר או חלק ממנו — לשנה 62.50

 9. שלט המותקן מעל לכל שטח אחר — באולם שעשועים, מגרש
נו קשור עם העסק —  ספורט ושעשועים או על גבי בנין שאי

 לכל מטר — לשנה 31.25״

 השם 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־בדק (מודעות ושלטים) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ץ י ב ו נ ו ר ה  נתאשר. ר. א
ת בני־ברק די  כ״ט בכסלו תשכ״א (18 בדצמבר 1960) ראש עי

 (חמ 862000)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 הגדרות

 חובה ?הרביד::
 זבוב ים התיכו!

 הוראות ?הדברת
 זבוב ים התיכו! 1

 הדברה ע? ידי
 העיר יה

 םמכות ראש
 העיריה

 מסירת הודעות

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לרחובות בדבר הדברת זבוב ים התיכון

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה׳ כין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין
 ; שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר

 : משנה ששכר.את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!

 ״העיריה — עירית רחובות ז
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז

 ״נכסים״. — קרקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

\ עזר זה כולן או מקצתן ז . 
 .״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש העיריה דעןאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת אדם שעבד על הוראות סעיף
 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

 :ולתנאים- הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת העיריה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העיריה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה 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,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך או אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום העיריה.

 ע״ר 1934, תוס׳ 1 מס׳ 414, עמ׳ 1.
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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו קנס — 200 לירות, ואם עבר על הוראות
 סעיף 3 (ג) והעידיה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד, העבירה נמשכת, דינו —
 קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת

 ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961״.

 ענשים

hm 

ק כ״ץ ח צ  י
 ראש עירית רחובות

 נתאשד.
 ג׳ בכסלו תשכ״א (22 בנובמבר 1960)

 (חמ 7650100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לרמת־גן בדבר הדברת זבוב ים התיכון

, מתקינה מועצת עידית רמת־  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 גן חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — 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, ולרבות שוכר או שוכר

 משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים \
 ״העיריה״ — עירית רמת־גן ן

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה כולן או מקצתן \

 ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש העידיה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת העיריה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העידיה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 הגדרות

 חובה ?הדביר
 זבוב ים התיבוז

 הוראות ?הדברת
 זבוב ים התיכוז

 הדברה ע? ידי
 העיריה

 1 עייר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמי 1.
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 5. (א) ראש העידיה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם, לבדקם סמכות ראש
. העירית . . . . . .  ,: •י y י. , .

. ה ז ר ז  ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק ע

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה 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, מסירת הודעות
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל 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
ה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים צג  או הו

 בתחום העיריה.

נו קנם — 200 לירות, ואם עבד על הוראות ענשים  7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 סעיף 3 (ג) והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבירה נמשכת, דינו —
ו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ום שב  קנם נוסף חמש לירות לכל י

 ראש העיריה או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—961!״ השם

י צ י נ י ר ם ק ה ר ב  נתאשר. א
 כ״ג בכסלו תשכ״א (12 בדצמבר 1960) ראש עירית רמת־גן

 (חמ 7650100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז-1956

ר י ז ר ח ש ב ם ו י ר י ז ר ח ב ד ר ב ו ר לאז ק עז ו  ח

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י
: ה , מתקינה המועצה המקומית אזור חוק עזר ז ת(הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956 2 ו מי  המקו

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אזור!

 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ו
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את םמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, כולן או מקצתן.

ם י ר י , ח

ר

5 1 ° י

י  2. לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק. 5
 והחזקתם

ר אדם ולא יגרום שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכילה. איסור מכירת ו מכ  3. לאי
 בשר חזיר

 ומוצריו
— הנועדים — — 
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119. לאכילה

 2 ם״ח 211, תשי״ז, עט׳ 16.
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 4. (א) מפקד! רשאי לעקל —
 (1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עליו{

 (2) בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי
 סעיף 3 חל עליהם.

) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה. א ) ן ט  (ב) במעוקל לפי סעיף ק

 5. (א) הורשע אדם בשל עבירה על הוראות הסעיפים 2 או 3, דשאי מפקח להחרים את
 החזיר או את בשר החזיר או מוצרי האוכל של בשר חזיר שלגביהם נעברה העבידה.

) ייעשה כפי שיורה ראש המועצה. א ) ן ט  (ב) במוחרם לפי סעיף ק

 6. מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, בדי
 לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 7. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4, 5 או 6.

 8. העובד על הסעיפים 2, 3 אי 7, דינו — קנס עשרים לידות, ובמקדח של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי

 שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

גדו עיקול או החרמה בשל עבירה שנעברה על  9. לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נ
ד כ׳ בםיון תשב״א (4 ביוני 1961) ועל סעיף 3 עד כ״ו בכסלו תשכ״א (4 בדצמבר  סעיף 2 ע
 1961), אם ערב תחילתו של חוק עזר זה עסק אותו אדם בגידול חזיר או במכירת בשר חזיר

 ומוצריו על פי דין שהיה בתוקף אותה שעה.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (חזירים ובשר חזיר), תשכ״א—1961״.

 סמכותעיקו?

 סמכות החרמח

 סמכות כניסה

 שימוש
 בסמכויות

 ענשים

 חוראותמעבר

 השם

ר ו נ ־ י ר ד י א  מ
 ראש המועצה המקומית אזור

 נתאשד.
 כ״ג בטבת תשכ״א (11 בינואר 1961)

 (חמ 810512)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית־דגן בדבר צעצועים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
: ה  המקומית בית־דגן חוק עזר ז

 הגירות 1. בחוק עזר זה —
 ,,אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו ן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־דגן )
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה!

t ״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה 
כך — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אוויר מסובן ז  ״צעצוע מסו

ת סמכויותיו לפי חמן עזר  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו א
 זה, כולן או מקצתן.

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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ךכחלק ייצור צעצועים בי רתם, בין: בעסק נ0רד ו במכי ר צעצועים:מסובנים• או צו י בי  2. לא יעסוק אדסי
 , , ־, מסוכנים

ם ת ר , כ מ תד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. ו  מעסק אחד, אלא על פי הי

י הפעלת צעצועים א נ ת 1 ,  3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם ׳
 מסוכנים

 ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה׳ ותהיה חתומה ביד המבקש. בקשה 5מתז
 היתר

 5. ראש המועצה רשאי לתת היתר, לקבוע את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו. מתז היתר
 ותנאיו

י פקיעת היתר ר ת ו פ י ד ק ו ד מ ע ו ו מ ע ב ב ק ט נ א א ל , א ו ת ע ת  6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נ

י ת י ת ה ו ר ג  7. . בעד מתן היתד תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות. א

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי חובת
-״»,״« אפוטרופוס

 ההיתר.
) פקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לן, סמכויות כניסה א ) , .9 

ת י ו ק ב  כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה. י
: . ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

ם 100 לירות, ובמקרה של עביךך, ענשים נו—קנ י  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ד
 נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או אחדי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ד זה ייקרא ״חוק עזר לבית־דגן (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961״. השם ן ז ע ^ ו ח  11. ל

ך ב ר ו ה א מ ל  נתאשר. ש
 י״א בטבת תשכ״א (30 בדצמבר 1960) ראש המועצה המקומית בית־דגן

 (חט 813904)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית־שאן בדבר רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9־ לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה
ה:  המקומית בית־שאן חוק עזר ז

ת ו י ד ג  1. בחוק עזר זה — ה
 ״רוכל״ — כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) %2

 ״ועדת הסעד״ — ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה!
ם, י  ״עגלה״ — כל כלי הובלה הנםחב או הנדחף בכוח מיכגי, בכוח אדם או בכוח בעלי חי

ר זה *  ״מפקח״ — אדם שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עז
 ״המועצה״ — המועצה׳ המקומית בית־שאן 1
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 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה*
 ״רשיון עונתי״ — רשיון שתקפו לעונה מסויימת ?

 ״רשיון רגיל״ — רשיון שאינו עונתי!
 ״רשיון״ — רשיון עונתי או רשיון רגיל שניתן לפי חוק עזר זה.

 2. (א) לא יעסוק אדם כרוכל אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 הרשיון.

 (ב) בעל רשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון.

 3 (א) לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו, אלא אם ניתן לו מאת ראש המועצה,
 נוסף על הרשיון לפי סעיף 2, רשיון לשימוש בעגלה.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שעליה נדרש
.  רשיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה 3

 4. (א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך
 וידיעה בקשר לרשיון לפי דרישת ראש המועצה.

 (ב) רוכל הרוצה לחדש את רשיונו, יגיש בקשה לכך חדשיים לפני פקיעתו.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לקבוע את תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.
 (ב) לא יינתן רשיון אלא על פי המלצת ועדת הסעד, וכשאין ועדה כזו, על פי

 המלצת לשכת הסעד המקומית.
 (ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדים אלא לאחר

 שהמציא תעודה רפואית, המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו.

 6. רשיון רגיל יפקע ביום .31• בדצמבר שלאחד תאריך נתינתו ורשיון עונתי יפקע
 בתאריך שצויין בו.

 7. רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו, ויראהו למפקח או לשוטר בכל
 עת שיידרש לכך.

 8. רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו במקום נראה לעין מספר
 שנקבע לו על ידי ראש המועצה.

 9. בעד מתן רשיון או חידושו תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, ואם ניתן
 רשיון רגיל לאחר 30 ביוני, תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד.

 10. אם אין הודאה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, דשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה.

 ו ק ס ע  11. לא יעסוק רוכל ב
 (!) ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים ו

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 12. לא יעמיד רוכל ולא יניח להעמיד או להשאיר ברחוב או במקום ציבורי עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או סחורתו שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 13. (א) שוטר או מפקח דשאי לצוות על רוכל לסלק עגלתו או דוכנו ממקום שהם
 מצויים בו אם יש בכך משום עבירה על הוראות חוק עזר זה.

 דש י ו ז לרוכל

 רשיון לשימוש
 בעגלה

 בקשה לרשיון
 וחידושו

 מתן רשיוז

 תוקף הרשיון

 הצגת רשיו!

 מספר עגלה

 אגרת רשיון

 תבניתן של
 עגלות

 איסור עיסוק

 איסור העמדה

 סילוק עגלות

 חוקי א״י, הדר ב/ פרק קכ״ח, עמ׳ 1271.
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, ( א ) ן ט  (ב) לא סילק דוכל עגלתו או דוכנו לאחד שנצטווה על כך בהתאם לסעיף ק
 רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה או אותו דוכן, בין בעצמו ובין על ידי אח ־ים, למקום

 החניה,לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום קרוב אהד שבו התנועה לא תופרע.

נו — קנס חמש מאות לירות. ענ׳עיס בד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די  14. העו

ת לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ז—41957 — בטל. ביטול ו נ ו (רשי ורשאן  15. חוק עזר לבי

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית שאן (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), השם
 תשכ״א—1961״.

 תומפת
 (סעיף 9)

 שיעור האגרה ?ירית

 אגרת רשיון לפי סעיף 2 2
 אגרת רשיון לפי סעיף 3 (א) 5

ב ק ו  נתאשר. א. ד
 י״א בטבת תשכ״א (30 בדצמבר 1960) ראש המועצה המקומית בית־שאן

 (חמ 814112)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ׳•״ ח

 שד הפנים
 4 ק״ת 703, תשי״ו, עט׳ 1410.

 הגדרות

 ייצור צעצועים
 טםובנים
 ומכירתם

 הפעלת צעצועים;
 מסוכנים

 בקשה לטתז
 היתר

 פקודת המועצות המקומיות, 1541
ם י נ כ ו ס ם מ י ע ו צ ע ר צ ב ד ה ב נ ו י ר לכפר־ ז ע ק-  >:•;:•.•>. •־.־ חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
ה:  המקומית כפר־יונה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ,,אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו ז

ונה!  ״המועצה״ — המועצה המקומית כפ״־י
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה!

 ,,פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה(
 ״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אוויר מסוכן!

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

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

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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אי נתינתו, להתלותו או לבטלו.  5. ראש המועצה רשאי לתת היתר, לקבוע את תנ

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסר שלוש לירות.

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי
 ההיתר.

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

. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

ס 100 לירות, ובמקרה של עבירה ו—קנ נ י  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ד
ס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין או אחרי נ ק — ת כ ש מ  נ

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־יונה (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961״.

 טת1 היתד
 ותנאיו

 פקיעת היתר

 אנרות היתר

 חובת
 אפוטרופוס

 סמכויות בניםה
 ובקורת

 ענשים

 השט

ם ו ל ק ש ח צ  י
 ראש המועצה המקומית כםר־יונה

 נתאשד.
 י״א בטבת תשכ״א (30 בדצמבר 1960)

 (חמ 834202)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
. . . . . ם . י נ כ ו ס ם מ י ע ו צ ע ר צ ב ד ה כ ל ו ט מ ק עזר ל ו  ח

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקי
: ה  המקומית מטולה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
; ז  ״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו > ;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה!
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה ן

 ,,פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה ן
 ״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אוויר מסוכן* ׳•"¬

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

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק
 מעסק אחר, אלא על פי היתד מאת ראש המועצה. ובהתאם לתנאי ההיתר;

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 הגדרות

 ייצור צעצועים
 מסוכנים .
 ומכירתם־

 ד,פע?ת צעצועים
 מסוכנים -

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

 5, : דאש המועצה דשאי לתת היתר, לקבוע «n תנאי נתינתו, להתלותו או לבטלו.

ו מועד מוקדם יותר. תר יפקע ביום ׳31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע ב י ה : \ '  ־-§; י ־

. ; ת ו ר י  ,7W״ בעד מתן היתר תשולם למועצה אגדה בסך שלוש ל

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסובן ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי
 ההיתר.

ת סבירה, לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, י להיכנס׳ בכל ע א ש  9. (א) פקח ר
ר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.  כדי לבו

. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לפקח.להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכתי— קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961״.

ן י י ם פ ו ל י י נתאשר. ש " 
 י״א בטבת תשכ״א (30 בדצמבר 1960) ראש המועצה המקומית מטולה

 (חט 889215) •••׳׳•׳
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 >->-״:׳הוקעזר^רמת-חשרון בדבר-חדברת זבוב ים ••התיכון

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  המקומית רמת־השרון חוק עזר ז

_ הגירות ן ך  1, בחוק עזר ז
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנפה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
! ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית רמת־השדו

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית ן

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

 ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

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

 בקשה 5מת1
 היתר

 מתז היתר
 ותנאיו

 פקיעת היתרי

 אגרות היתר

 חובת
 אפוטרופוס

 סמכויות כניסה
 ובקורת

 ענשיט

 השם
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 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

יב למלא אחריה.  (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חי

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לסי סעיף 3 (א), או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

ת לבדקם, לבקרם  5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לנכסים על מנ
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל 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 העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

נו — קנס 50 לירות, ואם עבר על הוראות  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד, העבירה נמשכת,
נו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה  די

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ן (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמת־השדו
 1961״.

 חובה להדביר
 . זבוב ים
 "התיכה

 הוראות להדברת
 זבוב ים
 התיכוז

 הדברה על ידי
 המועצה

 םמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

ף ש ד ר ו  ד
 ראש המועצה המקומית רמת״השרון

 נתאשר.
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