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 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—1959
ר ש ו א ועד למפעל מ ת ציוד משרדי המי ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 62 ד81 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט—959! !,
 אנו מתקינים תקנות אלה:

, אחרי . בתוספת לתקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשכ״ד—1963 2  תיסוז התוספת 1
בוא:  מספר סידורי 10 י

 תיאור הציוד

 ״11 2000—84.52 מכונות קופות רושמות״.

 ה׳שם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי) (תיקון)׳

 תשכ״ח—1967״.

ף ר ב ש א ר ז י פ ס ס ח נ  י״ג בתשרי תשכ״ח (17 באוקטובר 1967) פ
) שר האוצר שר המסחר והתעשיה 7 2 6 1 0 מ 1 ח ) 

 1 ם״ח 293, תשי״ט, עמי 234 ; ם״ח 383, תשכ״נ, עמ׳ 14.

 2 ס״ת 1494, תשכ״ד, עמ׳ 19 ; ק״ת 1928, תשכ׳׳ו, עמ׳ 2794.

 פקודת החינוך
ך ו נ ת החי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת החינוך / וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי
, אני מתקין תקנות אלה:  השלטון והמשפט, תש״ח—21948

, יבוא:  הוספת תקנה 4א 1. אחרי תקנה 4 לתקנות החינוך 3

ן  ״פרםומיט 4א. (א) כל עוד לא נרשם בית ספר לא יפרסם בעליו או מנהלו׳ בי
 במישרין ובין בעקיפין —

 (1) כי בית הספר או כל חלק ממנו רשום, מוכר או בפיקוח
 משרד החינוך והתרבות!

ם:  (2) את שם בית הספר אם הוא כולל אחת מהמלי
! י  לאומי, עירוני, ממלכתי, עדתי, דתי או לניסו

 (3) שבבית הספר ניתן שכר לימוד מדורג!

 (4) שבבית הספר נערכות בחינות או ניתנים מענקים,
ד החינוך  מילגות או הטבות כלשהן בשיתוף פעולה עם משד

 והתרבות, בתמיכתו, בידיעתו, בחסותו או בהסכמתו.

 1 חוקי א״י, ברר א/ פוס נ׳, עמ׳ 594.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ טס׳ 2, עמי 1.

 3 חוסי א״י, כרו ג׳, עמ׳ 1713 ; ק׳׳ת 2127, תשכ״ח׳ עט׳ 116.
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 (ב) נרשם בית ספד בהתאם לתקנה 4, יהיו בעליו או מנהלו
 רשאים לפרסם כל אחד מהפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א), רק לאחר
 קבלת אישורו בכתב של המנהל הכללי של משדד החינוך והתרבות או מי

 שהוסמך לכך על ידיו, ולפי תנאי אותו אישור.״

א: הוספה בו  2. אחרי תקנה 63 לתקנות החינוך י
 , תהנה 4»

ו או מנהלו שק בית ספר שפרסם או הרשה פרסום כנזכר  ״עונשי י 64. בעלי
— מאסר חודש או קנם 2500 ו נ י  בתקנה 4א בניגוד להוראות אותה תקנה, ד

 לירות, בעבור כל פרסום כאמור.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החינוך (תיקון מס׳ 2), תשכ״ח—1967״. השם

ן י ן א מ ל  כ׳ בתשרי תשכ״ח (24 באוקטובר1967) ז
והתרבות וך. נ  (חט 735003) שר החי

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

ת . ו מ ה ת ב ט י ח ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

פים 14 (א) י , סי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 1945 ג
, וסעיפים 15,5 ד43 לחוק הפיקוח על  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

: ה ל א ת ו נ ק , אני מתקין ת  מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 3

1 ה נ ק ת ״ ק י ן _ ת ל ה ל  1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות), תשב״ד—964! 4 (
 התקנות העיקריות) —

א: בו  (1) אחדי הגדרת ״בשר״ י

 י: י ״ ״בשד מצונן״ — בשר אשד כל חלק שבו נמצא בטמפרטורה שבין מעלה אחת
 צלסיוס מתחת לאפס לבין מעלה אחת צלסיוס מעל לאפם! ״

א: בו  (2) אחרי הגדרת ״בשד מצונן״ י

 ״ ״בשר טחון״ — לרבות בשר קצוץ, וכן בשר טחון ובשר קצוץ הכוללים
״ ת! ספו  תו

א: בו  (3) במקום הגדרת ״בשר קפוא״ י

ו נמצא בטמפרטורה של לפחות 5  ״ ״בשר קפוא״ — בשר אשר כל חלק ממנ
 מעלות צלסיוס מתחת לאפס! ״

א: בו  (4) במקום הגדרת ״רופא וטרינרי״ י

 ״ ״רופא וטרינרי״ — רופא וטרינרי שמנהל השירותים הוטרינריים הסכים
 שישמש אחראי לביצוע פיקוח וטרינרי בבית מטבחיים ולבדיקת בשר.״

 1 ע״ר 1845, תום׳ 1 מם׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עטי 1.

 3 ס״ח 240, ת׳צוי״ח, עט׳ 24.

 4 ק״ת 1549, תשכ״ד, עם׳ 837.
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א: בו  2. במקום תקנה 10 לתקנות העיקריות י
 ״ועדת/נרי 10. (א) על החלטת מנהל השירותים הוטרינריים לפי תקנות 8,7 ו־9
 רשאי האחראי לבית המטבחיים לעדור, תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו
 נמסרה לידיו ההחלטה, בפני ועדת ערר של שלושה שתמונה על ידי שר

 החקלאות.

 (ב) ועדת ערר תתן החלטתה תוך 15 יום מיום הגשת הערר.

 (ג) הגשת ערר תעכב ביצוע החלטת מנהל השירותים הוטרינריים
 בהתאם להוראות תקנות 7 ר8 עד למועד בו תודיע ועדת הערר על החל
 מתה בערר, אבל לא תעכב ביצוע החלטת מנהל השירותים הוטרינריים

 בהתאם להוראת תקנה 9.״

א: בו  3. בתקנה 11 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) י
 ״(א< אדם הנמצא בבית מטבחיים או בתחום חצר בית המטבחיים וכן המוביל
ת המטבחיים ילבש בגדי עבודה וישמור על נקיון אישי כפי שנקבע  בשר מבי

 בתוספת הראשונה.״

 4. בתקנה 15 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), אחרי ״דבר הבקר״ יבוא: ״דבר
/  . הסוסים׳

א: בו  5. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) י
 ״(ב) לא יתן מנהל השירותים הוטרינריים היתד לפי תקנת משנה (א) אלא
 אם יוכח לו, להנחת דעתו, כי הובטח שהפםולין ינוצלו רק למטרות שלשמן
 התיר את ניצולם וכי אין בהעברתם למפעל תעשייתי או בניצולם לגרום להפצת

 מחלות.״

 6. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, אחדי תקנת משנה (ב) יבוא 1 י
 ״(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מותר לנפח גופה או ריאות שלא
 באמצעות מערכת ניפוח מיכנית בתנאי שיעברו בבית המטבחיים, מיד לאחר

 הניפוח, עיקור במיתקן מיוחד שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.״

 7* בתקנה 19 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:
 ״(א) רשות מקומית תמנה, בהסכמת מנהל השירותים הוטרינריים, רופא

 וטרינרי לפיקוח על בשר בכל צורה שהיא ועל בית מטבחיים.״

. א) ) מן סו  8. (א) האמור בתקנה 21 לתקנות העיקריות י

א: בו  (ב) בתקנה 21 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) י
 ״(ב) נמצא בית מטבחיים בפיקוחו של רופא וטרינרי אחד ישמש הוא לענין

 תקנות אלה כמנהל בית המטבחיים.״

 9. במקום תקנה 22 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״פיקוח 22. מנהל בית מטבחיים יקבע סדרי הפיקוח הוטרינרי וארגונו בבית

 וטרינרי׳׳
 המטבחיים.״׳

 10״ בתקנה 23(א) לתקנות העיקריות, אחרי המלים ״להעסקת רופא וטרינרי״ יימחקו
 המלים ״בבית מטבחיים״.

 הח5פת
 תקנה 10

 תיקון תקנה 11

 תיקון תקנה 15

 תיקון תקנה 117

 תיקון תקנה 18׳

 תיקון תקנה 19

 תיקון תקנה 21!

 הח5פוו
 תקנה 122

 תיקון תקנה 23
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 החלפת
 תקנה 24

 תיקו! תקנה 32

 תיקו! תקנה 34

 תיקון תקנה 51!

 ביטול
 תקנה 56

 החלפת
 תקנה 57

 ״ערד על
 החלטת
 המנה?!

א: בו  11. במקום תקנה 24 לתקנות העיקריות י

 24• ־ (א) סירב מנהל השירותים הוטרינריים לתת הסכמתו למינוי רופא
 וטרינרי או שביטל הסכמתו להעסקת רופא וטרינרי כאמור בתקנה 23(א),
 רשאי הרופא הוטרינרי או אחראי לבית מטבחיים לערוד בפני ועדת ערד
 של שלושה ששנים מחבריה אינם עובדי מדינה ושתמונה על ידי שר

 החקלאות.

 (ב) הגשת ערד על החלטת מנהל השירותים הוטרינריים לא תעכב
 ביצוע החלטת המנהל כאמור בתקנה 23.״

א: בו  12. בתקנה 32 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (כ) י
 ״(ב) לא יוכנסו לבית מטבחיים בקר או גמלים אשר לא סומנו בתווית סימון
 בהתאם להוראות תקנות מחלות בעלי־חיים (סימון בקר) (מס׳ 2), תש״ך—
 51960, או תקנות מחלות בעלי־חיים (סימון גמלים), תשכ״ב—1962 6 (להלן —
 תווית סימון), אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים או מי שהוסמך

 על ידיו לענין תקנה זו.״

בוא: ־  13. בתקנה 34 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) י
 ״(א) לא ישחט אדם בהמה בבית מטבחיים אלא אם הוחזקה לשם בדיקה
 ותצפיות לתקופה של לא פחות מאשר 12 שעות ולא יותר מאשר 6 ימים
 (להלן — תקופת החזקה) לפני השחיטה במבנה מיוחד לכך בתוך בית המט־

 בחיים (להלן — מבנה התצפיות).״

א: בו  14. בתקנה 51 לתקנות העיקריות, לאחד תקנת משנה (ג) י

ו נלקחה דוגמה בהתאם להוראות תקנת משנה (א) יוהםן  ״(ד) בשר שממנ
 על חשבון בעליו בבית קירור ויוחזק בו עד לקבלת תוצאות הבדיקה.״

 15. תקנה 56 לתקנות העיקריות — בטלה.

א: בו  16. במקום תקנה 57 לתקנות העיקריות י

 57. (א) לא יוביל אדם בשר מתחום בית המטבחיים למקום אחר אלא
 בכלי רכב המיועד רק להובלת בשר ואשר השטת של בית קיבולו םגוד
 מכל צדדיו בקירות בידוד הממולאים בשעם בעובי של 10 ס״מ לפחות או
 בחומר אחר בעל תכונות בידוד דומות, וכן קיים בו מיתקן קירור מיכני

להלן — מכונית להובלת בשר). ) ן י  במצב תק

 (ב) למדות האמור בתקנת משנה (א) הובלת בשר מבית מטב־
 חיים למקום אחר בתחום דשות מקומית שבה נמצא בית המטבחיים, תהא
 מותרת אף במכונית להובלת בשר אשר קיים בה מיתקן קירור בקרח יבש

 במצב תקין, במקום מיתקן קירור מיכני.

 (ג) בשר, למעט קרביים, רגליים ועורות, יובל במכונית להובלת
 בשר, שהטמפרטורה בה אינה עולה על 5 מעלות צלסיוס מעל לאפם! הבשר
 יהיה תלוי על מיתקן תליה ממתכת בלתי מהלידה באופן שלא יגע ברצפת

 כלי הרכב.

 ״הובלת
 בשר מבית
 המטבח י י ם׳

 ק״ת 1024, תש״ד, עמי 1410.
 ק״ת 1296, תשכ״ב, עט׳ 1718.
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 (ד) קרביים ורגליים יובלו במכונית להובלת בשר במיכלים עם
ע כל מגע עם בשר המובל, במכונית.  מכסה ממתכת, בדירן־ שתמנ

 (ה) עורות של בהמה לא יובלו במכונית בה מובל בשר.

 (ו) אדם או בעל־חיים לא יוסעו בבית הקיבול של מכונית להובלת
 בשד בו מובל בשד.״

א: בו  17. במקום תקנה 59 לתקנות העיקריות י
 ״תנאים ?הכנתי 59. (א) לא יכין אדם חבילה מבשר טרי, מבשר מצונן, מבשר קפוא,
ר מבשר קפוא שהופשר או מבשר טחון (להלן — חבילת בשר) ולא ימכור 1 ! ׳ ב ת 5 י ב  ח
 אדם חבילת בשר, אלא לפי היתר מאת מנהל השירותים הוטרינריים

 (להלן — היתד להכנת חבילת בשר).

 (ב) מנהל השירותים הוטרינריים יוציא היתד להכנת חבילת
 בשר, אם הוכח לו כי ההכנה תבוצע בתנאים אלה:

 (1) מבנה מיוחד נועד לשמש רק לפירוק בשר (להלן —
! ה)  המבנ

ד לגובה שני מטרים  (2) קירות המבנה מצופים חרסינה ע
 לפחות!

 (3) המבנמ מצוייד במערכת מיזוג אוויר המחזיקה בו
 טמפרטורה, •שאינה עולה על 14 מעלות צלסיוס מעל לאפס!
ד בחדר קירור מיוחד להחזקת הבשר המ  (4) המבנה מצרי
 פורק מעצמות כשהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות

 צלסיוס מעל לאפס !
ד  (5) המבנה מצוייר בחדר הקפאה מהירה להקפאת הבשר ע
 לטמפרטורה פנימית של לפחות 18 מעלות צלסיוס מתחת

 לאפם!
  (6) המבנה מצוייר בחדר החסנת בשר קפוא בו הטמפרטו

 רה, לא תעלה על 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס!
 (7) המבנה מצוייר בשולחנות, מיכליס, אצטבאות, מדפים,
ד וכלי עבודה ממתכת בלתי מהלידה או מחומר רי ו  עגלו

 תברואתי אחר!
 (8) חדרי המבנה מצויירים במד־חום ורשם טמפרטורה

 אוטומטיים, הפועלים במצב תקין.

 (ג) היתר להכנת חבילת בשר יינתן לתקופה של שנה אחת.

 (ד) רשאי מנהל השירותים הוטרינריים לבטל או להתלות היתר
ת חבילת בשד אינה מבוצעת בהתאם  להכנת חבילת בשד אם נוכח כי הכנ

 להוראות תקנות אלה.״

 18. במקום תקנה 60 לתקנות העיקריות יבוא:
 ,!תנאים ?הכני* 60, (א) בשר יפורק מעצמות ויבותר לבתרים, ייטחן וייארז בחבילות
^ רק במבנה שהטמפרטורה אינה עולה בו על 14 מעלות צלסיוס מעל לאפס. ׳ , 5 י י " 
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 החלפת
 תקנה 61

 החלפת
 תקנה 62

 החלפת
 תקנה 63

 תיקו! תקנה 67!

 תיקו! תקנה 68

 (ב) ׳ בשר •שפורק, בותר לבתדים ונטחן ולא נארז בחבילות יוחסו,.
ד לאחד שבוצעו בו פעולות הפירוק והביתור, לא יותר מאשר 24 שעות  מי
 בחדר קירור שהטמפרטורה שבו אינה עולה על 2 מעלות צלסיוס מעל

 לאפסי

 (ג) חבילת בשר תוקפא בחדר הקפאה מהירה מיד לאחר אדיזתה.״

א: בו  19. במקום תקנה 61 לתקנות העיקריות י

 (א) הכנת חבילת בשר תיעשה אד ורק בנוכחות רופא וטרינרי.
 . (ב) רופא וטרינרי רשאי ליטול חבילת בשד לבדיקה במכון

 וטרינרי״. •

 ״נוכחות רופא !6,
 וטרינר״

 וסמכויותיו

 בשר

א: ׳ בו  20. במקום תקנה 62 לתקנות העיקריות י

 ״אריזת חבילת 62. (א) חבילת בשר תיארז בהיקף, בשיטה ובחומר אריזה שיאושרו
 על ידי מנהל השירותים הוטרינריים.

ו פרטים אלה נ  (ב) לכל חבילת בשר תילווה תווית ובה יצרי
;  (!) מקום המפעל בו הוכנה חבילת הבשר ושם המפעל

 (2) תאריך הכנת חבילת הבשר, או מספד סימון אצוות
 הייצור!

 : (3) הודאות להחזקה ושימוש בבשר — בהתאם להנחיות

 מנהל השירותים הוטרינריים!
 (4) שם הרופא הוטרינרי האחראי לפיקוח על הכנת חבילת
 הבשר או סימן זיהוי שלו שאושר על ידי מנהל השירותים

 הוטרינריים•.

 (ג) התווית תצורף לבל חבילת בשר באופן שלא ניתן להורידה
 בקלות ושניתן יהיה לקרוא את הכתוב בתווית מעל פני החבילה בעוד

 הבשר ארוז בה״.

א: בו  21. במקום תקנה 63 לתקנות העיקריות י

 63. חבילת בשר תוצא מהמבנה בו הוכנה כשהיא במצב קפוא ותובל
 במכונית להובלת בשר כשהטמפרטורה בה לא עולה על 15 מעלות צלסיוס

 מתחת לאפס.״

 ״הובלת־
 חבילת בשר

א: בו  22. בתקנה 67 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ב) י

 ״(ב) תעודה וטרינרית שהוצאה על פי הוראות תקנת משנה (א) לתקנה 66
 תישמר בידי מכניס הבשר מעת הוצאת הבשר מבית המטבחיים ועד למכירתו
י הרופא הוטרינרי של רשות מקומית לתחומה הוכנס הבשר.״  לצרכן ותוצג בפנ

 23. בתקנה 68 לתקנות העיקריות —
א: בו  (1) במקום תקנת משנה (ב) י

 ״(ב)! בדיקת משנה תיעשה בתוך אולם מיוחד בתחום בית המטבחיים של
 הרשות המקומית שאליה יובא הבשר או במקום אחר בתחום הרשות המקומית

 שאושר על ידי מנהל השירותים הוטרינריים למטרה זו.״!
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א: בו ) י ד ) ה נ ש  (2) אחדי תקנת מ

 ״(ה< רופא וטרינרי של הרשות המקומית שאליה הוכנס הבשר דשאי לקבוע
 את שעות ביצוע בדיקת המשנה, באישור מנהל השירותים הוטרינריים.

 (ו) מנהל השירותים הוטרינריים רשאי לתת הודאה בכתב לרופאים הוטרי־
 נדיים של הרשות המקומית בדבר הליכי בדיקת המשנה.״

7 24. בתקנה 70 לתקנות העיקריות — ה 0 נ ק , ת י | "  ח

 (1) . בתקנת משנה (א), אחד ״בשר קפוא״ יבוא ״או בשר מצונן״

,במקום ״להתיר״ יבוא ״להורות״. ( ג  (2) בתקנת משנה (

7 י 25. בתקנה 71 לתקנות העיקריות, אחר ״בשר קפוא״ יבוא ״או בשר מצונן״.  תיקו! תקנה 1

: א בו  26. אחדי תקנה 72 לתקנות העיקריות י
ועד י 72א. לא יוביל אדם בשר קפוא או בשר מצונן אלא בכלי רכב המי ״ ׳ לתב נ  ״הו

ו בקירות ו רק להובלת בשר ואשר השטח של בית קיבולו סגור מכל צדדי א

ז נ ו צ  מ

 בידוד הממולאים בשעם בעובי של 10 ס״מ לפחות או בחומר אחר בעל
 תכנות בידוד דומות.״

 הוספת
 תקנה 72»

 תיקו! תקנה 4זו 27. בתקנה 74 לתקנות העיקריות —

i (1) בתקנת משנה (א), במקום ״71,69״ יבוא ״69 עד 71״ 

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״יקיים״ יבוא ״רשאי להורות על״.

א: בו  תיקו! תקנה 9ז׳ 28, - בתקנה 79 לתקנות העיקריות, בסוף תקנת משנה (ג) י
 ״הרופא הוטרינרי ישלח בדואר רשום העתק התעודה אל הרופא הוטרינרי

 הממשלתי אשר לתחום שיפוטו נשלחה הבהמה.״

א: בו ית לתקנות העיקריות, בסון* פסקה 2 י נ  29. בתוספת השמי

 (6)¡ ״כליה שלמה״.

 30. תחילתה של תקנה 16 היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה

 ברשומות.

 תיקח התוספת׳
 השמינית

 תחי5ה

 31. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), תשכ״ח-

 1967״.

 השם

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967)
 (וזמ 73850)
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 חוק הגנת הצומח, תשט״ז—1956
ה ר ב ד ת ה י נ כ ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א (ב), 2י (ג), 2יא (ב) ו־19 לחוק הגנת הצומח,
. :  תשט״ז—1956 *, אני מתקין תקנות אלה

 1. תכנית הדברה כמשמעותה בסעיף 2א (ב) לחוק (להלן — תכנית) תכלול פרטים פרטי תמית
: הדברת. ת ל  א

 (1) 1 מטרת ההדברה!
 (2) ציון הנגעים המיועדים להדברה!

ת! י  (3) האזור בו תופעל התכנ

 (4) השטת בו תופעל התכנית, בציון סוגי אתרים!

 (5) המועדים לביצועה!

 (6) האמצעים לביצועה!

 (7) כל פרט נוסף שיורה מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות (להלן —
 המנהל).

ית תבוצע רק לאחר שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו לגביו? תנאי ביצוע  2. (א) התכנ
: ה ל  תנאים א

ו סקר, על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, של השטחים ר ע  (1) נ
 שבהם תבוצע ההדברה!

 (2) לסקר מצורפת מפה שבה מסומנים השטחים להם מתייחם הסקר.

ית אלא אנשים שהוכיחו להנחת דעתו של המנהל שיש  (ב) לא יעסקו בביצוע התכנ
 להם הכשרה מתאימה בהדברה שבה מטפלת התכנית.

 3. (א)י האזור בו תופעל תכנית ההדברה יסומן לשם זיהוי בקו אדום במפה הערוכה דרכי פרסום
 בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד מנהל האגף להגנת הצומח! העתק מהמפה יופקד במש־
 רדי האגף להגנת הצומח, רח׳ דרור 6, תל־אביב־יפו, וכל המעונין יהיה זכאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

ית כאמור בתקנה 2 תפורסם במשרדי הרשות  (ב)׳ הודעה הכוללת את פרטי התכנ
 המקומית שבתחומה תבוצע ההדברה וכן בכל מקום אחר שהורה המנהל.

 4. י שיעור ההשתתפות בהוצאות ביצוע התכנית על ידי מי שחייב לשאת בהן ייקבע לפי מבחנים
. השתתפה ה  מבחנים אל

ת ו א צ ו ה  . • (1) גדלו ואפיו של השטח בו בוצעה ההדברה! נ

!  (2) סוג הנגעים שהודברו

 (3) י סוגי המרי ההדברה בהם השתמשו לביצוע ההדברה, וריכוזם.

 5. (א) אישרה ועדת ההדברה את הוצאות ביצוע ההדברה, ישלח המנהל לחייב בהם, תוכן דרישת
ם ו 5 1 ! ׳ ת ז  תוך חודש מיום האישור, דרישת תשלום. ז

 (ב) דרישות התשלום תישלח בדואר רשום על גבי טופס כמפורט בתוספת.

 1 סייח 206׳ תשט״ן, עמי 79 ; ם״ח 478, תשכ״ו, עמי 44.
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 השפ 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (תכנית הדברה ודרישת תשלום), תשכ״ח-

 • 1967״.

ת פ ס ו  מ

 (תקנה 5)

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 משרד החקלאות, האגף למגנת הצומח,
 רח׳ דרור 6, תל־אביב־יפו

 תאריך.

 לכבוד

 א. נ״

 דרישת תשלום
 היות ובוצעו פעולות לביעור נגעים לרבות השמדתם של צמחים ושל אמצעי לוואי באזור

 לפי תכנית לביצוע הפעולות שאושרה על ידי ועדת ההדברה ביום
 , , הנך נדרש, כבעלים של מקרקעין, כזכאי לקבל בשדה את התוצרת החקלאית של המקרקעין
 שנעשתה בהם פעולה לפי תכנית ההדברה האמורה או כבעלים של מקרקעין אחרים שהפעולה סייעה, למניעתם
 או להדברתם של נגעים בהם, לשלם כהשתתפות בהוצאות ההדברה סר , ל״י. את התשלום

 יש להעביר תוך ימים מתאריך מסירת הודעה זו לידיך.

 הנך רשאי לעדור על גובה השיעור לפני ועדת הערר, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישה זו, לפי
 המען שלעיל.

:  הסכום מורכב כלהלן

 תיאור השטח שיעור ההשתתפות לכל יחידה

 מנהל האגו! להגנת הצומח

 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967)

) ח י י ם ג ב ת י 7 3 8 0 1 מ 7 ח ) 

 שר החקלאות
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 פקודת בתי הדואר
תי טלפון רו ם בעד שי מי ר תשלו ב ד ת ב ו נ ק  ת

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ג
 אני מתקין תקנות אלה:

, תיסה  1. בחלק א׳ לתוספת הראשונה לתקנות בתי הדואר (תעדיפי טלפון), תשכ״ו—1966 2
ת פ ס י ת '  אחרי פרט 1 יבוא:! ד

 הראשונה
נת ישראל, לאזור — בשיעור שנקבע בפרט 1 (ב).  ״1א. שיחה רגילה משטח מדי

ד מ  בפרט זה, ,,אזור״ — כמשמעותו בתקנוורשעת־חירום (עבירות בשטחים ה
, למעט רמת הגולן וסיני.״  חזקים — שיפוט ועזרה משפטית), תשכ״ז—1967 3

אר (תעדיפי טלפון) (תיקון), תשכ״ח—1967״. ה׳־־ם ו  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הד

 כ״ז בתשרי תשכ״ח (31 באוקטובר 1967)
י ב ע ר ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  (חמ 67000) י

 שר הדואר

 1 חוסי א״י, כרד ב׳, פרס קט״ו, עמ׳ 1155 ; ם״ח 463, תשכ״ה, עמי 234.

 2 ס״ת 1852, תשכ׳׳ו, עמ׳ 1501.

 3 ק" ת 2069, תשכ״ז, עמ׳ 2741.

 חוק לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה), תשי״ד—1954
ת סעיןז 19 (ב) ל ו ח ר ת ב ד ה ב  אכרז

י ענישה), תשי״ד— דרכ ) ן שי נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 (ז) לחוק לתיקון דיני העו
ד:  1954 אני מבריז לאמו

, אחרי פסקה תיקו! םעי!*1  1. בסעיף 1 לאכרזת דרכי ענישה (תסקיר של קצין מבחן), תשכ״ד—1964 2
א: בו  (7) י

נת ישראל  ״(8)י על נאשם שמקום מגוריו הקבוע הוא מחוץ לשטח שמשפט מדי
 חל עליו.״

 2. י לאכרזה זו ייקרא ״אכדזת דרכי ענישה (תסקיר של קצין מבחן) (תיקון), תשכ״ח— השם
 1967״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ו בתשרי תשכ״ח (30 באוקטובר 1967)
 >חמ 70406)

 ם״ח 166, תש י ״ד, עמ׳ 234.
 ס״ת 1530, תשכ״ר, עמ׳ 567.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

ה ס נ כ ם ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ״ז של בנק משכנתאות לשיכון בע״מ,
 בסכום כולל של חמישה מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1972 עם זכות לפדיון מוקדם
 החל מתום 24 חדשים מהוצאת האיגרות, ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט מיום כ׳ בתשרי
 תשכ״ח (24 באוקטובר 1967) — ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום
 מם, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס

. 2 ה ס נ כ  ה

ר ממס הכנסה) (מם׳ 8), תשכ״ח—1967״. פטו ) ן ו  2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכ

 פטור ממם
 הכנסה

 השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ׳ בתשרי תשכ״ח (24 באוקטובר 1967)
 (חמ 72650)

 1 ס״ח 201, תשט׳׳ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ו ב ו ש י פן ח או ל ו ט י ה ר ה ו ע י ת ש ע י ב ר ק ב ד  צו ב

,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי׳יח—1958 ג

ר:  אני מצווה לאמו

, אחרי פרט 0112  1. בתוספת לצו־שעת־חידום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2

ווםףן  י

 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ד׳ טור ה׳ טור ו׳

 המטרת
ל ט י ה  ה

ר היחידה ו א י ת  ה
 הפרק או
 הפרט של

 הער י ו! המכס
 המטרת הפרט

 בלירות לפי ערד
ר היחידה ו א י ת  ה

 הפרק או
 הפרט של

 הער י ו! המכס
 הפרט

 פתיתי תפוחי אדמה חישוב הגנת תוצרת ״0113 11.05
 מיוחד הארץ׳

 הסדרת הביקוש,
 ספיגת דיווח

 עודף.״

. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה— 2 

 1967״.

 הוספת
 פרט 0113

 השם

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 ט״ז בתשרי תשכ״ח (20 באוקטובר 1967)
 (חמ 74049)

 1 ם״ח 434, תשכ״ר, עמי 175 ; ם״ח 492, תשכ׳׳ז, עמ׳ 21.

 2 ק״ת 1627, תשכ״ח, עמ׳ 54 ; ק״ת 2120, תשכ״ח, עמ׳ 58.
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 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
 (להלן — הפקודה), וסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳י׳וז—21948,

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על דרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 269.358 — 174.992 תחולת
 בקירוב על הכביש נהריה211—סאסא—מרון ומסתיימת בנקודת ציון 62mß — 267.465 הפקוךהעל

 בקירוב על הכביש האמור, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מם׳ כ/2/5140, הערוכה
 בקנה מידה 1:20.000 והחתומה ביד שר העבודה ביום כ״ו בתשרי תשכ״ח (30 באוקטובר

.(1967 

. העתק המפה האמורה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שדרות הכרמל רשות לעייז 2 
 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. בהעתס המפה

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 211 נהדיה— השפ
 סאםא—מרון) (קטע מעונה—חסן) (שינוי תווי), תשכ״ת—1967״.

ן ו ל ל א א ג  כ״ו בתשרי תשכ״ח (30 באוקטובר 1967) י
1 שד העבודה 7 5 0 5 מ 0  >ח

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305, עמ׳ 40 ; ס״ה 404, תשכ״ג, עמ׳ 144.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מסי, 2, עמ׳ 1.

 אכרזה ע5
 שמורת טבע

 הפסדת העתקיט
 של התשריט

 השש

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963
ת •טבע ר ו מ ה על ש ח ב  א

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

 1. השטח, הנמצא בנחל הבשור וסביבתו, כ־3 ק״מ דרומית־מערבית לאורים, שגבולותיו
 מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ש/62/2, הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום י״ב

ח (16 באוקטובר 1967) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.  בתשרי תשכי

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, שמעונים,

 משרדי המועצה האזורית, עזתה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שה־ י
 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

 3. לאכדזה זו ייקרא ״אכדזה על שמורת טבע (הבשור), תשכ״ח—1967״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967)
 >חמ 76570)

 1 ס״ח 404, תשכ״ג, עמ׳ 149.
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 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963¡
ע ב ת ט ר ו מ ה על ש ז ר כ  א

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

 1. השטח ק״מ אחד צפונית לגונן, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מם׳ ש/21/9,
 הערוד בקנה מידה 1:2500 והחתום ביום י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967) ביד שר

 הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
נה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, סומכי, קרית־  הממו
 שמונה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. לאכרזד, זו ייקרא ״אכרזה על שמורת טבע (עין אלה), תשכ״ח—1967״.

 אכרזה על
 שמורת טבע

 הפסדת העתסים
 של התשריט

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967)
 (חמ 76570)

 ם״ח 404, תשכ״ג, עמי 149.

 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—11963
ע ב ת ט ר ו מ ה על ש  אכרז

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

. השטח כ־2 ק״מ מזרחה ליפתח, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ ש/21/8, 1 
 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביום י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967) ביד שר

 הפנים, הוא שמורת טבע.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי
 הממונה על מחוז הצפון, נצרת־עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, סומכי,
 קרית־שמונה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 3. לאכרזה זו ייקרא ״אכדזה על שמורת טבע (עין תאו), תשכ״ח—1967״.

 אכרוה על
 שמורת טבע

הפסדת העתקינו 1 

 של התשריט

 השפ

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967)
 (ידו מ 76570)

, תשני׳ נ, עמ׳ 149. n 4040״ 
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 חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963¡
ה על גן לאומי:  אכרז

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963 •י,
 אני מכריז לאמור:!

 ,1. השטח, שמדרום־מעדב לאילת־השחר, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס׳ אכמד,ע5.גו
ר לאימי ב ו ט ק ו א 1 ב 6 ח ( ״ כ ש י ת ר ש ת ב ב ׳ ם ״ ו י ם ב ו ת ח ה  ג/21/24, הערוך בקנה מידה 1:5,000 ו

 1967) ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

 2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, ובמשרדי הפסדת העתקים
ת של התשריט ו ע ש ב פ ן י מ י פ ב ה ן ב ו י ע י ל א ש ף ף ב ך ן ג , נ ו ע מ ל ה כ , ו ת י ל ע ־ ת ר צ  הממונה על מחוז הצפון, נ

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, תשכ״ח—1967״. השם ר) (חצו מי  3, לאכרזה זו ייקרא ״אכרזה על גן לאו

 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967) ח י י ם מ ש ד. ש פ י ר א
 >חמ 76570) שר הפנים

 1 ם״ח 404, תשכ״ ג, עמי 149.

י מ ו ק ן מ לטו ר לטז ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
ה ד ו ה י ־ ה ט ת מ י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ר2 לפקודת המועצות המקומיות אני מצווה לאמור:

, תיקו! פרט  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 . •>נב) בתוםפת

־ הראשונה ^ ־  בפרט (
 (1) . שם הישוב ״מוצא־תחתית״ בטור א׳ והשטח המתואר לצדו בטור ב׳ —

!  יימחקו

 (2) מתחת לקו, במקום ״פרט לאותם שטחים המסומנים במספרים 1 עד.23,21
ד 52״ יבוא ״פרט לאותם שטחים המסומנים במספרים 1 עד 21, 23, ד 29, 32 ע  ע

ד 32,29 עד 52״.  24, 26 ע

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה־יהודה, תיקון), השט
 תשכ״ח—1967״.

ם מ ש ה י ש פ י ד א י י  י״ג בתשרי תשכ״ח (17 באוקטובר 1967) ח
) שר הפנים 8 0 0 ט 1 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 פקודת העיריות
ם • י מ ל ש ת ו ו ע ד ו ר מ ב ד ע ב ב ש ־ ר א ב ר ל ז ק ע ו  ח

 : בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246, 251,250 ד254 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת
ה:  עידית באר־שבע חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית באר־שבע!
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר,

! ( ג  כולן או מקצתן, למעט היסמכות לפי סעיף 8(

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה, או י
 במסירת תכנו או סימנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, הקלטה, או כיוצא

 באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!
 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ארשם או

 סימן של תוצרת, מוצר או סחורה או כל צירוף של אלה!

 ״לוחית פרסומת״ — מודעה על לוחית פרסומת ששטחה אינו עולה על רבע מטר מרובע,
 הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת והמתפרםמת ב־25 עותקים לפחות!

 ״הצגה״ — קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום העיריד* לרבות מקום ציבורי!
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי העיריה לשם פרסום מודעות או מקום אחר

 שייחדה העיריה למטרה זו.

 2. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש
 העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.

ת לפני שעת פרסומה,׳  3. (א) בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש לא פחות מ־48 שעו
 הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מודעות אבל.

 (ב) מבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מידתו, צבעיו ותכנו של השלט המוצע וכן
 המקום המוצע להצגתו. לבקשה יצורף תרשים של השלט המוצע.

ו נעשתה לוחית״  (ג) בבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת יפורטו החומר ממנ
 הפרסומת וכן המקומות שבהם מוצע להציגה. לבקשה יצורפו דוגמה או תרשים של לוחית־

 הפרסומת המוצעת.

נתו וכן לבטל  A ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים לפני נתי
 רשיון שניתן או תנאים שנכללו בו•

ינתן רשיון אלא אם נתמלאו תנאים אלה:  5« לא י
 (1) אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפרסומת משום עבירה

 על הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר!

 הגדרות!

 פרסום טעון
 רשיוז

 במשה לרשיון

 מתו רשיון;

 תנאים למתן
 רשיון

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.
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 >2)! המודעה או השלט כתובים עברית או בחלקם עברית ובחלקם לועזית,
 ובלבד שהעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחם ואת חלקם העליון
 והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות! הוראות פסקה זו לא יחולו
 על, מודעה או •שלט רב־לשוניים המודיעים על לימודי הלשון העברית, ובלבד

 שהנוסח העברי בהם לא יתפוס שטח יותר קטן מכל אחת מהשפות הלועזיות.

 6. תקפו של רשיון להצגת שלט או לוחית־פרםומת הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה תיקו! הרשיון
 ניתן.

 7« (א) מודעה, שלט או לוחית־פדסומת יוצגו במקום ובצורה שנקבעו ברשיון. י פרסום

 (ב) מודעה המתפרסמת על לוח מודעות תהיה באחד מן הגדלים שנקבעו בתוספת.

 (ג) המפרסם מודעה ימציא לראש העידיה, לפי דרישתו, 5 עותקים מהמודעה ללא
 תשלום.

 8. (א) עבור רשיונות לפי חוק עזר זה ישולמו אגדות בשיעורים הנקובים בתוספת. אגרות רשמן

 (ב) אגרת מודעה המתפרסמת דדך הסרטה או הקרנה בקולנוע תשולם על ידי בעל
 הקולנוע או מנהלו.

 (ג) ראש העיריה רשאי להפחית את האגדה או לוותר עליה אם המבקש הוא מוסד
 לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 9. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא: ישבור, לא יטשטש, לא יסתיר, לא יכסה ןלא שמירת
ת ו ע י ו  ילכלך מודעה, שלט, לוהית־פדסומת או לוח מודעות. ט

 10« (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת באופן שהם עלוליט דרכי פרסום
 , אסורות

 להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מכלי טיס, כלי רכב או בעל־חיים.

 11. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צרינו בה שמו ומענו של המפרסם ובהודעה מודפס מסירת פרטים
 גם שמו של בית הדפוס בו הודפסה המודעה.

 12. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט או סמכויות ראש
ה י י י ע  לוחית־פרסו׳מת ללא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, שיסירו את המודעה, את השלט או את ה

 לוחית־הפרסומת ולקבוע מועד להסרתם.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 העיריה להורות על הסרתם או הריסתם של המודעה, השלט או לוחית הפרסומת ועל סילוקם

 ולגבות את הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק מאותו אדם.

 (ג) : ראה ראש העיריה שאי אפשר לדעת את שמו ומענו של המפרסם או המציג,
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  דשאי הוא להודות לפי סעיף קטן

 13. » (א) לא יפרסם אדם — זולת העידיה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר פרסוטעללוח
ת י ע י י  מיוחד מאת העיריה. מ

 (ב)׳׳ העיריה תפרסם מודעה על לוח המודעות מיד לאחר שהותר הפרסום והומצאו
 לד, העותקים הדרושים ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
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 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם ד,יתה העבירה
 נמשכת — קנס נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.

 15. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות, שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה, של בתי המשפט או של

 העיריה!
 (2) ' שלט המוצג של דלת הכניסה לדירת מגורים בלבד ועליו רק שם הדייר,

 תארו, מקצועו או משלח ידו.

 16. חוק עזר לבאר־שבע (מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962 2 — בטל.

 17. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־שבע (מודעות ושלטים), תשכ״ח--1967״.

ת פ ס ו  ת
 (סעפים 7, 8, 13)

 1. למודעה המתפרסמת על לוח מודעות או על מקום אחר, שיעור האגרה בלירות יהא לפי
 גודל המודעה, משך פרסומה ומספר העותקים המתפרסמים — הכל כמפורט בטבלה

:  דלקמן

 ועור לבל עותק

 משך פרסום המודעת
 גודל המודעה
 בסנטימטרים

 ועור לבל עותק

 3 ימים 7 ימים פרסום של קבע

 גודל המודעה
 בסנטימטרים

0.60 280.— 35.— 20.— 62 x 93 
0.50 200.— 25 — 15 — 62 x 46 
0.40 120.— 15.— 10.— 31 x 46 
0.25 60 — 7.50 5 — 31 x 23 

 בסעיף זה —
 ״פרסוט קבע״ — פרסום מודעה אחידה בצורתה, בגדלה ובעיקרי תכנה אף אם פרטיה

ים מפעם לפעם במשך תקופה של ששה חדשים.  משתנ

 2. מודעת אבל המתפרסמת על ידי משפחת נפטר — שיעור האגדה יהא לפי מספר העותקים
 וגודל המודעה בלבד, כמפורט בסעיף 1. שיעור האגרה

 בלירות

 3. (א)• מודעות המתפרסמות על לוח שהוקם על ידי המפרסם ברשות העיריה
 לשימוש עצמי בלבד, כל חודש או חלק ממנו — לכל מ״ד או חלק

3 0 • ־ ו משטח הלוח ־  ממנ

 (ב) מודעות המתפרסמות על לויח מודעות שהועמד על ידי העיריה לרשות
 מפרסם מסויים בלבד — לכל חודש או חלק ממנו לכל מ״ר או חלק

6 ° ו משטח הלוח —  ממנ

 2 ק״ת 1335׳ תשכ״ב, עמי 2249.

 קובץ התקנות 2131, ו׳ בחשו! תשכ״ח, 9.11.1967



 שיעור האגרה
 בלירות

 4. מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה —

 (א) על בד קולנוע לרבות כל מקום שמקרינים בו סרט — כל שבוע
ד יום ששי ועד בכלל או חלק משבוע לכל קולנוע או  ממוצאי שבת ע

 מקום כאמור —

 (1) בשקופיות — לכל שקופית —4

 (2) בסרט פרסום — לכל 10 מטר סרט או חלק מהם —.2

 : (ב) במיתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים — לכל חודש
 או חלק ממנו׳ לכל 0.25 מ״ר של שטח ההקרנה — 6

יד שאינו משמש להקרנת סרטים — לכל חודש או י  (ג) במיתקן הקרנה נ
 חלק ממנו, לכל 0.25 מ״ר של שטח ההקרנה —,5

 5. מודעה, שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על כלי
 רכב —

ו —.20  (א) ׳ מסחרי או פרטי, לכל שנה או חלק ממנה, לכל 0.5 מ״ר או חלק ממנ

נית או על גג כלי הרכב — לכל חודש או חלק  (ב) ציבורי — בדופן החיצו
 ממנו, לכל 0.5 מ״ד או חלק ממנו —5

 בפנים כלי הרכב — לכל חודש או חלק ממנו, לכל 10 ס״מ אודך בפס
 המיועד למודעות או חלק מהם —2

נה  6. : שלט שהותקן במקום עסק, לרבות מקום בו מתקיימת פעילות שאי
 מיועדת להשגת רווחים, ולמעט •שלטים הנזכרים בסעיפים 8 ד10
 לתוספת, לכל מטר של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו, לכל שנה

 או חלק ממנה —.10

 7. שלט שהותקן שלא במקום עסק, למעט שלט הנזכר בסעיפים 8 או 10
 לתוספת — לכל מטר אורך של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו,

 לכל שנה או חלק ממנה —25

 8. שלט על גג בנין —
ת ניאון או תצורות ניאון — לכל שנה או חלק ממנה —75 ו תי מאו ' י  העשו

 אחר — לכל שנה או חלק ממנה —120

 9. על שלט שנקודה כלשהיא משטחו החיצון מרוחקת מדופן הבנין יותר
 מ־25 ס״מ תשולם אגרה בשיעור כפול מזה שהיה חל על אותו שלט

 אלמלא בלט.

 10. , שלט שצוייר או שנכתב על חלון ראווה —

 לכל מקום עסק, לכל שנה או חלק ממנה, לששה מ״ר הראשונים של
 חלון הראווה או חלק מהם —.20

 לכל מ״ר נוסף של חלון הראווה, תוספת של —3
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 11. ארגז שלא במקום עסק והמיועד להצגת סחורות או כל דבר שיש בו
 כדי הצגת טיב העסק או השירותים הניתנים על, ידיו, לכל 0.25 מ״ר

 או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 7.50

 12. לוחית פרסומת — לכל 100 לוחיות זהות או חלק מהן — לשנה או
 חלק ממנה —100

ן ו מ י ף מ ס ו  נתאשר. י
 י״ב בתשרי תשכ״ח (16 באוקטובר 1967) ממלא מקום דאש עירית באר־שבע

 (חט 86213)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 פקודת העיריות
ת שופכין רו ר ניקוי בו ב ד  חוק עזר לחולון ב

נה מועצת עירית חולון חוק  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות •י, מתקי
: ה  עזר ז

א: בו , י י בורות שיופכין), תשי״ז—1956 2 קו י נ ) ן לו  החלפת 1. במקום התוספת לחוק עזר לחו
 התוספת

 ״תום&ת

 (סעיף 6)
 סכוס האגרה

 בלירות

 למיכל הראשון למכונית המכיל 4 מטרים מעוקבים להרקת בור
 שופבין, או חלק ממנו 20

 לכל מיכל נוסף למכונית המכיל 4 מטרים מעוקבים להרקת בור
ו 15  שופכין, או חלק ממנ

 בעד הרקת בור רקב בנפח עד 2.5 מטרים מעוקבים 30

 למעלה מ־2.5 מטרים מעוקבים 40״

י בורות שופכין) (תיקון), תשכ״ח—1967״. קו י נ ) ן לו ט 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחו ש י  י

ן ו י ל ס א ח נ  נתאשר. פ
 כ׳ בתשרי תשכ״ח (24 באוקטובר 1967) ראש עירית חולון

 (חט 87411)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 דיגי מדינת ישראל, נוסה חדש 8, תשכ״ד, עמי 197.
 ק״ת 644, תשי״ז, עמי 184 ; ק״ת 790׳ תשי״ח, עמי 1130.
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 פקודת העיריות

ר היטל עינוגים, ב ד ת ב ו ב ו ח ר  חוק עזר ל

דית , מתקינה מועצת עי 1 ת ו י ר י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר251 לפקודת הע
 רחובות חוק עזר זד.:

, במקום סעיף תיקה  1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לרחובות (היטל עינוגים), תש״י—1950 2
ת פ ס י ת א: ה בו ) י ב ) ן ט  ק

נצרט: ת מתיאטרון, אופרה וקו  ״(ב) לכל עינוג ח

 כרטיס שמחירו באגורות שיעור ההיטל

ד 47.8 19.5 אגורות  ע

 למעלה מ־47.8 עד 59.8 30.0 אגורות

ד 73.4 38.9 אגודות  למעלה מ־59.8 ע

 למעלה מ־73.4 80% ממחיר הכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל״.

ר לרחובות (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ח—1967״. השם  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עז

ץ ״ ק כ ח צ  נתאשר. י
דית רחובות  י״ג בתשרי תשכ״ח (17 באוקטובר 1967) ראש עי

 (חמ 89715)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 פקודת המועצות המקומיות

ן חוקי עזר ר תיקו ב ד  חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 77 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה, חוק עזר זה:  התעבורה 2

 1. . בכל סעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב׳ לחוקי העזר המפורטים בטור אי, יבואו תיקי! חוקי
ד י  במקום המלים הנקובות בטור ג׳ בצד אותו סעיף, המלים הנקובות בטור ד׳ בצד אותו סעיף. ע

 11 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 8 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 7, תשכ״א, עמי 173 ; ם״ח 460, תשכ׳׳ה, עמי 202.
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 טור א׳ טור ב׳ טור נ׳ טור ר׳
 חוקי עור הסעיפים המלים המלים

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (בית מטבחיים),
 תשי״ח—1958 3 20 עשרים 500

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (העמדת רכב וה
 תנייתו), תשי״ט—41959 12 עשרים 500

 חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה (שחיטת עופות),
 תשכ״ב—1962 5 17 עשרים 500

 חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה (שווקים),
 תשב״ה—1965 6 15 100 500

 חוק עזר לעיר־יזדעאל—עפולה (מפגעי תברואה), 12 מאה 500
 תשכ״א—71961 12 שתי 20

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (הוצאת אשפה), 10 חמישים 500
 תשכ״ב—1962 8 10 שתי 20

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (רשיונות לרוכ
 לים והפיקוח עליהם), תשי״ט—959! 9 14 עשרים 300

 חוק עזר לעיד־יזרעאל—עפולה (ביעור קוצים),
500 200 3 1  תשי״ח—1958 0

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (צעצועים מסוכ 10 מאה 1250
1 10 שתי 20  נים), תשי״ח—1958 1

 חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה (רחצה בבריכת
500 300 13 1  השחיה), תש״ך—1960 2

ד זה ייקרא ״חוק עזר לעיר־יזדעאל—עפולה (תיקון חוקי עזר), תשכ״ח—  2. לחוק עז

 1967״.

ב ו נ ב ו ש ד א  נתאשד. י ו
 ז׳ בסיון תשכ״ז(15 ביוני 1967) ראש המועצה המקומית עיר־יזרעאל—עפולה

 (חט 831011)
י מסכים.  אנ

ל מ ר ה כ ש א מ ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים שר התחבורה

 B ק״ת 793, תשי״ח, עט׳ 1197.

 4 ק׳׳ת 941, תשי״ט, עמ׳ 1988.

 s ק״ת 1320׳ תשכ״ב, עמ׳ 2053.

 18 ק״ת 1736, תשכ״ה, עמ׳ 2225.

 ״ ק״ת 1196, תשכ״א, עט׳ 2750.
 8 ק״ת 1308, תשב״ב, עט׳ 1887.

 19 ק״ת 938, תשי״ט, עט׳ 1916.

1 ק״ת 766, תשי״ח, עמ׳ 681. 0 

1 ק״ת 823, תשי״ח, עט׳ 1908. 1 

1 ק״ת 991׳ תשייר, עט׳ 790 ; ק״ת 1204, תשכ״ב, עט׳ 69. 2 
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 פקודת המועצות המקומיות
ר מפגעי תברואה: ב ד  חוק עזר לרמת־נ׳גב ב

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה האזורית רמודנגב 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 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 ז
 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים

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

 אספקת המים על כליה, צינורותיה ואבזריה;
 ״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 1שוכר

 משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שניט ו
 ״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 ן
 ״ליקוי״ — לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן*
 ״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נגב!

 ״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 הגר בבית מלון או בפנסיון ו

 ״תברואך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של
 המועצה או כל פקיד אחר, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תבדואן ז

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים ז
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בקרה וכן כל, ביב שאינו ביב כמשמ

 עותו בחוק עזר זה ו
 ״בעלי חיים״ — כל בעל־חייס, לרבות דגים ?

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.

 1 דיני מדינת ישרא5, נוסח חדש 9, תשב״ה, עמ׳ 256.
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 (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 ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים

 למטרת מגורים או לעסק או למטרה ציבורית!

 (3) גג, תקרה או קיר, מעקה, ארובה, תרים, 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 סמור?

 (4) החזקת נכסים בצורה או באופן אשר, לדעת התבדואן, מזיקה או עלולה
 להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, 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 התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
ו שהוקמו  לניקוזם היעיל של הנכסים, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנ
 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 ־, או שלא לפי תנאי ההיתר, ואשר,

 לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם;
 (7) כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת 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) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית כסא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם, או, שלדעת התברואן, עלולים להזיק לבריאות 1
 (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!
ל ח  (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינם מצויירים במכסה ב
 או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, והעלולים לגרום להתפתחות יתושים בהם ו

 (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 >

 ״ח 467, תשכ״ה, עמ׳ 307•
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 . (15) כל צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל ביב,
נור דלוחים או תעלת שפכים!  צינור שפכים, צי

 (16) הצטברות חומר כ לשחוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשד, לדעת
 התברואן, גודמת או עליולה לגרום לרטיבות או לטחב בבניו או בבניו סמוך!

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

 הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואו!
 (19) תנוד, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת
 ואשד, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורס על ידי

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

!  התברואן

 (23) החזקת בעלי חיים באופו המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת התברואו!
 (24) • מבנה הגורם או העלול לגרום לשדיצת חולדות, עכברים או חרקים

 ושרצים אחרים ב ואו להתפתחותם!
 ,(25)¡ שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואו, והעלול לשמש

 להצטברות אשפה או פסולת!
 (26) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב

 והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעובדים ושבים!
 (27) גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואן!
י הספקת המים, או הפרעה  (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקנ

 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית, או מבחינה אחרת!
 (29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

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

 (ב): התברואו רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן תברואה אחר, ואם ימצא צורך
 בכך, רשאי הוא לגלות, בעצמו א ועל ידי עובדי המועצה, כל ביב או מיתקן תברואה אחר,
 וזאת לארמ תן הודעה בכתב לבעל הנכס 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 התבדואן האמורה.
א יתן לבעל הנכס או למחזיק בנכם,  יתוקו על ידיו על חשבון המועצה. מצא פגם כל שהו

 לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב. שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.
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 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
גד אדם אחר, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים t אולם אם אי אפשר  נ
 למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכסים, לאחד שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את

 המפגע.
 (ב) מפגע אשר, לדעת התבדואן, נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו, במיתקני
ו  התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנ
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכסים 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, ויהא 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.
. ( א ) ן ט  (ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף ק
 (ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, חייב לקיים את תנאי

 ההודעה על כל פרטיה.

יב לסלק מפגע את דרישות התברואן ל,פי סעיף 5 או ביצע  6. לא קיים אדם החי
 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.

 7. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות
 והתמרים 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 התבדואן, 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 משרד 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 תהא כדין, אס 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 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 ההודעה
 במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני

ם בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית. י ת פ נ נים ה  עתו

 אחריות
 לסילוק מפגע

 הודעה
 לסילוק מפגע

 סילוק המפגע
 על ידי המועצה

 החלטת
 החברואז

 חובות

 מסירת הודעות
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 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם, יראו
 אותר. כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם נכסים,

 ללא כל שם או תיאור נוסף.

 10. כל אדם העושה אחד מאלה:

; ה  (I) מפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר ז

 ׳(2) מכנים שפכים או מים דלוחים בכלי כיבול המיועד לאשפה;

ב;  (3) מניח כלי קיבול לאשפה ברחו

 (4) עושה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בבל מקום
; ה נו מיועד לצורר ז  ,שאי

;  (5) יורק ברחוב או במקום ציבורי

 (6) מטיל נייר, אשפה, נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין
; י ר בו צי . 

 (7) שופד מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים, או מניח למים או לנוזלים
 . אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;

 (8) שם ברחוב בקבוקים, שברי זכוכית, מסמרים, חומד חד, אבן, חול, ברזל,
א;  , עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהו

יפ או חלקיהן, או  (9) משליך• ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חי
א;  פסולת מזון כל שהי

 (10) רוחץ כלי רכב ברשות הרבים;

 (II) נובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;

ב;  .(12) מאכיל בעלי-חיים ברחוב באופן שיש בו בדי לזהם את הרחו

ב;  (13) חולב בהמות בית ברחו

 (14) שוחט בעל-חיים או מורטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או
; ה נ ב  על גג מ

 (15) אינו 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 בסמכויו
 תיה לפי סעיף 6 והיתה העבידה נמשכת, דינו — קנם נוסף 2 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב (מפגעי תברואה), תשכ״ח—1967״.

א ל י ר י א ב ג  נתאשד. ח
ב ג נ ד (25 בספטמבר 1967) ראש המועצה האזורית רמו  כ׳ באלול תשכ״ז

 (חמ 854614)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים
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