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 פקודת מורי הדרך
י דרך ר ר מו ב ד ת ב ו נ ק  ת

) לפקודת ד ) 2  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת מורי הדרך •? והסעיפים 14 (א) ר
י מתקין תקנות אלה: , אנ  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

— בטלה.  1. תקנה 4 לתקנות מורי הדרך 3

 2. במקום תקנה 6 לתקנות מורי הדרך׳ יבוא:
 י ״אגרות 6. (1) בעד מתן רשיון תשולם אגרה של חמש לירות.

 (2) בעד מתן רשיון חדש במקום רשיון שאבד או שניטשטש
 תשולם אגרה של לירה אחת.״

ות אלה ייקרא ״תקנות מורי הדרך (תיקון), תשכ״א—1961״.  3. לתקנ

ן ו י ר ו ג ־ ן ב ד ו  כ״ח בסיון תשכ״א (12 ביוני 1961) ד
) ראש הממשלה 7 8 5 מ 0 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד אי, פרק ס״ו, ע,מ׳ 720.

 פקודת העברת קרקעות
ן י ע ק ר ק מ ת ב ו א ק ס ם ע ו ש י ד ר ע ת ב ו ר ג ת א ו ע ב ו ק ת ה ו נ ק  ת

( ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ד 1 ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת העבדת קרקעו
י מתקין תקנות אלה: , אנ  לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

— , תשט״ז—1956 3 ת) (אגדו ן  1. בתקנה 10ב לתקנות העברת מקרקעי

 (1) בדישה, אחרי המלים ״הכל לפי התאריך המאוחד יותר״ יבוא ״ולא חלה כל
 התרשלות בהשלמת הרישום״;

א: בו  (2) אחדי פסקה (3) י
 ״(4) המעביר מיאן לבצע את רישום העסקה והנעבר הגיש לבית משפט תבי־

; ן י  עד. לביצוע בע
 (5) בקרקע נשוא העסקה בוצעו פעולות הסדר לפי פקודת הקרקעות (סידור
; את  זכות הקנין) *, והצדדים לא קיבלו רשות לרישום העסקה על אף שביקשו ז
 (6) המנהל שוכנע כי מסיבה אחרת לא היתד. בידי שני הצדדים כל אפשרות

 לבצע את הרישום על אף שנקטו כל הצעדים הסבירים לבצעו״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העברת מקרקעין (אגרות) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 ו׳ בתמוז תשכ״א (20 ביוני 1961)
 >חמ 70140)

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק פ״א, עט׳ 855.

 2 ע״ר חש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ק׳ית 581, ת׳צט״ז, עמי 472.

 4 חוקי א״י, כרד בי, פרק 3', עמי 829.

 קובי! התקנות 1108, ט״ו בתמוז תשכ״א; 29.0.1961



 חוק מם רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—1961
ת ח י פ ו כ י ר נ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 (א) ר65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכי׳א—
ן תקנות אלה:  1961 •י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

ה נ ו ג י  1. שיעור הפחת לצורך סעיף 14 (א) לחוק יהיה כמפורט בתוספת ב׳ לתקנות מס הסכום ב
 , , , כפחת ממחיר

ה ש י ב ו י ה ׳ ובלבד שאם הרשה פקיד השומה ניכו ת הפחת) ו  הכנסה (פחת), 21941 (להלן — תקנ
 מוגדל לפי תקנה 4 לתקנות הפחת, יהיו שיעורי הפחת בהתאם לקביעתו של פקיד השומה.
ננו כולל את הפחת  לענין תקנה זו — שיעוד הפחת, שנקבע בתקנות הפחת, אי

 המוגדל שניתן בתקנות מס הכנסה (ניכוי פחת לגבי בנינים, מכונות וציוד), תש״ך— \
, ובסעיף 42 לחוק לעידוד  31960, בסעיף 10 לחוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950 4

.  השקעות הון, תשי״ט—1959 5
ה 5 י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961). ת

ם ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פחת), תשכ״א—1961״. ה

ל ו כ ש י א ו  ד׳ בתמוז תשכ״א (18 ביוני 1961) ל
) . שר האוצר 7 2 4 7 מ 2 ח ) 

 1 ם״ח 337, תשב״א, עט׳ .100 4 ס״ח 41, תש״י, עט׳ 129.

 2 ע״ר 1941, תום׳ 2 טס׳ 113, עט׳ 1261. י' ם״ח 293, תשי׳׳ט, עט׳ 234.

 3 ק״ת 982, תש״ד, עמ׳ 36».

 פקודת התעבורה
, י ע ו נ ב מ כ ר ת ל ו נ ו י ש ת ר ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת 1 רה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת התעבו
: ן תקנות אלה , אני מתקי  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 צ

 1. בתוספת לתקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש״ך—1959 3 —
א: בו  (1) בפרט 8, במקום פסקאות (ד), (ה) ו־(ו) י

 ״(ד) אגרה בעד רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל או אגרה בעד
:  חידוש הרשיון ששולמה תוך חודש מפקיעת הרשיון תהיה בשיעורים אלה

 כשהרשיח ניתן ?תקופה ש5 —
 שגה 9 חדשים 6 חדשים 3 חדשים

ת ו ר י  י י

321 636 946 1250 

 (ה) אגרה בעד חידוש רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל אשד
 שולמה כתום חודש ולא יאוחר מ־3 חדשים לאחר פקיעת הרשיון תהיה

: ה ל  בשיעורים א
פ 6 חדשים 3 חדשים  שנה 9חדשי

 ?יירוה

353 700 1040 1375 

 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קכ״ה, עט׳ 1271.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 957, תש״ד, עט׳ 106 ; ק״ת 1095, תשכ״א, עט׳ 850 ; ק״ת 1163, תשכ״א, עט׳ 1966.

 קונץ התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961 2037



 (ו) אגרה בעד חידוש רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל אשר
:  שולמה לאחד 3 חדשים מפקיעת הרשיון תהיה בשיעוריפ אלה

 כשהרשיון ניתז לתקופה של —
 שנה 6 חרשים

 לירות

 1563 795״

א: בו ) י ו  (2) בפרט 14, במקום פסקאות (ד), (ה) ר(
 ״(ד) אגרד, בעד רשיון הרשום על שם נכה הניתן למונית המופעלת על ידי
 מנוע דיזל או אגרה בעד רשיון ששולמה תוך חודש מפקיעת הרשיון תהיה

 בשיעורים אלה:
 בשהרשיון ניתן ?תקופה של —

 שנה 9 חרשים 6 חרשים e חדשים •
 לירות

257 509 757 1000 

 (ד.) אגרה בעד רשיון למונית כאמור בסעיף קטן (ד) אשר שולמה כתום
:  חודש ולא יאוחר נד3 חדשים לאחר פקיעת הרשיון תהיה בשיעורים אלה

 ל  כשהרשיו! ניתז לתקופה ש
 שנה 9 חדשים 6 חרשים 3 חרשים

 לירות

282 560 832 1100 

 (ו) אגרה בעד חידוש רשיון למונית כאמור בסעיף קטן (ד) אשד שולמה
:  לאחר 3 חדשים מפקיעת הרשיון תהיה בשיעורים אלה

 בשהרשיו! ניתז ?תקופה של —
 שנה 6 חדשים

 לירות

 1250 636״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי) (תיקון מס׳ 5),
 תשכ״א—1961״,

ן ד ה א ־ ן ק ג ח צ  ייי־אבתמוז תשכ״א (25ביוני 1961) י
) שר התחבורה 7 5 6 ״ מ 8 ח ) 

 פקודת התעבורה
ש ו מ י ל ש ל כ א מ צ י ב ש כ ר ר ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 (5) (ב) לפקודת התעבורה אני מתקין תקנות אלה:
 1. אחרי תקנה 42 לתקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש״ך—1960 2

 (להלן — התקנות העיקריות), יבוא:

 ״החזרת האגרה 42א. הוכח לרשות הרישוי, להנחת דעתה, שרכב התיישן, פורק, נהרס או

 נשרף ויצא מכלל שימוש לחלוטין או נשלח לצמיתות אל מחוץ
 או נשי״ לישראל — תוך תקופת תקפו של רשיון הרכב — פטור בעליו מתשלום

 אגרת רשיון רכב בתקופה שהרכב יצא מכלל שימוש כאמור או נמצא

ו בי, פרק קכ״ח, עמי 1271. ר  1 חוקי א״י, נ

 2 ק״ת 984, תשייר, עמ׳ 692.

 השט

 הוספת תקנה 42א

 203 קוב׳ז התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961



ת לישראל, ואגדת רשיון ששולמה בעד התקופה האמורה תוחזר, ח  מ
 בשיעור של \ מאגרת רשיון הרכב השנתית, שהיתר. חלה על הרכב בעת
 תשלום האגדה לאחרונה, בעד כל שלושה חדשים מלאים שנותרו עד

 פקיעתו של הרשיון״.

'" 5 '" י  2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ח׳ באב תש״ך (1 ביולי 1960). י

מ הודאית מעדר ו ן י י ב  3. יצא דבב מכלל שימוש כאמור בתקנה 42א לתקנות העיקריות בתקופח ש
 תחילתן של תקנות אלה לבין יום פרסומן ברשומות (להלן — יום הפרסום) ורצה בעליו
 שתוחזר לו אגרת הרשיון בהתאם לתקנה 42א האמורה, חייב הוא להגיש את הבקשה לכך

 תוך 30 יום מיום הפרסום.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו) (תיקון מם׳ 3), השם
 תשכ״א—1961״.

ן ד ה א ־ ן ק ב ח צ  י
 שר התחבורה

 ט׳ בתמוז תשכ״א (23 ביוני 1961)
 (חט 756123)

 חוק הביטוח הלאומי,תשי״ד—1953
ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 38 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 מתקין תקנות אלה:

י פגיעה בעבודה), שיניי התוספת  1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 • הראשונה

 תשי״ד—1954 2 :

 בסעי1 שיעור דטי ביטוח
ה כ י  בקבוצה ס

 (1) 21—22 221 ו במקום ״1.6״ יבוא ״2״
 (2) 21—22 222 במקום ״1.4״ יבוא ״1.3״
 (3) 24 240 במקום ״0.75״ יבוא ״0.6״
 (4) 28 281 במקום ״1.0״ יבוא ״0.75״
 (5) 33 333 במקום ״3.0״ יבוא ״2.5״
 (6) 33 335 במקום ״2.7״ יבוא ״2.5״
 \ (7) 33 337 במקום ״3.0״ יבוא ״2.5״
 (8) 38 381 במקום ״2.5״ יבוא ״2.0"
 (9) 39 393 במקום ״1.0״ יבוא ״0.75"
 (10) 61 612 במקום ״0.8" יבוא ״0.6״
 (11) 61 613 במקום ״1.6״ יבוא ״1.3״
 (12) 77 770 במקום ״0.5" יבוא ״0.6״
 (13) 81 811 במקום ״1.6״ יבוא ״1.0״
 (14) 84 841 במקום ״0.75״ יבוא ״0.5״

 ם״ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.
 ק״ת 440, תשי״ר, עמ׳ 650 ; ק״ת 1125, תשכ״א, עט׳ 1372.

ח תשכ״א, 29.6.1961 12039 ט ת  קוב•! חתקנות 1168, ט׳׳ו ב



 2. תחילתן של תקנות אלה היא לגבי —
 (1) תקנה 1(1) — ביום י״ז בתמוז תשב״א (1 ביולי 1961) !

 (2) תקנה 1(2) עד (14) — ביום ט״ו בניסן תשכ׳״א (1 באפריל 1961).

י פגיעה בעבודה) (תיקון  3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 מס׳ 2), תשכ״א—1961״.

ל ט פ ם ו א י ר ו י  ג
 שר העבודה

 ט״ז בםיון תשכ״א (31 במאי 1961)
 (חט 75034).

 וזחי5ה

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז-1956
ם י ח מ א צ ו ב ר י ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 •? אני מתקין
 תקנות אלה:

א: בו , י  1. במקום התוספת הששית לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשי״ט—21959

ת י ש ת ש פ ס ו ת  ״
 (תקנה 15)

ת: עי  1. משלוחי צמחים חוץ מצמחים שנכללו בתוספת הרבי
 אגודות

 א. מ־10 עד 20 לףג 300
 ב. לכל 10 ק״ג נוספים או חלק מהם עד למשקל כולל של 100 ק״ג 30
 ג. לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם עד למשקל כולל של טונה אחת 80
 ד. לכל טונה נוספת או חלק ממנה עד למשקל כולל של 10 טונות 20
 ה. לכל 5 טונות נוספות או חלק מהן עד למשקל כולל של 100 טונות 50
 ו. לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן מעל ל־100 טונות 80

ת: עי  2. משלוחי דברים המנויים בפריטים שבתוספת הרבי
 א. מ־10 עד 100 ק״ג 300
 ב. לכל 100 ק״ג נוספים או חלק מהם עד למשקל כולל של טונה אחת 40
 ג. לכל טונה נוספת או חלק ממנה עד למשקל כולל של 10 טונות 20
 ד. לכל 10 טונות נוספות או חלק מהן מעל ל*10 טונות 60

 3. זרעים בהסגר לאחר כניסה 1000

יסה:  4. צמחים בהסגר לאחר כנ
 א. עד 10 צמחים 400

 ב. לכל 10 צמחים נוספים או חלק מהם עד 100 20
 ג. לכל 100 צמחים נוטפים או חלק מחם 50״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 א׳ בתמוז תשכ״א (15 ביוני 1961)
 (חט 738009)

 הח5פת התוספת
 השש י ת

 השם

 * סייח 206, תשט״ז, עט׳ 79,
 2 ין״ת 913, תש י ״ט, עט׳ 1472.

 20 שובץ התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961



 הוס8ת פעיוי1א

 ״בית המשפט ..׳:
 המחוזי״ במקום

 ״פקיד סידור״

 תיקון חלק א:
 ?תופפת .

 תיקו! חלק ב
 לתוספת

 ביטול חלק ני•
 לתוספת

 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין)
ת ו ע ק ר ר ק ד ס ה ט כ פ ש ת מ ו ר ג ן א י נ ו בע צ ן ה ו ק י  ת

קף סמכויותי לפי סעיף 69 לפקודת הקרקעות (סידור זכות הקבין) *, וסעיף 47  גתו
י לפי כל דין׳ אנ . נות לי  לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 ? ובתוקף שאר הסמכויות הנתו

• י .. : ר ו מ א  מצווה ל

; (להלן — הצו), אחרי סעיף 1  1. בצו הקרקעות (סידור זכות קבין) (אגרות), 1945 !
א: בו  י

.״  ״הגדרה 1א. ״רשפ״ — כמשמעותו בפקודת הרשמימ, 1936 4

 2. בצו ובתוספת לצו, כל מקופ שנאמר בו ״פקיד סידור״ קרי ״בית המשפט המחוזי
. .  או הרשפ״

  3. בתוספת לצו, בחלק א, בסעיף נ
 (!) בפסקה (א)׳ במקופ ״חמש מאות מיל״ יבוא ״חמש לירות״ ובמקופ ״חמישים

 פונט״ יבוא ״חמש מאות לירות״«
 (2) בפסקה (ב), במקום ״שלושה פונט״ יבוא ״שלושים לירות״•

: ך  4. חלק ב לתוספת לצו יתוקן כ

א: בו 3 י  (1) במקום סעיפים 2,1 ר
 ״1. בעד העתק מפסק דין או מהחלטה אחרת, מפרוטוקול או מכל מסמד אחד
 או נסח מהם, שנעשה על ידי בית המשפט, למעט העתק פוטוםטטי, תשולם
! אולם הודאות תקנת משנה ו  אגרה של 40 אגורות בעד כל דף או חלק ממנ
, יחולו על תשלום  14 (א) לתקנות בית המשפט (אגדות), תשי״ז—1957 5

 אגרה לפי סעיף זה.
 2. בעד העתק פוטוםטטי מפסק דין או מהחלטה אחרת, מפרוטוקול או מכל
די בית המשפט, תשולם אגרה של לירד.  מסמך אחד או נסח מהם, שנעשה על י

 אחת בעד כל דף או חלק ממנו.

: 2 ר  3. בסעיפים 1
 ״דף״ — דף של לא יותר מ־60 שורות בריווח רגיל או דף של לא יותר

 מ־30 שורות בריווח כפול.״

 (2) בסעיף 4 —
יפ וחמישים מיל״ יבוא ״לירה אחת״,׳  1(א) במקומ ״מאתי

 (ב) במקופ ״לפי סעיף 2,1 או 3״ יבוא ״לפי סעיף 1 או 2״«

 (3) סעיף 5 — בטל.

 חלק ג לתוספת לצו — בטל.

 לצו זה ייקרא ״צו הקרקעות (סידור זכות קנין) (אגרות) (תיקון), תשכ״א—1961״. השם

.5 
.6 

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שד המשפטים

 ח׳ בתמוז תשב״א (22 ביוני 1961)
 >תמ 70109)

 1 חוקי א״י, כרד גי, פרק פי, עט׳ 829 ; סייח 302, תש״ד, עט׳ 13.

 2 ם״ח 233, תש י״!, עט׳ 148.

 3 ע״ר 1945, תוס׳ 2, טם׳ 1396, עמ׳ 164.

 4 ע״ד 1936, תום׳ 1 טס׳ 623, עט׳ 233.

 5 ק״ת 687, תשי״ז, עט׳ 1110.

 קובץ התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961 041



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח— 1957
ו ת נ ס ח ה רו ו צו י , י ן ו ר במז ה ס ר ה ב ד ו ב  צ

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

 1. האמור בסעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו),
) ואחריו יבוא: א ) ן  תשכ״א—1960 2 (להלן — הצו העיקרי), יסומן כסעיף קט

 ״(ב) בתחום עירית ירושלים לא יעסוק אדם במכירת קרח בקמעונות אלא
 לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.״

 2. בסעיף 10 לצו העיקרי, בכל מקום בו נאמר ״רשיון״ קרי ״רשיון שניתן לפי סעיף
 2 (א)״.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו)
 (תיקון), תשכ״א—1961״.

 תיקו! סעיף 2

 תיקון סעיף 10

 השם

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 י״א בתמוז תשכ״א (25 ביוני 1961)
 (חט 740101)

 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.
 : ק״ת 1082, תשכ״א, עמי 580.

 תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ו ב ו ש י פן ח או ל ו ט י ה ר ה ו ע י ר ש ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־7 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
ד:  1958«, אני מצווה לאמו

 1. בתוספת הראשונה לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מם׳ 2), תשי״ח—
א: בו  1958, במקום פריט 6 י

ל:  ״6. לכל ק״ג של חומר הדברה פדתיון המכי

t (1) 95% חומד פעיל או יותר 2 לירות 

 (2) פחות מ־95% חומר פעיל 2 אגורות לכל אחוז
 של החומד הפעיל

 לשם הסדרת הביקוש או התצרוכת וקיום מחיר אחיד או יציב.״

 2. לצו זה ייקרא ״צדשעת־־חירום (שיעור תשלוט חובה) (מם׳ 2) (תיקון מס׳ 3),
 תשכ״א—1961״.

ן התוספת  ותיקו
 I הראשונה

 השט

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ז׳ בתמוז תשכ״א (21 ביוני 1961)
 (חט 74043)

 1 סייח 268, תשי״ט, עט׳ 18.

 2 ק״ת 769, תשי״ח, עטי 737 ; ק״ת 1091, תשכ״א, עמי 753 ; ק״ ת 1101, תשכ״א, עט׳ 937.

 204 קוב׳ו התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ׳יא, 29,6.1961



 תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות), תש״ח—1948
ת ר ג ם כ י ט ב י ר כלי ש ב ד ת ב ו א ר ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי התקנות 3 ו־14 לתקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות), תש״ח—
ד: י מורה לאמו  11948י אנ

ר כ5י שיט ו כ ש , ו או רב־חובלו של כלי שיט הרשום בישראל או השייך לאזרח ישלאל, ד  1. בעלי
ת י נ ם כ י  לו או המשועבד לו והמשמש להפלגה או השטה בים כנדת, לא ישיטו ולא יפליג בו בים ב

ות והנמלים של משרד התחבורה  כנדת, אלא על פי היתר בכתב מאת מנהל אגף הספנ
 (להלן — המנהל) ובהתאם לתנאי ההיתר.

 2. בעל היתר חייב למלא אחרי תנאי ההיתר. תנאי ההיתר

נתו בתנאים מת! היתר  3. המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו, להתנות את נתי
י 5 י ט י ב  וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם. י

 4. להוראות אלה ייקרא ״הוראות־שעת־חירדם (פיקוח על אניות) (כלי שיט בים כברת), השפ
 תשכ״א—1961״.

ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  ד בתמוז תשכ״א (20 ביוני 1961) י
 (חט 756007) שר התחבורה

 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 21, עמי 56 ; ס״ח 267, תשי״ט, עמי 15.

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
י ל א ר ש י ם ה י נ ק ת ן ה ו כ ן מ ו נ ק ן ת ו ק י  ת

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק התקנים, תשי״ג—1953 מתקן הועד הפועל של
 מכון התקנים הישראלי, באישור המועצה הכללית של המכון, את תקנון מכון התקנים

: ך , כ  הישראלי, תשי״ד—1954 2

 1. בסעיף 3, בפסקה (5) — תיקו! פעי* 8
 (1) בדישה, במקום ״שלושים וששה״ יבוא ״שלושים ושבעה״ >

וסף: ו  (2) בסוגיה י
 ״אחד — על ידי מרכז התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה״.

קח ס«יז»27 א: תי בו , במקום פסקה 4 י ( א ) ן  2. בסעיף 27, בסעיף קט

ן חבריה בכל אסי־  ״(4) שבעה חברים שייבחרו על ידי המועצה הכללית מבי
ד האסיפה השנתית הרגילה הבאה. בכל אסיפה  פה שנתית רגילה ויכהנו ע
י סגני חברי הועד הפועל אשר לפי סדר בחירתם  שנתית רגילה ייבחרו גס שנ
 ישמשו כחברי הועד הפועל אם במשך השנה יתפנה מקומו של אחד משבעת

 החברים האמורים!״

 1 ם״ח 116, תשי״ג, עמי 80.

 2 ק״ת 422, תשי״ד, עט׳ 416.

 קובי! התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשנ״א, 29.6.1961 043,



ן הוקי״ יבוא ״שבעה מחברי  3. בסעיף 28, במקום ״חמישה מחברי הועד הפועל יהוו מני
 הוער הפועל יהוו מנין חוקי״.

 4. לתיקון זה ייקרא ״תקנון מכון התקנים הישראלי (תיקון), תשכ״א—1961״.

ן ו ל  נתאשד. א. ש
 ה׳ בתמוז תשכ״א (19 ביוני 1961) יושב ראש הועד הפועל של מכון התקנים הישראלי

 (חט 74084)

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

ת ו י ו ע ן ט ו ק י  ת

 בתקנות מם הכנסה (ניכוי מריבית) (תיקון), תשכ״א—1961, שפורסמו בקובץ התק־
 נות 1164, תשכ״א, עמ׳ 1988, בתקנה 6, בטופס (3) 801, הצהרה, במקום ״233%״ צ״ל

.i״%33״ 

ל ו כ ש י א ו  י״א בתמוז תשכ״א (25 ביוני 1961) ל
 (חט 723113) שר האוצר

 בצו מס קניה (קביעת סחורות טעונות מס ושיעורי המס) (תיקון מס׳ 12), תשכ״א—
 1961, שפורסם בקובץ התקנות 1156׳ תשכ״א, עמ׳ 1914, בסעיף 3 (1), אחרי ״ודיו״

 צ״ל ״15%״, ובסעיף 8 (1), אחרי ״סעיף 1א לצו״ צ״ל ״העיקרי״.

ל ו כ ש י א ו  ה׳ בתמוז תשב״א (19 ביוני 1961) ל
מ שר האוצר 2 3 3  (חט *

י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות, 1934
ר פיקוח על כלבים ב ד ק עזר לירושלים ב ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, מתקינה מועצת עירית
: ה  ידושליפ חוק עזר ז

, בסעיף קטן (א),  1. בסעיף 5 לחוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים), תשט״ו—1955 2
 במקום ״לירה אחת״ יבוא ״שתי לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשכ״א—
 1961״.

ם ו ־ ש ל ש י  נתאשר. מ. א
 כ״ח בסיון תשכ״א (12 ביוני 1961) ראש עירית ירושלים

 (י1ט 878005)

א ר י פ ש ה ש ם מ י י  ח
_ שר הפנים _ _ _ _ _ _ 

 1 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 >ךת 537, ומ&ט״ו, עמי 1285 ; ק״ת 829, תשי״ט, עטי 22.

 קובץ התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר ל&תח־תקוה בדבר בית המטבחיים

, מתקינה מועצת עירית פתח״  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 1
 תקוה חוק עזר זה:

ת מ ד ג  1. בחוק עזר זה — ה
 ״בית מטבחייפ״ — בית המטבחיים של העיריה $

 ״בהמה״ — פר, פרה, עגל, עגלה, מריא, כבש, טלה, עז או גדי ו
 ״בהמה שחוטה״ — לרבות חלק מבהמה שחוטה ?

 ״נבלה״׳ לעני! בהמה — לרבות חלק מנבלה!
 ״העידיה״ — עידית פתח־תקוה«

 ״ראש העידיה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן ז

»  ״רופא ממשלתי״ — כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 21940
 ״הרופא הוטרינרי״ — הרופא הוטרינרי של העידית ז

 ״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי העיריה על פי חוק עזר זה.

 2. לא יחזיק אדם — למעט העיריה — בית מטבחיים ולא ינהלו בתחום העידיה. החזקת בית
 מטבחיימ

ת  3. לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה בתחום העיריה אלא בבית המטבחיים המוחזק שחיטה בבי
 או המתנהל על ידי העידיה. הטטבחייט

 4. בהמה שהובאה לבית המטבחיים לשחיטה תיבדק על ידי הרופא הוטרינרי לפני בדיקת בהמה
ג 5פני שחיטתח ה ג י ה ן ת ט י ח ת ש ר א ו ם א , י ה ט י ח ש  קבלתה לבית המטבחיים. ראה הרופא שהיא בלתי ראויה ל

 בה כפי שייראה לו. הוצאות סילוק הבהמה מבית המטבחיים או הטיפול בה יחולו על המביא
 לשחיטה ועל בעליה׳ על שניהם יחד ועל כל אחד מהם לחוד.

א בדיקת בהמה י 1 ד  5. בהמה שחוטה שנמצאה לא ראויה למאכל אדם׳ רשאי הרופא הוטרינרי לצוות ש
ה ת ט ' ח " ׳ י ח א  תוחרם וייעשה בה כפי שיורה. 5

 6. לא ישולמו פיצויים בעד בהמה שחוטה, שהרופא הוטרינרי ציווה לנהוג לגביה לפי פיצויים
 סעיף 5.

 7. לא יבתד אדם בהמה שחוטה או נבלה בתוך בית המטבחייט בלי רשות מאת הרופא ביתוד
 הוטרינרי.

ט בהמה שהובאה א א ל ץ, א ד א  8. • לא יבנים אדם לדידי הבקר של בית המטבחיים בהמה שהובאה מחוץ ל
י׳י 5אי"י ח מ

ש  א ר ת מ ו ע ה ש ב ו מ ש  כן מסר בעל הבהמה הודעה על כך לרופא הוטרינרי לפחות ארבעיט ו
 וקיבל ממנו רשות להכניסה.

. המביא בהמה לבית המטבחיים לשחיטה, חייב להודיע לרופא הוטרינרי את שם הדפת מוצא הבהמה 9 
 או המקום משם הובאה.

 10. בהמה שהובאה לשחיטה תוחזק בדירי בית המטבחיימ על אחריות בעליה, שחייב החזקת בהמה
 לדאוג שהיא תהיה קשורה היטב. 1"׳"'יי1"

 * ע׳׳ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.
 י ע״ר 1940, תום׳ 1 טס׳ 1065, עט׳ 191.

 קובי! התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961 045



 11. לא יוציא אדם, ולא יגרום ולא יתיר שתוצא מבית המטבחיים בלי רשות מאת הרופא
 הוטרינרי או מאת אדם שהורשה בכתב על ידיו —

 (1) בהמה שהובאה לשחיטה לאותו בית המטבחיים!
 (2) בהמה שחוטה לפני שתסתיים הבדיקה הסופית ולפני שהוטבעה עליה

 החותמת הרשמית של בית המטבחיים.

 12. הוצאת בהמה שחוטה או נבלה מבית המטבחיים תיעשה על ידי אדם שקיבל רשיון
, והוא חייב להמציאו לרופא הוטרינרי לפי  לפי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) 3

 דרישתו.

 13. לא ישתמש אדם להובלת בהמה שחוטה או נבלה מבית המטבחיים אלא ברכב שנת*
 אשר על ידי הרופא הוטרינרי.

 14. (א) לא ישחט אדם בהמה ולא יפשוט אותה ולא יכנס לבית המטבחיים, אלא לפי
 רשיון מאת ראש העיריה, או הרופא הוטרינרי.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על —
 (1) עובד המדינה או עובד העיריה הנכנס לבית המטבחיים לשם מילוי

 תפקידיהם,
 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה הנכנס לבית המטבחיים

 בתוקף תפקידו«
 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה

 (4) כל אדם אחד שניתנה לו רשות כניסה בכתב מאת ראש העיריד. או הרופא
 הוטרינרי.

 15. (א) בעל רשיון ישא בזמן שהותו בבית המטבחיים על זרועו השמאלית, במקום
 נראה לעין, לוחית־מםפד שניתנה על ידי העיריה.

 (ב) בעד מתן לוחית־מםפר תשולם לעיריה אגרה של 50 אגורות, אולט אם בתום
 תקפו של רשיון תוחזר לעירית לוחית־מםפר כשהיא בלתי פגומה, תוחזר האגרה ששולמה.

 16. (א) בקשה למתן רשיון לעסוק בשחיטת בהמות או בפשיטתן תוגש לעיריה בכתב.
 (ב) בקשה לחידוש רשיון תוגש לעיריה בכתב לפחות חודש אחד לפני תום תקפו.

 (ג) המבקש מתן רשיון או חידושו יצרף לבקשתו שני תצלומים שלו, שהאחד מהם
 יודבק לרשיון אם יינתן. ׳׳

 (ד) רשיון שניתן או שחודש יצויין בו היום שבו הוצא, ותקפו מאותו יום עד 31
 בדצמבר של השנה שבא הוצא.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם אגרה של לירה אחת.
 (ו) העיריה רשאית, לפי שיקול דעתה, ליתן או לחדש וכן להמנע מליתן או מלחדש
 רשיון לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף 14, ובלבד שלא יינתן רשיון לאדם שלא מלאו
 לו 16 שנה ושלא קיבל תעודה מאת הרופא הממשלתי המאשרת שאינו חולה במחלה

 מידבקת.

 הוצאת בהמי!

 הוצאת בהמה
 מבית המטבחיים

 5פי רשיוז

 רכב 5הוב5ת
 בהמה

 חובה 5קב5
 רשיוז

 ?וחיודמםפר

 רשיונות

 חוקי א״י, ברד ב׳, פרק יןמ״נ, עט׳ 1427.
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 17. (א) ראש העיריה דשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע אם בעליו _ ביטו^רשיח
י ת ת " ה  (1) מסרב או נמנע מעשות בל דבר מן הדברים שהוא נדרש לעשותו על פי י

!  תקנות בית המטבחיים 4
 (2) מפריע לרופא הוטרינרי או לאדם אחר בביצוע התפקיד שהוטל עליו על

 ידי העיריה, או ממרב לציית להוראותיו!
 (3) נתחייב בדין על עבירה פלילית שיש בה משום קלון;

 (4) נמצא נגוע במחלה מידבקת!
 (5) גורם מק במזיד לבית המטבחיים או לציודו!

 (6) גורס להפרעות הסדר בבית המטבחיים.
 (ב) הרופא הוטרינרי דשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר

 יום מחמת הסיבות הנקובות בסעיף קטן(א).
 (ג) אדם שרשיונו בוטל או שהותלה לפי סעיף קטן(א) זכאי לערער על בך לפני

 שר הפנים או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכך, והחלטתו תהיה סופית.
 (ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של

 בעל הרשיון לפי סעיף 20.

 18. (א) אדם הנכנס לבית המטבחייס או הנמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הרופא טעטההבוע
 > > 5נכנפיט?בית

ו הטטבחיים  הוטרינרי, מעטה נקי העומד בפני מים, לפי דוגמה שאושרה על ידי הרופא הוטרינרי׳ א
 נעלי גומי או גם מעטה וגם נעלי גומי, ויכבם את המעטה ואת נעלי הגומי במקום׳ בזמן

 ובאופן שיקבע הרופא הוטרינרי.
 (ב) לא יצא אדם את בית המטבחיים לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

 19. המביא בהמה לבית המטבחייס ישלם לעיריה בעד השירותים הנעשים בבית המט־ -אגרת בית
י הטטבחיים ב ג  בחיים אגדה בשיעור המפורט בתוספת ואפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי ל

 בסמכותו לפי סעיף 5.

 20. העובר על 1הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו— קנם 500 לירות. ענשיט

ל י ט י - . ב ם י ל ט  21. ב
 (1) חוקי עזר בנדון בית המטבחיים בפתח־תקוה (הסדרה), 51941!

.  (2) חוק עזר לפתזדתקוה (אגרות בית המטבחיים), תשט״ו—1955 6

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפתח־תקוה (בית המטבחיים), תשכ״א—1961״. השט

 ונוספו*
 (סעיף 19)

 בתוספת זו —
 ״בקד גדול״ — בהמה שמשקלה אחדי השחיטה עולה על 150 ק״ג!

 ״בקר קטן״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 70 ק״ג ואינו עולה על 150 ק״ג!
 ״בן בקר״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 10 ק״ג ואינו עולה על 70 ק״ג >

 ״טלה״ או ״גדי״ — טלה או גדי, שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על 10 ק״ג.

 4 חוקי א״י, כרד גי, עט׳ 1636.

 5 ע״ר 1941, תום׳ 2 טס׳ 1152, עט׳ 1578.

 8 ק״ת 542, תשט״ו, עט׳ 1352.
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 שיעור האגרה
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: 3  1. שירותי בית המטבחיים שלא פורשו בסעיפים 2 ר
 ׳ בקר גדול
 בקר קטן

 בן בקר
 טלה או גדי

ר: עו  2. בי
 בקר גדול
 בקר קטן

 בן בקד
 טלה או גדי

ם:  3. הסגר ושימוש במי
ל ח  בקר ג
 בקר קטן

 בן בקר
 טלה או גדי

ג ר ב ב י י  י. פ
 ממלא מקום ראש עירית פתדדתקוד.

 ,נתאשר.
 ל׳ בניסן תשכ״א (16 באפריל 1961)

 (תט 892010)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת העיריות, 1934
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ה ב ו ק ת ־ ח ת פ ר ל ז ק ע  חו

נה עירית פתח־תקוה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות׳ 1934 ג
: ה  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה—
- עירית פתח־תקוה |  ״העיריה״ ־

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

 באלה*
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה! |

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם לרבות תאגיד או שמו או טיבו של עסק או מקצוע,
 או משלח יד או שירות, או מצרך׳ או סחורה או כל צירוף של אלה!

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, או במשרד, או במקום עסק׳ או במקום הנשקף
 לרחוב!

ו מקום אחר  ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי העיריה לשם הדבקת מודעות א
 שייחדה העיריה למטרה זו.

 הגדרות

 ע״ר 4&19, תום׳ 1 טפ׳ 414, עמ׳ 1•
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 מודעה וש5ט
נים רשיון  טעו

 אגרות

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלש׳ ולא ירשה לאחד לפרסם מודעה או
 להציג שלט בתחום העיריה, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון
 ואלא אם המודעה או השלט כתובים עברית או כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית
י שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות  והעברית תופסת לא פחות משנ

 העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.

 (ב) ראש העידית רשאי־-•
נתו ולהוסיף עליהם!  (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתי

 (2) לסרב לתת רשיון.
 (ג) לא יינתן ׳רשיון אט 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 העיריה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ממנה
 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 העיריה יגבה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
 (ג) אגרת מודעה דרר הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש העיריה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, מכולה או ממקצתה.

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

» נות 2  (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 שמירת
ת י ע י י  מודעה, שלט או לוח מודעות. ט

ג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים. צי  6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא י
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

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

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

ות י ג שלט ללא רשיון כטכו  8. (א) ראש העיריה דשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או הצי
׳ י י י י ע ש ה א גוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט. ר י  או בנ

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העידיה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 העיריה להודות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.

 תחו?ח

 דרבי פרסום
 אפורות

רת  מסי
 פרטים

 חוסי א״י, כרד ב׳, פרק קט״ז, עמי 1191.
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ן לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות  (ג) ראה ראש העיריה שאי
) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לפי סעיף ק

א יפרסם אדם — חוץ מהעיריה — מודעה על לוח המודעות. ל  9. (א) י

 (ב) העידיה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

נו — קנס מאה לירות, ואס היתה העבירה ר זה, די  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עז
נו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו  נמשכת׳ די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש העידיה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. חוק עזר לפתודתקוה (מודעות ושלטים), תשט״ו—1955 3 — בטל.

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

ה נ ו ש א ת ר פ ס ו  מ

( ( ו  (סעיף 2 (

ת ו ע ד ו ח מ ה על לו ק ב ד די ה ת על י ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

 רוחב בם״מ

62 
62 
31 
31 

 אורד בס״מ

93 
46 
46 
23 

ה י נ ת ש פ פ ו  ת

( ( ב  (סעיף 3 (א) ו־9 (

 מודעה גדולה
נונית  מודעה בי

 מודעה קטנד.
 מודעה זעירה

 שיעור האגרה
רות  כבי

1.50 

2.50 

0.10 

10 — 
6 — 
4 — 
2.— 
2.— 
1 — 

ד  מודעה׳ המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע (ממוצאי שבת ע
 יום ששי) או חלק ממנו — לכל קולנוע

 סרט פרסום בקולנוע לכל 50 מטר רץ או חלק מהם — לכל שבוע
 (ממוצאי שבת עד יום ששי) או חלק ממנו — לכל קולנוע

 מודעה בתוך כלי רכב ציבורי — לכל 10 מ״ר או חלק מהם —
ו  לכל חודש או חלק ממנ

 מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח המודעות או במקום
 אחר — לכל שלושה ימים או חלק מהם —

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

- בינונית  מודעת אבל -
 מודעת אבל — קטנה

.2 

.3 

.4 

 יטו5

 שט

 ק׳׳וז 546, תשט״ו, עט׳ 1403.
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 שיעור האגרה
 ב5ירות

ו י¬  5. מודעה על לוח מודעות מיוחד — לכל שבוע או חלק ממנ
ו דר או חלק ממנ  . לכל נ

 6. שלט המותקן בעסק, מעליו או לידו — לכל שנה או חלק ממנה—
ר . —י* ״ » % ד  ע
ד 1 מ״ר —•6 ד ע ד  למעלה מד!/! נ
דר 7-50 ד עד 1.50 נ ד  למעלה מ־1 נ

1 0 דר —• ר עד 2 נ ד  למעלה נך1.50 נ
דר 12.50  למעלה מ־2 מ״ר עד 2.50 נ
דר —15 ר עד 3 נ ד  למעלה מ־2.50 נ
ד עד 3.50 מ״ר —20 ד  למעלה מ־3 נ
ר עד 4 מ״ר — 25 ד  למעלה מ־3.50 נ
ר — 10 ד  לכל מ״ר או חלק ממנו מעל 4 נ

ו בעסק, מעליו או לידו — לשנה או חלק ממנה — נ נ  7. שלט המותקן שאי
ר או חלק ממנו —50 ד ו — לכל נ ד  עד 2 נ

ר —100 ״  מעל 2 מ

ר או ד  8. שלט המואר בחשמל, זרחן או בכל אמצעי״אחר — לכל i נ
1 0 • -  הלק ממנו — לשנה או חלק ממנה ־

ג י נ ב ד  נתאשד. י. פ י
׳ בניסן תשכ״א (21 במרס 1961)׳ ממלא מקום ראש עירית פתח־תקוד,  ד

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לראשון־לציון בדבר אספקת מים

, מתקינה מועצת עירית  לתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
: ה ן חוק עזר ז ו  ראשוךלצי

 1. בחוק עזר זה —
t ״אביזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת 

ן מגורים — חדר כרשום בלוח השומה % ובבנין אחר — חדר ששטח רצפתו י  ״חדר״ — כבנ
ו כדין נ בע; שטח נוסף של 30 מטר מרובע או חלק מזה, די  אינו עולה על 30 מטר מרו

 הדר נוסף ן
 ״לוח שומה״ — לוח השומה העומד בתקפו לפי הפקודה ן

קביעתה של כמות המים .  ״מד־מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או
 המסופקים לנכס!

 ״מועצה״ — מועצת העיריד. ז

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.
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 ״מנהל״ — מנהל מפעל המים של העיריה, לרבות אדם י אחד שנתמנה לענין חוק עזר זה
 על ידי המועצה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם!

 ״מפעל מים״ — באד, בריכה, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה
 וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגי־

ת!  רתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטי
 ,.נכס״ — בנין, קרקע תפוסה, אדמת בנין או אדמה חקלאית כמשמעותם בסעיף 101 (א)

 לפקודה!
דית ראשון־לציון ן  ״עיריה״ — עי

 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

 לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (ביוב, תיעול ומים), 21936;
 ״צרכן״ — מי שרשום בלוח השומה כמחזיק בנכם וכן מי שמחזיק ברשת פרטית, בכולה

 או במקצתה!
 ״רשת פרטית״ — אביזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן
 כל מיתקן או מכשיר אחר, למעט מד־מים, המצוי בנכם והמשמש או המיועד לשמש

 לאספקת מים לנכס.

 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
 לא ייעשו אלא על ידי המנהל.

 (ב) בעל נכס או המחזיק בו, הרוצה בחיבור דשת פרטית למפעל מים, הרחבת
 החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש, יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

 (ג) הבקשה תוגש בטופס שיקבע המנהל. בעד הטופס ישלם המבקש אגרה כנקוב
 בתוספת.

 (ד) בעד חיבור, פירוק או התקנתה מחדש לפי סעיף זה, ישלם המבקש לעיריה
 מראש:

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

 (ד.) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש לעיריה מראש הוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 חיבור לטפע5
 טיט

 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יםירנה ולא יטפל
.  בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי

 היתר בכתב מאת המנהל.

) תוגש בכתב בצירוף תכנית הרשת המוצעת, א ) ן ט  (ב) בקשה להיתר לפי סעיף ק
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין.

 (ג) התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו על ידי בעל הנכס ועל חשבונו.

 (ד) הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין על ידי הצרכן ועל חשבונו, כדי הנחת דעתו
 של המנהל.

 •רשת פרטית

 4. נתן המנהל שירות בקשר לרשת פרטית על פי בקשת צרכן, ישלם הצרכן את ההוצ
 אות בהתאם לחשבון שהגיש המנהל.

 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 560, עט׳ 1.

פ בקשר תי דו י  ן
ת  •רשת פרטי
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 5. (א) המנהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים, התקנת מד-מיפ
 ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא דלוש העיריה.
 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסד אלא על ידי המנהל.
 (ד) צרכן ישלם לעיריה אגרת מד־מים הכוללת את הוצאות מד־המים והתקנתו,

 בשיעורים שנקבעו בתוספת. *
 (ה) בעד השימוש במד־מים, בדיקתו השיגרתית, תיקונו והחלפתו מחמת התבלות, !׳••׳

 ישלם הצרכן לעיריה דמי שימוש בשיעורים שנקבעו בתוספת.
 (ו) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־המימ או לאבדנו, מלבד אט נגדם

 הנזק באשמתו של אחד מפקידי העידיה או מפועליה בשעת מילוי תפקידם.
 (ז) צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד־המים אינו פועל כהלכה, רשאי לדרוש שמד־־
 המים ייבדק על ידי המנהל. בעד בדיקת מד־המים כאמור, ישלם הצרכן לעיריה אגרת בדיקה

 בשיעור שנקבע בתוספת, זולת אם הבדיקה העלתה שמד־המים פגום.

 6. (א) הותקן מד־מים, ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים. אגדת מים בשיעור אגרות מים
 שנקבע בתוספת, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד־המים, ובלבד שלא תפחת מהשיעור

 המינימלי שנקבע בתוספת.

 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מםויימת, דשאי הוא
 לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני
ר ק ת  החדשים שקדמו לאותה.תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה או לפי התצרוכת של ה

 פה המקבילה בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לחייב
 את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש

 הנובע מאי דיוקו.

ט אגדת מים בשיעור  (ד) לא הותקן מד־מים, ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת פי
 שנקבע בתוספת.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל, מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לבקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת אגרת מד־המים, דמי השימוש
 ואגדת המים או כל תשלום אחד המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם צרכנים, באופן שכל
 צרכן ישלם אותו חלק מאגרת מד־המים, דמי השימוש ואגרת המים או התשלום האחר
ו ובין המספר הכולל של החדרים שמד־המים  המתאים ליחס שבין החדרים המוחזקים על ידי

 משמש אותם ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

די צרכנים אחדים, המשתמשים בו  (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על י
 מקצתם למגורים ומקצתם לצורך אחר, או המשתמשים בו לצרכים שונים, דשאי המנהל
 להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגרת

 המים תשולם על ידי כל צרכן כזה בהתאם לכך.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים, וכן מד־מים כללי לאותו נכס, והיה
, ( ו ) ו ) א ה ) ן ט  הפרש ברישום ביניהם — יחולק ההפרש בין הצרכנים ביחס הקבוע בסעיף ק

 הכל לפי הענין.

 7. (א) המנהל רשאי, באישור המועצה ושר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד אספקת מים
 לאספקת מים ולקבוע בו תנאים. ׳־ ?פי הייה

 (ב) היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.
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 8. המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקדון להבטחת תשלום אגרת מיש,
 אגרת מד־מים, דמי השימוש במד־המים או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או קלקולו, ולגבות
 מתוכו — בלי לפגוע בדרכי גביה אחדות — כל םכום המגיע מאת הצרכן כאגרה, כדמי

 שימוש או כדמי נזק כאמור.

ר ק פ  9. (א) אגרת מים תשולם מראש במועד •שנקבע לשילום הארנונה הכללית לפי ה
 דה« אולם אם היתה אספקת המים לפי מד־מים, תשולם האגרה תוך שבעה ימים מתאריך

 מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

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

 אם נתבקש לכך תוך שנתיים מיום מתן הרשיון.

 (ג) האגדות או התשלומים האחרים שלא נקבע בסעיף זה מועד אחר לשילומם
 ישולמו תוך ארבעה עשר יום מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת העיריה.

 10. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור
 בכתב.

 11. המועצה רשאית להפחית כל אגרה או תשלום אחר המגיעים לפי חוק עזר זה, או
 לוותר עליהם, מתוך התחשבות במצבו החמרי של החייב בהם, או אם החייב בהם הוא מוסד

 צדקה, דת, חינוך, תרבות, אמנות או ספורט.

 12. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר
 זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לדעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד־

 מים, דשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה,
 לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר

 חלקי הרשת הפרטית או מפעל המיפ.

 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2, או שחיבורה חודש בניגוד
ת החיבור.  לסעיף 17, רשאי המנהל בכל עת לנתק א

 (ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או (ג), לא יחודש אלא לאחר תשלוט כל
ניפ תיקון, כדי למנוע  הםכומימ המגיעימ מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעו
 פגיעה במימ או במד־מימ כאמור, הכל לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף

, תשולפ אגרה בשיעור שנקבע בתוספת. ( ב ) ן ט  ק

 13. (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת
 פרטית, דשאי המנהל במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה או

 מקצתה.

 (ב) השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

, ( א ) ן  (ג) חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קט
 חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק.

 ניתו? החיבור

 ןםשת
פ י מ ת ק פ  ב
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ן רשות כנימי!  14. (א). המנהל, או כל מי שהורשה, על ידיו, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי
~ - ת נ  8.00 ר17.00, ובשעת חירופ בכל זמן סביר, על מ

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מיפ, צינור,
 או אביזדיפ או כיוצא בהפ או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו«
פ או פגיעה אחרת  (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מי

 במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן 5
 (3) למסור כל חשבון או לגבות כל אגדה או תשלופ אחד לפי חוק עזר זה ו

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המיפ לפי סעיף 12 או 13 >
 (5) לבדוק אפ קויימו הודאות חוק עזר זה ?

 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.
על ידיו מהשתמש כםמכר  (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהורשה,

. א) )  יותיו לפי סעיף קטן

 15. (א) לא יבזבז אדפ ולא יגרופ או ירשה שאחר יבזבז מיפ שברשותו. שימוש במים
 (ב) לא .ישתמש אדם במיפ ולא יגדופ או ירשה שאחר ישתמש במיפ שברשותו

 אלא לצרכי בית או למטרה אהדת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצדכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום ולא ירשה
 להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 באספקת המים.
 (ה) .לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי

ה כימית או כיוצא בזה.  תעשי

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הדמה, ערבול, או כיוצא בזה.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
די המנהל בהודעה שתפורסם  במים שברשותו לצרכי השקאה, אלא בשעות שייקבעו על י

 בתחום העיריה.
 (ח) לא יפתח אדם ולא יסגור שלא בדין, כל אביזר השייך למפעל המים.

 (ט) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

ועד להשקאת  (י) לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המי
 נטיעות ציבוריות.

 16. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה
 או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 13, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 17. (א) חיבור של דשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי
 היתר בכתב מאת המנהל.

, ( א ) ן  (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתד מאת המנהל כאמור בסעיף קט
 רואים אותו במחודש על ידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפר,

 18. לא יפתח אדפ ולא יקיימ בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר םמיד למפעל
 המיפ.

 מכירת מים
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותק

י  שמירח מפנ
 זיהום
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(א) ראש העיריה או מי שהוסמך על ידיו (להלן — ראש העיריה) רשאי לחייב : .19 
 בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או בל בעל או מהזיק
 של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים

 םדידה. !.-••׳
 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),
ו את הוצאות הביצוע.  רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנ

 20. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה, תהא כדין, אם נמסרו
 לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידו
י משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם,  עים לאחרונה לידי אחד מבנ
ו במקום מגוריו או במקום  או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ

 עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגו במקום בולט על הנכם הנדון במסמך. י

 21. . העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

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

 23. חוקי העזר לראשון־לציון (הספקת מים), 1947 3 — בטלים.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון (אספקת מים), תשכ״א—1961״.

נים  דרישת תיקו

רת מסמכים  מסי

 ענשיט

 תחי?ה

 ניטו?

 והשם•

 האגדה
 בלירות

ת פ פ ו  ת

1— ( ( ג  אגדת טופס בקשה (סעיף 2 (

— ((1) ד)  אגרת חיבור (סעיף 2 (

 א. לקרקע תפוסה או בלתי תפוסה, אשר שטחה הוא עד —
 750 מ״ר —.150

 לכל מ״ד מעל ל־750 מ״ד — תוספת של 0.20
 וכן לכל כדר בנין בכל קומה — המיועד לבניה, בהתאם לתכניות

 שהוגשו 0.65
 ובתנאי שלגבי תוספת בניה תשולם האגרה רק בעד תוספת הבניה.

 במבנים, שלא לצדכי מגורים, דין כל 3.5 מטר גובה, או חלק מהם —
 כדין קומה.

 ב. לאדמה חקלאית ולצרכי השקאה בלבד:

 (1) במקרה של חיבור קבוע — לכל דונם או חלק ממנוי —.90
 (2) במקרה של חיבור זמני — לכל דונם או חלק ממנו — לשנה —10

 ג. פירוק חיבור או התקנתו מחדש, לפי דרישת הצרכן —.15

.1 

.2 

 ע״ר 1947, תוס׳ 2 טס׳ 1579, עט׳ 588.
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 האגוד!
ה מ י ל  כ

50 — 
75.— 

100 — 
145 — 

0.60 
0.90 
1.20 
1.50 
2 — 
2.50 

 יו.
7.50 

, • — ( ( ד  3. אגרת מד־מים (סעיף 5 (
 מד־מים — - •

נו עולד. על ״3/4  שאי
 העולה על ״3/4 ואינו עולה על ״1
\ \  י::. : •העולה על ״1 ואינו עולה על ״
 העולה על ״1$ ואינו עולה על ״2

, להוז־ש — ( ה) ף 5 ( ם(סעי  4. דמי שימוש במד־מי
נו עולה על ״3/4  שאי

 העולה על ״3/4 ואינו עולה על ״1
 העולה על ״1 ואינו עולה על ״11
 העולה על ״11 ואינו עולה על ״2

 העולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 העולה על ״3 ואינו עולה על ״4

— ( (  5. אגרת בדיקת מד־מילו בולל דמי פירוק, הובלה והתקנה (סעיף 5 מ
1 ״ ד  ע

 האגרה
ימלית נ  המי

 בלירות

0.80 

1.50 

 האגרה האגדה
 למ״ק בלירות

 באגודות

1.50 
2.50 
0.80 

8 

10 

12 

15 

5 

10 

25 

 אגרת מימ (סעיף 6) —

— ( ( א  א. מקום שהותקן מדימים (סעיף 6 (
 (1) בנין מגורים — לדירה לחודש —

 ל־12 מ״ק הראשונים
 ל־־5 מ״ק נוספים

 לכל מ״ק מעל ל־17 מ״ק

 (2) לצרכי השקאת גינות מסביב לבית, בחדשים
ק ובגוש <  אפריל־נובמבר, בהגבלה של 40 מ׳

דר  5025 ר6095 בהגבלה של 45 מ״ק, לכל 50 נ

 (3) בית עסק המשתמש במים לצרכי עובדיו
 בלבד (רחצה ונקיון), משרד מסחרי או מחסן

 (4) לצורך השקאה חקלאית (כשהשטח הוא למע־
 לה נד2 דונמים, ובמדידה נפרדת)

 (5) לתעשיה

יה  (6) לבנ

 ב. מקום שלא הותקן מד־מים — לחודש (סעיף 6 (יד))

 (1) חדרי מגורים —
 דירה של חדד אחד

 דירה של שני חדרים
 כל חדד נוסף — תוספת של

.6 

 ?ובין התמנות 68&,: ט״ו נתמ.וז ׳תשנ״א, 861,נ.20,6 •7״.



 האגרח האגרה
ימלית נ  בלירות המי

 בלירות

 (2) קרקע תפוסה ושטחים שמשתמשים בהמ יחד עם בנין —
ר - 1.50 ד  עד 250 נ
 לכל 50 מ״ר נוספים או חלק מדם — תוססת של 0.30

 (3) חדרי משרד —
 ששטחם עד 20 מ״ר 2.50
 לכל מ״ר נוסף 0:10
 (4) מזנון, קיוסק לגזוז או חנות יינות —.4
 (5) אטליז 2.50

 : (6) חנות דגים --.15

 י (7) חנות למצרכי מזון —.2
ר בבנין, לרבות ד  (8) חנויות שלא פורטו בתוספת זו, לכל נ

 סככה או מחסן, בכל קומה 0.10 1.50
ית מזון, מצבעה, מכבסה, מאפיה וכל בית חרושת  (9) תעשי
 ובית מלאכה, המשתמשים לצרכי ייצור או עיבוד

 חמרים —
ר בנץ, לרבות סככה או מחסן, בכל קומה 0.12 —2 ד  לכל נ

 (10) בתי חרושת ובתי מלאכה שלא פורטו בתוספת זו —
 לכל מ״ר בבנין, לרבות סככה או מחסן, בכל קומה 0.10 1.50

 (11) רפת או אורווה — ־
 לכל סוס, פרד, חמור, פר או פרה 0.30 —2

 לכל ראש צאן 0.10
7.50 ( ( ד  7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 12 (

ל ט פ ה ש י ד  נתאשד. א
ן ו  י״ח בםיון תשכ״א (2 ביוני 1961) ראש עירית דאשוךלצי

 (חמ897220)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
ד הפנים  ש

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם ת ר י ג ס ק ו ס ע ־ י ת ת ב ח י ת ר פ ב ד ד ב ו ד ש א ר ל ז ק ע ו  ח

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

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

ת חרושת, בית מלאכה׳ מזנון, וכל מקום אחד שבו  ״בית עסק״ — חנות, משדד, מחסן, בי
 נעשית מלאכה, או מוחסנת סחורה, או מתנהל עסק, לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום

ג ובית מרקחת! ו נ  הגרלה ולמעט:מלון, פנסיון, בית אוכל, בית עי

 1 ע״ו 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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ו ניתן או יש לתת דשיון למזנון על פי פקודת המלאכות  ״מזנון״ — כל מקום שלגבי
2 (tהםדרתן) והתעשיות 

ו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות  ״קיוסק״ — כל מקום שלגבי
ות (הסדרתן) 5  והתעשי

 ״:בית אוכל״ — מסעדה, בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה
 לשם צריכתם בו במקום, למעט מזנון, קיוסק׳ מלון, פנסיון ובית עינוג ז

 ״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע־ ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
 הציבוריים, 1935 3 «

, כימי מנוחה שתחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 4
י שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה  חצי שעה לפנ
ת ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה  במוצאי ימי מנוחה, וכולל א

 וסופו בשעה חמש למחרתו ז
ית עסק.  ״פתוח״ — פתוח לקהל לשם.קניה ומכירה׳ מתן שידות, הגשת אוכל ועשי

 2. • בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח — סגירת בתי
 (1) בית אוכל או קיוסק לממכר עתונים, סיגריות, פירות, שוקולדה, גלידה או ימי מנותח

 משקאות קרים לא משכרים בשעות שבין 24 לבין 15

 (2) חנות לממכר פרחים וחנות לממכר מזכרות — בשעות שבין 24 לבין 5 >

ות לממכר מזון, למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורט בפסקה (1) —  (3) חנ
ן 16 ובין,  (א) בימים שאינם ערבי ימי מנוהו׳ — בשעות שבין. 13.30 לבי
ן ן 1 באפריל עד 30 בספטמבר, ובשעות שבי  20 לבין 5 בתקופה שבי

t ן 6 בשאר חדשי השנה  13.30 לבין 15.30 ובין 19 לבי
 (ב) . בערבי ימי מנוחה — בשעות שבין 20 לבין 5 הקודמות ליום
ד 30 בספטמבר, ובשעות שביו 19  המנוחה בתקופה שבין 1 באפריל ע

t לבין 6 הקודמות ליום המנוחה בשאר חדשי השנה 

 (4) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (3) —

 (א) בימים שאינם ערבי מנוחה — בשעות שבין 13.30 לבין 15.30 ובין
ן 1 באפריל לבין 30 בספטמבר, ובשעות שבין  20 לבין 5 בתקופה שבי

t 13,30 לבין 15.30 ובין 19 לבין 8 בשאר חדשי השנה 

ת שבין 20 לבין 5 הקודמות ליום ו ע ש ב  (ב) בערבי ימי מנוחה —
ן  המנוחה בתקופה שבין 1 באפריל עד 30 בספטמבר, ובשעות שבי

 19 לבין 6 הקודמות ליום המנוחה בשאר חדשי השנה 5

/  אולם בכל אחד מהימים כ״ו, כ״ז וכ״ח באלול > ח׳, י״א׳ י״ב וי״ג בתשרי ז ז׳, ח
״ב וי״ג בניסן > בי, ג׳ וד׳ בםיון / י״א, י״ב, י״ג, י״ד וט״ו באדר t י״א, י  ט׳, י
ו חל בשבת — לפתוח בית עסק מהסוג המפורט בפסקאות נ  מותר בו — אם אי

ד שעה 22.  (3) ר(4) ע

רת בתי י  3. (א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק. סג
נ י מ י ב ס ט ,1 ע כ ן מ א י  (ב) ביום כיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח ב

 או בית עינוג.

 , עמ׳ 49.
 * ע״ר ת׳ע״ח, תופ׳ א׳ מס׳ 4, עמי 12.
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.מנוחה׳ למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה  (ג) בימי
 לפתוח בית אוכל —

t (1) שמוגשימ בו אוכל או משקה בליווי שעשועים, נגינה וכיוצא באלה 
 (2) שלא פורט בפסקה (1) — בשעות שבין 22 לבין 9 ובשעות שבין 15 לביז
 הזמן הקודם לשנים אלה: שעה 18 או סוף יום מנוחה, ובלבד שבשעות שפ־
 תיחת בית האוכל מותרת לא ימכור אדם ולא יגיש ולא ירשה למכור או להגיש
ח ח  אוכל ומשקה אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך חלון או באורח אחר ב

 או אל החוץ.
 (ד) בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, לא יפתח אדם ולא ירשה

 ח ו ת פ  ל
t בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך (!) 

 (2) מחסן, אלא לצורך מכירת קרח תמורת פתקאות.

 4. לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה, ובימים שאינם ימי מנוחה
ן 1 באפריל עד 30 בספטמבר, ובשעות שבין 19 לבין 6  בשעות שבין 19 לבין 5 בתקופה שבי
 בשאר חדשי השנה, ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו כשהגיע

 תורו לפתחו לפי סדר תורנות שיקבע ראש המועצה.

 5. הוראות הסעיפים 3 ו־4 לא יחולו על בית עסק, בית אוכל או בית מרקחת, אשר בעלו
י עדתו. נו מעסיק יהודים בימי מנוחה ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בנ ו יהודי׳ אי נ  אי

נו — קנס מאה לירות.  6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ״א—1961״.

ר נ ס ג נ  א. ל
 ב/ראש המועצה המקומית אשדוד

 נתאשר.
 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961)

 >חמ 81157)

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

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

 1. בחוק עזר זה —

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

ם, י ת הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ  ששכר א

 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב ?

 ירוו!

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

 ?יג!ז-וזתקגות.1168, ט׳׳ו •בתמוז.ת׳8כ״א, 29.6.1961



 חובה ?הדביר
 טמא י התהלוכה

 של האורז

 הוראות ?הדברת
 טוואי התהלוכה

 של האורז

 הדברה
 ע? ידי המועצה

 סמכות
 ראש המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

 ״מחזיק׳•׳ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגר במלון או בפנסיון ז

 ״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.

 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 לשפ כד בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
, ( א ) ן ת העבודות כאמור בסעיף קט  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע א

דעה כאמור חייב למלא אחריה. בלהו  (ג) אדם שקי

 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.

ת לבדקם, לבקרם ת סבירה לנכסימ על מנ  5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל ע
 ולעשות בחפ כל מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לדאש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
. ( א ) ן ט  סעיף ק

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אפ נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיליפ או הידועים׳ לאחרונה, לאחד
 מבני משפחתו הבוגריפ או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום העדוך אל אותו אדמ לפי מען מקופ מגוריו או עסקו הרגיליפ או הידועיט
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום המועצה.

נו — קנס 20 לידות, ואם עבר על  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה
נו — קנם נוסף שתי לירות לבל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו  נמשכת, די

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

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

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

 נתאשר.
 ז׳ באייר תשכ״א (23 באפריל 1961)

 (חט 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

ח תשכ״א, 20.6.1061 1 ט ת  קיב״ז• התקנות 1168, ט״ו 3



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

ם י ק ס ר מם ע ב ד ם ב י י ת מ ר ־ ר ד ה ר ל ז ק ע ו  ח
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה. המקומית הדד־רמתיימ חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

: ה  עזר ז
, במקום  1. בתוספת לחוק עזר להדר־דמתיים (מם עסקים מקומי), תשכ״א—1960 3

 ״סוכנות או כל עסק שלא הוזכר לעיל — 30״ יבוא ״סוכנות — 30״.
 2. לחוק עזר זה ייקרא ״.חוק עזר להדר־רמתיים (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשב״א—

 1961״.
ן ב ן א י מ י נ  נתאשר. ב

 י״ד בסיון תשכ״א (29 במאי 1961) ראש המועצה׳ המקומית הדר־רמתיים
 >חמ 82130)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
_ שד הפנים _ _ _ _ _ _ _ 

 * עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
 2 עייר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, ע«׳ 115

 3 ק״ת 1056, תשכ׳׳א, עמי 71.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ר לחוש־הכרםל ב ז ק ע ו  ח

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
ה:  האזורית חוף־הכרמל חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־הכרמל!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהדס מד בכתב על ידי ראש המועצה.

 2. המבקש מאת דאש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה
:  אגדות אלה

ן הנוגע לקרקעות, בנינים וירושות — שלוש לירות!  (1) בעני
 (2) בכל עניו אחר — לירה אחת.

 3. המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגדה בסך 50 אגורות.

 4. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה׳ לאשרה או לקיימה׳ בלי כל תשלום
 או בתשלום מופחת, כשהמבקש הוא עני, או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת

 שמטרתו אינה הפקת רווחים.

— בטל.  5. חוק עזר לחוף־הכרמל (אגרת תעודת אישור), תשי״ב—21951
 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־הכרמל (אגרת תעודת אישור), תשכ״א—1961״.

ס פ י ל י  ג. פ
 ראש המועצה האזורית חוף־הכרמל

 נתאשר.
 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961)

 (חמ 82733)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 מגררות

 «3רת תעודה

ת העתק ד נ  ו

 עודה ופטור
 השלום

ל טו  ו

otj 

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מט׳ 1154, עט׳ «11.

 8 ק״ת 208, תשי״ב, עט׳ 40.

 יןוג׳ז התקנות •1168, ט״ו גתטוז;ת׳ןז3״א, 20.8.1961



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ר ו א ל ה ש - ה כ ו ל ה ת י ה א ו ו ת ט ר ב ד ר ה ב ד ן ב ן־השרו ן ר לחו ז ק ע ו  ח

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית חוף־השרון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הנרמת

 ״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
ננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה  הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי

ים!  ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ
 ״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון! •

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
! ן ו  הגד במלון או בפנסי

ת!  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד 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) וקניתם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
ר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד בהתאם לפרטים י ב ד ה ל  סעיף ו

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 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.

ת לבדקם, לבקרם ת סבירה לנכסים על מנ  5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל ע
 ולעשות בהם בל מעשה הדרוש לו כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

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

א מסירת הודעות י  6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו ה
 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.

 חובה להדביר
 טוואי התהלוכה

 של האורן

 הוראות להדבו
 טוואי התהלוכה

 של האורז

 הרברה
 על ירי הטועצה

 סמכות
 ראש המועצה.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים 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 דאש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

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

ן מ ד א ו  נתאשר. ד
 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961) ראש המועצה האזורית חוף־השרון

 (וזמ 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

ופש נ ד ו ע ל ס ט י ר ה ב ד ן ב ף־השרו ר לחו ז ק ע ו  ח

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומיות (היטל סעד ונופש)׳ תשי״ט—1959 2, מתקינה המועצה האזורית חוף־השדון חוק

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — 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 האזורית חוף־השרון!

 ״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 אומקצתן!
 ״שירות״ —

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

 רשות הכניסה למוסד!
 (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.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ס״ח 291, תשי׳׳ט, עט׳ 215.
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 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה ?הגיש
 חשבונות ו?נח?

ם. •  פנקסי

 ערד

 סטכויוחיהטפקח

 עבירות
 ועגשים

 ן י ע  3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר ל
 (!) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות בדורות?

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה,
 ומשםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בבל 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 בצודה שנקבעה.

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

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

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

 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות
, לא יאוחר  המקומיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדין בפני ועדת ערר), תש״ך—1960 3
עדת השומה או על תביעת  מהיום הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעודד הודעה על אומדן ו

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

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 קבלה, פנקס או ספר 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 לברד 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 חשבת, קבלה, פנקס, ספר
נות או מסמך אחר שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לבדר אס קויימו הוראות  חשבו
 חוק עזר זה או כדי לאפשר את ביצועו! כן חייב מקבל שידות למסור למפקח כל חשבון

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

 מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבר על הוראה מהודאןת חוק עזר זה!

 (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו!

נים!  (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכו

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
נו — קנם 500 לירות.  די

.8 

ד לחוף־השרון (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1961״. השם  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז

 3 ק״ת 974, תש״ה עט׳ 508-
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ה נ ו ש א ת ר פ פ ו  ת

 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 (1) במוסד שדרגתו 1 פטור

 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מבירת
 משקאות קליפ פטור

 (3) במוסד שדרגתו 2 ומעלה 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

ה י נ ת ש פ פ ו  ת

 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

פש ו נ ד ו ע ל ס ט י  ה
 ו

 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 השירות, לפי חוק עזר לחוף־השרון (היטל סעד ונופש),

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

ן מ ד א ו  נתאשד. ד
 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961) ראש המועצה האזורית חוף־השדון

 (חט 82705)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

ם י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב ו ף־השר ר דחו ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, מתקינה המועצה האזורית חוף־השדון חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים)׳ 1945 2

(מם עסקים מקומי), תשי״ז—1957 3 (להלן— ן  פת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לחוף־השרו
א: בו  העזר העיקרי), י

 1 ע׳׳ר 1941, תוס׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1486, עמ׳ 115.

 3 ק״ת 670, תשי״ז, עט׳ 755 ; ס״ת 1015, תשייר, עמי 1198.

 2 קובץ התקנות 1168, ט׳׳ו בתמוז תשג׳׳א, 29.6.1961



 ״תופפו[
ה נ ש ס ל מ י ה ר ו ע י  ש

 תיאור הטלאבה אי העסק הטם בלי

ת ו  צרכניה, מחסן הספקה, מחסן זבלים, חנ
 שפדיונם בלירות לשנה —

 עד 000׳50 250
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 500

 למעלה «־100,000 עד 200-000 1000
 למעלה מ־200,000 1500

 תאגיד או יחיד לעיבוד פרדסים בתחום המועצה,
 המעבד שטח בדונמים —

 עד 200 75
 למעלה מ־200 עד 400 150
 למעלה מ־400 עד 600 400
 ל&עלה מ־600 500

 תאגיד או יחיד לשיווק פרי הדר שהיקף עבודתו
 בדונמים —

 עד 200 5ל
 למעלה מ־200 עד 400 50

 למעלה מ־400 עד 600 00

 למעלה מ־600 00

 אוטו משא להסעת נוסעים 50
בלת משא —  אוטו משא להו

נות 20  עד 4 טו
נות 50  למעלה מ־4 טו

 בית מלאכה המעסיק —
 לא יותר מפועל אחד 25
 לא יותר משני פועלים 50
 יותר משני פועלים 00

 בית חרושת למוצרים טרומיים שפדיונם
 בלירות לשנה —

 עד 500,000 100
 למעלה «־500,000 עד 750,000 00
 למעלה מ־750,000 00
 בית מלון, פנסיון או בית מרגוע — לכל מיטה 5»

ר הטלאכה או העסק המס בלירות  תיאו

 אוטובוס — שירות עירוני או בין־עירוני
ם המועצה 400  המקיים תחנה בתחו

י 1000 מ ר  בית אריזה מ
ם המועצה 500  אספקת חשמל בתחו

 מפעל לכריית זיפזיף, המשתמש בטרקטורים
 שמספרם —

 עד 2 100
 3 ומעלה 200

— 3 מ קתו ב  מפעל לכריית כורכר או חול, שתפו
 עד 1000 100
 למעלה מ־1000 עד 3000 200
 למעלה מ־3000 עד 10,000 400
 למעלה מ־10,000 עד 000׳50 800

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 1500
 למעלה מ־100,000 2000

— 8 מ ל שתפוקתו ב ו ג  מפעל לכריית כ
 עד 5000 1000
 למעלה מ־5000 2000

 קבלן ארצי, אזורי או מקומי, המבצע עבודות
 בנין, כבישים, חשמל, ביוב, ניקוז, קידוח,
 אינסטלציה סניטרית, תיעול, הכשרת קרקע,
ם  קו מים, צבע, תיקונים ושיפורים בתחו

 המועצה בהיקף שנתי בלירות —
 עד 5000 50

 למעלה מ־5000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200

 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300 י
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 500

 למעלה מ־60,000 עד 100,000 1000
ת לישובים בתחום המועצה שערכן רו  ס6ק סחו

 בלידות לשנה —
 עד 50,000 250
 למעלה מ־50,000 עד 100,000 500

 למעלה מ־100,000 עד 200,000 1000
 למעלה מ־200,000 1500

ר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961). תחילה  2. תחילתו של חוק עז
 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם הוראות מעבר

 לשנת 1961/62 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרםוס חוק עזר זה ברשומות• אולם בל
 סכום ששולם בעד שנת 1961/62 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

— השם א ״ ב ש  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרון (מס עסקים מקומי) (תיקון), ת
 1961״.

ן מ ד א ו  ד
 ראש המועצה האזורית חוף־השרון

 נתאשר.
 ל׳ בניסן תשכ״א (16 באפריל 1961)

 (חט 82704)

א ר י פ ה ש ש מ מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956

ר י ז ר ח ש ב ר •חזירים ו ב ד ל ב מ ר כ ה ־ ת ר י ט ר ל ז ק ע  חו

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז—1956 -, מתקינה המועצה המקומית םירת־הכרמל

: ה  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית טידת־הכדמל!

 ״בשר חזיר״ — לרבות כל מוצרי בשר חזיר הנועדים לאכילה;
 ,.המפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה.

 2. לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו׳ ולא יגרום או ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

 3. לא ימכור אדם בשר חזיר ולא יגרום או ירשה לאחר למכרו בתחום המועצה.

 הגדרות

ר גידול סו  אי
ירים  חז

 והחזקתם

ר מכירת סו  אי
 גשר חזיר

ת כניסה ו י ו  ןסטכ

 סמכות עיקול 4. (א) מפקח דשאי לעקל —

ו!  (1) חזיר שהאיסור לפי סעיף 2 חל עלי
 (2) בשד חזיר הנועד למכירה שהאיסור לפי סעיף 3 חל עליו.

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

 5. מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל חנות, מסעדה, בית חרושת, דיר, רפת או מקום
 כיוצא באלה, וכן לכל מקום אחד שיש לו יסוד להניח שמגדלים או מחזיקים בו חזיר בניגוד
גוד לסעיף 3 ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי י  לסעיף 2, או שמוכרים בו בשר חזיר בנ

 לבדוק ולברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, ובלבד שלא ייכנס כאמור לבית מגורים.

 6. לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לסי סעיף 4 או 5.

נו — קנס מאה לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת,  7. העובר על הסעיפים 3,2 או 6, די
 קנס נוסף שתי לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

גדו עיקול בשל עבירה שנעבדה על חוק עזר זד.  8. לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נ
 תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו׳ אם ערב תחילתו עסק אותו אדם בגידול חזיר או

 במכירת בשר חזיר בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת־־הכרמל (חזירים ובשר חזיר), תשכ״א—1961״.

 !ימוש
יות  בסמכו

 צונשיו

ת מעבר ו א ר ו • 

 •שם

ו ד א י נ א ל ר ז  ע
 ראש המועצה המקומית טירת־הכרמל

 נתאשר.
 ב׳ בסיון תשכ״א (17 במאי 1961)

 (חמ 829112)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 20 קובץ התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961



 הגדרות

 קביעת
 ?וחיות־טםפר

ר פו  אי

ות י  סטכו
 ראש המועצה

 ענשים

 השט

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־יונה בדבר קביעת לוחיות־מספר בבנינים

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה׳ המועצה
 המקומית כפד־יונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
i ״המועצה״ — המועצה המקומית בפר־יונה 

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

 ״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה >
 ״בעל בנין״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיד. מקבלה אילו היד. הבנין
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של
 הבנין ובין שאינו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושובר־משנה ששבר בנין לתקופה שלמעלה

 משלוש שניט.

 2. (א) דאש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל הבנץ, לקבוע על גבי הבגין
 לוחיות־מםפד׳ ולהחליף לוחית־מםפד 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 אהד מבני משפחתו או לידי כל אדם בוגר העובד או
 המועסק באותו מקום, או נשלחה 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־מספר על גבי בנין, לא יםידגה ולא יחליפנד. אלא ברשות בכתב
 מאת ראש המועצה.

 4. לא מילא בעל הבנין אחרי הדרישה או אחדי ההודאות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים
 (א) או(ב) לסעיף 2, או עבר על הוראות סעיף 3, דשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו
 של אותו בעל בנין את לוחית־המםפד, לחסידה או להחליפה, ולגבות מבעל בנין בל הוצאה

 בקשר לעבודות אלה.

 העובד על הוראה מהוראות הסעיפים2(א), (ב) ו־3, דינו—קנם מאתייםלירות.

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר״יונה (קביעת לוחיות־מםפר בבנינים), תשכ״א-

.5 

.6 
 1961׳

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

 נתאשר.
 ב׳ בסיון תשכ״א (17 במאי 1961)

 (חמ 834204)

א ר י פ ם משד. ש י י  ח
 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 110.

ות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 20.6.1961 9\  קובי! התקנ



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

ם י ק ס ם ע ר ס ב ד ש ב י ר ללכ ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה נה המועצה האזורית לכיש חוק עזר ז , מתקי  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר ללכיש (מם עסקים מקומי), תשי״ט—1958 3 (להלן — חוק
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 החלפת התוספת

ת פ ס ו ת  ״

ה נ ש ס ל מ י ה ר ו ע י  ש

ר המלאכה או העסק הטם בלירות ר הטלאכה או העסק הטס בלירות תיאו  תיאו

 אוטובוסים — שירות אוטובוסים המקיימים נגריה מיכנית 40
ת בתחום המועצה 500 תחנת טרקטורים 250 ו  תחנ
 ;ובלה — מסעדה 25
ית משא 30 צרכניה עם רשיון למכירת משקאות משכרים 40 נ  :עלי מכו

 וספקת מים 1000 בנק 100
 וספקת חשמל 500 קולנוע 50

נית 30 קבלן אי קבלן משנה שהיקף עבודתו לשנה יות — לכל מכו נ  ולוקת מזון לצרכנים במכו
ת דלק או מזון לצרכניות בעגלות — בלידות — ק ו ל  ן

 1 לכל עגלה 1.5 עד 000׳100 100
 1אפיה 80 למעלה מ־100,000 עד 200,000 300
ות 25 למעלה מ־200,000 עד 300,000 600 נ  1כירת קרח בקמעו

ות 25 למעלה מ־300,000 עד 400,000 1000 נ ת נפט בקמעו ר י כ • 
זנון או קיוסק 25 למעלה מ־400,000 עד 500,000 1500 | 

 1סגריה מיכנית 50 למעלה מ־500,000 2000"

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

י 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס נ ע ת מ י א ר | 
 לשנת 1961/62 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות• אולם בל
 סכום ששולם בעד שנת 1961/62 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון

ד זה.  המם לפי חוק עז

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללכיש (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״א—1961״.

ר ב ו י ג כ ד ר  מ
 ראש המועצה האזורית לכיש

 נתאשר.
 ל׳ בניסן תשכ״א (16 באפריל 1961)

 (חט 83701)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

׳ 115.  2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ

 8 ק״ת 836, תשי״ט, עמי 175 ; ק״ת 1018, תש״ד, עט׳ 1261.

 קוב׳ז התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב י ת ע ג פ ר מ ב ד ל ב א ר ש י ־ ה נ ח מ ר ל ז  חוק ע

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

 1. בחוק עזר זה —
ך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגידתט פכי  ״בור שו

 של מי שופכת, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור•
י אבן, לבנים או ביטון, והמיועד ו  רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנ

; ן  לקיבולם או לאגידתם של שופכין, ולמעט ביב או תעלת שופכי
 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחרים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
ר ש  לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות מ

 תפים 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
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר  הרשום של הנכסים ובין שאי

ים!  את הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנ
 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו׳ אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

t לאחד מכן 
, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא בין קבוע ובין ארעי, ן י  ״מבנה״—בנ
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה.

 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו,-
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מחנה־ישדאל!

ת אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״—לרבו
 עזר זה, כולן או מקצתן ז

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

ה המקומית או פקיד מועצה אחד שהמועצה מינתה אותו א ת ב ת  ״מפקח״ — מנהל מחלקת ה
ד של מפקח ז  למלא תפקי

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים!
ת אחרים, וכן כל ך — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה מספחו י כ פ ו  ״תעלת ש

 ביב שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

— ״ ע ג פ מ  2. ״
 (1) פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של

 המפקח אין בהם מספר 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
נת גדלם, איכותם, מצבם׳ מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת  צרכם מבחי

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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ד עט מכסו! אופף נ  או משום שפחי האשפה שבחם אינם מחומר מגולוון כ
נו מניח את דעת המפקח%  אלא מחומר שאי

 (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 ו

 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעתו של המפקח, מזיק או
 עלול להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכסים שהיא, לדעתו של המפקח, עלולה להזיק לבריאות,
גוד למטדה שלשמה נועדו ז י  וכן שימוש בנכסים בנ

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שוסכין שהוא, לדעת
 המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכ
 סים, וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם«

 (7) בית כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא
 נקבע בו מחסום או אשר׳ לדעת המפקח, אין מחםומו קבוע כהלכה?

 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
i 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
 או אשר׳ לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם ז
נור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין, תא  (11) צינור שופכין, צי
 בדיקה, בור או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שחמרים

 אחרים עלולים ליפול לתוכם ז
ת כסא, צינור דלוחים,  (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין׳ בי

 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 מיכל מים אחר׳ שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
 המונע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח

 או שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח 5

 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחד,
 שלדעתו של המפקח הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו,

i מתחתיו, מחוצה לו או בקרבתו 

 (15) כל מוליד 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, 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, לדעתו של המפקח, בלתי
ן או י  תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או רוח כבנ

 בבנין סמוך >
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 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתור הבנין 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, לדעתו של המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים

 לבריאות?

 (19) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעתו של המפקח, מזיק לבריאות ?
 (20) צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,

 שוררים בו תנאים שהם, לדעתו של המפקח, מזיקים לבריאות ז
 (21) בית חרושת, בית מלאכה׳ או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשד׳ לדעתו
 של המפקח, אין שומרים על הנקמן שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים

 "בחס תנאים, אשר׳ לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות ?

ת מלאכה׳ או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשד, לדעתו  (22) בית חרושת׳ בי
 של המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות ?
 (23) שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת ?

 (24) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב ?
 (25) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו׳ שהוא מפריע לחדירת האור או

 האויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות ז

 (26) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה
 בחוש הראייה׳ או להפריע לנוחיות סניטרית ?

 (27) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאספקה זו?

 (28) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של הנכסים מבחינה
 סניטרית או אחרת ?

 (29) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים?

 (30) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות׳ במרפסות ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב ?

נוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב -  (31) כלבים שהוכנסו לבתי קפה׳ לבתי עי
 ציבוריים?

 (32) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומר אחד המוחזקים
 ברחוב.

ות י  3. (א) .המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק סמכו
ח ס פ ט י  כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. י

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה בין על ידי חפירה ובין בצודה אחרת, ביבים, צינורות או
 תשמישים סניטריים אחדים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצב הקודם, וכל נזק שנגרם

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

ד אחריות ג ד חוקי נ ע  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזבותו לדרוש ס
ר ?סילוק מ ש פ י א ם א ם א ל ו  אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, א

די המפקח, לסלק את המפגע.  למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים לאחד שנדרש לכך על י
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 (ב) מפגע אשר, לדעתו של המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או
 בנספחותיהם או בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם,
 אשר משתמשים או נהנים ממנו רוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם
 הבעל נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם נכסים,

 לאחד שנדרשו על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים
ת המפגע.  הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק א

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

 הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

. ( א ) ן  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קט

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

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

 אדם או מאותם 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, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק
 ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

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

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת בנכסים ובסביבתם.

 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה׳ חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להב־
 טיח במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום, בהתאם
 לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות לסלק את

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

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויות לפי חוק עזר זה.

 (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
 עינוגים או בכל מקום אחר אשד לציבור דשות כניסה אליו, ולא יירק בהם ולא יזהם אותם

 בצורה אחרת.
 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.

 (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.

 הודעה
 לסילוק מפגע

 סילוק מפגע
 על ידי המועצה

 החלמת המפקח

 הדבקת
 העתק חוק עןד

דה  עמי
 על נקיוו

 עבירות
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 (ח) לא ישים אדם בלחוב קליפות, פילות 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.

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

 (יב) לא ידביק אדם ברחוב לוח׳ מודעה, דברי דפוס או כתב פרסומת, או דברי
 תעמולה אחרים על קידות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם, לא יבליטם, לא יציירם במקומות י

די אחר אלא על לוחות שנקבעו לכך  כאמור׳ ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו על י
די המועצה.  על י

 (יג) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 ׳מטר ולא סמוך
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק

 מבנין כפי שאושרו על ידי המועצה.

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

ו היא מסירת הודעות  11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאלי
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים 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 יראו
 כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם הנכסים,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

ל ענשים ר ע ב נו — קנם 500 לירות, ואם ע  12. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די
 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדיו.

פ י נ י ת י ר י מ ־ ג  13. חוק עזר זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחד. ׳
 אחרים

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

י ס ו ר ף ם ס ו  נתאשר. י
 י״ד באדר תשכ״א (2 במרס 1961) ראש המועצה המקומית מחנה־ישראל /,

 (חמ 84057)
א ר י פ ה ש ש מ ם , י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ח מ ו צ ה על ה נ ג ר ה ב ד ה כ ל ו ט מ ר ל ז ק ע ו  ח

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מטולה ן

או עשב הנטועים או צומחים ברחוב  ״צמח״ — עץ, שתיל, שיח׳ ניצן, פריחה, פרי, פרח.
 או בגן ציבורי, וכל חלק מהם!

 ״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה, לרבות רחבה, ככד ומגרש שבבעלות המועצה
 וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום המועצה ו

ך — גן ציבורי, חודשה או שדדה הנמצאים בתחום המועצה ג  ״
 ״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־14 שנה נמצא בפיקוחו אג בהשגחתו.

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

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

 4. לא ישחק אדם בכדור משחק —
 (1) בגן, אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה«

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

 5. לא יטפס אדם על עץ, שיח, גדר׳ משוכה, שער או סורג שבגן, או על עץ או שיח
 שברחוב, או על גדר, משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצומח 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 םודג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמיד על ידם בעלי חיים כאמור.

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

ו מלפגוע בצמח.  8. בהמות העוברות בתחום המועצה, ימנע אותן האדם ששמירתן עלי

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

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

 11. חוק עזר למטולה (הגנה על צומח), תשי״ב—1952 2 — בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה (הגנה על הצומח)׳ תשכ״א—1961״.

 משחתת עצי ט

 כניסה
 ?מקום גדוד

 משחקים

 טיפוס
 על עציס

י דתבעל  ןקשי
 1 חייט לעץ

ת ס נ כ ה | 
 •בעלי תיים

 1גהיגתבע?י
 1חייט בתחום

 !הטועצה

ם י ד ל י | 

 מנשים

 ניטו?

 •!שפ

ן י י פ ם . ו ל  ש
 ראש המועצה המקומית מטולה

 גתאשר.
 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961)

(839205) 
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 297, תשי״ב, עט׳ 1364.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ם י ק ס ם ע ר מ ב ד ק ב פ א ־ ת ו ל ע פ מ ר ל ז ק ע ו  ח

, וסעיף 3 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
נה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקי

 עזר זה

. במקום התוספת לחוק עזר למפעלות־אפק (מס עסקים מקומי), תשי״ז—1956« החלפת התוספת. ! 
 (להלן — חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תופפת
ה נ ש ם ל מ י ה ר ו ע י  ש

ת מ י ל ר הטלאבה או העסק הטס ב  תיאור הטלאנה או העסק הטס בלירות תיאו
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 מאפיה
 משתלה ששטחה בדממים —

 עד 30
 למעלה מ־30

 קבלנים או קבלני משנה — תאגיד או יחיד
ם המועצה עבודות בנין, סלילת  המבצעים בתחו
 כבישים, חפירה, ביוב׳ קידוח, חריש או
 הכשרת קרקע אחרת, קידוח נפט, הנחת קווי
 מים או נפט וכל עבודה אחרת בהיקף שגתי

 בלירות —

 עד 20,000
 למעלה מ־20,000 עד 30,000
 למעלה מ־30,000 עד 40,000
 למעלה-מ־40,000 עד 50,000
 למעלה מ־50,000 עד 60,000
 למעלה מ־60,000 עד 70,000

 למעלה מ־70,000 עד 300,000
 למעלה מ־300,000 עד 600,000

 למעלה מ־600,000

 מחצבת אבן

 מגרסת אבן

 בית אריזה — האורז בשנה —
 עד 250,000 תיבות 800

 250,001 תיבות ומעלה 1000
 בית חרושת לנעלים 100
ן 300  בית חרושת לקרטו

 בית מלאכה מיכני —
 שאינו מעסיק עובדים 10

 המעסיק עובדים שמספרם —
 עד 5 50

 6 ומעלה 100
 חגות כל־בו 50

נית שמספר המש ת דלק לאספקה קמעו  תחנ
 אבות בה —

100 1 
150 2 
 למעלה מ־2 250

 שירות אוטובוסים 1000
 רופא שיניים 50
 מחלבה 25

 פנסיון או בית מלון — לכל חדר אורחים 5
 אספקת חשמל 500

 מפעל מים לאספקת מיס —
ן מ״ק מים 500 ו לי ה'של בי  עד תפוקה בשנ

 למעלה ממליון מ״ק מיס 1000

 תחילה ..

 הוראות מעבר

 השם

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א (1 באפריל 1961).
 3. הודאות םעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
 לשנת 1961/62 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות• אולם כל
 סכום ששולם בעד שנת 1961/62 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

ר למפעלוי־דאפק (מם עסקים מקומי) (תיקון מסי 3),  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז
 תשכ״א—1961״.

ר ד נ ק ב ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

א ר י פ ה ש ש  מ
 שר הפנים

 נתאשר.
 ל׳ בניסן תשכ״א (16 באפריל 1961)

ם י י  ח
 (חט 84021)

 ק״ת 1061, תשכ״א, עמ׳ 181 ; ק״ת 1110,

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115.

 ק״ת 664, תשי״ז, עט׳ 617; ק״ת 1015, תש״ד, עט׳ 1199:
 תשב״א, עט׳ 1075.

 .קוב׳ו התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961 077



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ן ו ש י ע ר ה ו ס י א ת הניקיון ו ר י מ ר ש ב ד ת ב ו ב י ת נ ר ל ק עז  חו

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

 1. בחוק עזר זה —
ת! בו • המועצה המקומית נתי  ,-המועצה״ -

— מקום המשמש לצרכי עינוג«  ,.בית עינוגי׳ י
 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה ז

-מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,
 למעט בית מגורים ו

ו!  ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עלי
 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,

 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 בבית עינוג ולא יפצח בו 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 או מי שראש המועצה העביר אליו

 את סמכויותיו לצורר סעיף זה.

 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).

נו — קנם מאה לירות.  8. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די

 9. לחוק עזר זה ייקרא -חוק עזר לנתיבות (שמידת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״א—
 1961״.

ן ו י ח ו ר א ש  נתאשר. א
 ב׳ בםיון תשכ״א (17 במאי 1961) ראש המועצה המקומית נתיבות

 (חס 842001)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 הגדרות

ר העישו! סו  אי

 איסור מכירת
 גרעינים או

 פיצוחם

 איםור ?כ5וד
 וזריקת פםו?ת

 מודעות

 חובת התראה

 ורשות כניסה

 ענשים

 השם

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

ז תשכ״א, 29.6.1961 ות 1168, ט״ו בתמו  2071 קובץ התקנ



 •הגדרות

 ההיט? ושיעורו

 הצגת הודעה

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

ופש נ ד ו ע ל ם ט י ר ה ב ד ן ב י מ י נ ב ־ ת י ר ק ר ל ק עז  י חו

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה׳ לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 1
, מתקינה המועצה המקומית קרית־בנימין  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

ה:  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל מעד ונופש !

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבון מועדון לילה,
נו מתנהל לשט  מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאי

 השגת רווחים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־בנימין!

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

ה!  ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר ז
 ״שירות״ —

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

 רשות הכניסה למוסד!
 (3) דשות 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.
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!

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

 ומשסיפקם כאמור, לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

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

 (ב) דאש 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.

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

 חובה ?הגיש
 חשבונות ו5נה?

 פנקסים

 1 עייר 1941, תום׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119•

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

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

ת לבדוק ולבקר כל ת סבירה, להיכנס לכל מוסד על מנ  7. (א) מפקח רשאי, בכל ע
 חשבון, קבלה, פנקס או ספר חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו,
 בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד, או מקבל שידות
 במוסד וכן לעשות כל מעשה אחר הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה או

ת ביצועו.  כדי לאפשר א

 (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,

 ערר

ות המפקח י  פטכו

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

; ו  (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותי
 (3) מסד למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים ו

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לסי חוק עזר זה,
נו — קנס 500 לירות.  די

טל לצרכי סעד), תשי״ב—1952 * — בטל. הי ) ן מי י דבנ ו  9. חוק עזר לקרי

ן (היטל סעד ונופש), תשכ״א—1961״.  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־בנימי

 עבירות
 וענשיפ

 1 ניטו?

 ו השפ

ה נ ו ש א ת ר פ פ ו  ת
 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים — פטור
 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות

 (4) במוסד שדרגתו 3 — 7,5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (5) במוסד שדרגתו 4— 10% מהחמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (6) במוסד שהוא מועדון לילה
 שדרגתו אי— 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (7) במוסד שהוא מועדון לילה
 שדרגתו ב׳ — 15% מהתמורה המשתלמת בעד כל שידות
 (8) במוסד שהוא מועדון קלפים — 20% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 (9) במוסד שהוא אולם משחקים •- 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 *יי
 קובץ התקנות 1168, ט״ו בתמוז תשכ״א, 29.6.1961

 ק״ת 974, תש״ד, עט׳ 508.
 ק״ת 269, תשי״ב, עמ׳ 900.

208 



 •־־״•-,.. תופפת שניה •
 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

פש ו נ ד ו ע ל ם ט י  ה
 בהתאם לחוק הדשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שידות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמודת השידות׳ סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השידות, לפי חוק עזר לקרית־בנימין (היטל סעד ונופש),

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

י ט ר ד ו ו פ ה י ל  נתאשר. א
ן  ב׳ בסיון תשכ״א (17 במאי 1961) ראש המועצה המקומית קדית־בנימי

 (חפ 85263)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפגים

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

ופש נ ד ו ע ל ס ט י ר ה ב ד ן ב ו ע ב ט ־ ת י ר ק ר ל ז ק ע  חו

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 1
, מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

: ה  חוק עזר ז

 1. במקום התוספת הראשונה לחוק עזר לקרית־טבעון (היטל סעד ונופש), תש״ך — החלפת
S - V  31960, יבוא־ .

ה נ ו ש א ת ר פ פ ו ת  ״
 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 (1) במוסד שדרגתו 1 — פטור«
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת משקאות קלים — פטור >

 (3) במוסד שדרגתו 2 — 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות«
 (4) במוסד שדרגתו 3 ומעלה — 7% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות.״

w n —טל סעד ונופש) (תיקון), תשכ״א (הי ן ר לקריחדטבעו  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז
 1961״.

ל ג  נתאשר. א. ס
 כ״ח בםיון תשכ״א (12 ביוני 1961) ראש המועצה המקומית קדית־טבעון

 (חט 829004)

א ר י פ , ש ד ש ם מ י  חי
ד הפנים  ש

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

 2 ם״ח 291, תשי״ט, עמי 215.

 3 ק״ת 1050, תש״ר, עט׳ 1915.

ח תשכ״א, 29.6.1961 81 מ ת  קובץ התקנות 1168, ט״ו ב



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם צי ר קו ו ע י ר כ ב ד מי ב ו ר לשל ז ק ע  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
. : ה  המקומית שלומי חוק עזר ז

 1־ בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

 2. לא יבעיר אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומד אחר, בשדה או תחת כיפת
 השמים־ בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

 3. העובר על חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות.

ר קוצים), תשכ״א—1961״. עו בי ) מי  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלו

 הגדרות

 ביעור קוצים

 ענשים

 השם

ו נ י נ ד ד ו  ד
 ראש המועצה המקומית שלומי

 נתאשר.
 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961)

 (חמ 85695)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

ת ו ע ן ט ו ק י  ת

 בצו המכס (הישבון על סחורות ששימשו לייצור מוצרים לייצוא) (תיקון מסי 5),
 תשכ״א—1961, שפורסם בקובץ התקנות 1156, תשכ״א, עמ׳ 1914, ״בסעיף 1 (1), בטור

 ״באחוזים״ צ״ל ״100״.

ו תשכ״א, 29.6.1961 ות 1168, ט״ ו בתמו  קובץ התקנ
 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים

20) 
 ;חיר 96 אגירות


