
 רשזסות

 קובץ התקנות
 י״ב באלול תשכ׳יא 1192 24 באוגוסט 1961

 עמוד

2650 . • . . ת הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון), תשכ״א—1961 . ו  תקנ
ת הביטוח הלאומי ׳(שיקום מקצועי) (תיקון), תשכ״א—1961 . . . . 2656׳ ו  תקנ
ם מיוחד), תשכ״א—1961 . . . . 2657 ת המים (שיעורי תשלו ו  תקנ

ת מורעלים בגפדת התליום וםטריכ־ ו נ ו פתי ר פרתיון ו ת הגנת הצומח (שימוש בתכשי ו  תקנ
26" > • • . . .  נין) (תיקון מסי 2), תשכ״א—1961 . .
, תשכ״א—1961 . . 2658 ( ן קו (תי ת המשקלות והמידות (משאבות למדידת חמרי דלק) ו  תקנ
ת והמידות (מכונות־שקילה) (תיקון), תשכ״א—1961 . . . 2659 ת המשקלו ו  תקנ
ת המשקלות והמידות (מידות־אורר) (תיקון), תשכ״א—1961 . . . . 2661 ו  תקנ
ת והמידות (מידות־קיבול) (תיקון), תשכ״א—1961 . . 2662 ת המשקלו ו  תקנ
ת המשקלות והמידות (משקלות־מטריים) (תיקון), תשכ״א—1961 . , . 2663 ו  תקנ
, תשכ׳׳א—1961 , . 2664 ( ן קו (תי ם חובה על מוצרי דלק)  צו־שעת־חירום (שיעור תשלו
)(מס׳ 2) (תיקון מס׳ 4), תשכ׳׳א—1961 . . 2664 ם חובר. ם (שיעוד תשלו רו  צדשעת־חי

׳ 3) (תיקון מס׳ 17), תשכ״א—1961 . . 2665. ס מ ) ( ה ב ו ם ח ם (ען?עור תשלו ת י ח ־ ת ע ש ד  צ
 צו מס׳ 17 לשנת 1936 (תיקון)׳ תשכ״א—1961 2666
׳ 4), תשכ״א—1961 . . . 2667 מס ) ( י ן ישראל מ ו ^ ת ג צ ה ) י ל א ר ש י  צו לעידוד הסרט ה
׳ 16), תשכ״א—1961 — תיקון טעות . . 2667 ס מ ) ( ה ס נ כ ר ממם ה ו ט פ ) ן ו כ ס ח  צו לעידוד ה

 מדור לשלטון מקומי
, תיקון), תשכ״א—1961 . . . 2667 ו נ או ) ת) ו רי ו ת (מועצות אז ו מי  צו המועצות המקו
2669 . . . ן מס׳ 7), תשכ״א—1961 . קו תי ) א) ת ( ו  צו המועצות המקומי
כה של האורן^ תשכ׳׳א—1961 . . . 2669  חוק עזר לבת-ים (הדברת טוואי התהלו
 חוק עזר לחדרה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״א—1961 . . . 2670
ר לאונו (מודעות ושלטים), תשכ״א—1961 2672  חוק עז
, תשכ״א—1961 . . . 2675 ( ן קו (תי סגירתם)  חוק עזר לאור־יהודה (פתיחת עסקים ו
 חוק עזר לגדרה (פיקוח על כלבים), תשכ״א—1961 2675
ק עזר ליהוד (בניית ביבים), תשכ״א—1961 . . . . . . 2675  חו
 חוק עזר ליסוד המעלה (הוצאת אשפה), תשכ״א—1961 2677
2679 . . . ק עזר לקרית־טבעון (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״א—1961 .  חו
2681 . . .  חוק עזר לקרית־ים (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״א—1961 .
ן חוקי עזר), תשכ״א—1961 . . . . . 2682 קו (תי ן צקי  חוק עזר לקרית־מו
ק עזר לראש־העין (סלילת רחובות), תשכ׳׳א—1961 2684  חו

ן טעויות  תיקו



 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ן ו ו ר הי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 49 (ב)׳ 70 (ג), 115 ו־6 להוספת החמישית לחוק
, אני מתקין תקנות אלה:  הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג

 1. בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשי״?—1957 2 (להלן — התקנות
 העיקריות), במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה המשתלמת לאלמנה לפי התוספת השניה
 או הששית לחוק יווסף היוון מענק, העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה
 מחדש לפי סעיף 8 לתוספת השניה או הששית לחוק. שוויה של כל לירה

 בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה לוח מס׳ 3.״

 2. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״8. (א) משתלמת קיצבה לפי התוספת השניה לחוק או לפי התוספת
 הששית לחוק והזכא׳־ לקיצבה הוא גם מבוטח לפי חלק א׳ לחוק או
 משתלמת קיצבה לפי התוספת החמישית לחוק — ינוכה בהיוון הקיצבה
 לענין הסעיפים 49 ו־70 לחוק הערך המהוון של כל קיצבה לפי החוק
 שהיתה משתלמת לאותו זכאי לקיצבה אילולא האמור בסעיף 64 לחוק,
יה או הששית לחוק שהיתה משתלמת  למעט ק יצבה על־פי התוססת השנ

 עקב אותו מאורע.

 (ב) לענין תקנה זו שוויה של כל לירה בהיוון קיצבת זקנה
 שנתית שהי תה משתלמת על־ידי המוסד לזכאי לה — כשימלאו לו —
 בהנחה שאין תלויים בו — 65 שנה בגבר או, 60 שנה באשה — יהיה
 כאמור בתוספת הראשונה לוח מס׳ 9׳ אולם סכום,ההיוון לא יפחת מה־
 סכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל בו מגיעה לראשונה

 קיצבת הזקנה.

 (ג) מנכים על־פי תקנת משנה (א) קיצבה שאינה קיצבת זקנה,
ד 8  יחושב ערכה המהוון של הקיצבה שמנכים אותה, בהתאם לתקנות 3 ע

״- . ן י  ר13, הכל לפי הענ

 ״ניכויים
 בהיוון קיצבה

 מיסו! ת?נמ 5

 חחלפת
 תקנה 8

 3. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, בפסקה (1), במקום ״,4%״ יבוא ״5%״.

א: בו  4. במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות י

 תיקוז
 תקנה 13

 החלפת התוספת
 הראשונה

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמי 6.

 2 ק״ת 725, תשי״ז, עמי 1799.
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ה נ ו ש א ר ת ה פ ס ו ת ה  י ״

׳ 1 ס ח מ  לו

( ( ג ) 6  (תקנות 3, 5,4 (א) ד

ה ת ו נ מ ל א ה ב נ ד ו ע ה ב נ מ ל א ת לגבר, לאשר, או ל מ ל ת ש מ ה ה ב צ י ן ק ו ו  הי

12.745 13.882 13.327 50 6.937 18.662 18.375 18 
12.645 13.626 13.061 51 7.195 18.588 18.304 19 
12.524 13.363 12.790 52 7.459 18.511 18.232 20 
12.381 13.092 12.514 53 7.730 18.430 18.159 21 
12.217 12.814 12.233 54 8.007 18.347 18.083 22 
12.036 12.529 11.947 55 8.287 18.259 18.003 23 
11.834 12.237 11.656 56 8.572 18.169 17.919 24 
11.616 11.937 11.360 57 8.859 18.073 17.830, 25 
11.381 11.631 11.059 58 9.146 17.973 17.734 26 
11.132 11.319 10.755 59 9.433 17.868 17.631 27 
10.867 11.001 10.448 60 9.719 17.758 17.522 28 
10.591 10.679 10.142 61 10.001 17.644 17.406 29 
10.299 10.352 9.836 62 10,279 . 17.524 17.283 30 
9.995 10.021 9.531 63 10.550 17.399 17.153 31 
9.678 9.687 9.226 64 10.814 17.270 17.017 32 
9.352 9.352 8.922 65 11.068 17.134 16.875 33 
9.015 9.015 8.621 66 11.312 16,994 16,725 34 
8.678 8.678 8.322 67 11.544 16.848 16.568 35 
8.341 8.341 8.023 68 11.762 16.696 16.405 36 
8.006 8.006 7.726 69 11.964 16.540 16.235 37 
7.677 7.677 7.431 70 12.150 16.376 16.056 38 
7.355 7.355 7.143 71 12.318 16.206 15.870 39 
7.038 7.038 6.857 72 12.467 16.031 15,676 40 
6.728 6.728 6.575 73 12.597 15.849 15.474 41 
6.427 6.427 6.294 74 12.705 15,659 15,265 42 
6.135 6.135 6.018 75 12.792 15.463 15.047 . 43 
5.854 5.854 5.747 76 12.855 15.259 14.820 44 
5.580 5.580 5.478 77 12.896 15.049 • 14.587 45 
5.312 5.312 5.211 78 12.913 14.831 14.347 46 
5,051 5.051 4.950 79 12.906 14.605̂  14.101. 47 
4.799 4.799 4.694 80 12.875 14,371 13.848 48 

12.822 14.130 13.590 49 

 טור ג׳
 אלמנה ,
 . באלמנותה'

 טור ב׳
 אשה

 טור א׳
 גבר
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 לוח מם׳ 2

( ב)  (מקנה 5(

ת י ש ש ת ה פ ס ו ת ה לפי סעיש 3 ל נ מ ל א ת ל מ ל ת ש מ ה ה ב צ י ן ק ו ו  הי

 הגיל לירות ולגיל ?ירית

17.273 45 15.328 40 
17.648 46 15.727 41 
18.018 47 16.120 42 
18.385 48 16.510 43 
18.752 49 16.894 44 

׳ 3 ס ח מ  לו

( ( ג  (תקנה 5 (

ש לפי סעיף( 8 ד ח ה מ י א ו ש י ה לרגל נ נ מ ל א ם ל ל ת ש ה י ל ו ש ע ק ה נ ע ן מ ו ו  הי
ק ת לחו י ש ש ה או ה י נ ש ת ה פ ס ו ת  ל

 ללרות
• 

 וזגיל לירות הגיל לירות הגיל לירות הגיל

0.050 54 0,204 42 0.435 30 0.644 18 
0.042 55 0.187 43 0.415 31 0.629 19 
0.035 56 0.171 44 0.395 32 0.614 20 
0.029 57 0.155 45 0,375 33 0.598 21 
0.023 58 0.140 46 0.355 34 0.582 22 
0.017 59 0.126 47 0.335 35 0.565 23 
0.013 60 0.113 48 0.315 36 0.548 24 
0.009 61 0.101 49 0.296 37 0.530 25 
0.005 62 0.089 50 0.276 38 0.512 26 
0.003 63 0.078 51 0.257 39 0.493 27 
0.001 64 0.068 52 0.239 40 0.474 28 
0.000 65 0.059 53 0.221 41 0.455 29 
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 לוח מס. 4

 (תקנה 6 (א))

 היוון קיצבה המשתלמת לפי התוספת השניה לחוק לילד כאמור
 בםעיןן 4(2) (א) לחוק

 לירות
. 

ת הגיל רו  הגיל לי

7.269 7 11.084 0 
6.610 8 10.615 1 
5.918 9 10.123 2 
5.191 10 9.607 3 
4.428 11 9.065 4 
3.626 12 8.495 5 
2.785 13 7.897 6 

 לוח מם׳ 5

 (תקנה 6 (ב))

 היוון קיצבה המשתלמת לפי התוספת השניה לחוק לילד כאמור בסעיןז 4(2) (ב)
 לחוק או לפי התוספת הששית לחוק לילד כאמור בסעיף! 22 (כ)(2) (א) לחוק

 הגיל לירות הגיל לירות

7.269 9 11.955 0 
6.610 10 11.530 1 
5.918 11 11.084 2 
 3 10.615 י 12 5.191
4.428 . 13 10.123 4 
3.626 14 9.607 5 
2.785 . 15 9.065 6 
1.902 16 8.495 7 
0.974 17 7.897 8 
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ח בוס׳ 6  א

 (תקנה 6 (ג),)

 היוון קיצבה המשתלמת לפי התוספת השניה לחוק לילד כאמור בסעי!? 4 (2) (ג)
 לחוק או לפי התוספת הששית לחוק לילד כא,מור בסעיף* 22 (ב)(2) (ב) לחוק

 זכר נקבה
 ה נ יל

 זכר נקבה
 הגיל

 לירות
 ה נ יל

 לירות
 הגיל

19.299 19.114 9 19.709 19.590 0 
19.241 19.047 10 19.672 19.547 1 
19.181 18.977 11 19.633 19.502 2 
19.117 18.903 12 19.599 19.454 3 
19.050 18.825 13 19.549 19.404 4 
18.979 18.743 14 19.504 19.352 5 
18.906 18.658 15 19.457 19.297 6 
18.829 18.569 16 19.406 19.238 7 
18.747 18.474 17 19.354 19.178 8 

 לוח מס׳ 7

 (תקנד. 7 (1))

 היוון קיצבה המשתלמת לנכה לפי סעיף! 12 לתוספת החמישית לחוק
 בעד התקופה עד שמלאו לו 21 שנה

 זכר נקבה

 לירות
 הניל

 זכר. נקבה

 לירות
 ה נ יל

2.782 2.778 18 5.915 5.911 14 
1.900 1.898 19 5.188 5.185 15 
0.974 0.973 20 4.425 4.422 16 

3.624 3.620 17 

 לוח מס׳ 8

 (תקנה 7 (2))

 היוון קיצבה המשתלמת לנכה לפי סעיף! 12 לתוספת החמישית לחוק
 כעד התקופה לאחר שמלאו לו 21 שנה

 זכר •נקבה . •• . זכר . נקבה
 ה נ יל

 לירות לירות
 ה נ יל

15.880 15.598 18 13.065 12.633 14 
16.688 16.406 19 13.718 13.474 15 
17.537 17.259 20 14.404 14.148 16 

15.124 14.855 17 
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 לוח מס׳ 9

 (תקנה 8)

 היוון קיצבת זקנה

 לירות

4.095 2.251 42 

4.311 2.370 43 

4.540 2.495 44 

4.782 2.628 45 

5.038 2.770 46 

5.310 2.920 47 

.5.597 3.080 48 

5.902 3.251 49 

6.227 3.433 50 

6.572 3.629 51 

6.940 3.839 52 

7.331 4.064 53 

7.750 4.306 54 

8.199 4.567 55 

8.679 4.849 56 

9.195 5.154 57 

9.751 5.484 58 

10.351 5.844 59 

11.001 6.238 60 

6.671 61 

7.149 62 

7.678 63 

8.266 64 

8.922 65 

 לירות

1.228 0.667 18 

1.290 0.701 19 

1.356 0.738 20 

1.425 0.776 21 

1.498. 0.816 22 

1.574 0.859 23 

1.655 0.904 24 

1.739 0.951 25 

1.828 1.001 26 

1.921 1.053 27 

2.020 1.107 28 

2.123 1.164 29 

2.232 1.225 30 

2.346 1.228 31 

2.467 1.355 32 

2.593 1.425 33 

2.727 1.499 34 

2.868 1.576 35 

3.016 1.658 36 

3.173 1.744 37 

3.338 1.835 38 

3.512 1.931 39 

3.696 2.032 40 

3.890 2.138 41 

 5. בתוספת השניה לתקנות העיקריות, במקום הסעיפים 1 ו־2 יבוא: תיק״ התוספת
 השנייה

 ״1. הסימנים שבלוח החיים ובנוסחאות רלהלו, פרט לאלה המפורטים
Journal of שפורסם ב־ International Actuarial Notation בסעיף 2, הם לפי 
the Institute of Actuaries Vol. LXXV, Part I No. 340. 
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 x .2 - גיל של גבר.
 ץ - גיל של אשה.

2 ,^^ - גיליהם של הילדים מהגיל הצעיר!2 ואילך. הוספת ״׳ירי מסמנת אלמנה. 3 , ^ 2! 
ט , - « ״ / ־ ( שו רו  פי

: היוון המענק שישולם לאלמנה לדגל נישואיה מחדש שהיא ו ש ו ר י פ > 5 ) > 3  הסימן ״
 בעת חישוב ההיוון בת ״ץ״ שנה•

״ .1 .8 0 0 0 ; : ׳ 0 פירושו ; 

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון), תשכ״א—1961״.

א י ו ס פ ט ל ר ו י  כ״ו באב תשכ״א (8 באוגוסט 1961) ג
) שר העבודה ז 5 0 3 0 מ 9 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 תקנות בדבר שיקום מקצועי

י , אנ x 1953—בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 18 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד 
:  מתקין תקנות אלה

, במקום תקנת  תיקו! תקנה 9 1. בתקנה 9 לתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט״ז—1956 2

א: בו  משנה (א). י
 ו מ ל ו ש  ״(א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי י

 (!) הוצאות כלכלה׳ לינה ונסיעה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצועו
 בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנות 43 ו־44 לתקנות הביטוח הלאומי

 (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט׳יז—1956 3 !
 (2) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות
 שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתד, 100% אם הוא מועסק
 בהכשרתו המקצועית לשיקום לא פחות מ־20 שעות לשבוע, או אם
 לדעת לשכת העבודה של שירות התעסוקה, עקב שיקומו הוא אינו
 ניתן לסידור בעבודה לתקופת היותו בהכשרה מקצועית! אם אין משת
 למת לו קיצבת נכות ונתמלאו התנאים כאמור — ישולם לו סכום
 השווה לקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתד, 100%
 (להלן — דמי שיקום). ישנה לנפגע הכנסה ממשלח־ידו בתקופת מתן
 השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים לב למצבו הסוציאלי,
 להפחית דמי השיקום, במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לא תעלה

 על ההכנסה כאמור ז
 (3) לא נתמלאו התנאים כאמור בפסקה (2) והנפגע עובד בעת מתן
 השיקום המקצועי גם כעובד שכיר ונגרע משכרו עקב העדרו מהעבודה
 לדגל השיקום — ישולם לו סכום השווה רק לאותו חלק מהשכר שנגרע

 כאמור ובלבד שהסכום ששולם לא יעלה על דמי־שיקום.״
/ , , תשב״א-1961 ( ן קו )(תי עי קום מקצו (שי מי  השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאו

ל ם פ ט ו א י ר ו י  כ״ו באב תשכ״א (8 באוגוסט 1961) ג
ד העבודה ש ( a75030 גחמ 

 1 ם״ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 613, תשט״ו, עמי 890.

 3 ק״ת 612, תשט״ו, עמי 864.

 2656 קובץ התקנות 1192, י״ב באלו? תע»ה״א, !24.8.196



 חוק המים, תשי״ט—1959

 תקנות בדבר תשלום מיוחדי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 124ב, לחוק המים, תשי״ט—1959 •י, לאחר התייעלות
• י י : י  במועצת המים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

יי'  1. שיעורי התשלום המיוחד כאמור בסעיף 124א לחוק, יהיו כמפורט בתוספת. ׳""5
 התשלום המיוחד׳

 2. לתקנות אלה ייקרא ״,תקנות המים (שיעורי תשלום מיוחד), תשכ״א—1961״. השם

 תוספת
 (תקנה 1)

 שיעור התשלום המיוחד למ״ק
 כמות הימים שהופקה
 ?מים המשמיעים , או סופקה שלא כדין

 ?ייצור
 למים שאינם

 משמשים לייצור

 כמות הימים שהופקה
 , או סופקה שלא כדין

 5 אגורות
 10 אגורות

 10 אגורות
 20 אגורות

 עד 5%
 למעלה מ־5%

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ז באב תשכ״א (9 באוגוסט 1961)
 (חמ 737001)

 1 סייח 288, תשי״מ, עמי reo ; ם״ח 5)34, תשכ׳׳א, עמ׳ 175.

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ת ו נ ו י ת פ וץ ו ר פרתי י ש כ ת ש ב ו מ י ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן י נ כ י ר ט ם ם ו ו י ל ת ת ה ר פ ג ם ב י רעל  מו

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 1 לתקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פדתיון ופתיונות מורעלים בגפרת תיקו! תקנה 1
א: בו ת משנה (א) י , במקום תקנ  התליומ וסטריכנין), תשי״ט—1959 2

 ״(א) לא יפעיל אדם תכשיר פרתיון להדברת נגעים אלא אם ניתן לו רשיון
הל האגף).  לכד מאת מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות (להלן—מנ
 רשיון כאמור לא יינתן אלא לאחר שהוכח למנהל האגף, להנחת דעתו, כי יש

 ערובה מספקת לכיסוי כל נזק העשוי לבוא בעקבות הפעלת התכשיר.״

ון ופתיונות השם  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשיר פדתי
 מורעלים בגפדת התליום וסטדיכנין) (תיקון מס׳ 2), תשכ״א—1961״.

ן י י ! ד ו ש ב תשכ״א (8באוגוסט 1961) מ א ב ו ״  כ
< שד החקלאות . 7 3 8 0 1 0 ° ח ) 

 1 ם״ח 206, תשט״ז, עמי 79.

 2 ק״ת 871, תש י״ט, עמ׳ 754 :׳ ק״ת 1069, תשכ״א, עט׳ 292.

2657 961J.24.8 ,י״כ נאלול תשכ״א , 1 1 9 2  יוונץ• התקנות '



 פקודת המשקלות והמידות, 1947
 תקנות בדבר משאבות למדידת חמרי דלק

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947/ אני מתקי
:  תקנות אלה

ה 5 1. בתקנות המשקלות והמידות (משאבות למדידת המרי דלק), תשי״ט—21959 (להלן — נ ק ת ת פ 5 ח  ה

א: בו  התקנות העיקריות), במקום תקנה 5 י
 ״כמוט ?קביעת 5. (א) על סידורי ההתאמה של מד־הדלק יוכן מקום לחותם־הכיול

ו ניתנים להתאמה, לתיקון ? באופן שסידורי ההתאמה, אחרי החיתום, לא יהי י , כ פ ה ת ,  ח

 או לשינוי אחר מבלי שיוסר או ייפגע חותם־הכיול או חוט המתכת
 המחזיק אותו.

 (ב) המפקח רשאי לקבוע כי מקומות לחותם־הכיול כאמור יוכנו
 גם על חלקים אחרים של המשאבה באופן שיקבע״.

 ת ו י ר ק י ע  תיקח תקנה 8 2. בתקנה 8 לתקנות ה

א: בו  (!) במקום תקנת משנה (ג) י

 ״(ג) חותם הכיול של משאבה יהיה חותם עגול ובתוכו —
 (1) מאזניים עם האות ״>•״,׳

ול!  (2) שתי הספרות האחרונות של השנה הבלתי זוגית בה בוצע הכי
ול!  (3) סימן זיהוי של המבקר שביצע את הכי

 (4) קו אלכסוני בין שתי הספרות כאמור בפסקה (2) לבין הסימן האמור
 בפסקה (3).

 38״•..
ה:  דוגמת הציור מובאת בז

 בוצע הכיול בשנה הזוגית שלפני השנה האמורה בפסקה (2), יהיה כוחו
 של חותם־הכיול יפה גם לגבי השנה הזוגית״.

 (2) אחדי תקנת משנה (ד) יבוא:
 ״(ה) משאבה שחותם עליה חותנד׳הכיול. לפי תקנות המשקלות והמידות
, יראוה כמשאבה מחותמת  (משאבות למדידת חמרי דלק), תשי״ט—1959 2

 בהתאם לפקודה״.

א: בו  ׳תיקח תקנה 9 3. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) י

ו סימן בצורת כוכב בעל שש  ״(ג) מחיקת החותם תיעשה באופן שייקבע עלי
ה:  קצוות. דוגמת הציור מובאת בז

 1 ע״ו 1947, תום׳ 1 מם׳ 1583, עט׳ 2.

 :קובץ •התקנות 03»׳ י״ג 5א?ו? ת׳^כי׳א, 4.8.1981?



ב (1 בינואר 962!). תחי?ח  4. תחילתה של תקנה 2 לתקנות אלה היא ביום כ״ד. בטבת תשכי

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקלות והמידות (משאבות למדידת חמרי דלק) ה׳־ים

 (תיקון), תשכ״א—1961״.

 נתאשר. נ. ה. ב י י ן
 כ״ז באב תשכ״א (9 באוגוסט 1961) המפקח על משקלות ומידות

 (חמ 74072)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

-פקודת המשקלות והמידות, 1947
ה ל י ק ע ־ ת י נ ו כ ר ם ב ד ת ב י נ ק  ת

ן תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947 אני מתקי
 •אלה:

,לן _ החלפת תקנה 8  1. במקום תקנה 8 לתקנות המשקלות והמידות (מכונות שקילה), 1947 2 (לד
 התקנות העיקריות), יבוא

 , ״תהלידמבחז 8. (1) בשעת כיול או בשעת כיול־שנית אין לבחון מכונת־שקילה אלא

 במצב נקי, ואילו בשעת בקורת מותר לבחון מכונת־שקילה בכל מצב שבו
י המקרים לדרוש מאת בעל  מוצא אותה המבקר! אך רשאי המבקר בשנ
 המכונה או מאת המשתמש בה לנקותה, והבעל או המשתמש ימלאו אחדי

 הדרישה.
 (2) מכונת־שקילה תועמד למבחן באמצעות תקנים משניים של
 משקלות שכויילו וחותמו כדין. מכונודשקילה, שכשרה עולה על 1,000
 ק״ג, מותר להעמיד למבחן באמצעות משקלות או חמרים שאת משקלם

 קבע מבקר מתוד השוואה אל תקנים משניים של משקלות.

נת מכונת־שקילה יושם מטעךהמבחן באופן שווה על נושא  (3) בבחי
! אד מותר  המטען של המכונה או קרוב ככל האפשר למרכז נושא המטען
ות של נושא המטען, אם נ לפי ,  לשים את מטען־המבחן קרוב לקצוות או
 כושר שקילתה של מכונת־השקילה הוא במפורט בטוד •א׳ להלן והיא נבחנת

:  במטען שצויין לצדו בטור בי

 י טור א׳ טור יב׳

 עד ק״ג אחד שווה לכושר השקילה
 למעלה מ־1 עד 5 ק״ג ק״ג אחד

ד 100 ק״ג שווה ל*1/5 של כושר השקילה י  למעלה מ־5 ע
 למעלה מ־100 עד 200 ק״ג 20 ק״ג

 למעלה מ־200 ק״ג שווה ל־1/10 של כושר השקילה

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 מס׳ 1563, עמי 2.

 2 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מם׳ 1563, עט׳ 21•

 קובץ התקנות 1192, י״5 באלול תשכ״א,!94,8,196 659!



 (4) מאזני יעשר או מכונת־שקילה אחרת המחוברים למקומם חיבור
 של קבע יועמדו למבחן במקום הימצאם.

 (5) הועמדה למבחן מכונת־שקילה שכשרה עולה על 1,000 ק״ג,
 יספק בעלה, משתמשה, יצרנה או מתקנה (להלן — המחזיקים) — על פי
 דרישת המבקר — חומד במשקל מספיק לשם העמדת המכונה למבחן

 במטען העולה על 1,000 ק״ג.
 (6) הועמדה מכונת־שקילה למבחן במקום הימצאה, יבטיחו המח
 זיקים — על פי דרישת המבקר — את העברת מטען המבחן אל המכונה

 וממנה, כדרוש.
נודשקילה יגישו המחזיקים למבקר כל עזרה לפי  (7) במבחן מכו

 דרישתו.
 (8) המפקח רשאי לקבוע לסוגים מיוחדים של מכונות־שקילה

 תהליכי מבחן נוספים״.

א: בו  בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום תקנות משנה (2א) ד(2ב) י

 ״(2א) חותם כיול של מכונות־שקילה אחרות יהיה חותם עגול ובתוכו —

 (א) מאזניים עם האות ״י״ >׳
ול!  (ב) שתי הספרות האחרונות של השנה הבלתי זוגית בה בוצע הכי

ל; ו  (ג) סימן הזיהוי של המבקר שביצע את הכי
 (ד) קו אלכסוני בין שתי הספרות כאמור בפסקה (ב) לבין הסימן

 כאמור בפסקה (ג).

ה:  דוגמת הציור מובאת בז

 בוצע הכיול בשנה הזוגית שלפני השנה האמורה בפסקה (ב), יהיה כוחו של
ה הזוגית.  חותם־הכיול כאמור יפה גם לגבי השנ

 (2ב) מבונת־שקילה שחותם עליה חוהס־הכיול לפי תקנות המשקלות
, יראוה כמכונת־שקילה  והמידות (מכונות־שקילה) (תיקון), תשי״ט—1959 3

 מחותמת בהתאם לפקודה״.

א: בו  בתקנה 15 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), בסופה, י

 ״בוצע הכיול או הכיול־שנית של מכונת־שקילה בהתאם לאמור בתקנה 8(4)
 או בחצריו של יצרן או מתקן של מכונות שקילה, יהיה שיעור האגרה כנקוב

 בנספח ה׳״.

א: בו  אחרי תקנה 15 לתקנות העיקריות י
 ״מקום הכיול 15א. מבקר רשאי לסרב לבצע כיול או כיול־שנית של מכונת־שקילה

 במקום העסק או במקום המגורים, אס המכונה אינה כאמור בתקנה 8(4) או
 אינה בחצדיו של יצרן או מתקן של מכונוורשקילה״.

 :קוב*ו התקנות׳11.92, י״י3 בא?ול ת׳ן!כ״א, 24.8.1.96.1



 5, תחילתה של תקנה 2 לתקנות אלה היא ביום כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962), תחי5ה
_ השם א ״ כ ש  6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקלות והמידות (מכונות־שקילה) (תיקץ), ת

 1961״.
ו י י ב  נתאשר. נ. ה. ׳

 כ״ז באב תשכ״א (9 באוגוסט 1961) המפקח על משקלות ומידות
 (חט 74072)

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 פקודת המשקלות והמידות, 1947
 תקנות בדבר צורתו של חותם-כיול על גבי מידות־אורך

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947 ג
 אלה:

, במקום תקנות משנה י תיק״ תקנה 8  1, בתקנה 8 לתקנות המשקלות והמידות (מידות־אורד), 1947 2
 (3) ו־(3א) יבוא:

 ״(3) חותם־כיול של מידודאודך יהיה חותם עגול ובתוכו —
 (א) מאזניים עם האות ״>״י\

 (ב) שתי הספרות האחרונות של השנה הבלתי זוגית בה בוצע הכיול;
 (ג) סימן הזיהוי של המבקר שביצע את הכיול ו

 (ד) קו אלכסוני בין שתי הספרות כאמור בפסקה (ב) לבין הסימן
 כאמור בפסקה (ג).

 דוגמת הציוד מובאת בזה:

 בוצע הכיול בשנה הזוגית שלפני השנה האמורה בפסקה (ב), יהיה כוחו של
 חותבדהכיול כאמור יפה גם לגבי השנה הזוגית. .

 (3א) מידת־אודד שחותם עליה חותם־הכיול לפי תקנות המשקלות והמידות
, יראוה כמידת־אורד מחותמת בהתאם  (מידות־אורך) (תיקון), תשי״ט—1959 3

 לפקודה״.
 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962). תחי?
 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקלות והמידות (מידות־אורד) (תיקון), תשכ״א — השם

 1961״.
 נתאשר. נ. ד״ ב י י ו

 כ״ז באב תשכ״א (9 באוגוסט 1961) המפקח על משקלות ומידות
 (חט 74072)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 טס׳ 1563, עט׳ 2.

 2 ע״ר 1917, תום׳ 1 טם׳ 1563, עמי 16.

 8 ק״ת 936, ת׳עי״ט, עט׳ 1872.

 קובץ התקנות 1192, י״ב בא5ו5 תשכ״א, 24.8.1961 2661



 פקודת המשקלות והמידות, 1947

ל ו ב י ק ־ ת ו ד י בי מ ל על ג ו י ב תם־ ו של חו ת ר ו ר צ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947 ג
 אלה:

, במקום תקנות משנה 8 1. בתקנה 8 לתקנות המשקלות והמידות (מידות־קיבול), 1947 2 ! י נ ן " , י י ס י ת ' 
: א בו  (3) ו־(3א) י

 ״(3) חותם־כיול של מידת־־קיבול יהיה חותם עגול ובתוכו —

 (א) מאזניים עם האות ״>״׳ !

ול!  (ב) שתי הספרות האחרונות של השנה הבלתי זוגית בה בוצע הכי

 (ג) סימן הזיהוי של המבקר שביצע את הכיול >

 (ד) קו אלכסוני בין שתי הספרות כאמור בפסקה (ב) לבין הסימן
 כאמור בפסקה (ג).

ה:  דוגמת הציור מובאת בז

 בוצע הכיול בשנה הזוגית שלפני השנה האמורה בפסקה (ב), יהיה כוחו של
 חותם־הכיול כאמור יפה גם לגבי השנה הזוגית.

ות המשקלות והמידות  (3א) מידת־קיבול שחותם עליה חותם־הכיול לפי תקנ
, יראוה כמידת־קיבול מחותמת בהתאם  (מידות־קיבול) (תיקון), תשי״ט—1959 3

 לפקודה״.

 החילה 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962).

 העט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקלות והמידות (מידות־קיבול) (תיקון)׳ תשכ״א—
 1961״.

 נתאשר. נ. ה. ב י י ן
 ב״ז באב תשכ״א (9 באוגוסט 1961) המפקח על משקלות ומידות

 (חט 74072)

ר י פ ס ס ח נ  פ
ה  שד המסחרוהתעשי

 1 ע״ר 1947, תוס־־ 1 טס׳ 1563, עט׳ 2.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 טס׳ 1563, עט׳ 18.

 3 ?׳׳ת 936, תשי״ט, עמ׳ 1873.

 2662 יווביי התקנות 1192, י״ב באלו? תשכ״א, 24.8.1961



 פקודת המשקלות והמידות, 1947

ם י י ר ט ת מ ו ל ק ש י מ ב ל על ג ו י כ תם־ ל חו ו ש ת ר ו ר צ ב ד ת ב ו נ ק  ת

י מתקין תקנות , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947 ג
 אלה:

9 ה נ ק ת ! ו ק י ת ת ו נ ק , במקום ת  1. בתקנה 9 לתקנות המשקלות והמידות (משקלות מטריים), 1947 2
א: בו  משנה (2א) ו־(2ב) י

 ״(2א) חותם־כיול של משקלות רגילים בערר נקוב של 20 ג׳ או יותר יהיה
 חותם עגול ובתוכו —

; ״ י  (א) מאזניים עם האות ״

 (ב) שתי הספרות האחרונות של השנה הבלתי זוגית בה בוצע הכיול!

 (ג) סימן הזיהוי של המבקר שביצע את הכיול 1

 (ד) קו אלכסוני בין שתי הספרות כאמור בפסקה (ב) לבין הסימן
 כאמור בפסקה (ג).

: ה ז  דוגמת הציור מובאת ב

י השנה האמורה בפסקה (ב), יהיה כוחו של וגית שלפנ  בוצע הכיול בשנה הז
 חותם־הכיול כאמור יפה גם לגבי השנה הזוגית.

 (2ב) משקל שחותם עליו חותם־הכיול לפי תקנות המשקלות והמידות
, יראוהו כמשקל מחותם בהתאם  (משקלות מטריים) (תיקון), תשי״ט—1959 3

 לפקודה״.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962). תחי5ה

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשקלות והמידות (משקלות־מטריים) (תיקון), השם
 תשב״א—1961״.

ן י י  נתאשר. נ. ה. ב
 כ״ז באב תשכ״א (9 באוגוסט 1961) המפקח על משקלות ומידות

 (ח« 74072)

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד המסחר והתעשיה

 1 ע״ר 1047, תוס׳ 1 מם׳ 1563, עט׳ 2.

 2 ע״ר 1947, חוס׳ 1 מס׳ 1563, עמי 12.

 3 ק״ת 930, תשי״ט, עט׳ 1875.

 10בד התקנות 1192, י״ב בא?ו? תשכ״א, 24.8.1961 2663



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור ההיטל על מוצרי דלק ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־17 לתקנות־שעחרחירום (תשלומי חובה)׳ תשי״ח—
ד: , אני מצווה לאמו  1958 ג

,  1. בסעיף 3 לצרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה על מוצרי דלק)׳ תש״ד—1959 2
א: בו  בפסקה (1), אחרי ״לשם הספקתו לציבור״ י

 ״או המייצר חשמל לשימושו העצמי בטורברגנרטור של קיטור אשר כושר ההספק
 שלו עולה על 9000 קילוואט״.

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

 3. לצו זה ייקרא ״צרשעת־חירוס (שיעור תשלום חובה על מוצרי דלק) (תיקון).
 תשכ״א—1961״.

ל ו ב ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ב׳ באלול תשכ״א (14 באוגוסט 1961)
 (חמ 72603)

 * ם״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18.
 2 ק״ת 956, תשייר, עט׳ 156.

קח סעיף! 3  תי

 תחילה

 השם

 תקןנוודשעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר שיעור ההיטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ר7 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
ד:  11958, אני מצווה לאמו

ם (שיעוד תשלום חובה) (מס׳ 2), תשי״ח—21958 (להלן — דו  1. בסעיף 1 לצדשעת־חי
, אחרי ״פריטים 1—4״ יבוא ״ר7*. ( א ) ן ט  הצו העיקרי)׳ בסעיף ק

 2. בתוספת הראשונה לצו העיקרי —
 (1) בפריט 3, מתחת לכותרת ״הטובין״, אחרי ״לייצורם״ יבוא ״למעט פולין

 כלוריד בריכוז של 70% או ריכוז קטן יותר״!
א: בו  (2) אחדי פריט 6 י

 ״7. כולין כלוריד בריכוז של 70%
 או ריכוז קטן יותר 18 אגורות לכל לירה

 מערך ם.י.ף. של הטובין
י הת  למען הסדרת הביקוש או התצרוכת, הגנה על תוצרת הארץ מפנ

 חרות של מוצרי יבוא וקיום מחיר אחיד.״

 3. תחילתו של צו זה היא ביום א׳ בתמוז תשכ״א (15 ביוני 1961).

 4. לצו זה ייקרא ״צרשעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 4),
 תשכ״א—1961״.

 כ״ה באב תשכ״א (7 באוגוסט 1961)
 (חט 74043)

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ס״ח 268, תשי״ט, עט׳ 18.
 ק״ת 769, תשי״ח, עט׳ 737 ; ק״ת 789, תשי״ח, עט׳ 1104 ; ק״ת 1024, תש״ד, עט׳ r 1411 ק״ת

 1091, תשכ״א, עט׳ 753 ; ק״ת 1101, תשכ״א, עט׳ 937 ; ק״ת 1168, תשכ״א, עט׳ 2042.

ח סעי1* 1 ק י  ת

 תיקו! התוספת
 הראשונה

 תחילה

 השם

 2664 קובץ התקנות 1192, י״ב באלול תשכ״א, 24.8.1961



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 צו בדבר קביעת שיעור היטל ואופן חישובו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־7 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—
ר: ,״אני מצווה לאמו 11958 

2 לצו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מם׳ 3), תשי״ח—1958 3 הוספת א  1. סעיף 3
א ף 3 י ע א: ס בו  (להלן — הצו העיקרי), יסומן כסעיף 3ב ולפניו י

ע 3א. מי שמחזיק את הטובין המפורטים בתוספת הרביעית ישלם עליהם י ב ק ף י ה  ״
 שעל טחזיש , , ,

נה היטל בשיעור שנקבע להם באותה תוספת״.  טוני! לאוצר המדי

 2. בסעיף 4 4 לצו העיקרי —

/  (1) בפסקה (1), אחדי ״או בתוספת השלישית״ יבוא ״או בתוספת הרביעית׳

 (2) במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) לגבי יצרן שברשותו נמצאים הטובין המפורטים בתוספת השניה
 ולגבי מי שמחזיק את הטובין המפורטים בתוספת הרביעית, למעט

 יבואן — כפי שייקבע בצו אישי״.

ן תייוו!םעי!־5  3. בסעיף 5 לצו העיקרי, בסעיף קטן (א), בפסקה (1), בסופה, יבוא ״למעט הטובי
 המפורטים בתוספת הרביעית״.

 תיקו! סעיף 4

ם  ביטול פרטי
 בתוספת

 הראשונה
 חלש א׳

 תישח התוספת
 השניה,

/ פרטים 26 ו־28 — בטלים.  4. בתוספת הראשונה לצו העיקרי, בחלק א

 5. בתוספת השניה לצו העיקרי —
: א ו ב י  (1) במקום פרט 8 5

 ״8. כותנה מיבול מקומי — לכל קילוגרם — למען
 1.15 לירות״.

 1.15 לירות״.

 הוספת התוספת
 הרביעית

 הסדרת הביקוש או התצרוכת
א: בו  (2) אחרי פרט 8 י

 ״9. פסולת של כותנה מיבול מקומי שלא שולם
 היטל על הכותנה שממנה נתהוותה הפסולת—
 לכל קילוגרם — למען הסדרת הביקוש או

 התצרוכת

א: בו  6. אחרי התוספת השלישית לצו העיקרי י

 תופפת רביעית
 (סעיף 3א)

ן שיעור ההיטל י ב ו ט  ה

 1. כותנה גלמית שסיווגה הוא לפי פרט 227 לתוספת
 לפקודת תעריף המכס — לכל קילוגרם — למען הסדרת

 הביקוש או התצרוכת 1.15 לירות״.

 1 ם״ח 268, תשי״ט, עמ׳ 18.

 2 ש״ת 1016, תש״ד, עט׳ 1219 ; ש״ת 1190, תשכ״א, עט׳ 2620.

 3 ש״ת 772, תשי״ח,.עט׳ 776.

 4 ש״ת 821, תשי״ח, עט׳ 1843 ; ק״ת 878, תשי׳׳ט, עט׳ 958.

 5 ש״ת 1145, תשכ׳׳א, עמי 1740 ; ש״ת 1153, תשכ׳׳א, עט׳ 1862.

 שובץ התשנות 1192, י׳׳ב באלול תשנ׳׳א, 24.8.1961 2665



 2. סיבים מלאכותיים שסיווגם הוא לפי פרט 494א(א)
 לתוספת לפקודת תעריף המכס, לרבות פסולת של סיבים
 מלאכותיים שסיווגה הוא לפי פרט 494ב לתוספת לפקודת
 תעדיף המכס — לכל לירה של ערד ם.י.ף. — למען הסדרת

 הביקוש או התצרוכת 0.20 לידות בתוספת
 1.15 לידות לכל קילוגרם

 3. פסולת של כותנה גלמית שסיווגה הוא לפי פרט 227א
 לתוספת לפקודת תעריף המכס — לכל קילוגרם — למען

 הסדרת הביקוש או התצרוכת 1.15 לירות

 4. סיבים םינטטיים הנועדים לייצור או למילוי או להשלמה
 של מוצרי טקסטיל, של צמר גפן רפואי או של המרי בידוד
 ומוצריהם, שסיווגם הוא לפי פרט 494א(ט)(9) לתוספת
 לפקודת תעריף המכס, לרבות פסולת של סיבים כאמור
 שסיווגה הוא לפי פרט 494ב לתוספת לפקודת תעריף
 המכס — לכל קילוגרם — למען הסדרת הביקוש או

 התצרוכת 1.15 לירות״.

ה 7. תחילתו של צו זה היא ביום י״ז באלול תשכ״א (29 באוגוסט 1961). 5 י ח  ת

ת "יייי* 8. פרט 8 לתוספת השניה לצו העיקרי, בנוסח שהיה בתוקף לפני תחילתו של צו זה י י ט  ש

 יוסיף לחול לגבי חוטי כותנה שיוצרו מכותנה שלא חל ולא שולם עליה היטל לפי צו זה.

 השם 9. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (מס׳ 3) (תיקון מס׳ 17),
 תשכ״א—1961״.

ד י פ ס ס ח נ  ח׳ באלול תשכ״א (20 באוגוסט 1961) פ
) שר המסחר והתעשיח 7 4 0 4 מ 3 ח ) 

 פקודת הדרכים (רחבן והתררייתן)
, עפולה— ה י ר ב ט — ן א ש ־ ת י ב — ה ל ו פ ש ע י ב ר כ ב ד  צו ב

ה נ י ד מ ל ה ו ב ג - ה ל ו ט מ — ה נ י פ ־ ש א ר — ה י ר ב ט ת ו ר צ  נ

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) ג
ר: י מצווה לאמו , אנ  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

—  תיהיז 1. בתוספת א׳ לצו מם׳ 17 לשנת 1936 3
 תוספת א׳ . . . .

 (1) בפריט 2, בסופו, יבוא ״ובלבד שבקטע עפולה—נצרת וטבריה — ראש־
 פינה — מטולה — גבול המדינה לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע

 ממרחק של עשרים מטר ממרכז הדרך״ ¡
 (2) בפריט 12, בסופו, יבוא ״ובלבד שבקטע עפולה — בית־שאן — טבריה
.  לא יבצע אדם עבודות שיפור של קבע ממרחק של עשרים מטר ממרכז הדרך׳

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו מס׳ 17 לשנת 1936 (תיקון), תשכ״א—1961״. .

ל ט ם פ ו א י ר ו י  כ״ו באב תשכ״א (8 באוגוסט 1961) ג
) שד העבודה 7 5 0 4 מ 2 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרו בי, פרק קכ׳׳ט, עט׳ 1282.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1.

 2666 קובץ התקנות 1192, י״ב באלול תשכ׳׳א, 24.8.1961



 הצגת יוטז
 ישראלי

 חוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954
י ל א ר ש ומן י ת י ג צ ר ה ב ד ו ב  צ

י , אנ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לעידוד הסרט הישראלי, תשי״ד—1954 1
ר:  מצווה לאמו

 1. בתקופה שבין יום י״ג באלול תשכ״א (25 באוגוסט 1961) לבין יום ט״ז בכסלו תשכ״ב
נו פחות  (24 בנובמבר 1961), יהא כל מציג חייב להציג, כחלק מהצגותיו שאורד זמנן אי

ת אחד היומנים הישראליים שיפורטו באחת מאלה:  מד90 דקות ובכלל זה ההפסקות, א
 (1) בתעודה שנמסרה ליצרן ושצילומה מצוי בראש היומן ז

ג ז  (2) בהודעה בכתב שנמסרה. למצי
 (3) בהודעה שפורסמה ברשומות.

ת יומן ישראלי) (מם׳ 4), תשכ״א— השם ג צ ה ) י ל א ר ש י  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד הסרט ה
 1961״.

 ד׳ באלול תשכ״א (16 באוגוסט 1961) א. ה י ר ש ב ר ג
 (חט 769920) רשות מוסמכת

 1 ם״ח 158, תשי״ד, עמ׳ 143.

ת ו ע ן ט ו ק י  ת

ר ממס הכנסה) (מם׳ 16), תשכ״א—1961, שפורסם בקובץ פטו ) ן ו  בצו לעידוד החסכ
ץ בשנים 1963 ות 1177, תשכ״א, עמ׳ 2432, בסעיף 1, בשורה 4, במקום ״שיעמדו לפדי  התקנ

ד 1973״.  עד 1972״ צ״ל ״שיעמדו לפדיון בשנים 1964 ע

 א׳ באלול תשב״א (13 באוגוסט 1961) ל ו י א ש כ ו ל
) שר האוצר 7 2 0 5 ° ט ח ) 

 מדוד לסזלסדן מקומי
 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ו נ ת או י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ
, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

ד: י מצווה לאמו , אנ ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948 ד ) 2  ר

( ב ) ט ר ) החלפת פ ב ) ט ר , במקום פ ת אזוריות), תשי״ח—1958 3 עצו מו ת( ו מי  1. בתוספת לצו המועצות המקו
. בתוספת א ו ב  י

 ״(ב)
ו נ ו  א

 טור א׳ טור ב׳
 גושים וחלקות רישום קרקע

: 6199,6170 — בשלמותם > ם י ש ו ג  אפעל ה
: 6172— פרט לחלקי חלקות 16, 17׳ 18, 25 הנמצאים מערבה ש ו ג  ה

 מציר הכביש ראשון־לציון — דדד פתח־תקוהז
: 6174— פרט לחלקי חלקות הנמצאים מערבה מציר הכביש ש ו ג  ה

 ראשון־לציון — דדד פתח־תקוה >
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 11.9.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256.

 קובץ התקנות 1192, י״ב באלול תשכ״א, 24.8.1961 2667



׳  טור א׳ טור נ
 י גושים וחלקות רישום קרקע

: 6175 — חלקי חלקות 30 עד 34 הנמצאים •מזרחה מציר ש ו ג  אפעל ה
t (המשך) הכביש ראשון־לציון — דדך פתח־תקוה 

ד ד 34, 41 עד 43, 46 ע : 6176 — פרט לחלקות 3 עד 23, 25 ע ש ו ג  ה
 92, וחלק מחלקה 24 (דרך)!

: 6177 — החלקות158,22 עד169 ן ש ו ג  ה
׳ ך י ש א ד הכביש ר : 6179— חלקי חלקות הנמצאים מזדהה מצי ש ו ג  ה

 לציון דדר פתח־תקוה!
ד 183 : 6222 — פרט לחלקות 11, 18, 19׳ 26, 27, 34, 80 ע ש ו ג  ה

ד 10 והחלקים המערביים של החלקות : 6223 — החלקות 1, 2, 7 ע ש ו ג  ה
 3 עד 11,6׳ 41,32,12׳ 49, 50 שגבולם המזרחי הוא קו מהפינה
ד גבול ית מזרחית של חלקה 45 בגוש 6222 צפונה ע נ  הצפו
נתה  הגוש 6223 דרד חלקה 4, ובמרחק 20 מטר מזרחה מפי

 הצפונית־מערבית.

ד 40, ד 19,17 עד26׳ 35 ע : 6232 — החלקות 1, 3 עד 7, 11,9 ע ש ו ג  כפר אז״ר ה
 44, 45, 46, 57 עד 61, 64 עד 67 והחלקים המערביים של
 החלקות 32, 63 שגבולם המזרחי הוא קו מנקודה הנמצאת על
 הגבול הצפוני של החלקה 63 ובמרחק 110 מטר מפינתה הצפונית־
 מערבית בכיוון דרומי לגבול הדרומי של החלקה 32 במרחק
 140 מטר מפינתה הדרומית־מערבית, חלק מערבי של החלקה
 41 שגבולו המזרחי הוא קו מהפינה הדדומית־מזרחית של
 החלקה צפונה עד הגבול הצפוני של החלקה במרחק 40 מטר

 מפינתה הצפונית־מערבית•
ד 145, : 6233—החלקות 1 עד 9׳ 11׳ 17 עד 20, 46, 47׳ 109 ע ש ו ג  ה
 194, 195, חלק מערבי של החלקה 10 שגבולו המזרחי הוא קו
 מקביל לגבול המערבי של החלקה ובמרחק 100 מטר מזרחה
 ממנו, החלק הדרומי של החלקה 45 (דרד) הגובל בחלקות 17,
 19, 47,20, חלק מערבי של החלקה 155 (דרד), שגבולו המזרחי

 הוא קו בין הגבולות המזרחיים של החלקות 109, 145.
ד 92 ד 43, 46 ע ד 34׳ 41 ע : 6176—החלקות 3 עד 23, 25 ע ש ו ג  ה

 וחלק מחלקה 24 (דרד)!
ד 169 ופרט לאותן חלקי : 6177— פרט לחלקות 22, 158 ע ש ו ג  ה
 החלקות 1, 2 הנמצאים •מערבה מציר הכביש ראשון־לציון —

 דדד פתח־תקוה ן
: 6178— פרט לחלקי חלקות׳ 1, 171, 174, 175 הנמצאים מערבה ש ו ג  ה

 מציר הכביש דאשון־לציון דרד פתח־תקוה.
ד 18, 21 עד 48,31 והחלקים המזרחיים : 6223 — החלקות 13 ע ש ו ג  דמת־פנקם ה
ד 6, 11, 12, 32, 49 שאינם נכללים בתחום  של החלקות 3 ע

 ״אפעל״, חלקי חלקות 50,41 (דרכים).״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אונו, תיקון), תשכ״א—
 1961״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״ב באב תשכ״א (25 ביולי 1961) ח
מ M(80 שד הפנים ח ) 

 קובץ התקנות 1192, י״ב באלול תשר״א, 24.8.1961



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר המועצה המקומית אזור

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
ר:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמו

ת פ ם ו ת ג ״ ? ׳ ( * ( ד ל ט ( ר פ 1 י׳ ב 9 5 0 ־ ־ א ״ י ש ׳ ת ( א  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (
עד יום כ׳ באלול הראשונה  בפסקה (ב), במקום ״עד יום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961)״ יבוא ״

 תשכ״א (1 בספטמבר 1961)״.

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ד בניסן תשכ״א (31 במרס 1961) .

יקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 7), תשב״א—1961״.  3. לצו זה י

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ד׳ באב תשכ״א (17 ביולי 1961) ח
* שר הפנים 8 0 1 י • »h< 

 תחי5ה

 השם

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

, עט׳ 1.  2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2

 3 ק״ת 127, תשי״א, עט׳ 178.

 4 ק״ת 700, תשי״ז, עט׳ 1365.

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לבת־ים בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עידית
: ה ז ד ז ע ק ו ח ם י ־ ת  ב

ת ו ר ד ; ו — ה ה  1. בחוק עזר ז
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
ו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל  הי
ננו הבעל הרשום, לרבות שוכר או שוכר משנה ששבר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים«
t ״העיריה״ — עירית בת־ים 

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון«

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום העידיה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית 1

ו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש העידית״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אלי
 עזר זה, כולן או מקצתן.

, ג ^ . ״ ״ ח ״ ו א  2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של ה
 טוואי התהלוכה

 (להלן — הזחל) וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו. ש? האור!

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 4נ4, עמי ו.
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 3. (א) ראש העידית רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות -
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

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

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו, הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים׳ או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום העיריה.

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

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (הדברת טוואי התהלוכה של האוח),
 תשכ״א—1961״.

ד ל י ש ט ו  נתאשד. מ. ר
 כ״ו בתמוז תשכ״א (10 ביולי 1961) ממלא מקום ראש עירית בת־ים

 (חט 7650101)

 הוראות ?הרבות
 טמאי התהלוכה

 של האורז

 הדברה ע? ידי
 העיריה

 סטכות ראש
 העיריה

רת הודעות  טסי

 ענשים

 השם

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

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

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

ת 1. בחוק עזר זה — י ד ד ג  ה

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

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2670 קוביז התקנות 1192, י״ב באלו? תשכ״א, 24.8.1961



 חובה להדביר
 טוואי התהלוכה

 על האורז

 הוראות להדברת
 טווא• התהלוכה.

 •טל האורז ־

 הדברה על ידי
 העיריה

 כמכות ראש
 העיריה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השט

 ״העיריה״ — עירית חדרה«
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון ז
t ״נכסים״ — קרקע שבתחום העידיה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית 

ו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה-העביר אלי
 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 העידיה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הוראות
 סעיף 2 להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד בהתאם לפרטים

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

ת הוצאות הביצוע מאותו אדם.  העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות א

ל מנת לבדקם׳ לבקרם ת סבירה לנכסים ע  5. (א) ראש העיריה רשאי להיכנס בכל ע
 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש •לו כדי לברר אם קויימו הוראות. חוק עזר זה•

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

ו היא מכוונת, ר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאלי  6. מסירת הודעה לפי חוק עז
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו, הרגילים או הידועים
 לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים

 הנפוצים בתחום העידיה.

ד על ב ס עשרים לירות, ואם ע ו—קנ נ י  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ד
 הוראות סעיף 3 (ג) והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתד• העבירה נמשכת,
נו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה  די

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

, תשכ״א— ת)  8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (הדברת טוואי התהלוכה של האו
 1961״.

ד ק ר ד י ק ו ח צ  י
דית חדרה  ראש עי

 נתאשר.
 כ״ו בתמוז תשכ״א (10 ביולי 1961)

 (חט 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 שובץ.: התקנות 1192, י׳׳ב באלול תשכ״א, 24.8.1061 2671



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק, עזר לאונו בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
: ה  האזורית אונו חוק עזר ז

ת 1, בחוק עזר זה — ו ר ו נ  ה

t ״המועצה״ — המועצה האזורית אונו 
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב %

דעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרד הדבקה או הצגה או  ״פרסום״ — הו
ו דרד הארה׳ הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא  הפצה, או במסירת תכנ

 באלה!
 ״.מודעה״ — הודעה שפורסמה!

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

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

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 מודעה ושלט 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או

״ להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון י ש ט י י נ י ע  ט

 ואלא אם המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית ו או

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

 אותיות הלועזיות.

 (ב) ראש המועצה רשאי—
נתו ולהוסיף על תנאים אלה> ות תנאים ברשיון בעת נתי  (1) להתנ

 (2) לסרב לתת רשיון.
 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה׳ או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה׳ לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא
 תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דרד הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה.

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

ת 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. י ר ג  א

 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש המועצה דשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

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

ת, דעו  שמירת מו

 דרכי פרסום
 אסורות

 מסירת פרטים

יות ראש  סמכו
 המועצה

 פרסום על לוח
 מודעות

 ענשים

 השם

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

; ת 2 ו נ  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתד על פי פקודת העתו

 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

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

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

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה, דרד חלוקה מעל בלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

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

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה המודעה למסור את
ת המודעה. ס פ ד  שמו ואת מענו של האדם שהזמין את ה

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

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

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי להורות בהתאם
) ללא מסירת דרישה בכתב. ב ) ן ט  לסעיף ק

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

 להחתמה׳ ושולמה לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

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

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

ת ושלטים), תשכ״א—1961״. דעו מו ) ו נ ר זה ייקרא ״חוק עזר לאו  11. לחוק עז

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו))

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות
ררבס״מ רוחב בם״מ  או

62 
62 
31 
31 

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
נונית  מודעה בי

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

, פרק קט״ז, עט׳ 1191.  חוקי א״י, כרד ב׳
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 תופפת שניה
( ( ב ) 9  (סעיפים 3 (א) ר

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
ד בכלל) או לחלק משבוע —.1 ע ו ) י ש  שבת עד יום ש

 2. מודעה המתפרסמת דדד הארה, צביעה, חריטה או כתיבה — לכל
 שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.05

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
ם: מי  אחר — לכל שלושה י

 (1) מודעה גדולה 3.50
 לכל יום נוסף 1.20

נונית 2.50  (2) מודעה בי
 לכל יום נוסף 0.85

ה 1.20  (3) מודעה קטנ
 לכל יום נוסף 0.40

 (4) מודעה זעירה 0.75
 לכל יום נוטף 0.25

 4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח השלט
 במטרים מרובעים (ועד בכלל) — לשנה —

ד 1 -.2  ע
 למעלה מ־1 עד 2 —.4
 למעלה מ־2 עד 3 —.6
 למעלה מ־3 עד 4 —.8
ו . —3  למעלה מ־4 לכל מטר מרובע או חלק ממנ

 (2) לכל שלט נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפסקה (1).

 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לכל מטר
 מרובע או חלק ממנו — לשנה —25

ן י ט ש ר ו ב ב ל  כ
 נתאשר. ראש המועצה האזורית אונו

 י״ד בסיון תשכ״א (29 במאי 1961)
 (חט 810107)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . חוק עזר דאור־יהודה בדבר.פתיחת עסקים וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת ד,מועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
ה:  המקומית אור־יהודה חוק עזר ז

 1. בסעיף 3 לחוק עזר לאור־יהודה (פתיחת עסקימ וסגירתם)׳ תשי״ט—1959 (להלן —
— ( א ) ן ט  חוק העזר העיקרי), בסעיף ק

 (1) פסקה ״(3)״ תסומן בפסקה ״(4)״>

א: בו  (2) אחדי פסקה (2) י
 ״(3) בתי מלאכה ומספרות —

 בקיץ בשעות שבין 21.00 לבין 06-00׳ ובין 13.00 לבין 15.00 ז
t בחורף בשעות שבין 20.30 לבין 06.00״ 

ד (2)״ יבוא ״בפסקאות (1) עד (3)״.  (3) בפסקה (4), במקום ״בפסקאות (1) ע

א: בו ) י ב ) ן  2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי, אחרי סעיף קט
) לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח א ) ן ט  ״(ג) בימי מנוחה שלא פורטו בסעיף ק
נו מהסוג הנזכר בסעיף קטן (ב) אלא אם ניתן לו לכך תחילה  בית אוכל שאי

 היתד בכתב מאת ראש המועצה״•

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־יהודה (פתיחת עסקים וסגירתם) (תיקון),
 תשכ״א—1961״.

ת ר ו פ ־ ן י ב כ ד ר  נתאשר. מ
 כ״ו בתמוז תשכ״א (10 ביולי 1961) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

 (חמ 811308)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 110.

 2 ק״ת 909, תשי׳׳ט, עמ׳ 1421.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ב ל ח על כ ו ק י ר פ ב ד ה ב ר ד ג ר ל ז ק ע ו  ח

׳ מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג

: ה  המקומית גדרה חוק עזר ז

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

 ״לוחיודמספר״ — לוחית מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה ו
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה >

 ״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה >
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת המועצה
 ועל צווארו לוחית־מספר.

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

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

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

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

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

 4. (א) המועצה תגבה אגדה של שלוש לידות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50 אגורות
 בעד כל לוחיחרמםפר.

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

 5. (א) המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:
t (1) הכלב הוא בעל מזג פראי 

t (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור 
 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (.4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  לפקודת החוק הפלילי, 1936 2

 הציבור >
גד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),  (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נ

.  תשט״ז—1955 3

 (ב) המועצה שביטלה רשיון לפי סעיף זה לא תחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

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

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

 לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 41934.

(4) , (3)  (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)
 או (5) ובעליו הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות המועצה
גד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב, אלא אם  על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נ
ו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של עשרים  בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעלי

 ואחד יום, שלפני זמן החלטת בית המשפט׳ סכום שהוא כפולת 20 אגורות בעשרים ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ידשה בעל בלב שכלבו.יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אס הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 חובת רשיון
 ולוחית־טספר

 בקשת רשיון
 ותקפו

 אגרות

 סירוב למת!
 רשיון וביטולו

 כלב שסירבו
ו י על תז י  ל
ח או  רשי

 שבוטל הרשיון

 החזקת כלב

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 טם׳ 652, עט׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עט׳ 242.

 4 ע״ר 1934, תוס׳ 1 טס׳ 481, עט׳ 242.
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א תפיסת כ?ב ל  ׳8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספד או המוחזק ש
: ו  : , , י , שאין עלי

 בהתאם לסעיף 7, י1ופםהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואפ אי אפשר רשיו!, מעצרו
 לתפסו רשאי הוא להשמידו. יהשמיתי

 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמה אלא אם לא
 יימצאו לו תובעים תוך׳ארבעים ושמונה שעות אחדי שנמסר. המועצה רשאית להאריך את

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל עדך.
 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יובל בעליו לקבלו חזרה, אלא לאחר
 שימציא עליו רשיון תוד תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה 20 אגורות

 לכל יום מימי החזקתו.
 9. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתד, ןןעבלףד, ענשים

 נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה
 הודעה בכתב מאת המועצה או אחרי הרשעתו בדין

5 ו ט י  ()!. חוק עזר לגדרה (פיקוח על כלבים), תשי״ז—1956 5 — בטל. ב

 11. לחוק, עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (פיקוח על כלבים), תשכ״א—1961״. השפ

ל ק נ ר ו פ ה י ל  נתאשר. א
 כ״חבםיון תשכ״א (12 ביוני 1961) ראש המועצה המקומית גדרה

 (חמ 81666)

א ר י פ ם משד! ש י י  ח
_ שר הפנים _ _ _ _ 

 5 ?״ת 651, תשי״ז, עמי 871.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליהוד בדבר בניית ביבים

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

 1. בחוק עזר זד. —
 ״ביב״ — כולל תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

 ביבים>
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד;

 ״ביב ציבורי״ — ביב שאינו ביב פרטי;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יהוד;

 ״דאש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמד על ידיו לצודד חוק עזר זה;
 ״מהנדס״ — מהנדס המועצה או מהנדס אחד שנתמנה על ידי המועצה לעבודת בניית

 ביבים;
 ״נכסים״ — בנינים וקרקעות בתחום המועצה;

 ״הוצאות בניית ביב״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילוות שקיבלה המועצה לשם תשלום
 הוצאות הבניה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו בדבר אותה בניה, בניבוי

 בל םבום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלד.;

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה או היו!
 זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא־ ־ובין כסוכן, כנאמן או
ו הבעל הדשום, בין שהוא נ נ  כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאי
 מחזיק בהם למעשה ובין אם לאו, ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה

 של יותר משלוש שנים.

 2. החליטה המועצה לבנות ביב ציבורי, יודיע ראש המועצה בכתב על החלטה זו לבעלי
 אותם הנכסים שחביב ישמש אותם.

יתנה להם הודעה  3. (א) בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ישאו בעלי הנכסים׳ שנ
:  כאמור בסעיף 2, לפי שיעורים אלה

- לפי גודל שטח הקרקעות שהביב משמש אותם  (1) 50 אחוז מההוצאות -
 או מיועד לשמש אותם ו

 (2) 50 אחוז מההוצאות — לפי גודל שטח הרצפות של הבנינים שחביב
 משמש אותם.

דת בניית הביב ימציא ראש המועצה לכל אחד מבעלי הנכסים  (ב) עם סיום עבו
 החייבים לשאת בהוצאות הבניה לפי סעיף קטן (א) חשבון ההוצאות החלות עליו.

 (ג) בעל נכסים שהומצא לו חשבון כאמור חייב לסלקו תוף 14 יום מיום מסירת
 החשבון. .

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) רשאי ראש המועצה לדרוש מכל אחד מבעלי
 הנכסים החייבים בהוצאות הבניה של ביב ציבורי לפי סעיף זה לשלם למועצה, תוך חדשיים
 מיום הדרישה, על חשבון ההוצאות האלה, סכום שלא יעלה על 75 אחוזים מסכום ההוצאות
 המשוערות. הסכום ששולם על חשבון ההוצאות כאמור ינוכה מסכום החשבון לפי סעיף

 קטן (ב).
 4. (א) בנתה המועצה ביב ציבורי וסיימה את בנייתו לפני יום פרסום חוק עזר זה
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם.שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את
 דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום

 הפרםומ.
ד ת בנייתו ע  (ב) התחילה המועצה בבניית ביב לפני יום הפרסום ולא השלימה א
 אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את בנייתו ולגבות לפי חוק עזר זה מבעלי הנכסים
י יום הפרסום בתוך שנת הכספים  את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפנ

 שבה חל יום הפרסום.

 5. לא יבנה אדם ביב פרטי, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 ם י ס כ  6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל נ
 (!) לבנות לנכסו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי $

 (2) לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכםו.
) תכלול את התנאים לביצוע העבודה. א ) ן ט  (ב) ההודעה לפי סעיף ק

 (ג) בעל נכסים שקיבל הודעה באמור חייב למלא אחריה.

 7. (א) לא מילא׳ בעל נכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 6 (א)׳ רשאי ראש
 המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכסים.

 (ב) אדם שבנה ביב שלא לפי הוראות סעיף 5 או בעל נכסים שביצע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 6 (א) שלא לסי התנאים הכלולים בהודעה, רשאי ראש
ות את הביב, להרסו או לשנותו, או לבצע את העבודות כהלכה, ולגבות את  המועצה לבנ

ה הביב. בנ  ההוצאות מבעל הנכסים שבהם נ

 הודעת על בניית
 ביב ציבורי

 ההוצאות
 וחלוקת!

 השלמת בניית
 ביב

 הנבלות על
 בניית ביבים

 פרטיים

ב פרטי  בניית בי

ות ראש י  סמכו
 המועצה

 678? יקו^ו התקנות 1193, י״? ?אלול וושכ״א, 24.6.1961



! סו  8. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לבדר אם ממלאיפ רשות מי
 אחרי הודאות חוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה רשאי לבצעה לפי

 הוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א)•

רת הודעות  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסי
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 דשו0 הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
 לאחרונה׳ או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה, או נתפרסמה באחד העתובים

 היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

 10. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 5, 6 או 8 (ב), דינו — קנס 500 לידות, ואם
 עבד על הוראות סעיף 6 (ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתד!
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה כאמור בסעיף 6 או אחרי הרשעתו בדין.
5 י ט י  1.1. חוק עזר ליהוד (בניית ביבים), תשי״ד—21954— בטל. ב

B I S ׳ n .12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (בניית ביבים), תשכ״*-1961״ 

ה כ ו ת  נתאשד. ס. ח
 י״ד בםיון תשכ״א (29 במאי 1961) ראש המועצה המקומית יהוד

 (חמ 831307)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
־ שר הפנים  י : •י : •• . ״• י י

 2 ק״ת 454, תשי״ד, עמ׳ 036.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליםוד־המעלה בדבר הוצאת אשפה

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יםוד־המעלה >

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

 ״בעל״ — אדם המקבל׳ או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שובר או שוכר משנה ששפר

 נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ?
 ״ממפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח

 העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן«

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגד בבית מלון או בפנסיון,׳

 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צדיפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע
ן כגינה, כחצר או לצודד אחד ולמעט בית י מ  שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם ה

 מלאכה או אורווה \
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסד׳ וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה;
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שבדי זכוכית, ענפים, עלים׳ אפד, פידות
 או ירקות ופםלתם, קליפות, קופסאות׳ גרוטאות, סמרטוטים או דברים אחרים העלולים

 לגרום לכלוך או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמדי בנין!
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה ז

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה, ואינה אשפה או זבל.

 :?י אשפה 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הודאות המפקח בנוגע

 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
 .ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתור כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.
 כ?י קיבי? 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הודאות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספד, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח

 ובתור הזמן שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתור כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים

 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמרי בנין.

 4. לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר, בשום דרך, אשפה, זבל או פסולת,
 מבנין, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתד שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת ז

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת ז
ם;  (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנ

 (4) תקופת ההיתר.
 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,

 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
 (ב) בעל בנין׳ אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה׳ זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

ת לבדוק אם  סמכויות המפקח 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין׳ אורווה או בית מלאכה על מנ
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 העברת אשפה

 מת! היתר

 ןכות כניסה ש5
 פועלי המועצה

 2680 קובץ התקנות 1192, י״ב באלו? ח׳8כ״א, 24.8.1981



 (ב) לא מילא. בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקד!
 לפי הסעיפים 2 או 3׳ רשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו

 בעל או מאותו מחזיק.

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיו, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני:
 משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות ענשים
 הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתד. העבירה נמשכת,
 דינו •— קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה אואחדיהרשעתובדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״.חוק עזר ליםוד־המעלה (הוצאת אשפה), תשכ״א—19£1״. השם

י ד  נתאשר. י. ה ד
 כ״ח בסיון תשכ״א (12 ביוני 1961) ראש המועצה המקומית יסוד־המעלה

 (המ 831606)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שר הפנים

 הגדרות

 חובה להדביר
 זבוב ים התיכון

 הוראות להדברת
 זבוב יפחתיכוז

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית-טבעון בדבר הדברת זבוב ים התיכון

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

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

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדית־טבעון!

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

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

 ״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריםום נגד זבוב ים התיכיז.

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

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

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמי 110.
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 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדגרה• כאמור בםעיף קטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחדיה.

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

 העבודה הדרושה לדדבדת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה, לנכסים על מנת לבקרם, לבדקם

 ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו, כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה•
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטן (א).
 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.
- קנס 200 לירות, ואם עבר על הוראות  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו -
 סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתה העבירה נמשכת, דינו—
 קנם נוסף שתי לירות לבל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון (הדברת זבוב ים.התיכון), תשכ״א—

 1961״.
ל ג  נתאשר. א. ס

 כ״ד באייר תשכ״א (10 במאי 1961) ראש המועצה המקומית קדית־טבעון
 (חמ 7650100)

א ר י פ ם משה ש י י  ח
 שד הפנים

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמבות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשיט

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־ים בדבר הריסת מבנים מסוכנים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית קרית־ים חוק עזר זה׳:

 ח״־"" 1. בחוק עזר זה —
 ״בניד — מבנה בנוי מאבן, ביטון, טיט, ברזל, עצים או מכל חומד אחר, לרבות יסוד, קיר,
 גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו,
 סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדוד

t כל אדמה או שטח 
 ,,בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן
 הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין

 ובין שאיננו הבעל הרשום ז
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה כבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

, תיס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 118.  1 ע״ר »18
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 עריכת
 הבדיקה

 הודעות

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבניו

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ובל אדם שהמהנדם העביר
 אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה >

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

 זה, כולן או מקצתן.
נו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת ת בני  2. (א) בעל בנין חייב להחזיק א

 שלום הציבור.
ן מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור, י מ  (ב) חושש בעל הבנין או מחזיק בו בי ה

ד לראש המועצה.  יודיע על כד מי
ד מן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מי  (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוד, מז
 עם קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב). המהנדס
ן וחשבון לדאש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת ת הבדיקה, חייב להגיש די  שערך א

 הבדיקה.
ף 2 כי בנין מהווה  3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערד לפי סעי
ן לבצע את י מ  סכנה למחזיקים או לציבור, דשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל ה

 העבודות המפורטות בד׳ תור התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
ת העבודות ולגבות  את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, דשאית המועצה לבצע א

ן את הוצאות הביצוע. י מ  מבעל ה
 4. אישר המהנדס לאחר בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תבופה
ת  למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה׳ באישורו של הממונה על המחוז, לבצע א

ן ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין. י מ  העבודות הדרושות לשם הריסת ה
 5. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בבל זמן סביר, לבל בנין כדי לבדר

 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה•
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף

 קטן (א).
 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.  רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
ת המסירה באמור — תהא המסירה כדין, אם הוצגה במקום בולט  אם אי אפשר לקיים א
י עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם  בבנין שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשנ

 הוא בשפה העברית.
נו — קנם 100 לירות, ואם היתה העבירה  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
דה לאחר שנמסרה לו נו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבי  .נמשכת, די

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.
 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים (הריסת מבנים מסובנים), תשכ״א—1961״.

ת ר פ ן א י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית קרית־ים

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

 (חמ 862420)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 קובץ התקנות 1192, י״ב באלול תשכ״א, 24.8.1961 2683



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־מוצקין בדבר תיקון חוקי עזר

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
ה:  המקומית קדית־מוצקין חוק עזר ז

 1. בכל סעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב׳ לחוקי העזר המפורטים בטור א׳ יבואו
 במקום המלים הנקובות בטור ג׳ בצד אותו סעיף המלים ״מאה לירות״.

 —.20 ל״י

 — 20 ל״י

 —.20 ל״י
 —.10 ל״י
 — 20 ל״י
 — 20 ל״י
 —.5 ל״י
 —•20 ל״י
 — 20 ל״י

 עשרים לירות
 —.20 לירות

 עשרים לירות
 —20 לירות

 עשרים לירות
 עשרים לירות

 טור כ׳
 הסעיפים

 טור א׳

7 
6 

14 
9 

 2(ב)
11 
2 
6 
8 

14 
3 

 8 עשרים לידות

 עזר), תשכ״א—1961״.

 חוק עזר לקדית־מוצקין (היטל עינוגים)׳ תש״י—1950 2
 חוק עזר לקרית־מוצקין (קביעת לוחיות־מספרים בבנינים),

 תש״י—81950
 חוק עזר לקרית־מוצקין (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״א—

4 1951 
(הסדרת גדר חיה), תשי״ב—1952 5 ן  חוק עזר לקרית־מוצקי

לת רחובות), תשי״ב—61952 (סלי ן ורמוצקי  חוק עזר לקרי
ת ביבים), תשי״ב—1952 7 י י בנ ) ן צקי ת־מו  חוק עזר לקדי

 חוק עזר לקדית־מוצקין (רשיונות לאופניים), תשי״ג—1952 8
(הוצאת אשפה), תשט״ו—1955 9 ן צקי ת־מו  חוק עזר לקדי

1 עת רעש), תשט״ו—1955 0 י (מנ ן צקי  חוק עזר לקדית־מו
 חוק עזר לקרית־מוצקין (חזיר ובשר חזיר), תשט״ו—1955 ״

1 (החזקת יונים ועופות), תשי״ז—1957 2 ן  חוק עזר לקרית־מוצקי
 חוק עזר לקרית־מוצקין (שמירת הנקיון ואיסור העישון),

1  •תשי״ז—1957 3
1  חוק עזר לקרית־־מוצקין (הדברת עשבי בר), תשי״ט—41958
ן (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם),  חוק עזר לקריודמוצקי

1  תשי״ט—51958
1  חוק עזר לקדית־מוצקין (חזיתות בתים), תשי״ט—1958 6

 חוק עזר לקרית־מוצקין (ניקוי חצרות וכניסות לבתים),
1  תשי״ט—1958 7

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (תיקון חוקי

 תיסוז חושי
 עזר

 השם

ן ש ו ה ג ש  מ
 ראש המועצה המקומית קריודמוצקין

 נתאשר.
 ט׳ בתמוז תשכ״א (23 ביוני 1961)

 (חט 852117)

א ר י פ ה ש ש ם מ י • 
 שר הפנים

 תשט״ו, עטי 333.
 תשט״ו, עט׳ 1356.

 תשי׳׳ז, עט׳ 917.
 תשי״ו, עט׳ 1956.
 תשי״ט, עט׳ 332.
 תש י ״ט, עט׳ 370.
 תשי״ט, עט׳ 443.
 תשי״ט, עט׳ 580.

 ק״ת 493,
 ש״ת 542,
 ק״ת 677,
 ש״ת 732,
 ק״ת 844,
 ש״ת 847,
 ש״ת 850,
 ק״ת 859,

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

 2 ק״ת 84, תש״י, עט׳ 840.

 3 ?״ת 98, תש״י, עט׳ 1072.

 4 ק״ת 200, תשי״א, עט׳ 1552•

 5 ק״ת 221, תשי״ב, עט׳ 233.

 8 ק״ת 237, תש י״ב, עט׳ 430.

 7 ק״ת 275, תשי״ב, עט׳ 1019.

 8 ש׳׳ת 7)33, תשי״ג, עט׳ 668.

 8 ק״ת 490, תשט״ו, עט׳ 264.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לראש־העין בדבר מלילת רחובות

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק

 עזר זד.>
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה, לרבות

 אבני שפה וקירות תומכים ן
: ה ל  ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות א

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ן
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגדף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
ת ביבים׳ צינורות מים עיקריים וכבלי  הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנ

 חשמל?
נת שיפועיו ומפלסיו׳ לרחובות הסמוכים לו וכיוון  (3) התאמת רחוב, מבחי

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל >
י שפה, גדדות מגן,  (4) בנייתם ושינוים של קידות תומכים, מדרגות, אבנ
ת הרחוב הדרושה  קירות גבול וסודגי גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים א

 לםלילתו!
נטיעת עצים וצמחים!  (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות ו

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!
 (7) כל יעבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה«

 ,,תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחד, שהונח על פני האדמה ביסוד לכיסוי או
עה! ו  כדי לשמש באופן זמני לתנ

 ״כיסוי״ — רובד אבנים׳ ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר׳ ובין
ו מצופה, וכל חומר אחד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, בפי נ  שאי

 שיקבע המהנדס!
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, וכולל ריבית המשתלמת על מילוות שקיבלה
 המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

 בדבר אותה סלילה בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה >
 ״נכסים״ — כל בנין וכל קדקע, למעט רחוב ן

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזבותו הוא ובין כסוכן׳ כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
נו ננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם ובין שאי  הרשום של הנכסים ובין שאי
 מחזיק בהם ולרבות שוכר או שובר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז

! ן  ״המועצה״ — המועצה המקומית דאש־העי
ו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אלי

 עזר זה, כולן או מקצתן >
 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס העביר

 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.
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 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה• וכן רשאית היא להקצות
 חלק מהרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרהבה ובין לצמצום.
 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחד שנסתיים בנין המדרכה — לא תטיל המועצה
 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה, כמצויין בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום

 המדרכה.

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי
עצה:  המועצה. הסלילה תבוצע בבת אהת אי בשלבים המפורטים להלן, לפי החלטת המו

 (1) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
ת בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ז  של התשתי
 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא

 של הכביש $
ת והכיסוי בחלק מרחבו המלא של הכביש ;  (3) סלילת התשתי

 (4) השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם׳ כדי רחבו
 המלא של הכביש.

 (ב) נתקבלה החלטת המועצה בדבר סלילת כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה
 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על החלטה כזו.

 5. בעלי הנכסים הגובלים רחוב שבו נסלל כביש׳ לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות
 םלילתו כדי 75%. סכום השתתפות זה יחולק ביניהם ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים
 את הרחוב, וישולם למועצה על ידי כל אחד מהם, מיד עט השלמת הסלילה! אולם, אט נסלל
 הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים׳ מיד עם השלמת
 כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב, או אותם השלבים שהושלמו לפניו,

 בשיעור האמור.

 6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר
 זה ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את
 דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה תוך שנת הכספים שבה חל יום

 הפרסום.
 (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימה את
ד אותו יום׳ רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר זה  סלילתם ע
 מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.

 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת
תר; התנאים, הפרטים  המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופנים שיפורשו בכתב ההי

 והאופנים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופנים המפו־
ת ההוצאות  רטים בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולגבות מאותו אדם א

 שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 בדי 25%.

 כביש ומדרכה

 שינוי רוחב של
 הכביש

לתכביש  סלי

 שיעור רמי
 השתתפות

 וגבייתם

 רחובות סלולים
 והשלמת הסלילה

 הלילת כביש
 או מדרכה

 על ידי הבעלים
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 ס5י5ת טדרפד!
 ונטיעת עצים

 אישור סכום
 ההוצאות.

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

 ה צ ע ו מ  8. החליטה ה
 (!) לסלול, לבנות׳ לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפר מדרכה לאורך

 הנכסים או לטפל בה באופן אחר $
t (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורד הנכסים או לטפל בהם 

 ) (3) לבנות אבני שפה,

 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את כל הוצאות הביצוע בהתאם להוראות
 סעיף 5, שיחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 9. חשבון הוצאות העבודות המפורטות בסעיף 8 וכן חשבון בדבר סכום השתתפותו
ך  של בעל הנכסים חתום ביד המהנדס ישמש ראיה לכאורה על כ

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם, או נשלחת בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור — תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על
 הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 הוא בשפה העברית.

 11. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות.
 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־העין (סלילת רחובות), תשכ״א—1961״.

ה ר ו צ נ ם מ ו ל  ש
 ראש המועצה המקומית ראש־העין

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

 (חמ 854800)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תיקון טעויות
ות 1125,  בחוק עזר לחולון (אספקת מים), תשכ״א—1961, שפורסם בקובץ התקנ
 תשכי׳א, עמ׳ 1393, בסעיף 4׳ במקום סעיף קטן (א) צ״ל ״(א) לא יתקין אדם רשת פרטית

 חדשה אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל״.

 בכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ״א—1961,
 שפורסמו בקובץ התקנות 1133, תשכ״א, עמ׳ 1594, בתוספת השניה, בעמודים 1601 ו־1602,

 במקום המלים ״טור א״ שמעל לטור השמאלי של התוספת צ״ל ״טור ב״.

 בחוק עזר לפתח־תקוה (מודעות ושלטים), תשכ״א—1961, שפורסם בקובץ התקנות
 1.168, תשכ״א, עמי 2048, בסעיף 3 של התוספת השניה, במקום ״לכל 10 מ״ר״ צ״ל ״לכל 10

 םמ״ר״.

 בתקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום (תיקון מסי 2), תשכ״א—1961, שפורסמו
 בקובץ התקנות 1186, תשכ״א, עמ׳ 2541, בתקנה 135 (1), במקום ״אולם בשעת הדיון

 בבקשה״ צ״ל ״אולם בשעת הדיון בתובענה״.
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, ירושלים ר 80 אגורות הודפס זרי המדפים הממשלתי  המחי


