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 פקודת מס הכנסה

 תקנות בדבר פטור ממס על דיבידנד

: ן תקנות אלה י מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־243 לפקודת מס הכנסה / אנ

 1. מי שקיבל הכנסה מדיבידנד על מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף כאמור בחוק
, ושאינן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל־אביב  ניירות ערך, תשכ״ח—1968 2
ב  בע״מ ואושרו לצורך תקנות אלה על ידי הנציב, חייב, בכפוף לסייגים שקבע הנצי
 באישורו, במס הכנסה בשיעור שאינו עולה על 25% מאותה הכנסה ויראו אותה הכנסה

ן המס כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת במס.  לעני

 2. תקנות מם הכנסה (פטור ממס הכנסה על דיבידנד), תש״ך—1960 3 — בטלות.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור ממם על דיבידנד), תשל״א—1971״.

 פטור מ«פ על
 דיגידנד

 3י«ול

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ז בסיון תשל״א (20 ביוני 1971)
(72312S SCI) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשב״ה, עמ׳ 290.

 2 ס״ח תשכ״ח, עמי 234.

 3 ק״ת 973, תש״ד, עה׳ 466.

 פקודת בתי הדואד

 תקנות בדבר תשלומים בעד שירותי טלפון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר 1 ובאישור ועדת הכספים של
: ה ל  הכנסת, אני מתקין תקנות א

 200.00״

 25.00״

 בתוספת השניה לתקנות בתי הדואר (תעריפי טלפון), תש״ל—1970 2 —

א: בו  (1) בחלק א׳ סימן א׳, אחרי פרט 27 י

 ״28. מיתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא
 בשיחות מקומיות נכנסות

א: בו  (2) בחלק ד׳ סימן ב׳, אחרי פרט 22 י
 ״23. מיתקן להפעלת המונה של מנוי לחיוב חשבונו הוא בשיחות

 מקומיות נכנסות

.1 

ן מס׳ 2), תשל״א— )(תיקו ן  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי טלפו
 1971״.

 תיקון הוזופפת
 השגיה

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התקשורת

 ה׳ בתמוז תשל״א (28 ביוני 1971)
 (דומ 76000)

 1 חוקי א״י, כדך בי, פרק קט״ו; עמי 1155; ס״ח תשכ״ה, עמי 234.

 2 ק׳׳ת 2619, תש״ל, עמ׳ 2325; ק״ת 2659, תשל״א, עמ׳ 516.

 1320 קובץ התקנות 2714, ט״ו בתמוז תשל״א, 8.7.1971



 חזק הזרעים, תשט״ז-956 ו

 תקנות גדגר גידול זרעים של כותנה

ן , אני מתקי י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 •
:  תקנות אלה

 1. בתוספת לתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש״ך—31960
א: בו  (להלן — התקנות העיקריות), במקום חלק ד׳ י

 ״חלק ד׳

 גידול ואישור זרעי כותגה לזרעים מושבתים

ת 1. בחלק זה — ז ד י ג  ה

ם;  . ״זרעים״ — זרעי כותנה המיועדים למכירה כזרעים מושבחי

נות  ״צמחים יוצאי דופן״ — צמחים השונים באחת או יותר מתכונותיהם מתכו
 צמחי אותו הזן הגדל בשדה.

 גודל מינימלי 2. לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות מ־50 דונם.

 של שדה

 בידוד שדי׳ 3. (א) שדה לגידול זרעי יסוד יהיה במרחק של —ז

; ד ח  (1) 600 מטר לפחות מכל שדה שבו מגדלים כותנה מזן א
 (2) 300 מטר לפחות מכל שדה שבו מגדלים כותנה מאותו זן שנזרע

 בזרעים לא מושבחים.
 (ב) שדה לגידול כותנה לזרעים רשומים או מאושרים יהיה במרחק של

ן אחר. י  300 מטר לפחות מכל שדה שבו מגדלים כותנה מז

 גידולים 4. (א) לא יגדל אדם זרעים בשדה שגדלה בו כותנה תוך 12 חודש שלפני
 מודמים ״

 מועד הזריעה.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגדל זרעים מאושרים בשדה ?!!זבו

 גדלה כותנה מזרעים מאושרים מאותו זן תוך 12 חודש שלפני הזריעה.

י  בקשה לגידול 5. בקשה לפי תקנה 15 תוגש מאת •מגדל למנהל לא יאוחר מ־10 ימים, לפנ

 מועד הזריעה המשוער ולא יאוחר מ־10 באפריל של כל שנה.

 ניפוט זיעי 6. (א) כותנה לזרעי יסוד תנופט ביחידת ניפוט מיוחדת שאישרה לכך הרשות
 יסוד ואישור ,

, לזרעים• ד ט פ נ  מ

 (ב) כותנה לזרעים רשומים ומאושרים תנופט במנפטה שאישר לכך המנהל
 על פי הנחיות הרשות לזרעים.

 •י ס״ה תשט״ז, עמי 97¡ תשב״ה, «מ׳ 55.
, תש״ד, «מ׳ 1448; תשכ״א, עמי 2692; תש״ל, עמ׳ 2241; תשל״א, עמי 402, n 1 0 2 7 ״ p 2 

 קובץ התקנות 2714, ט״ו בתמוז תשל׳׳א, 8.7.1971



 7. לא יחל אדם בניפוט כותנה לזרעים רשומים ומאושרים, אלא לאחר שניקה את
 יחידת הניפוט ואת דרכי העברת הכותנה והזרעים מכל שיירי שימוש קודם וניפט
יפוט; כמות זו לא ה המיועדת לנ נ ת מ ה  ביחידת הניפוט כמות של 1000 קילוגרם מ

 תשמש לזרעים.

 גיפוט זרעימ
 רשומים

 ומאושרים

 8. (א) . זרעי כותנה המיועדים לייצור זרעים לשיווק מקומי יעברו פילום כימי,
 ואילו זרעים המיועדים לייצור יעברו פילום בימי או מיכני.

 (ב) לפגי הפילום ינוקו מכונות הפילום, כלי הפילום וסביבתם מכל שיירי
 שימוש קודם.

 פילוס

 9. (א) איסום זרעי כותנה ייעשה בתנאים שישמרו על טיבם של הזרעים וימנעו
 כל אפשרות ערבוב בין זרעי דרגות וזנים שובים.

 איסופ זרעי
 כותנו,

I 
 (ב) תנאי האיסום יאשר המנהל לאחר התייעצות עם הרשות לזרעים ולפי

 הנחיותיה.

  סבילות לפגמים 10. סבילות לפגמים בשדה הזרעים המוצע לאישור לא תעלה על השיעורים המפו

:  רטים להלן

 ב׳טזה לייצור זרעים מאושרים
 בשדה לייצור
 זרעיס רשומים

 בשדה לייצור
 פגמים זרעי יסוד

 י

 צמחים יוצאי. אפם צמח אחד עד 10 צמחים לדונם לפני ביעור
 דופן לדונם הפגמים ועד 3 צמחים לדונם אחרי

 ביעור הפגמים

י ביעור ני אפס צמח אחד עד 3 צמחים לדונם לפנ  צמחים ממי
 כותנה אחרים לדונם הפגמים ועד צמח אחד לדונם

 אחרי ביעוד הפגמים.

 pn1 לזרעים 11. :תקן של זרעים יהיה כלהלן

 •מיום ט׳יז בשבט
 תשל״ב(1.2.1972)

 זרעים רשומים
 ומאושרים

85 
98 

2 
 אפס

0.25 
12 

 אחוז נביטה (מינימום) —
 אחוז נקיון (מינימום) —
 אחוז חומר דומם (מקסימום) —

 זרעי זנים או מינים אחרים אפס
 אחוז זרעי עשבים שוטים

 (מקסימום) —
 אחוז זרעים פגומים (מקסימום)

 12. (א) יש לבצע חיטוי בזרעים, טרם גמר הפקתם, בחומר או בחמדים שאושרו
 לכך מאת האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.

 חיטוי זרעים

 1322 קובץ היזקנות 2714, ט״ו בתמוז תשל״א, 8.7.1071



: י ייערכו במעבדה הרשמית, כאמור להלן  (ב) בדיקות טיב חיטו

; ה נ  (1) ב־30% מהדוגמאות של זרעי אותה ש

ילם מעל לשנה.  (2) : בכל המכסות של זרעים שג

 (ג) התברר בבדיקה כאמור כי 20% מהזרעים אינם מחוטים, יורה המנקל

 על ביצוע חיטוי חוזר.

 אגיד, בעי 13. בעת הגשת הבקשה לאישור שדה בהתאם לתקנה 15 ישלם המבקש אגרה
ה בשיעור 50 אגורות לדונם. י ת ש ק י י  ב

ה 12 ישלם המפיק אגרה  אגיד, געי 14. (א) בעד אישור זרעים מאת המנהל בהתאם לתקנ

ם בשיעור 10 לירות לטונה או חלק ממנה. י ע י י ז ו ש י  א

די השירות  (ב) האגרה תשולם תוך שבועיים מתאריך משלוח החשבון על־י

 לבקורת זרעים.

 סייג למכירת 15. (א) לא ימכור בארץ אדם זרעי כותנה מהזנים אקלה 42—4, אקלה 17—15
8 אלא אם נתקיימו בהם הוראות תקנות אלה והם אושרו כזרעים מושבתים. 8 י ם ו י ע ר  ז

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל, לאחר התייעצות ברשות

 לזרעים, לאשר מכירת זרעי כותנה אשר אינם מושבתים.״

 2. ׳לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם) (תיקון
 מס׳ 2), תשל״א—1971״.

ב ת י ם ג י י ןתשל ״א (25 במאי 1971) ח ו  א׳ בםי
 >חכ ״ימי שר החקלאות

 ח1ק הזרעים, תשט״ז-956 ו

 תקנות בדבר גידול זרעים מושבתים ומכירתם

ן , אני מתקי ־4א לחוק הזרעים, תשט״ז—1956 ג  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו
: ה ל  תקנות א

,  1. בתקנה 3 לתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם), תש״ך—1960 2
א: בו  במקום פסקה (1) י

ת; אחד מהם ימונה כיושב ראש  ״(1) נציגי מכון וולקני לחקר החקלאו
. ״ ת;  הדשו

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם) (תיקון
 מס׳ 3), תשל״א—1971״.

ם ג ב ת י י י  א׳ בסיון תשל״א (25 במאי 1971) ח
 >חמ 7393< שר החקלאות

 1 ס״ח תשט׳׳ז, עמי 97; תשכ״ה, עמי 55.

 2 ק״ת תש״ן, עמי 1448¡ תש״ל, עמ׳ 2241.

 קמץ התקנות 2714, ט״ו בתמוז תשל״א, 8.7.1971



 פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרפי מזון), 935ו

 תקנות בדבר יסודות משמרים בצרכי מזון

 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון),
 1935/ אני מתקין תקנות אלה:

 1. בחלק א׳ של התוספת לתקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון),
, בפריט 1, במקום ״חנקית הנתרן״ יבוא ״חנקת הנתרן״, .ובמקום ״200״  תשכ״ה—1965 2

 יבוא ״500״.

 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

 נתאשר. ב ר ו ך פ ד ה
 כ״ט באייר תשל״א (24 במאי 1971) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (חמ 77356)

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  ו
 שר הבריאות

 1 ע׳׳ר 1935, תוס׳ 1 מס׳ 496, עמ׳ 53; ס״ח 352, תשכ״ג, עמי 7.

 2 ק״ת 1670, תשכ״ה, «מ׳ 1123¡ ק״ת 2548, תש״ל, עמי 1479.

 פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 935ו

 תקנות בדבר תמרי צבע במזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם, (תקנות בענין צרכי מזון),
 1935 !, אני מתקין תקנות אלה:

, לפני ״צבע םינטטי  1. בתוספת לתקנות בריאות העם (צבעים במזון), תשכ״ג—1963 2
 מם׳ צהוב 1״ יבוא:

 ״צבע סינתטי מפ׳ כחול 3

Brilliant Blue FCF .בריליאנט בלו פ.סי.פ 

: 1Synonyms 
CI . Food Blue 2; F D & C Blue No. 1; 
Bleu Brilliant FCF; 

 צבעו. — כחול
Code Numbers : . ך ן י ק ר פ ס  מ

CI. (1956) No. 42090 

CI. (1924) No. 671 

Schultz (1931) No, 770 
 1 ע״ר 1935, תוס׳ 1 מם׳ 496, עמ׳ 53; ס״ת 352, תשכ״ג, עמ׳ 7.

 2 ק״ת 1467, וזשכ״ג, עמ׳ 1737; ק׳׳ת 2306, תשכ״ט, עמי 188.

 קובץ ד,תקנו8 2714, !ט׳׳ז בתמוז השל״א, !7.197.*},



 שם כימי — מלח דו נתרני של 4 — { [4 — (זמ — אתיל — ס — סולפו־

2 — סולפוניומפניל) — מתילן } — ) — [ ל י נ  בנזילאמיגו) — פ

מ — אתיל — *1 — ס — סולפובגזיל) — 2, 5 — ) — 2] 

 ציקלוהקסהדיאנימין].״

ות בריאות העם (צבעים במזון) (תיקון), תשל״א—971!״. השפ  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ

 נתאשר. ב ר ו ך פ ד ה
 כ״ט באייר תשל״א (24 במאי 1971). המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (וזמ 77358)

ב ו ־ ט ם ר ש ו ק ט י  ו
 • שר הבריאות

 חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ט-969ו

 תקנות בדבר בתי־מלון

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51 ו־52 לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ט—1969 נ
:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני'־מתקין תקנות אלה

ן החלת הוראות החוק לגבי חברה שהיא בעלת בית מלון, במקום התנאי »יאומיט לעניו  1. לעני
: מזי-טלמ ה  הקבוע בהגדרת ״מפעל תעשייתי״, החל במלים ״אשר" בשנת מם״, יחול תנאי ז

ננה  ״אשר הכנסתה מבית המלון, בשנת המם, מפעילות שאינה ייצורית אי
 עולה על 25% מסד כל הכנסתה מבית המלון באותה שנה״. • ,

 2. תחילתן של תקנות אלה מיום ג׳ בניסן תשכ״ת (1 באפריל 1968). מהילה

ות עידוד התעשיה (מסים) (בתי מלון), תשל״א—1971״. הש8  3 לתקנות אלה ייקרא ״תקנ

ר י פ ס ס ח נ  כ״ט בסיון תשל״א (22 ביוני 1971)י י פ
) שר האוצר 7 2 6 8 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 232.

 קי»ז התקנות 2714, «״ו בתמוז.השל׳׳א,׳ 8.7.1971 1325



 חוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ״ס-1969

 צו בדבר שינוי התוספת

ה (מסים), תשכ״ט—1969 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק עידוד התעשי
ר:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמו

א: י בו  1. בתוספת לחוק, בסופה י

 ״לגבי בית מלון — שירותים לאורחים שאינם לנים בו.״

 2. תחילתו של צו זה מיום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968). >

 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד התעשיה (מסים) (תיקון התוספת, בתי מלון), תשל״א—
 1971״.

 תיקיו התופפת

 ממילה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ט בסיון תשל״א (22 ביוני 1971)
 (זזמ 72684)

 ס״ח תשכ״ט, עמי 232.

 פקודת הסמכויות בעניו היגוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו בלגר יצוא סתורות ללא רשיון מיותד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה),
ר: , אני מצווה לאמו  1939 ג

 1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—

א: בו  21962 (להלן — הצו העיקרי), אחרי הפרט ״לפתן פלחי הדר״ י

 ״שימורי דגים

 מצות״.

— יימחק.  2. בתוספת השניה לצו העיקרי, הפרט ״שימורי דגים״ י

 3. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 3),
 תשל״אי-1971״.

 תיקזן התזפפו*
 הראשונה

 תיקוו התופפת
 השניה

 השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ח בשבט תשל״א (23 בפברואר 1971)
 (וזמ 740507)

 1 עייר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 968, עמי 137; ס״ח תשי״ב, עמי 120.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1901; תשכ״ג, עמי 2408; תשל״א, עמ׳ 287.

 1326 קובץ התקנות 2714, ׳*יו- בתמוז יןשל״א, 8.7.1971



מי  מדוד לשלטון מקו

 פקודת המועצות המקומיות

 צו בדבר המועצה האזורית באר־טוביה
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
א: בו  במקום פרט (ד) י

 ״(ד)
 גאד־טוגיה

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור באר־טוביה, הערוכה בקנה מידה 20000: 1
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בםיון תשל״א (31 במאי 1971) ושהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד המועצה

 האזורית בקרית־מלאכי.

; תו ש: 1063 בשלמו ו  הג

ד 294, 315, 316, 510, 511, 1062, 1064,  חלקי גושים: 292 ע
 1065 כמםומן במפה.

 הגושים: 327,300 בשלמותם;
 חלקי גושים: 299, 310, 358, 440, 445, 446, 447 כמסומן

 במפה.

; תו וש: 158 בשלמו  הג
 חלקי גושים: 156, 157, 159, 165, 167 עד 169, 338, 340

 עד 343 כמםומן במפה.

 הגושים: 319 עד 324, 1034, 1040 בשלמותם;
 חלקי גושים: 325, 326, 335, 337, 351, 445, 446, 1041

 כמסומן במפה.

 הגושים: 415,166בשלמותם;
416 ,344 ,342 ,341 ,165 ,164 ,162 ,156 : ם י ש  חלקי מ

 כמסומן במפה.

 הגושים: 550,485 בשלמותם;
 חלקי גושים: 484, 486, 488, 489, 551 עד 555, 557, 558

 כמסומן במפה.

 השטח המסומן במפה באות א׳.

 הגושים: 353,339 בשלמותם;
ם: 337, 338, 340, 342 עד 345, 416 כמסומן  חלקי גושי

 במפה.

 אביגדור

 אורות

 אמונים

 באר־טוביה

 בית־עזרא

 בצרון

 גבעתי

 x דיני מדעת ישראל, נופח זזדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ה, עמ׳ 1059; תשכ״ה, עמ׳ 1845.

 קובץ התקנות 2714, ש׳׳ו בתמוז תשל׳׳א, 8.7.1971



; תו  חצב הגוש: 2236 בשלמו
 חלקי גושים: 487, 504, 506, 2232, 2234, 2237 עד 2240

 כמסומן במפה.

 חצור־אשדוד הגושים: 443, 495, 560 בשלמותם;
 חלקי גושים: 438, 441, 450 עד 452, 490, 496, 556 עד 568

 המסומן במפה.

 ינון חלקי גושים: 519 עד 523, 527, 539 עד 542, 2223 עד 2225
 כמסומן במפה.

 כפר־אהים הגושים: 297, 298, 302, 304, 308, 318 בשלמותם;
 חלקי גושים: 296, 303,299, 305, 499 עד 502, 2226 כמסומן

 במפה.

 כפד־ורבורג הגושים: 317, 328, 329, 1039, 1042, 1043, 1063 בשלמותם;
 חלקי גושים: 1035 עד 1038, 1041, 1062 המסומן במפה.

במפה. מן ם: 553,552 כמסו שי ו ג י  נוה־מבטח חלק
 השטח המסומן במפה באות ב׳.

; תו וש: 1075 בשלמו  ניר־בנים הג
 חלקי גושים: 1072 עד 1074, 1080, 1339 עד 1341, 1343,

 1702 עד 1706,1704 עד 1708 כמסומן במפה.

 עזריקם הגושים: 170, 331, 333, 444, 453, 454 בשלמותם;
 חלקי גושים: 330, 332, 334, 358, 442, 457 כמסומן במפה.

ם: 306, 524 עד 526, 528 בשלמותם;  ערוגות הגושי
 חלקי גושים: 303, 305, 307, 314, 522, 523, 527, 541, 542,

 2225,2224 כמסומן במפה.

יה הגושים: 171,150 בשלמותם; ז  שדה־עו
 חלקי גושים: 151, 152, 154, 157, 167 עד 169, 172, 176

 עד 178 המסומן במפה.

 שתולים הגושים: 173 עד 175, 179, 565 בשלמותם;
 חלקי גושים: 172, 176, 178, 455, 449, 566, 567 המסומן

 במפה.

; תו  תלמי־יחיאל הגוש: 481 בשלמו
 הלקי גושים: 296, 478, 498, 500 עד 503, 2226 עד 2229

. י במפה מן כמסו . 

תם;  תימורים הגושים: 508,507,313 בשלמו
 חלקי גושים: 301, 312, 314, 509, 510, 512, 513, 518, 519,

 527 במסומן במפה.

 קונץ התקנווו 2714, ט׳׳ו !nan תשל״א,: 8.7,1971



 הגושים: 153, 155, 160, 163, 200 עד 210, 288 עד 291, 336, 346 עד 350,
 354 עד 357, 359, 417, 421, 422, 448, 456, 458, 477, 479, 480, 482, 483,
 491 עד 494, 497, 505, 517, 1044, 1187, עד 1193, 2000, 2001, 2006 עד 2009,

 2024; 2200, 2230, 2231, 2233 בשלמותם;

 חלקי גושים: 151, 152, 154, 156, 159, 161, 162, 164, 172, 177, 292 עד 295,
,352 ,351 ,345 ,337 ,335 ,334 ,332 ,330 ,316 ,315 ,312 ,311 ,301 ,299 
 358, 419, 438 עד 442, 447, 449 עד 452, 455, 457, 478, 484, 486 עד 490,
 496 עד 499, 500, 503, 504, 506, 509 עד •512, 518, 520, 521, ,553, 554, 566,
 567, 1035 עד 1037, 1048, 1064, 1065, 1086, 1185, 1186, 1702, 1703, 2002,

 2004, 2005, 2012, 2025, 2201, 2227 עד 2229, 2232, 2234 כמסומן במפה.

 השטח המסומן באות ג׳.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות, המקומיות (מועצות, אזוריות) (באר־טוביה, תיקון),
 תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳בםיוןתשל״א (31במאי 1971) י
 >חמ נ800< שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

 צו בדבר המועצה האזורית שפיר

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה
 לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 י;
 במקום פרט (מט) יבוא:

 ״(מט)

 שפ«ד

 בפרט זה, ״מפה״ — המפה של אזור שפיר הערוכה בקנה מידה של 1:20,000
 והחתומה ביד שר הפנים ביום ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971), שהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד המועצה

 האזורית שפיר.

 טור א׳ •טור ב׳

 אבן־שמואל השטח המסומן במפה באות א׳.
 איתן חלקי גוש: 1611;

 השטח המסומן במפה באות ב׳.

 1 דיני מדינתי ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ׳׳א, עמ׳ 2397; תשכ״ד, עמ׳ 1510; תשכ״ה, עמ׳ 1139.

 קובץ התקנות 2714, 8״1 בתמוז תשל׳׳א,8.7,1971



 טור א׳ טור ב׳

; תו ש: '1344 בשלמו ו  זבדיאל הג
 חלקי גושים: 1340 עד 1343, 1345, 1347, 1557 עד 1559,
 1706, 1708, 1709, 1712, 1716 עד 1718, 1722 עד 1724,

 כמםומן במפה.

;  זרחיה הגוש: 1075 בשלמותו
 חלקי גושים: 1071 עד 1074, 1076, 1079, 1080, 1702,

 1707 המסומן במפה.

 משואות־יצחק הגושים: 1045 עד 1047, 1049, 1057, 1061 בשלמותם;
 חלקי גושים: 1036, 1038, 1048, 1054, 1055, 1058 כמסומן

 במפה.

 נעם השטח המסומן במפה באות ג׳. י

 עוזה חלקי גושים: 1570, 1571, 1833, 1835, 1837 כמסומן במפה.
 השטח המסומן במפה באות ד׳.

i  עין־צורים הגושים: 1068, 1069 בשלמותם;
 חלקי גושים: 1059, 1060, 1066, 1067, 1070, 1071, 1076,

 1078,1077 כמסומן במפה.

 קוממיות הגושים: 1314,1313 בשלמותם;
 חלקי גושים: 1070 עד 1072, 1315 עד 1318, 1330, 1339,

 1341 עד 1350,1349,1343 כמםומן במפה.

 רוחה הגושים: 1327, 1329 בשלמותם;
 חלקי גושים: 1315 עד 1317, 1329, 1330, 1333, 1345 עד

 1349, 1551, 1554 עד 1557, 1717 המסומן במפה.

 שלוה השטח המסומן במפה באות ה׳.

 שפיר חלקי גושים:.. 1060, 1064, 1066, 1067, 1076 עד 1079
 המסומן במפה.

 הגושים: 1050 עד 1053, 1081,1056, 1087 עד 1092, 1095, 1105 עד 1107, 1114,
1634 ,1612 ,1610 ,1607 ,1599 ,1598 ,1576 ,1574 ,1573 ,1569 ,1566 ,1351 

 בשלמותם;

 חלקי גושים: 1048, 1054, 1055, 1058 עד 1060, 1066, 1086, 1093, 1094, 1096,
 1103, 1104, 1108, 1109, 1115, 1193, 1342, 1345 עד 1350, 1535, 1536, 1549
 עד 1552, 1554 עד 1559, 1565, 1567, 1568, 1570, 1572, 1575, 1578, 1579,

 1596, 1597, 1600 עד 1604, 1606, 1608, 1609, 1611, 1717.

״ . ׳ ח /  השטחים המסומנים באותיות ר, ז

 2• לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (שפיר, תיקון), תשל״א—
 1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) י
m שר הפנים " m 

 קובץ: וזתקנות 2714, ט״ו בתמוז תשל׳׳א, 817.1971



 פקודת המועצות המקוממת

 צו בדבר המועצה המקומית קרית־גת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפית 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה
 לאמור:

, במקום פרט (עט) החלפת  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2
> • » • ־ . ״ א ו ב  י

" • גתופפת. I J 

 הראשונה

 ״(עט) המועצה המקומית קרית־גת.

 תאריך הקמתה: ט״ו באב תשי״ח (1 באוגוסט 1958).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל):
 הגושים: 1563, 1564, 1831, 1834, 1836, 1838, 1855, 1856, 1865 —

 בשלמותם;,
 חלקי הגושים: 1549, 1565, 1570, 1571, 1602, 1603, 1606, 1608, 1609,
 1830, 1832, 1833, 1835, 1837, 1839, 1840, 1857, 1859 עד 1861, 1863

 כמסומן במפת תחום המועצה הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד
 שר הפנים ביום ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971), שהעתקים ממנה מופקדים
 במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע,

 ובמשרד המועצה המקומית קרית־גת (להלן בפרט זה — המפה);
 השטחים באדמות ג׳ממה המסומנים במפה באותיות א׳, ב׳ ו־ג׳.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (קרית־גת, תיקון), תשל״א—1971״. ילשפ

ג ר ו ף ב ס ו  ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) י
) שר הפנים 8 0 a ״ n ) 

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

 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178; תשכ״ב, עמ׳ 280; תשכ״ד, עמ׳ 1641.

 פקודת העיריות

 תוק עזר לעכו בדבר שמירת הנקמן ואיסור העישון

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עירית עכו חוק
 עזר זה:

»  1. אחרי סעיף 4 לחוק עזר לעכו (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ח—958! 2 הופפת טעיי 4
 יבוא:

מ 4א. לא יכניס אדם בקבוק זכוכית למקום ציבורי כשמתקיים בו עינוג •י' . ם ג ־ ! יי י פ י  ״א
י 1  ג?כוי,יפ -,• . • י

 למל,ופ 8ני»רי לרבים, למעט אסיפות והרצאות.״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ק״ת 806, תשי״ח, עמ׳ 1560.

 קובץ התקנות 2714, ט׳׳ו בתמוז תשל״א, 8.7.1971 1331



, ( ן קו (תי ׳ ( ן  2. ׳לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעכו ,(שמירת הנקיון ואיסור העישו
 תשל״א—1971״.

ן ו ר ו ד ל א ר ש  נתאשר. י
 ז׳ בםיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש עירית עכו

 (וומ 890025)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר לקרית־גת בדבר שמירת נקיון ואיסור עישון

נה המועצה , מתקי x בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות 
| : ה  המקומית קרית־גת חוק עזר ז

,  1. אחרי סעיף 2 לחוק עזר לקרית־גת (שמירת נקיון ואיסור עישון), תשי״ט—1959 2
א: בו  י

מ 2א. לא יכניס אדם בקבוק זכוכית למקום ציבורי כשמתקיים בו עינוג פ ״ ז '*יי י  ״א
 גקכוקימ

 ל«קוט !ניגודי לרבים.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (שמירת נקיון ואיסור עישון) (תיקון),
 תשל״א—1971״.

ר י א ה מ י ר  נתאשר. א
 ז׳ בםיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה המקומית קרית־גת

 (ממ 85306)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 884, תשי״ט, ע«׳ 1062.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לכפר־ברא בדבר פתיחת בתי עסק זסגירתמ
, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו

: ה  המועצה המקומית כפר־ברא חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפד־ברא;

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

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, עמ׳ 256.

 קובץ התקוות.2714, ט״ו בתמיז תשל״א, 8.7,1971



 ״בית עסק״ — לרבות קיוסק, בית מלאכה ובל מקום אחר שבו עוסקים במםחר, למעט חגות
; ן ו  למכירת בשד, בית אוכל, בית מרקחת, מלון או פנסי

ת אוכל״ — לרבות בית קפה, מסעדה, מחלבה, מקום למכירת גלידה ומוצרי חלב, מקום  ״בי
, למעט  הארחה שעליו ניתן או יש לקבל רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—21968

; ן ו ן או פנסי  מלו
 ״בעל״ — לרבות המנהל או מי שעל שמו ניתן רשיון לבית עסק או לבית אוכל, לבית

 מרקחת ולחנות למכירת בשר ? •
 ״קיץ״ — התקופה שמיום 1 באפריל עד 30 בספטמבר;
ום1 באוקטובר עד 31 במרס;  ״חורף״ — התקופה שמי

 ״חג״ — יום מנוחה כאמור בפסקה (2) להודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים 3,

״ פ־יח! נתי, ו ת פ נו חל בערב חג לא יפתח אדם ולא ירשה בעל ל  2. ביום הששי של השבוע שאי
- W ע8ק גיופ . 

 בית עסק.

 3. בימים שאינם יום ששי של השבוע לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח _ פגירינ«!*י
 . עפק פימיפ:

ן אחייפ  (1) מסגריה, פחחיה, נגריה, סנדלריה, או מקום תעשיה — בשעות שבי
 19.00 ובין 06.00;

 (2) חנות למכירת בדים, גלנטריה, כלי בית, נעליים או חייטות — בשעות
ן 19.00 ובין 07.00, ובשעות שבין 13.00 ובין 15.00 בקיץ ובין השעות  שבי

 12.00 ובין 13.30 בחורף;
 (3) חנות מכולת, חנות למכירת ירקות או בשר — בשעות שבין 20.00 ובין
, ובין השעות 12.00 לבין 13.00 ת ק  05.00, ובשעות שבין 13.00 ובין 15.00 ב

 י ! .׳בחורף;׳
 (4) מספרה או בית אובל — בשעות שבין 22.00 ובין 06.00 ;

 (5) כל בית עסק שלא פורט בפסקאות (1) עד (4) — בשעות שבין 13,00
ן 19.00 ובין 07.00 בקיץ ובשעות שבין 18.00 ובין  ובין 15.00, ובשעות שבי

 07.00 בחורף. י • *

י * י 8 ת י י ג  4. (א) לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת — ה
 מרקחת

; ע  (1) ביום חששי של השבו

 (2) בימים אחרים —

 (א׳) בחורף — בין השעות 20.00 ובין 08.00 ובין השעות 13.00
 ובין 15.00 ;

 (ב) בקיץ — בשעות שבין 21.00 ובין 07.00 ובין השעות 13.00
 ובין 15.00.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייב בעל בית מרקחת לפתוח את עסקו לפי
, ואס , 4  סדר תורנות בתי מרקחת שנקבע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת הרוקחים

 לא נקבע סדר תורנות כאמור — לפי סדר תורנות שקבע ראש המועצה.

 קיבץ מתקנות 2714, ש״ו בת«ו« תשל׳יא, 8.7.1971 1333



1) לא יחולו על בית עסק או ביית מרקחת שבעליהם זזם ) א) )4 י  י״׳יי״ 5. הודאות סעיפים 2 ו
 כולם לא מוסלמים הסוגרים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.

י 6. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים וחמישים לירות, י ש נ י  מ

 ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה
 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

& 7. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפד־ברא (פתיחת בתי עסק וסגירתם),, תשל״א— ע  ה

 1971״.

ם י ף ע א י ל ל ט ו ד ב א ע ם ו  נתאשר. מ
 ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה המקומית כפר־ברא

 (חמ 835604)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 4 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1102¡ ס״וז 424, תשכ״ד, עמי 104.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945 ז

מ י ק ס ס ע ר מ ב ד ן ב מ ע נ ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 3 לפקודת
: ה נה המועצה האזורית נעמז חוק עזר ז  הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקי

3 (להלן — חוק  »יי>יז 1. בתוספת לחוק עזר לנעמן (מס עסקים מקומי), תשכ״ד—1964
 התופ8ת

 העזר העיקרי) —

א: בו / במקום הפריט ״בית חרושת או תעשיה״ י  (1) בחלק א

 ״בית חרושת או תעשיה, לפי מספר 16 עד 20 1000
 העובדים — 21 עד 25 1750
ו 30 2500  עד 3 50 26 ע
 4 עד 5 100 31 עד 35 3250
3 עד 40 4000  6 עד 10 250 6

 11 עד 15 500 41 ומעלה 5000״!

 (2) בחלק ב׳, במקום הפריט ״אספקה או הרכבה של מכונות או ציוד לתעשיה
א: בו  או לחקלאות״ י

נות או ציוד למעלה מ־30000 עד 50000 600  ״אספקה או הרכבה של מכו
 לתעשיד. או לחקלאות, לפי היקף האס־ למעלה מ־50000 עד 100000 1000
 פקד, או ההרכבה בתחומ המועצה לשנה למעלה מ־100000 עד 150000 2000
 בלירות — למעלה מ־150000 עד 200000 3000
 2000 עד 5000 50 למעלה מ־200000 עד 250000 4000

 למעלה מ־5000 עד 10000 200 למעלה מ־250000 5000״.
 למעלה מ־10000 עד 30000 400

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

 2 ע״ד 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115 ; ט״ח תשכ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת 1541, תשכ״ד, עמ׳ 753 ; ק״ת 2284, תשנ״ח, עמ׳ 2370.

 1334 קובץ התקנון! 2714, ש״ו בתמוז תשל״א, 8.7.1971



 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).

 3י הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של
 המם לפי חוק עזר זה לשנת 1971/72 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה
ת; אולם בל סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1971/72 ייחשב  ברשומו

 כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

ס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״א—1971״. מ ) ן מ ע נ  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ל

ז י י ׳ ר  נתאשר• צ
 ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה האזורית נעמן

 ;חנו 84142) ׳,׳'

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לרמת־ השרון בדבר היטל עינוגים

נה המועצה , מתקי 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה ן חוק עזר ז  המקומית רמת״השדו

, בסעיף 1, אחרי ן (היטל עינוגים), תש״י—21950  1. בתוספת לחוק עזר לרמת־השרו
א: בו ) י ב ) ן ט  סעיף ק

 ״(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 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 ;

ים; י  ״פדיון״ — הפדיון המתקבל ממכירת כרטיסי קולנוע לבית קולנוע מסו
 ״הנחה בסיסית״ — מחצית המדד הבסיסי.

 (2) המועצה רשאית להעניק הנחה מהיטל המשתלם ממכירת כרטיסי קולנוע
נו פחות מ־20%, לתקופה מיום כ״ד  לבית קולנוע אם המדד הבסיסי אי
 באדר ב׳ תש״ל (1 אפריל 1970) עד יום כ״ט באלול תש״ל (30 בספטמבר

;(1970 

 (3) שיעוד ההנחה יהיה כשיעור ההנחה הבסיסית;

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

 2 ק׳׳ת תש״י, עמ׳ 959; תשב״ד, עמ׳ 592; תשכ׳׳ז, ע«׳ 151.

 קונץ התקנות 2714, ט׳׳ו כתמח תשל׳׳א, 8.7.1971



 (4) המועצה תתקן את שיעור ההנחה הבסיסית מדי ששה חדשים החל
ום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר 1970) תוך השוואה של הפדיון של  מי
- חדשי  כל ששה חדשים לפדיון של ששת החדשים שקדמו להם (להלן -
ת ההפרש בפדיון  ההשוואה); ההנחה הבסיסית תתוקן בשיעור של מחצי

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

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

 הירידה של ההפרש באחוזים.

 (ה) תחולתם של סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) היא עד יום ט״ז בניסן תשל״ב (31
 במרס 1972).״

ן (היטל עינוגים) (תיקון), תשל״א—  2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרו
 1971״.

ח ב ל ק י ן ס  נתאשר. פ
ן  ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה המקומית רמת־השרו

 (זזמ 85407)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לתל־מונד בדבר תברואה וסילוק מפגעימ

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו24 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה נד חוק עזר ז  המועצה המקומית תל־מו

 1. בחוק עזר זה —
 ״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי־
חד עם האורווה«  חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בהם י

 ״בור שפכים״ — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגידתם
 של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של גוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור חלחול או בית קיבול אחד הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, ולרבות

 ביב או תעלה 5

 ־״ביב פרטי^׳ — ביב המשמש לניקוזו של בגין או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה
י מגרשים סמוכים ושל  של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שנ
 המבנים שעליהם, לשם העבדת גוזלים 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 נוזלים
; ר ביוב, מחסום ותא-בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי מ  אחרים, לרבות א

 ״בעל חיים״ — לרבות עופות ודגים!

 1 דיני מדינת ישראל, נוםח חדש 9, עמי 256.

 >$וב •ן-חתיןניו! 2714, ט׳׳ו בתמוז תשל״א, 8.7.1971



 ״בעל נכס״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכם, 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 ו
 ״המועצה״ — המועצה המקומית תל־מונד, לרבות הועדה למילוי תפקידי המועצה המקומית

 תל־מונד;
 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה ז

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אס 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 העוקד, בבית־הבד אחרי הוצאת

 השמן?
 ״מחזיק״ —אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט

 אדם הגד בבית מלון או בפנסיון ?
 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזר
 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 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 תבדואן ן
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא ־בקרה.

 י 2. ״מפגע״— כל אחד מאלה:

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

 ציבורית!

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

 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשגב, 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 במין עצמו או בבנין סמוך;
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 (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 1

 (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
ו שהוקמו ללא  לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנ
, או שלא לפי תנאי ההיתר,  היתד לפי חוק התכנון והבניה, תשב׳יה—1965 2

. י  ושהם, לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם,- . י

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

ן או  (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בני
 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 התבדואן, 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!

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

 גוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם ז

 (13) מחבר או חיבור לקוי של ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או אסלה
 או של צינור או מחסום במיתקן תברואה 1

 (14) שימוש בציגור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל
 אחד דדך צינור גשם ?

 (15) ציגור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין, או בעקיפין, אל ביב, ^
|  צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים i ץ

 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת
ן סמוך! י ן או בבנ  התברואן, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבני

 (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, תלקי רכב, זבל,
 נוצות או פסולת אחרת שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק

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

 לבריאות, לדעת התברואן ז

 ., תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (19) תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכת ובין לתכלית
 אחרת, אשר, לדעת התברואן, אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות«

 (20) ניקוי, ניעור או הביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,
 בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת ד,תברואן>

 (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 הגוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית
 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק

 לבריאות, לדעת התברואן ז
 (23) החזקת בעל־חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת

; אן  התברו
ה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים  (24) מבנ

 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם;

 (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת׳ לדעת התברואן, שעלול לשמש
לת;  להצטברות אשפה או פסו

 (26) עצים׳ «זיחי4 שיחי צבר או אחרים אשר ענפיהם בולטים או
 מתפשטים •לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעובדים ושבים 5

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

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים׳ או הפרעה
נה אחרת;  כל שהיא. להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית או מבחי
 (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 בן אם נדרשה לכך על ידי מפקח באמור, מקום שישמש לאיסוף

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

ן זריחת החמה ובין שקיעתה  4. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי
 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
ן המועצה, וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתוקן  את החפירה על חשבו
עצה; מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק  על ידיו על חשבון המו
 בנכם, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.
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 5. (א) על אף האמור בכל חוזח 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 לכד על ידי התבדואז, לסלק את המפגע.

 (ב) מפגע אשר, 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 הנכס בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכס נעדר מן
 הארץ או אם אי־אפשר למצאו או את בא־כוחו, חייב המחזיק בנכס, לאחד 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.

 אחריות לפילי?
 מפגע

 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.

 הודעה לפילו?
 מפגע

 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.

 פילי? מפגע
 על־ייי המועצה

 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 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 שגצטברו ולפרק את בית-הכםא 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.

 החלפת
 התכרואו

 הצגת העת?
 מחו? העזר

 שמירה על
 ג?יין פגגפ

 פידידיפ
 לעוגדיפ
 ארעייפ

 כלי זבל
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 13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לברות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום גיי י־י
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן,

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

 14. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום, הוצאי! »י
 והוא רשאי להעבירו אל הבור, אם יש בור םמוד לאורווה, אראל 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, וברחו!, צינויומ 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 החברואן.

 16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו טפייונ הויעילז
 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 הגכס שבו היא דגה,
 או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הגפוצים 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

 הנכם, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה: עפייוהוטונשיו
 (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;
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 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שבדי זכוכית או חרם, מסמרים,
 חומד 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
; א י  או פסולת מזון כל שה

ם;  (10) רחץ רכב ברשות הרבי
;  (11) נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה

ב;  (12) האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחו

ב;  (13) חלב בהמת-בית ברחו

 (14) שחט בעל •חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות
, ; ה נ ב על גג מ .  או

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

נו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה  די
 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 אהרי הרשעתו בדין.

נד (תברואה), תשכ״ה—1965 3 — בטל.  18. חוק עזר לתל־מו

נד (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״א—  19. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מו
 1971״.

ר ל ז נ ה ג ש  נתאשר. מ
 י׳ באייר תשל״א (5 במאי 1971) יושב ראש הועדה למילוי תפקידי

ד נ ) המועצה המקומית תל־מו 8 5 8 0 1 מ 2 ח ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 3 ק״ת 1695, תשב״ז־,, עמ׳ 501ג.
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 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




