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בות —  ביית־עובד וכביש רחו

 קובץ התאנות
 כ״ו בכסלו תשכ״ד 1520

 צו מס הכנסה (דיבידנד מהכנסה מועדפת), תשכ״ד—1963 .
ש נס־ציונה־ כבי ) ח) תו פי  צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ו

.  יבנה), תשכ״ד—1963 י

 מדור לשלטון מקומי
 צו העיריות (הקמת גופים מואגדים), תשכ״ד—1963

, תשכ״ד—63^1 ( ן קו (תי ות) רי ו ת (מועצות אז ו  צו המועצות המקומי
ת (א) (תיקון), תשכ״ד—1963 ו  צו המועצות המקומי

 חוק עזר לבאר־טוביה (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963 .

 חוק עזר לגוש״חלב (רשיונות לאופניים), תשכ״ד—1963 .

ן (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ד—1963 .  חוק עזר לגעתו
 חוק עזר לחצור (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963 .

 חוק עזר לחצוד (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ד—1963 .
 חוק עזר לחצור (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ד—1963

 חוק עזר לכפר־אתא (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963
, תשכ״ד—^196 ים) נ  חוק עזר לכפר־קמה (קביעת לוחיות־מספר במי

 חוק עזר למנשה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ד—1963
ת (פיקוח על כלבים), תשכ״ד—1963 בו  חוק עזר לנתי
 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (ביוב), תשכ״ד—1963

 חוק עזר לקדימה (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963
 חוק עזר לקרית־מוצקין (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963 .

 חול! עזר לשפיר (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963 .
ת חלזונות), תשכ״ד—1963 . ר ב ד ה ) י נ ו פ צ ה ך ו ר ש  חוק עזר ל



 פקודת מס הכנסה
 צו בדבר דיבידנד המשתלם מתוך הכנ&ה מועדפת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13א לפקודת.מס הכגםהי׳ ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, איי מצווה לאמור:

 1. בצו יזה —
 ״חברה ציבורית להשקעות״ — חברה להשקעות שמניותיה נסחרות בבורסה, למעט חברה
 שקיבלה רשיון כמבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א—21951, ולמעט חברה

 העוסקת בעסקי בנק כמשמעותו בפקודת הבנקאות, 31941•
 2. דין דיבידנד, המשתלם על ידי חברה ציבורית להשקעות מתוך הכנסה מועדפת, יהיה

 כדין ההכנסה המועדפת.
 3. תחולתו של צו זה היא לגבי דיבידנד המשתלם בשנת המס 1962 או לאחריה.
 4. לצו זה ייקרא ״צו מם הכנסה (דיבידנד מהכנסה מועדפת), תשכי׳ד—1963״.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שד האוצר

 י״ז בכסלו תשכ״ד (3 בדצמבר 1963)
 (ווט 723126)

ת ישרא5, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120 ; ט״ח 393, תשכ״ נ, עמי 73. נ  1 דיני מדי

 2 0״ח 79, ת׳עי״א, עט׳ 24.

 3 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1134, עט׳ 69.

 הגדרות

ד דנ בי  דיז די
 צ!הכגםה

 תחולה

 השם

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

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

 1948 ־-, אני מצווה לאמור:
 1. הפקודה תחול על הדרכים המפורטות בטור א׳ בתוספת, שעליהן הוכרז לפי פקודת
, במקומות שצויינו לצד כל אחת מהן בטור בי, ברוחב עד 30  הדרכים (רחבן והתווייתן) 3

 מטר.
 2. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש נס־ציונה• בית־

 עובד וכביש רחובות—יבנה), תשכ״ד—1963״.

 תחולת הפקודה
 ע? דרבים .

 השם

ת פ פ ו  ת
 טור א׳ טור ב׳

 פרט 4 בתוספת לצו מם׳ 7 לשנת 1938, ע״ר 1938,
 תוס׳ 2 מס׳ 750, עמ׳ 71 > ק״ת 454, תשי״ד, עמ׳

.931 ,930 
 פרט 2 בתוספת לצו מס׳ 53 לשנת 1941, ע״ד

 1941, תוס׳ 2 מס׳ 1104, עמי 773.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 נס ציונה — בית עובד

 רחובות — יבנה

 ט״ו בכסלו תשכ״ד (1 בדצמבר 1963)
 (חט 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40: ס״ח 71, תשי׳׳א, עמ׳ 74.

 2 ע׳׳ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

/ פרק קכ״ט, עט׳ 1282.  3 חוקי א״י, כרד ב

 358 קובץ התקנות 1520, כ״ו בכסלו ת׳שכ׳׳ד, 12.12.1903



 מדוד לסזלסון מקומי

, והסעיפים 14 (א) 1 ^ 
 לאמוד: • •

 אחד!ז לכל מטרה שהיא בגדר תנאים ;
׳ ו כ ו

ד  זכות הנאה אחרת של כל 1;רח
 לדעת המועצה, להשגת כל

 השפ

 פקודת העיריות, 1934
ת גופימ מואגדים מ ק  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 98(26ג) לפקודת העיריות,
, אני מצווה  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ת—1948 2

 1. לא תייסד עיריה ח?רה׳ אגודה שיתופית או כל אגודה
 סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות עדך או

 חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה מסייעות,
 ובתנאים שהוא יקבע. מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים אלא באישור שר הפניני

 2. לצו זה ייקרא ״צו העיריות ׳(הקמת גופים מואגדים), תשכ״ד -1963״.

א ר י פ ה ש ש  £ מ
 שר הפנים

, והסעיפים 14 (א)  1941 ג
 לאמור:

קה =עיף 5:»  צי״ה—1958 יי, בסעיף קטן תי

 וזברה, אגודה שיתופית או
 המועצה, לרכוש מניות,

י י  ם׳ בכסלו תשכ״ד (25 בנובמבר 1963) ח
 (חמ 705003)

 1 עייר 1934, •תום׳ 1 טס׳ 414, עמי 1; ס״ה 1.85, תשט״ו, עט׳ 100.

 פקודת המועצות המקומיות, 941
 ׳ צו בדבר מועצות אזוריות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות,
, אני מצווה  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—1948 2

 1. י בסעיף 63 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), ת
 (א), במקום פסקה (11) יבוא:

 ״(11) לייסד, באישור השד ובתנאים שהוא יקבע,
 כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות

 ניידות ערך או זכות הנאה אחרת, של כל חברה, ^גודה שיתופית או אגודה
 אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר

 סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים״.

 (תיקון), תשכ״ד—1963״. השמ

א ר י פ ה ש ש  ם מ
 שר הפנים

 לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

י י  ח

359 

 ט׳ בכסלו תשכ״ד (25 בנובמבר 1963)
 •>חמ.8001) ...

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

 2 ע״ר תש״וו, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 3 ק״ ת 797, תש י ״ה, עמי 1256.

 ,1קובץ התקנות. 1520, כ״ו בנפלו תשכ״ד, 12.12.1963



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 צו בדבר מועצות מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, והסעיפים 14 (א)
 ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח—21948, אני מצווה לאמוד:

, במקום פסקה (12) יבוא:  תיקי! פעי!«148 1. בסעיף 146 לצו׳ המועצות המקומיות (א)׳ תשי״א—1950 3

 ״(12) לייסד באישור השר ובתנאים שהוא יקבע, חברה, אגודה שיתופית או
 כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה׳ לרכוש מניות,
 ניירות ערך או זכות הנאה אחרת, של כל חברה׳ אגודה שיתופית או אגודה
 אחרת, שלדעת המועצה מטרותיהן מסייעות להשגת כל מטרה שהיא בגדר

 סמכויות המועצה, ולנהוג בהן דרך בעלים״.

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), תשכ״ד—1963״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ט׳ בכסלו תשכ״ד (25 בנובמבר 1963) ח
) שר הפנים 8 0 1 מ 1 ח ) 

 [ ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 110.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 127, ת׳עי״א, עט׳ 178; ק״ת 1219, ת׳עכ״ב, עמ׳ 280.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לבאר־טוביה בדבר הדברת חלזונות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 האזורית באר־טוביה חוק עזר זה:

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

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״המועצה״ — המועצה האזורית באר־טוביה;

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

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליך בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

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

 360 קובץ התקנות 1520, כ״ו נכס? י תשכ״ר, 12.12.1963



 חובה ?הדביר
נות ו  חלז

 הוראות י
 להדברת
ונות  חלז

 2, . בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

 שעבר על הודאות סעיף
 בהתאם לפרטים ולתנאים

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמבות ראש
 המועצה

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם
 2 להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך,

 הקבועים בהודעה.

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4¿ לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א) <|ו ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, חזאית המועצה לבצע אח

 העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 על מנת לבדקם, לבקרם

 <, והיתד. העבירה נמשכת,
 שנמסרה לו עליה הודעה

 השם

ן ו ם ה ל פ ה ר ב  א
 ראש המועצה האזורית באר־טוביה

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים
 ולעשות בהם כל הדרוש לו, כדי לבדד אס קויימו הוראות חוק עזר:יה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלדןשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן (א)•

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי 4!אדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועינו לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, :*ו נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אין
 אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בת|חום המועצה שאחד מהם,

 לפחות, הוא בשפה העברית.

ל ענשיפ ר ע ב  7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאגיים לירות, ואם ע
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף

 דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי
 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־טוביה (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963״.

 גתאשד.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 813003)

; ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ?ונץ התקנות 1520, נ״ו בנפלו תשפ״ד, 12.12.1063 361



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

ונות לאופניים  חוק עזר לגוש־חלב בדבר רשי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 77 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית גוש־חלב חוק עזר זה:  התעבורה2

 1. בחוק עזר זה—
 ״אופניים״ — אופניים או תלת־אופניס, שאינם מונעים בכוח מיכני!

t ״המועצה״ — המועצה המקומית גוש־חלב 
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן ן
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה ?

 ״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה׳ אלא אם יש לו עליהם רשיון בד־
 תוקף מאת המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית

 לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.
 (ב) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו — קנס חמישים לירות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה׳ והוא רשאי
 ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב), או לסרב לתיתו.

 (ב) לא יינתן רשיון, אלא לאחד שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים בפנס אוד

 קדמי, במחזידור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.
 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן(ב) תינתן חינם.

 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
 (ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לידות׳ אולם אם ניתן הרשיון

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר, וכן יחליף כל לוחית־מספד
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחיחדמםפר תשולם למועצה אגרה של 50 אגורות.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש־חלב (רשיונות לאופניים), תשכ״ד—1963״.

 הגדרות

ה  רשי
 לאופנייט

 בקשה 5טתז
ח  רשי

 לוחית־טפפר

 השפ

ן א ר ב ו ׳ י ג כ  ז
 ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 אני מסכים.
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר התחבורה

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חט 81785)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מפ׳ 1154, עט׳ 119.
נת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״א, עט׳ 173. י מדי נ  די
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, מתקינה המועצה  1941 ג

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ים מסוכנים סת מכנ ' חוק עזר לגעתון בדבר הרי י : 

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות

 הגדרות

 שהיה מקבלה אילו היה
 בין שהוא הבעל הרשום

 האזורית געתון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
ד ~ מבנה בגוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומד אדר׳ לרבות יסוד, קיר, גג, י  ״בנ
 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבניך או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

-. או שטח ו • :
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל׳ הכנסה מבנין או
 הבגין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן,

 של הבגין ובין שאיננו הבעל הרשום ו
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל או6ן אחר*

 ״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ו>:ל אדם שהמהנדס העביר
 לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ז

 ״המועצה״ — המועצה האזורית געתון;
 ״דאש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בגינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואה עריכת בדיקה
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכו ה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב) ? המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תרך| 24 שעות לאחר עריכת

 הבדיקה.

 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה הודעות ,.
ן לבצע את העבודות י  למחזיקים או לציבור׳ דשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל ^

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ג) לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן במפורט בהודעה, רשאית המועצה לב; גע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
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 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו כ|כנד, תכופה למחזיקים או ביצוע עבודות
הטועצה י 1 ראש י ייישי ׳  לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבירו״ י

 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

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

 קוב״! התקנות 1520, כ״ו בכס?ו תשכ״ד, 12.12.1963



 5. נתעוררה שאלה בדבר סכומ ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכומ ראיה לכאורה.

 אישור סכום
 ההוצאות

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברד
 את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטן (א).

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה להודעה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ואס היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגעתון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ד—1963״.

 סמכות
 ראש המועצה

 והמהנדס
 ?היכנס לבני!

 מסירת הודעות

 ענשיס

 השם

ר י א ף מ ס ו  י
 ראש המועצה האזורית געתון

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 816103)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לחצור בדבר הדברת חלזונות

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

 הנדרות 1. בחוק עזר זה —

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

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית חצור;

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.
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 חובה ?הדביר
ונות  חלז

 הוראות
 להדברת

 חלזונות ׳־.'

 הדברה על יד
 המועצה

 .סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הורעו

 ענשים

 השם

 ״מחזיק״ —. אדם:המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשופר או בנ1ל אופן אחר׳ למעט אדם
 הגרבביתימלוו או בפנסיון!

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה׳ בין תפוסה ובין פנויה׳ בין
 ״רא# המועצה״ — לרבות אדם.שראש המועצה העביר אליו בכת^נ

- עזר זה׳ כולן אוי־מקצתן,

 ייבורית ובין פרטית;
 את סמכויותיו לפי חוק

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו,

 שעבר על הוראות סעיף
 בהתאם לפרטים ולתנאים

 ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 *ו ביצע עבודה מהעבודות
 רשאית המועצה לבצע את

 מאותו אדם.

 על מנת לבדקם, לבקרם
 זה.

 מלזשתמש בסמכויותיו לפי

 האדם שאליו היא מכוונת,
 לאחרונה, לאחד מבני
 או נשלחה בדואר במכתב
 זידועים לאחרונה. אם אין
 הו&גה ההודעה במקום בולט
 בתחום המועצה שאחד מהם׳

 מאתיים לירות, ואם עבר.על
 4, והיתד. העבירה נמשכת,
 שנמסרה לו עליה הודעה

ן מ ס ד נ ל ל ל  ה
 המועצה המקומית חצוד

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדנ
 2 להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך,

 הקבועים בהודעה,
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א)
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה,

 העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנבםינ!
 ולעשות בהם כל הדרוש לו, כדי לברד אם קויימו הוראות •חוק עזר

 (ב) ; לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו
 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם,
 רשום הערוך אל אותו אדם ילפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או

 אפשרות לקיים את המסירה. כאמור, תהא המסירה כדין אם
 על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 לפחות, הוא בשפה העברית.

 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס
 . הוראות, סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף

firm דינו — קנם׳ נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה 
 בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 8, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (הדברת חלזונות), ת^כ״ד—1963״.

 ראש
 נתאשר.

 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)
 (חמ 827513) ,.'

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1520, כ״ ו בכסלו תשכ״ד, 12.12.1963



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לחצור בדבר הריםת מבנים מסוכנים

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

 הנדיית 1. בחוק עזר זה —

,  ״בגין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, בחל, עציפ או מכל חומד אחר׳ לרבות יסוד, קיר, מ
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מטין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל׳ הכנסה מבנין או• שהיה מקבלה אילו היה.
 הטין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הגעל׳הרשום'

 של הטין ובין שאיננו הבעל הרשום,׳

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ו

, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן?

 ״המועצה״ — המועצה המקומית תצור;

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

 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 שלום הציבור.

 (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הטין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כד מיד לראש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחרי קבלתה — סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב)« המהנדס
 שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות,לאחר עריכת

 הבדיקה.

 עריכת בדיסח

 הודעות 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה

 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

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

 2 ס״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 ביצוע עבודות
 ע? ידי

 ראש המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות.

 סמכות
 ראש המועצה

 והמהנדס.
 ?היכנס ?בניו

 מסירת הודעות

 השפ

 סכנה תכופה למחזיקים או

 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חיינ למלא אחריה.

 : (ג) לא מילא בעל בנין אחדי דרישת ראש המועצה לפ| סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן במפורט בהודעה, רשאית המועצה ל1ןצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו
 לציבור׳ רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לב^יע את העבודות הדרושות

 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי הסעיפים 3 או 4 ישמש אישור בכתב מאת
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת הבירה, לכל בנין כדי לברר
ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה. י  את מצב המ

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמע בסמכויותיהם לפי סעיף
 קטו (א).

 האדם שאליו היא מכוונת,
 לאחרונה, לידי אחד מבני
 או נשלחה בדואר במכתב

 7, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגץלים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה או נתפדסמזך, בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ואם היתה העבידה ענשיס
 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת ך.עבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצוד (הריסת מבנים מסובנים), תשכ״ד—1963״.

ם מ ן ד ל ל נ ל  ה
 ראש ?מועצה המקומית הצור

 , נתאשד.
 ב׳ בכסלו תשכ״ד (18 בנובמבר 1963)

 (וומ 827514)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לחצור בדבר מם עסקים

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

 1. בתוספת לחוק עזר לחצור (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957 3 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), במקום הפריט ״סוכנות או חברה לאספקת גז לבישול וחימום 200״ יבוא:

 ״אספקת גז לבישול ולחימום, לנוי מספר הלקוחות —
 ובלבד כשהגז מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש

 נפשות כלקוח אחד —
 עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות או חלק מהם 25

 למעלה מאלף לקוחות — לכל 200 לקוחות נוספים או חלק מהם 25״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963),

 3. . הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1963/64 והוא
 ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי
 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1963/64 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצור (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ד—1963״.

ן מ ד ס ל ל נ ל  ה
 ראש המועצה המקומית הצור

 נתאשד.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 82755)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

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

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

 3 ק״ת 743, תשי״ח, עמ׳ 112; ק״ת 1178, תשכ״א, עמ׳ 2451.

 תיקוז התוספת

 תחילה

 הוראות מעבר

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר-אתא בדבר הדברת חלזונות

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

ת 1. בחוק עזר זה — ת ד ג  ה

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

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־אתא!

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 ציבורית ובין פרטית?

ה להדביר נ  חו
נות , ו  חלז

 הוראות להדברת
ונות  חלז

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשח בנכסימ כבעל או כשוכר או ב^ל אופן אחר, למעט אדה
 הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה׳ בין
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכחןב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שב:כסיו.

 אדם שעבר על הוראות
 לשם כך, בהתאם לפרטים

 ההדברה כאמור בסעיף:

 הדברה על ידי
 המועצה

ות ראש י  סמכו
 המועצה

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת
 סעיף 2 להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את

 קטן (א).
 : (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3( א) או ביצע עבודה מה
 עבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבחיים בה, רשאית המועצה
 לבצע את העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות• הביצוע מאותו אדם.

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

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

 זאדם שאליו היא מכוונה, מסירת הודעות,
 או גמםר׳ה במקום מגוריו, או במקום עסקו הרגילים או הידד וים לאחרונה לאחד מבני
 או נשלחה בדואר במכתב
 או הידועים לאחרונה. אם

ד ר  |בי ה
 המקומית כפד־אתא

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים

 אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין א1 הוצגה ההודעה במקום
 בולט^עלהנכסשבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצקם בתחום המועצה, שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מז|תים לירות, ואם עבר על ענשים
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד! העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת ה|עבידה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחז׳ק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־אתא (הדברת חלזונו(ז), תשכ״ד—1963״. השט

 ראש המועצה
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 834414)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־קמה בדבר קביעת לוחיות־מספר בכניניב!

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 י, מתקינה המועצה
 המקומית כפד־קמה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
t ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קמה 

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

 ״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה!
 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום׳ וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין

 לתקופה שלמעלה משלוש שנים.
 ״לוחית־מםפר״ — לרבות סימן ספרות הנרשם על גבי בנין!

 ״קביעת לוחית־מספד״ — לרבות •רישום סימן ספרות.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לקבוע את המספד שישא בל בנין.
 (ב) ראש המועצה יקבע את הצורה, החומר והצבע של לוחיות־המםפד׳ את המקום

 על גבי כל בנין שבו תותקן, והוראות אחרות הנחוצות להתקנתה.
 (ג) לא יתקין אדם לוחית־מספר אלא בהתאם להוראות ראש המועצה לפי סעיף זה.

 3. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב׳ מבעל בנין לקבוע על גבי הבנין
 לוחית־מספר, או להחליף לוחית־מספד מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו בלוחית־מספר

 חדשה תוך המועד שנקבע בהודעה.
 (ב) בעל הבנין חייב למלא אחרי הדרישה.

 4. לא יקבע אדם לוחית־מספד על גבי בנין, לא יסירנה ולא יחליפנה, אלא על פי דרישת
 ראש המועצה או בהסכמתו בכתב.

 5. לא מילא בעל בנין אחדי הדרישה או אחרי ההוראות שניתנו לו לפי סעיפים 2 (ג) או
 3, או עבר על הוראות סעיף 4, רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו של אותו בעל בנין
 את לוחית־המספר, להסירה או להחליפה, ולגבות מבעל הבנין כל הוצאה בקשר לעבודה זו.

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני מש־
 פחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אס אי אפשר לקיים את המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על
 הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוניס, לפחות, הנפוצים בתחום המועצה, שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 חנדרות

 קביעת
 ?וחיות־טספר

 דרישה לקבוע
 לוחית־מפפר

 איסור קביעת
 לוחית־מטפר

ת ו י  סמכו
 ראש המועצה

רת הודעות  מסי

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

 ה׳2ט

 תיקו! החוטפת

 תחילה

 הוראות מעבר

 חשס

 ראש המועצה המקומית כפר־קמה

 7. העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 (ג), 3 (ב) או 4, דינו — קנס מאה לירות,
 ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף חמש לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה

 אחדי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאז ראש המועצה
 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קמה (קביעת לוחיות־(גספר במינים), תשכ״ד—

 1963״

 1941 וסעיף 3 לפקודת

ן ג ז ש ו י ז ע ל ו ד ב  נתאשד. ע
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חט 83468)

א ן ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

ת, 1941 ו מי ת המקו ו צ ע ו מ ת ה ד ו ק  פ
1945 , ם) ת (מם עסקי ו י מ ו ק מ ת ה ו י ו ש ר ת ה ד ו ק  פ

 חוק עזר למנשה בדבר מס עסקים
 בתוףק סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות

, מתקינה המועצה האזורא־ג מנשה חוק עזר זה;  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 1. בתוספת לחוק עזר למנשה (מס עסקים מקומי), תשי״ז—319517 (להלן — חוק העזר

 העיקרי) —
 במקום הפריט:

 ״אספקת גז לבישול —
 •;; עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות 25

 מאלף ומעלה — לכל 200 לקוחות נוספים 25״
 יי•• יבוא:

 ״אספקת גז לבישול ולחימום, לפי מספר הלקוחות — ובלבד כשהגז
 מסופק למטבח משותף ייחשבו כל חמש נפשות כלקוח אחד —

 עד אלף לקוחות — לכל מאה לקוחות או חלק מהם 25
 למעלה מאלף לקוחות — לכל 200 לקוחות נוספים א(, חלק מהם 25״

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ז׳ בניסן תשכ״ג(1 באפריל 1963).
 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום ן)מם לפי חוק עזר זה לשנת

 י 1963/64 והוא ישולם תור שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה
 ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1963/64 ייחשב כז4לו שולם על חשבון המס

 לפי חוק עזר זה.
 (תיקון), תשכ״ד—1963״. 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (מם עסקים מקומי:

ם ח נ ף מ ס ו  י
 ראש למועצה האזורית מנשה

 נתאשר.
 ב׳ בכסלו תשכ״ד (18 בנובמבר 1963)

 >חמ 83904)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 •• שר הפנים

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

 : ע״ר 1945, תום׳ 1 טס׳ 1436, עסי 115.

 ?״ת 647, תשי״ז, עט׳ 282; ק״ת 1431, ת׳שכ״ג, עט׳ 1255.

 קובץ התמנות 1520, ב״ו בכסלו תשכ״ד, 12.12.1963 371



ת, 1941 ו מי ת המקו עצו ת המו ד ו ק  פ

 חוק עזר לנתיבות בדבר פיקוח על כלבים.

י, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
 המקומית נתיבות חוק עזר זה:

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

 ״לוחית־מספר״ — לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה?
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה >

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נתיבות!

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

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אס ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה ועל צווארו לוחית־מםפר.

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

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

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

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים. על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

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

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון, וכן אגדה של 50
 אגורות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגדת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.

 (ג) עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים >

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

 הציבור)

.5 

ת ת ד ג  ה

ח י ש ד ת ב ו  ח
 ולוחית־מםפר

 בקשת רש י ו!
 ותקפו

 אגרות

 סירוב למת!
 רשיון

 וביטולו

 1 ע״ד 1.041, תום׳ 1 מם׳ 11.54, עט׳ 1:1.0.

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1 טס׳ 652, עט׳ 263.

 372 קובץ התקנות 1520, כ״ו בכסלו תשכ״ד, 12.12.1963



 כלב שסירבו
 ליתו עליו
 רשיון או

 שבוטל הרשיון

 (5) הכלכ לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),
.  תשט״ז—1955 3

 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה, לא יחזיר |את האגרה ששולמה לפו
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שני^ןן לו בוטל, ימסור׳ תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרי
 (2), לא יושמד הכלב׳ לאחר שנמסר למאורות המועצה, אלא אם

.  לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 4

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקווים
 (4) או (5) ובעל הכלב הודיע למועצה׳ תור ארבעים ושמונה שעות

 למאורות המועצה׳ על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשו
 יושמד הכלב אלא אם בית המשפט יחליט על כך, בתנאי שבעליו

 כל תקופה של עשרים ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפ>|ז
 אגורות בעשרים ואחד.

 שבסעיף 5 (א) (1) או
 שופט שלום נתן ׳צו על כך<

 שבסעיף 5 (א) (3),
 מזמן מסירת הכלב
 נגד השמדת הכלב, לא
 ישלם למועצה בתחילת
 סכום שהוא כפולת 20

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שקלבו יוחזק במקום ציבורי החזקת כלב
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

סת כלב  תפי
 שאין עליו

 רשיון, מעצרו
 ׳והשמדתו*

 מספר או המוחזק שלא
 המועצה, ואם אי אפשר

 לא יושמד אלא אם לא,
 עצה רשאית להאריך את

 חזרה אלא לאחר שימציא
 25 אגורות לכל יום

 ענשיפ

 השפ

 ׳ירות, ואם היתד. העבירה
 ״ אחרי שנמסרה לו עליה

 תשכ״ד—1963״.

י ה ד ־ א ן  ח ׳) י ם ב
 ראש המועצה המקומית נתיבות

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחיח
 בהתאם לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורוןג

 לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן (א)
 יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר. המ

 התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך

 . (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן(א) לא יוכל בעליו לקבלו
 עליו רשיון תוך תקופת: החזקתו במאורות המועצה, וישלם למועצה

 מימי החזקתו.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 50
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העביחה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות (פיקוח על כלבים),

 נתאשד.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (•חט 842005)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עט׳ 242.

 קובץ התקנות 1520, כ״ו בכסלו תשכ״ד, 12.12.1963



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק הרשויות המקומיות(ביוב), תשכ״ב—1962

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 *, וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק)׳ מתקינה המועצה המקומית עיר־

 יזרעאל—עפולה חוק עזר זה 5

ת 1. בחוק עזר זה — י ד ד נ  ה

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהפ, למעט מכון טיהור ?
 ״מ״ד של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה ן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית עיד־יזרעאל—עפולה !
 ״דאש המועצה״ — לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה !

 ,׳היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף
 17 לחוק!

 ״נכס״ — בנין או קרקע בתחום המועצה למעט רחוב.

 היטל ביוב 2. בעלים של כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש

 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16
 לחוק.

 בניה נוספת 3. התווספה בניה לנכס לאחר מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 חיבור 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.
 ביב פרטי . , ,

 ?ביוב (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכםו לביוב, יגיש למהנדס
 המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת,

 יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך.
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכס או מחזיקו לקופת המועצה אגרת

 חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

י 5. לא יפגע אדם׳ לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה. י ע י ג י פ י ם י  א

 בביוב

 ענשים 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואס היתה העבירה

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

 טפי דת הודעה 7. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או

 נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבגי
 משפחתו המבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.

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

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עט׳ 96.

 374 קובץ התקנות 1,1520״\ בכסלו תשכ״ד, 12.12.1963



 גימו?

 השם

 הגדרות

 הוןצגה במקום בולט באחד
 המוזעצה, שאחד מהם לפחות

— בטל. 3 

 תשכ״ד—1963״.

רות  לי

 אם אי־אפשר לקיים את המסירה באמור, תהא המסירה כדין אם
 המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום ה

 הוא בשפה העברית.

0.25 
7.00 

50.00 

 8. חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה (בניית ביבים), תשי״ד—1953

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (ביוב)

 תוספת

 (סעיפים 2׳ 3 ר4)

 1. היטל ביוב (סעיפים 2 ו־3) —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין)

 לכל מ״ד של בניה
 2. אגדת חיבור ביב פרטי(סעיף 4 (ג))

ב ו נ ב ו ש ז א ו  נתאשר. י
 ב׳ בכסלו תשכ״ד (18 בנובמבר 1963) ראש המועצה המקומית עיד־יזדעאל—עפולה

 (חט 831001)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ק״ת 414, תשי״ד, עט׳ 296.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקדימה בדבר הדברת חלזונות!

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, &194 מתקינה המועצה ו.
 המקומית קדימה חוק עזר זה:

 שהיה מקבלה אילו היו
 1. בחוק עזר זה—

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או
 הנכסים נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כלא־כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכד־משנה ששכר את

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים«
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קדימה ז

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכ̂י אופן אחד׳ למעט אדם
 ; הגר בבית מלון או בפנסיון ?

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

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

 קובץ התקנות 1520, כ׳׳ו בכסלו תשכ״ד, 12.12.1963 375



 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זד״ כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

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

 הקבועים בהודעה.

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחדי 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 החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

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

 מסירת הודעות 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אין
 אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם,

 לפחות, הוא בשפה העברית.

ם 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ואס עבר על י ( ׳!  •«נ
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4׳ 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.

ם 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963״. { ־ ׳  ה

 חובה להדביר
 חל«ונות

 הוראות
 להדברת
ונות  חלז

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמכות ראמ
 המועצה

ף ד ו ז נ ב ד ס ו  נתאשר. י
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963) ראש המועצה.המקומית קדימה

 (חמ 852209)

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

 חובה להדביר
ונות  חלז

 הוראות להדברת.
 חלזונות

 הדברח על ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

 שהיה מקבלה אילו היו

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 : חוק עזר לקרית-מוצקין בדבר הדברת חלזולות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1(194 מתקינה המועצה
 המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או

 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן *ו כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולדבוק שוכר או שוכר־משנה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין?

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכ\ אופן אחר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין דיבורית ובין פרטית!
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת ;צדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות ל>|זם כך, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (בי) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את להדברה כאמור בסעיף

 קטן (א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 את סמכויותיו לפי חוק

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מה־
 עבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה
 לבצע את העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

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

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגד העובד או המועסק שם, אוי נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים < ו הידועים לאחרונה. אם
 אין אפשרות לקיים את המסירה .כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1151, עמ׳ 119.
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 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מאתים לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (הדברת חלזונות), תשכ״ד-־1963״.

 ענשיט

 המט

ן ש ו  מ׳ ג
 ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

 נתאשר. ־
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 852122)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ונות ת חלז ר ב ד  חוק עזר לשפיר בדבר ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות,.1941 מתקינה המועצה
 האזורית שפיר חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

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

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
 ״המועצה״ — המועצה האזורית שפיר!

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

 ״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

 : •«ד ז.ד״ כולן או מקצתן.

ר 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו. י ב ד ה  חובי׳ י
נות ו  חלז

 הוראות להדברת 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות

ת סעיף 2 להדביר את החלזונות ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם לפרטים ״ י ז י  ח

 ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף

 קטן (א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 טפ׳ 1154, עט׳ 119.
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 הדברה ע5 ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

 הגדרות

 •4. לא מילא אדה אחרי דרישת דאש המועצה לפי סעיף 3(א} או ביצע עבודה מה־
 עבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה
 לבצע את העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים {ל מנת לבדקם, לבקרם
 זה.

 צתמש בסמצויותיו לפי
 ולעשות בהם כל הדרוש לו, כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלה:
 סעיף קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי הז1דם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועיש לאחרונה לאחד מבני
 משפחתו* הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים א)ר הידועים לאחרונה. אם
 הוצגה ההודעה במקום
 בתחום המועצה, שאחד

 7. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם מאתים לירות, ואם עבר על
 הודאות סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העןידה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפיר (הדברת חלזונות), תשנ ״ד—1963״.

י ץ ב ושק ו  משו* מ.
 ראש המועצה האזורית שפיר

 שהיה מקבלה אילו היו
 *ו כבא־כוח, בין שהוא
 שוכר או שוכר־משנה

 אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 בולט על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 856307)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות,.1941
ת חלזונות ר ב ד  חוק עזר לשרון הצפוני בדבר ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1|194 מתקינה המועצה
 האזורית השרון־הצפוני חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או

 הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרמה

 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים 5
 ״המועצה״ — המועצה האזורית השרון־הצפוני?

 ע״ר 1.941, תוס׳ 1 מם׳ 1151, עמי 1.19.
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 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בהל אופן אחר, למעט אדם
 הגד בבית מלון או בפנסיון ן

 ״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.

 2. בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

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

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה מה
 עבודות המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית המועצה
 לבצע את העבודה הדרושה להדברת החלזונות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

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

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי
< ' • . • ׳ . '  סעיף קטן (א). .

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה ההא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה. אם
 אין אפשרות לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט על הנכם שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד

 מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרון־הצפוני (הדברת חלזונות), תשכ״ד—1963״.

 חוגה להדביר
נות ו  חלז

 הוראות להדברת
ונות  חלז

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

י ו ל ל ו א  ש
 ראש המועצה האזורית השרוךהצפוני

 נתאשר.
 כ״א בחשון תשכ״ד (8 בנובמבר 1963)

 (חמ 856101)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1520, 3״ו בכסלו תשכ״ד, 12,12.1863
, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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