
 רש־ומות

 yznj התקנית
 1227 23 בנובמבר 1961

 עמוד

412 
412 
413 
414 
415 

415 
416 
416 
418 
418 

419 

419 
420 
421 
422 
424 
426 
428 
429 

) 

ות השואה (הסדר הטיפול) (תיקון), תשכ״ב—1961  ת של קרבנ
 ים (תיקון)׳ תשכ״ב—1961 . ׳ . . ,

 צומח (מניעת מחלת הטריסטזה), תשכ״ב~1961 .
 על הצומח (משתלות) (תיקון), תשכ״ב—1961

 העם (בדיקת דגים) (תיקון), תשכ״ב—1961
- ב ״ כ ש ן)׳ ת ל)(הסכמים קיבוציים)(תיקו ת השואה (הסדר הטיפו ו  ת של קרבנ

ז(השמדת צמחי כותנה לאחר הקטיף בעונת 1961), תשכ״ב—1961 . ] 
 לי, תשכ״ב—1961

. . . . . . 672 
. .673 

 i מקומי
 (הגלבוע), תשכ״ב—1961 .

 (יזרעאל — מגידו — קישון — יקנעם — מגדל־העמק — רמת ישי)
. . . . . .196 
, תשכ״ב—1961 . ( ן ו ק תי ) ת) בו  (סלילת רחו

 ייבנה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ״ב—1961 .
 י (שווקים), תשכ״ב—1961 . . . . י . י

 )ה־הגליל (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1961 .

 !־הגליל (פיקוח על כלבים), תשכ״ב—1961 .

 ות (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1961 .
 :זת המועצה המקומית באר־יעקב בדבר קנם פיגורים

 ט״ו בהסלו תשכ״ב

, ת התבי ו  תקנ
ת ד,דר0 ו נ ק  ת
ת הגנת ו  תקנ

ת ההגנז׳ ו  תקנ
ת בריאו ו  תקנ
 אכרזת התבי׳:
. 1961 

 צו הגנת הצו:
; א ו צ  רשיון י
 צו הקנייה מו:
 צו הקנייה מו;

 מדור לשלג!
ן ערי ו  צו תכנ
ד ן ע ו  צו תכנ
- ב ״ כ ש  ת
 חוק עזר לגדו
 חוק עזר לחנ
 חוק עזר לינ:
 חוק עזר למן׳
 חוק עזר למו
 חוק עזר לשד
 הודעה על הד
ן טעויות  תיקו



 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957
ם י י צ ו ב י ם ק י מ כ ס ה ם ל ו מ י ם ק מ ר כ ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 (ג) ר22 לחוק התביעות של קדבנות השואה (הסדר
: ה ל י מתקין תקנות א , אנ  הטיפול), תשי״ז—1957 ג

,  מ!?»ו ת?!גה 2 1. בתקנה 2 לתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957 2
א: בו  בתקנת משנה (א), אחרי פסקה (6) י

עת פיצויים בעד עבודת כפיה על פי הסכם קיבוצי כאמור בפריט(3)  ״(7) בתבי
 לתוספת לאכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים

 קיבוציים), תש״ד—1960 3 — .8% מהסכום שנפסק לזכות התובע•״

 2, לתקנות אלה ייקרא ,,תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (תיקון),
 תשכ״ב—1961״.

ף ס ו ב י ו ב (20 בנובמבר 1961) ד ״ כ ש ת ו ל ס כ ב ב ״  • י
 >ח« ><7063< שר המשפטים.

 1 0״ח 223, תשי׳׳ז, עמי 74 ; סייח 308, ת׳ע״ד, עמי 34.

 3 ק״ת 702, תשי״ז, עמ׳ 1394 ; ק״ת 1082, תשכ״א, עט׳ 588.

 3 ק״ת 1010, ת׳ע״ר, עמ׳ 1009 ; ק״ח 1227, תשכ״ב, עמ׳ 415.

 חוק הדרכונים, תשי״ב—1952
 תקנות בדבר תעודות מעבר

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי׳יב—1952 2
:  אלה

א 1, תקנה 3א לתקנות הדרכונים, תשי״ב—1952 2 (להלן — התקנות העיקריות) — בטלה. ? תיןנה 3 טו י  נ

א: ־ בו (ה) י י 4 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה׳ ר נ ז י ! ת י ז ״  ת

יתנת לאדם היוצא מישראל לאחת הארצות המ  ״(ה) על תעודת מעבד הנ
, נות (עבירות ושיפוט), תשי״ד—31954  פורטות בסעיף 2א לחוק למניעת הסתנ
 לא יחולו הודאות תקנות משנה (א) עד (ד), כולן או מקצתן, הכל בפי שייקבע״.

א: בו ה התיםפת 3, בתוספת לתקנות העיקריות, במקום פריט 2 י ס י  ת
 טור א׳ טור ב׳

 ״2 (א) מתן תעודת מעבר לפי תקנה 4 (ה) 2 2
 (ב) מתן תעודת מעבר אחרת 10 6״

 ד,׳5ום A לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדרכונים (תיקון), תשכ״ב—1961״.

; ר י פ ה ש ש ם מ י י  יי׳דבחשון תשב״ב (24באוקטובר 1961) ח
מ שר הפנים n « 6811< 

 1 ם״ח 102, תשי׳׳ב, עמ׳ 260.

 2 ק״ת 295, תשי״ב, עמי 1341 : ק״ת 1075, תשכ״א, עמ׳ 432.

 3 ט״ח 161, תשי׳׳ד, ע0׳ 100 ; ס״ח 314, תש״ד, עמ׳ 64.
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 הגדרות

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ר ד י ה צ ע ה ב ז ט ם י ר ט ת ה ל ח ה של מ ת ו ט ש פ ת  ןלניעת ה

י ת הצומח, תשט״ז—1956 אנ נ 8 לחוק הג  |פי הסעיפים 2, 3 ר
ר:  t לאמו

 גןומקואט;

ו המשמש להדכבה«  j¡ ממנ

 *מקואטים ?
; (Tristeza) סטזה 

 * להדברת מחלות באגף להגנת הצומח של משרד החקלאות ז

- לרבות אהד הבעלים וכן מי שמנהל עסקי הבעלים או עסקי

רכב תנ ת החזקה עםסאו  \חר בשום דרך מדרכי העברה את הבעלות על רכב או א
ת החזקה בו ולא ירכיבנו, אלא אם ו או א  |דרר את הבעלות עלי

 !קנותאלה.

 בקשה
YS רישום? 

 ים תוגש למנהל בטופס שיקבע.

 גור בתקנה 3 יבדוק מפקח על הצמח (להלן — מפקח) את העצים בדיקת וסימון
 ;;מחלה וראויים לריבוי יסמנמ במספרים לשם זיהוי וימסור לבעל

 ופס שיקבע המנהל.

ו יונח, ספר רישום ו תעודות רישום. העתק ממנ יתנ  ורישום של העצים שעליהם נ
ז י י ע  מח, רחוב דרור 6׳ תל־אביב יפו, וכל מעונין רשאי לעיין בו בשעות י

 ושולם אגרה בסד 15 לירות! בעד סימון ורישום עץ תשולם אגדה אגרה

 ו רשום רכב לאחר׳ אלא בנוכחות מפקח ויחד עם תעודת מסירה טםירת רכב

 1 את השתילים שבמשתלה במספרים לשם זיהוי בדרך שיורה ספד רישום
ה 5 ח ש מ 5 ' !  השתילים בטופס שיקבע המנהל. ׳

 ווו* את תעודות המסירה שנמסרו לפי תקנה 7 כל עוד השתילים שטירה ע?
ח י י ס  נמצאים ברשותו. תעודות מ

ר ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי
 מתקין תקנות אלה ומצר

 1. בתקנות אלה —
 ״עץ״ — עץ הדר מהסוג
 ״שתיל״ — שתיל עץ ז

 ״דכב״ — ענף עץ או ח׳
 ״משתלה״ — משתלה ל
 ״המחלה״ — מחלת הטו
 ״המנהל״ — מנהל המדו

 ״בעל״ — לגבי משתלו
 אחד מהם.

 2. לא יעביר אדם י
 בו, וכן לא ירכוש בכ?
 נלקח מעץ שנרשם לפי •!

 3. בקשה לרישום ע ו

 4. הוגשה׳ בקשה ם
 ולאחר שמצאם נקיים 1:
 העצים תעודת רישום מ

 5. המנהל ינהל ספר
 במשרד האגף להגנת ה*

 הקבועות לקבלת קהל.

 6. בעד בדיקת עץ
 בסד 5 לידות.

 7. לא ימסור בעל ׳:
 בטופס שיקבע המנהל.

 8. בעל משתלה יס
 המנהל וינהל ספר רישונו

 9. בעל משתלה יש:
ו התעודור  שלגביהם ניתנ

 ס״ח 206, תשט״ז, עט׳ 74.
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t m ת ספד הרישום של המשתלה  הצגת מסמכים 10. בעל משתלה יציג, לפי דרישה׳ לפני מפקח א

 תעודות המסירה׳ שהוא חייב בשמירה לפי תקנה 9.

 סמכות ?העמיד 11. מצא מפקח שתילים שהורכבו ברכב שנלקח מעץ בלתי רשום לפי תקנות אלה או

 שבעל השתילים אינו יכול להוכיח את מוצא הרכב, או שהם נגועים במחלה, דשאי: הוא
 לצוות בכתב על בעל השתילים להשמידם בנוכחותו במועד ובאופן שייקבע על ידיו.,

ת 12. השמדת שתילים לפי תקנה 11 לא תגרע מאחריותו הפלילית של בעל השתילים. י י י ו י  פ?י?ית

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריםטזה), תשכ״ב— m n 13 
 1961״.

 ר בכסלו תשכ״ב (14 בנובמבר 1961)
ן ש ה ד י י  >חמ 73805) מ

 שר החקלאות

 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956

ת ו ל ת ש ר מ ב ד ת ב ו נ ק ן ת ו ק י  ת

ן תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956 י, אני מתקי
 אלה:

א: בו , י  הוספת 1. אחדי תקנה 1 לתקנות ההגנה על הצומח (משתלות), 1934 2
 תקנה 1א ,

 ״הגדרות 1א. בתקנות אלה —

 ״הפקיד הראשי להגנה על הצומח״ — מנהל היאגף להגנת הצומח או מי
 שהוסמך לכד על ידיו״.

ות ההגנה על הצומח (משתלות) (תיקון), תשכ״ב—1961״.  השם 2־ לתקנות אלה׳ ייקרא ״תקנ

 ח׳ בכסלו תשכ״ב (16 בנובמבר 1961)
ן י י ! ך ן ש < מ 7 3 8 0  (חמ 9
 שר החקלאות

 1 טייח 206, תשט״ז, עט׳ 79.

 2 ע״ר 1934, תום׳ 2 מס׳ 482, עמי 1046 ; ק״ת 1071, תשכ״א, עט׳ 338.

 414 קובץ התקנות 1227, ט״ו בכס5ג,תשכ״ב, 23.11,1961



 יאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935
ם י ג ת ד ק י ד ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 1 סעיף 3 .לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי.מזון), 11935,

א: החלפת.תקנ.1ז:10; בן , י  )זקנות בריאות העם (בדיקת דגים)׳ תשי״ג—1952 2
 ׳ישות המקומית שבתחומה נבדקו דגים לפגי מכירתם על ידי רופא
 מקומי של אותה רשות, בהתאם לתקנה 3, רשאית לגבות בעד

 גים שלהלן אגרות בדיקה בשיעור שצויין לצדם:
 1) דגים מלוחים ארוזים בחביות, הקרויים ״מליחים״ — לכל

 בית.של 100 קילוגרם — ארבעים אגודות ?
 3) דגים אחרים — לכל קילוגרם — אגורה אחת.״

 |! ״תקנות בריאות העם (בדיקת דגים) (תיקון), תשכ״ב—1961״. השם

ן מ י ל ז ו א  ש
 מבר 1961) המנהל הכללי של משרד הבריאות

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הבריאות

 M עמ׳ 53.
 ק״ת 1014, תש״ו, עמ׳ 1153.

 ל קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957
 אכרזה בדבר הסכמים קיבוציים

 ן סעיף 1 . לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),
ר: י  לאמו

 תביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תיקו! התוספת
א: בו  יט 3 כפריט 4 ולפניו י

י יום ז׳ בכסלו תשכ״ב (15  סכם קיבוצי אחר שנחתם לפנ
 191) בין תאגיד ברפובליקה הפדראלית של גרמניה לבין
ר ב ד  ^Conference on Jewish Material Claims again ב

ת כפיה בתקופת המשטר הנאציונל־םוציאליםטי.״ ::. ו ד ו ב ע ד ע ם ב  די

ר ב י ת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים ק  ז
 i19.״

a פקודת 

 > בתוקף סמכותי ל!
: ה ל א ת ו נ ק  אני;מתקין ת

 1. במקום תקנה 10 י
 ״אגרות בדיקה 10, !׳

נר טרי  ו
 בדיקת

 2. לתקנות אלה ייקר

 נתאשד.
 ו׳ בכסלו תשכ״ב (15 בנו

 (חמ 77353)

 השם

ף ס ו ב י ו  ד
ר המשפטים  ש

 במבר 1961)

 ; ס״ח 308, תש״ד, עמי 34.
.10 

. ׳ ס  * ע״ר 1935, תוס׳ 1 מ
 2 ק׳׳ת 302, תשי״נ> עט׳ )

 חוק התביעות ד

 בתוקף סמכותי ל!
 תשי״ז—1957 •י, אני מצור

 1, בתוספת לאכדזת י
, יסומן הפו  תש״ך—1960 2
 ״(3) כל !
 בנובמבר 1
Germany 

 תביעות לפי

 2. לצו זה ייקרא ״אכ
 ציים) (תיקון), תשב״ב—

 י״ב בכסלו תשכ״ב (20 בו:
 (חט 70630)

 1 סייח 223, תשי״ז, עט׳ 1

 2 ק״ת 1010, תש״ד, עמי >!

 קיב׳ו-התקנות 1227, ט״ו בכסל תשנ״ב, 23.11.1961 415



 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
 צו בדבר השמדת צמחי כותנה לאחר הקטיף בעונת 1961,

י מצווה לאמור: , אנ נת הצומח, תשט״ז—1956 ג  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הג

ד לאחר תום הקטיף ולא  1. שטח שגודלה בו כותנה בעונת 1961 חייב המחזיק בו מי
 יאוחר מהתאריך שצויין להלן בטור א׳ לגבי השטח שפורט לצדו בטור בי, להפכו בעומק

 של לא פחות מ־24 ס״מ ובאופן שכל צמחי הכותנה יכוסו באדמה:

 טור א׳ טור ב׳

נה למעט  בל שטח המדי
 תחום המועצה האזורית

ורשאן  עמק בי

 תחוס המועצה האזורית
 עמק בית־שאן

 כ״ג בכסלו תשב״ב (1 בדצמבר 1961)

 ב״ה בטבת תשכ״ב (1 בינואר 1962)

 2. התחדשו צמחי כותנה שכוסו באדמה כאמור בסעיף 1, חייב המחזיק בשטח, לקלטרו
 ולהשמיד את הצמחים שהתחדשו בו.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הגנת הצומח (השמדת צמחי כותנה לאחר הקטיף בעונת 1961),
 תשב״ב—1961״.

 הפיכת
 שטחי כותנה
 אחרי הקטיו*

 השמדת
 צמחי כותנה

 מתחדשים

 השם

ן י י ה ד ש  מ
 שד החקלאות

 ה׳ בכסלו תשכ״ב (13 בנובמבר 1961)
 (חט 738003)

 ם״ח 206, תשט״ז, עט׳ 79.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו מתן רשיונות יצוא, 1940

 רשיון יצוא כללי

: ה י נותן רשיון ז , אנ ונות יצוא, 1940 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשי

ת ישראל. נ י  החפצים המפורטים בתוספת מותרים ביצוא ממד

 רשיון יצוא כללי, תש״י—21950 — בטל.

 לרשיון זה ייקרא ״רשיון יצוא כללי, תשכ״ב—1961״.

 תופפת

.1 
.2 
.3 

 א. סחורות — פרט לאלה המפורטות בנספח — שנשלחו כחבילות שי באמצעות דואר־
 חבילות המיועדות לשימושו האישי של המקבל, ובלבד ששוויין של הסחורות הכלולות

 במשלוח אינו עולה על 25 לירות.

 1 עייר 1940, תום׳ 2 מס׳ 982, עט׳ 159.

 2 ק״ת 69, תש״י, עמי 518.

 י«וא מותר

 ביטול

 חשס
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 :!תוצרת ישראל הנשלחות על ידי יצרן או יצואן וששוויין במשלוח
 ות.

 ז אתו בצאתו מישראל, ובלבד ששלטונות המכס יהיו משוכנעים
 במטבע ישראלי שהתייר השיג תמורת מטבע־חוץ•

 תייר.

 ןמשים וחפצי בית משומשים של אדם המעתיק את מושבו הקבוע
 !, כלי כסף, בולים, יהלומים, דברי אמנות ועתיקות.

 ^ אדם שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל והנוסע לחוץ־לארץ,

 החפצים אתו בצאתו מישראל >
גבלת!  1חוץ*לארץ לתקופה מו

 ים יוחזרו לישראל בתום התקופה האמורה או בשובו לישראל,
 !&ריך המוקדם יותר >

 |לפי דרישת גובה המכס התחייבות, ערבות או בטוחה אחרת
 ףויים בשלמותם או בחלקם מתכת עדינה׳ אבנים יקרות או פנינים

 ד.

 [ים שנהוג לקחת אותם כמטען־יד של נוסע והנחוצים והמתאימים,
 », לשימושו העצמי של הנוסע או של בני־משפחתו הנלווים אליו,
נו עולה על 75 לירות לכל אדם היוצא את ישראל, אם גובה  ט אי

ו כמתנה בתום לב. נתנ י  יועדים לשימושו העצמי של הייוצא או י

 ןוגים שאדם לוקח אתו בצאתו מישראל.

,  בהתאם לתנאים שנקבעו ברשיון היבוא הכללי, תשי״ז—1957 3

ה לישראל. ח  — אדם שמקום מגוריו הקבוע הוא מ

 ב. דוגמאות מסחדיוח
 אחד אינו עולה על 25 לי

ות שתייר לו•  ג. ! מתנ
 שהמתנות נרכשו בישרז!

 ד. חפצים אישיים שי:

 ה. חפצים אישיים מי:
 בישראל, למעט תכשיט1׳

ו האישיים ד  ו. חפצי
 ובלבד —

 (1) שלקז!
 (2) שיצא
 (3) שהחג:
 הכל לפי הו
 (4) שנתן
 שחפצים הי.
 יוחזרו כאל

 בפרט זה׳ —
 ״חפצים אישיים״ — חפ
 לדעתו של גובה המי:
 :וחפצים אחרים שערי
 המכס שוכנע כי הם

 ז. לכל היותר שני או

 ח. סחורות המיוצאוו׳
ו יובאו.  שעל פי

 בתוספת זו ״תייר

 גפפח
 (פרט א לתוספת)

 מעותו בצו הפיקוח על המזונות (הקצאת מנות), תשט״ו—1955 * !
 ןומית שלא באריזה מקורית!

ועד למכירה.  שבתוכם צויין בשער הספר שהספר לא מי

י ח ר ז ן א ת י  א
 דשות מוסמכת

 ׳במבר 1961)

.127 
.1192 

מ  מצרך מוקצה כ
 רפואה׳ מתוצרת 1:
 רפואות מתוצרת־

גים;  אתרו
 ספרים, למעט אל

 פ״ח בחשון תשכ״ב (7 ג
 (חט 74052)

 3 >ךת 694, תשי״ז, עט׳

 * ק״ת 531, תשט״ו, עמי

בככ תשכ״ב, 28.11.1961 ט״ו  ?וג׳ז חתסנווו 1227,



 פקודת המסחר עם האויב, 1939
׳ 672 ה מם י י נ ק  צו ה

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

 אלי ובתוקף שאד סמכויותי אני מצווה לאמור:

 1. צו הקנייה מם׳ 70 מיום 14.11.1942, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1234 מיום 19.11.1942,
 יבוטל במידה שהוא חל על הנכס: 12 מתוך 28 חלקים מחלקה 63 בגוש 3877, גדרה, הרשום
זנציק ואידה מנדלשטם, כולם ד די ת: מאישה ברנד, גרשון מיכל דיזנציק, מאי  על השמו

 מילגבה (מס׳ סידורי 11,4,3,2).

 2. תחילתו של צו זה היא ביום כ״ז בחשון תשכ״ב (6 בנובמבר 1961).

 כ״ז בחשון תשכ״ב (6 בנובמבר 1961)
ן ש ־ ט ר ו ה ק ד ו ה  (חמ72010) י

 הממונה על רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מס׳ 923, עמי 79.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 פקודת המסחר עם האויב, 1939
׳ 678 ה מם י י נ ק  צו ה

 בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1) (ב) לפקודת המסחר עם האויב,
, שהועברו  1939 הסעיפים 14(א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

י מצווה לאמוד:.  אלי ובתוקף שאד סמכויותי אנ

 1. צו הקנייה מם׳ 39 מיום 22.7.41, שפורסם בעתון הרשמי מס׳ 1116 מיום 24.7.41,
ן וינטל מורשה (מס׳ סידורי 66).  יבוטל במידה שהוא חל על רכושו של בנימי

 2. תחילתו של צו זה היא ביום ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961).

 ד׳ בכסלו תשכ״ב (12 בנובמבר 1961)
ן ש ־ ט ר ו ה ק ד ו ה  >חמ72010) י

 הממונה על רכוש האויב

 1 עייר 1939, תום׳ 1 מם׳ 928, עמ׳ 79.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמי נ.

2 3 . 1 1 . 1 9 6 1 1 2 2  t1'M< 418 התקנות , ט״ו בכסלו תישכ״ג, 7



 מדוד לסזליסר מקומי

 קביעת נבולות
 למרחב תבנו ז י

 עיר

 תשריט והפקרת
: ו  העתק ממנ

 ביטול

 השם

 קביעת גבולות
: ! ו  למרחבתכנ

 עיר

 תשריט והפקדת
ו :  העתק טמנ

 השם

 פקודת בנין ערים, 1936
ל גלבוע ר ש י ן ע ו נ כ ב ת ח ר ת מ ו ל ו ב ר ג ב ד  נ

, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד)  !י סעיף 10 לפקודת בנין ערים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ותכנון עיר׳  צשפט, תש״ח—1948 2

 דה), אני מצווה לאמור:

ז הצפון, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף 2,  מחו

 וזב האמור סומנו בקו כחול בתשריט מם׳ 509 הערוך בקנה מידה
 [ד בחשון תשכ״ב (24 באוקטובר 1961) ביד שד הפנים וביד יושב
 ריט הופקד במשרדי הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר הגלבוע
 דה, נצרת, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות המשרד

 :לבוע—יזרעאל), תשי״ט—1958 3 — בטל.
 תכנון ערים (הגלבוע), תשכ״ב—1961״.

א !וקטובד 1961) ר י פ ם 6! ש ה ש י י  ח
 שר הפנים

 !5. עט׳ 153.
 2, עט׳ 1.

 פקודת בנין ערים, 1936
ם — ע נ ק ן — י שו ו — קי ד י ג רעאל — מ ז ר, י ן עי ו נ כ ב ת ח  ר

י ש י ־ ת מ ק — ר מ ע ה ־ ל ד ג  מ

( ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ר  סעיף 10 לפקודת בנין עדים, 1936 ג
, ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ותכנון עיר,  גשפט, תש״ח-י1948 2

ד:  דה), אני מצווה לאמו

ז הצפון, שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף 2,  מחו

 זב האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳ 217. הערוך בקנה מידה
 ד בחשון תשכ״ב (24 באוקטובר 1961) ביד שר הפנים וביד יושב
 £ כל המרחב הצבוע בצבע כתום באותו תשריט. העתק התשריט
דו — קישון — יקנעם — י  גקומית לבניה ותכנון עיר, יזרעאל — מג
 י, ובמשרדי הועדה, נצרת, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו

 — קישון — יקנעם — מגדל

א ר י פ ה ש ש ם מ  ת י י
 שר הפנים

419 

 תכנון ערים (יזרעאל — מגידו
 [״ב—1961״.

 ווקטובר 1961)

 )5. עמ׳ 153.
 2, עמי 1.

 תשכ׳׳ב, 23.11.1961

 בתוקף סמכותי י;
 לפקודת סדרי השלטון ו!
(להלן — הו ן ו  מחוז הצפ

 1. המרחב שבתחומ
 יהיה מרחב תכנון עיר.

 2. גבולותיו של המי
 1:20.000 והחתום ביום יי
 ראש הועדה. העתק הח
 בתלי־יוסף ובמשרדי ה1

 הרגילות.

 3. צו תכנון ערים (וי
 4. לצו זה ייקרא ״צוי

 י״ד בחשת תשכ״ב (124
 (חמ 76511)

 ע״ר 1936, תוס׳ 1 מס׳
 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טי
׳ עמ׳ ״ט,  ק״ת 832, תשי

 צו בדבר גבולות

 בתוקף סמכותי י
 לפקודת סדרי השלטון ו
להלן — הוי ) ן ו  מחוז הצפ
 1. המרחב שבתחומי

 יהיה מרחב תכנון עיר.

 2. גבולותיו של המו
 1:50.000 והחתום ביום >

 ראש הועדה, והם מקיפ,
 הופקד במשרדי הועדה ו׳
! י  מגדל־העמק — רמת־
 בשעות המשרד הרגילוח

 3. לצו זה ייקרא
 העמק — רמת־ישי), תע,

״ד בחשת תשכ״ב (124:  י
 (חמ 76511)

!  ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳
׳ ט׳ א / ס ו  2 ע״ר תש״ח, ת

 קובץ.התקנות 1227¡ ט׳׳ו בבס׳



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לגדרה בדבר סלילת רחובות

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

2 (להלן — חוק 1 9 5 9 — . במקום סעיף 5 לחוק עזר לגדרה (סלילת רחובותתשי״ט, ) n a ? n n 0 v v 5 1 
א: בו  העזר העיקרי), י

 ״שיעור רמי 5. (א) (1) נסלל כביש בשטח בנוי, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות

 "״:״"תם" סלילתו בעלי הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי

 75%. סכום השתתפות זה יחולק ביניהם ביחס לאורך חזיתות נכסי־
 הס הגובלים את הרחוב!

 (2) ״שטח בנוי״ — בסעיף זה — שטח שהמועצה׳ הכריזה עליו
 באישור הממונה על מחוז המרכז כעל שטח בנוי לצורך חוק עזר זה.

נו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלי־  (ב) (1) נסלל כביש בשטח שאי
י צדדיו והמרוחקים  לחו בעלי הנכסים המקבילים לאותו כביש משנ
 ממנו לא יותר מ־250 מטר. שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק

ה:  שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל, כז

 המרחק במטרימ שיעור ההשתתפות

 עד 50 30%
 למעלה מ־50 עד 100 20%
ד 150 15%  למעלה מ־100 ע
 למעלה מ־150 עד 250 10%

 (2) סכום ההשתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין
 בעלי הנכסים החייבים בו לפי גודל שטח נכסיו של כל אחד מהם.

 (ג) סכומי ההשתתפות ישולמו למועצה על ידי כל אחד מבעלי הנכסים
 מיד עם השלמת הסלילה t אולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית
 המועצה עם השלמת כל שלב לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים את סכום
 השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים, שהושלמו לפניו, בשי־

״ .  עוד האמור בסעיפים קטנים (א) ר(ב)

 תחו?ח 2. תחולתו של חוק עזר זה היא עד יום כ״ה באדר ב׳ תשכ״ב (31 במרס 1962).

ר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (סלילת רחובות) (תיקון), תשב״ב—1961״.  חשט 3. לחוק עז

ל ק נ ר  נתאשר. א. פ
 כ״ב בחשון תשכי׳ב (1 בנובמבר 1961) ראש המועצה המקומית גדרה

 (חמ 816513)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

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

 2 ק״ת 894, תשי״ט, עמ׳ 1198.

 420 קובץ התקנות 1227, ט״ו בכם?ו תשכ״ב, 23.11.1961



 ,הגדרות

 חובה ?הדביר
 טוואי התהלוכה

 ש? האור!

 הוראות להדברת
 טוואי התהלוכה •

ח ו א  של ה

 הדברה על ידי
 הטועצה

 סמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 נל־יבנה בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן

נה המועצה , מתקי  5י סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
: ה  וזר ז

 ומקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
נסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא : 
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משגה ם ובין שאי  נסי

 קופה שלמעלה משלוש שנים >
 |זורית חבל־יבנה $

 למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד, למעט אדם
 [םיון!

 !ם המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית ז
 <ז אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 ו

 הזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
 נמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

 ה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הודאות
 וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים

••1 

 לול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף

 !;ודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 וי דרישת דאש המועצה לפי סעיף 3, או ביצע עבודה מהע־
 שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע

 ׳ברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
 !ו! רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם, לבקרם

 :ידוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 ודם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי

 וחוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  1 או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבנ
 1 כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 |ם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 ןמסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
 ךסמה בשני עתוניס, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 ?11, עמי 119.

ר לו ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה י
 האזורית חבל־יבנה חוק י

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם

ו נותנים 1  הנכסים הי
 הבעל הרשום של ל׳
 ששכר את הנכסים לו
 ״המועצה״ — המועצה ד
 ״מחזיק״ — אדם המחזי
 הגר בבית מלון או ב!:
 ״נכסים״ — קרקע שבתו׳
 ״ראש המועצה״ — לרב
 עזר זה, כולן או מקצ!

 2. בעל נכסים או ה:
 (להלן — הזחל) וקניהם!

 3. (א) ראש המוע
 סעיף 2 להדביר את הזד
ח ו ה  ולתנאים הקבועים ב

 (ב) ההודעה ת:
. א) )  קטן

 (ג) אדם שקיבל

 4. לא מילא אדם אד
 בודות המפורטות בהוד?
 את העבודה הדרושה לזו

 5. (א) ראש המוע:
 ולעשות בהם כל מעשה ד;

 (ב) לא יפריע
. א) )  סעיף קטן

 6. מסירת הודעה לפי
 או נמסרה במקום מגור
 משפחתו הבוגרים או לי

 רשום הערוד אל אותו אי
 אס אי אפשר לקיים את וי
ו דנה ההודעה או נת:  שב
 לפחות הוא בשפה העברי

 1 ע״ר 1041, תוס׳ 1 מס׳
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ר על ב נו — קנס עשרים לידות׳ ואם ע  «׳»׳».. 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הודאות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
נו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה  די

 בכתב מאת ראש המועצה, או אחרי הרשעתו בדין.

. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), a t m 8 
 תשכ״ב—1961״.

י ת ר פ ה א מ ל  נתאשר. ש
 ב׳ בכסלו תשכ״ב (10 בנובמבר 1961) ראש המועצה האזורית חבל־יבנה

 (חט 7650101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליפיע בדבר שווקים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יפיע >

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

 ״.שוק״ — כל אחד מהשווקים הציבוריים המפורטים בתוספת הראשונה, לרבות כל מקום
!  אחר שהמועצה אישרה אותו כשוק ציבורי

 ״מוכר״ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה!
 ״בהמה״ — בקד, צאן, גמלים, תואים, חמורים, פרדים, סוסים, חזירים!

 ״תוצרת חקלאית״ — זרעים, גרעינים, מספוא, ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו,
 שמן, זיתים וטבק!

נהו בכתב להיות פקח לצורך חוק עזר זה!  ״פקח״ — אדם שראש המועצה מי
 ״מכירה בסיטונות״ — מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כמות שהיא ובין לאחר

 עיבודה ?
 ״מכירת בקמעונות״ — מכירת סחורה או בהמה שאינה מכירה בסיטונות.

 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.
) לא תחול על מכירת סחורה בחנויות. א ) ן ט  (ב) הוראת סעיף ק

 3. לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

 4. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה. האגרות המפורטות בתוספת השניה.
 (ב) האגרות ישולמו —

 (1) במכירה בקמעונות — על ידי המוכר 1
 (2) במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.

 הגדרות

 מכירת סחורה

 מכירת בהמות

 אגדות

 ע״ר 1911, תום׳ 1 מס׳ 1151, עט׳ 119
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 :!קופ בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי להנחת .שמירח ע?
ח י ס ! . נ  ד

פ העלאת אש : ו ק מ  tj בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא ב

יות הפקח י סמכו ד ק כ ו ש ב  לחקור כל אדם, לבדוק כל דבר ולהיכנס לכל מקום ש
 מוראות חוק עזר זה.

 ןצא בשוק חייב למלא אחרי הוראות הפקח.

, או להורות להרחיק, מן השוק כל אדם או כל דבר העלול לדעתו הדחקה«ז ה׳8יס  ק

 או כל אדם החולה במחלה מידבקת או הנראה לו חולה כאמור.

 מהוראות חוק עזר זה או המפריע לפקח במילוי תפקידו לפי חוק ענשים
 ולירות.

 השם

 שיעור האגרה

 10 אגורות
 25 אגורות
 100 אגורות

 3% ממחיר המכר
 1 אגורה

 2 אגורות
 5 אגורות

ר המכר  3% ממחי
 3% ממחיר המכר

 א׳״חוק עזר ליפיע (שווקים), תשכ״ב—1961״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 1)

ק:  לן ישמש כשו
 1י רחוב המנזר (שארע אל־דיר)

 תופפת שניה
 (סעיף 4)

 !זקלאית פרט לזיתים, שמן, טבק ותבואות:
 יא בסל או ביד

 ,המודמשא
נית  ^ו

 רעינים
 1יים או כבושים — לכל ק״ג

 על ק״ג
 1כל ק״ג

נקה את י!  5. מוכר י
 דעתו של הפקח,

 6. לא יבעיר אדם !•
 ובתנאים שיקבע הפקח,

 7. (א) פקח דשא
 להבטיח את מילויין של
 (ב) כל אדם הו

 8. פקח רשאי להח:
 לפגוע בבריאות הציבור

 9. העובר על הוראו
נו — קנס 00!:  עזר זה, די

 10. לחוק עזר זה ייקו

 המקום המפורט ?
 השטח הידוע בכי

 :חרות שלא פורטו בתוספת זו

ן א ע מ ד ם י ע ס ס ו ל ו  ב
 ןנמבר 1961) דאש המועצה המקומית יפיע

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 תשכ״ב, 23.11.1961 423

 בעד מכירת תוצרת
 (א) לכל משא הני
 (ב) לכל משא על

 (ג) לכל משא על !
 בעד מכירת זרעים ו
;  בעד מכירת זיתים,
 בעד מכירת שמן —
 בעד מכירת טבק —

 בעד מכירת בהמה
ד מכירת סחורות ע ב : 

.2 

.3 

.4 
•5 
.6 
.7 

 נתאשד.
 כ״ב בחשון תשכ״ב (1 בו

 (חמ 83210)

 קוב׳ז התקנות Y'tí ,1227 בכ>£?



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ט ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ל ב י ל הג ר למעלה־ ק עז  חו

,,מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
: ה  האזורית מעלה־הגליל חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — י י י נ י  י

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מעלה־הגליל !
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא

 באלה!
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלטי׳ — 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.

ט 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג ? 8 ׳  מודעי׳ י

״ שלט, בתחום המועצה אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם '* 5 ׳ ניםי  טעי

 המודעה או השלט —
ת! או  (1) כתובים עברי

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

 אותיות הלועזיות.

 י א ש  (ב) ראש המועצה ר
 (!) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה«

 (2) לסרב לתת רשיון.

 (ג) לא יינתן רשיון אס 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 עותקים 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.

ת 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.  אגרו

 (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) אגדת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגדה, כולה או מקצתה.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 חוראות חוק עזר ה אינן חלות על — תחי?ה

 (1) מודע 11 ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצח ז

! נות 2  (2) מוח! ף המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתו

 (3) שלט !!מוצג על דלת הכניסה לדירה.

.4 

ך שמירת מודעות ל כ ל ו י א יקלקל א  : יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, ל
 ות.

 דרכי פרסום
 אסורות

 דם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 דם מודעה דדך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

רת פרטים  *דם מודעה, אלא אס צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל מסי
 מודעה.

 מ המועצה חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה המודעה למסור את
 שהזמין את הדפסת המודעה,

יתראש י ו  ת רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא םמכ
ח צ ע ו מ ו ת המודעה או את השלט. י  שיון, להסיר א

 [ים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 \! המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרד,

 מועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות
 א מסירת דרישה בכתב.

 פרסום על לוח
 מודעות

 ענשים

 ךם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח מודעות.
סם מודעה על לוח מודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה לה 1 

 ופת השניה.

נו — קנם עשרים לירות, ואם היתה העבי־  :והוראות חוק עזר זה, די
 נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 אש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 |א ״חוק עזר למעלה־הגליל (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1961״. השם

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו))

 אורד בם״מ רוחב בס״מ

62 
62 
31 
31 

93 
46 
46 
23 
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 דולה
 :ינונית

 ןטנה
 עירה

 ןט׳׳ז, עמ׳ 1191.

 תשכ״ב, 23.11.1961

 5. לא יסיר אדם, ל
 מודעה, שלט או לוח מוז׳

 6. (א) לא יפרסם

 (ב) לא יפרסם :

 7. (א) לא יפרסם
ת הדפוס שבו הופסה  בי

 (ב) לדרישת ד;:
ו של האדנו  שמו ואת מענ

 8. (א) ראש המוע:
אי וי גוד לתנ י  רשיון או בנ

 (ב) לא מילא :
 המועצה להורות על הסו
 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) דאה ראש ;
) י ב ) ן ט  כאמור בסעיף ק

 9. (א) לא יפרסם 1¡
 (ב) המועצה ת1;
 אגרה בשיעור הנקוב בתו

 10. העובר על הוראה
נו — קנכ  רה נמשכת, די
 עליה הודעה בכתב מאת

 11. לחוק עזר זה ייק!

 מודעה
 מודעה
 מודעה
 מודעה

 חוקי א״י, כרד בי, פרי

ו בכטל ד  קובץ התקנות 1227, נ

1 



 תופפת שניה
 (סעיף 3 (א))

 שיעורי האגרות
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —לכל
 חודש או לחלק מחודש — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.05

 2. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח המודעות או במקום
 אחר — לכל שבוע או חלק משבוע —

 מודעה גדולה 1.50
נונית 1.00  מודעה בי
 מודעה קטנה 0.50
 מודעה זעירה 0.25

 3. שלט — לכל 70 ס״מ אורד או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל
 70 ס״מ רוחב או חלק מהם 1.50

 4. שלט המוצג בצורת כתיבה מוארת — לכל 70 ם״מ אורך או —
 אם הרוחב אורך יותר — לכל 70 ס״מ רוחב או חלק מהם 3.00

ן י ט ש נ י ל א א פ  נתאשד. ר
 ל׳ בתשרי תשכ״ב (10 באוקטובר 1961) ראש המועצה האזורית מעלה־הגליל

 (חמ 84016)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למרום־הגליל בדבר פיקוח על כלבים

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה  האזורית מדום־הגליל חוק עזר ז

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

 ״לוחית־מםפר״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ו

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרום־הגליל!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 2, (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש המוע
 צה ועל צווארו לוחית־מספר.

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

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

 הגדרות

 חובת רשיוז
 ולוחית שספר

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

 426 קובי( התקנות 1227, ט״ו בכסלו תשכ׳׳ב, 23.11.1961



 ביושר! ?ישיון
v: ותקפןו 

 אגרות

ב לטתז   סירו
 רשיון וביטולו

 כלב שסירבו :
 ?יתו ע?יו
 רשיוז או

 שבוט? הרשיון

 החוקה כלב

סת כלבי  תפי
 שאיו עליו

 רשיון
׳  והשמדתו

427 

 ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך. אישר ראש המועצה את בק
 נו האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספר.

 ד ינהל פנקס שיירשמו בו פרטיפ מלאיפ על כל כלב שניתן עליו,
 יא לראש המועצה את הפרטים האמוריט לפי דרישתו.

 לפי חוק •עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נתינתו.

 H יגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגדה של 50
 פד.

י כלבים.  |*ית לוותר על אגרת רשיון. לרועה צאן או בקר בעד שנ
 אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

:  רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון 1שניתן, במקרים אלה
) א בעל מזג פראי  ו

 גהווה סכנה לבטחון הציבור!
ם, י  (ןקים רעש שהוא מפגע לשכנ

ד ק פ  :לב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 ל
׳ או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות.  לילי, 1936 2

גד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),  .1« קיבל זריקות חיסון נ

ת האגרה ששולמה לפי .שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר א ; 

 וירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור תוך
 אורות המועצה.

(1)  ;ימתן הרשיון או היה ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)
 ךאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו על

 לבת, 1934 *. •
 למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א) (3),
 הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב
 גו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד
ו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה  c יחליט על כך, בתנאי שבעלי
 לפני זמן החלטת בית המשפט, סכום שהוא כפולת 20 אגורות

 במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 ומחסום על פיו.

 יו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספד או המוחזק שלא במת־
 \ר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואפ אי אפשר

 למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד, אלא אם לא
 ׳בעים ושמונה שעות אחרי שנמסר• המועצה רשאית להאריך את

 ימים אם נראה לה הכלב כבעל עדך.

 61, עמי 263.
.2 

 !4, עמ׳ 242.

 תשכ״ב, 23.11.1961

 3. (א) אדם הרוצד
 שתו, יתן לו, לאחר תש?
 (ב) ראש המוע
 רשיון, וכל בעל כלב ימ
 (ג) רשיון שניו

 4. (א) ראש המוע:
 אגורות בעד כל לוחית־מ
 (ב) המועצה ד>:
 עיוור יהיה פטור מתשלוו:

 5. . (א) ראש המוען:
 (1) הכלב
 (2) הכלב
 (3) הכלב
 (4) בעל ו
 דת החוק ו

בור;  הצי
 (5) הכלב
 תשט״ז—55

 (ב) ראש המוען,
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב ד
 ארבעה ימים את הכלב ל:
 (ב) היה הסירו!
, לא יושמד הכלב ( 2 ) ו  א
 כך לפי סעיף 5 לפקודת ו
 (ג) היה הסירו!
 (4) או (5) ובעל הכלב
 למאורות המועצה על כוו:
 הכלב, אלא אם בית המש!
 של עשרים ואחד יום, י,

 בעשרים ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כל:
 אלא אם הכלב קשור היט

 8. (א) כלב שאין 9:
 אפ לסעיף 7, יתפםהו שי
 לתפסו רשאי הוא להשמין׳
 (ב) כלב שנמסו
 יימצאו לו תובעיפ תוך ן!
ד שמו  התקופה האמורה ע

 י ע״ר 1936, חוס׳ 1 מם׳
 3 ק״ת 568, תשט״ז, עמי

 4 עייר 1934, תוס׳ 1 מס׳

 קובץ התקנות 1227, ט״ ו בכסלו



 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזדח, אלא לאחר
 שימציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה, וישלס למועצה 20 אגורות לכל

 יום מימי החזקתו.

נו — קנס 100 לירות, ואס היתה העבירה  ענשים 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין.

 ביטי' 10. חוק עזר למרום־הגליל (פיקוח על כלבים), תשי״ח—1958 5 — בטל.

 השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למדונדהגליל (פיקוח על כלבים), תשכ״ב—1961״.

. ו ל י ש ל  נתאשר. א
 ל׳ בתשרי תשכ״ב (10 באוקטובר 1961) ראש המועצה האזורית מדוכרהגליל

 (חמ 83944)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 5 ק״ח 767, תשי״ח, עט׳ 706.

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

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות«

 ,,ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה.

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

ן הנוגע לקרקעות, בנינים וידושות — שלוש לידות ן  (1) בעני
ן אחר — לידה אחת• י  (2) בכל ענ

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

 4. ראש המועצה דשאי 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.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1961״.

 הגדרות

 אגרת תעודה

 אגרת העתק

 הנחות ופטור
 מתשלום

 השם

י א כ ק ז ח צ  י
 ראש המועצה המקומית שדרות

 נתאשר.
 ל׳ בתשרי תשכ״ב (10 באוקטובר 1961)

 (חמ 856806)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

 428 קוב׳ו התקנות 1227, ט״ו.בכסלו תשכ״ב, 23.11,1961



 ישויות המקומיות (מם עסקים), 1945 .
 (סעיף 5)

 המועצה המקומית באר-יעקב ברגר קנס פיגורים

 »ם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 *,
 באר־יעקב שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו
 $ בשיעור של 20 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד מס

 ך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ן י י ט ש נ ט כ י  א. ל
 Ü 1961) ראש המועצה המקומית באר־יעקב

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 עמי 115.

 תיקון טעויות

 •יות (א) (תיקון), תשכ״ב—1961, שפורסם בקובץ התקנות
 :סעיף 147, ברישה, אחרי המלים ״בתחומה של המועצה״ יש

 ננין סעיף קטן זה״ צ״ל ״לעניו סעיף זה״.

ות  1ון (אספקת מים), תשכ״ב—1961׳ שפורסם בקובץ התקנ
 ויף 5, במקום הםיפה המתחילה במלים ״ישלם למועצה״ צ״ל

 ואלה:
 גור שנקבע בתוספת!

 פות בהוצאות המועצה להנחת הצינור׳ לפי היחס שבין השטח
 טחם של כל הנכסים הגובלים אותו קטע של רחוב,

 הגדול יותר.״

 ר מסמכים (תיקון), תשכ״ב—1961, שפורסמו בקובץ התקנות
 ה 5, במקום ״יש לביילו ארי צ״ל ״שיש לביילו או״.

 פקודת ד:

׳ ו ה על החלט ע ד ו  : ה

 מודיעים בזה כי בהו׳
 החליטה המועצה המקומיח
גור  ברשומות, יווםף קנם פי
 עסקים מקומי, ושלא שולט ו:

 נתאשר.
 ח׳ באלול תשכ״א (20 בארגו

 (חמ 81311)

 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 130

 בצו המועצות המק!
 1219, תשכ״ב, עמ׳ 280 —
 להוסיף ״מוסמכת המועצה״!
 בסעיף 157, במקום ״׳

 בחוק עזר לדמת־ה;
 1222, תשכ״ב, עמי 365, ב3

 ״ישלם למועצה אחת י
 (1) אגדה בשי
 (2) דמי השח
 של נכסו לבין

 הכל לפי הםכוב

 בתקנות מם הבולים •
 1223, תשכ״ב, עמ׳ 374, בתרו

 rasp התקנות 4227 ט״ו בכסלו ת׳!: ב, 23.11.1961



רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים  המהיר 40 אגו


