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 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
ר דרכי עררים ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ו־89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

, במקום תקנה 4 יבוא:  ד,ח5פת תקנה 4 1. בתקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי״ט—1959 2

 ״םמכותניהי? 4. יושב ראש הועדה או יושב ראש ועדת הערר העליונה רשאי:

 (1) לצרף כעודר או כמשיב אדם הנראה לו נוגע בדבר!
 (2) לאחד עררים או להפריד עדרים מאוחדים.״

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (דרכי עדרים) (תיקון), תשכ״ה—
 1965״.

ן ו ל ל א א ג באדרא׳ תשכ״ה (28בפברואר 1965) י  כ״ו
 (חמ 75283) שר העבודה

 1 ם״ח 270, תשי״ט, עמ׳ 32•

 2 ק״ת 933, תשי״מ, עמ׳ 1792.

 חוק רשות הנמלים, תשכי׳א—1961
 פקודת הנמלים

מל יפו פריקה בנ ר •טעינה ו ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 20 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961/ סעיף 17
, , והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 3  לפקודת הנמלים 2

 אני מתקין תקנות אלה:

, קרי: ״תקנות נמל יפו  שינוי שם 1. לכללי נמל יפו (טעינה ופריקה בסירות וסבלות), 1946 י
 (טעינה ופריקה בסירות וסבלות), 1946״ (להלן — התקנות העיקריות).

ת 2. בתקנות העיקריות, לאחר תקנה 17 יבוא: פ פ ו  ה

 תקנה 17 א , . ,
 ״סמכות 5םרב י 17 א. מנהל דשאי לסרב להרשות את פריקתו או טעינתו של משלוח
ה במסירה רגילה ולהתנותן במסירה ישירה, אם הפריקה או הטעינה.במסירה. 5 י נ ה י י י ס  מ

 רגילה עלולה לדעתו לגרום לצפיפות יתירה, לסכנת דליקה, התפוצצות או
 כיוצא באלה, או להפרעה בסדרי העבודה בנמל.״

ם 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנית נמל יפו (טעינה ופריקה בסירות וסבלות) (תיקון), ש  ה

 תשכ״ה—1965״.

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י״ט באדר ב׳ תשכ״ה (23 במרס 1965) י
 >חמ 75564) שר התחבורה

 1 ם׳־ח 344, תשכ״א, עמ׳ 145.

 2 חוקי א״י, כרו ב/ פרק קי״ר, עמי 1146.

 3 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי ג.

 4 ע״ר 1046, תום׳ 2 מם׳ 1506, עמי 842.

 1756 קובץ התקנות 1710, ו׳ בנים! תשכ״וו, 8.4.1965



 חוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959
ת ו א ב ת כ ו י ת בין רשו י ד ד ם לעזרה ה אי תנ ם ו ר הםדרי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ו־35 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 *, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 8 לתקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית), תשכ״ב— הח5פת תקנה 8
 21962, יבוא:

 ״דרגי פיקה• 8. במקום שבו הוגשה עזרה לפי תקנות אלה יהיה הכבאי בעל הדרגה
 הגבוהה ביותר, מאותה דשות כבאות אשד הזעיקה את העזרה, מפקח על
 פעולת הכבאים במקום, ובלבד שדרגתו תהיה לפחות קצין כיבוי. בכל

 מקרה אחר ישמש כמפקד בעל הדרגה הגבוהה ביותר״.
 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית) השם

 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)
 (חמ 76541)

 1 ם״ח 290, תש י"ט, עט׳ 199.

 2 ק״ת 1383, תשנ״ב, עמ׳ 2211.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949
ם י ב ש ו ת ם ה ש ר ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 אני מתקין
 תקנות אלה:

2 (להלן — התקנות העיקריות), תיקוז תקנה 7  1. בתקנה 7 לתקנות מרשם התושבים, תשט״ו—1955 י
 במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) לחיפוש שם ומען — לירה אחת % ״
 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות — תיקו! תקנה 8

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 י א ש  ״(א) הממונה על המחוז או מי שהוסמך לכך על ידי שר הפנים ר

 ( 0 להפחית אגדות שנקבעו בתקנה 7 או לוותר עליהן תוך התחשבות
 במצבו החמדי של החייב בהן!

 (2) להפחית את האגרה שנקבעה בתקנה 7(1) או לוותר עליה אם מטרת
 החיפוש של השם והמען אינה בעלת אופי רווחי.״

 (2) אחדי תקנת משנה (ב) יבוא:
ח אישר כי היא פוטרת את מדינת ישראל מתשלום ח  ״(ג) מדינת־חוץ ששד ה
 אגרות בעד שירותים מקבילים לאלה המפורטים בתקנה 7 פטורה מהאגדות

 שנקבעו בפסקאות (1) ו־(3) לתקנה האמורה״.

ם ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מרשם התושבים (תיקון), תשכ״ה—1965״. ח

ד א  כ״ב באדר ב׳ תשכ״ה (26 במרס 1965) חיי י ם מ ש ה ש פ י
) שר הפנים 7 6 6 4  >חמ °

 1 ע״ר תש״ט, תום׳ א׳ מפי 48, עט׳ 164.

 2 ק״ת 519, תשט״ו, עמ׳ 969 ; ק״ת 732, ת?6י״!, עמי 1939 ; ק״ת 1296, חשב״ב, עטי 1720.

 קובץ התלונות 1,1710׳ בניס! תשכ״ה, 8.4.1965 1757



 פקודת הדיג, 1937

ת הדיג ו נ ק ן ת  תיקו

) לפקודת ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ד  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 ג
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, תקנת משנה (3) — בטלה.  תיקח תקנה 8 1. בתקנה 8 לתקנות הדיג, 1937 3

 ד,׳*ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג(תיקון), תשכ״ה—1965״.

 י״ט באדר ב׳ תשכ״ה (23 במרס 1965 )
ם ג ב ת י י י ) ח 7 3 8 7 ׳ ° מ ח ) 

 שר החקלאות

 1 ע״ר 7!193, תום׳ 1 מם׳ 667, עט׳ 137.

 2 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ע״ר 1937, תום׳ 2 טס׳ 669, עמ׳ 86.

 פקודת הדיג, 1937

ת ל י ם בחוף א י ר ח ים ודנים א נ ה על אלמו נ ג ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים 14 (א) ד2 (ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 ג
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין אני  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 מתקין תקנות אלה:

— בטלות. ג(הגנה על אלמוגים ודגים אחדים בחוף אילת), תשי״ט—1958 3  ביטול 1. תקנות הדי

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיג (הגנה על אלמוגים ודגים אחרים בחוף אילת) a m 2 
 (ביטול), תשכ״ה—1965״.

 ו״ט באדר ב׳ תשכ״ה (23 במרס 1965)
ם ג ב ת י י י  (חט 73870) ח
 שר החקלאות

 1 ע׳׳ר 1937, תום׳ 1 מם׳ 667, עמ׳ 137.

 2 ע״ר ח׳ע״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 850, תשי״ט, עמי 431.

 1758 קובץ התקנות 4710 ו׳ בניס! תשכ׳׳ה, 8.4.1965



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ח על יהלומים קו ד פי ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15,5 ו־38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח— .
 1957 *, ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לייעל, פי כל דין, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על יהלומים), תשי״ט—1959 2 תי?וזםעי!*.1
 (להלן — הצו העיקרי), אחרי הגדרת ״מפקח״ יבוא:

 ״ ״השנה הקובעת״ — השנה שקדמה לתאריך מתן הרשיון או חידושו!

 ״שווי היבוא״ — השווי בלירות ישראליות של יהלומים שיובאו׳ על ידי עוסק ביהלומים, לפי
 הרשום אצל המפקח, בניכוי החזרות!

 ״שמי היצוא״ — השווי בלידות ישראליות של יהלומים שיוצאו על ידי עוסק ביהלומים, לפי
 הרשום אצל המפקח, בניכוי החזרות;

 ״החזרות״ —
 ביבוא — החזרת יהלומים על ידי עוסק ביהלומים לחוץ לארץ לפי הרשום אצל המפקח;

 ביצוא — החזרת יהלומים לעוסק ביהלומים מחוץ לארץ לפי הרשום אצל המפקח״.

 2. סעיף 2 לצו העיקרי יסומן 2(א) ואחריו יבוא: תיקו1םעי!־2

 ״(ב) בעל רשיון לעסוק ביהלומים כיצרן יראו אותו כבעל רשיון לעסוק ביה
 לומים כיבואן—יצואן.״

ת פ 5 | י  3. במקום סעיף 4 לצו העיקרי יבוא: ה
 סעיף 4

 ״אגותרשיוז 4. (א) בעד מתן רשיון או חידושו ישלם .עוסק ביהלומים כאמור
 בתוספת, .בטור אי, האגרה שצויינה לצדו בטור בי.

 (ב) תקפו של רשיון הוא לשנה אחת מיום נתינתו או חידושו,
 אלא אם הודה המפקח שתקפו יהיה לתקופה קצרה יותר.

 (ג) ניתן רשיון לתקופה עד ששה חדשים, תשולם מחצית האגרה
 לפי סעיף קטן(א).״

 1 פ״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 908, תשי״ט, עמי 1387 ; ק״ת 982, תש״ד, עט׳ 638 ; ק״ת 1404, תשכ״נ, עם׳ 813.

 קונץ התקנות 1710, ו׳ בניס! תשכ״ה, 8.4.1.965 1759



 הח5פת התוספת 4. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

מ פ ם ו ת " 

 (סעיף 4)
׳ טור ב׳  טור א

 אנרה

 יצרן —200 לירות בתוספת 1/6 פרומיל משווי היבוא בשנה הקובעת, או
 בתוספת 9/« פרומיל משווי היצוא בשנה הקובעת, הכל
 לפי האגרה הגבוהה יותר, אך לא למעלה מ־2,100 לירות

 קבלן ניסור —140 לידות
 קבלן ביקוע —140 לידות

 יבואן—יצואן —140 לידות בתוספת 1/6 פרומיל משווי היבוא בשנה הקובעת, או
ג פרומיל משווי היצוא בשנה הקובעת, הכל /  בתוספת 9
 לפי האגדה הגבוהה יותר, אך לא למעלה מ־2,040 לירות

 מתווך —.140 לידות
 בנק מורשה —200 לירות
 סוכן —140 לירות

 5. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על יהלומים) (תיקון),
 תשכ״ה—1965״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט באדר ב׳ תשכ״ה (2 באפריל 1965) פ
) שד המסחר והתעשיה 7 4 0 1 3 מ 0 ח ) 

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—1959
נת 1965/66 ה לעו ט ד ת לענין שיווק אגוזי א ו י ו ר ש ק ת ר ה ב ד  כלליש ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה,
 תשי״ט—1959 •י, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן — המועצה) כללים

 אלה:

ת 1. (א) מגדל יתקשר בכתב לא יאוחר מיום ט״ו בסיון תשכ״ה (15 ביוני 1965) עם ב ו  ח
 התקשרות קבלן מורשה אחד שיבחר בו, על בסיס של עמילות או במחיר קבוע, בדבר שיווק כל יבול

 עם מנדל .
 אגוזי אדמה משטחי מזרע שזרע או שעומד לזרוע בשנת 1965.

 (ב) מגדל שהתקשר לפי סעיף 3(א) לכללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה
, עם אדם שהוסמך  (הסמכת קבלנים מורשים לעונות 1965/66 — 1966/67), תשכ״ה—1965 2
 כקבלן מורשה לפי הכללים האמורים, יראו את ההתקשרות כאילו מלכתחילה נעשתה עם
 קבלן מורשה. לא הוסמך האדם האמור כקבלן מורשה, יתקשר המגדל בהתקשרות עם קבלן

 מורשה כאמור בסעיף קטן(א)•
 הודעה ע? 2. קבלן מורשה יגיש למועצה לא יאוחר מיום ל׳ בסיון תשכ״ה (30 ביוני 1965) רשימת
 התקשרות׳ המגדלים שהתקשרו אתו לפי כללים אלה, וכן העתקים מכתבי ההתקשרות חתומים בידי

 המגדלים.
 1 ם״ח 227, תשי״ט, עמ׳ 76 ; ם״ח 404, תשכ״נ, עמ׳ 143.

 2 ס״ת 1710, תשכ״ה, עמי 1763.
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 3, (א) מגדל ימסור לא יאוחר מ־ד ימים מביצוע חדיש או לא יאוחר מיום כ׳ בחעןן חובה למסור
ף ^ את היבול 1 ן מ א ן כ ל ן ב ל י ״ כ ה א ״ ן ם י ך ק ן מ ך ה , ר א ת י ה פ ל ל כ ( ׳ ך ( 1 % ד 5 ב מ ב ו נ 1 ב ו (5 ״ כ ש  ת

ך ורק לאותו קבלן מורשה שאתו התקשר, ובלבד שהוא רשאי, על פי היתר בכתב של  א
 המועצה, להשאיר ברשותו לצורך עצמי אגוזי אדמה בכמות שצויינה בהיתר.

 (ב) מגדל הרוצה לקבל היתר לפי סעיף קטן (א) יפנה למועצה בכתב לא יאוחר
 מ־14 יום לפני היום שעליו למסור את היבול לקבלן המורשה.

 4. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (התקשרויות השפ
 לענין שיווק לעונת 1965/66), תשכ״ה—1965״.

ד נ י ל ן א ב ו א  נתאשר. ר
 כ״ה באדר ב׳ תשכ״ה (29 במרס 1965) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של אגוזי אדמה
ר י פ ס ס ח נ י פ ת ב ג ם י י  ח

 שד החקלאות שד המסחר והתעשיה

 כלליפ לעונות
—1965/6© 

1966/67 
 הסמכת בעלי

 הסמכה קודמת

 הסמכת קבל!
 מורשה

 צידון* תנאים

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, תשי״ט—1959
ות 1965/66—1966/67 נ לעו ם. ם מורשי י ת קבלנ כ מ ס ר ה ב ד  כללים ב

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 17 ר19 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי
, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (להלן — המועצה)  אדמה, תשי״ט—1959 ג

 כללים אלה:

 1. כללים אלה חלים על הסמכת קבלנים מורשים לעונות 1965/66—1966/67.

 2. מי שהוסמך כקבלן מורשה (להלן — בעל הסמכה קודמת), לפי כללי המועצה לייצור
 ולשיווק של אגוזי אדמה (הסמכת קבלנים מורשים) לעונות 1963/64—1964/65, תשכ״ג—
 21963, והגיש בקשה למועצה לצורך זה עד יום כ״ח בניסן תשכ״ה (30 באפריל 1965)

 הסמיכו המועצה, בכפוף להוראות סעיף 4, כקבלן מורשה.

 3. מבקש הסמכה שאינו בעל הסמכה קודמת תסמיכו המועצה, בכפוף להוראות סעיף 4,
 אם נתקיימו לגביו תנאים אלה:

 (1) הגיש בקשה בכתב למועצה לא יאוחר מיום כ״ח בניסן תשכ״ה (30
 באפריל 1965) וצירף לבקשה התקשרויות בכתב שנעשו בינו לבין מגדלים
 שזרעו אגוזי אדמה בשנת 1965 על שטח כולל של 2500 דונם לפחות, שלפיהן
 התחייבו המגדלים לשווק לו או באמצעותו בלבד את כל יבול אגוזי אדמה

 שלהם מזריעת אותה שנה, בכפוף לתנאי שיוסמך כקבלן מורשה ?
 (2) המועצה שוכנעה שהמגדלים האמורים בפסקה (1) התקשרו אתו בלבד

 בדבר שיווק יבולי אגוזי אדמה מזריעת שנת 1965 ; י
 (3) הוא מחזיק במחסן מצוייד כדרוש ומתאים להחסנה ולמיון של כל כמויות

 אגוזי אדמה שעליו לרכז לפי ההתקשרויות כאמור.

 4. המועצה רשאית להתנות הסמכת אדם כקבלן מורשה, לפי הסעיפים 2 ו־3, במתן
 ערבות להנחת דעתה לקיום חובותיו כקבלן מורשה.

 1 פ״ח 227, ת׳עי״ט, עמ׳ 76 ; ם״ח 404, תשנ״ג, ע0׳ 143.

 2 ק״ת 1431, תשכ׳׳נ, עמ׳ 1229.
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 5. הסמכה כקבלן אינה ניתנת להעברה, אך אם העסק ששימש לקבלן מורשה לביצוע
 תפקידיו הועבר כולו לידים אחרות רשאית המועצה לאשר גם העברת ההסמכה.

 6. מבקש הסמכה לפי סעיף 3 שבקשתו לא אושרה יודיע על כך בכתב תוך חמישה ימים
 מהיום שנודע לו על הסירוב למגדלים שהתקשרו אתו כאמור בסעיף 3 (1).

 7. המועצה רשאית לבטל הסמכתו של קבלן מורשה בכל אחד מאלה:
 (1) הוא לא ריכז בידו בעונת 1965/66 לצרכי שיווק לפחות 500 טונות אגוזי

 אדמה בקליפה, שלפחות 45% מהם אושרו ליצוא בקליפה!
 (2) הוא הפר הוראה מהוראות החוק או הכללים שנקבעו לפיו או כל הוראה

 שניתנה לפיהם, ולאחר שניתנה לו התראה בכתב לא שעה להתראה.

 8. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (הסמכת קבלנים
 מורשים לעונות 1965/66—1966/67), תשכ״ה—1965״.

ד נ ל י ן א ב ו א  נתאשר. ר
 כ״ה באדר ב׳ תשכ״ה (29 במדס 1965) יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק

 של אגוזי אדמה
ד י פ ס ס ח נ י פ ת ב ם ג י י  ח

 שר החקלאות שר המסחר והתעשיה

 הפמכה אינה
 ניתנת להעברה

 הודעה
 ?מגדלים על
 םירוכ לתת

 הסטכה
 ביטול הסמכה

 השפ

 חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ״ד—1963
ת הלול ר צ ו ת ייצור ושיווק של ת ר ד ס ר ה ב ד ן כללים ב  תיקו

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 3, 31, 37, 53 ד70 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור
, קובעת המועצה לענף הלול כללים אלה:  ושיווק), תשכ״ד—1963 ג

 תיקו! הכללים 1. - בכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ״ד—1964 2 —
 ם״נתת׳״י־י (1) בסוף סעיף 1 יבוא:

 ״ ״מחלק״—אדם המעביר לשם עסק ביצה מקבלן מורשה לקמעונאי או לצרכן״.
 (2) לאחר סעיף 17 יבוא:

 ״העברת מגי? 17א. רשאית המועצה, על פי החלטת הועד הפועל, להעביד מגדל הצ־
ה מוד לקבלן מורשה פלוני ולהצמידו, לפי בקשתו, לקבלן מורשה אחר " ׳ י י מ 1 5 ב ק  ט

 שיבחר בו.
 החתמת ביצים 17ב. (א) קבלן מורשה לא יוציא מחזקתו ביצי מאכל אלא אם כל
 ביצה מוחתמת בחותמת, שאינה ניתנת למחיקה, והכוללת באותיות ברורות
 את. שמו של הקבלן המורשה או את הסימן המסחרי שלו, הרשום כדין,

 ואת הסוג שנקבע לביצה בהתאם להוראות סעיף 17 ג.
 (ב) מחלק או קמעונאי לא יחזיק ולא יוציא מחזקתו ביצי מאכל

 אלא אם הוחתמה כל ביצה בהתאם להוראות סעיף קטן (א).
 סוני ביצי 17 ג. גיצה תסווג בהתאם למשקלה באחד הסוגים המפורטים להלן:

 י"*53 (1) סוג 1: ביצה שמשקלה מעל ל־65 גרם?
 (2) סוג 2 : ביצה שמשקלה מעל ל־60 גדם אך לא מעל ל־65 גדם

 (3) סוג 3: ביצה שמשקלה מעל ל־55 גרם אך לא מעל ל״60 גרם ז
 1 פ״דו 409, תיעב״ד, עט׳ 12.

 2 ק״ת 1565, תשכ״ד, עמ׳ 1059•
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 תיקון הכללים
 משנת ומוני׳ 1¡

 סוג 4 : ביצה שמשקלה מעל ל־50 גדם אך לא מעל, ל־55 גרם?
 סוג 5: ביצה שמשקלה מעל ל־45 גרם אך לא מעל ל־50 גד,ם«
 סוג 6: ביצה שמשקלה מעל ל־40 גדפ אך לא מעל ל־45 גרם?
 סוג 7: ביצה שמשקלה 30 גרם או מעליו אך לא מעל ל־40

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

 גרם.

 17ד. הוראות הסעיפים 17ב ו־17ג לא יחולו לגבי ביצי מאכל שנרכשו
 על ידי המועצה מאת קבלנים מורשים למטרת ייצוא, איםום או הקפאה.
 17ה. לא יוציא אדם מחזקתו ביצת מאכל שמשקלה פחות מ־30 גרם אלא

 על פי היתר מאת המועצה״.

 אי־תחולה לנביי
 ייצוא איםום

 והקפאה
 ביצה שמשקלה
 פחות מ־30 נרם

—  בכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק), תשכ״ה—1964 3
 (1) בסעיף 3, לאחד פסקה (4) יבוא:

 ״(5) המועצה תקבע לכל מגדל בשר מטילות ואפרוחים בני־יומם לייצור
 מכסתו האישית על פי המפתח הבא:

 (א) לכל 100 ביצי מאכל לייצור ולשיווק שבמכסתו האישית ייקבעו
 ק״ג אחד של בשר מטילות לשיווק ד0.65 אפדוחות בנות־יומן לחידוש

 להקות הטלה של ביצי מאכל לשיווק ן
 (ב) לכל 100 ביצי מאכל לתצרוכת עצמית שבמכסתו האישית ייקבעו
 0.65 אפרוחות בנות־יומן לחידוש להקות הטלה של ביצי מאכל לתצרוכת

 עצמית ז
 (ג) לכל 100 ביצי דגירה מגזעים קלים שבמכסתו האישית ייקבעו
 1.5 ק״ג בשר מטילות רביה מגזעים קלים לשיווק ד1.5 אפרוחות בנות־

 יומן לחידוש להקות רביה מגזעים קלים לשיווק 5
 (ד) לכל 100 ביצי דגירה מגזעים כבדים שבמכסתו האישית ייקבעו
 4 ק״ג בשר מטילות רביה מגזעים כבדים לשיווק ו־3 אפרוחים בני־יומס

i מגזעים כבדים לחידוש להקות רביה מגזעים כבדים לשיווק 
 (ה) לכל ק״ג של פטמים לשיווק שבמכסתו האישית ייקבעו 0.675

 אפרוחים בני־יומם לפיטום ?
 (ו) לכל 7 ק״ג של בשר תרנגולי הודו לשיווק שבמכםתו האישית ייקבע

 אפרוח בךיומו של תרנגולי הודו.״
 (2) לאחר סעיף 3 יבוא:

 3א. מגדל לא יחזיק עופות ואפרוחים בני־יומם מעל לכמות, המינים וה
 סוגים שנקבעו לו על ידי המועצה למטרת ייצור מכסתו האישית.״

.2 

 ״איפור
 החזקת עופות

 ואפרוחים
 בני־יוטם

 (3) בסעיף 11, במקום ״קבלן מורשה״ יבוא ״אדמ״.

 3. לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור ושיווק) (תיקון), השם
 תשכ״ה—1965״.

ד נ ל י ן א ב ו א  ר
 יושב ראש המועצה לענף הלול

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיח

 נתאשר.
 י״ז באדר ב׳ תשכ״ה (21 במרס 1965)

 וחט739990)
 ח י י ם ג ב ת י
_ שד החקלאות _ _ _ _ 

 3 ק״ת 1665, תשכ״ה, עמי 1054.
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 פקודת הדיג, 1937

ת ל י א ת דיג ב לו ר צמצום פעו ב ד  י הודעה ב

, אנו מודיעים לאמור:  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 13 לפקודת הדיג, 1937 ג

 1. בהודעה זו—

 ״האזור הצפוני״ — רצועת יבשה ברוחב 10 מטר לאורך חוף יכדסוף בין המקום הידוע בשם
 בית הדייגים באילת ובין הגבול הביךלאומי שבין מדינת ישראל וממלכת ירדן ההאשמית

 באילת ורצועת הים הגובלת עם שטח היבשה האמור עד לעומק 12 פאדום!

 ״חוף אילת״ — רצועת יבשה ברוחב של 10 מטר לאורך חוף ים־סוף בין הגבול הביךלאומי,
 שבין מדינת ישראל וממלכת ירדן ההאשמית ובין הגבול הביךלאומי שבין מדינת ישראל
 והרפובליקה הערבית המאוחדת (מצרים) ורצועת הים הגובלת עם שטח היבשה האמור

 עד לעומק של 12 פאדום!

 ״עונת דיג הפלמידות״ — התקופה שבין י״ג בניסן תשכ״ה (15 באפריל 1965) ובין ט״ו
 בתמוז תשכ״ה (15 ביולי 1965) ושבין י״ח באב תשכ״ה (16 באוגוסט 1965) ובין כ״ד

 בחשון תשכ״ו(19 בנובמבר 1965) !

 ״צינור המים״ — צינור המים החוצה את חוף אילת ויוצא למימי מפרץ אילת כ־200 מטרים
 מזרחית למלון ים־סוף.

 2. לא יעסוק אדם בדיג בחוף אילת בעונת דיג הפלמידות אלא בהתאם לסעיף 4 או על
 פי הרשאה מיוחדת מאת פקיד הדיג הראשי(להלן — הרשאה מיוחדת).

 3. לא תינתן הרשאה מיוחדת אלא אם הוכח לפקיד הראשי כי יהיה במתן ההרשאה
 כדי לתרום לפיתוחו של ענף הדיג הימי באזור אילת ולא יהיה בה כדי לחייב את הרשאי

 לדוג בהתאם להוראות סעיף 4 להוציא את רשתו המיועדת לדיג הפלמידות.

 4. (א) בשטח האזור הצפוני רשאי כל אחד מהמפורטים להלן לדוג בעונת דיג הפלמי־
 דות, ברשתות עמידה, פלמידה, ובמקום המצויין ליד שמו:

 (1) רוקסא יצחק — רשת אחת — 50 מטר מערבה מגדר הבטחון שהותקנה
 בקרבת הגבול הביךלאומי שבין ישראל לממלכת ירדן ההאשמית כשפתח הרשת

 מופנית לכיוון מזרח!

 (2) אורי רוזנטל — רשת אחת — 245 מטר מעברה למקום הצבת רשת רוקםא
 יצחק כשפתח הרשת מופנה לכיוון מזרח!

 הגדרות

 צפצוםדינ
 באילת

 מתז הרשאה
 מיוחדת

 רשות לדוג
 באזור הצפוני

 1 ע״ר 1937, תום׳ 1 מס׳ 667, עמי 137.
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 (3) נינו פרדו — רשת אחד — 245 מטר מערבה למקום הצבת רשת אורי
 רוזנטל כשפתח הרשת מופנית לכיוון מזרח,׳

 (4) קרני דב — דשת אחת — 245 מטר מערבה למקום הצבת רשת נינו פרדו
 כשפתח הרשת מופנית לכיוון מזרח!

 (5) אריה שקד — רשת אחת — 245 מטר מערבה למקום הצבת הרשת של
 קרני דב כשפתח הרשת לכיוון מזרח,׳

 (6) אובדי אונגר — רשת אחת — 10 מטר מזרחה לצינור המים כשפתח הרשת
 לכיוון מזרח!

 (7) דייגי קבוצת הקיבוץ המאוחד — ״אילות״ — דשת אחת במרחק של 140
 מטר מערבה לצינור המים כשפתח הרשת לכיוון מערב!

 (8) דייגי קואופרטיב יום־םוף — שתי רשתות — האחת 50 מטר צפונית לגדר
 המסמנת גבולו היבשתי של נמל אילת כשפתח הרשת לכיוון מערב, השניה

 במרחק של 450 מטר מערבה לצינור המים כשפתח הרשת לכיוון מערב ז

 (9) רוקסא יצחק ושבקי אלב — רשת טונדה אחת — ליד הקצה הצפוני של
 מפרץ טאבה שבחוף אילת.

 (ב) רשאי פקיד הדיג הראשי לשנות את סדרן או מיקומן של רשתות העמידה לדיג
.  הפלמידות אשר נקבעו בהתאם להוראות סעיף קטן(א)

 5. דייגי קואופרטיב ים־סוף, הקיבוץ המאוחד ״אילות״ ואריה שקד רשאים להעמיד יחד החלפת
ת ו ת מ  רשת מוגרה (דליאן) אחת 5 מטרים מערבה לצינור המים כשפתחה לכיוון מערב במקום רש־ י

 ,תות הפלמידה אשר הם זכאים להעמיד על פי הוראות סעיף 4, ובלבד שהמרחק הקצר ביותר
 בין מלכודת רשת הטונרה ובין רשתו של אובדי אונגר לא יקטן מ־150 מטרים.

 6. אדם שהורשה לעסוק בדיג בהתאם להוראות אלה אינו דשאי להעביד את ההרשאה איסור,
> הרשאה ר ח א  ל

 7. להודעה זו ייקרא ״הודעת הדיג (צמצום פעולות דיג באילת בעונת 1965), תשכ״ה— השם
 1965״.

 י״ח באדר ב׳ תשכ״ה (22 במרס 1965)

 (חט 73872)

ב א י ר ד י׳ א מ ר  מ׳ ק
 פקיד הדיג הראשי עובד ציבור לו נתונים הסמכויות
 והתפקידים' של ממונה על מחוז
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 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
ת ניקוז ש רה על ר ר שמי ב ד ז נחל־חדרה ב ת הניקו ו ש ר  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשיי׳ח—1957
 מתקינה דשות הניקוז נחל־חדרה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״הרשות״ — רשות ניקוז נחל־חדרה או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה!

 ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך

 למערכת הניקוז שבתחום הרשות •׳
 ״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי״ט—1959 2.

 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי־חיים, לא יעבור
 בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי

 היתר מאת הנציב.

 3. לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך דשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או
 להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתד מאת הנציב.

 4. לא יוציא אדם עפר או חומר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור,
 אלא לפי היתד מאת הנציב.

 5. לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להישפך
 לתוך דשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור

 אלא בהסכמת הרשות.

 אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.

 (א) הרשות רשאית לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם —
 (1) שעבד על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת הניקוז•,
 (2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות

 האמורות.

 (ב) בהודעה יצרינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה.

 8. (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיף 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס לשם כך
 בשעות היום לכל מקום. סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות

 מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
 סמכותה לפי סעיף קטן(א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.

 הגדרות

 איסור עליה
 ומעבר

 איסור הטלת
 חומר או
 הורמתו

 איסור הוצאת
 המרים

 איסור החזקת
 חמריפ

 נזק לרשות
 ניקוז

 הודעות

 סילוק מכשול
 וביצוע עבודות

 1 סייח 236, תשי״ח, עמי 4.

 2 ם״ח 288, תשי״ט, עמ׳ 166.
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 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרשות הניקוז נחל־חדדה (שמירה על דשת ניקוז),
 תשכ״ה—1965״.

ם ד ב ן א . י. ב ר ש א ת  נ

 י״ד בשבט תשכ״ה(17 בינואר 1965) יושב ראש רשות הניקוז נחל־חדדה
 (חמ 751303)

י ת ם ג ב י י  ח
 שר החקלאות

י מ ו ק ן מ ו ט ר ס ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לבת-ימ בדבר רשיונות לאופניים

, וסעיף 77(א) (4) לפקודת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות
, מתקינה מועצת עירית בודים חוק עזר זה:  התעבורה 2

, בסעיף קטן (ב),  1. בסעיף 4 לחוק עזר לבת־ים (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3
 במקום ״150 פרוטה״ יבוא ״75 אגורות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ה-1965״.

ד ל י ש ט ו ם ר ח נ  נתאשר. מ
 ז׳ באדר ב׳ תשכ״ה (11 במרס 1965) ראש עירית בת־ים

 (חמ 813306)

 אני מסכים
 ה י י ם מ ש ה ש פ י ר א י ש ד א ל ב ר י ה ו ד ה

 שר הפנים שד התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 235.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 ק״ת 446, •תשי״ר, עמי 748.
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 פקודת העיריות
 פקודת התעבורה

ת לאופניים ו נ ו  חוק עזר לעכו בדבר רשי
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות וסעיף 77 (א) (4) לפקודת

, מתקינה מועצת עירית עכו חוק עזר זה: 2  התעבורה

, במקום ״250 פרוטות״ 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לעכו (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3 * 1 י 5 1 ״ 0 " י  ת

 יבוא ״60 אגורות״.

 השט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו(רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ה—1965״.

ת ר פ ל א א ו מ  נתאשר. ש
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965) ראש עירית עכו

 (חמ 89006)
 אני מסכים.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש א י ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שד התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הרש 8, תשכ׳יר, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 ק״ת 406, תשי״ד, עמ׳ 192 ; ק״ת 589, תשט״ז, עמי 557.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת עצים ר י ק ר ע ב ד  חוק עזר לחבל־אילות ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 האזורית חבל אילות חוק עזר זה:

- ה ת 1. בחוק עזר ז י י ד נ  ה

 ״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־אילות!
j ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה 

 ״עקידת עץ״ — כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו.

 עקירת עצים 2, (א) לא יעקור אדם עץ, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים 14 ו־15 לפקודת

.  היערות 2

 טתז היתד 3, מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול
י דעתו של ראש המועצה. י א נ ת  י

 אגרת היתר 4. בעד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור זה:
^ J " ^  כשהעץ שהיה לעקרו היה — ^

 עד 5 שנים 5
 למעלה מ־5 עד 15 שגה 10
 למעלה מ־15 עד 20 שנה 20
 למעלה מ־20 שנה 30

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

 2 חוקי א״י, כרד א/ פרק ם״א, עמ׳ 690.
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 5. (א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדר אפ ממלאים
 אחדי הוראות חוק עזר זה.

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

 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנס 500 לירות•

 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־אילות (עקירת עצים), תשכ״ה—1965״.

ן ק יל מ נ י ם פ ע ו נ י ב  נתאשר. א
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965) ראש המועצה האזורית חבל־אילות

 (חמ 82763)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה א ו ר ב ר מפגעי ת ב ד  חוק עזר לחצור ב

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומד אחר, לרבות ביב או

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

 הביוב, מחסומים ותאי בקרה׳,
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

 אחרים, לרבות אביזרי הביוב, מחסומים ותאי בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי!
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, וכולל את כל הקבועות, המחסומים, הסעיפים,
 הצינורות ואביזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי
 או ציבורי, בורות שפכים, וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים ומערכת

 אספקת המים על כליה, צינורותיה ואביזריה!

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

 שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים;

 ״מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם

 מצויים בסביבתו!

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1164, עט׳ 119.
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 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
 לאחר זמן ־,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית חצור!
 ״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 כשוכר או בכל אופן אחר, למעט

 אדם הגד בבית מלון או בפנסיון !
 ״תברואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של

 המועצה או כל פקיד מועצה אחר, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן!
 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים.

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל ביב שאינו ביב כמשמ
 עותו בחוק עזר זה !

 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חיים, לרבות דגים!
 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

 מפגעים 2. ״מפגע״ —
 (1) העדר בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו
 מטיפוס מאושר, בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה

 ציבורית!
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום מאושר בנכסים המשמשים

 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת או מפתן,
 מזחילה, ביב, תעלה, מרזב, צינור, מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או
 בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי

 דעת התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך!
 (4) החזקת נכסים בצודה או באופן אשר, לדעת התבדואן, מזיקה או עלולה

 להזיק לבריאות!
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשד, לדעת התברואן, עלולה להזיק לבריאות,

 וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות!
 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התבדואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוזם היעיל של הנכסים, ובן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו
 ללא היתר לפי פקודת בנין ערים, 1936 2, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר,

 לדעתו של התבדואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויידת במחסום, או

 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה, לדעת התברואן!
 (8) כל סעיף או צינור שפכים, צואים או דלוחים שנקבעו בתוך בנין או

 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר!
 (9) . בריבה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית כסא, אסלה,
 משתנה, בור שופכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או, שלדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות!

 2 ע״ר 1936, תום׳ 1 טס׳ 589, עמ׳ 453
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 (10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר, לדעת
 התברואן, נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם!
 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכםה
 ברזל או ביטון'לא חדירים ומטיפום מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות

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

 שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם;
 (13) מחבר או חיבור לקוי של כל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים, אסלה

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

 אחר דרך צינור גשם ?
 (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל

 ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים ו
 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר, לדעת
 התבדואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמור!
 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקים של כלי
 רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת אשר, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות 5

 (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה בבנין
 שהיא שבורה או לקויה, או שאינה גבוהה למדי׳ או שהיא פולטת עשן באופן

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואן ן

 (19) תנוד, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
 ואשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו 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

 בחצר, בכל קומת בנין או דידה באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן;

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחז
 קים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת

 התברואן ז

 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בית מלאכה
 או מקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,

 לדעת התבדואן!

 (23) החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת
 התברואן!

 (24) מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים
 ושרצים אחרים בו או להתפתחותם!

 (25) שטח אדמה שאינו גדוד במידה מספקת, לדעת התברואן, והעלול לשמש
 להצטברות אשפה או פסולת!

 קובץ התקנות 1710, ו׳ בניסן תשכ״ה, 8.4.1965



 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
 והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים;

 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת
 התברואן!

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת!

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

 3. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה לשם
 סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואם ימצא
 צורך בכך, רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו או על ידי עובדי
 המועצה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות
 לפני ביצוע עבודה כזאת, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה
 עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת
 התברואן האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכס או
 למחזיק בנכס, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד

 שיקבע לכך.

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
 נגד אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים? אולם אם אי אפשר
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את

 המפגע.

 (ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכפים נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו או את בא כוחו, חייב המחזיק באותם הנכסים, לאחר

 שנדרש על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.

 (ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם כולם יחד או כל אחד
 מהם לחוד, לסלק את המפגע, יהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מהם

 בלבד.

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

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

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

 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, חייב לקיים את תנאי
 ההודעה לכל פרטיה.

 6. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף 5 או ביצע
 עבודה מהעבודות 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.

 סמכויות
 התברוא!

 אחריות
 5סי?וק מפגע

 הודעה
 לסילוק מפגע

 סילוק המפגע
 על ידי המועצה
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 7. : דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או -בדבד העבודות
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

 8. ; (א) בעל בנין, שנמצאות בו דירות אחדות, חייב, לכשיידרש לכך על ידי התברואן,
 להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 (ב) בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
 באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה

 אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.

 (ג) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים
 בית כסא ארעי לשימוש העובדים, לפי שרטוט דוגמה של משדד הבריאות, במקום שיקבע
 התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב, לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק את כל
 הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

 9. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידיו של האדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או אם
 ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען 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.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, יראו
 אותה כאילו נערכה כהלכה, אס נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

 10. כל אדם —
 (1) המפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה!

 (2) המכניס שפכים או מי דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה,׳

; ב  (3) המניח כלי קיבול לאשפה ברחו
 (4) העושה צרכיו או משתין ברשות הרבים,. במקום ציבורי, בחדר מדרגות

 או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה!

 (5) היורק ברחוב או במקום ציבורי ?
 (6) המטיל נייר, אשפה, נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין

 ציבורי,׳
 (7) השופך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או המניח למים או לנוזלים

 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים י,
 (8) השם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומר חד, אבן, חול,

 ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא!

 (9) המשליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי־חיים או חלקיהן,
 או פסולת מזון כל שהיא 5

 (10) הרוחץ כלי רכב ברשות הרבים{
 (11) הנובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה!

; ב  (12) המאכיל בעלי־חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחו
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 (13) החולב בהמות בית ברחוב!

 (14) השוחט בעל־חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
 על גג מבנה ן

 (15) שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,
 דינו — קנס 100 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 5(ג) והמועצה לא השתמשה
 בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 2 לירות
 לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש

 המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 ביטיל 11. חוק עזר לחצור (מפגעי תברואה), תשי״ט—1959 3 — בטל.

 השם 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחצוד (מפגעי תברואה), תשכ״ה—1965״.

ן מ ס ד נ ל ל ל  נתאשר. ה
 י״ד באדר א׳ תשכ״ה (16 בפברואר 1965) ראש המועצה המקומית חצור

 (חט 827500)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ק״ת 938, תשי״ט, עט׳ 1010•

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

 חוק עזר למפעלות־אפק בדבר רשיונות לאופניים

 בתוקף סמכותה ל,פי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941/ וסעיף 77 (א)(4)
, מתקינה המועצה האזורית מפעלות־אפק חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

, בסעיף קטן  1. בסעיף 4 לחוק עזר למפעלות־אפק (רשיונות לאופניים), תשי״ז—1957 3
 (ב), במקום ״25 אגודות״ יבוא ״75 אגורות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ה—
 1965״.

 תיקו? סעי41

 השם

ר ד נ ק ב ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מפעלות־אפק

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

 שר התחבורה

 נתאשר.
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965)

 (חט 84922)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 * ע״ו 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119•
 2 דיני מדינת ישרא5, נוםח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.

 3 ק״ת 674, תשי׳׳ז, עמ׳ 827 ; ק״ת 1078, תשכ״א, עמי 512.
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 . פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר למרחבים בדבר החזקת בעלי־חיים

 בתוקף סמוכתד. לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית מרחבים חוק עזר זה: ״

ה _ הגדרות ף ז ז  1. בחוק ע

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרחבים

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה> כולן או מקצתן;

 ״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחדות לבשר או לחליבה, עופות
 ובעלי־חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או חובבות!

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה
 מבעלי־החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי־החיים נותנים הכנסה

 ״שטח בגוי״ — שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה.

 2. (א) מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת, באופן
 שלא יהיה מפגע לציבור.

 (ב) המחזיק בעלי־חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת
 מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי־חיים, מרחק המקום
 האמור מצית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות, ולמניעת ריחות רעים ושאר

 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחוגו של הציבור.

 (ב) כל מחזיק בעלי־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי
 סעיף קטן(א). •

 (ג< הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 4. (א) מחזיק בעלי־חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק אותם מדעח
 מתוך שטח בנוי, אלא אם היה מקום המרעה מוקף גדר.

 (ב) לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי־חיים למרעה, אלא אם הם מלווים
 רועה אחראי בן שש עשרה שנה לפחות.

 5. (א) המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הוראות תנועת
ח " י 5 ע  בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי־החיים בתחום המועצה. כ

 (ב) המחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההודאות שניתנו לפי סעיף קטן(א).

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

 החזיות
 בע?י־חייש

 מניעת פגיעה
 בבריאות

 הציבור
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 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) וכן כל שינוי בהם תוצג במשרד של כל
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 6. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי־חיים לבצע כל
 עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו, או

 לסילוקם.

 דרישה ?פילוס
 מפגע

 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן(א) חייב למלא אחריה.

 7. לא מילא מחזיק בעלי־חיים אחרי דרישת ראש המועצה, רשאית המועצה לבצע את
 העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

 8. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו
 בעלי־חיים על מנת לערוך בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר את קויימו הוראות חוק

 עזר זה.

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

 9. 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען 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.

 ביצוע עבודות
 על ידי

 המועצה

 סמכויות ראש
 המועצה

 מסירת הודעות

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 250 לירות, ואם עבר על הוראת
 סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתד, העבירה נמשכת, דינו —
 קנם נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש

 המועצה או אחדי שהורשע בדין.

 עגשים

 השם 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרחבים (החזקת בעלי־חיים), תשכ״ה—1965״.

ך ו ר ל ב א ר ש  י
 נתאשר. ראש המועצה האזורית מרחבים

 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה (7 בפברואר 1965)
 (חמ 839701)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ו ב ו ח לת ר י ר סל ב ד ם ב י ב ח ר מ  חוק עזר ל

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

 ביבים ?
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, או 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 שלמעלה משלוש שנים!
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות סלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד, תכנון וכל סכום המגיע
 מאת המועצה כריבית או באופן אחד, בקשר עם הסלילה או מימונה אך בניכוי כל, סכום

 שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ו
 ״ישוב״ — מקום ששמו נקוב בטור א׳ לפרט (לז) לתוספת הראשונה לצו המועצות המקו

 מיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—21958
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק

 עזר זה 5
 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחד, בין שהוא מצופה אספלט׳ או חומד אחר׳ ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

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

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!
, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 3
 המועצה לרבות אדם שהמהנדם העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או

 מקצתן;
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מרחבים ?

 ״סלילה״ — סלילת רחוב מסויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים;

 (2) סילוק עמודי חשמל׳ טלגרף או טלפון׳ הקמתם מחדש, עקידת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, צינורות מים,

 תעלות, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם או סתימתם!
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל?
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך,

 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב ?

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119 ; ם״דו 410, תשכ״ר, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256 ; ק״ת 1522, תשכ״ד, עמ׳ 401.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריבות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידודס ?

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן!

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

 ״נכס״ — כל קרקע הנמצאת בתחום המועצה, לרבות הבנינים העומדים עליה!

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

 ״שטח בנוי״ — שטח בתחום ישוב שהמועצה הכריזה עליו כעל השטח הבנוי של אותו ישוב
 לצורך חוק עזר זה;

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם להוראות חוק 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.

 (ב) דין הוצאות שינוי כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלגבי שינויים במדרכה לא
 יחריבו בעלי הנכסים אלא בהוצאות הסלילה הראשונה.

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס{ הסלילה תבוצע בבת
 אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא:

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ?

 (4) סלילת התשתית והכיסוי׳ בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
 רחבו המלא >

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

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

 החלטה על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של כביש

 סלילת כביש

 6. (א) נסלל כביש בשטח בנוי לפי הוראות סעיף 5, ישתתפו כל בעלי הנכסים באותו
 שטת בנוי בהוצאות םלילתו בשיעור של 75% לפי היחס שבין שטח נכסיהם לבין כלל שטח

 הנכסים שבשטח הבנוי.

 שיעור דטי
 השתתפות

 בסלילת כבישים
 ונבייתם
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 לב) (1) נסלל בביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
 הנכסים המקבילים לאותו כביש מצדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־1000 מטר?

 שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל, כזה:

 פקדונות
 על חשבון

 דמי השתתפות
 בסלילת כבישים

 !)יעוד ההשתתפות

40% 
30% 
10% 

 המרחק במטרים

 עד 250
 למעלה מ־250 עד 600
 למעלה מ־600 עד 1000

 (2) סכום השתתפות לפי אחד השיעורים האמורים יחולק בין בעלי הנכס
 החייבים בו באופן יחסי לשטחי נכסיהם.

) ישולמו ב )  (ג) דמי ההשתתפות החלים על בעלי נכסים לפי סעיפים קטנים (א) ד
 למועצה על ידי כל אחד מהם מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי
 המהנדס? ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי
 הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או אותם שלבים

 שהושלמו לפניו׳ לפי חשבון שיישלח אליהם באמור.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, דשזגי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב, מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים 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.

 (ב) בהודעה באמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות סלילת הכביש
 או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי שהוצאות אלו

 נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע מדרכות
 על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או שלבים שלבים כמפורט להלן, כולם או מקצ־

 תם, הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורד הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילר, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי
 רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה ן

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה׳ בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא?

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או שלבים שלבים כאמור!

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

 שיעורי
 דמי השתתפות

 בסלילת מדרכות
 וגבייתם

 9. (א) נסללה מדרכה סלילה ראשונה לפי הוראות סעיף 8, ישאו בעלי הנכסים הגוב
 לים אותה מדרכה בכל הוצאות הסלילה לפי היחס שבין שטח המדרכה הגובלת עם נכסיהם

 לבין השטח הכללי של המדרכה שנסללה.
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 (ב) על תשלום דמי ההשתתפות לפי סעיף קטן (א) יחולו הודאות מסעיפים 6 (ג)
 רד, בשינויים המחוייבים,

 החזרת תשלוטיט 10. גבתה המועצה פקדונות לפי סעיף 7, ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 א״ביצוע ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לה על ידיו.

 סלילת כביש 11. (א) לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתד בכתב מאת המועצה ובהתאם
 על ידי הבעלים

 לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו ושנקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בו, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה

 ולגבות מאותו אדם 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 לדבר.

 תעודה על
 סכום ההוצאות

 13. 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 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.

 מסירת הודעות

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת דאש המועצה.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למרחבים (סלילת רחובות), תשכ״ה—1965״.

 ענשים

 השפ

ך ו ר ל ב א ר ש  י
 ראש המועצה האזורית מרחבים

 נתאשר.
 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה (7 בפברואר 1965)

 (חמ 83979)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 1780 קובץ התקנות 1710, ו׳ בנים! תשכ״ה, 8.4.1965



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לקרית־טבעון בדבר שמות לרחובות ולו־חיות־מספר בבנינים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הנידות
 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין, או שהיה מקבלה אילו
 היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין
 בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין
 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכד את הבנין לתקופה שלמעלה

 מעשר שנים!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־טבעון!

 ״מספר מואר״ — מספר מואר בחשמל ז
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזד זה,

 כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים על כל בנין, לציון שם רחוב או מספדי שלטים לציו!
 בנינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב, בהתאם לתכנית שנקבעה על ידי המועצה.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם, להח
 ליפם או להעבירם למקום מתאים אחר.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים

 לבנינים שנקבעה על ידיו —
i (1) להתקין על גבי בנין לוחית־מספר 

 (2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל!
 (3) לגבי בנין שאין אפשרות להתקין עליו מספד מואר הנראה בדורות מרשות
 הרבים — להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר במקום ובגובה שייקבעו

 על ידי ראש המועצה!

 (4) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספר או מספר מ1אר או מיתקן
 כאמור.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן(א), אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש המועצה!
 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 4. לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה,
 באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3 ואזיכנס לשם כך
 לכל מקום שיידרש. ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, תגבה המועצה מאת בעל הבנין את

 הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור של 5 לירות.

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

 דרישה להתקיז
 לוחית־מספר

 ומספרים
 מוארים

 התקנת לוחית־
 מספר ומספרים
 מוארים על ידי

 ראש המועצה
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 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר מואר לפי התנאים
 והפרטים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו.

 6. בעל בנין שבבנינו הותקן מספר מואר, יאיר — באמצעות מפסק זרם או מכשיר
 מיכני — את המספר מדי ערב בערב, משקיעת החמה ועד זריחתה, במנודה שכוח תאורתה

 לא יפחת מ־15 וואט לשעה.

 מספרים מוארים
 ?בנינים חדשים

 חובה ?האיר

 7. בעל בנין חייב —
 (1) להחזיק כל שלט, לוחית־מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב

 תקין וגלוי לעין!
 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית־

 מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 8. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית־מםפר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם
 ולא יסתירם מעין רואים, ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית־מספר או מספד מואר ייפגעו,

 יטושטשו או יוסתרו.

 9. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 10. 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או 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.

 11. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 12. חוק עזר לטבעון(קביעת לוחיות־מספרים בבנינים), תשי״א—1950 2 — בטל.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון(שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבני־
 נים), תשכ״ה—1965״.

 החזקה תקינה
 של שלטים,

 ?וחיות־מםפר
 ומספרים
 מוארים

 איסור
 פניעה בשלטים,

 ?וחיות־מספר
 ומספרים
 מוארים

 איסור
 הפרעה

 מסירת הודעות

 ענשיט

 ביטו?

 השם

ג ר ב ג ל ק ק ח צ  י
 ראש המועצה המקומית קרית־טבעון

 נתאשר.
 ה׳ באדר א׳ תשכ״ה (7 בפברואר 1965)

 (חמ 829018)
א ר י פ ש ה ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ק״ת 125, תשי׳׳א, עמ׳ 166 ; ק״ת 778, תשי״ח, עמ׳
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 הגדרות

ים כנ ם מסו י ת מבנ ס י ר ר ה ב ד ן ב ר לקרית־מוצקי  חוק עז

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי םעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בניך — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 אדובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור בל אדמה

 או שטח 1
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 ד»בנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום 5
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!

 ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—21958, שנתמנה על ידי
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, בולן

 או מקצתן!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין!

 ״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 הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
 יודיע על כד מיד לדאש המועצה.

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן — ובמקרה שקיבל הודעה, מיד
 אחדי 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.

 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.

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

 (ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע
 את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

י ביצוע עבודות  4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים א
 לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות.הדרושות על ידי ראש

 לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 עריכת בדיקה

 הודעות

 המועצה

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

 2 ס״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108.
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 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 סבירה, לכל בנין כדי לברר
 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 עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, ההא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוגים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לידות, ואם היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ה—
 1965״.

ן ש ו ה ג ש  מ
 ראש המועצה המקומית קרית־מוצקין

 נתאשר.
 כ״ט בשבט תשכ״ה (1 בפברואר 1965)

 (חט 852125)

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות
 ראש המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבנין

 מסירת הודעות

 ענשים

 השם

א ר י פ ה ש ש ט מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ם י י ח ב ט ת מ י ר ב ב ד  חוק עזר לראש־העין ב

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית ראש־העין חוק עור זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לראש־העין (בית מטבחיים), תשכ״ב—21961, יבוא:

 ״תופפת
 (סעיף 19)

 בתוספת זו —
 ״בקר גדול״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 70 ק״ג \

 ״בקד קטן״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 25 ק״ג ואינו עולה על 70 ק״ג!
 ״בן בקר״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על 10 ק״ג ואינו עולה על 25 ק״ג;

 ״טלה או גדי״ — טלה או גדי שמשקלו אחדי השחיטה אינו עולה על 10 ק״ג.

 ע״ר 1941, תוס' 1 מס׳ 1154, עמי 119•
 ק״ת 1215, תשכ״ב, עמ׳ 238.

 החלפת התוספת

 1784 קובץ התקנות 1710, ו׳ בניס! תשכ״ה, 8.4,1965



 עבור שירותים הניתנים שיעור האגרה לכל ראש•
 בבית המטבחיים ל׳ בלירות

 בקר גדול 13.50
 בקר קטן 9.50
 בן־בקד 4.50

 טלה או גדי 1.75״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאש־העץ(בית מטבחיים) (תיקון), תשכ״ד•—1965». השם

ד פ ה צ מ ל  נתאשד. ש
 ב״ז באדר א׳ תשב״ה (1 במרס 1965) ראש המועצה המקומית ראש־העין

 (חמ 854801)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לראש־פנה בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 !, מתקינה המועצה
 המקומית ראש־פנה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — י» הגדרות
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פנה 5

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מתו תעירי׳

ה ר ג  3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. א
 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או

 מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר לדאש־פנה (אגרת תעודת אישור), תשי״ח—1958 2 — בטל. ביטול

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פנה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965״. השם

 תוםפמ
 (סעיף 3)

 האגרה בלירות

 תעודת אישור —.1
 אישור בענין מקרקעין —.2

 נתאשר. מ ש ה ז ר ח י ה
 כ״ז באדר א׳ תשכ״ה (1 במרס 1965) ממלא מקום ראש המועצה המקומית ראש־פגה

 (חמ 85441)
א ר י פ  ח י י ם ׳ מ ש ה ש

_ שד הפנים _ _ _ _ 
 1 עייר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119 ; ס״ח 410, תשכ״ד, עמי 24.

 2 ק״ת 790, תשי״ח, עמי 1146.

 קובץ התקנות 1710, ו׳ בניסן תשכ״ה, 8.4.1965 1785



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ה פ ש ת א א צ ו ר ה ב ד  חוק עזר לראש־פנה ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה המועצה
 המקומית ראש־פנה חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פנה!

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח
 העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן?

 ״יבעל״ —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
 של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכסי,ם

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

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״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

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

 יחד עם האורווה!
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופםלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך

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

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

 כ5י אשפה 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
 לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקוט ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם
 במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת 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.

 כ5י סיבו? 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הודאות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

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

 1786 הוב׳ו התקנות 1710, ו׳ בניסן ת׳שכ״ה, 8.4.1965



 העבדת אשפה

 מת! היתר

 זכות כניסה
 לפועלי המועצה

 סמכויות המפקח

 מסירת הודעות

 ענשיט

 ביטול

 השם

 (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 המרי בנין.

 4. לא יוביל אדם, פדט למפקח, ולא יעביד בשום דרך — אשפה, זבל או פסולת מבנין,
 מאורתה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 5. (א) ראש המועצה רשאי 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!

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

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים 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 המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחדים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אס
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 8. 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 בוגד 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 על הנכס
 שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 לפחות, הוא בשפה העברית.

 9. העובר על, הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ואס עבר על
 הוראות הסעיפים 2 או 3, והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7 (ב) והיתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. חוק עזר לדאש־פנה (הוצאת אשפה), תשי״ח—1958 2 — בטל.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאש־פנה (הוצאת אשפה), תשכ״ה—1965״.

 נתאשר. מ ש ה ז ד ח י ה
 י״ד באדר א׳ תשכ״ה (16 בפברואר 1965) ממלא מקום ראש המועצה המקומית ראש־פנה

 (חמ 854407)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 ק״ת 802, תשי׳׳ח, עמ׳ 1505.

 קוביז התקנות 1710, ו׳ כנים! תשכ״ה, 8.4.1965 1787



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לראש־פנה בדבר החזקת בעלי־חיים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ראש־פנה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן 5

 ״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, עופות
 ובעלי־חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או חובבות!

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה

 מבעלי־החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי־החיים נותנים הכנסה 5

 ״שטח בנוי״ — שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה.

 הגירות

 2. (א) מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת, באופן
 שלא יהיה מפגע לציבור.

 (ב) המחזיק בעלי־חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת
 מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי־חיים, מרחק המקום
 האמור מבית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות, ולמניעת ריחות רעים ושאר

 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.

 (ב) כל מחזיק בעלי־חיים בתחום המועצה חייב למלא אחדי ההוראות שניתנו לפי
 סעיף קטן (א).

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של כל
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 4. (א) מחזיק בעלי־חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק אותם
 מתוך שטח בנוי, אלא אם היה מקום המרעה מוקף גדר.

 (ב) לא יוציא מחזיק ולא ירשה להוציא בעלי־חיים למרעה, אלא אם הם מלווים
 רועה אחראי בן שש עשרה שנה לפחות.

 5. (א) המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הוראות
 בדבר איסור או הגבלת המרעה או תנועת בעלי־החיים בתחום המועצה.

 (ב) המחזיק בעלי־חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן(א).

 החוקת
 בעלי־חיים

 מגיעת פגיעה
 בבריאות

 הציבור

 מדעה

 תנועת
 בעלי־חייט

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) וכן כל שימי בהט תוצג במשרד של כל
 ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי־חיים.לבצע כל דרישה לסילוק
ע נ £  עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו, או מ

 לסילוקם.

 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה באמור בסעיף קטן(א).

 (ג) מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן(א) חייב למלא אחריה.

 7. לא מילא מחזיק בעלי־חיים אחרי דרישת ראש המועצה, רשאית המועצה לבצע את ביצוע עבודות
 על ידי העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

 המועצה

 8. (א) ראש. המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו םמכויותראש
ק המועצה ו ז  בעלי־חיים על מנת לערוד בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות ן

 עזר זה.

 (p לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן(א). ;

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא. כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען 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 הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים, הנפוצים בתחום

 המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 250 לירות, ואם עבר על הוראת ענשיס
 סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתד. העבירה נמשכת, דינו —
 קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש

 המועצה או אחרי שהורשע בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פנה ׳(החזקת בעלי־חיים), תשכ״ה—1965״. השם

ח י ה ר ה ז ש  מ
 ממלא מקום ראש המועצה המקומית

 ראש־פנה

 נתאשר.
 י״ב באדר א׳ תשכי׳ה (14 בפברואר 1965)

 (חמ 85441)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 קובץ התקנית 1710, ר בנים] תשכ״ה, 8.4.1065 1789



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

ס פיגורים ר קנ ב ד ואב ב ת י י ר ו עצה האז ת המו ט ל ח דעה על ה  הו
 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ? וסעיף 5
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, החליטה המועצה האזורית יואב,
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
 החלטת המועצה האזורית יואב בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
 התקנות 323, תשי״ג, עמ׳ 433, בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ק ו ד ע ב ש ו ה  נתאשר. י
 י״ב באדר ב׳ תשכ״ה (16 במרס 1965) ראש המועצה האזורית יואב

 (1־1מ 83154)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119 : ם״ח 410, תשכ״ד, עמ׳ 24.

 2 ע״ו 1945, תום׳ 1 מם' 1436, עט׳ 115.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 (סעיף 6א)

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

ם פיגורים ר קנ ב ד ת ב ג - ת י ר ת ק י מ ו ק מ עצה ה ת המו ט ל ח  הודעה על ה
 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות, 1941 *, וסעיף 5
 לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, החליטה המועצה המקומית קדית־גת,
 שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנס פיגורים בשיעור של 20
 אחוז על כל סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מס עסקים מקומי, ושלא

 שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ר ו א ן נ ו ע ד  גתאשר. ג
 כ״ח באדר א׳ תשכ״ה (2 במרס 1965) ראש המועצה המקומית קרית־גת

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  >חמ 853017) ח
 שר הפגים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119 ; ם״ח 410, תשכ״ד, עט׳ 24.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמי 115.

 תיקון טעות דפוס
 בתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים)
 (תיקון), שפורסמו בקובץ התקנות 1706, תשכ״ה, עמ׳ 1685, בתקנה 1, בתקנת משנה (ב)
 לתקנה 6 של התקנות העיקריות, במקום ״באותו סעיף״ צ״ל ״באותו נושא, במדינה בה שימש

 כאמור באותו סעיף״.

s.4.1965 ,קונץ התקנות 1710, ו׳ בנים! תשכ״ה 
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים

1790 
 המחיר 72 אגורות


