
 רשומות

 קובץ התקנות
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 עמוד

׳ 2), תשכ״א— מס ) רה) ת בתי המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי הפג ו נ ק  ת
1634 . . . . . . . . . . 1961 
),תשב״א—1961 . . 1634 ן קו (תי ת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ע י ב ק ) י מ ו א ל ת הביטוח ה ו נ ק  ת
1635 . .... , ת הכניסה לישראל (תיקון, .מס׳ 4), תשכ׳׳א—1961 . ו  תקנ
ת כלי־הידיה (אגדות רשיון) (תיקון מסי 2), תשכ״א—1961 , . . . 1635 ו  תקנ
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) (תיקון), תשכ״א—1961 1636
1637 • , (מס׳ 2), תשכ״א—1961 . . , ים) נתטי  צו הסמים המסוכנים (אכחד, על סמים סי

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נצרת—טבריה — שינוי התווי בק״מ
 44—43), תשכ״א—1961 1640
1640 . ־ • . ; ת אשראי), תשכ״א—1961 . . . . ל ב ק ק ישראל (תנאים ל  כללי מ

 מדור לשלטון מקומי
1641 . . . , תשכ״א—1961 . . . ( ן ו ק י ת ) ( ב ו י ב ) ( ה פ י  צו איגודי ערים (אזור ח
, תשכ״א—1961 . . . .... ... 1641 (היטל) ב) ו בי ור חיפה (  חוק עזר לאיגוד ערים אז
 חוק עזר לאזור (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961 , . . 1643
1644 . .  חוק עזר לאזור (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״א—1961 . . .
ק עזד לאיעבלין (אגדת תעודת אישור), תשכ״א—1961 . . . . 1645  חו
 חוק עזר לאפקים (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1961 . . , . . 1646
ק עזר לאשדוד (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961 . , . . • . 1648  חו
1649 . . . . . . ק עזר לבית־דגן (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961 .  חו
ק עזר לבית־שאן (היטל עינוגים), תשכ״א—1961 .. . . . . 1650  חו
1652 . . . ק עזר לגן־יבנה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961 . .  חו
1653 . . . ה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961 . ו ר ך ג ק עזר ל  חו
 חוק עזר לדימונה (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961 . . , , . 1655
1656 . . .  חוק עזר ליהוד (שמידת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״א—1961 . .
ב ים התיכון), תשכ״א—1961 . , . . 1657  חוק עזר לכפר־גנים (הדברת זבו
ק עזר לכפדייבנה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א—1961 , . 1658  חו
1659 . . . ב ים התיכון), תשכ״א—1961 . .  חוק עזר לכפר־םבא (הדברת זבו
1661 . . . . .  חוק עזר לכפר־סבא (מודעות ושלטים), תשכ״א—1961 .
1663 . . . ב ים התיכון), תשכ״א—1961 . ק עזר לכפר־שמדיהו (הדברת זבו  חו
ק עזר לכפר־שמריהו (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1961 . . . . . 1665  חו
ב ים התיכון), תשכ״א—1961 . . . . 1667  חוק עזר למגדיאל (הדברת זבו
ב ים התיכון), תשכ״א—1961 . . 1668  חוק עזר למפעלות־אפק (הדברת זבו
1670 , . .  חרק עזר לנחלת־יהודה (קביעת לוחיות־מספר בבנינים), תשכ״א—1961 . .
 חוק עזר לנם־ציונה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961 . . . , 1671



 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ה ר ג פ ט והטיפולי בעניינים בימי ה פ ש מ ת בתיי ה ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק ת ' 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 1-, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי על פי דין אני מתקין תקנות בית דין אלה:

 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, תהא
 מיום י׳ באב תשכ״א (23 ביולי 1961), עד יום כ״ט באלול תשכ״א (10 בספטמבר 1961),

 ועד בכלל.

 ט פ ש מ  2. במשך פגרת בתי ה
 (!) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי או יושב ראש משרד
 ההוצאה לפועל שעל ידו, בכל ענין, אלא אס החליט נשיאו או שופט שנתמנה
 לכך על ידיו, או יושב ראש משרד ההוצאה לפועל שעל יד אותו בית משפט,

 שהענין אינו סובל דחיה!
 (2) לא ידון בית משפט שלום למשפטים פליליים, אלא על פי החלטה
 בכתב מאת שופט השלום הראשי או שופט שלום שנתמנה על ידיו, שיש לשמוע
 ־. סוג מםויים של: משפטים פליליים, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה ו
 (3) לא ידון בית משפט שלום בעניני ממונות, ולא ידון משרד ההוצאה
 לפועל שעל ידו בעניני הוצאה לפועל, אלא אם החליט שופט השלום הראשי
 או שופט שלום שנתמנה לכך על ידיו, או יושב ראש משרד ההוצאה לפועל

 שעל יד אותו בית משפט, שהענין אינו סובל דחיה.
 3. מנהל בתי המשפט רשאי להודות שסוג ענינים פליליים, או אזרחיים או משפט
 פלוני מםויים, או ענין פלוני במשרד ההוצאה לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית משפט

 פלוני, או בכל בתי המשפט, או במשרד ההוצאה לפועל, או בכל משרדי ההוצאה לפועל.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי.המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בעניינים
 בימי הפגרה) (מם׳ 2), תשכ״א—1961״.

ן ז ו ס ר ח נ  א׳ באייר תשכ״א (17 באפריל 1961) פ
 גחמ 70080) שר המשפטים

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עמ׳ 148.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
דה ת לנפגעי עבו ו כ ת נ ג ר ת ד ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 והסעיפים 8 ו־9 לתוספת החמישית לחוק הביטוח

 הלאומי, תשי״ד—1953 אני מתקין תקנות אלה:

 1. אחרי תקנה 18 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
, תיווסף תקנה זו:  ו*שט״ז—1956 2

 ״דרגת נכות 18א (א) בתקנה זו —

ה ״הרשות״ — ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח ק י נ ה כ  מ

, מרופא מוסמך ומעובד  הלאומי (שיקום מקצועי), תשט״ז—1956 3
 המוסד שנקבע לכך על ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה!

 1 ם״ח 137, חשי״ד, ע0׳ 6.

, ה׳&ט״ז, עמ׳ 864. n 6 1 2 ״ p 2 

 3 ק״ת 613, תשט״ז, עפ׳ 890.

 שובץ התקנות 1138, י״ א באייר ת׳^נ״א, 51)27.4.10



 ״נבח נזקק״ — נצה שהרשות המציאה ביחם אליו לועדה על פי בקשתו
 או מיזמתה אישור כי אין, לדעתה, לנכה סיכוי סביר לעבודה׳ כלשהי

 עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות.
 (ב) הועדה רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות

 שדרגתה זמנית בשיעור של .100% לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים..
 (ג) לא תסרב הרשות לתת את האישור כאמור על פי בקשת

 הנכה אלא לאחר התייעצות בלשכת העבודה של שירות התעסוקה.״
 2. .. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) השם

 (תיקון), תשכ״א—1961״.

ם פט ל ו א י ר ו י  א׳ באייר תשכ״א (17 באפריל 1961) ג
מ שר העבודה 5 0 3 0 ס 1 ח ) 

/ • - • 

 חוקהכניסה לישראל, תשי״ב—1952
 תקנות בדבר הכניסה לישראל

, אני מתקין •  בתוקף •סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 ג
 תקנות אלה:

, בכל אחד מפריטים אלה: תיקי!  1. בתוספת לתקנות הכניסה לישראל, תשט״ז—1955 2
ה 6 ם י ת  (1) פריט 3 פסקה (ג), ה

 (2) פריט 4 פסקה (ג),
 (3) פריט 5 פסקה (ב),

 יווםף,,והממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד״.
 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״ז באדר תשכ״א (5 במרס 1961). תחי5ה;

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכניסה לישראל (תיקון מם׳ 4), תשכ״א—1961״. ה׳«ם

א ר י פ ם משה ש י י  ל׳ בניסןתשכ״א (16 באפריל 1961) ח
 >המ 76622) שר הפניס

 2 ק״ת 552, תישט׳׳י, עמ׳<6; ק״ת 819, תשי״ח, עט׳ 1769 ; ק״ת.1113, ת׳שכ״א, עט׳ 1138: ק״ת «112,

 1 פ״ח 111, ת׳פי״ב, •עט•׳ 354.

 ״ ק״ת 552, ת?שט״י, י
 דמ6כ״א, עט׳ 1538.

 חוק כלי היריה, תש״ט—1949
 תקנות בדבר אגרות רשיון

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק כלי היריה, תש״ט—1949 ג
 עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

— תיקון תקנה 1
 1. בתקנה 1 לתקנות כלי היריה (אגרות רשיון), תשי״ט—1959 2 

 (1) בפסקה (1) (ב), במקום ״.במקרים אחרים״ יבוא ״במקרים אחדים, חוץ
 ;מרשיון לכלי ידיה שנועד לשימוש בתחרות קליעה בין־לאומית בישראל או

 י לכלי ידיה שנועד לשימוש בהסרטת סרט ראינוע בישראל״.

 ק״ת 886, תשי״ט, עט׳ 1074 ! ק״ת 1086,.תשכ״א, עמ׳ 653.

 ,קובץ תתקנות 11.38, י״א ג»ייר.ת׳עכ״א, 1961;.27.4



 (2) בפסקה (4), אחרי ״לתיירים למטרת ציד לתקופה עד 10 ימיט״• יווםף
 ״לתושב־חוץ המשתתף בתחרות קליעה ביךלאומית בישראל לתקופה עד 30

 יום, לאדם המשתתף בהצגת תיאטרון או אופרה או בהסרטת סרט ראינוע״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות כלי היריד. (אגרות רשיון) (תיקון מס׳ 2), תשכ״א—
 1961״.

א ר י פ ם משד. ש י י  י״זבניסןתשכ״א (3באפריל 1961) ח
) שר הפנים 7 6 ד 1 ט 4 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ב כ ם ומפעלים לכלי ר סכי ח על מו קו ר פי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15׳ 38 ד43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח—1957 ג

 1. בסעיף 7א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב),
 תשי״ח—21958, אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) הוא הוסמך כמנהל מקצועי של מוסך בהתאם לסעיף 7 ויש לו נסיון
 מעשי בביצוע עבודות של מוסך לתיקון אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע
 עזר במשך שנה אחת ועמד בבחינות בפני ועדת הסמכה למכונאי אופנועים,

 קטנועים ואופניים עם מנוע עזר, אם נדרש לכך!
 (4) הוא הוסמך כמנהל מקצועי של מוסך בהתאם לסעיף 7 ועמד בבחינות

t בפני ועדת הסמכה למכונאי אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר 
 (5) יש לו הכשרה מקצועית ונםיון מעשי בביצוע עבודות של מוסך כאמור
 בסעיף 7 במשך 3 שנים ובביצוע עבודות של מוסך לתיקון. אופנועים, קטנועים
 ואופניים עם מנוע עזר במשך 3 שנים ועמד בבחינות בפני ועדת הסמכה למכר

 נאי אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזו׳ ו
 (6) יש לו הכשרה מקצועית ונםיון מעשי בביצוע עבודות.של מוסך כאמור
 בסעיף 7 במשך 6 שנים ובביצוע עבודות של מוסך לתיקון אופנועים,
 קטנועים ואופניים עם מנוע עזר במשך 2 שנים ועמד בבחינות בפני ועדת

 הסמכה למכונאי אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר ז
 (7) יש לו הכשרה מקצועית ונםיון מעשי בביצוע עבודות &ל מוסך כאמור
 בסעיף 7 במשך 8 שנים ובביצוע עבודות של מוסך לתיקון אופנועים, קטנועים
ועדת הסמכה ; י  ואופניים עם מנוע עזר במשך שנה אחת ועמד בבחינות בפנ

 למכונאי אופנועים, קטנועים ואופנייפ עם מנוע עזר.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותייס (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)
 (תיקון), תשכ״א—1961״.

ן ד ה א ־ ן ק ב ה צ  כ״ג בניסן תשכ״א (9באפריל 1961) י
) שר התחבורה 7 5 5 1 ט 3 ח ) 

 1 ס׳׳וו 240, ת׳עי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 821, תעוי״ח, עט׳ 1845 ; יו״ת 1052, ת׳ע״1, ע«׳ 1950.

 יןו3ץ התלןמת 1188, י׳יא באייר וושכ״א, 27.4.1861



 פקודת הסמים המסוכנים, 1936
 י אכרזח על סמים סינתטיים כעל סמים מסוכנים

 בתוקף סמכותי לפי פרט (ז) לחלק א׳ של התוספת לפקודת הסמים המסוכנים,
 1936 אני מצווה לאמור:

 1. הסמים הסינתטיים המפורטים להלן הם סמים מסוכנים לצורך סעיף 6 לפקודה:

METHYLDESORPHINUM — Methyldeso-
morphinum 

METHYLDIHYDROMORPHINUM 
(6—Methyldihydromorphimim) 

METOPONUM 
(Methyldihydromorphinonum) 

MYROPHINUM (Benzylmorphinum Myristyl 
Ester) 

NICOMORPHINUM (Morphinum Di-Nico«mcum 
Ester) — Vilan 

NORMORPH1NUM (Morphinum 
N-Demethylatum) 

OXYMORPHONUM (Dihydro-
Hydroxymorphinonum) — Numorphan 

ACETYLMETHADOL (4,4—Diphenyl—6— 
Dimethylamino—3—Acetoxyheptan) — 
Methadyl AcetaS 

ALLYLPRODINUM (3—Allyl— 1—Methyl—4— 
Phenyl—4—Propionoxypiperidin) 

ALPHAMEPRODINUM (a־-l—Methyl—3— 
Ethyl—4—Phenyl—4—Propion—Oxypiperidin) 

ALPHAMETHADOLUM (a—6—Dimethylamino-
4,4—Diphenyl—3—Heptanol vel a —*.4— 
Diphenyl—6—Dimemethyl—Aminoheptanol-3) 

ANILERIDINUM (Acidum 1—[2—(p—Amino-
phenyl)—Ethyl]—4—Phenylpiperidin—4— 
Carboxylicum Ethyl Ester) — Leritinum 

BENZETHIDINUM (Acidum 1— 
(2—Benzyloxyethyl)—4—Phenylpiperidin—4 
Carboxylicum Ethyl Ester) 

BETACETYLMETHADOL (g—6— 
Dimethylamino—4,4—Diphenyl—3— 
Acetoxyheptan vel fj —4,4—Diphenyl—6— 
Dimethylamino—3—Acetoxyheptan) 

 (1) מתילדזורפין - מתילחומורפין

 (2) מתילדיהידרומורפין
 (6־מתילדיהידרומורפין)

 (3) מטופון(מתיל־דיהידרומורפיגון)

 (4) מידופץ(נויריסטיל־אסטר של
 גמילמורפין)

 (5) גיקומורפץ(דיניקוטין אסטר של
 נוורפין) — יילן

 (6) נורמורפין(חנקן־דמתילט המורפין)

 (7) אוקםימורפון(דיהידרו־הידרוקסי־
 מורפינון) ידוע ג0 גשם: גומורפן

 (8) אצטילמתדול(4,4־דיפניל-6־
 דימתילאמינו־3־אצטוקסיהפטן)־«תדיל

 אצטט

 (9) אלילפרודין(3־אליל-1־מתיל־4־פניל־
 4־פרופיון־אוקסיפיפרידין)

 (10) אלפא־מפדודין (»־1־מתיל-3־אתיל־
 4־פניל־4־פרופיון־אוקםי־פיפרידין)

 (11) אלפאמתדול ^-6-די«תילאמינו-4,4־
 דיפניל־3־הפטנול או06־4,4־דיפניל־6־

 דימחילאמינוהפטנול־3)

 (12) אנילרידץ (אמיל אסטר של חומצה 1-
 [2*(פרה-אמינופי1יל)־אתיל] -4־

 פנילפיפרידיך4־קרגוקסילית) הידוע גם
 גשם לריטין

 (13) בנזתידין(אתיל אסטר של ווומצה 1־
 (2־גנזיל אוקסיאתיל)-4־פנילפיפרידיך4־

 קרגוקסילית)

 (14) בטאצטילמתדול(^־6־די«תילא«יגו-
 4,4־דיפניל־3־אצטוקסיהפטן או 4,4-0־

 ייפניל־6־דימתילאמינו־3־אצטוקסיהפטן)

 ע״ר 1936, תוס׳ 1 טס׳ 577, עט׳ 119 ; ס״ח 105, תשי״ב, עמ׳ 280.

 קובץ התקנות 1138, י״א בא״ד ת׳8כ״א, 27.4,1961



BETAMETHADOLUM (p — 4,4—Diphenyl-6— 
Dimethylamino—3—Heptanol vel |3—6— 
Dimethylamino—4,4—Diphenyl—3— 
Heptanol) 

DIMENOXADOL (Dimcthylaminoethyl —1— 
—Etboxy— l.Diphenylacetas vel Dimetthyla-
minoethyl — Diphenyl—a—Etoxyacetas) — 
Lokarin 

DIMETHYL—THIAMBUTENUM 
(3—Dimethylamino—1,1—Di— (2—Thienyl) — 
1—Buten)—Aminobutene, Dimethibutin, Okton 

DIOXAPHETYL BUTYRATUM (4—Morpholino-
2,2—Diphenyl Ethyl Butyras)—Amidalgon, 
Spasmoxale 

D1PIPANONUM (4,4—Diphenyl—6—Piperidino— 
3— Heptanon)—Fenpidone, Pamedone, 
Phenylpiperone, Pipadone, Piperidylamidone, 
Piperidylmethadone, Pipidone. 

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENUM 
(3—Ethylmethylamino—1,1 —Di— 
(2—Thienyl)—1—Buten)—Emethibutine, 
Ethylmethiambutene. 

ETOXERIDINUM (Acidum 1—[2— 
(2—Hydroxyethoxy)—Ethyl]—1— 
Phenylpiperidin—4—Carboxylicum Ethyl > 
Ester) — Atenorax, Atenos, Carbetidine. 

FURETHIDINUM (Acidum 1—(2—Tetrahydro— 
Eurfuryl—•Oxyethyl)—A—Phenylpiperidin—4— 
Carboxylicum Ethyl Ester) 

LEVOMETHORPHANUM (/ — 3— Methoxy —N 
—Methylmorphinan) 

LEVOMORAMIDUM (/ — 3 —Methyl—2,2״ 
Diphenyl—4—Morpholino—Butyryl— 
Pyrolidin) 

LEYOPHENACYLMORPHANUM (3—Hydroxy 
—N—Phenacyl—Morphinan) 

LEVORPHANOLUM (/ — 3— Hydroxy—N— 
Methylmorphinan)—Aromarone, Dromoran, 
Levo-Dromoran, Levorphan. 

METAZOCINUM(l,2,3,4,5,6—Hexahydro—8— 
Hydroxy—3,6,11—Trimethyl—2,6—Methano—3— 

Benzazocin). 

MORPHERIDINUM (Acidum 1— 
(2—Morpolinoethyl)—4—Phenylpiperidin— 
4— Carboxylicum Ethyl Ester) — Morpholino— 
ethylhorpethidine. 

4־דיפניל-0- ) בטאמתדול(4-0׳ 1 5  י
 דימתילאמינו־3־הפטנול או3ן־6־

 דימתילאמיגו־4,4-דיפניל-3־הפטנול)

 (16) דימנוקםאדול(וימתילאמיגיאתיל
 1־אתוקסי־1׳1־דיפניל אצטט או

 דימתילאמינואתיל דיפניל^־אתוקפיאצטט)
 לוקרין

 (17) דימתיל־תיאמבוטן(3-די«תילא«ינו־
 1/1־די(2־תיאניל)־1־בוטן) - ידוע גם

 בשמות: אמינובוטן/ דימתיבוטין׳ אוקטון

 (18) דיאוקסאפטיל בוטירט(4־
 מורפולינו־2׳2־דיפגיל אתיל בוטירט) —

 ידוע גפ בשמות: אמידלגון׳ ספזמוקסאל

 (19) דיפיפנון(4׳4-דיפניל-6-פיפרידיגו־3־
ע גפ בשמות: פנפידון׳פמדון׳ דו י - ( ן ו  הפטנ

 פנילפיפרון, פיפדון/ פיפדיויל־אמידון/
 פיפרידיל־מתדון, פיפידון,

 (20) אתילמתיל־תיאמבוטן(3־
1־די-(2־תיאניל)-1י  אתילמתילאמינו־1׳

 בוטן) —ידוע גם בשמות: אמתיבוטין׳
 אתיל־מתיאמבוטן

 (21) אתוקםרידץ (אתיל אסטר של חומצה
 1-[2-(2־הידרוקסיאתאוקםי)־אתיל1־4־

פ ג ע ו ד  פנילפיפרידין־4־קרבוקפילית) י
 בשמות: אטנורקס׳ אטנוס׳ קרבטידין.

 (22) פורתידין(אתיל אסטר של חומצה 1-(2-
 טטראהידרו־פורפוריל־אוקסיאתיל)־4-

 פנילפיפרידיך4-קרבוקסילית)

 (23) לבומתורפן(לבו-3-מחאוסקי־חגקך
 מתילמודפינן)

2-דיפניל-  (24) לבומורמיד(לבו-3-מתיל-2׳
 4־מורפולינו־בוטיריל־פידולידין)

 (25) לבופגקילמורפן(3־הידרוקסי־חנקך
 פנקילמורפינן)

ל (לבו-3-הידרוקסי־חנקך ו  (26) לבולפנ
 מתילמודפינן) ידוע גם בשמות: ארומרון/

 דרומורן/ לבודרומורן׳ לבורפן

׳ 6־הקסאהידרו־8־ 5 , 4 ,  (27) מטזוקין(2,1׳ 3
 הידרוקפי-3, 6׳ 11־טרימתיל-6,2־מתנו-3־

 בנזאזוקין)

 (28) מולפליז־ץ(אתיל אםטר של חומצה 1-
 (2-מורפולינואתיל-)4־הנילפיפרידין-4״

 קרבוקסילית) הידוע גם בשפ: מורפולינו־
 אתיל־נורפתידין.
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NORLEVORPHANOLUM 
(3—Hydroxymorphinan) 

 (29) גורלבולפנול (3־הידרוקסימורפינן)

NORMETHADONUM (4,4—Diphenyl-̂ 6— 
Dimethylamino—3—Hexanon)—Mepidon, 
Normedon, Phenyldimazone, Taurocolo, 
Ticarda, Veryl. 

 (30) נורמתדון(4,4-דיפניל־6-דימתילאמינו־3
 הקסאנון) — ידוע גש בשמות: מפידון/

 נורמדון/ פנילדימזון׳ טאורוקולו׳ טיקרדא,
 וריל.

PHENAZOCINUM (1,2,3,4,5,6—Hexahydro—8— 
Hydroxy—6, 11—Dimethyl—3—Phcnethyl—2, 
6— Methano—3—Benzazocin vel 2—Hydroxy-
5,9—Dimethyl—2—Phenetyl—6,7— 

. Benzomorphan). 

PHENOMORPHAN (3—Hydroxy—N— 
Phenethylmorphinan) 

P1M1NODINUM (Acidum 1—(3—Phenyl— 
Aminopropyl)—4—Phenylpiperidin—4— 
Carboxylicum Ethyl Ester) 

PROHEPTAZINUM (1,3—Dimethyl—4— 
Phenyl—4—Propionoxy—Hexamethylenimin) 
—Dimepheprimine 

PROPERIDINUM (Acidum 1—Methyl̂ *— 
Phenylpiperidin—4—Carboxylicum Isopropyl 
Ester) — Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, 
Spasmo—Dolisina 

RACEMETHORPHAN (d,/—3—Methoxy—N— 
Methylmorphinan) , 

RACEMORAMIDUM (<3,-/,״—Methyl—2,2— 
Diphenyl—4—Morpholino—Butyryl— 
Pyrrolidin) 

TRIMEPERIDINUM (1,2,5—Trimethyl—4— 
Phenyl—4—Propion -̂Oxypiperidin) — 
Promedol 

 (31) פנזוקין(1׳ 2׳ 3׳ 4׳ 5׳ 6־הקסאהידרוי8-
 הידרוקסי־6׳11־דימתיל־3־פנתיל־2׳6־

 מתנו־3־בנזאזוקין או 2־הידרוקסי־5׳9־
 דימתיל־2־פנתיל-6׳7־בנזומורפן)

 (32) פגומורפן(3־הידרוקסי-חנקן־
 פנתילמורפיגן)

 (33) פימינודין (אתיל אפטר של חומצה 1־
 (3־פניל־אמינופרופיל)־4־פגילפיפרידין־

 4־קרבוקםיליח)

 (34) פרוהפטאזץ(3,1־דימתיל-4־פניל־4-
 פרופיונאוקסיתזקפאמתילךאימין) — ידוע

 גם בשפ: דימפפרימין.

 (35) פרופרידין(איזופרופיל אסטר של
 חומצה 1־מתיל-4־פנילפיפרידין-4־

 קרבוטסילית) ידוע גם בשמות: גבלינא/
 איפרופתידין׳ אי1ופדין׳ שפזמו״דוליזינא

׳ לבו-3־מתוקסי־  (36) לצמתורפן(דקסטרו
 חנקן-מתילמורפיבן)

 37) לצמולמיד (דקסטרו׳ לבו-3-מתיל-2,2־
 דיפניל־4-מורפוליגו-בוטיריל־פירולידין)

ל־ י 5-טדימתיל-4־פנ ,2 ,1) ן די  (38) טרימפרי
 4־פרופיון-אוקסיפיפרידין) — ידוע גם בשם

 פרומדול

 2. לצו זה ייקרא ״צו הסמים המסוכנים (אכרזה על סמים סינתטיים) (מס׳ 2), תשכ״א—
 1961״.

 כ״א באדר תשכ״א (9 במרס 1961)
י ל י ז ר ל ב א ר ש  גחמ 77490) • . י

 שר הבריאות

 nvp •התקנות 1138, י״א באייר תשב״א, 27.4:1961



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה:ופיתוח), 1943
 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנד. ופיתוח), 11943
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשיח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 237.200—180.660
 בקירוב, על הכביש נצרת—טבריה ומסתיימת בנקודת ציון 237.660 — 180.760 בקירוב על
 הכביש נצרת—טבריה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4128 הערוכה בקנה

 מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מהנדס מחוז חיפה והצפון, שדרות
 הכרמל, פינת רה׳ העצמאות, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נצרת—טבריה—
 שינוי התווי בק״מ 44—43), תשכ״א—1961״.

ל ט פ ס ו א י ר ו י  ג
 שד העבודה

 כ״ה בניסן תשכ״א (11 באפריל 1961)
 (חט 76050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טס׳ 1305, עט׳ 40 ; ס׳׳ח 71, תשי״א, עט׳ 74.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954
ק ישראל נ ב ת אשראי מ ל ב ק ם ל י א נ ר ת ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ולאחר התייעצות
 עם הועדה, אני קובע לאמור:

 1. על מנת לקבל אשראי מבנק ישראל, חייב מוסד בנקאי לתת אשראי ללקוחותיו
 בסכום השווה לאשראי שקיבל מאת בנק ישראל, למטרות שבנק ישראל יקבע, ובריבית,

 עמלה ותשלומים אחדים שלא יעלו יחד על 9% לשנה.

 2. הוראות בנק ישראל (תנאים לקבלת אשראי), תשט״ו—21955 — בטלות.

 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי בנק ישראל (תנאים לקבלת אשראי), תשכ״א—1961״.

ץ י ב ו ר ו ד ה ו  ד
 נגיד בנק ישראל

 כ״ו בניסן תשכ״א (12 באפריל 1961)
 (חש 72216)

 1 פ״ח 164, תשי״ד, עט׳ 192.

 2 ק״ת 504, תשט״ו, עם׳ 701.
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 מדוד־למזלכזון מקומי

 חוק איגודי ערים, תשט״ו—1955
. ן ו ב ש ת לרואה ח ו נ ו ב ש ת ח ש ג ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי עדים, תשט״ו—1955 *, אני מצווה לאמוד:

 1. אחרי סעיף 37 לצו איגודי ערים (אזור חיפה) (ביוב), תשי״ט—1959 ־, יווםף הוספת
 0עין*87א

 סעיף זה:
ת 37א. גזבר האיגוד יגיש, תוך 30 יום מתום שנת הכספים, את חשבונות ש ג ז ו  ״

 חשבונות , ,
 ?רואי, חשבו! המועצה לרואה חשבון שיתמנה על ידי השד.״

 2, לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (אזור חיפה) (ביוב) (תיקון), תשכ״א—1961״. יישם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״חבאדרתשכ״א (6במרס 1961) ח
) שר הפנים 7 6 5 3 מ 1 ח ) 

 1 ם״ח 176, תשט״ו, עמי 48.

 חוק איגודי ערים, תשט״ו-1955
 חוק עזר לאיגוד ערים אזור חיפה(ביוב) בדבר הטלת היטל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 *, מתקינה מועצת
 איגוד ערים אזור חיפה (ביוב) חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״איגוד״ — איגוד עדים אזור חיפה (ביוב), שהוקם על פי צו איגוד ערים (אזור חיפה)

 (ביוב), תשי״ט—1959 2 (להלן — צו האיגוד) ?
 ״מפעל״ — המכון המרכזי לטיהור מי שופכין ומיתקנים אחרים הקשורים בכד, המוקמים

t ושהוקמו על ידי האיגוד 
 ״תחום האיגוד״ — כאמור בסעיף 3 לצו האיגוד!

 ״ספק״ — כל מי שמספק מים לצרכנים בתחום האיגוד;
 ״צרכן״ — אדם אשר צורך מים בתחום האיגוד מכל מקור שהוא ז

 ״היטל״ — היטל המוטל לפי חוק עזר זה!
 ״מהנדס״ — מהנדס האיגוד לדבות אדם שהוסמך על ידי מהנדס האיגוד בכתב לצורך חוק

 עזר זה!
 ״גזבר״—גזבר האיגוד לרבות אדם שהוסמך על ידי גזבר האיגוד בכתב לצורך חוק עזרזה!

 ״מועצה״ — מועצת האיגוד >
 ״רשות מקומית״ — כמשמעותו בצו האיגוד ז

 ״מערכתי ביוב ציבורית״ — ביב המשמש מספד נכסים והשופכין גזרמים אליו מביכים
 פרטיים כולל ביבים מאספים.

 1 ס״ח 176, תשט״ו, עט׳ 48.

 2 ק״ת 894, תשי״ט, עט׳ 1182.
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 2. .. לכיסוי הוצאות הקמת המפעל והחזקתו ישלם כל צרכן היטל, בשיעורים הנקובים
 בתוספת או בסעיף 5 או 6, הכל לפי הענין.

 3. . כשכמות המים המסופקת נמדדת במד־מימ, ישולט ההיטל לפי מספד המטרים המער
 קבים של מים מסופקים.

 4. כשכמות המים המסופקת אינה נמדדת במד־מים, ישולם ההיטל לפי מספד המטרים
 המעוקבים שלפיו מחשב הספק את מחיר המים המסופקים למעשה.

 5. כשכמות המים המסופקת ליחידת דיור אינה נמדדת במד־מים, והחיוב בעד המים
 המסופקים אינו מבוסם על כמויות המים, ישולם ההיטל בשיעור של לירה אחת לחודש לכל

 בית אב הגר ביחידת הדיור.

 6. כשהמים הנצרכים מופקים ממקורות עצמאיים של הצרכן ואין לו מד־מים, תוערך
 כמות המים הנצרכת על ידי המהנדס והצרכן ישלם את ההיטל בהתאם לכמות המוערכת.

 7. על אף האמור בסעיפים 3, 4 ו־6 לא תובא בחשבון בחישוב ההיטל כמות המים
 שהשתמשו בה, להנחת דעת המהנדס —

 (1) להשקאת גינות!
 (2) לצרכי תעשיה או מלאכה במידה שמים אלה אינם מוזרמים למערכת

 ביוב ציבורית או למפעל במישרין או בעקיפין.

 8. הצרכן ישלם את ההיטל לידי הספק, לפי החשבון שיוגש לו, במועד בו הוא משלם
 את מחיר המים, והספק יגבה ממנו את ההיטל לטובת האיגוד. צרכן כאמור בסעיף 6 ישלם

 את ההיטל לידי הגזבר בסוף כל חודש.

 9. כל ספק ישלם את סכומי ההיטלים שגבה על פי סעיף 8 לידי הגזבר בסוף כל חודש.

 10. כל סכום שישולם לאיגוד על פי סעיף 9 על ידי ספק המספק מים בתחום רשות
 מקומית ייזקף לזכותה של אותה רשות מקומית למימון המכסה שנקבעה לה בתקציב האיגוד.

 11. יושב ראש המועצה רשאי לקבוע צורת החשבונות שיוגשו על ידי ספק לצרכנים,
 ומשנקבעה, תחייב את הספק.

 12. הספק ימסור לגזבר, לפי דרישתו, את כל הפרטים הנוגעים לחישוב סכום ההיטל
 וכל ידיעה ומסמך שברשותו הדרושים לבקורת מערכת הגבייה מהצרכן.

 13. המהנדס רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום בו נמצא מד־מיס כדי לקרוא את
 כמות המים שסופקה.

 14. לא יפריע אדם לגזבר או למהנדס במילוי תפקידם ולא ימנע אותם מהשתמש בסמי
 כויותיהם לפי חוק עזר זה.

 15. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות ואם היתה העבירה
 נמשכת — קנם נוסף 20 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת יושב ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין. .

 16. על אף העונש הצפוי לעבריין לפי סעיף.15 — רשאי יושב ראש המועצה לגבות את
 ההיטל. כחוב אזרחי מהצרכן או מהספק, הכל לפי הענין.

 17. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד עדים אזור חיפה (ביוב) (היטל), תשכ״א—
 1961״.
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 תופפו!
 (סעיף 2)

 שיעור האגרה
ם באגורות 5ט״ק  מקום צריכת המי

 1. בתי מלאכה ותעשיה, בתי אירוח, מסעדות, חנויות דגים שיש
 בהן בריכות דגים, מוסדות סוציאליים, בריאותיים, תרבותיים,

 דתיים וחינוכיים שאינם מיועדים להפקת רווחים —
 ל*10 המטרים המעוקביס הראשונים של אספקת מיס — לחודש —.10

; 7— • ־ • • , "  לכל.מטר מעוקב נוסף .
 2. כל מקום אחד —.10

י ש א ח ו ב  נתאשר. א
 ט׳ בניסן תשכ״א (26 במרס 1961) יושב ראש מועצת איגוד ערים

) אזור חיפה (ביוב) 7 6 5 3  >חמ 1
 ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר. לאזור בדבר צעצועים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית אזור חוק עזר זה;

ת י ר י ג  1. בחוק עזר זה— ה
 ״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו >

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אזור >
 ״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 אויר מסוכן 1

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

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק ייצור צעצועים
ט ת ״ כ ט " • י ת י ה י ה א נ ת  מעסק אחד, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם ל

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר.מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הפע5ת צעצועים
. מסוכנים ׳ . • . , . . . • , ׳ . . . . . • 

 ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש. בק׳צד, 5«תז

 5. ראש המועצה רשאי לתת היתר, לקבוע את תנאי נתינתו, להתלותו או'לבטלי• י
ו  ותנאי

. ל ת י . פקיעת ה ך ת ו  6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם י

 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרד! בםך שלוש לירות.

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

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

 (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 10. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין או

 אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

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

 אגרות היתר

 חובת אפוטרופוס

ת כניסה י י מ ט  ם
 ובקורת

 ענשיט

 השט

ד ו נ ־ י  מ. ד
 ראש המועצה המקומית אזור

 נתאשר.
 י״ב באדר תשכ״א (28 בפברואר 1961)

 (חט 810514)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאזור בדבר שמירת חנקיון ואיםור העישון

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אזור *

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי המועצה לענין חוק עזר זה ן
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג«

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע׳ אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה«
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

t למעט בית מגורים 
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו ן

 ״פסולת״ — אפר, בדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פידות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
 עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 הגדרות

 איסור עישון.

 איסור מכירת
 גרעינים או

 פיצוחם
 איסור 5כ?וד

 וזריקת פסולת

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

 חובת התראה

 רשות כגיסח׳."

 ענשים

 השם

 הגדרות

 אגרת תעודה

 הנחות ופטור

 5. בעל מקיום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות, לענין חוק
י  עזר זה, שאת תכנן, מספרן׳ גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה. י

 6. בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 ועובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 י מעשה הדרוש לו כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 8. העובר על הוראה׳ מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות.

 9. לחוק.עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (שמירת הנקיה ואיסור העישון), תשכ״א—
 1961״.

ר ו נ ־ י ר ד י א  נתאשר. « מ
 י״ט בשבט תשכ״א (5 בפברואר 1961) דאש המועצה המקומית אזור

 . (חמ 810513)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים > .

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . חוק עזר לאיעבלין בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית איעבלין חוק עזר זה׳:

 1. בחוק עזר זה —
 ,,המועצה״ — המועצה המקומית איעבלין;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.

 2. המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה
 אגרות אלה: ,
 (1) בענין הנוגע לנישואין, אירוסין,, קרקעות וירושות — שתי לירות!

 (2) בכל ענין אחר — לירה אחת.

 3. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום או בתשלום
 מופחת, כשהמבקש הוא:עני, או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמטרתו איננה

 הפקת רווחים.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיעבלין (אגרת תעודת אישור), תשכ״א—1961״.

ן א מ ל ף ם ס ו ן י א ס ר  נתאשד. ע
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961) ראש המועצה המקומית איעבלין

 (חמ 81170)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים
 \ ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳! 1154, עט׳ 119.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

ד ונופש ע ר היטל ס ב ד ם ב  חוק עזר לאפקי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית אפקיס חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטלי׳ — היטל סעד ונופש!

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון׳ בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים;
 ,,המועצה״ — המועצה המקומית אפקים!

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה>
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן!
 ״שירות״ —

 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם)
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גס

 רשות הכניסה למוסד!
 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

 בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורותו

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסיום של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב >

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו.)
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה

 1 ע״ר 1041, תופ׳ 1 טפ׳.1154, עט׳ 119.

 2 ם״ח 291, תשי׳׳ט, עמ׳ 215.
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 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת העדר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות ערל
, לא יאוחר  המקומית (היטל סעד ונופש) (סדרי''הדין בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
 מהיום הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעודד הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת

 המועצה לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.
 7. (א) מפקח דשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון, סמכויות המפלח

 קבלה, פנקס או ספד חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו ׳•... ••••י-
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר
 חשבונות או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו; כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

: *ענשי2 ׳ י ל א ת מ ח ה א ש ע י ש י מ 8 

 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה«
 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו;

 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!
 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 דינו — קנם 200 לירות.
. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (היטל מעד ונופש), תשכ״א—1961״.  השפ , 9

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

ל ט י ה  : י שיעורי ה
 במוסד שדרגתו 1 . — פטור

 במוסד שעיקר עסקו הוא
 מכירת משקאות קלים — פטור

 במוסד שדרגתו 2 ומעלה — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות.

 .תופפת שניה
 (סעיף 3)
ה ע ד ו  ה

•V.;ד ונופש ־'•׳ ע  ׳ היטל ס

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השידות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות לפי חוק לאפקיס (היטל סעד ונופש), תשכ״א—

 1961, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.
ן ה ב כ ק ע  נתאשר. י

 כ׳ באדר תשכ״א (8 במרס 1961) יושב ראש הועדה הממונה
 >חמ 811400) למועצה המקומית אפקים :

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
— שר הפנים : 

íH;:.. ;־ ה״ת 974, תשייר, עט׳ 508. .;־.׳ י . . . 

. י־ 7^3׳ ־ ׳ • . :? ׳ •י• י ; י  :קונ׳ז התמנות 1138, י״א באייר תשכ״א, 27.4.1961 י י



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים כנ ר צעצועים מסו ב ד ר לאשדוד ב  חוק עז

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה
 המקומית אשדוד חוק עזר זה:

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד)
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה ז

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

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 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 היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

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

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

 6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.
 7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך 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.

 (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 100 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

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

 הנררות

 ייצור צעצועים:
 מסוכנים
 ומכירתם

 הפעלת צעצועים
 מסוכנים

 כמשה ?מת!
 היתר

 מתו היתר
ו אי  ותנ

 פקיעת היתר

 אגדות היתר

 חובת אפוטרופוס

 סמכויות כניסה
 ובקורת

 ענשים

 ח׳טפ

ס נ ר  א. ל נ ג
 ממלא מקום ראש המועצה המקומית אשדוד

 נתאשד.
 י״ב באדר תשכ״א (28 בפברואר 1961)

 (חמ 81155)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119•
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לביתידגןבדבר הדברת זבוב ים התיכון

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית בית־דגן הוק עזר זד.:

- ״ י י ד נ  1. בחוק עזר זה— ה
 ״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!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־דגן!

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

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

 3. (א) ראש המועצה דשאי 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 אחדי דרישת המועצה לפי 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.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מטירת הודעות
 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 חובה ?הדביר
 זבוב ים
 התיכוז

 הוראות ?הדברת
 זבוב ים
 התיכוז

 הדברה ע?
 ידי המועצה

 םטכות
 ראש המועצה

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

ר תשכ״א, 27.41961 1649 י »י  קובץ התקנות 1138, י׳׳א נ



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

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

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

ך ב ר ו ה א מ ל  נתאשר. ש
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961) ראש המועצה המקומית בית־דגן

 .(חט 7650100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית־שאן בדבר היטל עינוגים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שאן!

!  ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2
 ״בית־עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג!

 ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עינוג;
 ״בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!

 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
 ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על־פי דין, לרבות אדם

 המנהל בית־עינוג או מפקח עליו!
 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!

 ,,מבקר׳•׳ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

 2. המנהל ישלם למועצה היטל, לפי השיעור הנקוב בתוספת, על כל כרטיס הנמכר
 בכסף. ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.

 3. (א) כרטיס הנמכר בכסף יצויין בו מחירו, יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
 בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס. הבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו

 יתקיים העינוג.
 (ב) לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחד שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב

. (א)  בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קטן

 4. (א) בכניסה לבית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
 סעיף 3 (א)! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.

 (ב) בעל כרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג.
 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס

 שנתקיימו בו הודאות סעיף 3 (א).

 1 ע״ר 1911, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1935, תופ׳ 1 טפ׳ 496, עמ׳ 49,

 קובץ התקנית.1138, י״א באייר תשכ״א, 27.4.1901.



 חיבות הטנה|

 בולים

 פטור והנחות

יות  סמכו
 המפקח -.

 ענשים

 ביטול

 השם

 .5. המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 4,3 (א) ו־(ג) יקויימו...

 6. (א) המועצה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן
 ישלמו תמורת כל בול, שאינו משומש ואינו מקולקל, את הסכום הנקוב בה בניכוי שלושה
 אחוזים למאה, אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך

 שלושה חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
 י (ב) לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.

 7. (א) המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו, בשלושה אלה:
 (1) תחרות אספורט!

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצדכי דת או צדקה!
 .־• (3) עינוג, שהוא לדעת המועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי

 ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן (א), יגיש בקשה למועצה

 ״לפני שיתחיל במכירת הכרטיסים.
 .(ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים— :

 (1) לחיילי צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגרים!
 (2) לנכי מלחמת הקוממיות, המראים לקופאי כרטיס נכה כאמור בתקנות

.  הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 3

 8. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה ובין
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
 וכן רשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל כרטיס העלול, לדעתו, לשמש ראיה לעבירה על

 הודאות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).

 9. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

 10. חוק עזר לבית־שאן(היטל עינוגים), תשט״ו—41955 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־שאן (היטל עינוגים), תשכ״א—1961״.

ת פ פ ו  ת
 (סעיף 2)

 &יעור ההיטל
 באגורות

0.5 
1 
2 
3 
7 

10 
15 

 20% ממחיר הכרטיס

 1. לתיאטרון, אופרה וקונצרט —
 כרטיס שמחירו

 באגורות

 עד 7
 8 עד 14

 15 עד 19
 20 עד 24
 25 עד 30
 31 עד 40
 41 עד 80
 81 ומעלה

 ק״ת 430, תשי״ד, עט׳ 500.
 ק״ת 589, תשט״ו, עט׳ 1311.

 קובץ התקנית 1138, י״א כא-ייר ת׳&ב׳׳א, 7.4.1961?



 2. לכל עינוג אחר —
 שיעור החיט?

 באגורות

 9 אגודות
 12 אגורות
 20 אגורות

 70% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל!

ר ג  70% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־7.5 א
ת יהיו פטורות מהיטל,  ח

 ברטים שמחירו
 באגורות

 עד 27
 28 עד 31
 32 עד 37
 38 עד 54

 55 ומעלה

ב ק ו  א. ד
 ראש המועצה המקומית בית־שאן

 נתאשר.
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961)

 (חמ 81414) ׳
א ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת 1המועצות המקומיות, 1941
ן ו כ ב ים התי ת זבו ר ב ד ר ה ב ד  חוק עזר לגן־יבנה ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941-? מתקינה המועצה
 המקומית גן־יבנה חוק עזר זה:

1 1. בחוק עזר זה — י י י  "י
 ״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 ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גךיבנה ?

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד >
 ״נכסים״ >- קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית \

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

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

י 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו. י ב ד ח ה 5 ג ו  ח

 זבוב ים
 התיכו!

 הוראות ?הדברת 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).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה,

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

 1652 קובץ התקנות 1138, י״א באייר תשכ״א, 27.4.1001



 הדברה ע? ידי
 המועצה

 סמבות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשיס

 השם

 4. לא מילא אדם אחדי דדישת המועצה לפי 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.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא 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 המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לירות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה
 נמשכת׳ דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו

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

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

ן ו י ח ־ ו ל א א ו מ  ש
 ראש- המועצה המקומית גךיבנה

 נתאשר.
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961)

 (חט 7650100)

א ר י פ ם משה׳ ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגן־רוה בדבר הדברת זבוב ים התיכון

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית גן־רוה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
 ״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)
 ״המועצה״ — המועצה האזורית גן־רוד.!

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 113.

 קובץ התקנות 1138, י״א באייר תשכ״א, 27.4.1961 1653



 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכםים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר«
 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין פרטית! ..־' •

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר 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 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).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 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

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

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא 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 עשקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או ונתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו—קנס מאה לירות, ואם. עבר על הוראות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת, דינו—
 קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

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

 חובה לחדביר
 זבוב ים
 התיכוז

 הוראות ?הדברת
 .זבוב ים
 התיכון

 חדברה על ירי
 המועצה

 ;סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 עמו י ם

 ׳,השם

י נ ב ד ב ן ד י מ י נ  ב
 ראש המועצה האזורית גן־רוה

 נתאשד.
 כ״ט בכסלו תשכ״א (18 בדצמבר 1960)

 (חמ 7650100)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

ת ?113׳ י״א באייר תשכ״א, 27.4,1001 ו נ ק ת  1654 קובץ ו



 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר צעצועים מסוכנים׳ יי ב ד  חוק עזר לדימונה כ

, מתקינה המועצה״  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית דימונה חוק עזד זה:

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

 ״המועצה״ — המועצה המקומית דימונה!
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה ז

 ״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה t י 7
 ״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן > י * _
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר ״¬

 זה, כולן או מקצתן.

ק ייצור צעצועים׳ ל ח ץ ב ב ד ו ד 3 ק נ ס ע ן 3 י  2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתס, ב
 . ־ • , מסוכנים .-.׳•׳

 מעסק אחר, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר׳ ומכירתם :
י הפעלת צעצועים א נ ״ 1 ט , א ה ! ן ב  3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתד מאת ראש. המועצה ו

 מסוכנים ••־• ׳׳.-7.־׳
 ההיתר.

 4. בקשה למתן היתר תוגש-לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש. *ttwtw ׳/
 היתר

י - ת י ותנא"וי ו א ת ו ל ת ה ׳ ל ו ת נ י ת י נ א נ ת ת  5. ראש המועצה רשאי לתת היתר׳ לקבוע א

. פקיעת היתר• ; ר ן ו ו ט י ד ק ו ד מ ע ו ו מ ע ב ב ק ט ג א א ל , א ו ת נ - , ת  6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נ

י ת י ת ת י י נ  7. בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות. א

 8. לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם חובת אפוטרופןן,
 לתנאי ההיתר. יי׳'.

׳ כמכויות בניםיז ו  9. (א) פקח: רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש ל
• j  , ובקורת .

 כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

ה ענ׳עים ר י ב ה ש,1 ע ר ק מ ב , ו ת ו ר י ס m ל נ ו _ ק נ ל ׳ ד ה ר ז ז ק ע ו  10. העובר על הוראה מהוראות ח
 נמשכת — 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 לדימונה (צעצועים מסוכנים), תשכ״א—1961״. ,הש> . .

 נתאשד. ע מ ד ם ל ר ד ו
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961) ראש המועצה המקומית דימונה -

 (חמ 819205)
א י *י: ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 י שר הפנים
 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1.154, עמי 119.

1655 T4.1961.2 ,1138קובץ התקנות , י״א בא,ייר תשכ״א 



 פקודת המועצות המקומיות* 1941
ת הנקיון ואיסור העישון ר י מ ר ש ב ד  חוק עזר ליהוד ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941ג, מתקינה המועצה
 המקומית יהוד חוק עזר זה ־.

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יהוד!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על. ידי המועצה לענין חוק עזר זה
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג«

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע׳ אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

 למעט בית מגורים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

־ אפר, בדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטניס, פירות,  ״פסולת״ -
 גייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק

 עזר זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

 3. לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה.

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות, לענין חוק
 עזר זה; שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

 6. בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 ועובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 8. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״א—
 1961״.

ה כ ו ת  נתאשר. ם. ח
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961) דאש המועצה המקומית יהוד

 (חמ 831310)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח • 

 שד הפנים

 חובת התראה

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

 חובה ?הדביר
 זבוב ים
 התיכון

 הוראות להדברת
 זבוב ים

 התיכון ־

 חדברה על ירי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ו כ ת זבוב ים התי ר ב ד ר ה ב ד  חוק עזר לכפר־גנים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 המקומית כפרשנים חוק עזר י זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכםיפ
 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,
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־גנים ז

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

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

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

 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).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 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

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

 5. (א) ראש המועצה דשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אס קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא 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 אוי עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 ענשים 7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם 20 לידות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 3 (ג)־ והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד, העבירה 1משכת,
 דינו — קנם׳ נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמםרהילו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 השם י 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־גנים (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961״.

ן מ ד ל ף פ ס ו  נתאשר. י
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961) ראש המועצה המקומית כפר־גנים

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

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה של האורן כ ו ל ה ת ואי ה ת טו ר ב ד ר ה ב ד ה ב בנ י  חוק עזר לכפר־

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
ח, בין שהוא  הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כמדכו
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים.
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יבנה!

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

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית $
 ״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 דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כף 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 אחדייה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת 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.

 הגדרות

 חובה ?הדביר
 טוואי התהלוכה

 שלהאורו

 .הוראות להדברת
 טוואי התהלוכה

 של האורז

 הדברה
 ע? ידי המועצה

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
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!  סממו
-ראש המועצה:

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא 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 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.

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

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדץ.

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

י נ א ו ף ד ס ו  י
 ראש המועצה המקומית כפר־יבנד.

 נתאשד.
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961)

 יהט .7050101)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־סבא בדבר הדברת זבוב ים התיכון

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

 . 1; בחוק עזר זה — ־ הגדרות
 ״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,
t ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־םבא , 

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

 1 ע״ר 1911, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 ״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.

 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).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

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

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא 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 אוהו 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.

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

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

- א ״ כ ש  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא (הדברת זבוב ים התיכון), ת

 1961״.

 חונה ?הדביר
 זבוב ים
 התיכו!

 הוראות ?הדברת
 זבוב יפ
 התיכו!

 חדברהע? ירי
 המועצה

 פמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

ם י ק ר ו י ס כ ד ר  מ
 ראש המועצה המקומית כפד־סבא

 נתאשר.
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961)

 >חמ 7650100)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־םבא בדבר מודעות ושלטים

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

ת • י י ד נ  1. בחוק עזר זה— ה
t ״המועצה״ — המועצה המקומית כפויםבא 

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב >
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, או בדרך הדבקה או 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 וכולל ארגז ראווה ן

 ,,הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק או בכל מקום אחר וכן
 הוצאת שלט לרשות הרבים, בין שהוא על עמדו ובין שהוא בתנועה«

 ״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 לאחר לפרסם מודעה או להציג מודעה 1ש5ט
& טעונים ר׳מיו ן ^ א ן י ש י י ה א ע ן פ ^ א ת ן מ ה ו צ ע ו מ  שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש ה

 המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית> או

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

 אותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה דשאי —

 (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה«
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 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 הרשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבד. ניתן.

ת י ו נ  3. (א) דאשהמועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. א
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרס לפרסומה.

 (ג) אגרת 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 האגרה, כולה או מקצתה.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 ל  4. הודאות חוק עזר זה אינן חלות ע
 (!) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה!

!  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות 2

 (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.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה על ידי מתיחת סרט לרחבס של רחוב או מדרכה.

 (ג) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

 (ד) לא יפרסם אדם מודעה כשהוא נושא לוח או סרט וכיוצא באלה.

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

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

 8. (א) ראש המועצה רשאי 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
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות החסרה

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

ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  לפי סעיף קטן

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר
 מיוחד מאת המועצה.

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה

 (!) האגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה:!
 (2) אגרה נוספת של 250 אגורות לכל טופס מודעה.

 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף.עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 11. חוק עזר לכפר־סבא (מודעות ושלטים), תשי״ב—1952 3 — בטל.

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

/ פרק קמ״ו, עט׳ 1191.  חוקי א׳׳י, כרד ב
 ק״ת 290, תשי״ב, עמ׳ 1251,
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 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (1))

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח המודעות
 אורד בס״ט י רוחב בם״ט

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעידה 23 31

 שיעור האגרה
 בלירות

 תופפת שניה
( ( ב ) 9  (סעיפים 3 (א) ר

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת עד
(ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100 ם׳׳מ מרובעים  יום ששי

 משטח הבד 0.01
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה—לכל

 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.03
 3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות או במקום אחר —

 לכל שלשה ימים —
 מודעה גדולה —.2
 מודעה בינונית 1.50
 מודעה קטנה * 0.95
 מודעה זעירה 0.45

 4. שלט — לכל מטד אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל מטר
 רוחב או חלק ממטר — לשנה —.2

ם י ק ר ו י ס כ ד ר  נתאשר. מ
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961) ראש המועצה המקומית כפר־סבא

 (חט 83181)

א ר י פ ש ה ' ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־שמריהו בדבר הדברת זבוב ים התיכון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מתקינה המועצה
 המקומית כפד־שמריהו חוק עזר זה:

 1, בחוק עזר זה— הגדרות
 ,,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,

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

 קובץ. התקנות 1138, י״א באייר חשנ״א, 27.4.1961 1663



 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־שמריחוז ,
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר >

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית«
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר 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 התיכץ שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת אדם שעבר על הודאות
 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 המועצה לפי סעיף 3 (א), או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, דשאית המועצה לבצע את

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

 5. (א) ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם
 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
 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 העמד 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.

 7. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 20 לידות, ואס עבר על
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

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

 חובה ?הדביר
 זבוב ים
 חתיכוז

 הוראות ?הדברת
 זבוב ים
 התיכוז

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 טמכות ראש
 המועצה

 מטירת הודעות

 ענשים

 השט

ל י י ך ו ו ר  ב
 ראש המועצה המקומית כפר־שמדיהו

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 נתאשר.
 כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961)

 (חמ 7650100)
ם י י  ח
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 הגדרות

 ההייט?
 ושיעורו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה ?הניש
 חשבונות ו5נה?

 פנקסים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

 חוק עזר לכפר־שמריהו בדבר היטל מעד ונופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וחוק הרשויות
, מתקינה המועצה המקומית כפר־שמדיהו  המקומיות (היטל סעד ונופש)׳ תשי״ט—1959 2

 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש ז

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וביוצא באלה, מסעדה, בית קפה׳ בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים{
 ״המועצה״ — המועצך. המקומית כפד־שמריהו!

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה«
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן«
 ״שירות״ —

 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם«
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם

 דשות הכניסה למוסד ז
 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

 2. בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין — 3.
ת ו ת ו ד  (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ב

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,

 ומשםיפקמ כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום •ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש המועצה דשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
i (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב 

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו?
 (3) לנהל, אס הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל המוסד למלא אחריה.

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

 2 ס״ח 291, תשי״ט, עט׳ 215.
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 עיי 6. ערד לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות
, לא יאוחר  המקומית (היטל סעד ונופש) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 8
 מהיום הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת

 המועצה לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

ת 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל.חשבון, ? פ ט , י ת י י י כ ט  י ם
 קבלה, פנקס או ספד חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.

 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד
 חשבונות או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לבדר אם קויימו הוראות
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו! כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון

 או קבלה שקיבל מבעל מוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה >

 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!
 (3) מסד למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזד זה,
 דינו — קנם 500 לירות.

 חוק עזר לכפר־שמריהו(היטל לצרכי סעד), תשי״ח—1958 4 — בטל.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־שמריהו (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1961״.

 עבירות 8.
 וענשים

.9 

.10 

 ביטול

 השט

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

ל ט י ה  שיעורי ה

 במוסד שדרגתו 1 — פטוד
 במוסד שעיקר עסקו הוא

 מכירת משקאות קלים — פטור
 בפנסיוני ילדים לקיט מבלי להתחשב

 בדרגה או ללא דרגה — 5%
 במוסד שדרגתו 2 או 3 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות.

 במוסד שהוא מועדון לילה׳
 מועדון קלפים או אולם משחקים — 10% מהתמורה המשתלמת כעד כל שירות.

 8 ק״ת 974, תש״ד, עמ׳ 508

 4 ק״ת 766, תשי׳׳ח, עט׳ 676.
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 ־ תופפת שניה
 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה
 היטל סעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השידות, לפי חוק עזר לכפר־שמריחו (היטל סעד ונופש),

 תשכ״א—1961, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

י יל ד ו ו ר  נתאשר. ב
 י״ב באדר תשכ״א (28 בפברואר 1961) ראש המועצה המקומית כפד־שמריהו

 (חט 831003)
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שד הפנים

 הגדרות

 חובה ?הדג יו-•׳
 זבוב ים
 התיכוז

 הוראות ?הדברת
 זבוב ים התיכון

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית מגדיאל 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;
— המועצה המקומית מגדיאל;  ״המועצה״ י

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

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד 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 המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף
 2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד, 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 אחריות

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.
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 4. לא מילא אדע אחדי דדישת המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מעמדות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את

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

 5. (א) ראש המועצה 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 המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי םעיף
 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 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתוניס הנפוצים

 בתחום המועצה.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו—קנם 50 לירות, ואס עבר על הוראות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת, דינו—
 קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

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

י א ט י ך ל ו ר  ב
 ראש המועצה המקומית מגדיאל

 נתאשד.
 י׳>ט בשבט תשכ״א (5 בפברואר 1961)

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

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 י חוק עזר למפעלות־אפק בדבר הדברת זבוב ים התיכון

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית מפעלות־אפק חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה — ו ר ו  חג

 ״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 הנכםים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק(

 ,,מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ן

 1 ע״ו 1941, תופ׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
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 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית 5
י לרבות אדם שראש המועצה העביד, אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ -

 עזר זח, 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. חובה להדביר
 זבוב ימ
 התיבה

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

 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 המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מעבודות הדברה ע? ידי
ה צ ע י ט  המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את ה

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

 5. (א) ראש המועצה רשאי בבל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבקרם, לבדקם סמכות ראש
ה צ ע י מ  ולחשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברדאם קויימו הוראות חוק עזר זה. ה

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

, מסילת הודעות ת נ ו  .6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכו
 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 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. . ^

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 ליריות, ואס עבר על הודאות ענשיס
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת,
ם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה נו—קנ  די

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין. ן.

 8, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א— חשמ
 1961״.

ר ד נ ק ב ח צ  נתאשר. י
 י״ב בחשון תשכ״א (2 בנובמבר 1960) ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

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

 שר הפנים

1669 rwn, 27.41061 שובץ התקנות 1188׳ י״א כא-״י 



 קביעת ?וחיות־
 משפר

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים נ י ות־מםפר בבנ ת לוהי ע י ב ר ק ב ד י •חוק עזר לנחלת־יהודה ב  י

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

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נחלת־יהודה!

י לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ -
 עזר זה!

i ״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה 
 ״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 הרשום
 של הבנין ובין שאינו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה של

 למעלה משלוש שנים.

 2, (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין, לקבוע על גבי הבנין
 לוחית־מספר, או להחליף לוחית־מספר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו, ובעל הבנין

 חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.

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

 (ג) מסירת ההודעה תהא כדין, אם נמסרה לידי בעל הבנין, או נמסרה במקום
 מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו 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־מםפד על גבי בנין, לא יסידנה ולא יחליפנה אלא ברשות
 בכתב מאת ראש המועצה.

 4, לא מילא בעל הבנין אחרי הדרישה או אחר ההוראות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים
 (א) או (ב) לסעיף 2, או עבר על הוראות סעיף 3, רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי
 בנינו של אותו בעל בנין את־ לוחית־המספר, להסירה או להחליפה, ולגבות מבעל הבנין

 כל הוצאה בקשר לעבודות אלה.

 ענשים 5. ׳העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (א), (ב) או 3, דינו — קנם חמישים לירות.

 השם 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה (קביעת לוחיות־מםפר בבנינים),
 תשכ״א—19,61״.

 איסור

 סמכויות ראש
 המועצה
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 ראש המועצה המקומית נחלודיהודה

 נתאשר.
 ח׳ באדר תשכ״א (24 בפברואר 1961)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לנם־ציונה בדבר הדברת זבוב ים התיכון

• 2 , . .  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה ־-.:• ^
 המקומית נכרציונה חוק עזר זה:

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה — י ן ה
 /,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־כוןח׳ בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ,,המועצה״ — המועצה המקומית ננרציונה!

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

 ״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.

ר  2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו. חובה ?הדבי
 זבוב ים

ן ו כ  המי

ת ?הדברת ו א ר ו ף ה י ע  3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות ס
פ ! מ ב י ת  2 להדביר את זבוב ים התיכון, ולבצע את כל העבודות1 הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים ה

 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.

־הדברהע? ירי  4. לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מעבודות ׳
ה צ נ ״ מ  המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את ה

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

ת ראש  5. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבקרנו, לבךקפ סמכו
ה צ ע ו מ ׳ ה  ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לברד אם קויימו הודאות חוק עזיר זה. ־

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא, ימנע אותו מהשחמש בסמכויותיו לפי םעיו׳
 קטן (א).

דעות ת הו ר י ס  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידיי האדם שאליו היא מכוונת, מ
 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 המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה

׳ 119. ׳ 1154, עמ  1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס
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 ענ׳&יפ 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו—קנם מאה לירות, ואש עבר על הודאות
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד! העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת דאש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ט 8. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לנם־ציונה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961״. ש !  ו

ן ו ר י  נתאשר. א. מ
 .כ״ט בטבת תשכ״א (17 בינואר 1961) ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 (חמ 7650100)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התמנות 1138, י״א באייר תשכ״א, 27.4,1961

, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
1672 

 המחיר 80 אגורות


