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 (תיקון מס׳ 2).

 ׳ג—196-5

 לשירות מילואים)(עולים•

 צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון), השב״ג—1963
 צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 18), תשכ״ג—1563 .׳••

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי לשירו|ת סוורות)
 תשכ״ג ־-1963 . • •

 צו לימוד חובה (שיעור השתתפות בהוצאות חינוך), תשכ״ג—1963
 צו הדרקינ! ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש תל־אביב—רמלה), משכי

 צווים בדבר: המרת מקרקעין מסוג .מתרוכה״ לסוג ,מירי׳׳
 צו שירוון בטחון (קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או

 עולות, עולינדרופאים, עולות־רופאות) (מס׳ 2), תשכ״ג-ד1963
 צו הקנייה מס׳ 687 . . , .׳

 מדור לשלטון מקומי
 צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), תשכ״ג—1963

 צו המועצות המקומיות (א) (אור־עקיבא, תיקון), תשכ״ג—3*1
 חוק עזר לבני־ברק (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ג—1963

 חוק עזרלבית־שמש (מפגעי וןברואה), תשכ׳׳ג—1963 .־•
 חוק עזר לדמידנגב (היטל סעד ונופש), תשכ״ג—1963 .

 חוק עזר לרמת־גגב (היטל עינוגים), תשכ״ג—1963
 חוק.עזר לרעננה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ג—1963
 חוק לרעננה (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1963 . . •, .

 חוק עזר לרעננה (מפגעי תברואה), תשכ״ג—1963
ד,מל9ת המועצה המקומית בית־שאן בדבר קנס.פיגורים . : 

 ;תיקון טעות



 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—1961

י ט פ ש מ ת ה ו ר י ש ם ב י ד י ק פ י ת ל ע ן ב י ב ם מ י נ מ א ר מ ב ד ו ב  צ

׳ אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(5) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—11961
 מצווה לאמור:

, אחרי  1. בסעיף 1 לצו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) ׳תשב״ב—1962 2
א: בו  פסקה (7) י

 ״(8) תפקידי הפקיד המוסמך כמשמעותו בחוק בתים משותפימ, תשב״א—
י׳.  1961 [נוסח משולב] 3

י השירות המשפטי) (תיקון), תשכ״ג— ד י ק פ ת ) ן י ד  2. לצו זה ייקרא ״צו לשכת עורכי ה
 1963״.

(21 בינואר 1963) ג  כ״ה בטבת תשכ״
 (חט 703201)

 1 ש״ח 347, תשכ׳׳א, עט׳ 178.

 2 ק״ת 1310 , תשכ״ב, עט׳ 1906

 3 ס״וו 349, ומ&ב״א, עט׳ 201.

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

ם הכנסה מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז צמודות למדד יוקר המחיה של
י  אוצר לתעשיה בע״מ, נושאות ריבית צמודה כאמור של 5% לשנה בסכום כולל של שנ
 מיליון לידות, שיעמדו לפדיון בשנת 1968 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ״ו בטבת
22 בינואר 1963), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ ) ג  תשב״

. 3 ה ס נ כ  מן המס בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס ה

ר ממס הכנסה) ימם׳ 18), תשב״ג—1963״. ו פט ) ן ו ו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ צ  2. י

 כ״ו בטבת תשכ״ג(22 בינואר 1963)
 (חש 72650)

, ת׳מט״ז, עט׳ 52. n 2011 0״ 

 2 דיני מדינת ישרא5, נוסח חרש 6, תשכ״א, עט׳ 120.

«68U1.1.U ו׳ בשבט תשכ״נ, 1411 חתקנות , r a i p 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

ל ו ב ש י א ו  ל
 שד האוצר



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ת ת ־ ח ת ם ו ר י ש י ל ל מ י ס ק ר מ כ ר ש ב ד ו כ  צ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
i : ד י מצווה לאמו , אנ  1957 ג

 1. בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכד מקסימלי לשירות סוורות),
— ו  תשכ״ב—21962

 (1) בחלק א׳— ן

 (א) בסעיף 9 (5), אחרי ״פחם״ יבוא ״וקוקס״« ו

 (ב) בסעיף 9 (6), יימחק ״לרבות קוק״.

ת נ ק ו  •״• (2) בהערות, בסעיף 2, אחדי ״גפדית״ יבוא ״פחם, ק

לתו של צו זה היא ביום ז׳ באדר א׳ תשכ״ב (11 בפברואר 1962).  2, תחי

 ,3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר!מקסימלי לשירות סוורות)
 (תיקון מס׳ 2)׳ תשכ״ג—1963״. ¡

ה ד ה ו י ־ ל ב ר א ר ש (21 בינואר 1963) י ג  כ״ה בטבת תשכ״
• שד התחבורה 1 m n מ ח ) 

 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24. ן
 ס״ת 1261, תשכ״ב, עמי 1302; ק״ת 1275, תשכ״ב, עטי 1409; ק״ת 1377, תשכ״ג, עמי 134.

 חוק לימוד חופה, תש״ט—1949

 צו..בהבר שיעורי השתתפות של המדינה ושל רשויות חינוך מקומיות
 בהוצאות חינוך ן י

יעצות , ולאחר התי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (ב) לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ג
ר: !  עם שר הפנים, אני מצווה לאמו

 !1. השתתפותה של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות! בבל אחד מהישובים שב־
 תוספת׳ בקיום מוסדות החינוך הרשמיים שבהם ניתן חינוך יסודי לילדים ולנערים הגרים
 בתחום שיפוטה של אותה רשות חינוך מקומית, תהיה לגבי תקופת שנת הלימודים תשב״ג,

  בשיעורים אלה,: ו
 שיעור .השתתפות המדינה במשכורת המודים ! 100%

נה בהוצאות אחדות \ •• 0%  שיעור השתתפות המדי
ת החינוך המקומית במשכורת המורים 0%  שיעור השתתפות רשו

 שיעור השתתפות דשות החינוד המקומית בהוצאות אחרות 100%

 2. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (שיעור השתתפות בהוצאות חינוך), תשכ״ג—1963״.

 1 פ״זז 26, תש״ט, עט׳ 287.

 קובץ התקנות 1411, ו׳ כשבט תשכ״ג, 31.1.1868



 מוסהוו
 שם הישוב שם• הישוב

 אבו אירקייק סובא
. טורעאז ש ו  אבו ג

 אבו סגאן שייבה של העמק
 אבו קריגאת •אלזלאמ טייבה של השרון

 אום אלסחם טירת בגי סעב

 איכםאל יאנוח

 איכסיפה אבו ארביעה יפיע (יאפת אלגאםרה)

 באקה אל־גדבייה ירושלים (לגבי ביה״ם לילדים ערביים
ת ספאפא) י  בועיינה ג

 ביעגה ירכא

 ביד אלסיכה כאבול

 בית ג׳ן כוכב אבו אלחייגיא

 ברטעה כיסדא

 ג׳ודיידה כפר ברה
 ג׳ולים כפר יאסיף

 ג׳ורדיה כפר כמא
 גוש חלב (ג׳יש) כפר כגא

יסד אלזרקא כפר מיסד  ג׳
דא י ביה״ס כפר מנ ב ג ל ) ן ו ת ע  מועצה אזורית ג

 מזרעה) כפר סומייע
 ג׳ת (מחוז חיפה) כפר קאסם

 ג׳ת (מחוז הצפון) כפר קרע

 דאלית אלכרמל לוד (לגבי ביה״ס לילדים ערביים)
 דבורייה

 דחי מגאר
ם מ כ ל  דייר אלאםז־ מגיד א

 דייר חגא מוסמוס
 דגון מועאויה

 מוקייבלה
 אל הוזייל

 מושיירפה
 אל הוזייל

 מועצה אזורית הרי יהודה
 מייסר

 מכר
ן ראפה)  (לגבי ביה״מ עי

 ואדי חמאם מעיליא
י ביה״ס מועצה אזורית מרום הגליל ב לג ) ן ו ל בו  מועצה אזורית ז

 איבטין) (לגבי ביה״ס דיחאניה)
 זלפה משהד

 חורפייש נחף
 חיפה (לגבי בתיה״ס לילדים ערביים ניין

 ״אחוד. ו״נור״) •נצרת

 קובץ התקנות 1411, ז׳ בשבט תשה״ג, 31.1.1963



 «3¡ מישונ שט.הישו?

 ערב אלכעבייה \
ג  ערב אלמזארי

 ערב אלסואעד ממניה, ראס עלי
 יאלח׳ואלד !

 ערב אלסאידה אום אלגנמ
 ערב אלסעאידה מנשית זבדה

 ערב אלסעדייה ו
 ערב אלעזאזמה ו
 ערב אלשיבלי !
 ערערה ו

י ; ״ \ 1 :  .פםוטה '
 פקיעין (בוקייעד.)

 פדיידיס ו

 קלנסוה ־ .. י
.  ראמה ו
 רומאנת : י -.

 דיינה ו •
 רמלה (לגבי ביה״ס לילדים ערביים)

. •;׳-.' ׳ 1 ג . ע  ש

 שפרעם (שפא עמר)

 תל־אביב־יפו (לגבי ביה״ס ״חסן ערפה״
 חמרה של העמק

׳ ׳ " . ' . " . • ל עכו 1 •  תמרה ש
 תרשיחא }

ן ב א א ב א ! 
ו החינוך והתרבות ר  ש

 םאג׳ור
 םאלם
 סולם
 םכנין

 סנדלד.

 עארה
 עבלין
 עוזייר

 עיילבון
 עילוט

 עין אלאסד
 עין מאהל
 עין סהלה

 ׳עיספיה
 עכברה

י ביה״ס לילדים ערביים) ב ג ל ) ו כ  ע
 עראבה (עראבת אלבטוף)

ם אמי ו ׳ ג  ערבאל
 ערב אלגריפאת

 ערב אלהיב אבו סיאח
 ערב אלהיב פרוש רומאנה ,

 ערב אלזבידאת
 ערב אלחג׳אג׳דה

 ערב אלחוג׳ראת אלביר אלמכסור
 ערב אלחוג׳יראת אלזהדה

 ערב אלחלף

 כ״ה בטבת תשכ״ג(21 בינואר 1963)
 >חמ 78507)

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברז|ל (הגנה ופיתוח), 1943
 (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-

, ו : י ד  21948, אני מצווה לאמו

 1 עייר 1043, תום׳.1 מם׳ 1:305, עמ׳ 40 : ט׳׳ח 71, תשי״א, עט׳ 74.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תופ׳ א׳ טס׳ 2, עט׳ 1.

 קובי! התסנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1963



 .1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב ?נד 40 מטר המתחילה בנקודת ציון 160.620—129.260
 בקירוב על הכביש צומת חולון ומסתיימת בנקודת ציון 147.120 — 139.450 בקירוב, על
 הכביש לירושלים המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4550, הערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז תל־אביב והמרכז, רחוב הרצל
 180, תל אביב, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

-  3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש תל־אביב י
 רמלה), תשכ״ג—1963״.

rnipbn תוווית 
 ע? הדרך

 רשות ?ע״ז
 בהעתק המפה

 . העט

ן ו ל ל א א ג  י
 שד העבודה

 י״ט בטבת תשכ״ג(15 בינואר 1963)
 (חמ 75050)

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

ת(המרת ״מתדוכד.״), תש״ך— י הקרקעו נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
, אני מצווה כי שטח של 604 מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים כחלקה 223 בגוש  1960 ג
 11194 והרשומים בלשכת רישום המקרקעין של חיפה לפי שטר מס׳ 5348 מיום 10 בדצמבר
 1945 במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה

 בהתאם לכד,

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

(21 בינואר 1963) ג  כ״ה בטבת תשכ״
 (דומ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ד, עט׳ 02.

960i—חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״, )תש״ך 
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרובה״ לסוג ״מירי״

המרת ״מתרוכה״), תש״ך— ת( ני הקרקעו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
ן הידועים כחלקה 69 בגוש , אני מצווה כי שטח של 238 מטר מרובע מתוך המקרקעי  1960 ג
 שומה 30037 (כרך 91 דף 134) והרשום בלשכת רישום המקרקעין של ירושלים לפי שטר מס׳
 2032 מיום 18 בדצמבר 1957 במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״

 ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך.

ף ס ו  ד ב י
 שר המשפטים

(21 בינואר 1963) ג  כ״ה בטבת תשכ״
 (חמ 70130)

 1 ם״ח 316, תש״ד, עט׳ 92.

 936 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״נ, 31.1.1963



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), תש״ר—1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכח״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני מקרקעות(המרת ״מתרוכוד), תש״ך—
 1960 אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים מלשכת רישום המקרקעין
 של תל־אביב־יפו, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין מסוג! ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך, ן

 תופפת
 השטח במטרים פטפר תאריו
 החלקה הגוש מרובעים השטר השטר

14.4.1958 8100 85 6111 645 
14.4.1958 8100 180 6111 646 

ף ס ו  !דב י
 שד המשפטים

 כ״ה בטבת תשכ״ג(21 בינואר 1963)
 (חט 70130)

 ס׳׳ח 816, תש״ד, עפ׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרופה״), ווש״ר—1960

 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסווג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״),
 תש״ך—1960 *, אני מצווה בי אותם השטחים מתוך המקרקעין כמפורט בהודעות שפורסמו
/ בהמשך לצווים באמור להלן בטור בי, בפי  בילקוטי הפרסומים שצויינו להלן בטור א
 שתוארו בתשריטים שהוזכרו בהודעות האמורות — והרשומים! כסוג ״מתדובה״ יומרו

 למקרקעין מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכות רישום המקרקעין בהתאם לכך.

 טור א׳ טור ב׳

 807, תשכ״א׳ עמ׳ 387 צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)
 (מסילות ברזל — מם׳ 18), תשב״א—1960.

 809, תשכ״א, עמ׳ 447 .צו הדרבים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)
 (מסילות ברזל — מם׳ 17), תשכ״א—1960.

• ף ס ו י ג י ד  ב״ה בטבת תשכ״ג(21 בינואר 1963) !
 >חט 70130) ^וד המשפטים

 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשנ״ג, 31.1.1863



 חוק שירות בטחון, תשי״ט-־1959 ןנוסח משולב]
ם : י א ו ל י ת מ ו ר י ש ל " ו ר א י ד ת ס ו ר י ש ם, •לבדיקות, ל ת לרישו ו ב צ י י ת ר ה ב ד ו ב  צ

ם י י ל ל עו  ש

) לחוק שירות בטחון, תשי״ט— ב  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (א), 4 (א), 9 ד19(
ר:  1959 [נוסח משולב] *, אגי מצווה לאמו

 ה 1. כצו ז  הגדרות .
 (!) ״יוצא־צבא״ -~ אזרח ישראלי או תושב קבוע, שהגיע לארץ כעולה אחדי ח׳

1 באוקטובר 1949)« ) י  בתשרי תש״
 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ג (28 במרס 1933) ובין כ״ט
 ׳ באדר תש״ה (14 במרס 1945), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שידות

 סדיר בצבא־הגנה לישראל %
 (ב) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ו (24 במרס 1936) ובין כ״ט
 באדר תש״ה (14 במרס 1945), שני התאריכים בכלל׳ שטרם שירתה
 שידות סדיר בצבא־הגנד. לישראל׳ להוציא אשד. נשואה או אם לילד או

t אשד. הרה 
 (ג) גבר שהוא מורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה על פי פקודת
ן יא׳ בניסן תרפ״ד (5  המתעסקים ברפואה, 1947 ׳־, שנולד בתקופה שבי
 באפריל 1924) ובין כ״ט באדר תדצ״ג (27 במרס 1933), שני התאריכים

 בכלל, שטרם שירת שידות סדיר בצבא־הגנה לישראל ן
 (ד) אשד. שהיא מורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על פי
 פקודת המתעמקים ברפואה׳ 1947׳ שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן
(23 במרס 1936), שני ו  תדפ״ד (5 באפריל 1924) ובין כ״ט באדר תרצ״
 התאריכים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל•

 להוציא אשה נשואה או אם לילד או אשד. הרה ו
: ה  (3) ״חייב שירות מילואים״ — ׳יוצא־צבא שהוא אחד מאל

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ג (8 באפריל 1913) ובין כ״ט
י התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות  באדר תרצ״ג (27 במרס 1933), שנ

 שירות סדיר לפי פסקה 2 (ג)«
ן א׳ בניסן תרצ״ו (24 במרס 1936)  (ב) אשה נשואה שנולדה בתקופה שבי
 ובין כ״ט באדר תש״ה (14 במרס 1945), שני התאריכים בכלל׳ להוציא

 אשה הרה או אם לילד,
 (ג) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ח (22 במרס 1928) ובין כ״ט
 באדר תרצ״ו (23 במרס 1936), שני התאריכים בכלל׳ ואינה חייבת

 שירות סדיר לפי פסקה (2) (ד), להוציא אשה הרה או אם לילד.

יב שידות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזד. להתייצב לרישום  התייצבות 2. כל חי
 ולבדיחת ולבדיקות רפואיות ואחרות, לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות בלוח של־
נם ימי מנוחה, בשעות שבין 08.00 — ל־12.00׳ לא יאוחד משלושה חדשים ת הלן, בימים שאי ע י ב  5שה ?

 גושר ?שירות , _ _
תו ארצה. י עלי ד. י  בטח״ י מתאי

 1 םי״ח 296, תשי״ט, עט׳ 286.

 ״ ע״ר 1047, תוכ׳ 1 מס׳ 1037, עמ׳ 262.

 938 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1963



יצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב התייצבות  3. מי שהתי
ת ו ר י ש ר י או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע כאמו ר.  לשירות סדי

: : ׳'.; מילואים ; י ״  בסעיף ^

אה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות השפ קרי ) ן ו  4. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטח
 מילואים) (עולים, עולות, עוליס־דופאים׳ עולות־רופאות) (מס׳ 2), תשכ״ג—1963״.

ח ו  ל

•  ירושלים לשכת הגיוס, רח׳ רש״י 103 (שכ׳ מקור ברוך). ו
ן י קולנוע ״נגה״). ״ ע ) 1 ה י ר ו פ ׳ ח פו לשכת הגיוס, ר  תל־אבמדי

 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ עומר־אל־כיאמ מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).
׳  פתודתקוד. לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה. •: ן
 טבריה לשכת הגיוס׳ רח׳ נצרת, מול העיריה. • ו .

.!- .. . ושם22 ־ ד י ׳ רח ס, ו י ג  באד־שבע לשכתה

ב י ן נ ו ר ה ר 1963) ! א א ו נ י ב 6 ) ג ״ כ ש  י׳ בטבת ת
ךקך  .(חט 73021) 1 פ

 פקודת המסחר עם האויב, 1939

 צו הקנייה מם׳ 687

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

. ר: ן י מצווה לאמו  אלי ובתוקף שאד סמבויותי אנ

 1. צו הקנייה מס׳ 97 מיום 2.7.1943 שפורסם בעתון הרשמ? מס׳ 1275 מיום 8.7.1943,
 יבוטל במידה שהוא חל על 53 מתוך 72 חלקים מרכושו של סלומון בלטרמן מאנטוורפן,
באשר החלקים הנ״ל מגיעים לבילד. בלטרמן, להנרי בלטרמן,| לז׳אק בלטדמן, ולאברהם 1 

ה שטלמן, נחמי  יצחק (איזאק) שטלמן, יחיאל שטלמן, לאה גרינפלד׳ מסה בלטרמן, יעקב.
ר יורשי פאני בלטדמן, נשואה שטלמן (מס׳ סידורי 2), לפי צווי ו ת ב ן מ ל ט  :הלנה דורותיה ש

 ירושה. ו

 2. תחילתו של צו זה היא ביום י״ט בטבת תשכ״ג(15 בינואר! 1963).

 י״ט בטבת תשכ״ג(15 בינואר 1963) !
ן ש ־ ט ד ו ה ק ד ו ^ ו  (חמ 72010) י

 הממונה על. רכוש האויב

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1 מס׳ 923, עמ׳ 79.

 י2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1963 939



מי ן מקו  מדוד לשלטו

 3. סעיף 13 לצו העיקרי — בטל.

) — בטל. ד ) ן ט  4. בסעיף 25 לצו העיקרי׳ סעיף ק

א: בו  5. בתוספת לצו העיקרי, לאחד פריט (מ) י

 עירית פתח־תקוה 6
 המועצה המקומית גני־תקוה 1
 המועצה המקומית יהוד 1
 המועצה המקומית ראש־העין ° 1

 המועצה המקומית נוה־אפרים
 מונוסון 1
 המועצה המקומית כפר־קאסם 1
 המועצה האזורית מפעלות־אפק 1

 המועצה האזורית מודיעים 1״

 ״(יח) איגוד עדים אזור פתח־
 תקוה (שירותי כבאות)

 תיקו! סעיו* 7

 חוק! איגודי ערים, תשט״ו—1955

 צו בדבר הקמת איגודי ערים לשירותי כבאות

, וסעיף 13 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 ג
ר: , אני מצווה לאמו  שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 2

(להלן — הצו העיקרי), 3  1. בסעיף 7 לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכ״א—1961
א: בו ) י ד ) ן ט  במקום סעיף ק

 ״(ד) רוב חברי המועצה בהרכבה המלא מהווים מנין חוקי בישיבותיה״.

א: בו  החלפת סעיו<12 2, במקום סעיף 12 לצו העיקרי י

 ״מילוי מקומית 12. (א) חדל חבר מועצה מלכהן׳ תבחר הרשות המקומית חבר אחר
 פנויים

 במקומו.
 (ב) אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה

 של המועצה או את פעלותיה׳ או לגדוע מהן באיזה אופן שהוא.״

 ביטול
 םעיר 13

 ביטול
 סעי1* 25 (ד)

 הוספת
 פריט (יח<

 השם 6. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

1 בינואר 1963) ) ג  ה׳ בטבת תשכ״
 (חמ 76533)

 1 ם״ח 176, תשט׳׳ו, עט׳ 48.

 2 ם״ח 290, תשי״ט, עמי 199.

 3 ק״ת 1157, תשכ״א, עמ׳ 1918.

 940 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשב״נ, 31.1.1963



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
א ג ב י ק ע ־ ר ו ת א י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ח ו ב  צ

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

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א־319504, .במקום פרט (ט)
א: ! בו  י

 ״(ט) המועצה המקומית אור־עקיבא.
״ג(15 ביולי 1953). ן : ג׳ באב תשי  תאריך הקמתה

עצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל)  תחום המו
! ! 10628,10622,10621,10618 :  ג ו ש י ם

. : 5 עד 17 בגוש 10200 ! ו  ח ל ק ו ת
 1 עד 24 בגוש 10199 !

 3 בגוש 10629 הנמצאת מערבית לכביש חיפה־|-תל־אביב״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (אור־עקיבא׳ תיקון), תשכ״ג—1963״.־

א ר י פ ה ש ש ו ם מ  י״ט בטבת תשכ״ג(15 בינואר1963) ח י י
פ י ) ו שר הפנ 8 0 מ ״ ח ) 

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

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ת 127, תשי״א, עט׳ 178 ; ק״ת 1178, חשכ״א, עט׳ 2438.

 פקודת העיריות, 1934 1
 חוק עזר לבני־ברק בדבר אספקת מיט

דית בני־ , מהקינה מועצת עי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
: ה  ברק חוק עזר ז

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לבני־בדק (אספקת מים), תשכ״א—21961 (להלן — חוק העזר
 העיקרי) — 1
א: ! בו  (1) במקום הגדרת ״מנהל״ י

הל״ — מנהל מפעל מים של העיריה, לרבות פקיד אחר, שנתמנה לענין מנ ״  ״
 חוק עזר זה על ידי העיריה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם״ ז

 (2) ההגדרה ״רשיון שרברב״ תימחק. !

-!•בטלים. ף2 של חוק העזר העיקרי  2. סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) לסעי

, ו 1 , ט  3. סעיף 21 לחוק העזר חעיקדי _ ב

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 טם׳ 414, עט׳ 1.

 2 ה׳׳ח 1122, תשכ׳׳א, עט׳ 1814.

 קובץ התקנות 1411, 1׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1963



 תיקון.התוספת 4. בתוספת לחוק העזר העיקרי —

 (1) פריט 1 — בטל.

בוא:  (2) במקום פריט 2 י
ת פרטית (סעיף 3 (ג) (1)) : ש  ״2. אגרת חיבור ד

 בעד חיבור —

 (א) לבנין בן קומה אחת 76.25

 (ב) לכל קומה נוספת או לכל בנין נוסף באותו מגרש
 הקשור לאותו חיבור 25.30״.

א: בו  (3) במקום פריט 3 י
 ״3. אגרת הנחת צינורות (סעיף 5) לפי שטח הנכס —

 לכל מ״ר —.1
 נוסף לכך לכל מ״ר בנוי בכל קומה 1.25״.

א: בו  (4) בפריט 9, במקום פסקה 8 י
 ״8. מים לבניה — לכל מ״ק 0.25״.

 (5) פריט 11— בטל.

 השט 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבני־ברק (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ג—1963״.

ץ י ב ו נ ו ד ה  נתאשר. ר׳ א
 כ״ג בכסלו תשכ״ג(19 בדצמבר 1962) ראש עירית בני־־ברק

 (חט 862004)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לבית־שמש בדבר מפגעי תברואה

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

 ״נדיות 1. בחוק עזר זה —
ך — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולס או לאגידתמ י פכ  ״בור שו
 של צואה, דלוחים׳ שפכים או כל פסולת של נוזלים אחדים, לרבות כל סוג של בור
י אבן, לבנים או כל חומר אחר׳ ולרבות ביב ו ת קיבול אחר הבנ  רקב׳ בול חלחול או בי

 או תעלה!
!  ״ביב״ — ביב פרטי וביב ציבורי

 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחר, או לניקוזם של קבוצה של
 בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד, או לניקוז ם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים
 שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל ביב ציבורי, וכולל אביזרי

 הביוב, מחסומים ותאי בקרה!

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 11.9.

 942 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1963



 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואיס, דלוחים, שופכין: או כל פסולת של נוזלים
 אחרים, לרבות אביזרי ביוב, מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם ולמעט ביב פרטי ו

 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים, הצי־
 : נורות ואביזריהם בפנים הבניין- ומחוצה לו וכן המחסומים ו1זאי:הבקרה בביב/ בורות
ן ולחימום מים וכן מערבת אספקת המים על כליה,  שופכין, ולרבות מיתקן לחימום הבני

 צינודותיד. ואביזריה > ו
או שהיה מקבלה או היה : ם,  ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסי
 זכאי לקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או
.הבעל הרשום, לרבות שוכר ו נ נ  כבא־כוח, בין שהוא הבעל ה.רשום של הנכסים ובין שאי

 : אן שוכר משנה"ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש,שןנים!

 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל. או מבנדרחוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או בל חלק
ה ובין י תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנ  מהם על כל מיתקניהם׳ לרבות מיתקנ

 שהם מצויים בסביבתו« ו
ה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה  ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם הי

 לאחד זמן« ! י
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בית־שמש! ו

ד אליו בכו|ב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש: המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי
ר זה, כולו או מקצתן* י ו  עז

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר. או בכל אופן אחר, למעט
' . . . ׳ . ם הגר בבית-מלון: או בפנסיון) ״ _ ! ד . א ; 

 ״מפקח״ — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה׳ מהנדס תברואה של
 המועצה או כל פקיד אחר של המועצה שנתמנה על ידיה למלא תפקיד של המפקח׳
י המנהל הכללי של משרד הבריאות כמשמעותו בפקודת בריאות ד י ' ל  שהוסמך:לכך ע

, או על ידי המיופה כוח על ידו > ן  העם, 1940 2
 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנדים, בין ציבוריים ובין פרטיים( .

ך — לרבות סעיפי תעלת שופכין, תאי בקרה וכן! כל ביב שאינו ביב כמש־ י פכ  ״תעלת שו
 מעותו בחוק עזר זה ו !
 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות. !

 2. ״מפגע״— . ו •
 (1) העדר בתי כסא במספר, מספיק ומטיפום .מאושר, בנכסים המשמשים

 למגורים או לעסק או למטרה ציבורית!
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים

 \ למגורים או לעסק או למטרה ציבורית« ן י
 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת או מפתן,
 1. מזחילה׳ ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או
 בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת

ןאו בבנין סמוך(  ]המפקח יש בכך משום נזק לבריאות אם בבנין עצמו
 (4) החזקת נכסים בצורה אשר היא, לדעתו של המפקח, מזיקה לבריאות׳ או

 עלולה להזיק לבריאות ן !
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר היא, לדעתו של המפקח, עלולה להזיק

 לבריאות וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות>

 2 ע״ר 1910, תופ׳ 1 מם׳ 1085, עט׳ 191. !
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ן או ביב פרטי שהוא, לדעתו של המפקח, לקוי, אינו מתאים  (6) בור.שופכי
 לתכליתו או אינו מספיק לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה
, או שלא לפי  או חלק ממנו שהוקמו ללא רשיון, לפי פקודת בנין עדים, 1936 3
  תנאי הרשיון, ואשר הם, לדעתו של המפקח׳ לקויים או אינם מתאימים לתכלי

 תם וכן העדר בור שופכין או ביב פרטי בנכסים;
 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום

 או שמחסומה אינו מטיפוס מאושר או שאינו, לדעת המפקח, קבוע כהלכה!
ן או  (8) כל סעיף או צינור של שופכין, צואה ודלוחימ שנקבע בתוך הבני

 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
ת כסא, אסלה,  (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בי
 משתנה, בור שופכין, ביב, בור פסולת׳ פח אשפה׳ גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או שהם׳ לדעת המפקח, עלולים להזיק לבריאות!
 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר הם,
 לדעת המפקח, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם, או להת

 פתחות יתושים בהם!
 (11) תא בקרה של בור שופכין או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה
 ברזל או בטון, לא חדירים ומטיפוס מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות

 יתושים בהם«
 (12) צינור שופכין, צינור דלוחים, צינור אוורור׳ בור שופכין, תא בקרה, כוך
 או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים באופן שגזים או נוזלים

 שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!
ור דלוחים, אסלה נ  (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב׳ צינור שופכין׳ צי

 או של כל צינור, מחסום או אביזר במיתקן תברואה!
 (14) השימוש בצינור גשם כצינור שופכין או דלוחים, או שפיכת כל נוזל אחר

 דרך צינור גשם!
 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשיר, במישרין או בעקיפין, עם כל ביב,

ן!  צינור שופכין, צינור דלוחים או תעלת שופכי
 (16) הצטברות חומר כלשהו, בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר היא׳ לדעת

 המפקח, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!
 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של כלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת, אשר הם, לדעת המפקח, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!
 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין׳ לדעת המפקח, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה מדי, או שהיא פולטת עשן באופן

 שלדעת המפקח, גורם נזק לבריאות«
 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין שהוא משמש
 לתכלית אחרת ואשד, לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את המרי הדלק שבתוכו
 וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק

 לבריאות!
 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים, או

ן או דירה באופן אשר, לדעת המפקח, מזיק לבריאות ז  בחצר, מכל קומת בני

 ע״ר 1036, תום׳ 1 מם׳ ©58, עמ׳ 153.
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ד ח ו מ  (21) בית חרושת, בית מלאבד״ מקום עבודה או מחקן מכל סוג שהוא ה
 קיס במצב לא נקי או שהצפיפות בהם עלולה, ל1דעת המפקח, לגרום נזק

 לבריאות! ן
 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה ב|בית חרושת, בית מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג, שהם, לדעת המפקח, גורמים או עלולים לגרום נזק

 לבריאות! ו
 (23) החזקת בעלי חיים באופן אשר׳ לדעת המפקח• מזיק או עלול להזיק

 לבריאות! יו
 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים וש־

 רצים אחדים בו, או להתפתחותם! ן

 (25) שטח אדמה שלדעת המפקח אינו גדור במידה ^םפקת המשמש או עלול
 לשמש להצטברות אשפה או פסולת! |

 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
 שהוא והגורמים או עלולים לגרוס לתקלה לעובדים ושבים!

 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות, שלדעתו שלן המפקח, עלולים להזיק
 לבריאות! !

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או בהספקת חמים, אר הפרעה בהחזקתו
ת! ו אי  היעילה של הנכס, מבחינה תבדו

 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים!להשקאה.

ן זריחת החמה ובין שקיעתה לשם סמכויות  3. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי
ח ק פ מ ' ה | ע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. •  סילוק כל מפג

 (ב) המפקח רשאי, כתום 24 שעות ממתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו,
 לבדוק בל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר ואם ימצא צורך בכך, רשאי הוא לגלות כל
די עובדי המועצה. לא מצא פגם בביב,  ביב, או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו או על י
 בצינור או במיתקן התברואה, עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה וכל נזק
 שנגרם כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידו על ודובון המועצה. מצא פגם
 כאמור יתן לבעל הנכס או למחזיק הנכס, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה

 ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע. ו

,<קי מי חייב ד ח ע  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע לזכותו לדרוש ס
, בסילוק מפגע  , , , ך

גד אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר  נ
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על 1 ידי המפקח׳ לסלק את

 המפגע. ו
׳  (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכאים עצמו, במיתקני התב
ו נהנים  רואה שבו או מדבר כל שהוא בנכסים או י בסביבתם אשד בו פ|שתמשימ או ממנ
 רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם בעל הנכסים נעדר מן
 הארץ או אם אי אפשר למצוא אותו או את בא־כוחו, חייב המחזוק באותם הנכסים, לאחר

 שנדרש על ידי המפקח בכתב, לסלק את המפגע. |
 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה׳ חייביםןהס, כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע׳ יהיה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד. • • • :1 . • • י • •
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 5. (א) המפקח 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. . י

 (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
 קטן (א).

 (ג) החייב בסילוק המפגע, שקיבל הודעה על כד כאמור׳ חייב לקייפ את תנאי
 ההודעה לכל פרטיה.

יב לסלק מפגע את דרישות המפקח לפי סעיף 5 או ביצע עבודה, מדר  6. לא קיים החי
 עבודות המפורטות בסעיף 5 שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה, רשאית המועצה לבצע
 את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם או מאותם

 אנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

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

 8. בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב׳ לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להד־
 ביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 9. (א) בעל נכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעתו של המפקח, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או

 אשפה אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.

יב לה־  (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה׳ חפירה, חציבה וכיוצא באלה חי
 קיט בית כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע המפקח, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב לאחר גמר העבודות לבער ולסלק
 כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו, ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת

 המפקח.

 10. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידיו של האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה׳ לידי
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדמ בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה אליו  אחד מבנ
 בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
י עתונים׳ לפחות,  המקומות האמורים או על הנכם שבי דנה ההודעה או נתפרסמה בשנ

 הנפוצים בתחום המועצה.

 (ב) הודעה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ידאו אותה
 כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים, ללא

 כל שם או תיאור נוסף.

 11. (א) לא יפריע אדם למפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה.
 (ב) לא יכניס אדם שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה.

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברשות הרבים׳ במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל

 מקום שאינו מיועד לצורך זה.
 (ה) לא ירק אדם ברחוב או במ?ום ציבורי.

 הודעה 5סיל.וק
 מפגע

 םי5וק המפגע
 ע5 ידי המועצה

 הח?טת
 המפקח

 הדבקת העתק,
 חוק העזר

 שמירה ע5
 ה;קיו!

 מסירת הודעות

 עבירות
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ץ  (0 לא ישים אדם נייר, אשפה, נוצות או כל פסולת אחלת בלשות הרבים או בבנ
 ציבורי. .. .• ו •

 :"׳?::: (ז) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים:ולזל•׳יניח למים או לנוזלים
 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים.

 (ח) לא ישים אדם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומד חד, אבן,,חול,
* ו ח  ברזל, עץ׳ גרוטאות או חומר בניד. בל ש

ת בעלי חיים או חלקיהן  (ט) לא ישליך אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלו
 או פסולת מזון כל שהיא. . י • • י

 (י) לא ירחץ אדם כלי רכב ברשות הרבים. !
לא ינבור אלם ולא יחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קובול אחרים לאשפה.  (יא) '

 (יב) לא יחלוב אדם בהמות בית ברחוב. 1
 (יג) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו בדי לזהם את הרחוב.

 (יד) לא ישחט אדם בעל חיים ולא ימרוט נוצותיו ברשות מרבים, בחצד או. בחדר
 מדרגות או על גג מבנה. ן

 12. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו—קנם 100 לירות ואם עבד על הודאות
נו —  סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה מעבירה נמשכת, די
 קנס נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת

י  ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין. ו

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־־שמש (מפגעי תברואה)!, תשכ״ג—1963״.

ן ם נ י מ ח נ  נתאשר. מ
 י״ד בכסלו תשפ״ג(11 בדצמבר 1962) ראש המועצה המקומית בית־שמש

 (חמ 814508) ׳ 1
א ו ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

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

 י חוק,׳עזר לרמת־נגג כדבר היטל פעד ונופש

׳ וחוק הרשויות  : בתוקף;סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,! 11941
דגגב חוק , מתקינה המועצה האזורית רמו  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

: ו ה  עזר ז

 1. בחוק עזר זה — •
ו  ״היטל״ — היטל סעד ונופש ? י

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

! t השגת רווחים 

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

 ־ ס״ו־ו 291, ת׳עי״ט, עמ׳ 215. ן

 ג!וגץ ו1וו&נות 1411, ו׳ ב׳^גט ת?יכ״ג, 31.1.1983



 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה ז
גב > דנ  ,,המועצה״ — המועצה האזורית רמו

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

 ״שירות״ —
 (1) אכסון וכן אוכל ושתיה לצריכה במקום נתינתם ז

ו דמי כניסה לשם קבלת אוכל ושתיה כאמור — גם  (2) במוסד שגובים ג
 רשות הכניסה למוסד!

 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן
.  של ספורט.

 בעל מוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —

 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות בדורות •,

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.

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

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

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

 5. (א) ראש המועצה רשאי לחייב בעל מוסד׳ בהודעה בכתב —

 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב,•

ו!  (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותי

 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

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

 6. ערר לסי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות חמקו־
, לא יאוחר מהיום י ועדת ערר), תש״ך—1960 3  מיות (היטל סעד ונופש) (סדרי הדין בפנ
 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה או על תביעת המועצה

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

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

. צתו  את בי
 (ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו׳ בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל מוסד׳ וכן קופאי
 או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספר חשבונות

 ההיטל
 לשיעורו

 הצגת הורעח

 חשבונות

 חובה להגיש
 חשבונות ולנהל

 פנקסים

 ערר

 סמכויות
 המפקח

 ק״ת 074, תש״ד, עט׳ 508.
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 או מםמד אחד שברשותו, או כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זד.
 או כדי לאפשר את ביצועו! כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון או קבלה שקיבל

 מבעל מוסד׳ וכן כל ידיעה הדרושה כאמור. ן

:  8. ! מי שעשה אחת מאלה
ה! ן  (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר ז

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

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

נו — קנס 500 לירוחם ! •  די

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב (היטל סעד ונופש), תשכ״ג—1963״.

 תופפונ ראשינו!
 (סעיף 2)

ל ט י ה י ה ר ו ע י  ש

 פטור
 פטור \

 5% 'מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות.
 7,5% מהתמורה! המשתלמת בעד כל

 שידות.
 .10% מהתמורה 1 המשתלמת בעד כל

.  שירות. ו

 במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת משקאות
 קלים

 במוסד שדרגתו 1
 במוסד שדרגתו 2
 במוסד שדרגתו 3

 במוסד שדרגתו 4

! ו י ! שנ ו פ פ ו  ת

 (סעיף 3)

ה ע ד ו  ה

פש ו נ ד ו ע ל ס ט י  ה

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשייט—1959, מקבל שירות
יב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת ן השירות, סכום השווה  במוסד חי
גב (היטל סעד נ  להיטל שבעל המוסד חייב לגבותו עקב השידות, לפי חוק עזרןלרמת־

 ונופש)׳ תשכ״ג—1963׳ והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוחןעל המחירים.

ר ו ר ה ד ד ו ה  י
 ראש המועצה האזורית רמת־נגב

 נתאשר.
 י״ד בכסלו תשכ״ג(11 בדצמבר 1962)

 (דומ 854608)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

מ. 11*1, .ו׳ ג¥נ>ט(*ני״ג/ 3:1,14988 949 ו נ  115¡¡?. **ו



 היטל ושיעורו

 כרטיסים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י ג ו נ י ל ע ט י ר ה י ד ב ב ג נ ־ ת מ ר ר ל ז ק ע ו  ח

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

ו״ 1. בחוק עזר זה — י י  הנ
 ״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נגב ז ,
 ״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935 2 !

ג! ו נ  ״בית עינוג״ — כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עי
! י ג ו נ  ״כרטיס״ — כרטיס כניסה לבית עי

 /,בול״ — בול או תו אחר אשר המועצה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלוט ההיטל ?
 ״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!

נוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין׳ לרבות אדם  ״מנהל״ — בעל רשיון לבית עי
ו ז  המנהל בית עינוג או מפקח עלי

 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה.•
 ״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה.

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

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

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

. ( א ) ן  בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף קט

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

ד תום העינוג.  (ב) בעל כרטיס ישמרנו ע
 (ג) לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס שנת־

 קיימו בו הוראות סעיף 3 (א).

.  חובות המנה? 5. המנהל יעשה כל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים 3, 4(א) ו־(ג) יקדימו

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

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

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

 (2) עינוג שהכנסתו נועדה לצדכי דת או צדקה!

 כניסה לבית
 עינוג

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1184, עט׳ 119.

 2 עי׳ר 1985, תום׳ 1 «13׳ 496, 40.
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 .סמכויות
 המפקח

 ענשיפ

 השפ

 (3) עינוג שחוא, לדעת חמועצה, בעל אופי תרבותי, חינוכי או אמנותי וש־
ית רווחים. ן  מטרתו העיקרית אינה עשי

 (ב) הרוצה ליהנות מפטור או מהנחה לפי סעיף קטן (א)4 יגיש בקשה למועצה
י שיתחיל במכירת הכרטיסים. , י -.־״•  לפנ

 (ג) המועצה רשאית להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים לחיילי
 צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגויים. !

ת להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל. כרטיס, בין בקופה.ובין  ׳8. (א) מפקח רשאי בבל ע
 אצל המבקר, הסדרן, הקונה או כל אדם אחר, כדי לברר אם קויימו הןוראות חוק עזר זה׳ ופן
ראיה לעבירה.על הוד־  דשאי הוא לתפוס ולעכב תחת ידו כל ברטים העלול׳ לדעתו, לשמש'

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

 קטן (א). 1

נו — קנס 100 לירות.  9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ די

ב (היטל עינוגים), תשכ״ג—1963״. ג נ  10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדמתי

 תופפת
 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל

 0.5 אגורה
 1 אגודה

 2 אגורות
 3 אגורות
 7.5 אגורות
 10 אגודות
 15 אגורות

 20% ממחיר הכרטיס

־  6.5! אגורות ן
 23.5 אגורות ו

 80% ממחיר הברטים, ובלבד ש־5 אגורות
 יהיו פטורות מהיוטל

 80% ממחיר הכרטיס, ובלבד ש־7,5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל.

ר ו ר ה ד ד ו ה  י
גב  ראש המועצה האזורית דמת־נ

נצרט:  1. לתיאטרון, אופרה וקו

 כרטיס שמחירו י
 . באגורות

 עד 7.5
 למעלה מ־7.5 עד 14
ד 19  למעלה מ־14 ע
ד 24  למעלה מ־19 ע
 למעלה מי24 עד 30
ד 40  למעלה מ־30 ע
 למעלה מ*40 עד 80

 למעלה מ־80

: ד ח  2. לכל עינוג א

 עד 40.8
 למעלה מ־40.8 עד 48.8
 למעלה מ־48.8 עד 52.1

 למעלה מ־52.1

 : נתאשד.
 י״ט בכסלו תשכ״ג(16 בדצמבר 1962)

 (חמ 854609)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרעננה בדבר הדברת זבוב ים התיכון

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

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

ים!  הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ

ה! נ  ״המועצה״ — המועצה המקומית רענ

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל• או כשוכר או בכל אופן אחר!

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!

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

!  עזר זה, כולן או מקצתן

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

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

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

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

. א) ) ת התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן  (ב) ההודעה תכלול א

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

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

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

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

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

 6. 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, לאחד מבנ
 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.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
י עתונים, לפחות,  המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשנ

 הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 הנדרות

 חובה ?הדביר
 זבוב ים התיכון

 הוראות
 ?הדברת

 זבוב ים התיכון

 הדברה ע? ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ע״ר 1941. תופ־ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1983
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ר זה, דינו — קנם מאה לירות, ואם עבד על  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עז
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4׳ והיתה העבידה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו

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

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ״ג—1963״.

ק ל נ י ו ק ש ק ח צ  נתאשד. י
 י״ד בכסלו תשכ״ג(11 בדצמבר 1962) ראש המועצה המקומית רעננה

 מזמ 765010)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים 1

 פקודת המועצות המקומיות, 1941! ׳
 חוקי עזר לרעננה •בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ מתקינה המועצה
! : ה  המקומית רעננה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה — !
נה! !  ״המועצה״ — המועצה המקומית רענ
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב! !

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דו|ך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, !שידוד או הקלטה, או

 כיוצא באלה! ו
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה! !

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

עת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק ז י קבי  ״הצגה״ —
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 שייחדה המועצה למטרה זו. ו

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה׳ אלא לפי רשיון מאת
 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט —!
ת! או ו  (1) כתובים עברי

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית! תופסת לא פחות משבי
ות גדולות מה־  שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העברי

ות הלועזיות.  אותי
נתו וכן לסרב לתת רשיון.  (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתי
 (ג) לא יינתן רשיון אס יש בפרסום המודעה או בהצגת משלט משום עבירה על

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

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים ללא
 תשלום. •!

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

 קובץ התקנות 1411, ו׳ ב׳עבט תשכ״נ, 31.1.1963



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

פ.שנת הכספים שבה ניתן. ד תו  (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא ע

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
די מי שגרס לפרסומה.  (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה׳ או על י
 (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 האגרה, כולה או מקצתה•

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

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה•

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

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

 (ג) לא ידביק אדם מודעה, דברי דפוס או כתב פרסומת או דברי תעמולה אחרים
 על קירות, עמודים וכיוצא באלה, לא יתלם, לא יבליטם, לא יציירם במקומות כאמור ולא
 יגרום שהפעולות האמורית ייעשו על ידי אחר. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הפעולות

 האמורות שנעשו על לוחות שנקבעו לכך על ידי המועצה.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
ת הדפוס שבו הודפסה המודעה•  בי

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

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

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

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

) ללא מסירת דרישה כאמור. ב ) ן ט  לפי סעיף ק
 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמו!
 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

נו — קנס מאה לירות, ואם היתד, העבירה בד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, די  10. העו
 נמשכת, דינו — קנם נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים), תשי״ז—1957 2 — בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים), תשכ״ג—1963״.

 אגדית

 תחולה

 שמירת מודעות

 דרכי פרסום
 אסורות

 מסירת פרטים

 סמכויות ראש
 המועצה

 פרסום על לוח
 מודעות

 ענשים

 ביטול

 השם

 2 ק״ת 710, תשי״ו, עמ׳ 1572.

 954 קובץ התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ ג, 31.1.1963



 רוחב במ״ט

62 
62 
31 
31 

 תופפת ראשונה ו
. ו .  (סעיף 2(0) •• ׳

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות
י • .- אורד בס״מ ן•  י

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית .

-מודעה, קטנה \
 מודעה זעירה

93 
46 
46 
23 

 }יעוד האגרה
 בלירות

1 — 

0.05 

3.50 
1.20 
2.50 
0.85 
1.20 
0.40 
0.75 
0.25 

2 — 
4.— 
6.— 
8.¬
3 — 

 ״.25

. .תופפת שניה .׳ • ; ן . . . 
 (סעיפים 3(א) ו־9(ב)) ! . -

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לבל שבוע ממוצאי
 שבת עד יום ששי (ועד בבלל) או לחלק משבוע ו

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה — לבל
 שבוע או לחלק משבוע — לבל 100 ס״מ מרובעים !

 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
 אחר — לשלושה ימים — ! ,

 (1) מודעה גדולה ו
 לבל יום נוסף

 (2) מודעה בינונית י ״ ו •י . י
 לכל יום נוסף ן •

 (3) מודעה קטנה ו
 לכל יום נוסף
 (4) מודעה זעירה

 לכל יום נוסף !

 4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח השלט
 במטרים מרובעים (ועד בכלל) — לשנה — ו
 עד 1 1
 למעלה מ־1 עד 2 ו
 למעלה מ־2 עד 3 !

 למעלה מ־3 עד 4
 למעלה מ־4 — לבל מטר מרובע או חלק ממנו \

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

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

ק י נ ל ו ק ק ש ח צ  י
 ראש המועצה המקומית רעננה

 נתאשר.
 י״ד בבסלו תשכ״ג(11 בדצמבר 1962)

 (חמ 85428)

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
 שד הפנים

 קוב? התקנות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1803



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרעננה בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה לפי העיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
: ה ת רעננה חוק עזר ז מי  המקו

 1. בחוק עזר זה—
עד לקיבולמ או לאגירתם של ו ' — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנ ך י כ פ  ״בור שו
 מי שופכין, מים דלוחים או בל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור רקב,
 בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד לקיבולם

 או לאגירתם של שופבין, ולמעט ביב או תעלת שופכין«

 ,׳ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחדים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכת או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות משותפים

 וכיוצא באלה ו
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו הנכסים
ו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום  הי
ת הנכסים ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר א  של הנכסים ובין שאי

ים ז  לתקופה שלמעלה מעשר שנ

ה קיים מלכתחילה ובין את נתהווה  ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם הי
! ן  לאחר מכ

 ,.מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה חוץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
נורות שופבין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,  צי

: בתו  קערות לסוגיהן, דודי מים וברזים, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסבי

 ,.המועצה״ — המועצה המקומית רעננה ז
 ״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,

, ! ן ו  למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסי

 ״מפקח״ — מנהל מחלקת התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו

 למלא תפקיד של מפקח 1
ת ציבוריים ובין פרטיים!  ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, ב

ך — לרבות סניפי תעלות שופכת, תאי בדיקה ונםפחות •אחרים, ובן כל ־כיב פבי  ״תעלת שו
 במשמעותו בחוק עזרי זה.

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

 אין בהם מספד מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרבם!
ן בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של  (2) פגם בנכסים משום שאי
ן בהם מספד מספיק של פחי אשפל. או אין הם מתאימים בל צרכם  המפקח אי

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1164, עט׳ 118.
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נת גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אדורת או משום  מבחי
 שפחי האשפה שבהם אינם. מחומר :מגולוון כבד עם מבםץ, אופף אלא מחומר

יח את דעת המפקח ז !  שאינו מנ
 (3) גג, תקרה או קיד שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, בא1פן שעלוליס לחדור
 דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקחן יש בכך משום נזק

 לבריאות« !
 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח, מזיק או עלול

 להזיק לבריאות! ! •

 (5) צפיפות מרובה בנכסים שהיא, לדעתו של המפקח, עלולה להזיק לבריאות,
 וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו 5 |

 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור ןשופכין שהם, לדעת
 המפקח, לקויים, בלתי מתאימים לתכליתם או אינם מספיקים לניקוזם היעיל
 של הנכסים, וכן ביב, בור שופכין או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת

 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם ן

ת כסא, צינור שופכין, צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא נקבע  (7) בי
 בהם מחסום או אשר, לדעת המפקח, אין מחסומם קבוע | כהלכה ז

 (8) בל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובקן שהוא בלתי חסום,
 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח« ו

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

 סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות! ו
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגי־רת מים שהם מגולים

 או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם«
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין,
 תא בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן שאויר
 מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם, או שחמריפ

 אחרים עלולים ליפול לתוכם!, 1
ת כסא, צינור דלוחים, י  (12) חיבור או קישור לקוי של בל צינור שופכין, ב

ב!  מערבת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או בי

 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב ובל בור מים
 או מיכל מים אחר, שהם חדירים או שאינם מצויידימ במכסה ברזל או ביטון
נע חדירת אויר ויתושים או שמכסיהם אינם מאושדלמ על ידי המפקח או  המו

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח«

 (14) צינור למי גשמים המשמש בצינור שופכין או לשפיבת כל חומד אחד,
 אשד, לדעת המפקח, הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתובו, מתת־

! ן  תיו, מחוצה לו או בקרבתו
 (15) בל מוליד או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץו הקשור, במישרין או

ן!  בעקיפין, עם בל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופבי

 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, !מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחדים, וכן כל ארובה, תרים,
 חלון, אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעתו של המפקח, בלתי
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 תקינים או במצב חגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב •אוי •רוח ׳בבניין י או־
 בבנין סמוך?

ן ובין בסביבתו, חגורם או  (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך חבני
ן! י  העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנ

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה, אם, לדעתו של המפקח, הצטברות זו או מרבץ זה מזיקים

 לבריאות?
 (19) מרבד, שטיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לכל קומה או דירה או בסמיך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16!

 (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 שהם, לדעתו של המפקח, מזיקים לבריאות!

 (22) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעתו
 של 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, לדעתו
 של 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!

ם לעבר כל רחוב*  (25) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטי

 (26) מבנה, בין_בתוך בנין ובין בקרבתו, שהוא מפריע לחדירת האור או
 האויר לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות!

 (27) דבר אשר, לדעת. המפקח, עלול להביא לידי הרגזה, או לידי פגיעה בחוש
יטרית!  הראייה, או להפריע לנוחיות הסנ

 (28) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
ו!  האנשים הנהנים מאספקה ז

 (29) דבר אשד, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של הנכסים 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 קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחדים ולכלי רכב
 ציבוריים! . י'

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

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל 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 בצורה אחרת, ביבים, צינורות או תשמישים
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 אחריות
 לסילוק מפגע:

 הודעה
 לפילוק מפגע

 פילוס מפגע
 על ידי המועצה

 החלטת המפקח

 הדבקת העתק:
 חוק העזר

 שמידה
 על נקיו!

 עבירות

 םגיטדיים אחדים, ואם לא מצא בהם פגם, יהזירם למצבם הקודם, וכל: נזק שנגרם כתוצאה
 מפעולת:המפקח האמורה יתוקן..על ידיו על חשבון המועצה. . .

ד ג  4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נ
. א ו לם אם אי אפשר למצ  אדם אחד, חייב המחזיק. בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, או

 את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח׳ לסלק את המפגע.
 : (ב) מפגע אשר, לדעתו של המפקח, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנםפחו־
ו בסידורי הנוחיות שבהם, או נובע מדבר בל שהוא בנכםיפ! או בסביבתם, אשר א ם ה י  ת

; אולם אם הבעל י• ו רוב הדיירים, חייב לסלקו בעל הנכסים בלבד  משתמשים בו או נהנים ממנ
 נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו. חייבים הבעל וכן המחזיק באותם נכסים, לאחר

ת המפגע.  שנדרשו על ידי המפקח, לסלק א
ו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים  . (ג) הי

חד וכל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.  הם, כולם י

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

 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
ם .בהודעה, עי המ>!ודטות בסעיף 5, שלא לפי הפרטים והתנאים הקבו :  עבודה, מהעבודות
 רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המ&גע ולגבות את הוצאות הביצוע
חד או מכל אחד מהם  מאותו אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם י

 לחוד. . ו

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

 8̂ בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש׳לכך על ידי המפקח, להדביק
 ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין, העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו. :

 9. (א) המחזיק בנכסים או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם, חייב לשמור
יח את דעתו של המפקח, ו|כן לנקות ולסלק כל :המנ פן  על הנקיון בנכסים ובסביבתם,'׳ באו

 מרבץ של זוהמה׳ פסולת, דומן או אשפה אחרת בנכסים ובסביבתם. ו
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב
ות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום,  להבטיח במקום העבודה את אותה הנוחי
 בהתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות

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

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אוהו מהשתמש בסמכויווזיו לפי חוק עזר זה.
 (ב) לא ישים אדם דבר בבלי קיבול לאשפה, פרט לאשפה יבשןה.

ניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב. ן ) לא י ג ) : 

 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם אותם

 בצורה אחרת. ו
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 (ה) לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב, ולא יתן להם להישפך כאמור.

 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,
 עץ, גרוטאות כלי רכב או חומד בניה כל שהוא.

 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן,
 או פסולת כל שהיא.

 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב בדחוב.
 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את

 הרחוב. י • •
 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור, לא

 ימיין ולא יחטט בהם.
בנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא םמוך  (יב) לא י
 לבור מים אלא במרחק של לפחות 8 מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום ובמרחק

 מבנין כפי שאושרו על ידי המועצה. ־
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

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

 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
י  מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שט, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים
נה! אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום  לאחרו
י  בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם מתייחסת ההודעה, או נתפרסמה בשנ

 עתונים לפחות הנפוצים בתחום המועצה.
 (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

 הנכסים ללא שם או תיאור נוסף.

נו — קנס מאה לירות, ואם עבר על  12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הודאות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת,
נו — קנס נוסף חמש לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה  די

 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ן אחד. /  13. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל די

 14. חוק עזר לרעננה (מניעת מפגעים), תשט״ו—1954 2 — בטל.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (מפגעי תברואה), תשכ״ג-1963״.

 מסירת הודעות

 ענשים

 שמידת
 דינים אחרים

 ב יטו?

 השם

י ק ל נ ו ק ש ק ח צ  י
 ראש המועצה המקומית רעננה

 נתאשר.
 י״ד בכסלו תשכ״ג(11 בדצמבר 1962)

 (חט 854220)

; ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ־ ק״ת 478, תשט״ו, עמי 43.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941 ן
 (סעיף 6א) !

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

 הודעה על:החלמת המועצה המקומית בית־שאן בדבר |ןנם פיגורים

 מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף 6א, לפקודת המועצות המקומיות, 1941 וסעיף 5
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, החליטה המועצה המקומית בית־שאן
 שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנס פיגורים בשיעור
 של 20% על בל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה או בעד מס ןעסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו. י!

 החלטת המועצה המקומית בית־שאן בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה
 בקובץ התקנות 595, תשט״ו, עמ׳ 698. בטלה עם תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו.

ק ב ו  נתאשר. א׳ ד
״ד בכסלו תשכ״ג(11 בדצמבר 1962) ראש המועצה המקומית בית־שאן  י

 (חמ 81375) ן

א ־,- 1 ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים ו

• I .119 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 

i •us ־ ע״י 1945, מוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 

 תיקון טעות !
 בתקנות מם הבולים על מסמכים (תיקון), תשכ״ג—1963, שפורסמו בקובץ התקנות
 1406, תשכ״ג, עמ׳ 844, בתקנה 3׳ במקום ״16״ שלצד כותרת שוליים ״עונשין״ צ״ל ״16א״.

 >ןובץ החשבות 1411, ו׳ בשבט תשכ״ג, 31.1.1963
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