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- 969 ו ט ״ כ ש  חוק המקרקעין, ת

ת רישום ו ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 149 ו־168 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—1969 י, וכאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ׳!ו!י6ה הג־וד 18 1, במקום תקנה 18 לתקנות המקרקעין (אגרות), תש׳יל—1970 2 (להלן — התקנות

 העיקריות), יבוא:

 ׳עיייגיין חייו 18. (א) אישר המנהל הכללי של משרד החוץ, כי מדינת חוץ פלונית
 היא צד לאמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים מיום 18 באפריל 31961, .

 ונוהגת כלפי ישראל בהתאם להוראות האמנה האמורה, תהיה אותה
 מדינת חוץ פטורה מכל אגרה בעד רישום בשמה של עסקה במקרקעין
 המשמשים, או המיועדים לשמש, משרד לנציגות הדיפלומטית של מדינת

 החוץ או מקום מגורים לראש הנציגות. (

 (ב) המנהל הכללי רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של
 משרד החוץ, לפטור מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), כולה או מקצתה,
 מדינת חוץ שאינה צד לאמנה האמורה, או לדחות תשלומה, אם אותה

 מדינה גומלת כך לישראל.

 (ג) המנהל הכללי רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד
 החוץ, לפטור מאגרה, כולה או מקצתה, רישום עסקה במקרקעין על שם
 מדינת חוץ, או לדחות תשלומה, בין אם אותה מדינה היא צד לאמנת
 וינה ובין אם אינה צד לה, ובלבד שהיא גומלת כך לישראל ונתמלא

 אחד התנאים האלה:
 (1) המקרקעין משמשים, או מיועדים לשמש, מקום מגוריט
 לחברי הסגל הדיפלומטי, או משרד או מקום מגורים לנציגות

 הקונסולרית של מדינת החוץ והסגל שלה;
 (2) המקרקעין והכנסותיהם מיועדים לצרכי דת, תרבות,

 חינוך, מדע או טיפול רפואי.״

 תקנה 22 לתקנות העיקריות תסומן ״(א)״ ואחריה יבוא: ^

 ״(ב) בעד רישום חכירה או חכירת משנה שערב תחילתן של תקנות אלה
 (בתקנה זו — יום התחילה) חל על רישומן סעיף 3(ט) של התוספת לתקנות
 המקרקעין(אגרות), תשכ״ו—1966*, תהא האגרה 40 לירות, ובלבד שהרישום
 יבוצע לפני יום י״א בטבת תשל״ז (1 בינואר 1977) והוכח להנחת דעתו של
 מפקח, כי ההשקעה בוצעה לפני יום התחילה וכי הרישום לא בוצע לפני כן

 מסיבות שלחוכר לא היתד! שליטה עליהן.״

 סייח תשכ״פ, זנמ' 254.
ת תש׳יי, עמי 1050; תשל״א, עמי 1133. ״  2 ק

י ז!מבד. 49ד, כדך 22, עמי 2. נ ת  3 כ

 * ק״ר1 תשכ״ו, «מי 1864.

ד 22 2• מ ן ת ו ן י  ת

ס חשל״ב, 27.1.1972 ב ס ת 2800, י״א ב ו ג ק ת  586 קובץ ה



ח 5 ?  3. ־ אחרי תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא: י ״י",״ מ
א נ 27א. שום דבר האמור בפרק זה לא יתפרש כמעניק פטור מאגרה בעד מ י י ס  ״

 יי"""'0 קבלת נסחים מרישום או בעד עיון.״

ט »  4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון), תשלי׳ב—1972״. ה

א ר י פ ב ש׳ ש ק ע  כ״ה בטבת תשל״ב (12 בינואר 1972) י
) שר המשפטים ד 0 1 4 מ 5 ח : ) 

 פקודת האגודות השיתופיות
ות פי תו ת השי ו ד ו ג א ת ה ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות1
 אלה:

«ל« תל,נה *  1. במקום תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות 2 (להלן — התקנות העיקריות) ה
 יבוא:

 ״״׳?י! ״י.״* 4. (א) אגודה רשאית לתקן את תקנותיה,
 י י"""7 (ב) תיקון התקנות יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית

 לפי התנאים שלהלן:
 (1) נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים
 מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים
 כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה
 ימים ולא יאוחד משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית

 הראשונה;
 (2) הצביע בעד התיקון רוב של שלושת רבעים מהמצביעים

 מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר;
 (3) בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה הופיע .

 סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית
 נדחית — צויין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה

 להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו.

 (ג) אישר הרשם מראש בכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשה
 לו מאת הועד, יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים
 מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד
 שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חדשים
 לאחר האריך אישור הרשם, אולם אם האסיפה הכללית תכנים שינויים
 בהצעת התיקון שאישר הרשם כאמור, יהא דרוש לקבלתה רוב של

 . שלושה רבעים מהקולות שניתנו בהצבעה.

 (ד) בקשה לרישום תיקון לתקנות תיחתם בידי שניים מחברי
 הועד או, בהסכמת הרשם אם ראה טעפ מיוחד לכך, בידי היושב ראש
 והמזכיר של האסיפה הכללית, והיא תומצא לרשם או לאגודה שבאמ
 צעותה יש להעביר את הבקשה לרשם על־פי תקנה 15א(א), לפי הענין,

ד אי, עמי 336. י  1 הו?י »׳׳>•, ג

.2!51 '»9 , י ״ ש ת ת ״  2 ?״ר 1934, תזה׳ כ, זנמ׳ 57; חשכ״יז, עסי 82-1; משכ״ע, עי.' 152; ק

בץ !)וזקנות 2800, י׳׳א בשבט !זשי״ב, 27.1,1972 587  קו



 תוך מאה ושמונים יום מיום קבלת החלטת האסיפה הכללית בדבר
 התיקון בתקנות, ויצורפו לה מסמכים אלה:

 (1) תצהיר חתום בידי מגישי הבקשה שבו נאמר כי קויימו
 הוראות תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, והוראות

 תקנות האגודה לגבי קבלת החלטה בדבר תיקון התקנות;
 (2) נוסת ההחלטה של האסיפה הכללית בדבר תיקון

 התקנות כשהוא חתום בידי מגישי הבקשה;
 (3) נוסח התיקון המבוקש בתקנות האגודה, מודפס בצורת
 סבלה המראה את התקנה המקורית ואת התקנה המתוקנת.
 (ה) תוקף התיקון בתקנות האגודה מיום הרישום על ידי הרשם.

 (ו) אם לא נקבע אחרת באסיפה הכללית יהיו מגישי הבקשה
 האמורה בתקנת משנה (ד), או מי שהם מינוהו לכך בכתב, רשאים
 על פי דרישת הרשם להכניס בנוסח התיקון לתקנות האגודה שינויי

 נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות הענין.״ .

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות (תיקון), תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו י  כ״ב בטבת תשל״ב (9 בינואר 1972) •

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חשי״ט-1959 [נזסח משולב]
ו ת י י ח מ ר ל כ ת ש ה ל ל ג ו ס ו מ מ א ם כ ד ת א ר כ ה ם ל י ל ל ר כ ב ד ת ג ו נ ק  ת

ה י ח ה כדי מ ס נ כ ת ה ר כ ה ל  ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959

 [נוסח משולב]!, אני מתקין תקגוח אלה:

 1. במקום תקנה 2 לתקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו
 ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי״ג—1953 2, יבוא:

י 2. סכום הכנסה חדשית המספיק למחייתו של אדם והתלויים בו הוא י  ־

ה סך הכל של הכנסות שיש לו ולתלויים בו והוא אינו פחות — י ״  מ

 (1) לגבי נכה שיש לו בן משפתה שהוא ילד — מ־60%
 מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת מש
 כורתו היא ״ח״ של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא

 כמספר בני המשפחה של הנכה;
 (2) לגבי נכה שאין לו בן משפחה שהוא ילד — מ־55%

 מסך כל המשכורת כאמור.״

 2. תחילת תקפן של תקנות אלה היא ביום ט״ו בתמוז תשל״א (8 ביולי 1971).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר
 למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה). (תיקון), תשל״ב—1972״.

ה ל י י 1 ש  י״ג בטבת תשל״ב (31 בדצמבר 1971) מ
) שר הבטחון ן 3 1 0  >חמ 6

״א, עמי 125.  1 טיח תשי״ט, עמי 276; משי

 2 ק״ ת תשי״ג, עמי 1295; תשב״ו, עט׳ 206.

27.1.1972 , ״ב ת 2800, י״א בשבט תשי ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת בתי הדואר
ן ו ד שירותי טלפ ע ם ב י מ ו ל ש ת ת מ ו ח נ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ד לפקודת בתי הדואר ג

ת ה־ןנה 2 ־ ל ה ן לפ>• ה ו פ ל  1. : במקום תקנה 2 לתקנות בתי הדואר (הנהות מתשלומים בעד שירותי ט
 סעיף 3 לפקודה), תשל״א—1971 ־, יבוא:

 יעי״י 2. מנוי שהמציא למנהל תעודה מאת אגף השיקום של משרד הבטחון,
 ,"^״1,״״״ או מהרשות המוסמכת לצורך חוק נכי' המלחמה בנאצים, תשי׳׳ד—1954 נ,

£ המעידה על עוורונו, ישלם — י צ א  ״

 (1) בעד השירותים של התקנת טלפון, העתקתו למרחק
 העולה על 100 מטר בקו אווירי והשימוש בו — 50%

 מהתעריף לאותו שירות;
 (2) בעד שיחות מקומיות המתנהלות מכל קו מרכזי בתקופת
 החשבון של שני חדשים — דמי השיחות ־שמעל ל־650

 במספר.״

ם ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (הנחות מתשלומים בעד שירותי טלפון ה
 לפי סעיף 3 לפקודה)(תיקון), תשל״ב—1972״.

 ג׳ בשבט תשל״ב (19 בינואר 1972)
 >חט 76000)

ד בי, פרק קט״ו, עמי 1155; 0״ח תשכ״ה, עמי 234. י , כ ״ קי «  1 חו

 2 ק״ת 2666, תשל״א, עמי 558; 2737, תשל־א, עמ׳ 1574.

 3 סייח תשי״ד, 8מ׳ 76; תמכ״ט, ע«׳ 152,

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

ת בעלי־ חיים, 1945 א ח  פקודת מ
ם י י פ ל ט ה ה ו פ ת ה ל ח ת מ ע י נ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־20 לפקודת בעלי־חיים, 1945 1
 תקנות אלה:

מ י!י,־ה 10 ? י , בתקנה 10, ת  1. בתקנות מחלות בעלי־תייס (מחלת הפה והטלפיים), תש״ ד—21959
 בטור שיעורי האגרה, במקום ״1.50״ יבוא ״1.85״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מתלות בעלי־חיים (מחלת הפה והטלפיים) (תיקון), ישס
 תשל״ב—1972״.

 ט״ז בטבת תשל״ב (3 בינואר 1972) ח י י ם ג ב ת י
 >חמ 73826< שד החקלאות

ר 1945, תוס׳ 1, עמי 155. ״  1 ן

ת תש״ד, עמי 227; וזשכ״ד, עמי 957¡ תשכ״ו, עמ׳ 2273; תשכ״ז, עמי 466. ״  2 ק

589 27.1,1972 , ת 2800, י׳׳א כשבנו תשל״ג ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק הטיס, 1927

ס י נות לעובדי ט ו ת בדבר רשי ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 1927 •י, אני
 מתקין תקנות אלה:

 !*יתיז י•?״ *•* 1. בתקנה 84 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—1956 2 (להלן —
 התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״או רכש, לדעת השר, נסיון מספיק במכונאות
 טיס בכלי טיס כאמור״ יבוא ״ורכש, לדעת השר, נסיון מספיק בתפקידיו של

 טכנאי טיס בכלי טיס כאמור״;

 (2) במקום תקנת משנה(ב) יבוא:

 ״(ב) נחת כלי טיס מחוץ לישראל שלא למטרת העלאה או הורדה של
 נוסעים או מטען אווירי, זכאי טכנאי טיס לאשר כי כלי הטיס כשר להמשיך

 בטיסתו מאותו שדה אם —

 (1) נתגלה בכלי הטיס פגם המשפיע על כושר טיסתו והוא תוקן

 בידי טכנאי לבדק כלי טיס, בעל רשיון מתאים ותקף, עם הגדרים

 מתאימים, שניתן מאת מדינה־חברה, המועסק על־ידי חברת־תעופה

 שאישר אותה השר לענין זה, וטכנאי זה אישר בחתימתו כי כלי הטיס

 כשר לטיסה; או

 (2) לא נתגלה בכלי הטיס כל פגם המשפיע על כושר טיסתו ולא

 תוקנה בכלי הטיס מערכת כלשהי המשפיעה על בטיחות הטיסה.״

 ״*״ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ס ר ן פ ו ע מ  א׳ בשבט תשל״ב(17 בינואר 1972< ש
) שר התחבורה י 5 5 2  >חמ 4

ו גי, עמי 2551; ם״וז 33, תש״י, עמ׳ גל י  1 חזקי א״י, כ

 2 ק״ת 615, חשט״ז, עמ׳ 913¡ תשל״א, ע&׳ 1276.

ת 2800, י״א בשבט תשל״ב, 27.1.1972 ו נ ק ת  590 קובץ ה



 פקודת הרוקחים
׳ח- 1957 ׳  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי

ם ת ק י ד ב ם ו י אי ם רפו י ר י ש כ ר רישום ת ב ד  צו ב

 בתוקף םמכויותי לפי סעיף 47(ו) לפקודת הרוקחים 1 (להלן — הפקודה) וסעיפים
, ובתוקף שאד 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957־ 3 ־  5, 15, 38 ו

 הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין ומצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 13 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים), החל*״ סעי!> 3!
, יבוא;  תשכ״ה—31964

 ״*5יי־1 13. בעד תעודת בדיקת איכות של תכשיר רפואי או של אצווה של
ת תכשיר רפואי שנועדו לשמש, להנחת דעתו של המנהל, ברפואה וטרינרית, ו נ * ' י י  מ

 ישולמו 30% מהאגרות שנקבעו בתוספת השניה.״

פ ״  2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים) (תיקון), י
. ״ 1 9 7 2 —  תשל״ ב

ב ו ט ־ ם ר ש ו ו כ ק י  ג׳ בטבת תשל׳׳ב (19 בינואר 1972) ו
) שר הבריאות י 4 ״  >י׳מ ״

קי א״י, כדך ב', ע0׳ 1102¡ ס״ח תשכ״ד, עמי 104.  1 חו

 2 ס״ת תשי״ח, עמי 24.

 8 ק׳׳ת תשכ׳׳ה, עט׳ 345; תשנ״זז, עמי 567, עמי 2749 ; תשכ״ט, עמי 328; תש׳׳ל, עם׳ 1456.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו
ו רת י מכ ש ו ב ר ייצור ד ב ד  צו ב

4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, 3 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו
, אני מצווה לאמור:  תשי׳יח—1957 ג

ו פעי!׳ 9 — תי?י  1. בסעיף 9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(ייצור דבש ומכירתו), תשכ״ט—21969

 (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא ״לרשיון הייצור״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:
 ״(ג) אדם שבתור שנת הכספים רוצה להעביר דבורים למקום רעיה אחר,

 לשם קבלת יבול ברדיה נוספת באותה שנה, יגיש בקשה לרשות המבצעת •
 לקבלת רשיון לכך ויצרף לבקשה אגרה של לירה אחת לכל דבורית שתועבר

 כאמור.

 (ד) אגרה בעד רשיון הניתן לפי סעיף זה תשולם לרשות המבצעת.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו) (תיקון השט
 מס׳ 2), תשל״ב—1972״.

 ו׳ בטבת תשל״ב (24 בדצמבר 1971) ח י י ם ג ב ת י
 שר החקלאות

 1 פ׳׳ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 2 ק״ת !237, תשכ״פ, עם׳ 1266; ק״ת 2386, תשכ״ס, דמי 1434.

ת 2800, י״א בשבט חשל׳׳ב, 27.1:1972 591 ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 פקודת העיריות
מ י ת תלת ב י ר תז ב ד ה ב מ ג ו ד ר ל ק עז ו  ח

 לפי סעיפים 242 ו־347 לפקודת העיריות!, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן:

 1, בחוק עזר זה —
 ״רשות מקומית״ — עיריה אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה;

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

 ״חזית בית״ — לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וכל קיר אתר.

 2, - לא יתלה אדם, לא יחזיק ולא ירשה לתלות או להחזיק, כבסים או כלי בית בחזית
 בית הפונה לאחד הרחובות הנמצא בתחום הרשות המקומית שעליהם הודיעה מועצת

 הרשות המקומית בהודעה ברשומות.

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

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל״ב—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ב בכסלו תשל״ב (30 בנובמבר 1971)
 (חני 765006)

( י דו י  הנ

ת ״ ל ר ת  איפו
י י : ם י י ס כ  נ
ימ  בימ כ^ז

ת י ב  ה

ז י ע נ ו  ע

ת ישראל, נוסח חדש, תשכ״ר, עמ׳ 197; ס״ח תשל״א, עמי 36. נ י י מד נ  1 די

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הישויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט-959ז

ק עזר למגדל בדבר היטל סעד ונופש ו ח  ״
, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית מגדל חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—21959

 עזר זה: .

 1. בסעיף 1 לחוק עזר למגדל (היטל סעד ונופש), תשכ״ז—1967 י־, במקום הגדרת
 ׳״מוסד׳ יבוא:

 ״״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה, אכסון בבונגלוס או
 באהלים וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה וכיוצא באלה, מסעדה,
 בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה, מועדון
 קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה, אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם

 השגת רווחים;״.
 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל (היטל סעד ונופש) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ר א י ל ל ש א ו מ  נתאשר. ש
 כ״ט בכסלו תשל״ב (17 בדצמבר 0971 ראש המועצה המקומית מגדל

 (חט 839303)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכיח, עמי 256. נ י ד  1 דיני מ

 ־ ס״ח 291, תשי״ט, עמי 215.

 3 ק״ ת חשכ״ז, עמי 1251.

ו פעי,׳ 1 קו  תי

ת 2800, י׳׳א בשבט תשל׳׳ב, 27.1,1972 ו נ ק ת  594 קובץ ל



 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר למודיעים בדבר הוצאת אשפה

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 9, 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה האזורית מודיעים חוק עזר זה:

גידימ ז  1. בחוק עזר זה — י

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מודיעים;

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

 ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה, וכן אדם שהמפקח
 העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
 נותנים הכנסה,. בין בזכותו הוא ובין ׳כבא כוח, כסוכן או כנאמן, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר

 נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;

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

 ״בנין״ — בית, מבנה, צריף, מחסן, צדיפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות
 הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורר

 אחר ולמעט בית מלאכה, אורווה או קרקע חקלאית;

 ״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכת ועובדים בו למעלה מארבעים
 אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסד וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים

 בו יתד עם האורווה;
 ״קרקע חקלאית״ — שטחים הדרושים, המשמשים או העשויים לשמש לייצור חקלאי,
 לעיבוד חקלאי או לגידול בעלי־חיים, לרבות שדה בור או מעובד, יער, חורשה, גינה או

 שטחים פתוחים;

 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר,
 פירות או ירקות ופםלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים

 לגרום לכלוך או איינקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין;
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה;

 ״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל.

ה ״״ו ו י י  2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח ־
 בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב
 הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב מאת

 המפקח ובתוך• הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
 ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.

 (ג) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חמרי בנין.

, גוסזז חדש 9, תשכ״ח, עמי 256. י מדיג ת ישראי נ  1 די

ת 2800, י״* בשבט תשל״ב, 37.1.1972 595 ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



,ע י ה בקי נ ש  א
 יזי,יאיי>

 הסברו! אשפה

 3, (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין בלי קיבול לזבל או לפסולת,
 לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או להחליפם באחרים, הכל לפי דרישה בכתב

 מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

 (ג) לא ישים אדם לתוד כלי קיבול, אשפה או המרי בנין.

 4, (א) המועצה תתקין כלי אשפה או כלי קיבול בקרקע חקלאית, בהתאם לשיקול
 דעתו של ראש המועצה.

 (ב) לא ישפוך או ישים אדם, אשפה או פסולת בקרקע חקלאית, אלא לתוך כלי
 אשפה או כלי קיבול שהותקנו כאמור.

 (ג) לא ישליד אדם ולא יזרוק, אשפה, או פסולת מכל סוג שהוא בקרקע חקלאית, ^
 גם אם לא הותקנו בה כלי אשפה או כלי קיבול על ידי המועצה, אלא לפי היתד מאת ¥

 ראש המועצה.

 (ד) לא ישרוף אדם אשפה, זבל או פסולת בקרקע חקלאית.

 5, (א) לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביי בשום דרך, אשפה, זבל או פסולת
 מבנין, מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 (ב) לא ישליך אדם, ולא יזרוק, אשפה,. זבל או פסולת מכל סוג שהוא בתחום
 המועצה אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.

 (ג) לא ישרוף אדם אשפה, זבל או פסולת מכל סוג שהוא בתחום המועצה אלא
 לפי היתר מאת ראש המועצה.

 6, (א) ראש המועצה רשאי לתת היתרים לפי סעיפים 4 או 5, לסרב לתתם, לבטלם,
 להתלותפ או לכלול בהם תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיפים 4 או 5 ייקבעו —
 (1) השעזת שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת;

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו או ישרפו אשפה, זבל או פסולת;

 (3) דרבי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלה ומבנם; >

 (4) תקופת ההיתר.

 7, (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח דשאים להיכנס לכל בנין,
" אורווה, בית מלאכה או קרקע חקלאית כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע 8 ע י 1 ־ י ה י ע י ־  י

 המפקח.

 (ב) בעל בנין, אורווה או בית מלאכה, או המחזיק בהם, יאפשר לפועלי המועצה
 לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה, זבל או

 פסולת ללא הפרעה.

* ה־־־י,י׳ 8, (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק, ו י ו ־ *  ־

 אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 מוזז היי1י

סה י  זגוון כנ
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 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי סעיפים 2 או 3, רשאי
 ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

ת ו ע ד ו ת ה י י פ  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ט
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים, **ר לידי בל 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 הנכם שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים

 בתחום המועצה שאחד מהם לפתות הוא בשפה העברית.

ו  10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות, ואם עבר עי־שי
 על הוראות סעיפים 2 או 3, וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 8(ב) והיתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו, ואם עבר על הוראות.
 } סעיפים 4, 5 או 6 והיתד. העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף של 20 לירות לכל יוס שבו

 נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למודיעים (הוצאת אשפה), תשל״ב—1972״. השם

 נתאשר.
 א׳ באב תשל״א (23 ביולי 1971<

 (חמ 839506)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לנתיבות בדבר שימור רחובות

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

 ) 1, בחוק עזר זה — הגדיות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נתיבות;

 ״ראש המועצה* — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, בולן או מקצתן ז

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

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

 הרחוב.

׳ 256. מ וסח חדש 9, תשכ׳׳ה, ן ן ישראל, נ י מדמו נ  די

ם י ו ב ל ט י י ק ט ח צ  י
 ראש המועצה האזורית מודיעים
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 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רהוב כל ׳דבר העלול לגרום נזק לרחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

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

 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחד. או תא־בקרה ברחוב.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד,' לפי הרשאה

 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כמאות ושולחנות לצרכי
 ביתיקפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן

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

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

 אם כן בוטל לפי סעיף קטן(א).

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

 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 6. אדם הכורה שוחד, ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה ובן בדגלים

 אדומים בלילה ז
 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם ביותר.

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

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.
 (ב) אדם שעבר על הוראת סעיף קטן(א) חייב לתקן את הנזק.

 9. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את

 המכשול;
 (2) מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב), לבצע

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

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

 או הביצוע.

ו! 2800, י״א בשבט חשל׳׳ב, 27.1.1972 ז  קובץ התקנ



! ו ת ו ב  וביצוע ע

 9סיח1 הודעות

ו  עונשי

 10. י־ (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה
 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 ד8(ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם
 לאו — ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום! סילק ראש המועצה מכשול ברחוב
 או ביצע עבודה באמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע

 העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימגע בעדו
 מלהיכנס לבל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה באמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה
 בשני עתונים יומיים, הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית,

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

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה איו אחרי הרשעזו.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות (שימור רחובות), תשל״ב—1972״.

ו נ י נ ם ד ו ל  נתאשר. ש
 ט״ו בחשון תשל״ב (3 בנובמבר 1971) ראש המועצה המקומית נתיבות

 (וזה 842014)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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