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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
1938 , ת י ח ר ז א ה ה ר ו ד י צ ו ר פ ת ה ו נ ק ן ת ו ק י ת ת ל ו נ ק  ת

, ובתוקף שאר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 1
י מתקין תקנות אלה:  הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אנ

 1. אחרי תקנה 38 לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938 2 (להלן — התקנות העיקריות),
: ו  תיווסף תקנה ז

 ״בקשה 38א. בקשה למתן צו לחליפת מסירה לפי תקנה 38 תוגש בכתב חתום
ו דינו, שמצורפים לו תצהיר לאימות הסיבה ר ו ה על ידי בעל הדין או ע י י ם מ ת פ י 5 ח 5 

/ ו שנקבעה או ראיה אחרת על כן ד ד  שבגללה נמנע ביצוע המסירה ב
ת המשפט או הרשם אלא אם  ולא יהיה המבקש חייב להתייצב לפני בי

 הוזמן על ידיהם.״

 2. בתקנה 327 לתקנות העיקריות, בסופה, יימחקו המלים:
,  ״בתנאי שרשאי הרושם, לכשיוכיחו לו כי ישנה סיבה מספקת לכו
ו את הזמן הקבוע לעיל, על יסוד בקשה שתוגש אליו לפני עבור  להארי

 המועד הנ״ל.״

: ו ה ז  3. במקום תקנה 328א לתקנות העיקריות תבוא תקנ
 ״פטור 328א. (א) נדחה תשלומה של האגרה, או חלק ממנה, בעד הודעת
ע ערעור, ישקול הרשם אם יהיה זה מן הצדק לפטור את המערער מהחובה ^ ה ל י

ח

פ " ^ 
 ע5 הוצאות למלא אחרי הוראות התקנות 325 או 327, בין לגבי מלוא הוצאות הערעור
י ובין לגבי חלקן, ולא יינתן פטור כאמור אם הראה המשיב טעם מספיק י ע י ע  ה

 לאי־מתן הפטור > היה הפטור לגבי מלוא הוצאות הערעור לא יידרש
 המערער למלא אחדי התקנות 326,325(ב), 327 ר328(ג).

ב או בא  (ב) החליט הרשם לתת פטור כאמור שלא במעמד המשי
 כוחו, תימסר למשיב הודעה על ההחלטה.״

: ו  4 במקום תקנה 339 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז
ת  ״ערעור שמנד 339. היה בדעת המשיב לטעון בשעת בידור הערעור שהחלטת בי
ו הודעה לבית המשפט, בפירוט  המשפט שלמטה טעונה שינוי, יגיש על כ
ו 30 יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה לפי תקנה 328(ג) או ו  נימוקים, ת
 ניתנה החלטת הפטור לפי תקנה 328א, אם ניתנה במעמד המשיב או בא
 כוחו, או נמסרה ההודעה לפי תקנה 328א (ב), אם ניתנה שלא במעמד
 המשיב או בא כוחו, הכל לפי הענין, אולם לא יאוחר מאשר שבעה ימים
 לפני התחלת הדיון בערעור. העתק מההודעה יימסר לכל בעל דין העלול
 להיפגע בטענה זו. אי־הגשת הודעה כאמור, אין בר,; בשום פנים, כדי
נות לבית המשפט שלערעור לפי תקנות אלה או  לגרוע מהסמכויות הנתו
ו יכולה היא לשמש סיבה, לפי שיקול דעתו של בית  לפי כל דין אחר, א

ית בידור הערעור או לצו מיוחד להוצאות.״  המשפט, לדחי

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148״

 1 עייר 1988, תום׳ 2 טפ׳ 755, עט׳ 98.
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: ו  ó אחדי תקנה 350 לתקנות העיקריות תיווסף תקנר. ז

 ״פסי! דיו 350א. הסכימו בעלי הדין בערעור למתן פסק דין לפי נוסח מוסכם,
 שביים?0״ דשאי דשט בית המשפט שלערעור, על פי בקשת בעל דין בכתב או בעל
ן כאמור אף אמ הסכימו בעלי הדין לגופו של הנידן  פה׳ ליתן פסק די
 בלבד ולא הסכימו על שיעור הוצאות המשפט, ובלבד שהוסכם מי מבעלי
 הדין ישא באותן הוצאות או באיזה חלק מהן, כפי שייקבעו על ידי הדשמ,

 ורשאי הרשם לשום ולקבוע את ההוצאות האמורות.״

 6. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ב״ג בניסן תשכ״א (9 באפריל 1961).

, תשכ״א—1961״. ( ן קו  7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידורה האזרחית(תי

 ו

 ז׳ באדר תשכ״א (23 בפברואר 1961)
ן ז ו ס ר ח נ  (חט70014) פ
ד המשפטים  ש

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957

ות לתיקון תקנות חפרוצידורח בבתי משפט השלום, 1940  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 *, ובתוקף שאד
: ה ל ן תקנות א י מתקי נות לי לפי בל דין, אנ  הסמכויות הנתו

: ו ה ז , תיווסף תקנ ות הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 2  1. אחרי תקנה 24 לתקנ

 ״ב9ש^ 24א. בקשה למתן צו לחליפת מסירה לפי תקנה 24 תוגש בבתב
 9ח5יפת
ו דינו, שמצורפים לו תצהיר לאימות מסירה ר ו  חתום על ידי בעל הדין או ע

ו שנקבעה או ראיה אחרת על ד ד ע ביצוע המסירה ב מנ  הסיבה שבגללה נ
ת המשפט או הרשם אלא י בי יב להתייצב לפנ , ולא יהיה המבקש חי ו  כ

 ־> אם הוזמן על ידיהם.״

ות אלה היא ביום ב״ג בניסן תשכ״א (9 באפריל 1961).  2. תחילתן של תקנ

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידודה בבתי משפט השלום (תיקון), תשבי׳א--
 1961״.

 ז׳ באדר תשכ״א (23 בפברואר 1961)
ן ז ו ס ר ח נ « 70022) פ « 

 שר המשפטים

 י ס״ח 233, תשי״ז, עטי 148.
 ע״ר 1940, תום׳ 2 מס׳ 078, עמ׳ «2

a.801־ ,íaקובץ התקנות 1113, י״ד באדר תשכ״א 



 חוק בתי המשפט, תשי״ז —1957
 תקנות בדבר סדרי הדין בדיון נוסף(

ן י מתקי  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 8 ר46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 אנ
: ה ל  תקנות א

ן בדיון נוסף), תשי״ח—1958 2 (להלן —  1. בתקנה 3 לתקנות בתי המשפט (סדרי די
: ו ה ז  התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (א) תבוא תקנת משנ

; אולם רשאי ן י  ... ״(א) הבקשה תוגש תוד חמישה עשר יום מיום מתן פסק הד
 נשיא בית המשפט העלית להאריך את המועד אם הראה המבקש טעם מיוחד לכו,״

: ־ ו ה ז  2. אחדי תקנה 5 לתקנות העיקריות תיווסף תקנ

 ״פטור 5א. (א) נדחה תשלומה של האגדה, או חלק ממנה, בעד בקשה, ישקול
ת המבקש מהחובה למלא אחדי  "ש״פי" המשיב הרשם אם יהיה זה. מן הצדק לפטור א
 ע5 הוצאות הוראות תקנת משנה 5(א)׳ בין לגבי מלוא הוצאות הדיון בבקשה ובין
א יינתן פטור כאמור אם הראה המשיב טעם מספיק לאי־ ל ו ן ק ל , לגבי ח w a r 1 ' 
 מתן הפטור! היה הפטור לגבי מלוא הוצאות הבקשה, לא יידרש המבקש

 למלא אחרי תקנת משנה 5(א).
 (ב) החליט הרשם לתת פטור כאמור שלא במעמד המשיב או בא

 כוחו, תימסר למשיב הודעה על ההחלטה.״

ות אלה ייקרא ״תקנות בתי המשפט (סדרי דין בדיון נוסף) (תיקון)׳ תשב״א—  3. לתקנ
 1961״.

 ז׳ באדר תשכ״א (23 בפברואר 1961) פ נ ח ס ד ו ז ן
 >חמ 700505) שד המשפטים

 1 ס״וו 233, תשי״ז, עמי 148.

 2 ק״ת 796, תשי״ח, עמ׳ 1228.•

 חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953
ות בדבר שם מוסד  תקנ

ן י מתקי , תשי״ג—1953 אנ ו ממלכתי ו נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חי
: ה ל  תקנות א

 1. בתקנות אלה —
ו והתרבות העביר לו את סמכויותיו ו ג ו והתרבות, לרבות אדם ששר החי ו נ  ״שר״ — שר החי

 לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן ן
ו ממלכתי דתי ז ו נ  ״מוסד״ - מוסד חינון־ ממלכתי או מוסד חי

 ״מנהל מוסד״ — לרבות בא כוחו, ובאין מנהל מוסד — אדם שמונה להיות מרכז המוסד)
ו והתרבות! ו נ  ״.מפקח מחוז״ — מנהל הלשכה המחוזית של משדד החי

ו מקומית כמשמעותה בחוק לימוד חובה, תשייט—21949, ו נ  ״רשות״ — דשות חי

 2. רוצה מנהל מוסד לתת שם למוסד, יוועץ במורי המוסד ובחורי התלמידים במספר
 שייראה לו למספיק כדי לשקף דעת רוב ההורים.

 1 ס״ח 131, תשי״ג, עט׳ 137.

 2 ס״ח 26, תש״ט, עט׳ 287.

 תיקו! תקנה 3

 הוספת תקנה
 5א

 השם

 הגדרות

 התייעצות
 בטורים והורים

 1136 קונ״ז התקנות 1113, י״ד באדר תשנ״א, 2.3.1961



 3. משקיבל.מנהל המופןד הצעות המורים וההורים יעבירן לרשות שבתחום שיפוטה העבדת הצעות
 נמצא המוסד ויצרף להן את הצעתו אם היא שונה משלהם.

 4. הדשות תדון בהצעות שהומצאו לה כאמור בתקנה 3 ותעבירן למפקח המחוז בצירוף דיו! על ידי
 _ י י הרשות

׳  .הצעתה.
ו שינויים בהצעותיהם של מנהל המוסד, מוריו והורי תלמידיו, של הרשות ציוזשטכשאיז  5. לא הי

 ! ״ , , . , י שינויים בהצעות
 ושל מפקח המחוז, יודיע מפקח המחוז על כך לשר ולאחד הסכמת השר יצויין שם המוסד

 בהתאם להצעה.
 6. חיו שינויים בהצעות כאמור בתקנה 5 או היו ההצעות מותרות את הודאות תקנה ציוז שם כשיש •
ז בציויוף הצעתו לשר לשם החלטה. שינויים בהצעות  10 יעבירן מפקח המחו

 7. רוצה רשות לתת שם למוסד הנמצא בתחום שיפוטה, תעביר את הצעתה למפקח הצעת רשות
 למת! שם

: :  המחוז. י
 8. מפקח המחוז ידון בהצעת הרשות תוך התייעצות עם מנהל המוסד ויודיע לשד על דיון על ידי

" " 3 ״  ההצעה ולאחר הסכמת השר יצוייין שם המוסד בהתאם להצעה. "
ח בצירוף הצעתו לשר לשם החלטת השר ח מ  9. הוגשו למפקח המחוז הצעות שתות, יעבירן מפקח ה

 החלטה.
 10. לא יינתן שם למוסד המכיל — סייג

ת וכיוצא באלה)  (1) ביטוי להשתייכות מפלגתית, פוליטית, עדתי
 (2) ביטוי למגמה חינוכית, אלא אם נתקבלה עליה הסכמה בכתב מאת השר! ,

ו בחיים.  (3) שם של אדם שעודנ
' - . ־ " • .  ־: 11. יש.למוסד שם, ישא המוסד אותו שם לאחר שאושר על ידי השר, ובלבד שאין בשם שם קיים י

. (2)  דבר העלול לסתור את הוראות תקנה 10 (1) או

י י נ י ע  12. השר רשאי לדרוש שינוי שם של מוסד, כולו או מקצתו. '
סד יוצב שלט ובו יצויין תארו של המוסד במלים אלה: ״בית ספר שלט  13. מעל לכניסה למו

 לחינוך ממלכתי״ או ״בית ספר לחינוך ממלכתי דתי״ וליד התואר יצויין שם המוסד, אם
 ישנו.

ם מוסד), תשכ״א—1961״. י,׳"13 ש ) י ת כ ל מ  14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חינוך מ

ן ב א א ב  ד׳ באדר תשכ״א (20 בפברואר 1961) א
) שר החינוך והתרבות 7 3 5 1 מ 4 ח ) 

 פקודת הדיג, 1937
נ י ד ת ל ו נ ו י ש ת ר ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

־2(ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 / והסעיפים 14 (א) ו
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

, בתקנת משנה (3), במקום ״חמש לירות״ יבוא ״שבע חיקו! תקנה 2  :1. בתקנה 2 לתקנות הדיג׳ 1937 2
 : לירות״.

ט ( ־ , ! , תשכ״א—1961״. י ( ן קו (תי ג  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדי

 כ״ז בשבט תשכ״א (13 בפברואר 1961) מ ש ה ד י י ן
) שר החקלאות 7 3 8 7 מ ° ח ) 

 [ עייר 19,37, תופ׳ 1 מם׳ 667, עמי 191.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

ת 345, תשי״נ, עמי 789. ״ ק 8  3 ע״ר 1937, תום׳ 2 טס׳ 69* עמ׳ 6

 קוגיז התקנות 1118, י״ד בארד תשכ״א, 2.3.1981 1137



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956

ן ו י ת ר י פ ר י ש כ ת ת ר י כ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

י מתקין  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ר8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 *, אנ
:  תקנות אלה

 1. בתקנה 3 לתקנות הגנת הצומח (מכירת תכשירי פרתיון), תשכ״א—1960 2 (להלן —
ות העיקריות), במקום ״אנטומולוג מינהל ההדרכה במשרד החקלאות״ יבוא ״מנהל  התקנ
 האגף או מנהל אחד המדודים או המחלקות באגף להגנת הצומח שבמשרד החקלאות

 (להלן — הנהלת האגף)״.

ות העיקריות, במקום ״האנטומולוג״ יבוא ״הנהלת האגף״.  2. בתקנה 4 לתקנ

ות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (מכירת תכשירי פרתיוו) (תיקיו),  3. לתקנ
 תשכ״א— 1961״.

 ג׳ באדר תשכ״א (19 בפברואר 1961)
 (חמ 738010)

 1 ק״ת 206, תשט״ז, עמי 79.

 2 ס״ת 1069, תשכ״א, עט׳ 293.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952
ות בדבר הכניםה לישראל  תקנ

ן י מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—11952, אנ
 תקנות אלה:

. : ה , במקום פרט 6 יבוא פרט ז ות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 2  1. בתוספת לתקנ

 ״6. אשרה ורשיון ישיבה הניתנים בתחנת גבול שאיננה מעבר מנדלבאום׳ פרט
 לאשרה ורשיון לישיבת מעבר או ביקור לבעל דרכון של ארה״ב של אמריקה,
 אודגואי, ארגנטינה, ברזיל, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון
 אירלנד, צ׳ילי וקנדה ופרט לאשרה ורשיון ישיבה הניתנים על פי אישור מוקדם

 מאת שר הפנים — תוספת של 1.00.״

ן מס׳ 2), תשכ״א—1961״. קו תי  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל(

א ר י פ ם ש י י ה ח ש  ח׳ באדר תשכ״א (24!ןפברואר 1961) מ
ד הפנים  (חט 76622) ש

 1 ס״ח 111, תשי״ב, עט׳ 354.

, תש״ד, עט׳ 855 : ה״ת 1071, n 997״P ; 1769 2 ה׳׳ת 552, תשט״ו, עט׳ 6 ; ה׳׳ת 819, תשי״ח, עמ׳ 

 וזשכ״א, עט׳ 238.

 סוב,{׳ חתמנות 1113, י״ד באדר וזשכ״א, 2.3.1961



 פקודת מם הרכוש העירוני, 1940
 צו אכרזה על מס באזור העירוני של קרית־גת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(1) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940 1 (להלן —
י , אנ ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר

ר:  מכריז לאמו

ת (להלן — המפה), דג ו  1. ״אזור קרית־גת״ — האזור המסומן בקו אדום במפה של קרי
 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר האוצר.

דגת שגבולותיו מתוארים בתוספת, ו  2. בעליהם של נכסי בית וקרקע בתחומי אזור קרי
 חייבים לשלם מדי שנה בשנה מם שיועדף וישולם בהתאם להוראות הפקודה במקום מם

ה י ר א  הרכוש החקלאי שתשלומו חל באותו ת

 3. העתקים מהמפה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי רכוש, בי״ם שמידט, רה׳ הלל,
 ירושלים, במשרדי המועצה המקומית קרית־גת, במשרד הארנונה ומסי דכועז, נפת אשקלון,
 ובמשרד ראש אגף רישום והסדר קרקעות, מגרש הרוסים, ירושלים, וכל אדם זכאי לעיין

 בהם משעה 10— 12 בבוקר בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

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

. דגת) ו ני של קדי ני (אכדזה על אזור עירו  5. לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש העירו
 תשכ״א—1961״.

ת פ פ ו  י ת

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 1831—1833 בשלמות. *
 1830—פרט לחלקות 1—14, 19—59,22, חלק מערבי של חלקה 64 וחלק דרומי של חלקה 60.

 1834— פרט לחלקות 31, 39, 45׳ ולחלקים המזרחיים של חלקות 24—30, 32 37 ר38.
 1835- פרט לחלקות 21-15, 23, 41-39 חלק דרומי של חלקה 36, חלק דדומי־מזרחי של
 חלקה 12, וחלקים מזרחיים של חלקות 13, 14, 24—28, 30, 32, 43, 44 וחלק צפוני־

רחי של חלקה 38. מז ; 

 40,38., 41 בגוש 1564.
5 בגוש 1570. ר  3, 4 וחלקים מזרחיים של חלקות 1

 חלק מזרחי של חלקה 2 בגוש 1571.
 24,23,10,9, וחלק של חלקה 69 בגוש 1855.

 חלק צפוני של גוש 5 תל־נג׳ילה.

ל ו כ ש י א ו א (14 בפברואר 1961) ל ״ כ ש ת ט ב ש  כ״ח ב
 (חט 723506) שד האוצר

 הגדרות

 אכרזה עי 00
 באזור העירוני

 של מרית־גת

 רשות ?עיין
 בטפה

 תחילה

 השט

 1 ע״ר 1040, תופ׳ 1 טם׳ 1065, עט׳ 218.

 2 ע״ר תש״ח, תופ׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 1113, י׳׳ד באדר תשכ״א, 2.3.1961 1139



 פקודת מם הרכוש העירוני, 1940
ת ו ב ו ח ל ר י ש נ ו ר י ע ר ה ו ז א י ה ו נ ר שי ב ד ו ב  . צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940 1 (להלן —
י  הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אנ

 מצווה לאמור:

ר ו ני של רחובות, כפי שפורט בצו מם הרכוש העירוני (שנוי האז ור העירו  ׳1. האז
די הכללת הגושים וחלקות רישום הקרקע , ישונה על י  העירוני של רחובות), תשי״ג—1952 3
 המפורטים בתוספת בתוך האזור העירוני והוראות הפקודה יחולו על האזור העירוני של

 רחובות כפי ששונה.

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

ני של רחובות) (תיקון), ור העירו י האז ו נ שי ) י נ ו ר י  3. לצו זה ייקרא ״צו מם הרכוש הע
 תשכ״א—1961״.

ת פ פ ו  ת

 גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)

 גושים: 3655,3653, 3656 בשלמותם.
ם דרומיים של י ק ל ח ו m 1 ,187—180 ,150—137 3658 — פרט לחלקות 

 חלקות 188 ר189.
 3816 — פרט לחלקות 22, 24, 26—32 34, 35, 37—40, 42, 43׳ 45, 48,
 49, 129—131, חלקים מזרחיים של חלקות 14, 16, 18, 20, 25׳ 52, וחלק

 דרומי מזרחי של חלקה 46.

 חלקות: החלקים הצפוניים של חלקות 1, 5—8, 13,11, 16 וחלק צפוני־מזרחי של
 חלקה 1 בגוש 3652.

 5—7, 29, 30 בגוש 3678.
 178, 179, 211,183—213 בגוש 3694.

 24 בגוש 3698.

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

 העתקים מהמפה האמורה נמצאים במשרדי הארנונה ומסי רכוש, רחוב הלל, בי״ם
 שמידט. ירושלים, במשרדי עירית רחובות, במשרד הארנונה ומסי רכוש, נפת רחובות,
 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  ה׳ באדר תשכ״א (21 בפברואר 1961) ל
ר צ ו ו י  »־«*2350» ש

 1 עייר 1940, הים׳ 1 מס׳ 1085, עמי 218.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עכו׳ 1.

 3 >ן״ת 313, תש י״ ג, עמי 265.

, י״ד באדי תשב״א, 2.8-1961 n u p n n r 9.1113־w 1140 



 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום(תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

 אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים.

(תשלומי חובה),  בהתאם.לתקנה 3 לתוספת להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום׳
 תשי׳׳ט—1958 מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעור תשלום
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל  חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 5), תשכ״א—1960 2

 היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום ה׳ באדר תשכ״א (21 בפברואר 1961)
ר ז ע י ל א ־ ן ) א. ב 7 4 0 4 3 מ ת ) 

 י סגן יושב ראש הכנסת
 1 ם״ח 268, תשי״ט, עמ׳ 18.

 2 ק״ת 1079, תשכ״א, עט׳ 525.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

 החלטהבדבר אישור הוראות המגדילות או המטילות היטלים

 בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום (תשלומי
 חובה), תשי״ט—1958 י, מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעתיחירום (שיעור
960i, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או , תשכ״א—2 (  תשלום חובה) (מם׳ 63תיקון מס׳ ) (

ו פטורים ממנו.  .מוטל היטל.על טובין שהי

 נתקבלה בכנסת ביום ה׳ באדר תשכ״א (21 בפברואר 1961)
ד ז ע י ל א ־ ן  >DB«*7< א. ב

 י סגן יושב ראש הכנסת
 1 ם״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18.

 2 ק״ת 1080, תשכ״א, עט׳ 554.

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום(תשלומי חובה),
 תשי״ט—1958

ם י ל ט י ת ה ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

וודשעת־חידום (תשלומי  בהתאם לתקנה 3 לתוספת לחוק להארכת תקפן של תקנ
 חובה), תשי״ט—1958 מחליטה הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעוד
, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או  תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מם׳ 9), תשכ״א—1961 ־

ו פטורים ממנו.  מוטל היטל על טובין שהי

 נתקבלה בכנסת ביום ה׳ באדר תשכ״א (21 בפברואר 1961)
ד ז ע י ל א ־ ן ) א. ב 7 4 0 4 3 ט ח ) 

 סגן יושב ראש הכנסת

 1 ם״ח 268, תש י״ט, עט׳ 18.

 2 ק״ת 1093, תשכ״א, עמי 784.

961l.8i 2, י״ד באדר תשכ״א, 1113קובץ התקנות 



 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
ז קו י ת נ ש ה על ר ר י מ ר ש ב ד רק ב חל-שו ז נ ו ק י נ ת ה ו ש ר ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957 *,
: ה  מתקינה רשות הניקוז נחל־שורק חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״הרשות״ — רשות ניקוז נחל־שורק או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה!

 ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז׳ צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך
 למערכת הניקוז שבתחום הרשות«

.  ״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי״ט—1959 2
 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, לא יעבור בה ולא יעלה עליה או
 יעביר בה כלי רכב או בעלי־חיים, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר מאת

 הנציב.

 3. לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או
 להישפך לתוך דשת הניקוז, אלא לפי היתר מאת הנציב.

 4. לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, אלא לפי.היתר מאת הנציב.

 5. לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להי
 שפך לתוך דשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת ניקוז, אלא בהסכמת הרשות.

ד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.  6. אדם שעבר על הוראות הסעיפים 2 ע

 7. (א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב מאדם —
i (1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת ניקוז 

יות בסעיף 6, לבצע את העבודות ו  (2) החייב לעשות את העבודות המנ
 האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעה אותם הרשות 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) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
יות בסעיף 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אס לאו — ולהיכנס לשם כך ו  המנ
 בשעות היום לכל מקום. סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות

יב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.  מאדם החי
 (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף

. ( א ) ן ט  סמכותה לפי סעיף ק

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזד זה, דינו — קנם 500 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרשות הניקוז נחל־שורק (שמידה על רשת ניקוז),
 תשכ״א—1961״.

ת ר ב ו ם ד ו ל  נתאשר. ש
 י״ד בשבט תשכ״א (31 בינואר 1961) יושב ראש רשות הניקוז נחל־שורק

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 (חמ 751303)

 המירות

 איסור עליה
 ומעבר

 איפור הטלת
 חוטר או הזרטתו

 איפור הוצאת
 המרים

 איסור
 החזקת המרים

 נזק לרשת
 ניקוז

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 עבירות

 השט

 י ם״ח 236, תשי״ח, עט׳ 4•

 ס״ת 288, תש י ״ט, עט׳ 166.
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 פקודת המסחר עם האויב, 1939
׳ 665 ה מם י י נ ק ו ה  . ״ י צ

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 19 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועבדו , והסעיפים 14 (א) ר2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2  1939 ג

 אלי ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מם׳ 51 מיום 27.12.1941, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1159 מיום 1.1.1942
 יבוטל במידה שהוא חל על 60 מתוך 96 חלקים מרכושו של יוסף בן־רובי מסלוניקה באשר

 החלקים הנ״ל מגיעים לאלברטו בן־רובי לפי צו ירושה (מם׳ סידורי 30).

 2. צו הקנייה מס׳ 87 מיום 19.4.1943, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1262 מיום 22.4.1943,
 .יבוטל במידה שהוא חל על 36 מתוך 72 חלקים מרכושו של אברהם טרשיש מקאונם באשד
 החלקים הנ״ל מגיעים לאסתר גילי לפי צו ירושה (מס׳ סידורי 15), ובמידה שהוא חל על

 רכושה של רבקה טרשיש מקאונס (מם׳ סידורי 16).

 3. צו הקנייה מס׳ 122 מיום 21.2.1944, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1319 מיום 24.2.1944,
 יבוטל במידה שהוא חל על.2 מתוך 7 חלקים מרכושה של דבורה שמילוביצי מגלץ באשד
ן (לבית שמילוביצי) וגולדינה גולדשטיין (לבית י  החלקים הנ״ל מגיעים לרבקה אדלשטי

 שמילוביצי) לפי צו ירושה (מס׳ סידורי 6).

 4. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ח בשבט תשכ״א (14 בפברואר 1961).

ן ו  כ״דו בשבט תשכ״א (14 בפברואר 1961) י. ד ג
) הממונה על רכוש האויב 7 2 0 1 ט 0 ח ) 

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1 טם׳ 923, עטי 79.

 . 2 ע״ר וןש׳׳ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
׳ 666 ה מם י י נ ק ו ה  צ

 בתוקף סמכויותיו של שד האוצר לפי סעיף 19 (1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2 , הסעיפים 14 (א) ר  1939 ג

 אלי,ובתוקף שאר םמכויותי,,אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מס׳ 22 מיום 31.12.1940, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1069 מיום 2.1.1941,
 יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של אנדרה הרצברגר מאמסטרדם (מס׳ סידורי 2).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ה׳ באדר תשכ״א (21 בפברואר 1961).

 ה׳ באדר תשכ״א (21 בפברואר 1961) י. ד ג ו ן
) הממונה על רכוש האויב 7 2 0 1 0 מ ח ) 

 1 ע״ג 1939, תום׳ 1 טס׳ 923, עמי 79.

 2 עייר ומרח, תוס׳ א׳ טסי 2, עט׳ 1.

 סובץ התקנות 1113,-יז׳ד באדר תשכ׳יא, 1961*#



 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לגבעתיים בדבר מפגעי תברואה

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

ת 1. בחוק עזר זה — י י י נ  ה

 ״בור שופכיך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגידתם
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר 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
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לגיקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות

 , משותפים וכיוצא באלה!
 ״בעל נכסים״ — 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, ולרבות 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

 לאחר זמן!
 ,,מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא, בין קבוע'ובין ארעי, או
 כל חלק מהם על כל נםפחותיהם, 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!
 ״העיריה״ — עידית גבעתיים!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העיריה 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 העירונית או פקיד עירוני אחד שהמועצה מינתה אותו
 למלא תפקיד של מפקח!

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

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 הנדות מפגע 2. ״מפגע״ —
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעת ׳המפקח

í אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם 

 1 ע״ד 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.
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 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל, או משום שלדעת המפקח
נת  אין בהם מספד מספיק של פחי אשפה, או אין הם מתאימים כל צדכם מבחי
 גדלס, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחדת, או משום שפחי
ו נ  האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף.׳אלא מחומר שאי

ת המפקח 5 ע ת ד  מניח א

 (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 בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח׳ מזיק או עלול
 להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות, וכן
גוד למטרה.שלשמה נועדו ו י  שימוש בנכסים בנ

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהם, לדעת
 המפקח, לקויים, בלתי מתאימים לתכליתם או אינם מספיקים לניקוזם 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«

נור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע  (7) בית כסא, צינור שופכין, צי
t בהם מחסום, או אשר׳ לדעת המפקח, אין מחסומם קבוע כהלכה 

 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובץ שהוא בלתי חסום,
 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח ן

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מים, בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלות 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 אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם}

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין, תא
ל בור או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן ן ו  בדיקה, כ
ת החוצה או לחלחל מתוכם, או ר פ  שאויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים ל

 שחמרים אחרים עלולים ליפול לתוכם)

נור דלוחים,  (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין׳ בית כסא, צי
 מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או ביב >

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים או
טץ המונע  מיכל מים אחד, שהם חדירים או שאינם מצויידיס במכסה ברזל או בי
נם מאושרים על ידי המפקח או שאינם  חדירת אויר ויתושים או שמכםיהם אי

 מסוג מאושר על ידי המפקח!

אחד מר. ם המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חו גשמי ' י  (14) צינור למ
 שהוא׳ לדעת המפקח, במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

!  מחוצה לו או בקרבתו

 1118, י״ד באדר תשכ״א, 23.1061



 (15) כל מיליד 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, תרים,
 חלון, אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי
 תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או ריח בבנין או בבנין

 סמוך !

 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם 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
 שבודה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת עשן

 באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות!

 (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, .אינם מאכלים כראוי את
 העשן העולה מהם, בין שהם משמשים למלאכה ובין לתכלית אחרת!

 (21) מרבד, שטיח או מחצלת אשר 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!

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

ת חרושת, בית מלאכה, בית עסק׳ חנות וכל מקום עבודה או מסחר מכל  (24) בי
 סוג שהוא, אשר, לדעת המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת
 הצפיפות הרבה שוררים בהם תנאים אשד, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (25) בית חרושת, בית מלאכה, בית עסק, חנות או כל מקום עבודה או מסחר
 מכל סוג שהוא אשר, לדעת המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע

 כי האבק או הסיגים האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!

^ מספקת! י מ נו גדור ב  (26) שטח אדמה אשר, לדעת המפקח׳ אי

 (27) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב!

 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או
 האויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!

 (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!

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

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

נה  (32) דבר המפריע, לדעת המפקח, להחזקתם היעילה של נכסים מבחי
 סניטרית או מבחינה אחרת!

ם ועשבים הנמצאים בנכסים < י מ  (33) ק
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 סמכויות המפקח

 אחריות לסילוק
 מפגע

 הודעה לסילוק
 מפגע

 סילוק מפגע על
 ידי העירית

 החלטת מפקח

 הדבקת העתק
 חוק עזר

 שמירה על
 הנקיו!

 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטדאות, בחלונות, במדפסות ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב ?

 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה׳ לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבורייםז

 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומד אחר המוחזקים
 ברחוב.

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכם לשם סילוק כל
 מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
־  הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת, ביבים, צינורות או תשמי
ם סניטריים אחרים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם הקודם, וכל נזק שנגדם י ש : 

ו על חשבת המועצה.  כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידי

גד  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נ
 אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנםפחותיהם
 או בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשד משתמשים
יב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר ו רוב הדיירים, חי  בו או נהנים ממנ
 מן הארץ או אס אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחד שנדרשו

די המפקח, לסלק את המפגע.  על י
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה׳ חייבים בסילוק המפגע, חייבים

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

 5. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק
 מפגע לפי הוראות חוק עזר 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).

 6. לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 5 או ביצע
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
 רשאית העיריה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
 מאותו אדם או מאותם האנשים 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
,  והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

 8. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידדש 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
ת דעת המפקח, וכן לנקות ולסלק כל מרבץ  על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח א

 של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת בנכסים ובסביבתם.
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 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלון, חייב
 להבטיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם
 לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחד גמד העבודות לסלק

 ולבער את כל הזוהמה והלכלוך שנצבטדו, ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח,

ת 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה. ״ י ב  ע

 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה, פרט לאשפה יבשה.

ניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.  (ג) לא י

 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
נוגים או בכל מקום אחר אשד לציבור דשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם אותם  עי

 בצורה אחרת.

יד או אשפה ברחוב.  (ה) לא ישים אדם ני

 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב, ולא יתן להם להישפך כאמור.
 (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) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
 הרחוב.

 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי האשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור,
 לא ימיין ולא יחטט בהם.

 (יב) 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 מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.

 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חייב ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב.

 מםיות הודעות 11. (א) 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
י משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר  מבנ
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקמות האמורים או בנכסים שאליהם

 מתייחסת ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ידאו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ,,המחזיק״ של אותם

 הנכסים ללא שם או תיאור נוסף.

נו — קנם 500 לירות׳ ואם עבר על  !נשים 12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די
 הוראות סעיף 5 (ג) והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד! העבירה
נו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או לאחד שחוייב בדין.
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ת ר י ט  13. חוק עזר זח אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחד. ש
 אחרים
עת מטרדים ביםול י  14. הסעיפים 19׳ 20, 21 ר22 לחוקי העזר לגבעתיים (סילוק אשפה, מנ

 ושימור רחובות), 1947 2 — בטלים.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (מפגעי תברואה), תשכ״א—1961״. השם

י ב צ ־ ־ ן  נתאשד. ש. ב
 י״א בטבת תשכ״א (30 בדצמבר 1960) ראש עירית גבעתיים

 (חט 816416)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 2 עייר 1947, תוס׳ 2 טס׳ 1606, עט׳ 1041.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ו
 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר מודעות ושלטים -

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
: ה  המקומית באד־יעקב חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — הגירות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב ן

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב«
ו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או  ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנ
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא

 באלה«
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה«

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל
 צירוף של אלה ז

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק«
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחד

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחד לפרסם מודעה או טידעה ושלט
ן טעונים רשיו ו י ש ד ; י ן א נ ת 1 ט , א ת 1 ד ב , ו ד צ ע ו מ ן ש ן א  להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ר

 ואלא אם המודעה או השלט —
ת; או  (1) כתובים עברי

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה

ות הלועזיות.  אותי
 (ב) ראש המועצה רשאי —

נתו ולהוסיף על תנאים אלה!  (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתי
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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ן.אם יש בפרסום המודעה־ או בהצגת השלט משוט עבירה על ו  (ג) לא יינתן רשי
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא

 תשלום.
 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו

 בתוספת הראשונה.
 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש מועצה יגבה אגרד. בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגדת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגדת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום אגרה, מכולה או ממקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה ז

! ות 2 נ  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתו
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדידה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע׳ לא יפגום, לא ישבור, לא,, יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל לכלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

.6 

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
 בית הדפום שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס, שבו הודפסה המודעה, למסור את
 שמו ואת.מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) דאש המועצה דשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
ת הוצאות ההסרה  המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות א

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי הוא להודות

) ללא מסירת דרישה כאמור. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות, ואם היתה
נו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה  העבירה נמשכת, די

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 אגרות

 תחולה

 שמירת מודעות

 דרכי פרסומ
 אסורות

 מסירת פרטים

 סמכויות ראש
 המועצה

 פרסום ע5 5וח
 מודעות

 ענשים

 חוקי א״י, כרד בי, פרק י!ט״ז, עפ׳ 1191.

 >8*ץ :התסגות׳1113>%׳1עאדר.ת׳8«א,)2.3.1961



י בטל. -  11. חוק עזר לבאר־יעקב (מודעות ושלטים), תשיי״ב—1952 3

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (מודעות ושלטים), תשכ״א—1961״.

ת ראשונה פ פ ו  ת
( ( ו  (סעיף 2 (

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח מודעות

 דוחנ בס״ט

62 
62 
31 
31 

 אורד בס״מ

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
נונית  מודעה בי

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

ת שניה פ פ ו  ת

( ( ב ) 9  (סעיף 3 (א) ר
 שיעור האגרה

 בלירות

1 — 

0.03 

2.— 
0.25 
1.50 
0.25 
1 — 
0.25 
0.75 
0. 25 

1.— 
50 — 

25 — 

 1. מודעה המתפרסמת׳ דרך הסרטה בקולנוע — לכל יום
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה — לכל

 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים
 3. מודעה המח פרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום

 אחר — לכל שלושה ימים או חלק מהם:
 (1) מודעה גדולה

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה
 בינונית

 בעד ד.ז|בקת כל טופס נוסף של אותה מודעה
 קטנה

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה
 זעירה

 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה
 4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק — בעד כל מטר

 מרובע של שטח השלט או חלק ממנו — לשנה
 (2) שלט פלודסצנט — לשנה

די עסק — לכל מטר  שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על י
 או חלק ממנו — לשנה

ן י י ט ש נ ט כ י  א. ל
 ראש המועצה המקומית באד־יעקב

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים
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 (2) מודעה

 (3) מודעה

 (4) מודעה

 מרובע

 נתאשר.
 ט״ז בטבת תשכ״א (4 ביגואר 1961)

 >חמ 81313)

 * ק״ת 252, תשי״ב, עטי ו
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח ר ר ו מ י ר ש ב ד ה ב נ י מ י נ ב ר ל ז ק ע  חו

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 י
: ה  המקומית בנימינה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית בנימינה ז
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר

i זה, כולן או מקצתן 

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

 ״רחוב״ — דדך, נתיב להולכי דגל, מדרכה, גשר׳ רחבה או גינה שיש לציבור זכות 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 ברחוב ולא יבליט מעט לרחוב, ולא ירשה לאחר להניח או להבליט
 מעל לרחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו,
נתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר  אלא אם דרוש לעשות כן לטעי

 הדרוש לכל.

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

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה לאחר
 לכסותם או לחסמם.

גות או טכסים, לפי  (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לדגלי חגי
 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. לא יישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
 ובהתאם לתנאי ההיתד.

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

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

 אדומים'ביום ובאורות אדומים בלילה!
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותד.

 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.

) תשולם אגרה של שלוש לירות. א ) ן ט  (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף ק

 שינויים ברחוב

 פו<יחת שוחות

 היתר ואגרות

 1 ע״ד 1941, תום׳ 1 ם0׳ 1154׳ עט׳ 119.
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 מק ?רחוב

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 טםידת הודעות

 עבירות

 השם

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

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

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

 המכשול!

יות בסעיפים 4 ר6, לבצע ו  (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנ
 את העבודות האמורות.

ו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה נ צרי  (ב) בהודעה י
 שקבעם 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
 המנויות בסעיפים 4 או 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס
 לשם כד בשעות היום לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור,
 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 מלהיכנס לכל מקום
. ( א ) ן ט  בתוקף סמכותו לפי סעיף ק

 9. 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, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים  רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענ
 לאחרונה, או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

נו — קנם 200 לירות, ובמקרה של עבירה  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
 נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחדי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה (שימור רחובות), תשכ״א—1961״.

ן ו ל י א כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית בנימינה

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

 (חמ 813210)

א ר י פ ה ש ש פ מ י י ח  ׳
 שד הפנים

 קוגץ התקנות 1118, י״ר באדר תשכ״א, £3.1961 11525



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לחצור בדבר קביעת לוחיות-מםפר בבנינים

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי מעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקי
ה:  המקומית חצור חוק עזד ז

ר זה —  1. בחוק• עז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית חצור ז

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה«

ן ומבנה בתחום המועצה!  ״בנין״ — כל בני

 ״בעל בנין״ — 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
ו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין נ נ ן ובין שאי  הרשום של הבני

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים.

ל גבי הבנין  2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב׳ מבעל הבנין, לקבוע ע
ן  לוחית־מספר, ולהחליף לוחית־מספר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו, ובעל הבני

 חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.

 (ב) ראש המועצה יקבע את צורת לוחיות־המםפר והן יותקנו בהתאם להוראותיו.

 (ג) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי בעל הבנין, או
 נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי
 כל אדם בוגר העובד או המועסק באותו מקום, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל
 בעל הבנין לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה

 במקום בולט על גבי הבנין הנדון בהודעה,

 3. לא יקבע אדם לוחית־מספד על גבי בנין, לא יסירגה ולא יחליפנה אלא ברשות
 בכתב מאת ראש המועצה.

ו לו לפי סעיפים קטנים  4. לא מילא בעל הבנין אחדי הדרישה או אחרי ההוראות שניתנ
 (א) או (ב) לסעיף 2, או עבד על הוראות סעיף 3, רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי
ן נו של אותו בעל בנין את לוחית־המספר, להסירה או להחליפה, ולגבות מבעל הבני י  בנ

 כל הוצאה בקשר לעבודות אלה.

ו — קנס מאתים לידות. נ  5. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), (ב) ר3, די

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (קביעת לוחיות־מספר בבנינים), תשכ״א—
 1961״.

ן מ ם ד נ ל ל ל  נתאשד. ה
 ז׳ בשבט תשכ״א (24 בינואר 1961) ראש המועצה המקומית הצור

 (דומ 827508) י:
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת בדבר מפגעי תברואה ו נ  חוק עזר לכ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה ממועצה
: ה  המקומית כנרת חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— הגירות
ך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם י כ פ ו  ״בור ש
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

 לקיבולם או לאגירתם של שופכין, ולמעט ביב או תעלת שופכין ?
י בנינים, או לניקוזם של מקומות אחדים  ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משנ
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
ו גוש של בתים או של מקומות  לרבות .כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה א

 משותפים וכיוצא באלה?
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילי
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל.  הנכסים הי
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר  הרשום של הנכסים ובין שאי

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

 לאחד מכן ז
 ״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,
; בתו  קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתור המבנה ובין בסבי

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כנרת ז
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן ז
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן

 אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון ן
 ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו

 למלא תפקיד של מפקח;
; ם י י  ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרט

ך — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחות אחרים, וכן כל ביב י כ פ ו  ״תעלת ש
 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

,מפגע״— הגדרת טפגע , ,2 
 (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 משום •
 שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר

נו מניח את דעת המפקח ז  שאי

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עטי 119.
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 (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 בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשד, לדעת המפקח, מזיק או עלול

 להזיק לבריאות ז
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות,

גוד למטרה שלשמה נועדו; י  וכן שימוש בנכסים בנ
 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
נו מספיק לניקוז היעיל של  המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אי
 הנכסים, וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
מים.לתכליתם!  המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשד, לדעתו, אינם מתאי
 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא

 נקבע בו מחסום או אשר׳ לדעת המפקח, אין מחסומו 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 מים, 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) באד, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
כם;  או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתו

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור איוורור, מחדיר אוויר, בור שופכין,
, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן קן  תא בדי
 שאוויר 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.
; ב  מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן סניטרי או בי

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכיו או של ביב וכל בור מים
 או מיכל מים אחר, שהם הדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אוויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח;
 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומד אחר
 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

! ן  בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכי

 (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

ך;  בבנין סמו
 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך הבנין ובין בסביבתו, הגורם או

 העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין ן
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 (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 צורך בה, או ארובה בנכםים
 שהיא שבודה או לקויה באופן אחר או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת

 עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות«

נו מאכל כראוי את  (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, אי
 מעשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת,!

 (21) מרבד, שטיח או מחצלת אשר 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!

 (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, אשד, לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם׳ או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים, אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (25) בית חרושת, בית מלאכה, או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשד, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחדים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות!

נו גדוד במידה מספקת!  (26) שטח.אדמה אשר, לדעת המפקח, אי
 (27) עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים אי מתפשטים לעבד כל רחוב!

 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או
 האוויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות*

 (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות!

 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה
 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 מבחינה אחרת!

 (33) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!

 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום
 אחד הפונה לצד הרחוב!

 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפד״ לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבוריים!

 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומד אחר המוחזקים
 ברחוב.

ד שקיעתה, לכל נכס לשם סילןק םמכליות  3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה ע
ח ו ? פ ט  כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. ״
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 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסימ ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצודה 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.

גד  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נ
 אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר למצוא

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנםפחותיהם
  או בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמ
ו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל  שים בו או נהנים ממנ
 נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחר

די המפקח, לסלק את המפגע.  שנדרשו על י
ו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים  (ג) הי

 הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע•

 5. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק
ת כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע  מפגע לפי הודאות חוק עזר זה, לבצע א

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

 קטן (א).
יב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.  (ג) החי

 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
חד או מכל אחד מהם  מאותו אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם י

 לחוד.

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

די המפקח, להדביק  8. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידדש לכך על י
 ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 9. (א) המחזיק בנכסים׳ או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם, חייב לשמור
ת דעתו של המפקח, וכן לנקות ולסלק כל  על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח א

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכםים 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 לאחר גמד העבודות
 לסלק ולבער 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.

ניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.  (ג) לא י

 אחריות
 לםילוק

 מפגע

 הודעה לסילוק
 גופגע

 גוילוק מפגע
 על־ידי המועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העזר

 שטירה
 על הנקיה

 עבירות
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 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק במקומות אלה ולא

 יזהם אותם בצורה אחרת.

 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחדים לרחוב, ולא יתן להם להישפך כאמור.
 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד׳ אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומד 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) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
 הרחוב. •לי׳-יי

לא  (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור, ;
 ימיין ולא יחטט בהם.

ן אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא סמוך  (יב) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבני
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום

ן כפי שאושרו על ידי המפקח. י  ובמרחק מבנ
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

ת הרחוב,  (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם א

א טשירתחודעוין י ן ו ן י 1 , א ם ש ד י א ד י ן ,1 ן ד ם מ ם נ ן א י ד א כ ! ד ה ת ד ז ז ק ע י  11. (א) מםיררנ החדעה ל©^ ח

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה  אחד מבנ
ם עסקו הרגילים  בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו ארמקו
 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם

 מתייחסת ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם
 ידאו אותה כאילו נערכה כהלכה, אס נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.

ל ענשיט ר ע ב 0 ע א , ו ת ו ר י  12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 ל
 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה ״לפי סעיף 6 והיתה העבירה
ו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו נ  נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
ץ ^ שטירת דינים ^ ^ ך ן ש ח מ א מ ן ב נ י ה א ד ז ז ק ע ן 1 ח 3 

 אחרים

 14. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכנרת (מפגעי תברואה), תשכ״א—1961״. השם

ל י א ע ר ז  נתאשר. ש. י
 י״ח בטבת תשכ״א (30 בדצמבר 1960) ראש המועצה המקומית כנרת

 (חט 83525)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 קובץ התקנות 1113, י״ד באדר תשכ״א, 2.3.1961 1159



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־סבא בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית כפר־םבא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, המסה 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 ן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־סבא

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

 ״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.

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

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות
 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 המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

 העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה דשאי 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 המועצל. 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 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 המקומת האמורים, או נתפרסמה באחדהעתונים הנפוצים בתחום המועצה.

 מגררות

 חובה ?הדביר
 טמאי התהלוכה

 «ל האוח

 הודאות להדברת
 טוואי התהלוכה

 של האור!

 הדברה על ידי
 המועצה

 סטכות
 ראש המועצה

 טםירת הודעה
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 7. העובר על הודאח מהוראות חוק עזר זד!, דינו — קנם עשרים לירות, ואם עבר על ענשים
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה 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.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), השפ
 תשכ״א—1961״.

ם ק י ר ו י ס כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ג בכסלו תשכ״א (12 בדצמבר 1960) ראש המועצה המקומית כפד־םבא

 (חט 7656161)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 הגדרות

 השחתת צטחיפ

 מיפה לטקופ
 גדור

 משחקים

 טיפוס עלעציט

 קשירת בעלי
 חיים לע׳ו

 הכנסת בעלי
 חייט

 פהודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־חרושת בדבר הגנה על הצומח

נה המועצה  בתוקף םמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941י, מתקי
: ה  המקומית קדית־חרושת חוק עזר ז

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

 ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח, ניצן, פדיחה, פרי, פרח או עשב הנטועים או הצומחים ברחוב
 או בגן ציבורי, וכל חלק מהם!

 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, ככר ומגרש שבבעלות המועצה וכל,
 : מקומ ציבורי הנמצאים בתחום המועצה!

 ״גן״ — גן ציבורי, חורשה או שדרה הנמצאים בתחום המועצה ז
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.

ו  2• לא יעקור אדם צמח, לא ישחיתו, לא יגדעו, לא ישרשו, לא ישמידו ולא יסיר ממנ
ו ולא יזיקו באופן אחר, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.  את קליפתו, לא ידרוך עלי

 3. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
 אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
די המועצה!  (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכד על י

 (2) ברחוב, אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

ל עץ או שיח  5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר, משוכה, שער או סורג שבגן, או ע
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצמח שברחוב, לא ישחיתם

 ולא ישמידם, אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

 6. לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או
 סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור.

 7. לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן, פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
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 נהמת בעלי 8. בהמות העובדות כתחום המועצה, ימנע אותן, האדם ששמירתן עליו מלפגוע בצמח.
 חיים בתחום

 המועצה
 ילדים 9. ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

 ענשים 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות.

 השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־חדושת (הגנה על הצומח), תשכ״א—1961״.

ס י ל ק ר ט ק ו מ ל .  נתאשד. ד
 י״ט בשבט תשכ״א (5 בפברואר 1961) ראש המועצה המקומית קרית־חרושת

 (חמ 85258)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לשרון התיכון בדבר הדברת זבוב ים התיכון

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקי
ה:  האזורית השרון התיכון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל  הי
ו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכד משנה ששכר את נ נ  הרשום של הנכסים ובין שאי

ם, י  הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ
; ן כו  ״המועצה״ — המועצה האזורית השדון התי

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד!
ת!  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי

ת סמכויותיו לפי חוק ד אליו בכתב א  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי
!  עזר זה, בולן או מקצתן

ד זבוב ים התיכון. ג  ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נ

 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 בך, 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 לפי סעיף 3 (א), או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

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

 הגדרות

 חובה להדביר
 זבוב ים
 התיכון

 הוראות להדברת
 זבוב ים
 התיכון

 הדברה על ידי
 המועצה

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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ת לבדקם, לבקרם  5. (א) ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לנכסים על מנ
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לבדד אס קויימו הודאות חוק עזר זה.

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

ו היא מכוונת,  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד 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 — קנם חמישים לירות, ואם עבר על  7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הודאות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה
ו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו נ  נמשכת, די

י הרשעתו בדין.  עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחד

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

 נתאשד. י. ל נ ד א
 כ״ה בחשון תשכ״א (15 בנובמבר 1960) ראש המועצה האזורית השדון התיכון

 (חם 7650100)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לשרון התיכון בדבר הסדרת גדר חיה

נה המועצה  י בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 •לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקי
: ה  האזורית השרון התיכון חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— חנויות
 ״המועצה״ — המועצה האזורית השרון התיכון >

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמד על ידיו בכתב לצודד חוק עזר זה $
 ״בעל קרקע״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה כל שהיא מקרקע או שהיה׳ מקבלה,
ותנת הכנסה, בין בזכותו הוא ובין בסוכן, בנאמן  או היה זכאי לקבלה, אילו היתה הקרקע נ
ו הבעל הרשום, לרבות נ נ  או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאי

ם, י  שוכר ושוכר משנה ששכר קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנ
 ״גדד חיה״ — שיח, מטפס, עץ וכל צמח הגדלים על הגבול, או בםמוד לגבול, שבין קרקע
 שיש לה בעלים לבין דרר או קרקע ציבורית, או קרקע המשמשת לצדכי הציבור או קרקע

t שבחזקת המועצה . 
 ״גיזום״ — גדיעת כל חלק של גדר חיה, בין שורש ובין ענף, החורג מגבול בעל הקרקע

 שעליה היא גדלה.

 2. בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה בתחום קרקעו. חובתניזומ

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

 םטנות יא׳!)
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם
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ו בהודעה בכתב שיגזום  3. (א) לא גזם בעל הקרקע׳ רשאי ראש המועצה לדדוש ממנ
 הוד הזמן ובאופן שיקבע בהודעה.

) חייב למלא אחריה. א ) ן ט  (ב) בעל הקרקע שקיבל הודעה כאמור בסעיף ק
 (ג) היו לקרקע יותר מבעל אחד, רואים את ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו

 נמסרה לכולם.
 (ד) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
די אחד  מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לי
 מבני 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 מקום עסקו הרגילים או הידועים
ה ההודעה׳ או נתפרסמה באחד העתונים נ  לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו ד

 היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

בעל הקרקע אחרי הדרישה לגזום לפי סעיף 3, או לא מילא אחריה : לא  4. (א) לא מי
 באופן האמור בהודעה, רשאי ראש המועצה להורות על ביצוע הגיזום כהלכה ולגבות מאותו

 בעל קרקע את ההוצאות.
 (ב) חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש ראיה לכאורה על סכום ההוצ

 אות האמורות.

 5. (א) ראש המועצה דשאי להיכנס לכל קרקע בכל זמן סביר כדי לבדד אם ממלאים
 אחדי הוראות חוק עזר זה, או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה הורה על ביצועה לפי

 סעיף 4.
. ( א ) ן ט  (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכותו לפי סעיף ק

נו — קנם 100 לירות, ואם עבר על הודאות  6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
נו —  סעיף 3 וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 4 והיתד. העבירה נמשכת, די
 קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת

 ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרון התיכון (הלדרת גדר חיה), תשכ״א—1961״.

 דרישה ?גיזום

 גיזום ע? ידי
 המועצה

 סמבות ראש
 המועצה ?היכנס

 5קרקע

 ענשים

 רשם

א ד נ . ל  י
 ראש המועצה האזורית השרון התיכון

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

 (חמ 85628)
ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תיקון טעות

 בתקנות הספנות (בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ״א—1961,
: שטר  שפורסמו בקובץ התקנות 1103, תשכ״א, עמ׳ 974, בעמוד 982, השודד. ״חלק אי

 משכנתה על כלי שיט״ מקומה אחרי השורות ״תוספת רביעית (תקנה 47)״.

 קובץ התקנות 1113, י״ד באדר תשכ״א, 2.3.1961

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי* ירושלים
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