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 חוק הגנת הדייר, תשי״ד-954 ן
 תקנות בדבר דמי השכירות בבתי עסק

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 17 ו־18 לחוק הגנת הדייר, תשי״ד—1954 י, מתקינה
 הממשלה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק — שיעורי מקסימום והפחתות),

(להלן — התקנות העיקריות), בתקנה 2(5), במקום ״בקיום כינוסים, ׳ 2  תשל״א—1971
 מופעי בידור ושמחות משפחתיות״ יבוא ״בקיום מופעי בידור ושמחות משפחתיות״.

 מחיית מיהי 2. תחילתן של תקנות אלה היא מיום תחילתן של התקנות העיקריות.

 השפ י 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות בבתי עסק — שיעורי מקסי
 מום והפחתות) (תיקון), תשל״א—1971״.

ן ו נ ר א ל א כ י  י י״ד בתמוז תשל״א (7 ביולי 1971) מ
מ 702100) מזכיר הממשלה ח ) 

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 92; תשל״א, עמ׳ 96,

 2 ק״ת תשל״א, עמ׳ 832.

 חוק הניסוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-968ו
 תקנות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה: , ולאחר התייעצות בשר הבריאות, אני מתקי  תשכ״ח—1968 ג

 הופ־ת 1. אחרי תקנה 19א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

ה 19s תשט״ז—1956 2 (להלן — התקנות העיקריות)יבוא, : נ ' י  מ

 ״יי״נ»י» 19ב. (א) דרגת נכות לרגל פגימה ביד שמאל של איטר יד ימין תיקבע
 של איטר , .

 כאילו היתד. הפגימה לפי המבחנים ביד ימין ופגימה ביד ימין כאילו
 היתה הפגימה לפי המבחנים ביד שמאל.

 (ב) היו שתי הידיים שוות־כוח, לא תחול ההוראה שבתקנת
 משנה (א).״

 תיקון ״י,״•! 20 2. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום ״מתאריך מוקדם מזה״ יבוא ״מתאריך

 מוקדם מזה ויכולה, בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה
 מתאריך מאוחר יותר״.

» 3. בתקנה 43 לתקנות העיקריות — ה נ ק  תיקון ת

 (1) בתקנת משנה (א), אחרי ״הוצאות כלכלה ולינה״ יבוא ״בשיעורים המשתלמים
 לעובד המדינה בדרגה ט׳ בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות

; ה״ נ י  המד

 1 ס״ח תשב״ח, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 864; ק״ת תש״?,, עמ׳ 1536.

 1404 קונץ התקנות 2719, כ״ט בתמוז תשל״א, 22.7.1971



א: בו  (2) במקום תקנת משנה (ב) י

 ״(ב) בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד
־פגיעה מקסימליים ליום לכל שעת ני מדמי  השכר אך לא יותר מהחלק השמי
 עבודה שהפסיד הנפגע, ובלבד שסך כל התשלום בעד יום אחד לא יעלה על

״;  דמי הפגיעה המקסימליים ליום עבודה.

 (3) תקנת משנה (ג) — בטלה.

א: ,׳. מיקיוהונמפו* בו  4. בפרק השני לחלק ב׳ לתוספת לתקנות העיקריות, אחרי פרט 3 י

גד כלבת״.  ״4. .הופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נ

 5. תחילתה של תקנה 3 ביום א׳ בתשרי תשל״א (1 באוקטובר 1970). יןיוילוז.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ה«מ
 (תיקון), תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 נקודת הסמכויות בענץ היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 צו בדבר יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

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

 1. בסעיף 1 (2) לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב—1962 ־, י!יקמ פעי!»!
א: בו  אחרי פרט (ה) י

 ״(ו) מזומנים ובלבד שנמכרו אחרי ז׳ בסיון תשל״א (31 במאי 1971) וערך
 המשלוח לא יהיה פחות —

— מ־500 דולר של ארה״ב של אמריקה; ד ו  (1) לגבי בגדי ע

 (2.) לגבי סחורות אחרות — מ־200 דולר של ארה״ב של אמריקה.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד) (תיקון מס׳ 4<׳ השט
 תשל״א—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  ז׳ בתמוז תשל״א (30 ביוני 1971) פ
) שר המסחר והתעשיה ד 4 0 5 0 מ 7 ח ) 

 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 37; ס״ח תשי״ב, עמ׳ 120.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1901; תשב״ז, עמ׳ 1901; עמ׳ 2408 ;

 חשכ׳׳ח, עמ׳ 94; תש״ל, 1471; תשל״א, עמ׳ 287.

 י״א בתמוז תשל״א (4 ביולי 1971)
 (חמ 750301)

 קובץ התקנות 2719, כ״ט בתמוז וזשל״א, 22.7.1971 1405



9 ן 6 8 -  חוק רישוי עסקים, חשכ״ ח
 צו בדבר עסקים טעוני רישוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח—1968 י, ובהתייעצות עם
ר: . י מצווה לאמו  שר הבריאות ושר החקלאות, אנ

, במקום פריט 167 י רישוי), תשכ״ז—1967 2 נ  1. בצו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעו
א: י . . . בו  י

 ״167 בשר, דגים, עופות, ומוצריהם — הובלתם 10״.

י רישוי) (תיקון מס׳ 3), נ  2. לצו זה ייקרא ״צו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעו
 תשל״א—1971״.

ג ר ו ף ב ס ו  ט׳ בתמוז תשל״א (2 ביולי 1971) י י
ר הפגים ) ש ד 6 5 0 5 מ 1 ח ) 

 1 ס״וו 537; תשכ״ח, עמ׳ 204.

 2 ק״ו! 2036, תשכ״ז, עמ׳ 2317.

 חוק הביסוח הלאומי [נוסח משולב], תשב׳׳ ח-1968
 צו בדבר החלפת לוח ג׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—11968
ר: י מצווה לאמו  בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אנ

א: בו  1. במקום לוח ג׳ לחוק י

 ״לוח ג׳
 (סעיף 16)

 קצבת זקנה - קצבת יסוד חדשית
 פרט מםפר וזתלויים לירית

 1 ללא תלויים 25.98
38.97 1. 2 
49.36 2 3 
58.88 3 4 

 5 4 או יותר 68.41״

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

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח גי), תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י״ג בתמוז תשל״א (6 ביולי 1971) י
 >חמ 750340) שר העבודה

 1 ס׳׳ח תשה״ח, עמ׳ 108; ק״ת 2501, תש״ל, עמי 2046.

 קיבץ מתקנות 2719, כ״ט בתמוז תשל״א, 22.7.1971



 חוק המסוח הלאומ• [מסח משולב], תשכ״ח-968ו

 צו בדבר החלפת לוח ד׳

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הביטוח:הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968 י1
ר: י מצווה לאמו  בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אנ

א: בו  1. במקום לוח ד׳ לחוק י

 ״את ד׳
 (סעיף 23)

 ממלאות יסוד לשאירים

 גימלה בלירות

 קצבה תדשית . מענק

 1 אלמנה שהיא בת חמישים ומעלה 25.98

 2 אלמנה שהיא בת ארבעים ומעלה ועוד אינה בת
 חמישים 19.48

 3 • אלמנה שערב פטירתו של המבוטח לא היתד.
ן היא  מסוגלת לכלכל עצמה מעבודה, כל זמן שאי

נה בת חמישים -25.98  מסוגלת כאמור, אף אם אי

 4 אלמנה שעמה ילדים, יהא גילה אשר יהא כל זמן ••
 שהילדים עמה 25.98

 ותוספת ילדים —

 (1) לילד אחד 12.99
י ילדים 23.38  (2) לשנ

 (3) לשלושה ילדים ויותר 32.90

 5 אלמנה שעוד אינה בת ארבעים ואינה זכאית
 לקצבה, או שפקעה זכותה לקצבה מכוח האמור

 בפרטים 3 או 4 623.52

 6 אלמו 25.98

 7 אלמן שעמו ילדים, כל זמן שהילדים עמו, בנוסף
 לקצבתו,

 תוספת ילדים לפי פרט 4

 8 אלמנה או אלמן שחזרו ונישאו 623.52

 ס׳׳זז תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״א, עמ׳ 128; ק״ת תש״ל, עמ׳ 2006.

 קובץ התקנות 2719, ב״ט בתמוז תשל״א, 22.7,1971



 גימיד, ביירות

 קצבה חדשית מענק

 9 ילדים שהגיח אחריו המבוטח ואין אלמנה או אלמן
 זכאים לקבל בשבילם תוספת לפי פרטים 4 או 7 —

 (1) לילד אחד 25.98

י ילדים 38.97  (2) לשנ

 (3) לשלושה ילדים 49.36

 (4) לארבעה ילדים ויותר 58.88

 10 גבול כל סכומי היסוד שישולמו בזכות מבוטח אחד
 לפי לוח זה, לכל היותר —

 (1) אם הוגדלה הקצבה לפי סעיף 24 88.32

 (2) אם לא הוגדלה הקצבה כאמור 58.88״

 ״״״יה 2. תחילתו של צו זה היא ביום ד בניסן תשל״א (1 באפריל 1971); ותחולתם של
8 היא עד יום י״ד בתמוז תשל״א (7 ביולי 1971). ־  פרטים 5 ו

 הש° 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ד׳), תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י״ג בתמוז תשל״א (6 ביולי 1971) י
) שד העבודה ד 5 0 3 4 מ 0 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי [גוסח משולב], תשב״ח-968ן

 צו בדבר החלפת לוח ו׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 94 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—1968
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

א: בו  החי־ת 1. במקום לוח ו׳ לחוק י
 לווו ו׳

 ״אח ו׳
 (סעיף 94)

 מענק לידה
 מספר הילדים שנולדו לירות

 1 ילד אחד 340
י ילדים שנולדו חיים בלידה אחת 800  2 שנ

 3 שלושה ילדימ שנולדו חיים בלידה אחת 1,140״

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108; תשכ״ט, עמ׳ 206.

 1408 קובץ התקנות 2719, כ״ט בתמוז תשל״א, 22.7.1971



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

 ׳3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ר), תשל״א—1971״.

 י!״ג בתמוז תשל״א (6 ביולי 1971) י ו ס ף א ל מ ו ג י
) י שר ׳העבודה 7 5 0 3 6 מ 6 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-968ו

 צו בדבר החלפת לוח ח׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח
 1968./ בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור

א: בו  1, במקום לוח ח׳ לחוק י

 ״לוח ח׳
 (סעיף 109)

 קצבת משפחה לחודש

 פרט הילד !?יירוה

כאי לפי סעיף 105(2)) 17.50 לז ) שי  1 השלי

 2 הרביעי 20.00

 3 החמישי 20.00

 4 הששי 17.50

 5 השביעי 17.50

 6 כל ילד נוסף מעל לשביעי 17.50״

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

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ח׳), תשל״א—1971״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  י״ג בתמוז תשל״א (6 ביולי 1971) י
< שר העבודה 7 5 0 3 6 מ 5 ז ז ) 

 1 ס״וו תשכ״ח, עמי 108; תש״ל, עמ׳ 134.

 קובץ התקנות 2719, ק׳׳ט בתמוז תשל״א, 22.7.1971



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, משיי׳ח-1957

 צו בדבר זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותיה,
ר:  תשי״ח—1957 / אני מצווה לאמו

 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן
 שירותים לתיירים), תשכ״ז—1967 2 (להלן — הצו העיקרי) —

א: בו  (1) אחרי הגדרת ״עסק״ י
ת מסחר״ — מקום שבו מוכרים, מספקים או נותנים טובין לצרכן, י ב ״  ״

״  לרבות בתי קפה, בתי אוכל ומסעדות;

 (2) במקום הגדרת ״סמל תיירים״ יבוא:
 ״ ״סמל תיירים״ — סימן בצורה שנקבעה בתוספת לסוגי עסקים.״

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי —
 (1) אחרי ״אישור״ יבוא ״או חידושו״, והאמור בסעיף יסומן כסעיף קטן (א);

א: בו ) י א ) ן ט  (2) אחרי סעיף ק
 ״(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א) רשאי המנהל לפטור בעלי עסקים,

 כולם או מקצתם, מחובת הגשת בקשה בכתב.״

א: בו  3. האמור בסעיף 3 לצו העיקרי יסומן כסעיף קטן (א) ואחריו י
 ״(ב) תקפו של אישור הוא עד יום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.״

א: בו  4. אחרי סעיף 3 לצו העיקרי י
ו לפי סעיף 3 לבתי מסחר  ״כיטול פמליט 3א. החלטות, אישורים וסמלי תיירים שניתנ

י לפני יום תחילתו של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים ח פ " מ  י*,
 למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים) (תיקון), תשל״א—1971, בטלים
 מיום כ״ד באב תשל״א (15 באוגוסט 1971) (להלן — התאריך הקובע).״

 5. בסעיף 7(1) לצו העיקרי, אחרי ״לתת אישור״ יבוא ״לחדשו״.

 6. בסעיף 10 לצו העיקרי, אחרי ״לסעיפים״ יבוא ״3א״.

 7. בסעיף 11 לצו העיקרי, בסופו יבוא ״ולא בוטל״.

 8. סעיף 15 לצו העיקרי — בטל.

 9. תחילתו של צו זה בתום שבעה ימים מיום פרסומו ברשומות.

 10. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים למכירת טובין
), תשל״א—1971״. ן ירים)(תיקו  ומתן שירותים לתי

 1 ס״ה תשי׳׳וו, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1158.
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 תוספת

 (2) דוגמה של סמל תיירים לבתי מסחר
 שתקפו מיום כ״ד באב תשל״א (15

 באוגוסט 1971)

 (סעיף 1)
 (1) דוגמה של סמל תיירים לבתי עסק שאינם

 בתי מסחר: . י
 סמל זה ישמש גם לבתי מסחר עד יום כ״ד

 באב תשל״א (15 באוגוסט 1971)

L I S T E D BY 
T H E MINISTRY 

OF T O U R I S M 

 . הדמויות בסמל יהיו בצבע שחור
 עם מילוי בצבע כתום וירוק־זית, על
 רקע לבן, וצבע האותיות יהיה לבן

 על רקע כתום.

 צבע הסמל יהיה לבן על רקע. אדום, וצבע
 חותם משרד התיירות יהיה כחול.

ש ה ק ו ל  מ
ד התיירות ש . . 

 כ״ו בתמוז תשל״א (19 ביולי 1971)
 (חמ 741027)

י מ ו ק ן מ ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לשדרות בדבר רחצה בבריכות שחיה

, וסעיף 6 לחוק הסדרת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה נה המועצה המקומית שדרות חוק עזר ז , מתקי  מקומות רחצה, תשכ״ד—21964

 1. בחוק עזר זה —
 ״שטה הבריכות״ — בריכות השחיה הנמצאות בתחום המועצה, לרבות השטח, המבנים

;  והמיתקנים המיועדים לשמ^ז את הבריכה ואת המתרחצים בה
ת;  ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרו

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
; , כולן או מקצתן ה ז ר ז  ע

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

 2 פ״וו 434, תשכ״ד, עמי 172.

 קובץ מתלונות 2719, כ״ט בתמוז תשל״א, 22.7.1971



 ״מפקח״ ו־״עוזר למפקח״ — אדם שמינהו ראש המועצה להיות מפקח או עוזר למפקח
 בשטח הבריכות;

 ״מפגע״ — כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם;
 ״מציל״ — מציל אחראי, מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה
, אשר ראש המועצה מינהו  (מצילים סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ״ו—1965 3

;  בכתב
; ה  ״ילד״ — ילד או ילדה פחות מגיל 9 שנים, זולת אם נאמר אחרת בחוק עזר ז

 ״בעל חיים״ — לרבות בקר, כבשים, עזים, סוסים, חמורים, עופות בית, חתולים וקופים,
 ולמעט כלבים המשמשים להולכת עיוור;

 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה, למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה
, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים בידי אדם 5  13 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961

; דו  לצורך מילוי תפקי
 ״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב׳ לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל למעט עגלת ילדים ועגלת

 נכים.

 2. (א) לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה, לרבות כובע
 ים לגבי נשים וילדות.

יחדה לכך  (ב) לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכות, אלא במקומות שי
 המועצה.

 3גי יחצה
 והנבלות

 לבישת כנדי8
 ו8שי«תפ

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות —
 (1) מקומות שבהם הרחצה אסורה;

 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או לבתי
וקות; נ  תי

 (3) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט.

 (ב) ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום, שקבעה המועצה על פי סעיף
, שעות רחצה ותנאים מיוחדים אחרים. א) )  קטן

 (ג) לא יימצא אדם בשטח הבריכות, לא יתרחץ, לא ישחק ולא יעסוק שם בספורט,
 שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב)• ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל 15

 המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האמורים כאמור.

עצה;  4. •לא יעסוק אדם כרוכל בשטח הבריכות, אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המו
 ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו או להתנותו וכן לכלול בו

 תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 5. לא יעמיד אדם בשטח הבריכות כסא מרגוע, אוהל או מחסה, אלא ברשות המפקח.

 6. (א) לא יקים אדם רעש בשטח הבריכות.

 (ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב,למנעם מהקמת רעש כאמור בסעיף
. א) )  קטן

 מקומות
 המיועדים

 לד1ו*ה

 .רויכלוו*

 העמית גפאות
 מרגוע ואהליפ

 מניעו! רעש

 3 ק״ת 1808, תשכ״ו, עמ׳ 463¡ ק״ת 2030, תשכ״ז, עמ׳ 2284.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 0 ק״ת 1128, תשכ״א, עמ׳ 1425¡ תש״ל, עמ׳ 699.
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, יפ, ל גמלי»י ע  7. י (א) לא יביא אדם,לשטח הבריכות — פרט למקום שייעדה לכך המועצה _ ב
, פ י ג ל כ ו ג ג  ד־יים. רכב או עגלה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור. ר

 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כלב המשמש לעזר להולכת עיוור, ובלבד שלא
 יוכנס לשטח המשמש לרחצה.

 8. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים ««« י
 לפיקוחו לעשות כאמור.

 (ב) לא יעשה צרכיו בשטח הבריכה, אלא במקומות שייחדה לכד המועצה.

ל ־ נ ו מ פ נ  9. (א) החליט המפקח. כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל, או בחלק מ
י י ת  ממנו, מחמת מצב הבריכות,יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט. ש

 (ב) לא יימצא אדם בבריכות, ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל 15 המסורים
.  לפיקוחו להימצא בבריכות, במקוםובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן(א)

 10. (א) ראש המועצה רשאי להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה, להחזיקו ולסגרן. מחנות הצלה .

 (ב) מי שקיבל אות אזהרה או הודאה ממציל או ממפקח למניעת סכנה לעצכ׳ו או
 לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והניקיון בשטח הבריכות,

 יציית להם.

 (ג) לא ישתמש אדם^ שאינו מציל או מפקח, בחגורות הצלה או במכשירים אחרים
 של תחנת הצלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, ולא ותן.

 כל אות הדומה לאותות הניתנים מאת מציל, אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.

 11. (א) לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקות או העוויות ואם באופן אחר, כנתון בסכניד, איפור לי,מא

 וכקורא לעזרה• צירויאדל*־־,

פ י • י י  (ב) לא ישחיה אדם, לא יצלול ולא יקפוץ באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע מ
 בגופו או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.

 12. לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהן איפור להשתמע,
> בחומר«»ה0 ת א ת ז י ש ע ! , ו ז ן ו ק י פ ם ל י י ו ם מ ד ה ל י  ולא יתיר למבוגר אן• ל

 13. לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה, לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו איפור לגמפ
?  בשטח הבריכות על ידי המועצה או על פי הוראותיה ולא יתיר למבוגר או לילד המ6ורים ״

 לפיקוחו לעשות כן.

 14. תמורת כניסה לשטח בריכת השחיה והשימוש במיתקניה או השכרת בגדים וכובע אניות
 ים ישלם אדם אגרה כמפורט בתוספת, בין לכניסה חד פעמית ובין לכניסה לעונה שלמה.

 15. (א) המפקח רשאי — • פמ־ויות
ח ? 8 מ  (1) להוציא משטח הבריכות כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעל חיים, עגלה, ה

 דוכן מכירה, מכשיר ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או בטחונם
 של המתרחצים שמשתמשים בו בניגוד להוראות חוק עזר זה;

 (2) להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות כדי לגלות עבירה על הודאות
 חוק עזר זה;

 (3) למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע במחלה מידבקת;

 (4) לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הודאות חוק עזר זה.
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 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 «י"ייי 16. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות.

 מי׳ייי• 17. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר.

 דשם 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (רחצה בבריכות שחיה), תשל״א—971!״,

 תוספת
 (סעיף 14)

 האגרה בלירות

 דמי כניסה —
 לילדים (מגיל 2 שנים ועד 14) 0.50

 למבוגרים —.1
 לחיילים ולנכים 0.75

 לתלמידי בתי ספר וגני ילדים הבאים
 בלוויית מוריהם פטור

 השכרת כובע 0.50

 השכרת בגד ים —.1

 כרטיס לעונה שלמה —

 לראש המשפחה —.30

 לאשת ראש המשפחה —.25

 לכל אחד מילדיו —.15

ח ר פ ן י ת נ ו ה  נתאשר. י
 ז׳ בםיון תשל״א (31 במאי 1971) ראש המועצה המקומית שדרות

 (חמ 856818)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

\ 
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 הודפס ע״י המדפיס• הממשלתי, ירושלים
1414 

 המתיר 36 אגורות


