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 חוק הדרכונים, חשי״נ-1952
ר ב ע ת מ ו ד ו ע ת ת בדבר דרכוגיש ו ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי׳׳ב—1952 / אני מתקין תקנות
 אלה:

, במקום פריט 2 יבוא:  1. בתוספת לתקנות הדרכונים, תש״ל—1969 2

 ״2. תעודת מעבר לביקור בירדן 3 כמו בטור א׳
 תעודת מעבר אחרת 30 כמו בטור א׳״.

 2. ־. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדרכונים (תיקון), תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  י״דבאייר תשל״א (9במאי 1971) י
) שר הפנים 7 6 6 מ ״ ח ) 

 ס״מ תשי״ב, עמ׳ 260 ; תשכ״ט, עמי 44,
 ק״ת תש״ל, עמי 172 ; תש״ל, עמ׳ 1535.

 הייויו
ה פ פ ו ה  ד

 חוק שירותי הכבאות, תשי״ט-959 ו
י כיבוי ח ב ם ו י ת מ ק פ ס ר א ב ד ת ג ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 •י, י אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״בעל רשת צינורות מים״ — רשות מקומית, לרבות מי שמפיק או מספק מים באמצעות
 רשת צינורות על פי רשיון הפקה שהוצא לו לפי סעיף 23 לחוק המים, תשי״ט—21959;

 ״המפקח״ — מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק; י

 ״רשות כבאות״ — כמשמעותה בסעיף 1 לחוק, לרבות אדם שמינהו שר הפנים לפי
 סעיף 15 לחוק למלא את התפקידים והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי החוק,

 כולם או מקצתם;
 ״תחנת כבאות״ — כמשמעותה בתקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידת כבאים),

.  תשכ״ב—1962 3

 2. הותקנו ברשת צינורות מים ברזי כיבוי, חייב בעל רשת הצינורות לשמור על
 תקינות הרשת ולדאוג לזרימת מים מתמדת ברשת הצינורות, באופן שלחץ המים לברזי
 הכיבוי יהיה בכל עת במצב שיאפשר את הפעלתם התקינה, הן לצורך כיבוי דליקות והן
 לצורך לימוד כיבוי דליקות, הכל בהתאם להוראות מפורטות שתתן רשות כבאות לבעל

 רשת הצינורות.

ממ רשת \5 ;  ו
רות מימ ו נ  צי
 ז^־יממ מי0

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 199.

 2 0״n תשי״ט, עמ׳ 196 •, תשכ״ה, עמי 191.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2174.
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ת ידיעות ר ב ע  ה
 של פעל רע!!*

 .צינורות

מ יי מ י ר ז ת ק פ פ  ה
 המיפ ברשת

ת מיס י  תחז
 של רשות

ת י  הגאו

ג י צ  אישור נ
 המיפ

 התיןנת
י כיבוי ז ר  ג

 תיהיו;
י בו י י ג  פרז

ו רי ז אג  ו

י ז ר ר ג ג  פ
י ו ג י ג  ה

ת פ  מ
י בו י י הג  ברז

י  שימוש בברז
י ו ג י  ג

 שמירה על
י ו ג י ז ג ר  ג

 •3.׳ בעל רשתי צינורוולצןים יעביר באופךקבוע לרשות הכבאות ידיעות בקשר ?1תכניות
 פיתוח של צינורות מים או לשינויים בהם.

 4. לא יפסיק בעל רשת צינורות מים את זרימת המים לכל רשת של צינורות מים
 שיש בה ברזי כיבוי, ללא קבלת אישור מוקדם מאת רשות הכבאות.

 5. רשות כבאות תודיע בכתב לבעל רשת צינורות מים בסוף חודש נובמבר של כל
 שנה את אומדן כמות המים הדרושה לה לשנה למטרות כיבוי דליקות ולימוד כיבוי דליקות.

 6. (א) בעל רשת צינורות מים יפנה בתחילת חודש דצמבר לנציב המים כמשמעותו
 בסעיף 138 להוק המים, תשי״ ט—1959, שיאשר לו את כמויות המים לפי האומדן של

 רשות הכבאות.

 (ב) השתמשה רשות כבאות במשך שנה במים למטרת כיבוי דליקות או ללימוד
 כיבוי דליקות בכמות העולה על זו שאישר נציב המים לפי תקנת משנה (א), יבקש

 בעל רשת צינורות המים אישור מנציב המים על הכמות הנוספת.
 (ג) האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) אין בו כדי לפגוע בהוראות חוק המים,

 תשי״ט—1959 והתקנות שהותקנו לפיו.

 7. (א) רשות מקומית תתקין על חשבונה. של רשות הכבאות ברזי כיבוי במקומות
 ובצורה שקבעה רשות הכבאות, הבל לפי הוראות בכתב מאת המפקח.

 (ב) ברזי הכיבוי ייצבעו ויוחזקו במצב תקין להנחת דעתו של המפקח.

 8. (א) רשות מקומית חייבת לתקן כל תקלה בברזי כיבוי.
 (ב) כל ברז כיבוי, השוחה, הצבע והשילוט, ייבדקו לפחות פעם בשנה מטעם
 רשות הכבאות מבחינה ספיקתו, שלמותו המיכנית, שלמות צבעו, ואטימות השוחה; רשות
 הכבאות תודיע לרשות מקומית על כל תיקון דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את

 התיקון.
 (ג) בהוצאות שנגרמו לרשות מקומית לפי תקנה זו תשא רשות הכבאות.

 9. (א) רשות כבאות תנהל ספר ברזי כיבוי, בצורה שקבע המפקח.

 . (ב) כל פעולות אחזקה יירשמו בספר ברזי הכיבוי, בציון תאריך ביצוע העבודה.

 10. . (א) רשות כבאות תערוך מפה של ברזי כיבוי לפי הוראות המפקח.

 (ב) בחדר המבצעים ובכל מכונית של תחנת כבאות יוצב העתק מפת ברזי הכיבוי.

 11. לא ישתמש אדם בברז כיבוי למטרות שלא אושרו מראש מאת רשות כבאות.

 12. לא ישחית אדם ברז כיבוי או את האבזרים שלידו ולא יטפל בו בלי רשות מאת
 דשות הכבאות.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירותי הכבאות (אספקת מים וברזי כיבוי),
 תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ב באייר תשל״א (17 במאי 1971)
 (ח« 76545)
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 חוק הטיס, 1927
ת י ח ר ז ה א פ ו ע ת ת ב ו ח י ט ת בדבר ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927 •י, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום  1. בתקנה 1 לתקנות" הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית), תשכ״א—21961
 הגדרת ״המנהל״ יבוא:

 ״״המנהלי׳ — ראש מינהל התעופה האזרחית או מי שהוא הסמיך לצורך
 תקנות אלה.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית) (תיקון), תשל״א—
 1971״.

ו  מימי
ה 1  י מקנ

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 ג׳ בסיון תשל״א (27 מאי 1971)
 (וומ 755281)

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמ׳ 2551.

 2 ק״ת תשכ״א, עמי 778 ; ק״ת תשכ״ח, עמי 784.

 חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות, חשכ״ט-969 ן
מים ם רשו י נ ל ב ל ק גם ש ו ו ר סי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 7(3), 8(2) ו־(3) ו־17 לחוק רישום קבלנים לעבודות
 הנדסה בנאיות, תשכ״ט—1969 ולאחר התייעצות במועצה, אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. בתקנה 1(א) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (סיווג קבלנים
 רשומים), תש״ל—1970 2 (להלן — התקנות העיקריות), לאחר פסקה (4) יבוא:

 ״(5) תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א—1971 י:, בו יצויין
 שהמבקש לא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 8(2) לחוק ושלא נהג דרך קבע

 בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות.״

 2. אחדי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״י־ייי• 2א. קבלן רשום רשאי לבצע באתר בניה אחד עבודות הנדסה בנאיות
 שנמסרו על פי מכרז בהיקף כספי שאינו עולה ב־25% על סיווגו לפי

 תקנה 2.״

 ההיי,1־
 הכספי

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (סיווג קבלנים
 רשומים)(תיקון), תשל״א—1971״.

ן מקנה 1  מיקו

מ פ פ ו  ה
ה 2א נ ס  ה

י ג ו מ ל ף א ס ו ף י ר ב ש א  ז
 שר השיכון שר העבודה

 ב׳ בסיון תשל״א (26 במאי 1971)
 (זזמ 78912)

 1 סייח 570, תשכ״ט, עמי 218.

 2 ק״ת 2609, תשל״א, עמי 2215.

וסח חדש, תשל״א, עמי 44. ת ישראל, נ ע ד מ י נ י  3 ד
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 חוק רישום קבלנים לעמדות הנדסה בנאיות, תשכ״ט-969 ן
ת ערר ד ע ו י דין ב ר ד ר ס ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 11(ב) ו־17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
, ולאחר התייעצות במועצה, אנו מתקינים תקנות אלה:  בנאיות, תשכ״ט—1969 ג

* , י י " •  1. בתקנות אלה - י
 ״ערר״ — ערר לפי סעיף 9 לחוק;

 ״הועדה״ — ועדת ערר לפי סעיף 10 לחוק;

 ״המשיב״ — הרשם לפי סעיף 2 לחוק.

 2. (א) כתב ערר יוגש בששה עתקים למזכיר הועדה במזכירות בית המשפט המחוזי הנשי*
י י ־ ע  תל ־אביב או יישלח בדואר רשום. "

 (ב) הזמן להגשת עדר הוא שלושים יום מיום שהודעה לעורר החלטת המשיב,
 אם ניתנה בנוכחותו, או מהיום שנמסרה לו החלטת המשיב, אם ניתנה שלא בנוכחותו.

 3. עותק מכתב הערר יומצא מאת מזכיר הועדה למשיב. יעי•־
ב י  למשי

 4. בכתב הערר יצרינו — י מי־ז
 י י  י: - • . במב ע

 (!) שמו, משלח ידו ומקום מגוריו של העורר;
 (2) נימוקי הערר בצורה תמציתית, כל נימוק במספר סידורי;

 (3) אם ניתנה הההלטה שלא בפני העורר — התאריך שבו הומצאה לו.

ק ת ע  5. לכתב הערר יצורף העתק מדוייק מהחלטת המשיב שעליה עוררים. צייין־ ה
י מהההלםה .  י

ר ר ע ה ת מ י נ ו  6. כתב הערר ייחתם ביד העורר או ביד בא־כוחו המורשה לייצגו בפני ועדח הערר. ה

ד ע ו מ ״ ־ ר א ה ה ת י י ה  7. לא הוגש כתב ערר במועד שנקבע בתקנה 2 ויושב ראש הועדה סבור כ
ג מ מ כ ש נ ה  , , , , ל

ר ר  לעורר סיבה סבירה להגישו באיחוד, רשאי יושב ראש הועדה להאריך את המועד להגשתו. ע

־ י ש מ ה מ ב ו ש ׳ מ ד ר ע ב ה ת כ ק מ ת ו  8. המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר משלושים יום מהיום שנמס,- לן ע
 את תשובתו המנומקת בששה עתקים, כשהיא חתומה בידו או ביד בא־כוחו; יושב ראש

 הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אם היתד• למשיב סיבה סבירה לכך.

 9. עותק אחד של תשובת המשיב יומצא לעורר מאת מזכיר הועדה. עיתקיעייי

ד ע ו מ מ ע י כ  10. יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר ומזכיר הועדה ישלח הזמנות לעורר ק

י ד ע  ולמשיב לפחות שלושים יום לפני המועד האמור. לשמיעת ה

י  11. (א) לא התייצבו העורר והמשיב ולא ביקש אחד מהם להתייצב לפני הועדה כדי יימ בעי

 להשמיע טענותיו, רשאית הועדה לדון בערר בהעדרם של הצדדים ולהחליט על- יסוד
 החומר שהובא לפניה.

 1 ס״וז תשכ״ט, עמי 218.
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 (ב) הועדה לא תהיה כפופה לדיני הראיות, והיא רשאית לקבל את ראיות הצדדים
 לפי ראות עיניה.

 (ג) התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה, או החליט יושב ראש הועדה להזמין
 את בעלי הדין, יחולו הוראות תקנות 12 עד 19.

 12. הועדה תשמע תחילה את טענות העורר 1לאחר מכן את טענות המשיב; הועדה
 רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.

 13. לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח
 שההזמנה נמסרה לידיו, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.

 14. הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר ומשהתחילה בשמיעתו —
 לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה לדעתה למען הצדק.

 15. הועדה רשאית. לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא
 מסתמך.

 16. בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בכתב הערר או בתשובת
 המשיב, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר

 בו או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.

 17. יושב ראש הועדה רשאי להורות על הגשת פרטים נוספים בכל ענין הנזכר
 בכתב הערר או בתשובת המשיב.

 18. הועדה רשאית להכריע בערר ברוב דעות חבריה; החלטת הועדה תיערך בכתב
 ותיחתם בידי היושב ראש ושני חבריה; במקרה של הכרעה לפי רוב יוכל החבר שבמיעוט

 לנמק את הסתייגותו.

 19. העתק מאושר של החלטת הועדה יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל
 האפשר למתן ההחלטה.

 20. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי דין
 בועדת ערר), תשל״א—1971״.

 ב׳ בסיון תשל״א (26 במאי 1971)
 (חנו 78914)

 שמיעת הערר

יצבות  התי
 בעלי הדיז

ת הריון י חי ו  ׳

ת ש נ  ה
ר  תצהי

ן ו מ ת ה ל ב ג  ה
קים ימו  לנ

פ  8רטי
פ י פפ ו  נ

ת פ ל ה  ה
 ׳הועדה

רת  מסי
 העתי!

 ההחלטה

 השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו ף י ר ב ש א  ז
 שר השיכון שר העבודה

- 969ן ט ״ כ ש  חוק רישום קבלגים לעבודות הנדסה בגאיות, ח
ת ו י א נ ה ג ס ד נ ת ה ו ד ו ב ע ם ל י נ ל ב ם ק ם לרישו י א נ ת י ו פ ו ד ס ע ו ר מ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18 לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
 תשכ״ט—1969 אנו מצווים לאמור:

 מייויו 1. בסעיף 2 לצו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים לרישום),
י 2 תש״ל—1970 2 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״ד׳ בטבת תשל״א (1 בינואר 1971)״ י ע  פ

 יבוא ״ח׳ באב תשל״א (30 ביולי 1971)״.

 1 0״ח 570, תשכ״ט, עמ׳ 218.

 2 ק״ת 2609, תש״ל, «מ׳ 2221.

ן תשל״א, 10.6.1971 ו ת 2702, י״ז בסי ו נ ק ת בץ ה  1172 קו



 2. בסעיף 6 לצו העיקרי, במקום ״ב׳ בחשון תשל״א (1 בנובמבר 1970)״ יבוא
 ״ח׳ באב תשל״א (30 ביולי 1971)״.

 3* לצו זה ייקרא ״צו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים

 לרישום) (תיקון), תשל״א—1971״.

 ב׳ בסיון תשל״א (26 במאי 1971)
 (חמ 78913)

י ג ו מ ל ף א ס ו ף י ר ב ש א  ז
 שר השיכון שר העבודה

 חוק לעידוד החסכון(ערנות למילוות והנחות ממס הכנסה),
- 956 ו ז ״ ס ש  ת

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(2) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות
. ר ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  ממס הכנסה), תשט״ז—1956ובאישו

 1. הפטור ממס לפיי כל אחד מהצווים המפורטים להלן בטל לגבי הפקדות שיופקדו
 לפיהם לאחר פרסום צו זה ברשומות:

 (1) צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 17), תשכ״ו—966! 2 ;
;  (2) צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 18), תשכ״ו—1966 8
 (3) צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 20), תשכ״ו—1966 *;
;  (4) צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 5), תשכ״ז—1966 0
 (5) צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 6), תשכ״ז—1966 ־< ;
.  (6) צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 7), תשכ״ז—1966 7

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (ביטול פטור ממס), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  ח׳ בםיון תשל״א (1 ביוני 1971) פ
) שר האוצר 7 2 6 5  >חמ 0

 1 ם״ת 201, תשט׳׳ז, עמ׳ 52.

 2 ק״ת 1880, תשב״ו, עמ׳ 1936.

 3 >ן״ת 1880, תשכ״ו, עמי 1937.

 4 ?׳׳ת 1880, תשכ״ו, עמי 1938.

 5 ק״ת 1946, וזשכ״ז,. עמ׳ 16$.

 6 ק״ת 1946, תשכ״ז, עמ׳ 165.

 7 ק״ת 1946, תשכ״ז, עמ׳ 166.

ן תשל״א, 10.6.1971 ו ת 2702, י׳׳ז בסי ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



י מ ו ק ן מ ד לשלטו ו ד  מ

 פקודת העיריות
ם י ת ת ב ו ת י ז ר ח ב ד א ב ב ס ־ ר פ כ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית כפר־םבא
 חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית כפד־םבא!

 ״ראש העירית״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״חזית בית״ — לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וכל קיר אחר הפונה לרחוב.

 2. לא יתלה אדם ולא יחזיק, ולא ירשה לתלות או להחזיק, כבסים או כלי בית בחזית
 בית הפונה לאחד הרחובות בתחום העיריה שעליהם הודיעה מועצת העיריה בהודעה

 ברשומות.

 3. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־םבא (חזיתות בתים), תשל״א—1971״.

ר ל ב ג א  נתאשר. ז
 ח׳ באייר תשל״א (3 במאי 1971) ראש עירית כפר־סבא

 (חמ 83484)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

וסח חדש 8, עמ׳ 197. ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

 פקודת המועצות המקומיות
ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ת ב ו ב י ת נ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית נתיבות זזוק עזר זה:

, במקום פרי&ים 7  »יקולה»ופפת 1. בתוספת לחוק עזר לנתיבות (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2
 ו־8 יבוא:

וסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת 2113, תשכ״ז, עמ׳ 3387.

 הנורות

ר תליית פו  אי
גלי פ ו י פ פ  כ
ת י ת כחז י  ג

ת -  צי

ן י ע נ ו  ע

 השפ

ה תשל״א, 10.6.1971 י ה ת 2702, י״ז נ ו נ ק ת  1174 קובץ ה



ימלית נ  האגרה למ״ק האגרה המי
ת רו י ת בל רו ו  באג

 ״7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20

 ל־6 מ״ק נוספים 65

 לכל מ״ק נוסף 95

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעו
 בדת אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה
 של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין החד

 שים אפריל—נובמבר, מעל 10 מ״ק 30

 (ב): במקום שיש אספקת מים במדידה. נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 30

 מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב) תיווסף
 הכמות לפריט 7(1).

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, ׳התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 50

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 100

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 30

 מעל הכמות המוקצבת 50

ת 2702, י״* בםיון תשל״א, 10.6.1971 ו נ ק ת  קובי! ה



ימלית נ  האגרה למ״ק האגרה המי
ת בלירות רו ו  באג

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של

 , המועצה 50 5

 (7) לבניה 90 4.50

 (8) לבתי מלון ולפנסיונים 30 3

 (9) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

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

 בגבולות הכמות המוקצבת 15

 מעל הכמות המוקצבת 30

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו
 בדירה — פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון
 עולים, ששטחה עולה על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש
 בתקופה שאליה מתייחם הזיכוי עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור

 בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

י המשפחה סכום הזיכוי נ ר ג פ ס  מ
ת דו תי בלי  השנ

12 6 
18 7 
24 8 
30 9 
36 10 

 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק.עזר לנתיבות (אספקת מים) (תיקון), תשל״א—1971״.

ו נ י נ ם ד ו ל  נתאשר. ש
 ח׳ באייר תשל״א (3 במאי 1971) ראש המועצה המקומית נתיבות

 (חמ 84204)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ן תשל׳׳א, 10.6.1971 מ ה ת 2702, י״ן נ ו נ ק ת בץ ה  קו



 פקודת המועצות המקומיות
ס י ע ג פ ק מ ו ל סי ה ו א ו ר ב ר ת ב ד ה ב ר ע ר ע ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22׳ 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה המקומית ערערה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־
 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בהם יחד עם האורווה 1

 ״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 חומר אחר, ולרבות

 ביב או תעלה;

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

 לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־בקרה ?

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים
 אחרים, לרבות אבזד ביוב, מחסום ותא-בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי;

 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים ז

 ״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 הנכם ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים!

 ״המועצה״ — המועצה המקומית ערערה ן

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

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
 לאחר זמן ז

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

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

 שהם מצויים בסביבתו;

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

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

, תשכ״ה, עמי 256. , נוסח חדש 9 ת ישראי נ י ד י מ נ  1 די
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 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל ?!בועה, מחסום, סעיף, צינור ואבוד
 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 כליה,

 ציגורותיה 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;

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

 של תבריאן(
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא־בקרה.

 2. ״מפגע״— כל אחד מאלה:
 (1) העדר בתי־כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית־כםא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ציבורית!
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפום 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

. ך;  התברואן, יש בכך משום נזק לבריאות, אם. בבנין עצמו.או בבנין סמו
 (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 הנכס, 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־כסא, 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 מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הנמצאים,
 לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהם!

 2 ס״ח 467, תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצוייר במכסה
ל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות ח  ב

 יתושים בהם«

 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איוורור, בור שפכים, תא בקרה,
 כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או

 נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם 1

 (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 דדך צינור גשם)

 (15) צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין, או בעקיפין, אל ביב,
 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים 1

 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך ׳בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבגין או בבנין סמוך ז
 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי רכב, זבל,
 נוצות או פסולת אחרת שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק

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

 לבריאות, לדעת התבדואן ז

 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם
tעל 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,

 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואן;
 (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 רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים.

 (27) גרימת רעש, גזים או ריחות במידה בלתי סבירה;
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 (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, בדלוחים או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים
 להשקאה;

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

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע, בהמלצת התבדואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות
 המחוזית, וחייבת לעשות כן אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, מקוש 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 צורך בכך
 רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס 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 הנכם או למחזיק
 בנכס, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך בלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
 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 הנכס עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשד 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 העבודות כאמור בסעיף קטן (א).

 (ג) הבעל או המחזיק, שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.
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 פילו? טפנע
 על־ידי

 הטועצה

 הו!ל«ת
 התברואן

 הצנת העתק
 מחוק העזר

 שפירה על
 נקיון בנבפ

 פידווייפ
 לעוכדי8
 ארעייפ

 כלי זבל

 בור זבל

 הוצאת זכל

 צינורות מוהל

 מפירת הודעות

 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 התבדואן 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.

 10. בעל נכס והמחזיק בנכם חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן
 המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, ,פסולת, זבל, דומן או אשפה ,

 אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העברתם למזבלה.

 11. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב
 להקים בית-כםא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט ׳דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחד 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 תקין,
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.

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

 13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

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

(א) המחזיק באורווה.חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום,  14. •י: י
 והוא רשאי להעבירו אל הבור, אם 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,
 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
 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
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 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 הנכס 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.

י 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה: י ש נ י ע 1 י  ^ייי1
 (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

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

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

 (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר!
 (6) הטיל נייד, 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 הדם, מסמרים,
 חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה בל 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 כעל-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 הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 7 והיתד. העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת

 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

פ 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערערה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״א—1971״. 8 ׳  ה

ה ו א ר ו צ ל מ א מ ׳ ד ג ו ע ס א מ פ ט צ ו  נתאשד. מ
 ה׳ בניסן תשל״א (31 במרס 1971) ראש המועצה המקומית ערערה

 (חמ 846653)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1182 ק11ץ התקנית 2702, י״ז בסיון תשל״א, 10.6.1971

 המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




