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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ת לנפגעי עבודה ו כ ת נ ג ר ת ד ע י ב ר ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 וסעיפים 8 ו־9 לתוספת החמישית לחוק הביטוח
 הלאומי, תשי״ד—1953 !, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

1 1. בתקנה. 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט״ז— ה 5 נ ק ״ ת ס י  ת

 21956 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״או לפי קביעה מכוח תקנה 14 או על פי
 המבחנים שבתוספת״ יבוא ״או מזו שנקבעה מכוח תקנה 14״.

3 2. תקנה 31 לתקנות העיקריות תסומן תקנת משנה (א) ואחריה יבוא: ה 1 נ ק ״ ת מ י  ת

 ״(ב) הועדה לערעורים רשאית להחליט שאין מקום להזדקק למבחנים ולהוראות
 שבתקנות משנה 14(א) ו־(ב) ומשהחליטה כך יהיה בסמכותה לקבוע את דרגת
 הנכות לפי שיקול דעתה, בהתחשב במבחנים שבתוספת לתקנות אלה ושבתוספת

 לתקנות הנכים.״

3 3. בתקנה 36 לתקנות העיקריות, במקום ״ורופא הפועל מטעם שירות רפואי כאמור ח 6 נ ק ״ ת ח י  ת

 בסעיפים 19 (א)(1) או 19 (א)(3) לחוק״ יבוא ״ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות
 רפואי שהוסמך על פי סעיף 19 (א)(3) לחוק״.

4 4, בתקנה 41 לתקנות העיקריות, אחדי תקנת משנה (ד) יבוא: ה 1 נ ק ״ ת מ י  ת

 ״(ה) בן קיבוץ או מושב שיתופי, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה —

 (1) אם הוא זכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, ישולם לו
 המענק על בסיס דמי פגיעה ליום השווים לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים

 לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי!

 (2) אם הוא זכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק — תחושב הקיצבה
 החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי פגיעה ליום השווים לדמי פגיעה

 ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי.״

מ 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ש ן י , 
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ה—1968׳•׳.

 י׳ באב תשכ״ח (4 באוגוסט 1968)
י ג ו מ ל ף א ס ו  (חט 750301) י

 שר העבודה

 1 ם״ח תשי״ד, עמ׳ 6; תשכ״ה, עמ׳ 170.

 2258 ׳ קובץ התקנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968



 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
Dr. Ibrahim Bertrand and Emma ש ד ק ה י ה ם שלי נאמנ ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

 Mary George Trust לצרכי צדקה :

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה!, וסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, רשות להתאגד ל ר ו  1. הכומר נג׳יב. א. קובע׳ין, מר מוסד, נאסר, הכומר פאיק י. חדאד, הכומר אלייה ח
 מד עזיז שחאדה ומר פאיז עבד אל ינוד (להלן — הנאמנים) רשאים להתאגד.

 2. שפ התאגיד יהיה: "Dr. Ibrahim! Bertrand and Emma Marry George Trust". שם התאגיד

י התאגיד י נ י ! ד ח ה ו פ י ט ם י י ^ ז נ ע * ו י ס ׳ ו ד ר ז ו ע ת ׳ מ ד ע ם ׳ ו י ק ד ת צ ט ש ו  3. מטרת התאגיד היא ה
 וההשכלה בקרב נצרכים, בהתאם לצוואת המנוחה Emma Mary George מיום 27 במאי

.1967 

 4. לצו זד, ייקרא ״צו ההקדשות לצדכי צדקה
 (Dr. Ibrahim Bertrand and Emma Marry George Trust), תשפ׳ח—1968״.

 כ״ז באב תשכ״ח (21 באוגוסט 1968)
א ד י פ ש ׳ ש ב ק ע  >חמ 78093) י

 שד המשפטים

 1 חלקי א׳׳י, כרד א׳, פרק י״ד, עט׳ 107.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 השם

 תקנות ההגנה (כספים), 1941
ת ו נ ו ח ט ת ב א צ ו ר בעניין ה ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנד! 8 לתקנות ההגנה (כספים), 1941 וסעיפים 14(א) ו־2(ד)
 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 3 לצו הפטורים בענין הוצאת הון מניות, 1943 3, בסעיף קטן •(1), תימחק תיס״םעי1*3

 פסקה (י״ד).

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפטורים בענין הוצאת הון מניות (תיקון מס׳ 3), תשכ״ח—1968״. השם

 כ״ט באב תשכ״ח (23 באוגוסט 1968)
ף ר ב ש א  וחט72207) ז
 שר האוצר

 1 ע״ר 1941, תום׳ 2 טם׳ 1138, עט׳ 1380.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 3 עייר 1943, תום׳ 2 מס׳ 1278, עמ׳ 537 : ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1013 ; תשי׳׳ט, עמי 258 ; תשכ׳׳ח, עמ׳ 1761:

 תשכ״ח, עט׳ 2141.

 סובן התסנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968



 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

בו טל ואופן חישו ת שיעור ההי ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמור:

״ 1. בפרט 0251 לתוספת לצו־שעת־חידום (שיעור תשלום חובה), תשכ״ה—1964 2 — ' י ק י  ת

 פרט 0251
 (1) בטור ד׳, במקום ״טונה״ יבוא ״מ״ק״!

 (2) בטור הי, במקום ״56״ יבוא ״150״.

ה 2. תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באב תשכ״ח (1 באוגוסט 1968). 5 י ח  ת

 3. לצו זה ייקרא ״צרשעודחירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 30), תשכ״ח-
 1968״.

 ו׳ באב תשכ״ח (4.באוגוסט 1968)
ף ר ב ש א ) ז 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 שר המסחר והתעשיה

 השט

 1 סייח תשכ״ד, עמי 175 ; תשכ״ז, עט׳ 21.

 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 54 ; תשכ״ז, עמ׳ 1277, עמי 2369.

 תקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958

בו טל ואופן חישו ת שיעור ההי ע י ב ר ק ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנוודשעת־חידום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
 אני מצווה לאמור:

 תיקח התוספת 1. בסעיף 20 לפרט 0551 בתוספת לצו־שעת־חירום (שיעוד תשלום חובה), תשכ״ה—
 21964, בטור ה׳, במקום ״0.75״ יבוא ״0.35״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צרשעודחידום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס׳ 31), תשכ״ח—
 1968״.

 כ״ט באב תשכ״ח (23 באוגוסט 1968)
) ז א ב ש ר ף 7 4 0 4 מ 9 ח ) 

 שד המסחר והתעשיה

 1 ם״ח תשכ״ד, עט׳ 175 ; תשכ״ז, עט׳ 21.

 2 ס״ת תשכ״ה, עט׳ 54 ; תשכ״ז, עמי 1277 ; תשכ״ח, עמ׳ 754.

 2260 קובץ התקנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968



מ ו ע  וןיקון ט

 בצרשעת־חירופ .(שיעור תשלום חובה) (תיקון מם׳ 29), תשכ״ח—1968, שפורסם
 בק״ת 2266, תשכ״ח, עמ׳ 2089, בסעיף 1. במקום ״אחדי פסקה (4) יבוא״ צ״ל ״אחרי פסקה

 (5) יבוא״ ובמקום ״(5)״ צ״ל ״(6)״.

י ו ר ב ש א  י״ז באב תשכ״ח (11 באוגוסט 968!) ז
 (חמ 74049) שר המסחר והתעשיה

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952
ק ו ח ת ה ו א ר ו ה ימים מ י ים מסו נ ר בעלי דרכו ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 !, ואחרי
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמוד:

ח ה י  1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מסויימים), תשכ״ד—1964־, ת
 , ^ התוספת

 בטור א׳, יווסף ״הרפובליקה הדומיניקנית״.

 2, לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור בעלי דרכונים מםויימים) (תיקון מס׳ 2), השם .
 תשכ״ח—1968״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ל׳ בסיון תשכ״ת (26 ביוני 1968) ח
 >חט 76624) שר הפנים

 1 ס״ח תשי״ב, עט׳ 354 ; תשכ״ו, עמ׳ 52.

 2 גדת תשכ״ד, עט׳ 1382.

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952
ה ר ש ת א ב ו ח ר מ ר פטו ב ד  צו ב

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 (ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב—1952 •י, ואתרי
 התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), תשכ״ו—1966 ־, אחרי ״הממלכה תיהיז
״ התיםפת ה י ב מ ו ! ? ו ק י ״ ר ח א ״ ו ה י ב גוסל ו  המאוחדת׳ של בריטניה״ יבוא ״הרפובליקה הדומיניקנית, י

 יבוא ״קוסטה ריקה״.

 2. תחולתו של צו זה לגבי יוגוסלביה היא עד יום ח׳ בחשון תשכ״ט (30 באוקטובר תחולה

.(1968 

 3. לצו זה ייקרא ״צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס׳ 3), תשכ״ח—1968״. השב

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״א באב תשכ״ח (15 באוגוסט 1968) ח
 >חט 76624) שר הפנים

 1 ם״ח תשי״ב, עט׳ 354; תשכ״ו, עט׳ 52. !

 2 ה״ת תשב״ ו, עט׳ 1857 ; תשכ״ח, עט׳ 1441.

 סוב׳ו התיןנותי2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968 2261



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

כה״ לסוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 ׳בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת״מתדוכה״), תש״ך—

 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,

 דרום וסביבות תל־אביב במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו

 בלשכה האמורה בהתאם לכך.

 תוספרו

 גוש חלקה שטח החלקה השטח להמרה
 ן במטרים מרובעים בטטדים טרובעים

1465 12499 74 7130 

4790 13961 130 7130 

1811 18065 107 7135 

 7136 28 57522 בשלמות

1122 21902 76 7140 

 7140 82 87 בשלמות

7474 34913 90 7141 

 7148 181 722 בשלמות

8 1800 425 7150 

1747 23745 90 7155 

 כ״ה באב תשכ״ח (19 באוגוסט 1968)
א ר י פ ש ׳ ש ב ק ע ) י 7 0 1 3 מ 0 ז ו ) 

 שר המשפטים

 1 ם״ח תשייר, עט׳ 92.

 2262 קוביו התקנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968



 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ף—1960
״ לםוג ״מירי״ ה כ ו ך ת מ ג ״ ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המדת״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 !, אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין,
 נצרת, במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה האמורה

 בהתאם לכך.

 השטה ?המרה
 במטרים טרובעים

ת פ פ ו  ת

 שטת החלקה
 בטטרים מרובעים

 נוש חלקה

494 977 6 13086 
300 2000 9 13086 

2458 3813 18 13088 

 כ״ה באב תשכ״ח (19 באוגוסט 1968)
 וחט 70130) י י ע ק ב ש ׳ ש פ י ד א

 שר המשפטים

 1 ם״ח תש״ד, עט׳ 92.

 חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ר-1960
כה״ לסוג ״מירי״ ג ״מתרו ן מסו ת מקרקעי ר מ ר ה ב ד  צו ב

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

 האמורה בהתאם לכך.

ת פ פ ו  ת

 גוש חלסה שטח החלקה
 בטטרים מרובעים

200 1181 6213 

 כ״ה באב תשכ״ח (19 באוגוסט 1968)
א ר י פ ש ׳ ש ב ק ע  >חט 70130) י

 שר המשפטים

 1 ם״ח תש״ד, עט׳ 92.
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י מ ו ק  מדודי לשליסון מ

 פקודת המועצות המקומיות

ינה ת אר־רי י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות *, אני מצווה לאמוד:

, אחרי פרט (ס״ג)  בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 2

 ״(ס״ד) המועצה המקומית אר־ריינה.

 תאריך הקמתה: י״ט באלול תשכ״ח (12 בספטמבר 1968).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):

 גושים: 17513,17510 עד 17515, 17518 עד 17529,17525 — בשלמותם ?
 17511 פרט לחלקות 23 עד 35, 41 וחלקי חלקות 43, 44, 45 כמסומן
 במפת תחום המועצה הערוכה בקנה מידה 1:10.000 והחתומה ביד שר
 הפנים ביום כ״ו באב תשכ״ח (20 באוגוסט 1968), שהעתקים ממנה
 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הצפון,
 נצרת־עלית, ובמשרד המועצה המקומית אר־ריינה (להלן בפרט זה —

 המפה) •,
 17512 פרט לחלקות 26, 27 :

 17526 פרט לחלקות 18 עד 40,33 עד 46 !

i חלקות: 6 וחלקי חלקות 31,9,8,7 בגוש 17507 כמםומן במפה 
 17 עד 31, 41,38 וחלק מחלקה 5 בגוש 17527 כמסומן במפה $

 44 עד 47, 49 עד 51, 61, 62, 67 וחלק מחלקה 48 בגוש 17530 כמסומן
 במפה;

 22 עד 5<4 וחלק מחלקה 21 בגוש 17534 כמסומן במפה!

 השטח המותחס על ידי הגושים 17519 עד 17522 שהוא השטח הבנוי של הכפר אר־

.1 

 יבוא
 הוספת פרט

 «פ״ד) לתוספת
 הראשונה

 דיינה״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (תיקון התוספת הראשונה, אר־ריינה),
 תשכ״ח—1968״.

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 כ״ו באב תשכ״ח (20 באוגוסט 1968)
 (חט 8031)

ת ישראל, נוםת חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י טדי נ  1 די

 2 ק״ת תשי״ג, עמי 1774; תשכ״ב, עט׳ 2489.
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 פקודת המועצות המקומיות

ת בזבניכ בזפובניש ם י ר ר ה ב ד ק עזר דאיעבלין כ  י הו

, מתקינה המועצה. 1  בתוקף •סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
ה: רז  המקומיתאיעבלין חוק עז

 1. בחוק עזר זה— הגדרות

 ״בגיד — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומד אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מרפסת, 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 כל אדמה

 או שטח ו

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבגין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הדשוס ו

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

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

 או מקצתן ז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית איעבלין*

 ״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 ןאת עריבת ברימה
 שלום הציבור.

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

 (ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוד, 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 הודעות
 למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבגין לבצע את העבודות

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

ת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י י מד נ  1 די

 2 ם״ח תש י ״ת, עמ׳ 108.
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 (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.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי
 קים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 ביצוע עבודות
 ע? ידי ראש

 המועצה

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

 אישור סכום
 ההוצאות

 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,
 אוי נמסדה 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 הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 סמכות ראש!
 המועצה

 והמהנדס
 ?היכנס לבני!

רת הודעות  מםי

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

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 ענשים

 השפ 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיעבלין (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח—1968״.

׳ ג א י ח ל ב ש ש א ו  ה

 ראש המועצה המקומית איעבלין

 נתאשד.
 כ״א באב תשכ״ח (15 באוגוסט 1968)

 (חמ 81178)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

ים כנ ם מסו י נ ת מב ס י ר ר ה ב ד  חוק עזר לאל-־טירה ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 המקומית אל־טירה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבגיז או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף, הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח;

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום;

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

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

 מקצתן ז

 ״המועצה״ — המועצה המקומית אליטירה!

 ״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 כך מיד לראש המועצה.

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

 הבדיקה.

 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.

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י  1 דיגי מד

 2 ם״ח תש י ״ח, עמ׳ 108.
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 (ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אזזליה.

 (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.

 4, אישר המהנדס, לאחד בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או
 לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות

 לשם הריסת הבנק ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 ביצוע עבודות
 ע? ידי ראש

 המועצה

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

 אישור סכום
 ההוצאות

 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).

 סמבות
 ראש המועצה

 והמהנדס
 ?היכנס לבני!

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

 בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מטירת הודעות

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

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 ענשים

 השם 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טידה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ׳יח—1968״.

ם ס א ס ק י ה א ר ב  א
 ראש המועצה המקומית אל־טידה

 נתאשר.
 כ״א באב תשכ׳יח (15 באוגוסט 1968)

 (חמ 81069)

. א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנימ
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 פקודת המועצות המקומיות

ים כנ ם מסו י נ ת מב ס י ר ר ה ב ד ן ב ו  ״ י . חוק עזר למבשרת־צי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 המקומית מבשרת־ציון חוק עזר זה:׳

ת י י י ג ז - ו ה  1. בחוק עזד ז

 ״בניך — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
 ארובה, מדפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבניו או דבר המחובר אליו, סוללת
 עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה

 או שטח«

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

 של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום 1

ן כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד! י מ  ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה ב

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

 או מקצתן;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מבשרת־ציון!

 ״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 עריכת בריסה
. . . . .  שלום הציבור. .

ן מהווה סכנה למחזיקים,,או לציבור, י מ  (ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי ה
. . . . .  יודיע על כך מיד לראש המועצה. .

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

 הבדיקה.

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

 המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

ן שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחדיה. י  (ב) בעל מ

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 מ׳׳ח תשי״ח, עמ׳ 108.
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 (ג) לא מילא בעל בנין אחדי 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.

 4. אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזי

 קים או לציבור, דשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות

 הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 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

 לבדוק את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

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

 קטן (א).

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

 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני

 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב

 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;

 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום

 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה העבירה

 נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למבשרת־ציון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ״ח—

 1968״.

 ביצוע עבודות
 על ידי ראש

 המועצה

 אישור סכום
 ההוצאות

 סמכות ראש
 המועצה

 והמהנדס
 להיכנס לבניו

רת הודעות  מסי

 ענשים

 השם

 א ש ד ל ז י מ י

 ראש המועצה המקומית מבשרת־ציון
 נתאשר.

 כ״א בתמוז תשכ״ח (17 ביולי 1968)
 (חמ 84077)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת מים ק פ ם ר א ב ד לה ב ק עזר למטו  חו

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות

 המקומית מטולה חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר למטולה (אספקת מים), תשכ״ז-1966 * (להלן - חוק החלפת
 התוספת

 העזר העיקרי), יבוא:

 האגרה בלירות

150 
250 

35 
75 

10 
10 

250 
0.50 

1.50 
1.50 

ת פ פ ו ת  ״

 (1) אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2 (ג) (1)) :
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

 לכל יחידת מלאכה או תעשיה או חקלאות
 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש,

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2

 עולה על ״2
 (2) אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית

( ( ב  (סעיף 3 (
( ה)  (3) אגדת בדיקה של דשת פרטית (סעיף 3 (

— ( ( ג )  (4) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4 (א) ר
 לנכס בשטח עד חצי דונם

 לכל פדר נוסף
 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מדר של שטח הבניה לכל קומה
 בבניו שאינו בנין מגורים, לכל מדק של נפח הבנין

 כשיש מיתקן כשאי! מיתסז
 מוכן להתקנת מוכז להתקנות

 מד־מים מד־מים

70 
100 
130 
170 
220 

50 
75 

100 
130 
170 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

10 

: ( ד)  (5) אגדת מד־מיס (סעיף 5 (
 מד־מים שקטרו—
 אינו עולה על ״%

3 ואינו עולה על ״1 / 4  עולה על ״
 עולה על ״1 ואינו עולה על

 עולה על ״11/4 ואינו עולה על ״1%
 עולה על ״2/!1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2

 (6) ׳ אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
(  והתקנה (סעיף 5 (ט)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1118.
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״סי
 באגורות

 (7) • אגדת מים (סעיף 6)—לחודש —

 (1) לשימוש ביתי— 50 1.50

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת, בהגבלה של 7.5 מ״ק ל־100

 נדר, בין החדשים אפריל — נובמבר, .
 מעל ל־10 מ״ק 25

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפר־
 דת, בהגבלה של 7.5 מ׳׳ק ל־100 •נדר,

 בין החדשים אפריל — נובמבר 25

 מעל להגבלה תיווסף הבמות לפריט .
.(1)(7) 

 בבתים משותפים עם גינה משותפת,
 התצרוכת הכללית תחולק בין יחידות

 הדיור אליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 50

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחד שלא. פורט בתוספת זר 55 2.75

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25

 מעל הכמות המוקצבת 50

 (ב) לצדכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 המועצה 50

 (7) לבניה 65

 (8) לבתי־מלון ופנסיונים 50 2.50

 (9) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 של המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 14

 מעל הכמות המוקצבת 50

 2272 קובץ התקנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968



 (8) (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגדים יחד עמו בדירה—
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולימ, ששטחה עולה על
 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי עלתה על 10

 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 מםפר בני המשפחה םיכופ הץיבוי
 השנתי בלירות

 האגרה בלירות

6 6 

9 7 

12 8 

15 9 

18 10 

 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

) 10״ ( ד  (9) אגדת חידוש חיבור (סעיף 11 (

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטולה (אספקת מים) (תיקון), תשכ״ח—1968״. השם

ט י ו ן ל מ ל  נתאשר. ז
 כ״א באב תשכ״ח (15 באוגוסט 1968) ראש המועצה המקומית מטולה

 (חמ 830206)

א ר י פ ח ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959
ד ונופש ע ר היטל ס ב ד ה ב ש נ מ ר ל  חוק עז

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וחוק הרשויות המקומיות
 (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2, מתקינה המועצה׳האזורית מנשה חוק עזר זה:

 1, סעיפים 4 ו־5 לחוק עזר למנשה (היטל סעד ונופש), תש״ד—1960 3 (להלן — חוק ביטול
 , _ סעיפים

 העזר העיקרי) — בטליפ• 5-14

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ י טדי נ  1 די

 2 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 251.

 3 ס״ת תש׳׳ד, עמ׳ 898.
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 החלפת 2. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:
 התוספת

נה ת ראשו פ ס ו ת  ״

 (סעיף 2)

 שיעור ההיטל באחוזים
טל מהתמורה הטשתלמת  שיעורי ההי

 י בעד כל שירות

 (1) במוסד שדרגתו 1 פטור

 (2) במוסד שעיקר עסקו מכירת משקאות קלים פטור

 (3) במוסד שדרגתו 2 —

 בחדשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2.5%

 בשאר חדשי השנה 1%

 (4) במוסד שדרגתו 3 5%״

 השם 3, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (היטל סעד ונופש) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

ם ח נ ף מ ס ו  נתאשר. י
 כ״א באב תשכ״ח (15 באוגוסט 1968) ראש המועצה האזורית מנשה

 (חמ 83905)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

ה וסילוק מפגעים א ו ר ב ר ת ב ד  חוק עזר לעיםפיא ב

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה, המקומית עיספיא חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה—

 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדוד, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי••
 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר, שמשתמשים בו יחד עם האורווה?

 ״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, לבנימ או כל חומד אחר, ולרבות ביוב

 או תעלה;

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי
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 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחה לניקוזמ של קבוצה
 של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לגיקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העברת נוזלים ושפכים אל בור שפכים או אל ביב ציבורי

 לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא-בקרה;

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של גוזלים
ר ביוב, מחסום ותא-בקרד, וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי; מ  אחרים, לרבות א

 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים,־

 ״בעל נכס״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה זכאי
 לקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכס לתקופה של למעלה.משלוש שנים 5

 ״המועצה״—המועצה המקומית עיספיא!

 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!

 ״ליקוי״ — לגבי מבנה—פגם בממד, עצמו, בין אם היד, קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
 לאחד זמן ז

 ״מאושר״ — מאושר על ידי המועצה, או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או
 מי שהוסמך על ידיו.

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

 שהם מצויים בסביבתו!

 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים, הנשארים בקרקעית העוקד, בבית־הבד אחדי
 הוצאת השמן!

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחד, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!

 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזד
 בפנים בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא-בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי, בורות
 שפכים, ולרבות מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערכת אספקת מים על בליה,

 צינורותיד, ואבזריה!

 ״נכס״ — מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי!

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

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

 של תברואן!

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים.
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 מפגעים 2. י ״מפגע״— • י

 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום ביחרכסא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או ׳עסק או מטרה

 ציבורית!

 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכם המשמש למטרת
 מגורים או עסק או למטרה ציבורית!

 . (3) גג, תקרה, .קיר, מעקה, ארובה, תרים, חלון, אשנב, דלת, מפתן, מזחילה,
 ביב, תעלה, מרזב, צינור או 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 ממורו

 (4) החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התבדואן, מזיקים או עלולים
 להזיק לבריאות!

 (5) . צפיפות מרובה בנכס העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן
 שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות!

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
 לניקוז יעיל של הנכם, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא
, או שלא לפי תנאי ההיתר,  ־היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2

 ושהם, לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!

 (7) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום, או
 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;

 (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בנין או
 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;

 *' (9< בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית־כםא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או, שלדעת התברואן, הם עלולים להזיק לבריאות;

 (10) באר, בור מיס, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הנמצאים,
 לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם!

 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצוייר במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות

 יתושים בהם!

 2 ס״ח תשכ״וז, עמי 307.
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 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איוותר, בור שפכים, תא בקרה,
ך או ביב שהם הדוקים,׳שבורים; סתומים או פגומים, באופן שגזים או  מ

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

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

 אחר דרך צינור גשם!
 (15) צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין או בעקיפין, אל ביב,

 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים !
 (16) הצטברות חומר כל שחוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
ן סמוך! י מ ן או ב י מ  התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב ב
 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלק רכב, זבל,
 נוצות או פסולת אחרת שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק

 לבריאות!
ן י מ  (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואן, או מעשנה ב
 שהיא שבורה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק

 לבריאות, לדעת התברואן!
 (19) תנוד, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשר, 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,

ן או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת ד.תברואן« י  בחצר, בכל קומת מ
 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא
 המוחזקים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה ,לגרום נזק לבריאות,

 לדעת התברואן;
 (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית
 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק

 לבריאות, לדעת התברואן;
 (23) החזקת בעל-חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת

 התברואן; .
 (24) מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים

 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם;
 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואן, שעלול לשמש

 להצטברות אשפה או פסולת;
 (26) עצים, שיחים, שיחי צבר או אחרים אשר ענפיהם בולטים או
 מתפשטים לעבר כל רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים

 ושבים;
 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות במידה בלתי סבירה;

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית או מבחינה אחרת;
 (29) שימוש בשפכים, בדלוחיס או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים

 להשקאה;
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 (30) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסכן את חייו,
 בטחונו, בריאותו, רכושו או נוודותו׳ של אדם או להפריע לאדם או למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות
 המחוזית, וחייבת לעשות כן אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, מקום שישמש לאיסוף

 אשפה, פסולת, דומן וזבל (להלן — מזבלה).
 (ב) אשפה, פסולת, דומן וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 4. (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 אחר, ואם מצא צורר בכך
 רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכם או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפני ביצוע
 העבודה, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה עליו לכסות מחדש
 את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתוקן
 על ידיו על חשבון המועצה; מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק
 בנכם, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד כדין
 נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכס לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי-אפשר למצוא את

 המחזיק, חייב בעל הנכס, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את המפגע.
 _(ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכם עצמו, במיתקני
 התברואה ישבו או נובע מדבר כל שהוא בנכם או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו
 נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכם בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכם נעדר מן
 הארץ או אם אי-אפשר למצאו או את בא-כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לכך על

 ידי התברואן בכתב״ לסלק את המפגע.
 (ג) היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם, כולם יחד או

 כל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.

 6. (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) הבעל או המחזיק שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן. בהודעה לפי סעיף 6 או
 ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה, רשאית
 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם

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

 8. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות
 והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו, תהא קובעת וסופית.

 9. 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.

 מזג5ה

 סמכויות
 התברואז

 אחריות לסילוק
 מפגע

 הורעה
 לסילוק מפגע

 סילוק מפגע
 על ידי המועצה

 החלטת
 התברואז

 הצגת העתק
 מחוק העזר
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 10. בעל נכס והמחזיק: בנכם חייבים לשמור על הנקיון בנכם ובסביבתו באופן שמידה ע? י
פ כ נ י ז י י ה  המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה נ

 אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העברתם למזבלה.

פ רי דו  11. : אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב סי
ם ארעיים" ו ק מ י ב ת ו א י ד ב י ה י ש  להקים בית-כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של מ

 שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער
 ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית־הכסא הארעי בצורה המניחה

 את דעת התברואן.

 12. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב כלי זבל
 תקין, לתקנו את להחליפו באחד, הכל לפי הוראות התבדואן, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ
 לאותו כלי קיבול.

ם בור זבל ו ק מ  13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד ש
 הבור, צורתו, עמקו.ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

 (ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או, לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש
 זאת התבדואן.

 14. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום, הוצאת זבל
 והוא רשאי להעבירו אל הבור, אס יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה

 שברצונו לזבלו.
 (ב). המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא

 העביר את הזבל כאמור בו, חייב להעבירו למזבלה.

 15. (א) המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב, צינורות,מוהל
 פרט לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי הגשם שברחוב, הכל להנחת

 דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.
 (ג) המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם,

 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות התברואן.

 16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו מטירת הודעות
 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 או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו.
 הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין
 אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על. הנכם שבו היא דנה,
 או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות,

 הוא בשפה העברית.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו,
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של

 הנכס, ללא כל שם או תיאור נוסף.
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 עבירות 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:

 (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

 (2) הכנים שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;
 (3) הניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;

 (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל
 מקום שאינו מיועד לצורך זה;

 (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;

 (6) הטיל נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין
 ציבורי;

 (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים
 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;

 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי זכוכית, או חרם, מסמרים,
 הומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא, שברי

 כלים או חלקי מכונות או רכב;
 (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חיים או חלקיהן

 או פסולת מזון כל שהיא;
 (10) רחץ רכב ברשות הרבים;

 (11) נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;
 (12) האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;

 (13) חלב בהמת-בית ברחוב;

 (14) שחט בעל-חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות
 או על גג מבנה;

 (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,

 דינו — קנס 250 לירות, ואם עבר על הודאות סעיף 6 (ג) 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 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

, וחוק עזר לעיספיא 5 18. חוק עזר לעיספיא (הוצאת אשפה .ונקיון), תשט״ו—1955 3 י ט י  י

 (תברואה), תש״ך—1960 *— בטלים.

 די׳*ם 19« לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעיםפיא (תברואה וסילוק מפגעים), תשכ״ח—1968״.

ן ו ק ו ו ר ב ן א א ל ס  נתאשר. ר
 י״ג בםיוו תשכ״ח (9 ביוני 1968) ראש המועצה המקומית עיספיא

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 (חמ 846203)

 3 ק״ת תשט׳׳ו, עט׳ 383.

 4 ק״ת תש״ד, עט׳ 848.
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו ב ו ח ר ר ר שימו ב ד ה ב פו  חוק עזר לקלנ

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ר24 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה
;  המועצה המקומית קלנםוה חוק עזר זה: /

ת ו ר ד ג  1. בחוק עזר זה— ה
 ״המועצה׳•׳— המועצה המקומית קלנםוה!

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

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס
 העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
 בהם, בין שהם מפולשים ובין,שאינם מפולשים, וכן כל מעבד המשמש או המכוון לשמש
 אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות שברחוב או בצדי

 הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרוס נזק לרחוב מכשול ברחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב, כל

 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) •לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תאיבקורת ברחוב.

 (ד) י על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש. המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי בית־ היתר לבתי קפה
ן ולחנויות כ ן י ן א ת י נ ד ש ת י ,1 ה ט ב ׳ ל ת ן נ ח ׳ ת ד י ז ח ב ב ו ן ן ד :  קפה, וכן להצגת םחרריה ג

 בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך לירה אחת לשנה לכל

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר,
 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא

. (א)  אס כן בוטל לפי סעיף קטן

 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר. שינויים ברחוב

י פתיחת שותות א נ ת  5. לא יכדה אדם שוחה ברחוב, אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם ל
 ההיתר.

 6. אדם הכורה שוחה ברחוב חייב — דרכי זהירות
. בכריית שוחה י ך פ א י 1 , ג ד ן ב כ ה ו ד ה ז י א ט 1 , ש ר ,•לציינן ב ו ד ̂ג מקום השוח,־ ג  (1) : להחזיק אי

 מים בלילה!
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 סוב? התמנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.9.1968 2281



 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן או
 להתלותו, וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגדוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.

(א) חייב לתקן את הנזק.  (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן

 9. (א): ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב —

 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הודאות סעיף 2, לסלק את
 המכשול!

,  (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ר8(ב)
 לבצע את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצרינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

 את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. לא מילא
 אחרי הוראות ההודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק

 או הביצוע.

 10. (א)! ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 או 8 (ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם
 לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
 ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום
 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן (א).

 11. 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 במקום 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

 עתונים יומיים, הנפוצים בתחום, המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנסוה (שימור רחובות), תשכ״ח—1968״.

 נוס לרחוב

 הודעות

 פילוס מכשול
 וביצוע עבודות

 מפירת הודעות

 ענשיפ

 השם

ה מ א ל ר ס מ ח ו ד מ ל א  ח
 ראש המועצה המקומית קלנסוה

 נתאשר.
 כ״א באב תשכ״ח (15 באוגוסט 1968)

 (חמ 85287)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
ם י ק ס ס ע ר מ ב ד גב ב  הוק עזר לשער־הנ

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות!, וסעיף 3 לפקודת

, מתקינה המועצה האזורית שער־הנגב חוק עזר זה:  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 1 במקום התוספת לחוק עזר לשער־הנגב (מס עסקים מקומי), תשכ״ד—1963 3 (להלן— החלפת
 התוספת

 חוק העזר העיקרי), יבוא

מ פ פ ו מ  ״

ה ס לשנ מ  שיעורי ה

רות  המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המם בלי

 :הובלה או הסעה במשאית, לכל משאית שמש
 קלה בטונות —

 עד 3 30
 מ־3 עד 5 80

 מ־5 עד 10 150
 מ־10 עד 15 250
 למעלה מ־15 500

 השכרת דירות ומשרדים בדמי שכירות כוללת
 בלירות לשנה! — ,
 עד 10,000 100
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 200
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 עד 50,000 500

 למעלה מ־50,000, לכל 10,000 נוספות או
 חלק מהן תוספת 80
 חנות להלבשה או רהיטים 25
 כריית חול או כורכר, לכל מטר מעוקב 0.10

 מזנון או קיוסק 50
 מחלק קרח 35

 סוחר בתוצרת חקלאית כולל בעלי־חיים בהיקף
 שנתי בלירות —

 עד 10,000 50
 למעלה מ־10,000 עד 20,000 100
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 200

 למעלה מ־30,000, לכל 10,000 נוספות או
 חלק מהן, תוספת 50

 ספק המספק סחורה, לפי ההיקף השנתי —
 על כל 1000 לידות או חלק מהן 10

 עבור פרדסים, מטעים ושיווק פירות —
 עד 200 דונם 75

 למעלה מ־200 דונם עד 400 דונם 200
 למעלה מ־400 דונם עד 600 דונם 450
 למעלה מ־600 דונם עד 1000 דונם 750

ר המלאכה או העם?  תיאו

25 

30 

30 
1500 
1000 

50 

75 

25 

200 
600 

1000 

60 
30 

400 

 אטליז לבשר או עופות —
 אספקת גז לבישול ולחימום לפי מספר הלקו־
 חות, ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח
 משותף ייחשבו כל חמש נפשות ללקות אחד—
 עד 1000 לקוחות, לכל 100 לקוחות או

 :חלק מהם
 למעלה מ־1000 לקוחות, לכל 200 לקוחות׳

 נוספים או חלק מהם
 אספקת חשמל

 אספקת מים
 אספקת מזון לבעלי חיים, לכל 10,000 לירות

 או הלק מהן
 אספקת זבלים כימיקליים או ציוד לחקלאות,
 לפי היקף הפדיון בלירות לשנה, לכל 10,000

 או הלק מדין
 אספקת מצרכי מזון לאדם, לפי היקף הפדיון

 בלירות לשנה, לכל,10,000 או חלק מהן
 ביטוח רכוש, חיים, סחורה, מבנים או בהמות,
 בין ישירות ובין באמצעות סוכנות, על כל
 10,000 לירות או חלק מהן מדמי הביטוח

 המשולמים על ידי המבוטח לשנה
 בית אריזה לפרי הדר שאורזים בו בשנה תיבות

 שמספרן—
 עד 50,000

 למעלה מ־50,000 עד 100,000
 למעלה מ־100,000 עד 200,000

 למעלה מ־200,000 — 0.4 אגורה לכל תיבה
 נוספת.

 בית קפה או מסעדה, המעסיק עובדים כולל
 בעלים —

 עד 2
 למעלה מ־2, לכל עובד נוסף
 בנק, סניף בנק, או מוסד לאשראי

ת ישראל, נוסת חדש 9, תשכ׳יה, עמי 256. נ י י מד נ  1 די

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עמ׳ 115 ; ם״ת תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 485.
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ר המלאכה או העסק המס בלירות או ת תי רו ר המלאכה או העסק המס בלי או  תי

 בתחום המועצה בלירות —
 מ־5,000 עד 000<10 75

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 600
 למעלה מ־60,000 עד 80,000 800

 למעלה מ־80,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000, לכל 10,000 נוספות או

 חלק מהן, תוספת 100
 שירות אוטובוסים 1250
 שירות מוניות 200

 צרכניה או מכולת המעסיקה עובדים, כולל
 בעלים, שמספרם —

 עד 2 25
 למעלה מ־2, לכל עובד נוסף 20״.

1500 

50 

50 
80 

30 

 למעלה מ־1000 דונם עד 2000 דונם
 למעלה מ־2000 דונם, לכל 100 דונם נוספים 4.

 או חלק מהם, תוספת

 קבלן או קבלן־משנה לעבודות חקלאיות שהיקף׳!
 עבודתו! לשנה בתחום המועצה בלירות — /

 עד 50)5,0
 <״ למ$לה מ־5,000 עד 10,000

" למעילה מ־10,000, לכל 5,000 נוספות או:  י י
 מלק מהן, תוספת

 קבלן &ו קבלן־משנה להספקת חומר, או ציוד,
 לעבודות בנין, עפר, כבימים, מדרכות, ניקוז,
 ביו׳ב, סיקול, קידוחים, הנחת צינורות מים,
 זגגות, נגרות, נגרות בנין, צבעות, אינסטלציה
 סניטרית או חשמלית, ריצוף, הרכבת מכונות
 או כל עבודה אחרת — שהיקף עבודתו לשנה

ה ל י  2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968). %

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס בשנת 1968/69 והוא

 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל סכום ששולם על פי חוק

 העזר העיקרי בעד שנת 1968/69 ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר ־זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשעד־הנגב (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ח—•

 1968״.

 ןווראות־מעבר

 השם

ץ י ל ה מ י ד  א

 ראש המועצה האזורית שער־הנגב

 נתאשר.
 כ״ו בתמוז תשכ״ח (22 ביולי 1968)

 (חמ 85650)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

ת ו ע ן ט קו  תי

 בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), שפורסמו בק״ת 2270, תשכ״ח, עמ׳
 2132, בתקנה 11׳ במקום ״ה׳ באלול״ צ״ל ״ח׳ באלול״.

 קובץ התקנות 2278, י״ב באלול תשכ״ח, 5.0.1968
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 84 אגורות


