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 ח1ק הגנת הדייר, תשי״ד- 1954
ת לענין קביעת מומחים והכנת חוות דעתם ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 49ב, 49ה ו־64 לחוק הגנת הדייר׳ תשי״ד—1954 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. החליט בית דין לשכירות (להלן — בית הדין) לקבוע מומחה להגשת חוות־דעת,
 כאמור בסעיף 49'ב(א) לחוק, יפרט בהחלטתו —

 (1) שמו, זהותו, מענו ומומחיותו של הממונה!
 (2) נושא חוות הדעת הנדרשת לבית הדין;

 (3) התנאים והזמנים שבהם תיערך בדיקת המומחה;
 (4) הערה בדבר סמכותו של המומחה המתמנה לשמוע מומחה שהגיש חוות
 דעת מטעם בעל־דין, וחובתו לעשות כן אם נתבקש לכך מאת בעל־דין, הכל

 כאמור בסעיף 49ג לחוק.

 2. (א) מומחה שנקבע כאמור בתקנה 1 ורצה לערוך בדיקה במושכר, יודיע על כך |
 למחזיק במושכר לפחות שלושה ימים מראש.

 (ב) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה בכתב ותפרט את התאריך והזמן שבו
 תיערך הבדיקה; להודעה יצורף העתק מהחלטת בית הדין לענין קביעת המומחה.

 3. רצה המומחה לקבל הוראות נוספות מבית הדין, יגיש בקשה בכתב לכך לבית הדין
 עם העתקים לכל בעלי הדין.

 4. השלים המומחה הכנת חוות הדעת, יגישנה לבית הדין בכתב במספר עתקים מספיק
 בשביל בית הדין וכל בעלי־הדין.

 5. בית הדין רשאי בכל עת להורות למומחה לבדוק בדיקות נוספות או להכין חוות דעת
 נוספת.

 6. שכרו של המומחה יהיה כמפורט בתוספת.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הדייר (מומחים), תשל״א—1971״.

 קגיעת
 מומחה

 גדיי, ת
 המושכר

 ג!ןש»
 הזראזת

 הגשמ
 חוות הדעת

 בדיקה
 וחווה דעת

 ?וספות

 שכר י

 תוספת
 (תקנה 6)

 שכרו של המומחה יהיה 46.50 לירות בעד כל שעתיים של הופעה בישיבת בית הדין
 או חלק מהן, בצירוף —

 (1) 18 לירות בעד כל שעה שהקדיש המומחה להכנת חוות דעתו׳ על פי
 רשימה שהוגשה לבית הדין ובית הדין אישר אותה!

 (2) הוצאות סבירות של נסיעה במקום מושבו של בית הדין עד למקסימום
 של 9.50 לירות!

 (3) הוצאות סבירות של נסיעה מחוץ למקום מושבו של בית הדין עד
 למקסימום של 10 לירות.

; ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 י״ג בסיון תשל׳׳א (6 ביוני 1971)
 (זזמ 70226)

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 92 ; תשל״א, עמ׳ 96.
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 חוק המקרקעין, תשכ״ט-969 ן
ת בדבר אגרות רישום ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפיה 149 ו־168 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 !, אני
 מתקין תקנות אלה:

יזה״ו־־ת , י ל ״י ע ם ״ ו ק מ ׳ ב ( ח ) ף 6 י ע ס 1 2, ב 9 7 0 - ל ״ ש  1. בתוספת לתקנות המקרקעין (אגרות)׳ ת
 שם בךזוגו״ יבוא ״על שם יורשו״, ובמקום ״לפי סעיף 4״ יבוא ״לפי סעיף 3״.

 2. לתקנות.אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון מס׳ 2), תשל״א—1971״.

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  י״ז בסיון תשל״א (10 ביוני 1971) י
) שר המשפטים י 0 1 4 מ 3  (יז

 השפ

 ס״ח תשכ״ט, «מ׳ 259.
 ק״ת תש׳׳ל, עמ׳ 1050¡ תשל״א, עמי 1133.

 חוק החורת תשלומים (אגרות טלוויזיה), תשל״א-1971

ות בדיבר החזרת אגרות ובול בטחון  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4-לחוק החזרת תשלומים (אגרות טלוויזיה)׳ תשל״א—
 1971 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת׳ אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — . ״יי״••
 ״הרשות״ — רשות השידור!

 ״המנהל הכללי״ — המנהל הכללי של הרשות!
 ״אגרה״ — אגרה הטעונה החזרה לפי סעיף 2 לחוק, לרבות בול בטחון שסעיף 3 לחוק

 חל עליו.

 2. (א) עובד הדשות שקבע לכך המנהל הכללי (להלן — העובד) יערוך, על פי ישיממ
ת ר ז ח ה  הנתונים שבידי הרשות, רשימה של משלמי האגרה. ו

ה י ג א  (ב) ברשימה יצויין שמו של המשלם, מענו ומספר תעודת הזהות שלו, ככל שהם ה
 |-ידועי& לרשות, וכן סכומי האגרה ששילם, בנקיבת השנים שבעדן הם שולמו.

 (ג) הושלמה עריכת הרשימה, תעביד הדשות עד יום י׳ באלול תשל״א (31
 באוגוסט 1971) למשלמים ששמותיהם כלולים ברשימה, בדואר רשום, את הסכום המגיע

 להם.
 (ד) הרשות תודיע ברבים על עריכת הרשימה ומקום הימצאה, וכל מעונין רשאי,

 בשעות העבודה הרגילות, לעיין ברשימה ללא תשלום.
 (ד.) כל הטוען ששמו לא נכלל ברשימה, רשאי לפנות לעובד בבקשה לכלול את
 שמו בה על סמך קבלות או ראיות אחרות שיציג בפניו! סירב העובד, רשאי המבקש להשיג
 על כך בפני המנהל הכללי, וההשגה תיבדק מטעמו עד יום י״ב בחשון תשל״ב (31 באוק

 טובר 1971).

 1 ס״ח תשל״א, עמ׳ 58.
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 5ק«ה למנהל 3. (א) כל הטוען שהוא זכאי ;1החזרת האגרה, ולא. קיבל את המגיע לו לדעתו יגיד

 המועד שנקבע בתקנה 2!ה)• רשאי לבקש מהמנהל הכללי שהעגין ייבדק מטעמו בדיקה
 נוספת. •

 (ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטה לפי תקנת משנה (א), רשאי, תוך עשרה ימים
 מהיום שבו הודעה לו ההחלטה, לעדור עליה בפני הועד המנהל של הרשות.

״ 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החזרת תשלומים (אגרות טלוויזיה), תשל״א—1971״.  י

ן ו ל ל א א ג  ח׳ במיון תשל״א (1 ביוני 1971) י
0 סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות 6 0 2 מ 9 ח ) 

 חוק פיקוח על בתי־ ספה חשכ״גו-1969
ה לרשיון ש ק ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־37 לחוק פיקוח על בתי־־ספר, תשכ״ט—1969 *
 אני מתקין תקנות אלה:

 •־•י_ט_י _ 1. בתקנה 2 לתקנות פיקוח על בתי־ספד (בקשה לרשיון), תש״ל—1970 ־, בסוף
 פסקה (4) יבוא ״בגן ילדים שהיה קיים ביום ב׳ באב תשכ״ט (17 ביולי 1969), יצורפו
 לבקשה תשריטים בקנה כידה 1:50 של בנין גן הילדים אף אם אינם חתומים בידי אדריכל

 או מהנדס, ובלבד שהם ערוכים באופן ברור ומשקפים נכונה את בנין הגן וחצרותיו;״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות פיקוח על בתי־ ספר (בקשה לרשיון) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

ן ו ל ל א א ג  ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) י
) שר החינוך והתרבות 7 3 5 1 3 3 8 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ט, ע«׳ 180.

 2 ק״ת 2583, תש״ל, עמ׳ 1940.

 . תקגה 2

 חוק האזרחות, תשי״ב-1952
ות האזרחות  תקנ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק האזרחות, תשי״ב—1952 ג
 אלה:

, לאחר פריט 4 יבוא:  "ייייי 1. בתקנה 9 לתקנות האזרחות, תשכ״ט—1968 2
 ת?נה«

 ״5. אישור על אי הקניה או אי רכישה של אזרחות ישראלית 5״.

8 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האזרחות (תיקון מס׳ 2), תשל״א—1971״. 6  י־
ג ר ו ף ב ס ו  י׳ באייר תשל״א (5 במאי 1971) י

0 שר הפנים 6 6 0 מ 1 ח ) 

 1 ס״וז תשי״ב, עמי 146 ; תשכ״דו, עמי 212.

 2 ק״ח תשכ״פ, עמ׳ 19 ; ק״ת תשל״א, ענ?׳ 271.
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 חוק הגנת הצומח, תשט״ז-956 ו
 תקנות בדבר הסדר מכירת תכשירים כימייס

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים .2 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשש״ז—1956. !> אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. בתקנה 2(ה) לתקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים), תשכ״ז—21967 יגייויו
2  (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״שתי לירות״ יבוא ״שלושים לירות״. —

 החלפת
 תקנה 8

 2. במקום תקגה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״אניי־ יי־־י= 8. (א) החליט המנהל לרשום תכשיר, תשולם אגרד. לפי יעודו כמפורט
 תפשיר ,

 להלן:
 (1) לביעור, לדחיה או משיכה של נגעים׳ לרבות משחת עצים,

 חמרי הרטבה והמרי הדבקה:

 ״ . מכפלת משפר
 הגידולים במספר מיני שיעוד האגרה בלירות

 הנגעימ בתווית האריזה י•

250 1 
 250 + 50 בעד כל נגע או גידול
 450 + 30 בעד כל נגע או גידול

 570 + 10 בעד כל נגע או גידולן

5 — 2 
9 — 6 

 10 או יותר

 (2) :לוויסות צמיחה, למעט זבל! למניעת מחלות חסר ומחלות
 פיזיולוגיות; למניעת געזירה; לשילוך עלים:

 מספד גידולים. שיעור האגרה בלידות

250 
 250 + 50 בעד כל גידול
 450 + 30 בעד כל גידול

 570 + 10 בעד כל גידול.

1 
5 — 2 
9 — 6 

 10 או יותר

 תימן
 תקנה.13

 (ב) האגרה לפי תקנת משנה (א) ילא תעלה בשום מקרה על 750
 לירות.״

 3. בתקנה 13 (ב) לתקנות העיקריות, במקום ״שתי לירות״ יבוא ״שלושים לירות׳/

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הצומח (הסדר מכירת תכשירים כימיים) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

ם ג ב ת י י י  ח
 שר החקלאות

 א׳ בסיון תשל״א (25 במאי 1971)
 !מ״ 6ו1»ז)

 1 ס״ת תשט״ז, עמי 79 ; תש״ל, עמי 36.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 2628 ; תשכ״ה, עמי 701 ; תש״ל, עמ׳ 1476.
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 חוק המילווה לבטחון המדמה, תשכ״ס- 969 ן

ג ותנאיה ת בדבר הוצאת סדרה ק״ב של איגרות חו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 13 ו־14 לחוק המילווה לבטחון המדינה,
 תשכ״ט—1969 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971) תוצא פדרה של איגרות חוב'שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה ארבעה מיליון וחמש מאות אלף לירות והיא תסומן באותיות ק״ב

 ותכונה ״מילווה לבטחון המדינה, תשכ״ט—1969, סדרה ק״ב״.

 הוצאה גדרה
 ק״ג שי

 איגרות חוג

 2. איגרות החוב יוצאו מקצתן כאיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות
 על שם, הכל לפי בחידת הרוכש.

 גוגי איגרות
 החוג

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000 לידות או בפילה של 1000 לירות ובלבד
 שלגבי איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת חוב על 10,000 לירות.

 השווי הנקופ

 4. איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה, איגרות החוב הרשומות על שם
9 יודפס על גבי בל איגרת חוב.  יהיו בנוסח שבתוספת השניה. תכנן של תקנות 5 ד

 נופה איגרות
 החוג

 5. (א) ביום כ״ב בסיון תשל״ו(20 ביוני 1976) ייפדו איגרות החוב בשלמותן באחד
 משני סכומים אלה:

 (1) סכום שווין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 66.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב!

 (2) סכום שווין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 26.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקד

 המחיה.

 (ב) איגרות' החוב ייפדו כאמור בתקנת משגה (א)(1) אם יתברר כי ביום הפדיון,
 הסכום שישתלם בעדן, לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת על האיגרות לפי
 אפשרות זו, גדול מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום הפדיון על איגרות החוב כאמור
 בתקנת משנה (א)(2) לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת עליהן כאמור, בכל מקרה

 אחר ייפדו איגרות החוב כאמור בתקנת משנה (א)(2).

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תהא למחזיק איגרת חוב ברירה בעת שהוא
 מגיש את איגרת החוב לפדיון, לציין במקום המיועד לכך על גבי האיגרת, כי'הוא בוחר
 באפשרות פדיון כאמור בתקנת משנה (א) שהיא שונה מזו שנקבעה לפי תקנת משגה (ב),

 והאיגרת תיפדה לפי האפשרות שבחר.

 פדיוו, רייית
 והפרשי הצמיד,

 1 סייח תשכ״ט, עמ׳ 82.
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ן י י י » פי י ם ו ל  6. (א) סכום הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5(א) ישו
 לבעל הרשום שימסור למינהלה את איגרות החוב« סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז

 כאמור בתקנה 5(א) ישולם למי שימסור למינהלה את איגרות החוב.

 (ב) על פי בקשתו של בעל איגרת חוב הרשומה על שם ניתן לשלם לו הסכום
 כאמור בתקנה 5(א) על ידי זיכוי חשבון בבנק כפי שיורה בעל האיגרת.

 7. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה באמור בתקנה 5(א)(2) והריבית הגאי הצמיח
 המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת מדד הביניים, תשולם קרן
 איגרת החוב והריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של

 המדד החדש לעומת מדד הביניים.

 (ב) בתקנה זו —

 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד

 רשמי אחד שיבוא במקומו, בין שהוא. בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים י
 ובין אם לאו! אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

ה 6־<ור««פ ם נ כ ל ה ל ע ט ו מ  8. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מס ה
. ה 8 ־ נ  חוץ מן המס שיש לנכותו מאותה היבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2 ושלא יעלה ה

 על 25%.

 9. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו, ר9י«מ איגרות
ל ללא הוצאה" ה נ  רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני המוסדות הבנקאיים׳ ל

 רישום בפנקס של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות איניוה
 החוב.

 10. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל. מ־ירה איגיוה
 החוב

 11. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שניים ««לה
 למאה מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 12. לתקנות אלד. ייקרא ״תקנות חמילווה לבטחון המדינה (סדרה ק״ב), תשל״א- ה«ט
."1971 

 2 דיני מדינה ישראל, נוסח הדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.
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 תוספת ראשונה
 (תקנה 4)

 מסח איגרות החוב למוכ״ז

 מדינת ישראל

- 969ו ט ״ כ ש  מילווה לבטחון־ המדינה, ת

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום

 כ״ב בסיון תשל״ו(20 ביוני 1976)

 לירות

 מם׳ סידורי סדרה ק״ב

 1. איגרת חוג זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה׳ תשכ״ט—
 1969׳ והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5(א) ישולמו לכל מי שימסור
 אותה למינהלה.

 3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה: כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971).

 ממשלת ישראל

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

 מעבר לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2)

 חתימה

 קובץ התקנות 2705, כ״ד בסיון תשל״א, 17.6.1971



 תמז&ת שניה

 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב על שם

 מדינת ישראל

ו 9 6 9 - ט ״ ב ש  מילווה לבטתון המדינה, ת

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון

 כ״ב בםיון תשל״ו(20 ביוני 1976)

 לירות

 מס׳ סידורי . סדרה ק״ב

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ט—1969,
 והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב כאמור בתקנה 5(א) ישולמו לבעל הרשום
 שימסור למינהלה את איגרת החוב.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה: כ״ז בםיון תשל״א (20 ביוני 1971).

 ממשלת ישראל

 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ד ה  ש

 מעבר לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2)

 חתימה

 כ׳ בסיון תשל״א (13 ביוני 1971) - פ נ ח ם ם פ י ר
 שר האוצר
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 חוק המילווה לבגוחון המדמה, חשכ״ט-1969

ה י א נ ת ב ו ת חו גרו ל אי ה ר״ ב ש ר ד ת ס א צ ו ת בדבר ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 9, 13 ו־14 לחוק המילווד. לגטחון •המדינה,
 תשכ״ט—1969 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה שבעה מיליון וחמש מאות אלף לירות והיא תסומן באותיות ר״ב ותכונה

 ״מילווה לבטחון המדינה, תשכ״ט—1969, סדרה ר״ב״.

 2. איגרות החוב יוצאו מקצתן כאיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות
 על שם, הבל לפי בחידת הרוכש.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000 לירות או בפילה של 1000 לירות ובלבד
 שלגבי איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת חוב על 10,000 לירות.

 4. איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה, איגרות החוב הרשומות
 על שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה; תכנן של תקנות 5 ו־9 יודפס על גבי כל איגרת חוב.

 5. (א) ביום כ״ב בםיון תשל״ו (20 ביוני 1976) (להלן — יום התשלום) ישולם על
 כל 100 לירות שווי נקוב של איגרות חוב אחד משני סכומים אלה:

 (1) ריבית בסכום של 66.66 לידות י,
 (2) ריבית בסכום של 26.66 לירות, בצירוף הפרשי הצמדה על 126.66

 לירות.

 (ב) הסכום כאמור בתקנת משנה (א)(1) ישולם אם יתברר כי ביום התשלום סכום
 זה, לאחד ניכוי 25% ממנו, גדול מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום התשלום לפי האמור
t בתקנת משנה (א)(2) לאחר ניכוי 25% מהסכום של 26.66 והפרשי ההצמדה על סכום זה 

 בכל מקרה אחד ישולם, הסכום כאמור בתקנת משנה (א)(2).

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהא למחזיק איגרת חוב למוכ״ז ברירה בעת
 שהוא מגיש את התלוש לפרעון, לציין במקום המיועד לכך על גבי התלוש, ואם הוא בעל
 איגרת חוב רשומה על שם — להודיע בכתב למינהלה לא יאוחר משלושה ימים לפני יום
 התשלום, כי הוא בוחר באפשרות התשלום כאמור בתקנת משנה (א) שהיא שונה מזו

 שנקבעה לפי תקנת משגה (ב) והסכום ישולם לו לפי האפשרות שבחר.

 (ד) ביום י״ח בסיון תשמ״א (20 ביוני 1981) ייפדו איגרות החוב בשלמותן באחד
 משני סכומים אלה:

 (1) סכום שוויין הנקוב.של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 66.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב;

 (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 26.66
 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר המחיה.

 הוצאת פדרה
 ר״3 שי

sin איגרות 

 פוגי איגרות
 החוג

 השווי הנקוג

 גופח איגרות
 החוכ

 פדייז, דיגית
 והפרשי הצמדה

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 82.
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 ודגי השלוב
 ריגית והפרשי י

 הצמדה על/
 איגרות חוג

 למוכ״ז

 דרגי !ןשלופ
 ריבית והפרשי

 הצמדה על
 איגרות חוב

 רשומות' על־שט

 דרכי פדיוו

 (ה) איגרות החוב ייפדו כאמור בתקנת משבה (ד)(1) אם יתבדר כי ביום הפדיון
 הסכום שישתלם בעדן, לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת על האיגרות לפי
 אפשרות זו, גדול מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום הפדיון על איגרות החוב כאמור
 בתקנת משנה (ד)(2) לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת עליהן כאמור! בכל

 מקרה אחר ייפדו איגרות החוב כאמור בתקנת משנה (ד)(2).

 (יו) על אף האמור בתקנת משגה (ה), תהא למחזיק איגרת חוב ברירה בעת שהוא
 מגיש את איגרת החוב לפדיון, לציין במקום המיועד לכך על גבי האיגרת, כי הוא בוחר
 באפשרות פדיון כאמור בתקנת משנה (ד) שהיא שונה מזו שנקבעה לפי תקנת משנה (ה),

 והאיגרת תיפדה לפי האפשרות שבחר.

 6. לצורך תשלום הסכום• כאמור בתקנה 5(א) על איגרות החוב למוכ״ז יצורף להן
 תלוש והסכום כאמור ישולם במועד:הנקוב בו למי שימסור אותו למינהלח.

 7. (א) הסכום כאמור בתקנה 5(א) על איגרות חוב הרשומות על שם ישולם בהמחאה
 שתישלח בדואר לפי המען הרשום של בעל איגרת החוב, ובמקרה של בעלים משותפים —
 לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס או לפי המען של האדם אשר הבעל או
 הבעלים המשותפים הודו עליו בכתב למינהלה: משלוח ההמחאה כאמור, דינו כדין מסירת

 ההמחאה לידי הבעל.

 (ב) על פי בקשתו של בעל איגרת חוב הרשומה על שם, ניתן לשלם לו את
 הסכום כאמור בתקנה 5(א) על ידי זיכוי חשבון בבנק, כפי שיורה בעל האיגרת.

 8. (א) סכום הפדיון של איגרת חוב הרשומה על שם כאמור בתקנה 5(ד) ישולם לבעל
 הרשום שימסור למינהלה את איגרת החוב! סכום הפדיון של איגרת חוב למוכ״ז כאמור

 בתקנה 5(ד) ישולם למי שימסור למינהלה את איגרת החוב.

 (ב) על פי בקשתו של בעל איגרת חוב הרשומה על שם ניתן לשלם לו הסכום
 כאמור בתקנה 5 (ד) על ידי זיכוי חשבון בבנק כפי שיורה בעל האיגרת.

 9. (א) הפרשי ההצמדה על הסכום של 126.66 לירות כאמור בתקנה 5 (א)(2) ייקבעו
 כמפורט להלן:

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני יום התשלום (להלן —
 מדד הביניים) כי מדד הביניים עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת סדרה
 זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי) יהיו הפרשי ההצמדה הסכום המהווה את ההפרש
 בין 126.66 לירות לבין סכום זח כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של מדד הביניים

 לעומת המדד היסודי.

 (ב) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה כאמור בתקנה 5 (ד)(2) והריבית
 המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקד המחיה כמפורט להלן: -

 אס יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת מדד הביניים, תשולם קרן
 איגרת החוב והריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד

 החדש לעומת מדד הביניים.
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 (ג) בתקנה זו, ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי
 אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם
 בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 10. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מם המוטל על הכנסה
ח מן המס שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה * ושלא יעלה  ח

 על 25%.

 11. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני המוסדות הבנקאיים, לנהל
 רישום בפנקס של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 12. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל.

 13. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שניים
 למאה מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המילווה לבטחון המדינה (סדרה ר״ב), תשל״א—
 1971״.

 פטור ממס
 הגנפה

 רכישת איגדה!
 חוב והעברתו

 ללא ד,ז*את
 איגרות

 טבירת איגרות
 התוג

 עמלה

 השפ

 תוספת דאשוגה
 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

ן 9 6 9 - ט ״ כ ש ה, ת נ ן המדי ו ח ט ב וה ל  מילו

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום י״ח בסיון תשמ״א (20 ביוני 1981)
לירות . . . . 

 מס׳ סידורי סדרה ד״ב
 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכיט—

 1969, והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
 2. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5 (ד) ישולמו לכל מי

 שימסור אותה למינהלה.
.יחולו התנאים המפורטים  3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו

 בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה: כ״ז בםיון תשל״א (20 ביוני 1971)

 ממשלת ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש
 מעבר לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(ד)(1)/5(ד)(2)

 חתימה.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 1218 קובץ התקנות 2705, ב״ד בסיוז תשל״א,17.6.1971



 נוסח התלוש

1969 - ט ״ כ ש , ת ה מ ד מ ן ה ו ח ט ב וה ל  מילו

 תלוש של איגרת חוב ששוויה הנקוב לירית

 סדרה ר״ב

 מס׳ סידורי של איגרת החוב

 מועד התשלום: כ״ב בםיון תשל״ו(20 ביוני 1976).

 המדד היסודי:

 הסכום כאמור בתקנה 5(א) ישולם למי שימסור תלוש זה למינהלה.

 מעבד לדף: אני בוחר בסכום כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2).
 חתימה.

 ת1ם0ת שניה
 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב על שם

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

9 ו 6 9 - ט ״ כ ש ה, ת נ ן המדי ו ח ט ב  מילווה ל

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום י״ח בסיון תשמ״א (20 ביוני 1981)
 לירות

י סדרה י״ב ר ן ד י , ם ם  מ

- ט ״ כ ש  1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, ת
 1969, והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם
 3. הסכום כאמור בתקנה 5(א) ישולם לבעל הרשום לפי האמור בתקנה 7.

 4. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5 (ד) ישולמו לבעל הרשום
 שימסור למינהלה את איגרת החוב.

 5. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 4 הנוגעות לסדרה האמורה.

 תאריך ההוצאה: כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971)

 ממשלח ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

 מעבד לדף: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(ד)(1)/5(ד)(2).
 חתימה.

ר י פ ס ס  כ׳ בםיון תשל״א (13 ביוני 971!) פ נ ח
 «׳« שד האוצר

 קובץ התקנות 2705, כ״ד נסית תשל״א, 17.6.1971



 פקודת המשטרה [נוסח חדש], חשל״א~ו97ו

ת שוטרים נוספים ק ס ע ת בדבר ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לפקודת המשטרה [נוסח חדש]׳ תשל״א—1971 !, אני

 מתקין תקנות אלה:

 הימי! 1. בתקנה 3 לתקנות המשטרה (העסקת שוטרים נוספים), תשכ״ב—1962 2׳ במקום
 מקנה 3

 ״94%״ יבוא ״97%״, ובמקום ״6%״ יבוא ״3%״.

8 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המשטרה (העסקת שוטרים נוספים) (תיקון), תשל״א— ש ז  י
 1971״.

 ט׳ בסיון תשל״א (2 ביוני 1971) ש ל מ ה ה ל ל

) שר המשטרה 7 י 0 0 מ 0 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2514 ; תשכ״ג, עמי 220 ; תשכ״ז, עמ׳ 1048.

 פקודת ההקדשות לצדבי צדקה

״ ב י ב א ־ ל ל ת י ש ר מ א ק ן ה ו ר ט א י ת ת ה ו נ מ א נ ל ״ ה ש ת ו ד ג א ת ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצדכי צדקה אני מצווה לאמור:

 ינייזיי 1. בסעיף 1 לצו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות התיאטרון הקאמרי של תל־אביב),
 פעין־ 1

, במקום ״גרשון ז׳ק״ יבוא ״משה ב. גיטר״.  תשל״א—21971

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות התיאטרון הקאמרי של תל־

 אביב)(תיקון), תשל״א—1971״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  ח׳ בסיון תשל״א (1 ביוני 1971) י

) שר המשפטים 7 8 0 9 מ 3 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד א׳ פרק י״ד, עמ׳ 107.

 2 ק״ת 2677, תשל״א, עמ׳ 672.

 1220 קובץ התקנות 2705, כ״ד בסיון תשל״א, 17.6.1971



 חוק לעידוד החסכון (עונות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשס״ז-י956ו

ה ס נ כ ס 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 הכנסה), תשט״ז—1956 *, ובאישור ועדת. הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. איגרות חוב רשומות על שם של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ, בסכום 9טור»מפ
 כולל של 6 מיליון פרנקים שויצריים* שיעמדו לפדיון בשנים 1973—1985, ושהוצעו לציבור
 על פי תשקיף מיום ד׳ בסיון תשל״א (28 במאי 1971) (סדרה 71), ההכנסה מריבית
 המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו

. 2  מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 29), תשל״א—971!״. השפ

ר י פ ס ס ח נ  ד׳ בסיון תשל״א (28 במאי 1971) פ
 >חמ72650) שר האוצר

 י ס׳׳ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש מס׳ 6, עמ׳ 120.

 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשס״ז-1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צו ב

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם של ״טפחות״ בנק משכנתאות לישראל בע״מ, נושאות 8טירמ«פ
ה פ נ ־  ריבית של 7% לשנה, בסכום כולל של. 5 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, ה

 שיעמדו לפדיון בשנים 1973—1985, ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ג׳ בסיון תשל״א
 (27 במאי 1971) (סדרה 34), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום
 מם חוץ מן המם בשיעור של 25%: שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת

• 2  מס הכנסה

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 30), תשל״א—1971״. השפ

 ג׳ בסיון תשל״א (27 במאי 1971) פ נ ח ס ס פ י ר
 >ח« 72650) שר האוצר

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 קובץ התקנות 2705, כ״ד בסיון תשל׳׳א, 17.6.1971 1221



 חוק לעידוד החסמן (ערבות למילוות זהנחזת ממס הכנסה),
 תשגו״ן-1956

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

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

 פפורמ«פ 1. איגרות חוב רשומות על שם של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע״מ, נושאות

ה ריבית של 7% לשנה, בסכום כולל של מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, שיעמדו 8 מ !  י

 לפדיון בשנים 1977—1986, ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום ח׳ בסיון תשל״א (1 ביוני
 1971) (סדרה 29), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן

.  המם בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס־ הכנסה)(מס׳ 31), תשל״א—1971״.

 ח׳ בסיון תשל״א (1 ביוני 1971) פ נ ח ס ס פ י ר
) שר האוצר 7 2 6 5 ° מ ח ) 

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשס״ז-1956

ס הכנסה מ  צו בדבר פטור מ

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

 ״״־יי* 1. בצו זה —

 ״תכנית״ — תבנית החסכון של בנק לאומי לישראל בע״מ הידועה בשם ״כח לצעיר״
 שאושרה על ידי שד האוצר!

 ״פקדוך — כסף שהופקד בבנק לאומי לישראל בע״מ על ידי יחיד במסגרת התכנית בסכום
 כולל שלא יעלה על 15,000 לירות׳ ואשר נשאר מופקד שלוש שנים לפחות.

 8טיימ«פ 2. הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס הכנסה.
ה פ »  ח

 יי׳8פ 3. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מם׳ 32), תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  ח׳ בסמן תשל״א (1 ביוני*1971) פ
 (חמ 72650) ,.:״...* שר האוצר

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.
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מי  מדוד לשלטון מקו

 פקודת העיריות
ת מים ק פ ס  חוק עזר לבאר־ שבע בדבר א

, מתקינה מועצת 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 עירית באר־שבע חוק עזר זה:

, יבוא:  1, במקום התוספת לחוק עזר לבאר־שבע (אספקת מים), תשכ״ה—1965 2

 ״חוסמת האגדה בלירות

150 
350 

80 
150 
10 
10 

750 
1.50 

 פטור
4 

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

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

 לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2

 למעלה מ־״2
 2. אגדה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(ב))

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))
 4. (1) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) •—

 לנכס בשטח עד חצי דונם
 לכל מ״ר נוסף

ן מגורים, משרדים או כל בנין אחר — לכל מ״ד  במי
 של שטח הבניה לכל קומה (פרט לתעשיה ומלאכה)

 למבני תעשיה ומלאכה — לכל מ״ר של שטח הבניה
 לכל קומה

 (2) תוספת בניה בבנינים קיימים —
 בעד המגרש שעליו שולמה כבר אגרת הנחת צינורות

 לכל מ״ר מתוספת הבגיה, לכל קומה

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מיס

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 האגרה בלירות האגרה בלירות

150 
250 
300 
350 
400 
550 

85 
120 
140 
175 
250 
300 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת מד־מים (סעיף 5 (ד)) —
 מד־מים שקטרו —

 אינו עולה על ״!
 עולה על ״4 ואינו עולה על ״1

 עולה על ״1 ואינו עולה על ״*1
 עולה על ״1$ ואינו עולה על ״•14
\ ואינו עולה על ״2 \  עולה על ״

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 מעל ״3

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

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

 2 ק״ת 1733, תשכ״ה, עמי 2174.

 קובץ התקנות 2705, כ״ד בסיון תשל״א, 17.6.1971



 האגרה בלירות

 אגרת בדיקת מד־המים, כולל רמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף 5(ט))

 האגרה למ״ק האגדה המינימלית
 באגורות בלירות

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש:

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 40 1.20

 ל־10 מ״ק נוספים 60

 מעל ל־20 מ״ק 90

 (2) (א) לגינות מעובדות כשאין מד־מיס נפרד
 לגינה, כאשר שטח הגינה אינו פחות

 מ־40 מ״ר —

 מעל 10 מ״ק עד 20 מ״ק 40

 מעל 20 מ״ק עד 40 מי׳ק 60

 מעל 40 מ״ק 90

 (ב) במקום שיש מד־מים נפרד לגינה —
1.20 40 .  10 מ״ק ראשונים י

 מעל 10 מ״ק עד 25 מ״ק 60
 מעל 25 מ״ק 90

 בבתים משותפים עם גינה משותפת,
 התצרוכת הכללית תחולק בין יחי

 דות הדיור שאליהן צמודה הגינה.

 (3) לשימוש במשק־עזר, כשהשטח המעובד אינו
 פחות מחצי דונם —

 10 מ״ק ראשונים 40 1.20
 מעל 10 מ״ק עד 35 מ״ק 40

 מעל 35 מ״ק עד 60 מ״ק 60

 מעל 60 מ״ק 90

 (4) לבתי־חולים 40

 (5) למיתקני צבא, משטרה, בתי־ספר ומוסדות
 חינוך 55 4

 (6) לבתי מרחץ ציבוריים ובריכות שחיה 40 4

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

 בתוספת זו 90 5.40
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 האגרה למ״ק האגרה המינימלית
 באגורות בלירות

 (8) לתעשיה, לצרכי עסק שהוא מלאכה —

 (א) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 העיריה 60 3

 (ב) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
• . - . ־ ׳  העיריה ־

 בגבולות הכמות המוקצבת 35 ד

 מעל הכמות המוקצבת 60

 (9) לבניה 90

 (10) לבתי מלון, לפנסיונימ ולמכבסות 35 50.ד

—  (11) להנויות דגים ־

 בגבולות הכמות המוקצבת 35 ד

 מעל הכמות המוקצבת 60

 (12) לחקלאות, שטח מעובד מעל ל־2 דונם —
 בגבולות הכמות המוקצבת 10 1

 מעל הכמות המוקצבת 25

 .8. צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או יותר, הגרים דרך קבע יחד עמו בדירה,
 לאחר אישור בקשתו לזיכוי בכתב, ובלבד שהצריכה הממוצעת לחודש, בתקופה

 אליה מתייחס הזיכוי, עלתה על 10 מ״ק, יזוכה חשבונו בסכומים אלה:

 יי מספר בני המשפחה י סכום הזיכוי השנתי בלירות

12 6 
22 7 
32 8 
42 9 
52 10 
62 11 
 לכל נפש נוספת 10

 האגרה בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 10"

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

י ו נ א ו ה י ל  נתאשר. א
 ז׳ בםיוןתשל״א (31 במאי 1971) ראש עירית באר־שבע

 (חמי ,862104)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת העיריות
 חוק עזר לתל־ אביב־ יפו בדבר סלילת רחובות

׳ מתקינה מועצת עידית תל־ 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 אביב־יפו חוק עזר זה:

, אחרי סעיף 18 יבוא: " 1. בחוק עזר לתל־אביב־יפו(סלילת רחובות), תשל״א—21971 9 8  יי,
 פןןי!־18א

 ״הודאי* 18א. נקטה העיריה בצעדים, לפני יום י׳ בטבת תשל״א(7 בינואר 1971),

י לפי חוק עזר לתל־אביב־יפו (סלילת רחובות)׳ תשי״ז—1956 3 (להלן — ־ ע  מ

 חוק העזר הקודם), ימשיכו לחול לגבי סלילת הרחוב הוראות חוק העזר
 הקודם, ובלבד שהוחל כבד בביצוע הסלילה בפועל; לא התחילה הסלילה
 בפועל, יחולו הוראות חוק עזר זה וידאו כל פעולה שנעשתה מכוח חוק

 העזר הקודם כאילו נעשתה מכוח חוק עזר זה.״

 יייייי" 2. תחילת חוק עזר זה מיום י׳ בטבת תשל״א (7 בינואר 1971).

 י!«פ 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (סלילת רחובות) (תיקון)׳ תשל״א—
 1971״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  נתאשר. י
 י׳ באייר תשל״א (5 במאי 1971) ראש עירית תל־אביב־יפו

 (חמ 899021)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדעת ישראל, נופח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת 2649, תשל״א, עמ׳ 295.

 3 ק״ת 655, תשי״ז, עמ׳ 462.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאום אל־ פחם בדבר סימון רחובות ולוחיות־ מספר בבנינים

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה המקומית אום אל־פחם חוק עזר זד.:

 הגדוית 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין

 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר

 שנים;

 ״מועצה״ —המועצה המקומית אום אל־פחם;

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה

 לפי צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),

 תשל״א—21971.

 2. (א) ראש המועצה רשאי:להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב שלטיפיפיממ
 רחוגומ

 בהתאם לתכנית.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או

 להחליפם בהתאם לתכנית.

 מחית־«פפר
 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות ייישה יהמי,יו

 המנויות. להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין;

 . .(2) לתקן, לשגות, להסיר או להחליף לוחית־מםפר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה

 שבה יש לבצעה.

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

(א) אלא בשני אלה:  (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש המועצה;

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.,

 4. ראש המועצה רשאי, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות 1זי1ס>»
 לוחימ״טפפר
 המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה עי-ידי ראש

 המועצה

 כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע או אגרה בשיעור

 של שלוש לירות, הכל לפי הסכום הגדול יותר.

8 י מ ו ח

ם  י א נ ת ' ה פ  5. נבנה בנק אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית־מספר ל
 והפרטים שקבע ראש המועצה' ובהתאם לתכנית.

 2 ק״ת 2649, תשל״א, ע«׳ 293.
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 ב י י  בעל בגין ח

 (!) להחזיק כל שלט או לוחית־מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין
 וגלוי לעין 5 י

 (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או

 לוחית־מספר שהותקנו על בגינו.

ה 7. לא יפגע אדם'בשלט או בלוחית־מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשט ולא יסתירם יע ג יי ־ פ י  י!
 בשלטים או

 *לוחיות־טפפד מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית־מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 איפוי י״יעי׳ 8. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק

 עזר זה.

" היי«יז 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא י י 8 8 

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אהד 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 על הנכס שבו דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית•

 עונשיו 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי

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

 גי־ייל 11. חוק עזר לאום אל־פחם (קביעת לוחיות־מספר במינים), תשכ״א—31961— בטל.

פ 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום אל־פחם (סימון רחובות ולוחיות־מםפר ש ז  ז

 בבנינים), תשל״א—1971״.

ן י ר ב ׳ ר ג א ב י ד ג  נתאשר. א ח מ

 כ״ ב באדר תשל׳׳א (19 במרס 1971) ראש המועצה המקומית אום אל־פחם
 (1זמ 81163)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 3 ק״ת 1142, תשכ״א, עמ׳ 1709.

 החזקה מיןיגה 6,
 של שלטים

 ולוחיות־8פפר
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 פקודת המועצות המקומיות

ם י ע ג פ ק מ ו ל סי ה ו א ו ר ב ר ת ב ד ק עזר לברנר ב ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפיה 22, 23 ו־24 .לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה האזורית ברנד 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 !

 ״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
 •• י של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזמ של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם, לשם העבדת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי,

ר ביוב, מחסום ותא־בקרד.! מ  לרבות א

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואימ, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים
ר ביוב, מחסום ותא-בקדה 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 הנכם לתקופה של למעלה משלוש שנים!

 ״המועצה״-י-המועצה האזורית ברנד;

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

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

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

 ״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!

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

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

 1 דיני מדינת ישראל, מפח חדש 9, תשנ״ה, עט׳ 256,
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 ״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 כליה,

 צינורותיה ואבזדיה!

 ״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 אחר של המועצה, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד

 של תברואן!

 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא ־בקרה.

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

 ציבורית 5
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכם המשמש למטרת

 מגורים או עסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, 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
ן סמוך; י מ ן עצמו או ב י מ  התברואן, יש בכך משום נזק לבריאות, אם ב
 (4) ! החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת חתברואן, מזיקים או עלולים

 להזיק לבריאות!
 (5) צפיפות מרובה בנכם העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן

 שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות ז
ר שפכים או ביב  (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכם, וכן קיום מ
 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!
שאינה מצויירת במחסום, או  (7) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה 1
 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 מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הגמצאים,
 לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות

 יתושים בהמ!

 2 ס״1ז 467, תשב״ד,, עמ׳ 307.
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 (11) : תא בקרה של בור שפכים או של ביב פדטי, שאינו מצריד 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, שבודים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או

 נהלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!

 (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 גחל
 אחר דדך 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 שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
 התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמור־
 (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 בבנק, לדעת התברואן, או מעשנה בבני?
 שהיא שבורה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק

 לבריאות, לדעת התברואן! י י ־׳
 (19) תנור, אח, קמיך או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, אשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את חמדי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כד לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות ו

 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,
 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת ההברואז י

 (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 התבדואן!
 (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 אשד 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
 י 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 התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות
 המחוזית, וחייבת לעשות כן אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, מקום שישמ1ש לאיסוף

 אשפה, פסולת, דומן וזבל (להלן — מזבלה).

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

 מזבלה

 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, ציגור 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 הגכס או למחזיק בו לא פחות מ-24 שעות לפני ביצוע
 העבודה, ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בציגור 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
 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 אשד, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקני
 התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס 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 הגחוצות 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.

 פגוגויזת
 התברואו

 אהריות לפיליק
 מפגע

 הודעה לפילי?
 מפגע
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 פילוק «6גע
 על־ידי המועצה

 החלטת
 התכרואן

 הצגת העת?
 מחוק העזר

 שמירה על
 ני,יון בגכפ־

 פידוריפ
 לעופדיפ
 ארעייפ

 כלי זגל

 גור זכל

 הוצאת זבל

 ציגורות מוהל

 מפירת הודעות

 7. א* קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התבדואן 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 ולמגיעת הישגותו, תהא קובעת וסופית.

 9. בעל בגין 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 בנכס 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־כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 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 המגיחה

 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 הייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש
 זאת התברואן.

 14. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום,
 והוא רשאי להעבירו אל הבור, אם יש בור סמוד 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 להגחת

 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 בוגד 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 דגה,
 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.

 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:
 (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 ציבורי, בחדר מדרגות או בכי
 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 שתלו מרשותו לרשות הרבים;
 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי זכוכית או חרם, מסמרים,
 חומר 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 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 7 והיתד, העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת
 העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ר (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״א—1971״. ת ב  18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל

ל ו ן י ע א ב ־ ש ת  נתאשר. ב
 י״ד באייר תשל״א (9 במאי 1971) ראש המועצה האזורית ברנד

 (המ 81356)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגדרה בדבר היטל עינוגים

, מתקינה המועצה 1  בתוקף .סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות

 המקומית גדרה חוק עזר זה:

 1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לגדרה (היטל עינוגים), תש״י—1950 ־ _

 (1) במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) לתיאטרון, לאופרה ולקונצרט 15% ממחיר הכרטיס.״

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: ,

 ״(ג) על פי דרישת המנהל רשאית המועצה להוסיף על מחירי הכרטיסים
 הנקובים בסעיף קטן (ב) תוספת שלא תעלה על 15 אגורות! על תוספת זו

 או כל חלק הימנה תשולם תוספת היטל בסך 2 .אגורות, ובלבד: שההיטל,
 . י י .־ המשתלם על כרטיס כאמור לא יפחת מההיטל שהיה משתלם אילולא

 התוספת במחיר.

 (ד) (1) בסעיף זה —
 ״מדד בסיסי״ — ההפרש באחוזים בין סך כל הפדיון בחדשים
 דצמבר 1968 וינואר, פברואר ומרס 1969 ובין סך כל הפדיון

 בחדשים דצמבר 1969 וינואר, פברואר ומרס 1970;
 • •י׳ ״פדיון״ — הפדיון המתקבל ממכידתכרטיםי קולנוע לבית קולנוע

 מסויים;
 ״הנחה בסיסית״ — מחצית המדד הבסיסי.

 (2) המועצה רשאית להעניק הנחה מהיטל המשתלם ממכירת כרטיסי
, לתקופה 2 6 % ־  קולנוע לבית קולנוע אם המדד הבסיסי אינו פחות מ
ב׳ תש״ל (1.4.1970) עד יום כ״ט באלול תש״ל  מיום כ״ד באדר.

.(30.9.1970) 

 (3) שיעור ההנחה יהיה כשיעור ההנחה הבסיסית.

 (4) המועצה תתקן את שיעור ההנחה הבסיסית מדי ששה חדשים החל
 מיום א׳ בתשרי תשל״א (1.10.1970) תוך השוואה של הפדיון של כל
 ששה חדשים לפדיון של ששת החדשים שקדמו להם (להלן — חדשי
 ההשוואה); ההנחה הבסיסית תתוקן בשיעור של מחצית ההפרש בפדיון

 באחוזים שבין חדשי ההשוואה (להלן — ההפרש באחוזים) כדלקמן:
 עלה .ההפרש באחוזים — תעלה ההנחה הבסיסית בשיעור של

 מחצית העליה של ההפרש באחוזים;
 ירד ההפרש באחוזים — תרד ההנחה הבסיסית בשיעור של מחצית

 הירידה של ההפרש באחוזים.

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

יק״ת 77, תש״י, עמ׳ 685; קי׳׳ת 1650, תשכ״ה, עמי 424. 2 
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 (ה) תחולתם של סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) היא עד יום ט״ז מי&ן תשל״ב
 (31.3.1972).״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (היטל עינוגים) (תיקון), תשל״א—1971״.

י פ ר ף ג ס ו  גתאשר. י
 י״ד באייר תשל״א (9 במאי 1971) ראש המועצה המקומית גדרה

 (1זמ 81658)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפניס

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לקלנסווה בדבר הריסת מבנים מסוכנים

, מתקינה: המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומית קלנסווהחוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״בנין״ — מבנה בגוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר 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;

 ״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, ביין שהוא הבעל הרשום

ן ובין שאיננו הבעל הרשום;  של המי
 ״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 שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר:זה, כולן

 או מקצתן;
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קלנםווה;

 ״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.

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

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

 עריכת הבדיקה.

 יי דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.
 2 ס״ח תשי׳יח, עמ׳ 108.
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 3. (א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנעדך לפי 2 בי בנין מהווה הייעי״
 סבנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את

ך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.  העבודות המפורטות בה תו

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

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

 מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

ה בי*ו« «9ידומ פ ו כ ה ת נ 3 ם ס ו ש ו מ ש ב י ב ש צ מ ן ב ו ת ן נ י נ י ב ׳ כ ה ק י ד ר ב ח א 1 ׳ , ם  4. אישר המהגד
ש א י  למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את ה«ו«גה

 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 אישור פהופ
 ההוצאות המהנדס בדבר הסכומ ראיה לכאורה,

 6. (א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי פ8כווז ראש
 המועצה לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 והמהנדפ
 יהיפנפ יפנין:

 (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 «פיר» הודעוו!
 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 אדמ 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 הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשבי

 עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה עונשיו
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר

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

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנסווה (הריסת מבנים מסוכנים), תשל״א—1971״, השפ

ש ו ק ש ד ק מ ח ו ן מ א מ ל  נתאשר. ם
 ח׳ באייר תשל״א (3 במאי 1971) ראש המועצה המקומית קלנסווה

 (חמ 852052)

ג ר ו ב ף ס ו  י
 שר הפנים
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, ירושלים  המחיר 96 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי




