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 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ת בדבר טיפול בנכים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ר48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] •י, אני מתקין תקנות אלה:

, בפסקה (1), במקום  1. בתקנה 20 לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי״ד—1954 2
 ״10 ל״י״ יבוא ״25 לירות״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 שר הבטחון

 י״ז באייר תשב״ב (20 במרס 1962)
 (חט 73103)

 תיקו! תקנה 20

 ם״ח 295, ת׳שי״ט, עמי 276. ק״ת 480, תשי״ד, עט׳ 500.

 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ת בדבר אגרות בית המשפט ו  תקנ

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

 1. אחדי פרט 31 לתוספת לתקנות בית המשפט (אגרות), תשי״ז—21957, יבוא:
 ״31א. בעד יפוי כוח הניתן לעורך דין לייצוג בפני בית משפט לירה אחת.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט (אגדות) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ב—1962״.

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 ק״וו 687, ת׳&י״ז, עמי 1110 ; ק״ת 1218, תשכ״ב, עט׳ 252.

 כ״ה באייר תשכ״ב (29 במאי 1962)
 (חט 70056)

 תיקון התוספת

 השט

 1 ם״ח 233, תשי״ז, עט׳ 148.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנםה

 בתוקף סמכותי לפי,סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז צמודות למדד יוקר המחיה של
 חברת טפחות בע״מ, נושאות ריבית של 5% לשנה, בסכום כולל של חמישה עשר מיליון
 לידות שיעמדו לפדיון בשנים 1969 עד 1976 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ג
 באייר תשכ״ב (27 במאי 1962), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס
.  חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 12), תשכ״ב—1962״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 דיני מדינת יערא?, נוסח חדש 6, תשכ״א, עטי 120.

 כ״ד באייר תשכ״ב (28 במאי 1962)
 (חט 72650)

 פטור ממם
 הכנסה

 ם״ח 201, ת׳עט״!, עמי 52.

 2042 קובי! התקנות 1320, ה׳ בסיוז תשכ״ב, 7.6.1963



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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 11943 י
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948,אני מצווה לאמוד:

 1. הפקודה תחול,על הדרך ברוחב עד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 237.895—180.870 תחולת הפקודה
י י י ? ר  בקירוב על הכביש נצרת — טבריה ומסתיימת בנקודת ציון 238.205 — 181.235 בקירוב, על ע

 הכביש נצרת — טבריה, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום. במפה מספר כ/4345 הערוכה בקנה
 מידה 1:5,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה והצפון, שדרות הכרמל 1, רשות לעיי!
 חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. בהעתק המפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נצרת—טבריה, ה׳8ס
 שינוי התווי), תשכ״ב—1962״.

ן ו ל ל א א ג  י״חבאיירתשכ״ב (22במאי1962) י
. שר העבודה י  ( ז ־״ה ד ״ ט  ח )  

 1 ע״ר 1913, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40: ם׳׳ח 71, תשי״א, עמי 74.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ר2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—

 21948, אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 237.400 — 163.860 תחולת הפקודה
׳ ^ על הדרו ב ו ר י ק  בקירוב על הכביש ליד רמת־הדסה ומסתיימת בנקודת ציון 238.080 — 58.500! ב

 הכביש ליד בית־לחם הגלילית, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4342 הערוכה
 בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז חיפה והצפון, שדרות העצמאות רשות לעיי!
, ה פ מ  מס׳ 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. בהעתק ה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש רמת־הדסה—בית־ השם
 לחם הגלילית), תשכ״ב—1962״. •

ן ו ל ל א א ג  כ״דבאיירתשכ״ב (28במאי1962) י
) שר העבודה ז 5 0 5 ° ט ח ) 

 1 ע״ר 1913, תום' 1 טס׳ 1305, עמ׳ 40; ס״ח 71, תשי״א, עמ׳ 74.

 2 עייר תש״ח, ת1ס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 קוב«!,התקנות 1320, ה׳ בס י ו! תשכ״ב, 7.6.1962 2043



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תשי׳ר—1960
 צו כדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי•״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרובה״), תש״ך—
 1960/ אני מצווה כי שטח של 102 מטר מרובע הידוע כחלקה 3/ד/156 בגוש 10857 והרשום
 בלשכת רישום המקרקעין של חיפה לפי שטר מם׳ 2848 מיום 27 ביוני 1961 במקרקעין מסוג

 ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ף ס ו  כ״ג באייר תשכ״ב (27 במאי 1962) ד ב י
m שר המשפטים 1 3 מ ° ח ) 

 1 סייח 316, תש״ר, עמ׳ 92.

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
 (לפי דברי־המלך־במועצה על או־ץ־י־םראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח קרקע של 303 מטר מרובע הידוע כחלקה 149 בגוש 30080 רשום בלשכת
 רישום הקרקעות בירושלים כקרקע מסוג ״מירי״(להלן — הקרקע האמורה)!

 והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״;
 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
 ישראל, 1922—1947 *, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948, כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום הקרק

 עות בירושלים.

ף ס ו  כ״ג באייר תשכ״ב (27 במאי 1962) ד ב י
 (חימ 70131) שד המשפטים

 1 חוסי א״י, ברר גי, עמי 2738 ו־2765.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 מדוד לשלכזון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
־ אפרים מונוםון ו  צו בדבר המועצה המקומית נ

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
, אני מצווה לאמוד:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, כמקום ״המועצה  תיקו! 1. בפרט (ל״ב) בתוספת לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3
) המקומית נוה אפרים״ יבוא ״המועצה המקומית נוה אפרים מונוסון״. ב ׳ י ) ט ר  פ

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (גוה אפרים מונוםון, תיקון), השכ״כ—
 1962״.

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  כ״ובאייר תשכיב (30במאי 1962) ח
 >״ט *03¡» _ שר הפגים

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 ממי 1154, עט׳ 119.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 2, עטי 1.

 3 ק׳׳ת 369, תשי״ג, עמ׳ 1174 ; ק׳׳ת 941, תשי״ט, עמ׳ 1978.

 2044 קובץ התקנות 1320, ה׳ בפיו! תשכ״ב, 7.6.1962



 הגדרוח

 ייצור צעצועים
 מסוכנים
 ומכירתם

 הפעלת צעצועים
 מסוכנים

 בקשה למת!
 היתר

 מתן היתר
 ותנאיו

 פקיעת היתר

 אגרות היתר

 חובת אפוטרופוס

 סמכויות כניסה
 ובקורת

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

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית גדרות חוק עזר זד.:

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

 ״המועצה״ — המועצה האזורית גדרות
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 18 שנה ?

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

- לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  ״ראש המועצה״ י
 כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק
 מעסק אחד, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 3. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

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

 היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

 בעד מתן היתד תשולם למועצה אגדה של.שלוש לירות.

 לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתד או שלא בהתאם לתנאי

.4 
.5 
.6 
.7 
.8 

 ההיתר

 השם

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

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

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

 שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרות (צעצועים מסוכנים), תשכ״ב—1962״.

ן מ ס י ן ו ו י צ ־ ן  ב
 דאש המועצה האזורית גדרות

 נתאשר.
̂ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962)  י׳

 (חמ 81718)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

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

 קובץ התקנות 1320, ה׳ נסיון ת׳צב״ב, 7.6.1962 2045



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר ליהןנעם בדבר מפגעי תברואה

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

. בחוק עזר זה — r 1 "הנייי 
 ״בור שופכיך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרוט, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

 לקיבולם או לאגירתם של שופכיו, ולמעט ביב או תעלת שופכין;
 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזמ.של מקומות אחרים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזס של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות

 משותפים וכיוצא באלה!
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו

 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל ־
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר

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

 לאחר מכן{
 ״מבנה׳׳ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בודות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים׳ משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,
 קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית יקנעם!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

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

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

 למלא תפקיד של מפקח!
 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים ו

 ״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחות אחרים, וכן כל ביב
 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 חנדרת מפגע 2. ״מפגע״ —
 (1) פגם בנכסים מחמת שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקח

 אין בהם מספד מספיק של בתי כסא או שאין הם מתאימים כל צרכם ו
 (2) פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
 מבחינת גדלס, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת או משום
 שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר

 שאינו מניח את דעת המפקח« י /

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 (3) גג, תקרה או קיר שהוא לקוי, בכללו או בחלקה באופן שעלולים לחדור
 דרכו מיס, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכד משום נזק

 לבריאות), . ,
 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשד, לדעת המפקח, מזיק אוי עלול

 להזיק לבריאות >

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות.
 וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו?

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
 המפקח, לקוי, בלתי מתאים ,לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של
 הנכסים, וכן ביב, בור שופכין 'או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מז*ת
 המפקח או. שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם;

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

 (8) כיל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
t הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח 

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מיס, בור מים, מיכל,מיס, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופכין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה, גן,

 גג, סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות ז
 (10) באד, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
 או אשד, לדעת המפקח, הס נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם >

 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור איוותר, מחדיר אוויר, בור שופכין,
 תא בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן
 שאוויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם,

 או שחמרים אחדים עלולים ליפול. לתוכם >

 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור" שופכין, בית כסא, צינור. דלוחים.
 .מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן סניטרי או ביב ו

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

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח >
 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחד
 שלדעת המפקח הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו!
 (15) כל מוליך או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או

 בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכיןן
 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים, וכן כל ארובה, תריס,
 חלון, אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכםי& שהם, לדעת המפקח, בלתי
 תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות׳ טחב או דוח בבנין או

 בבנין סמוך«
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 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך הבנין ובין בסביבתו, הגורם או
 העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין ז

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות ז

 (19) מרבד, שטיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה אך בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות
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 (20) , בעל חיים המוחזק באופן שהוא׳ לדעת המפקח, מזיק לבריאות!

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

 (22) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם׳ או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

 תנאים, אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!
 (23) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות >
 (24) שטח אדמה אשר, לדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת!

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

 האוויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות?
 (27) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה

 בחוש הראייה, הריח או השמיעה, או להפריע לנוחיות הסניטרית;
 (28) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת

 האנשים הנהנים מאספקה זו!
 (29) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה

 סניטרית או מבחינה אחרת!
 (30) קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!

 (31) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום
 אחר הפונה לצד הרחוב.

 (32) כלבים שהוכנסו לבתי קפד״ לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
 ציבורייםז

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

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

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

 כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.
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 אחריות
 לסילוק

 מפגע

 הודעה לסילוק
 מפגע

 סילוק טפנע
 על־י די המועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק
 חוק העור

 שמירה
 על הנקמן

 עבירות

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

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

 שנדרשו על ידי המפקח, לסלק את המפגע.
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים

 הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.

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

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

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

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

 לחוד.

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

 8. בעל בנין שנמצאות ברדידות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק
 ולהחזיק במקום נדאה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

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

 מרבץ של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אחרת שבנכסיס ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב
 להבטיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמד העבודות
 לסלק ולבער את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו, ולנקות את המקום להנחת דעתו של

 המפקח.

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה, פרט לאשפה יבשה.

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

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

 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן,

 או פםולת כל שהיא.
 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.

 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהמ את
 הרחוב.

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

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

 ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

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

 11. (א) מסידת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם במסדה 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 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה? אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם
 הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, לפחות, הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ידאו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם הנכ־

 םים ללא כל שם או תיאור נוסף.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות
 סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתד• העבירה נמשכת, דינו—
 קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 14. חוק עזר ליקנעם (מניעת מפגעים), תשי״ד—1954 2 — בטל.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם (מפגעי תברואה), תשכ״ב—1962״.

 מסירת הודעות

 ענשים

 שמירת דינים
 אחרים

 ביטול

 השם

ר י א מ ־ ן ר ב י א  מ
 ראש המועצה המקומית יקנעס

 נתאשר.
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962)

 (חמ 831103)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ק״ת 438, תשי״ר, עמ׳ 628.

 2050 קובץ התקנות 1320, ה׳ בםיח תשכ״ב, 7.6,1962



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945

 חוק עזר לםולם־צור בדבר מם עסקים

 בתוקף, סמכותה לפי,סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 3 לפקודת ,
, מתקינה המוע:צד. האזורית םולכדצור חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לםולם־צור (מס עסקים מקומי), תש״ד—960! 3׳ (לךןלן— הח5פת החוטפת
 חוק העזר העיקרי), יבוא:

 ״תופפת
 בתוספת זו—

 ״דרגה״ — הדרגה שנקבעה על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה.

 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק המפ בלירות
 מוצרים אחרים — המעסיק עובדים שכירים —.

 עד 10 100
 11 עד 20 200
 21 עד 40 400
 41 עד 70 700

 71 ומעלה 1000
 בית מלאכה ״לתיקון אופניים או אופנועים 15

 בית מלון או פנסיון שיש בו
 עד 10 מיטות 80
 למעלה מ־10 מיטות — לכל מיטה נוספת 15

 בית קירור או מכון אבחלה לבננות 300
 בית קפה או מסעדה בדרגה —

 1 או 2 30
 3 או 4 100
300 5 

 בנק, אגודה לאשראי או סניפיהם, לרבות
 סניפיהם הנעים 100

 דיר עזים — שיש בו למעלה מ־5 ראשים —
 לכל ראש 0.50

 הובלת—
 לחם 10
 נפט בעגלה 10
 קרח בעגלה 15
 זגג 10

 חברת תעופה בין־עירונית, אשר אוירוניה י
 חונים בתחום המועצה 500

 תיאור המלאכה או העסק הטס בלירות
 אטליז לבשר או עופות 20

 אספקה או הובלה של, דלק או מיכלי גז לתחומי
- לפי מספר  ישוב מישובי המועצה י

 הישובים —
v 75 2 עד 

 3 ומעלה 150
 אספקת חשמל — לצרכנים בתחום המועצה 1000

 אספקת מים — לצרכנים בתחום המועצה,
 בכמות שנתית במ״ק —

 למעלה מ־50,000 עד 250,000 200
 למעלה «־250,000 עד 1,000,000 500

 למעלה מ־1,000,000 עד 2,000,000 1000
 למעלה מ־2,000,000 2000

 ביצוע עבודות בטרקטורים או מכונות חקלאיות
 אחרות- בתחומי ישוב מישובי המועצה —

 לפי מספר הישובים —
500 1 

 2 ומעלה 1000
 בית אריזה —

 לבננות 300
 להדרים . 500
 לירקות או פירות אחרים 500
 בית הבראה, או בית מרגוע׳ 150

 •בית חרושת, בית מלאכה או מפעל תעשיה
 לייצור —

 אריגים 150
 כלי מתכת או כלים חקלאיים 150

 1 ע״ר 1941, חוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119•

 2 ע״ר 1945תום׳ , 1 מס׳ 486i, עט׳ 115.

 3 ק״ת 1033, תש״ד, עמ׳ 1646.

 קובץ התקנות 1320, ה׳ נסיח תשב״ב, 7.6.1902 2051



 תיאור המלאכה או העסק המם בלימת
 מציג סרטים 50
 נגריה לעבודות חוץ 25

 סירות מנוע — החכרה לכל סירה 250
 סירות, למעט סירות מנוע — החכרה לכל סירה 25

 סככת מיון לתפוחי אדמה 100
 םנדלריה לעבודות חוץ 20
 פחח 10

 קבלן או קבלן משנה, בין לפי חוזה ובין באופן
 אחר, לעבודות בנין, כבישים, חריש, סיקול,
 ניקוז, ביוב, הנחת צינורות מים, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, ריצוף ועבודות כיוצא
 באלה או עבודות ציבוריות — שהיקף עבודתו

 לשנה בתחום המועצה בלירות —
 עד 5,000 50

 למעלה מ־5,000 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עך 15,000 150
 למעלה מ־15,000 עד 20,000 200

 למעלה מ־20,000 — לכל 10,000 לירות
 נוספות או חלק מהן — תוספת של 100
 קולנוע 150
 קידוח בארות 300
 שידות אוטובוסים 350

 שירות טיולים באוטובוסים או במשאיות אשר
 מכוניותיו מעלות גומעים בתחום המועצה 350

 שירות מוניות או הולכת נוסעים אשר ממניו
 תיו מעלות נוסעים בתחום המועצה 100
 שרברב 20

 תחנה למכירת דלק —
 לכל משאבה 100״

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות
 חנות —

 לדגים 20
 לחמדי בנין, כלי ברזל, עצים או מצרכים

 סניטריים 30
 לטקסטיל 20

 לירקות — ששטחה.—
 עד 12 מ״ר 10
 למעלה מ־12 מ״ר 20

 למכולת —
 שאין מוכרים בה משקאות משכרים 50
 שמוכרים בד, משקאות משכרים 70
 לנעלים 10
 לצדכי חשמל או רדיו 30

 מאפיה 150
 מגרסת חצץ, מחצבת שיש או מחצבה אחרת —

 המעסיקה עובדים שכירים —
 עד 5 250
 6 עד 10 400
 11 ומעלה 750
 מוסך 150
 מזנון 30

 מחנה נופש שיש בו —
 עד 50 מיטות 400
 למעלה מ־50 מיטות — לכל מיטה נוספת 10
 מכבסה לעבודות חוץ 30

 מכלאה לפיטום בקר שיש בה ראשי בקר —
 עד 50 100
 51 ומעלה 150
 ממגריה לעבודות חוץ 25
 מספרה 20

 מפעל לכריית זיפזיף 2000

 תחי^י? 2. תחילתו של חוק עזר זד. היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962),

 הוראות מעבי 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלומ השיעור הראשון של המס
 לשנת 1962/63, והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזד זה ברשומות! אולם כל
 סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שגת 1962/63, ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 השם 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולם־צור (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ב—
 1962״.

ע נ צ ך מ ו ר  נתאשר. ב
 י״ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962) ראש המועצה האזורית סולם־צור

 (חמ 81401)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

ח תשכ׳׳ב, 7.6.1962 סי  2052 קובץ התקנות 1320, ה׳ נ



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה בדבר שחיטת עופות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, מתקינה המועצה
 המקומית עיר־יזרעאל—עפולה חוק עזר זה

ייח גי י  !. בחוק עזר זה— י
 ״בית שחיטה״ — בית שחיטה לעופות ?

 ״עופות״ — עופות בית כגון תרנגולות, ברווזים, אווזים, יונים, עופות־גניאה ותרנגולי הודו!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב >
 ״הפקיד״ — הפקיד הוטרינרי של המועצה!

ו  ״רופא ממשלתי״ — כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 2
 ״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.

ל 8י איסור ?החזיק  2. לא יחזיק אדם, פרט למועצה, ולא ינהל בית שחיטה בתחום המועצה, אלא ע
 רשיון בכתב מאת המועצה. בית שחיטה

 3. לא ישחט אדם עופות בתחום המועצה, אלא בבית השחיטה איסור שחיטה

 4. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שחוט אלא לאחר הוצאת עופות
׳ , , , שחומים ( , _ • " 

 שנבדק על ידי פקיד או על ידי אדט שהפקיד הרשהו לכך בכתב והוטבעה על העוף החותמת
 הרשמית של בית השחיטה.

, הוצאת עופות ד ט י ח ש  5. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שהובא ל
 , מבית השחיטה

 באותו בית שחיטה, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב,מאת
 הפקיד.

ת חובתרשיח י ב 1 ם , ג ב א י ו ף1 י ת ו צ ו ט נ ו ף מ ט ןלא י ו ח ף ש ו ה ע ק , לא ע ף ו ט ע ד ט א ח ש  6. (א) לא י
 השחיטה אלא לפי רשיון בכתב לכך מאת המועצה.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על —
 (1) הרב המקומי, עובד המדינה או עובד המועצה הנכנס לבית השחיטה לשם

 מילוי תפקידו >
 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה, הנכנס לבית השחיטה

 בתוקף תפקידו ?
 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה!

 (4) כל אדם אחר שניתנה לו רשות כניסה בכתב מאת ראש המועצה.

״ ; , ה י צ < ר ז ת ! |  7. (א) המועצה רשאית — לפי שיקול דעתה — ליתן או לחדש וכן לסרב ליתן או ;
 לחדש רשיון לכל פעולה הטעונה רשיוו לפי סעיף 6 * רשיון שניתן או שחודש יצוייו בו

 היום שבו ניתן.
 (ב) בקשה למתן רשיון או לחידושו, תוגש למועצה בכתב.

 (ג) בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעתו.

 ע״ר 1040, תוס׳ 1 מס׳ 1065, עמי 191.

 קובץ התקנות 1320, ה' בסיח תשכ״ב, 7.6.1982 2053



 (ד) המבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו, שאחד מהם יודבק ברשיון
 אם יינתן.

 (ה) רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ו) בעד כל רשיון תשולם אגרה של 50 אגורות.

 . (ז) לא יינתן רשיון' לאדם שלא מלאו לו 16 שנה ושלא המציא תעודה מאת הרופא
 הממשלתי המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

 8. (א) המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע, אם בעל הרשיון —
 (1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה!
 (2) מנע או הפריע את הפקיד או אדם אחד מלמלא תפקידו בבית השחיטה

 או בסביבתו!
 (3) הפד או לא מילא הוראה של הפקיד או של אדם הפועל בשמו, שניתנה
 על פי חוק עזר זה או כל הוראה חוקית אחרת שניתנה, על ידיהם, הנוגעת

 להנהלה תקינה של בית השחיטה ולסדר הטוב גו!
 (4) נמצא סובל ממחלה •מידבקת!

 (5) גרם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו!
 (6) גרם להפרעת הסדר שבבית השחיטה.

 (ב) הפקיד רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום מחמת
 אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן (א) רשאי לערעד על כך לפני
 שר הפנים או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכך, והחלטתו תהיה סופית.

 (ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריות הפלילית של
 בעל הרשיון לפי סעיף 17.

 9. אדם הנכנס לבית השחיטה או הנמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הפקיד, מעטה נקי,
 העומד בפני מים, לפי דוגמה שאושרה על ידי הפקיד, או נעלי גומי, או גם מעטה וגם נעלי
 גומי ויכבס את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, בזמן ובאופן שיקבע הפקיד! לא יצא אדם

 את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

 10. עופות שנלקחו לבית השחיטה לשם שחיטה רשאי הפקיד לבדקם בין לפני הכנסתם
 לבית השחיטה ובין לאחר מכן, ,ואס ראה שהם חולים, רשאי הוא לאסור את שחיטתם ולצוות
 לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה׳ לו. הוצאות סילוקם של העופות או
 הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על שניהם יחד ועל

 כל אחד מהם לחוד.
 11. הפקיד רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה, ואם מצא בו חבורה או מחלה
 או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי לאכילה, רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה בו

 . כפי שיורה.
 12. לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהפקיד נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים 10 ר11.

 13. החלטת הפקיד בדבר מצבם של עופות שנשחטו או שלא נשחטו או בדבר היותם
 ראויים לאכילת בני אדם היא סופית.

 14. המביא עוף לבית השחיטה לשם שחיטה יודיע לפקיד, אם יידדש לכד, את מקום
 מוצאו של העוף.

 15. לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית השחיטה אלא בכלי רכב שאושרו על
 ידי רופא ממשלתי בכתב כמתאימים לבך.

 ביטול רשיה

 טעמה קבוע
 של הנכסים

 לבית שחיטה

 בדיקת עזפיח
 חיים

 בדיקת עופות
 שתוטים

 פיצויים

 החלטת הפקיד
 סופית

 מוצאו ש5
 ד׳עה*

 הובלתם של
 עופות

 שחוטים
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 16. המביא עוף לבית ,השחיטה לשחיטה י&לם למועצה אגרת שירותים בשיעור של 3 אגרות שירותים
 אגורות בעד כל עוף אפילו אםד.שתמ>2 הפקיד לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 14.

ם י | ׳־  17. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לידות. ענ

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (שחיטת עופות), תשכ״ב— השם
 1962״. ו

ב ו נ ב ו  נתאשר. , י. ד
 י״ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962) ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

 (חט 831019)
א ר י פ ם משד. ש י י  ח

 שר הפנים

 פקודת הרשויות המקומיות(מס עסקים), 1945
 (סעיף 5)

 הודעה על החלטת המועצה האזורית נחל־שורקבדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 •י,
 החליטה המועצה האזורית נחל שורק שלאחד תום ששה חדשים מיום פדסוס הודעה זו
 ברשומות יווסף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל סכום המגיע למועצה בעד מס

 עסקי0 מקומי ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 ההודעה על החלטת המועצה האזורית נחל שורק בדבר קנם פיגורים שפורסמה בקובץ
 התקנות 876, תשי״ט, עמ׳ 910 — בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ם ו ד ק ג ח צ  נתאשד. י
 כ״ב בניסן תשכ״ב (26 באפריל 1962) ראש המועצה האזורית נחל שורק

 (חמ 81114)
א • ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ע״ר 1945, תום׳ 1 טם׳ 1436, עט׳ 115.

 תיקון טעות
 בכללי לשכת עורכי־הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), תשכ״ב—1962,
 שפורסמו בקובץ התקנות 1311, תשכ״ב, עמי 1932, בסעיף 42, במקום ״בית המשפט״ צ״ל

 ״בית הדין״.
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