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 חוק בתי המשפט, תשי״ז—1957
ת הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 ו  תיקון תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 *, ובתוקף שאד
: ן תקנות אלה ות לי לפי כל דין, אני מתקי נ  הסמכויות הנתו

, בתוספת ב׳ —  בתקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 2

 (1) במקום סעיף 5 יבוא,:
 ״5. עבירה על חוק עזר של עיריה או מועצה מקומית שהותקן לפי פקודת

״. , או פקודת המועצות המקומיות, 41941  העיריות 3

 (2) אחרי סעיף 9 יבוא.־
 ״10. . עבירה על החיקוקים המפורטים בתוספת לפקודת בתי משפט עירוניים ־,

״.  למעט פקודת, בנין עדים, 61936

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפרוצידורה בבתי משפט השלום (תיקון), תשכ״ה—

.1 

.2 
 1964׳

 תיקו!
 תוספת ב׳

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 י״ב בכסלו תשכ״ה (17 בנובמבר 1964)
 (חט 70000)

 סייח 233, תשי״ז, עט׳ 148. ׳
 2 ע״ו 1940, תום׳ 2 טפ׳ 978, עט׳ 29 ; ק״ת 1333, תשכ״ב, עמי 2210.

ת ישראל, נוםח חדש 8, תשכ״ד, עט׳ 197. נ  3 דיני טדי

 4 ע״ד 1941, תומי 1 מס׳ 4154 עט׳ 119.

 5 חוקי א״י, כרד גי, פרק צ״), עט׳ 095.

 6 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עט׳ 153.

 חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961
 פקודת הנמלים

ת ,כדבר הטלת חיקוקים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ב) לחוק רשות הנמלים׳ תשכ״א—1961/ הסעיפים 4
, והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— 2 ם י מל  ו־17 לפקודת הנ

 31948, •אני מתקין תקנות אלה,:

 הטלת חיקוסים 1. הוראות החיקוקים המפורטים בתוספת יחולו על נמל אילת בשינויים אלה:

 על נמל אילת (1) במקום ״נמל, חיפה״ קרי ״נמל אילת״

ך קרי ״הנמל הפנימי ו ש י ק  (2) במקום ההגדרה של ״מעגן סגור״ ו״מעגן ה
 כמשמעותו בצו נמל אילת (הכרזת נמל), תשי״ב—952! 4״,

ות אלה ייקרא ״תקנות נמל אילת (הטלת חיקוקים), תשכ״ה—1964״. ם 2. לתקנ ש  ה

 * ם׳׳ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.
/ פרק קי״ד, עט׳ 1146 ; סייח 130, תש,י׳׳ג, עט׳ 130.  2 חוקי א״י, כרד ב

 3 ע״ר ת׳&״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 4 ק״ת 282, תשי״ב, עמי 1100 ; ק״ת 1467, תשכ׳׳נ, עמי 1742.

 464 קוני! התקנות 1653, כ׳׳א בכסלו תשכ׳׳ה, 26.11.1964



! ו פ פ ו  ת

! 5 ה פ י  ; תקנות נמל ח

!  תקנות נמל חיפה (עגינה ברציף), 1934 6
 תקנות נמל חיפה (כוח מניע), 1934 7 5

ות נמל חיפה (סיראות וסבלות), 1946 8 !  תקנ

.  תקנות נמל חיפה (סימון משקלות) (חבילות וחפצים המועברים באניות), 1947 9

 ד׳ בכסלו תשכ״ה (9 בנובמבר 1964)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  >חמ 5563״ י

 שר התחבורה
ו גי, עמ׳ 2061• ר  5 חא״י, כ

 6 ע״ר 1934, תום׳ 2 מס׳ 441, עמ׳ 422.

 7 ע״ר 1934, תום׳ 2 מם׳ 475, עמי 930.

 8 ע׳׳ר 1946, תום׳ 2 מס׳ 1506, עמ׳ 835 ; ק״ת 367, תשי״נ, עמ׳ 1142.

 9 ע״ר 1947, תוס׳ 2 מס׳ 1628, עמ׳ 1369.

 חוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959
ת ו ק י ל י ד ו ב י ד לכ ו י ר צ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו־35 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 ובתוקף
 שאר סמכויותי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה;

 1. בתקנות אלה: הגדרות
ה על פי סעיף 22 לחוק!  ״המפקח״ — מפקח כבאות ראשי שנתמנ

 ״רשות כבאות״ — לרבות אדם או חבר בני אדם שמונה על ידי שר הפנים לפי סעיף 15
 לחוק למלא התפקידים והחובות המוטלים על דשות כבאות לפי החוק, כולם או מקצתם(

 ״ציוד כיבוי״ — ציוד, מיתקנים והמרים המשמשים או העשויים לשמש לכיבוי דליקות,
 מניעתן או התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.

 2. (א) רשות כבאות תרכוש ציוד כיבוי מהסוגים המפורטים בחלק א׳ של התוספת ציוד רשויות
ת י א ב  ובהתאם למיפרט האמור בו (להלן — המיפרט) ולא תרכוש ציוד כיבוי מהסוגים המפורטים כ

 בחלק א׳ של התוספת שלא בהתאם למיפרט אלא אם קיבלה לכך היתר מאת המפקח,

ת כבאות כמשמעותה בתקנות שירותי הכבאות  (ב) דשות כבאות תחזיק בכל תחנ
, הציוד שנקבע לגבי תחנה מסוגה בחלק  (ארגון ותקן של יחידות כבאים)׳ תשכ״ב—1962 2

 ב׳ של תוספת, אלא אם קיבלה היתר מאת המפקח לא לעשות כן.

 3. רשות כבאות תנקוט בכל הצעדים כדי להבטיח כי ציוד הכיבוי שהיה ברשותה ערב התאמת ציוד
י למיפרנ ו כיבו ש ב מ ת ש א ת 1 , ה ו מ א י ב מ י ב ך ה ן י מ צ א ת ו ות אלה, יותאם למיפרט ? ,1א ה  תחילתן של תקנ

 רשות הכיבוי אלא אם כן התיר המפקח סטיה מהמיפרט וכפי שהתיר.

 1 ס״ח 290, תשי״ט, עמי 199•

 2 ק״ת 4330 תשכ״ב, עט׳ 2174.
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 4. (א) רשות כבאות תמסור למפקח, לפי דרישתו, מדי פעם פרטים מלאים על ציוד
 הכיבוי שברשותה.

 (ב) המפקח רשאי לבדוק ציוד כיבוי שברשות רשות כבאות ולתת הוראות בדבר
 דרכי החזקתו והפעלתו.

 5. (א) רשות כבאות תבטיח התאמת ברזי השריפה שברשות מוסדות או מפעלים
 פרטיים שבתחומה (להלן — מוסדות ומפעלים) למיפדט, זולת אם התיר המפקח םטיה מדר

 מיפדט וכפי שהתיר.

 (ב) רשות כבאות תנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח שציוד הכיבוי — פרט לברזי
 השריפה — שברשות מוסדות ומפעלים יותאם למיפרט, זולת אם התיר המפקח סטייה מדר

 מיפדט וכפי שהתיר.

 (ג) רשות כבאות תקבע תיאומים ביתר סידורי הכבאות של מוסדות ומפעלים
 בהתאם להנחיות המפקח.

 (ד) רשות כבאות תדרוש מכל המוסדות והמפעלים למסור לה מדי פעם פרטים
 מלאים בכתב על ציוד הכיבוי שברשותם.

 (ה) דשות הכבאות תערוך מזמן לזמן בקורת במוסדות ומפעלים כדי לבדוק אם
 נעשו בבהם סידורי כבאות נאותים ואם ציוד הכיבוי שברשותם מספיק ומתאים למיפרט.

 (ו) רשות כבאות תמסור למפקח, לפי דרישתו, את כל הפרטים על ציוד לכיבוי
 דליקות שבידי מוסדות ומפעלים אשד הגיעו אליה לפי תקנות אלה.

ת לתחנה של רשות כבאות,  6. המפקח או.מי שהוסמך על ידיו לכך רשאים להיכנס בכל ע
 כדי לבדוק אם קויימו הוראות תקנות אלה.

 7. נתברר לרשות כבאות כי סידורי הכבאות של מוסד או מפעל אינם מספיקים, או שדר
 ציוד לכיבוי דליקות שברשותו אינו מספיק או מתאים, תודיע על כך לממונה על המחוז

 שבתחומו נמצא המוסד או המפעל, וכן למשטרה.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ״ה—1964״.

ות י  סמכו
 המפקח

 ציוד כיבוי
 שבידי מוסדות

 ומפעלים
 פרטיים

ה ס י  זכות מ

 הודעה על
רי כבאות  סידו

 לקויים

 השם

 תוספמ
 (תקנה 2)

: מיפרטים  חלל, א'
 1. ציוד כיבוי שלגביו הוכרז תקן ישראלי רשמי.

ם בקוטר של ״2 ו־״3 בלבד ובהתאם לתקן ישראלי ת״י י ת מ ק פ ס י ה ק ו נ ר  2. ז
.365 

3 בלבד ובהתאם לתקן ישראלי ת״י ״ ה (הדרנטים) בקוטר של ״2 ד פ י ר י ש ז ר  3. ב

.448 

- ת י ט ר ד נ ט י ס ו ב י ת כ י נ ו כ  4. מ

:  (א) א ו פ י ו ן
נעת בבנזין או מכונית 4x4 מונעת בסולר ועם קירור אוויר ז ת 4x2 מו י נ ו כ מ 1 ( ) 

 (2) מיכל מים של 3 מ״ק!
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 (3) משאבה בעלת הספק של לפחות 16000 ,ליטר לדקה בלחץ של 8 אטמוםפרות,

 מותקנת במרכז השלדה 5
 (4) יכולת הסעת צוות של 8 איש, כולל אלה שבתא נהג.

: ט ר פ י  (ב) מ
 (1) משקל כללי — 11 טון

 (2) אורך כללי — 7 מטר ..
 (3) גובה כללי — 2,75 מטר
 (4) רוחב כללי — 2,30 מטר

 (5) מנוע — הספק של 130 כ״ס ולא פחות מ־12 כ״ס לטון
 (6) הילוכים — 4 או 5

) מרחק בין הדיפרנציאל מהקרקע — ל ) 

 לא פחות מ־25 ס״מ, בעומס מלא
 (8) מהירות מזערית — 80 קמ״ש

 (9) אפשרות הפעלת המשאבה ישיר מהמנוע
 (10) אפשרות כיבוי תוך כדי תנועה

— ד ו י ן צ ק  ת
: י ש י ד א ו י  (1) צ

פ חד 1  גרזן כיבוי 2 ק״ג ע
 דקר 1,50 מ׳ עד 2,10 מ׳ 1
ד 30 מ׳ מנילה 2 , 20 ע ¥  חבל הצלה 2
 מחזיק זרנוק 1,6 מ׳ 2
 תיק מפות, כולל תכנית ומפת ברזי שריפה 1

: י ו ב י ד כ ו י  (2) צ
 מטפה אבקה יבשה 2
י 2 נ  מטפה פחמן דרחמצ
 מיכל קצף מיכני מלא 2
 מקצף כתף עם מזנק קצף 1
 מזנק ״2 עם נחיר 12 מ״מ, רב־שימושי 4

: ה ר ו א ד ת ו י  (3) צ
 זרקור יד עם פנס הבהוב, עם סוללה 2
 פנס יד, מוגן בפני התפוצצות 1

: ן ג ד מ ו י  (4) צ
 כפפות אסבסט, רב־שימושי, זוג 3
 תלבושת אסבסט, כולל כובע עם מסכת רשת ומגפיים 1
 מסבת עשן 3
י או אוויר דחוס 2 נ  מכשיר נשימה, פחמן דרחמצ

: ם י ת מ ק פ ס ה ם ל י ר ז י ב א ד ו ו י  (5) צ
 זרנוק יניקה 3 מ׳ עם מצמד ״3 או ״4 3
יקה עם שסתום מחזיר 1 נ  סל לזרנוק י
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ניקה 1  מסנן לזרנוק י
 הכל להחזקת זרנוק יניקה, 20 מ׳ 1
 דלי בד עכו פיה׳ 10 ליטר 1
 צינור זקוף להדדנט ״3 2
 מאחד 1
ד ״3, עפ סגידה 1  מפלג ״2 ע
 מפתח להדדנט תת־קרקעי 1
 וו למכסה הדרנט תת־קדקעי 2
 מפתח להדרנט על־קרקעי 1¡
 מפתח למצמד ״2—״3—״4 3

 זרנוק הספקה ״2, 15 מ׳ 14
 זרנוק הספקה ״3, 15 מ׳ עד 20 מ׳ 6
 מצמד מעבר (לפי הסטנדרט במקור) 3
 גלגלון באורך 30 מ׳ ״% ו־״1 1
ה 3  מעבדי

: ה נ ו ש א ה ר ר ז ד ע ו י  (6) צ
 מערכת עזרה ראשונה, מלא, תרמיל או ארגז 1
 מכשיר הנשמה, מפה לפה 1

: ת ו מ ל ו  (7) ס
 סולם שחיל, 2 חלקימ, עד 12 מ׳ 1
 סולם קרםי, 3,60 מ׳ ער 4,15 מ׳ 1

: ר ש ד ק ו י  (8) צ
 מכשיר קשר אלחוטי 1

 חלק ב׳
גי התחנות  סוגי הציוד סו

 מס׳
 א/1 א/2 | א/I 3 ב/1 ב/2 נ םד׳
 מס׳
 םד׳

— 1 1 2 4 5 4x2 ת נית כיבוי — סטנדרטי  1. מכו

— 1 1 2 2 3 4x4 2. מכונית כיבוי — סטנדרטית 
 3. מכונית כיבוי קלה. 1 1 2 1 1 1

 4. מכוגית חילוץ 1 1 — — — —

דר חילוץ 1 1 1 — — —  5. טנ

 6. סולם הידראולי 1 1 1 — — —

 7. סולם מיכני — — 1 1 1 —

 8. טנדר 1 1 1 — — —

 9. מכונית פיקוד 2 1 1 — — —
 10. משאבה ניידת 4 3 3 2 2 1

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״אבחשון:תשכ״ה(27באוקטובר1964) ח
ד הפנים ) ש 7 6 5 4 מ 5 ח ) 

-468 שובץ התקנות 1653, כ״א בכסלו תשכ״ה, 26.11-1964



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
חה על שמורת טבע  אנ

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—11963
 ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמור:

 1. השטה שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/32/13, העדוך בקנה מידה הכרזה«5
״ ש«>רת טבע ד ן מ א ש ו ן 1 ׳ • מ י נ פ ! ר ו ך ש י ) ב 1 9 6 ר 4 ב מ ט פ ס  1:20,000 והחתום ביום ד׳ בתשרי תשכ״ה (10 ב

 טבע.

 2. העתקים מהתשדיט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הפקדת
ל של״התשריט י  הממונה על המחוז, חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, חוף הכרמל׳ 1

 המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

w n —3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (איי חוף־דור ומעגן מיכאל), תשכ״ה 
 1964״. י• י

 ד׳ בתשרי תשכ״ה (10 בספטמבר 1964)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י ) ח 7 6 5 ז ° מ ח  י

ד הפנים  ש

 1 ס״ח 404, תשכ״נ, עמ׳ 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
ע ב ת ט ר ו מ ה על ש ז ר ב  : : א

 ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 •י,
ר:  ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמו

 1. השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/21/10, הערוד בקנה מידה הכרזה«5
ת שמורת טבע ף ן מ ד שרי הפנים, ן^ןא ש  1:10,000 והחתום ביום ד׳ בתשרי תשכ״ה (10 בספטמבר 1964) בי

 טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הפקדת
ת של״התשריט נה על מחוז הצפון, נצדת־עלית, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעו  הממו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (החולה), תשכ״ה—1964״. השם

 ד׳ בתשרי תשכ״ה (10 בספטמבר 1964)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  (חט 76570) ח

 שר הפנים

 קוב*ז. התקנות,1653,״כ״א בכפלו תשב״ה, 1964;1!.26



 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 אכרזה על שמורת טבע

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 1
ר:  ולאחד התייעצות עם שר החקלאות, אני מכריז לאמו

דה  1. השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מסי ש/62/28, הערוך בקנה מי
 1:10,000 והחתום ביום כ״ה בתשרי תשכ״ה (1 באוקטובר 1964) ביד שר הפנים, הוא שמורת

 טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, י ירושלים, במשרד
 הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, אילת,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (חוף האלמוגים באילת), תשכ״ה—1964״.

 הכרזה על
 שמורת טבע

 הפקדת
 העתקים

 של התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 כ״ה בתשרי תשכ״ה (1 באוקטובר 1964)
 (חמ 76570)

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960

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

ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
ן , אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעי  1960 ג
 של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 השטח להמרה
פ מרובעים  בטטרי

 תופפת
 שטח החלקה

 במטרים מרובעים
ש החלקה מ  ה

613 2,848 12 3579 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 ו׳ בכסלו תשכ״ה (11 בנובמבר 1964)
 >חמ 70130)

 1 ס״ח 316, תש״ד, עט׳ 92•
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 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד-1960

״ י ר י מ ג ״ ״ לסו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ס ן מ י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ד—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
,'אני מצווה כי המקרקעין הידועים כחלקה 21 בגוש 3844, והרשומים בלשכת רישום 11960 
 המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מס׳ 121 במקרקעין מסוג ״מתדוכה״ יומרו למקרקעין

 מסוג ״מידי״ ויירשמו בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 ו׳ בכסלו תשכ״ה (11 בנובמבר 1964)
 >ח« 0130״ ד ב י ו ס ף

 שר המשפטים

 1 ס״ח 316, תשייר, עט׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ד—1960

״ ק ל ו מ ג ״ ״ לםו ה כ ו ר ת מ ג ״ ו ן מס י ע ק ר ק ת מ ר מ ר ה ב ד  צו ב

ני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—•  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון די
 1960!, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מולק״, ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לבך.

! ו פ פ ו  ת

 השטח להמרה
ויבעים  בטטריסמו

42 
260 

1 
1 

 שטח החלקה
בעיט  בטטריםטרו

751 
816 

1,371 
2,650 

 החלקה

62 
64 
94 

102 

 הגוש

7017 
7017 
7071 
7071 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 ז׳ בכסלו תשכ״ה (12 בנובמבר 1964)
 (חט 70132)

 1 ם׳׳ח 316, תש״ד, עט׳ 92•

 קובץ התקנות 1653, כ״א בכסלו תשכ׳׳ה, 26.11.1864



 מדוד לסזלסוך מקומי

 פקודת העיריות

ת •עופות ט י ח ר ש ב ד ע ב ב ש ־ ר א ב ר ל ז ק ע  חו

 בתוקף סמבותה לפי הסעיפים 251,250, 254 ד259 לפקודת העיריות *׳ מתקינה מועצת
: ה  עידית באר־שבע חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זד.—
ת שחיטה״ — מקום בו שוחטים או מורטים עופות 5  ״בי

ה!  ״בית שחיטה מוכד״ — בית שחיטה המוכר על ידי המועצה לצורך חוק עזר ז
 ״עופות״ — עופות בית, לרבות תרנגולות, אווזים, ברווזים, יונים, עופות גניאה, תרנגולי

!  הודו, פסיון ושלו
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״העיריה״ — עירית באר־שבע !
 ״דאש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידיו בכתב!

 ״רופא וטרינר״ — הרופא הוטרינרי של העיריה, לרבות אדם שאליו העביר הרופא הוטרינרי
!  את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

 ״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי העיריה על פי חוק עזר זה.

 2. לא יחזיק ולא ינהל אדם בית שחיטה, אלא אם הוא בית שחיטה מוכר.

 3. (א) לא ישחט אדם ולא ימרוט עופות בתחום העיריה, אלא בבית שחיטה מוכר.

) לא יחולו על אדם השוחט עופות לצורך עצמו. א ) ן ט  (ב) הוראות סעיף ק

 4. לא יוציא אדם ולא יגרום שיוצא מבית שחיטה עוף שחוט אלא לאחר שנבדק על ידי
 הרופא הוטרינרי והוטבעה על העוף החותמת הרשמית של בית השחיטה.

 5. לא יוציא אדם ולא יגרום שיוצא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה באותו בית
 שחיטה, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב מאת הרופא

 הוטרינרי.

ו וכן  6. (א) בבית שחיטה לא ישחט אדם עוף׳ לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותי
 לא יכנס אדם לבית שחיטה אלא לפי רשיון לכך מאת העיריה.

) לא יחולו על — א ) ן ט  (ב) הוראות סעיף ק
 (1) הרב המקומי, עובד המדינה או עובד העיריה הנכנס לבית שחיטה לשם

! דו  מילוי תפקי
 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה, הנכנס לבית השחיטה

! דו  בתוקף תפקי
 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה!

 (4) כל אדם אחר שניתנת לו דשות כניסה בכתב מאת ראש העידיה.

 הגדרות

ר לד,ח!יק פו  אי
 בית שחיטה

 שחימת עופות

 הוצאת עופות
 שחוטים

 הוצאת עופות
ת השחיטה י ב  ט

 חובת רשיוז

ת ישראל, נוםח חדש 8, תשנ״ד, עמי 197. נ  1 דיני טדי
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ן מתו ר׳«יוו  7. (א) המועצה רשאית — לפי שיקול דעתה — ליתן או לחדש, וכן לסרב ליתן א
 לחדש, רשיון לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף 6* רשיון שניתן או שחודש יצויין בו

 היום שבו ניתן ותקפו יהיה מאותו יום.

 (ב) בקשה למתן רשיון או לחידושו, תוגש לעיריה בכתב.

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

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

 (ה) רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ו) בעד כל רשיון תשולם אגרה של 50 אגורות.

ינתן רשיון אלא לאדם שמלאו לו 16 שנה ושהמציא תעודה• מאת הרופא  (ז) לא י
 הראשי של הלשכה המחוזית של משדד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.

ל י»יח ן _ ביטו ו י ש ר  8. (א) המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע, אם בעל ה
 (1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה!

 (2) מנע או הפריע את הרופא הוטרינרי או אדם אחר הממלא תפקידו בבית
!  שחיטה או בסביבתו

 (3) הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי או של אדם הפועל בשמו,
ד נ  שניתנה על פי חוק עזר זה או כל הודאה אחרת שניתנה כדין על ידיהם׳ ה

!  געת להנהלה תקינה של בית שחיטה ולסדר הטוב בו

 (4) נמצא סובל ממחלה מידבקת!

 (5) גרם נזק במזיד לבית שחיטה או לציודו!

 (6) גרם להפרעת הסדר בבית שחיטה.

 (ב) הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר
. ( א ) ן ט  יום מחמת אחת הסיבות הנקובות בסעיף ק

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

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

 9. אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הרופא הוטרינרי, מעטה
 נקי, העומד בפני מים, לפי דוגמה שאושרה על ידי הרופא הוטרינרי או נעלי גומי, או גם
 מעטה וגם נעלי גומי ויכבם את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, בזמן ובאופן שיקבע הרופא

 הוטרינרי! לא יצא אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

ל בדיקת עופות  10. עופות שנלקחו לבית שחיטה לשם שחיטה רשאי הרופא הוטרינרי לבדקם, בין לפג
ם י י  הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר מכן, ואם דאה שהם חולים רשאי הוא לאסור את שחי־ ח

 טתם ולצוות לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג כפי שייראה לו. הוצאות סילוקם של העופות
 או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על שניהם יחד

 ועל כל אחד מהם לחוד.

 טעטה קבוע
ת  לנכנםיפ לבי

 שחיטה

 קוב? התקנות 1653, כ״א בנפלו תשכ״ה, 26.11.1964 473



 11. הרופא הוטרינרי רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית שחיטה, ואם מצא בו חבורה או
 מחלה או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי לאכילה, רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד

 וייעשה בו כפי שיודה.

 12. לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהרופא הוטרינרי נהג לגביו בסמכותו לפי הסעיפים
 10 או 11.

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

 14. המביא עוף לבית שחיטה לשם שחיטה יודיע לרופא הוטרינרי, אם יידרש לכך, את
 מוצאו של העוף.

 15. לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית שחיטה אלא בכלי רכב שאושרו על
 ידי הרופא הוטרינרי בכתב כמתאימים לכך.

 16. המביא עוף לבית שחיטה לשחיטה ישלם לעיריה אגרת שירותים בשיעור הנקוב
 בתוספת, אפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 11.

 17. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות.

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאד־שבע (שחיטת עופות), תשכ״ה—1964״.

 בדיקת עופות
 שחוטיה

 פיצויים

 החלטת הרופא
רי נ  הוטרי

ת פי  סו

 מוצאו של העוףי

 הובלתם של
 עופות שחוטים

ת רו  אנ
רותים  שי

 ענשים

 השם

 תופפת

 (סעיף 16)

 שיעור אגרת שירותים לכל ראש באגורות
 בעד יונה 5

 בעד תרנגול 12

 בעד ברווז 12
15 

12 

 בעד תרנגול הודו או אווז

 בעד כל עוף אחר

י ו ו א ו נ ה י ל  א
 ראש עירית באר־שבע

 . נתאשר.
 כ״ו בתשרי תשכ״ה (2 באוקטובר 1964)

 (חמ 862115)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
ה פ ש ת א א צ ו ד בדבר ה ר ללו ז ק ע ו  ח

׳ מתקינה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250, 254,251—256 ו־259 לפקודת העיריות ג
ה:  מועצת עירית לוד חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה— הגדרות
; ד ו  ״העיריה״ — עירית ל

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 כולן או מקצתן ן

 ״המפקח״ — אדם שראש העיריה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח
! ד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן  העבי

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

, ם י נ  לתקופה שלמעלה משלוש ש
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון ו
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמש
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט בית

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

ת חרושת, מוסך, וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה 1  ובכלל זה בי
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה«
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח׳ ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בגין{
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

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

ע כלי אשפה ג ו נ  2. (א) בעל, בנין חייב להתקין, בבנינו או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח ב
 לצורה, לגודל, לחומר, למספד, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם

 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

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

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל׳ פסולת או חמדי בנין.

 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, כלי יןיבו?
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח

 ובתוך הזמן שיקבע.

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ר, עט׳ 197. נ  1 דיני טרי
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 י (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך בלי קיבול שהותקנו באמור ולא ישיט
ה לאותם כלי הקיבול. ח  ולא ישאיר זבל או פסולת מ

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או המרי בנין.

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

תד לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו או  5. (א) ראש העיריה דשאי לתת הי
 לכלול בו תנאים; להוסיף עליהם ולשנותם.

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

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויודקו אשפה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה׳ צורתם, גדלם ומבנם!

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) בל פועלי העידיה שהורשו לכך על ידי המפקח דשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם יאפשר לפועלי העיריה
 לגשת על, נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מגת לבדוק אם
ימו הוראות חוק עזר זה.  נתקי

 (ב) לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח
 לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי המפקח לבצע את העבודות והמועצה תגבה את הוצאות הביצוע

 מאותו בעל או מאותו מחזיק.

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

 שאחד מהם לפחות, הוא בשפה העברית.

 9. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואס עבר על הוראות
 הסעיפים 2 או 3 והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתד. העבירה נמשכת, דינו —
 קנס נוסף 5 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש העידיה או אחדי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד (הוצאת אשפה), תשכ״ד,—1964״.

 העברת אשפה

 מתו היתר

 זכות כניסה
 ש? פועלי

 העיריה

ת ו י  סמכו
 הטפקה

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

ה ב ל ו א ש ג ר  ש
 ראש עידית לוד

 נתאשר.
 כ״ח בתשרי תשכ״ה (4 באוקטובר 1964)

 (חט 882026)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 חוק עזר למגאר בדבר מס עסקיה

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

. ת 9 5 ח ן  1. במקום התוספת לחוק עזר למגאר (מס עסקים מקומי), תשי״ז—31957 (להלן — חוק ו
י פ ס י ת  העזר העיקרי), יבוא: ה

 ״תופפת

 שיעורי המס לשנה
ר המלאכה או העסק המס בלירות או ר המלאכה או העסק המס בלירות תי ו א י  ת

ת טנדר — 201 עד 300 25  מכונית משא — לרבו
גות 15 301 ומעלה 30  עד 2 טו

ות 20 מכשירי חשמל 35 נ  למעלה מ־2 עד 5 טו

נות 40 מקלטים 45  למעלה מ־5 טו

 אטליז 20 מכשירי כתיבה 25

ות וממתקים 20  בית בד — סוכרי
 בלתי ממונע 25 ספרים 15

 טחנת־קמח ממונע 40 טחנת־קמח 20
 בית קפד. —

 בלי מכשיר טלוויזיה 20 טייח 15
 עם מכשיר טלוויזיה 40 טרקטור —

ס 12 ת סו חו  בית הבראה ומרגוע 60 עד 25 כו
ת סוס 20 חו חת 40 למעלה מ־25 כו  בית מרק
 בית קולנוע 60 מאפיה 30

 בנק או סניף של בנק 500 מוסך 40

נית — לכל מונית 35  g מו
 בעל מלאכה המעסיק עובדים שמספרם —

1 
סמכת 15  2 15 מיילדת מו
 3 ומעלה 30 מגהצה 15
 דגים — מכירה 15 מהנדס 40
נות 60 מכבסה 15  זיתים — מכירה בסיטו

ס או פולים — מכירה 15 מסגריה — מו  חו

נעת 40  חלב ומוצרי חלב — מכירה 15 ממו

נעת 25 — בלתי ממו ת ר י כ מ ת ל ו נ  ח

 בגדים משומשים 12 מספרה 16
16 

 מערבל בטון — השכרה
 בשר_צלוי 20

 חמרי בנין 30 מערבל בטון — השכרה 20
 טקסטילים ואריגים 25 מפעל תעשיה המעסיק עובדים שמספרם —

 ירקות 15 1 15
 כל־בו 25 2 25
נות 60 3 ומעלה 40 לת בסיטו  מכו

ות שמספר לקותותיה — משקאות משכרים — נ  מכולת בקמעו
נות 25  עד 100 15 בסיטו
ת 35 ו נ  101 עד 200 20 בקמעו

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

 2 ע״ר 1945, תופ׳ 1 מס׳ 1436, עט׳ 115.

 3 ק״ת 715, תשי״ו, עט׳ 1646.

 קובץ, התקנות 1653, כ״א בכסלו תשכ׳׳ה, 26.11.1964 477



ר המלאכה או העם? המס בלירות או ר המלאכה או העפס המס בלירות תי  תיאו

 רופא 40

 רפת שמספר הפרות בה —

 עד 5 6

 6 עד 10 12

 11 עד 20 20

 21 ומעלה 40

 שירות אוטובוסים המקיים תחנה בתחום המועצה 200

 שמן — מכירה —

ות 24 נ  בקמעו

נות 75  בסיטו

 שרברב 15

ן והשכרת אופניים > 15  תיקו

 תפירה וחייטות 15״

35 

30 

12 

20 

25 

20 

40 

20 

40 

10 

10 

 נגריה —

ת ו נ  עם מכו

ות — נ  בלי מכו

 לרהיטים

 לתיקונים

 נעלים

 נפט, בנזין ושמן סיכה — מכירה

נות ן בסיטו  סבו

 עורו־דין

 צבע

 קבלן

 קיוסק

כל  רו

 2. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת 1964/65 והוא
ר זה ברשומות, אולם כל סכום ששולם על פי  ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עז

 חוק העזר העיקרי בעד שנת 1964/65 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 3. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ט בניסן תשכ״ד (1 באפריל 1964).

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגאד (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה—1964״.

 הוראות מעבר

 תחילה

 השט

ד ה ר א י ן ע י י ס ו ר ח מ  נ
 ראש המועצה המקומית מגאר

 נתאשר.
 ג׳ בחשון תשכ״ה (9 באוקטובר 1964)

 וחמ 84034)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ת ו נ ו ז ל ת ח ר ב ד ר ה ב ד ר ב פ ח ־ ק מ ע ר ל ק עז ו  ח

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

ת 1. בחוק עזר זה — י י י ג  ח

 ״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

ים!  הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנ
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־חפר!

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מט׳ 1154, עט׳ 119.
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 חובה ?הדביר
 חלזונות

 הוראות
 להדברת
 חלזונות

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 ענשים

 השט

 ,,מחזיקי׳ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
; ן ו  הגר בבית מלון או בפנסי

 ״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 הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את החלזונות שבנכסיו.

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

 הקבועים בהודעה.

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

 (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 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 תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
 הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
נה; אס אין  הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרו
 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.

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

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר (הדברת חלזונות), תשכ״ה—1964״.

י ב צ ־ ן  ח׳ ב
 ראש המועצה האזורית עמקיחפר

 נתאשד.
 י״ג בחשון תשכ״ה (19 באוקטובר 1964)

 (חמ 84601)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד ר לפרד&־חנה ב ז ק ע ו  ח

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

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדס־חנה!
ת סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א

!  עזר זה, כולן או מקצתן
 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח

 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן >
 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
 נותנים הכנסה, בין בזכותו ובין כבא כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משגה ששכר נכסים לתקופה  הנכסים ובין שאי

ים!  שלמעלה משלוש שנ
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

ן! ו  הגר בבית מלון או בפנסי
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם, לרבות הקרקע שמש־
 תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין בגינה, כחצר, או לצורך אחר ולמעט בית

 מלאכה או אורווה!
 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אגשים

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית מלאכה!
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים או שמחזיקים בו יחד

 עם האורווה«
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, גיירות, בקבוקים, שברי זכוכית, עגפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך

ן! לת וחמרי בגי  או אי־גקיון, למעט זבל, פסו
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

 ״פסולת״ — פסולת הגוצרת בבית מלאכה ואיגד, אשפה או זבל.

יב להתקין, בבגין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בגוגע  2. (א) בעל בגין חי
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התגאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם

 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא •

 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

יב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,  3, (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה, חי
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום, ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח:

 ובתוך הזמן שיקבע.

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

 קובץ התקנות 1653, ב״א בכםלו תשכ״ה, 26.11.1964

 כלי אשפה

 כלי קיבול



 העברת אשפה

 מתו היתר

 זכות כניסה
 ?פועלי המועצה

ות המפקח י  סמכו

 מסירת הודעות

 ענשים

 השט

 (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 .ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או תמרי בנין.

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

 5. (א) ראש המועצה דשאי לתת היתד לפי סעיף 4, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

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

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת >
גדלם ומבנם >  (3) דרבי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם,

 (4) תקופת ההיתר.

נגס לכל בגין,  6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח דשאים להי
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה׳ זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

ת מלאכה, או המחזיק בהם, יאפשר לפועלי המועצה  (ב) בעל בגין, אורווה או בי
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחדים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

ת לבדוק אם  7. (א) המפקח רשאי להיכגם לכל בגין, אורווה או בית מלאכה על מנ
 גתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחדי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 המפקח לבצע את העבודות והמועצה רשאית לגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או

 מאותו מחזיק.

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מבווגת,
 (או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבגי
 משפחתו הבוגרים, או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במבתב
נה!  רשום הערוך אל אותו אדם-לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרו
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
ה ההודעה או נתפרסמה בשגי עתוגים יומיים הגפוצים  המקומות האמורים.או על הנכס שבו דנ

 בתחום המועצה שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

נו — קנם מאתיים לירות, ואם עבד על  9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 והיתה העבירה
 גמשכת׳ דיגו — קגם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדס־חגה (הוצאת אשפה), תשכ״ה—1964״.

ן ו ר ן ש י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית פרדם־חנה

 נתאשר.
 כ״ח בתשרי תשכ״ה (4 באוקטובר 1964)

 >חמ 848016)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לפרדם־חנה בדבר סלילת רחובות

נה המועצה , מתקי  בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
: ה ר ז  המקומית פרדס־חנה חוק עז

 הגדרות 1. בחוק עזר זה—

ית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית י  ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבנ
 ביבים !

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
 הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל,

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק
ה!  עזר ז

 ״כיסוי״ — רובד אבנים׳ ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומד אחר ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!

, שנתמנה על ידי 2  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 י
ו לפי חוק עזר זה, כולן תי  המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכדו

!  או מקצתן

 ״המועצה״ — המועצה המקומית פרדם־חנה!

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
ונים!  (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עלי

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון׳ הקמתם מחדש, עקידת עצים׳
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים, תעלות,

 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ן
 (3) בנייתם. ושינוים של קידות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דדך,

 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם!
ה! ות לסלילת רחוב והשגחה עלי י  (6) הכנת תכנ

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

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

 2 ם״ח 250, תשי״וו, עמ׳ 108•
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 החלטה על
ב חו  סלילת ו

 הודעה על
 החלטה לםלו5

 רחוב

י רחבו של ו נ  שי
 כביש

 כלילת כביש

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים
 ונבייתמ

נות על  פקדו
 חשבון דמי
 השתתפות

 בסלילת כבישים

ו ובין אותו רחוב או קטע נ  ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבי
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק׳ נטיעות או כיוצא באלה, בין אמ יש גישה >נכ0

 מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור >
ד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העבי

 כולן או מקצתן ז
י האדמה כיסוד לכיסוי  ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, קודקר או חומר אחר, שהונח על פנ

 או בדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה, על, החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום. י

נן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים י די נו  (ב) הוצאות השי
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

דס! הסלילה תבוצע בבת  5. המועצה רשאית, לסלול, בביש באופן שייקבע על ידי המהנ
ן  אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובי

ם: .  .קטעים קטעי
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש

 ובין שלא כדי רחבו המלא!
ד כדי שטחה העליון  (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה ע
 של התשתית בלבד׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
ת והכיסוי, בין בדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי  (4) סלילת התשתי

 רחבו המלא!
 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורפ.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך א ) ן ט  (ב) דמי השתתפות ל,פי סעיף ק
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור׳ ישולמו למועצה על ידי כל אחד
 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם
ד עם  אם נסלל, הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מי
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, דשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת כל
 אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6, לשלם
 למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות, את הסכום

 הנקוב בהודעה, ובעל הנכם חייב למלא אחרי הדרישה.
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 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא׳ באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע על
 ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם׳ או מקצתט, הכל

 לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה

 ובין שלא כדי רחבה המלא!
 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא!
 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים׳ נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.

 9. (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אודך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה יחולו הוראות סעיפים
 6(ג) ו־7, בשינויים המחוייבים.

 10. גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים כאמור,

 ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 ולגבות מאותו אדט את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 עד 25%.
 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיף 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת.לפי חוק עזר זה — תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת,
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל, אותו אדם לפי מענו במקום 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 ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מדרכות

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 החזרת תשלומים
 במקרה של
 אי ביצוע

 סלילת כביש
 על ידי הבעלים

 תעודה על סכום
 ההוצאות

רת הודעות  מסי
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נו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה ענ׳טימ  14. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די
נו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין  נמשכת, די

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 15. חוק עזר לפרדם־חנה (סלילת רחובות), תש״י—1950 3 — בטל, ביטול

 16. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפרדם־חנה (סלילת רחובות), תשכ״ח—1964״. השם

 נתאשר. ש׳ ר ו ב נ ז ו ן
 ג׳ בחשון תשכ״ה (9 באוקטובר 1964) ממלא מקום ראש המועצה

) המקומית פרדם־חנה 8 4 8 0 1 ט 5 ״ ) 

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

 3 ק״ת 80, תש״י, עט׳ 59ז.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לרמות־השבים בדבר הדברת חלזונות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941- מתקינה המועצה הגדרות
: ה  המקומית דמות־השבים חוק.עזר ז

 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
ננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משגה ששכר את  הרשום של הנכסים ובין שאי

 הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז

s ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים 

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים בבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
ת מלון או בפנסיון ו ד בבי  הג

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

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

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

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

 הקבועים בהודעה.

. א) )  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן
יב למלא אחריה.  (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חי

 1 עייר 1041, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ «.11.

 חובה ?הדביר
נות ו  חלז

 הוראות
 ?הדברת
ונות  חלז
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 4. לא מילא אדם אחרי דרישת דאש 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 לבדר אם קויימו הודאות 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 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
 הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזד זה, דינו — קנם מאתיים לירות, ואם עבר על
 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.

 8. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (הדברת חלזונות), תשכ״ה—1964״.

 הדברה על ידי
 המועצה

 סמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

ם י י ה נ ב מ א  ז
 ראש המועצה המקומית רמות־השבים

 נתאשד.
 כ״ח בתשרי תשכ״ה (4 באוקטובר 1964)

 (חמ 854310)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1653, כ״א בכסלו תשכ״ה, 26.11.1964
, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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