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 חוק נכי המלחמה בנאצים, תער״ד-1954

ו ת י י ח מ ר ל כ ת ש ה ל ל ג ו ס ו מ נ ם כאי ד ת א ר כ ה ם ל י ל ל ר כ ב ד ת ב 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־27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד—954! !,
 אני מתלויז תקנות אלה:

* י1""׳ 2 1. במקום תקנה 2 לתקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל י מ י ז י  ה

, יבוא:  להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי״ח—1957 2

 ״יל־־פי =יי 2. סכום הכנסה חדשית המספיק למחייתו של אדם והתלויים בו,
ה הוא סך הכל של הכנסות שיש לו ולתלויים בו והוא אינו פחות — י ח  מ

 (1) לגבי נכה שיש לו בן משפחה שהוא ילד — מ־ 60%
 מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגתו 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.׳׳

 ה«פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל
 להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה)(תיקון), תשל׳יב—1972״.

 כ״ו בניסן תשלי׳ב (10 באפריל 1972) פ נ ח ס ם פ י ד
) שר האוצר 7 3 ״ 0 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 76;.תשי״ז, עמי 99; תשכ״ה, עמי 299.

 2 ק״ת תשי״ח, עמי 82; תשכ״ו, עמ׳ 2263.

 פקודת מס הכנסה

ת נח״ ל ו י ו אחז בהי ם ו מי י י ו ת בישובים מס ו ח נ ה ר ו ו ט ת בדבר פ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־243 לפקודת מם הכנסה!׳ ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 !ןיקמ ההיפפת 1. בתוספת השלישית לתקנות מם הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאחזויות
׳ אחרי ״בית יוסף״ יבוא ״גורן״.  נח״ל), תשי״ז—1957 2

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות בישובים מסויימים ובהיאח־ ש  ה

 זויות נח״ל)(תיקון)׳ תשל״ב—1972״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ב בניסן תשל״ב (6 באפריל 1972) פ
 >חמ 723110) שר האוצר

 1 דיני מדינו! ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120 ; ס״ח תשל״א, עמ׳ 104.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1216; תש״ל, עמ׳ 1997; תשל״א, עמ׳ 1078.

 1054 קובץ התקנות 2840, י״ג באייר תשל״ב, 27.4.1972



 פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א-1971

ת ו נ ק ן ת קו  תי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—1971 אני
 מתקין תקנות אלה:

ת »יי,מ ה־ומימ ו ש ק ר ו ח ת ״ ר ה ן ה ן  1. ! בתקנות הנמלים (אגרות לכלי שיט) (תיקון), תשל״ב—972! 2, ן
 והדישה

 הנמלים, תשכ״א—1961״ — תימחק, ובדישה, במקום ״סעיפים 20 (ב) ו־21(ב) לחוק רשות
 הנמלים, תשכ״א—1961, וסעיף״ יבוא ״סעיף״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (אגרות לכלי שיט) (תיקון), תשל״ב—972! השפ
 (תיקון), תשל״ג—1972״.

ס ר ן פ ו ע מ  כ״ז בניסן תשל״ב (11 באפריל 1972) ש
) שר התחבורה 7 5 5 3 ״ מ ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 791.

 פקודת בתי הדואד

ץ ר א ר לחוץ־ ל א ו ד ל שירותי ה ם ש י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״ב— מימוו
׳ _ . ההופפת  1971 ־, בחלק ג

 (א) בפרט 5, במקום ״1.80״ יבוא ״2.40״ !

 (ב) בפרט 11, במקום ״1.00״ יבוא ״1.10״!

 (ג) במקום פרטים 12 ו־13 יבוא:
 ״12. החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה לנמען בחוץ לארץ
 (מלבד הוצאות ההחזרה הנדרשות על ידי מינהלי הדואר בחוץ

 לארץ) —

 עד 1 ק״ג 3.00
 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 3.75
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 6.00
 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 8.95

 נ חוקי א״י, כרד בי, פרק קט״ו, עמ׳ 1155; ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 234.

 2 ק״ת 2752, תשל״ב, עמי 41; 2788, תשל״ב, עמי 431 ;2822, תשל״ב, עמ׳ 832.
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 13. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ (מלבד הוצאות ההחזרה
 הנדרשות על ידי מינהלי הדואר בחוץ לארץ) —

 עד 1 ק״ג 3.00

 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 3.75

 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 6.00

 למעלה מ־5 ק׳יג עד 10 ק״ג 8.95

 14. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 1.00״.

ה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז באייר תשל״ב (1 במאי 1972), פרט לתקנה 1(ב) י י ח ז  י
 שתחילתה ביום א׳ בסיוון תשל׳יב (14 במאי 1972).

פ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ) י ־ ׳  ה

 (תיקון מס׳ 3), תשל״ב—1972״. ^

ס ר ן פ ו ע מ  ט׳ באייר תשל״ב (23 באפריל 1972) ש
- י שר התקשורת ( 7 6 0 0 מ 9 ח ) 

 חוק בתי המשפט, חשי״ז-1957

ם ־ י ת ב ם ב ו ל ש ט ה פ ש ת מ י ת ב מ ק  צו בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 אני מצווה לאמור:

, במקום  »יל,יל פעי!״ 2 1, בסעיף 2 לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום), תש״ך—1960 2
 ״בת־ים״ יבוא ״בת־ים־חולוך, ובסופו ייווסף: ״נקרא בית משפט על שם של יותר מרשות

 מקומית אחת יהיה מקום מושבו בתחום הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון.״

 השפ 2. לצו זד, ייקרא ״צו בהי המשפט (הקמת בתיי־משפט שלום) (תיקון), תשל״ב—
 1972״.

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) י
) שר המשפטים 7 0 0 6 מ 0 ח < 

 1 ם״ח חשי״ז, עמי 148.

 2 ק׳׳ת תש״ך, עמי 664; תש״ל, עמ׳ 359.

 1056 קובץ התקנות 2840, י״ג באייר תשל״ב, 27.4.1972



 חוק לעידוד החסכון(ערנות למילוות והנחות ממס הכנסה)/
 תשס״ז- 1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צווים 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 או למוכ׳יז של בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ, בסכום
 של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1977 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום
 כ׳ בניסן תשל׳יב (4 באפריל 1972) (סדרה 46)׳ ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא
 פטורה מתשלום מס, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי

.  סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מם׳ 14), תשל״ב—1972״. השפ

 פטור ממפ
 הכנסה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 ב״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972)
 (חמ 72650)

 1 סייח 201, תשט״ז, ע«׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשנ״א, עמי 120.

 פטור ««פ
 הגנפה

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של בנק אפותיקאי כללי בע״מ, בסכום
 של 10 מיליון לירות׳ •שיעמדו לפדיון בשנת 1977 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום
 כ׳ בניסן תשל״ב (4 באפריל 1972) (סדרה 61), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא
 פטורה מתשלום מם, חוץ מן ׳המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף

. . 2  161 לפקודת מס הכנסה

 2, לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 15)׳ תשל״ב—1972״, השפ

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972)
 (חמ 72650)

 1 ס״וו 201, תשט׳׳ז, עמי 52.

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

 פטור «מפ
 הכנפה

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ,
 בסכום של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1977 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף
 מיום י״ד בניסן תשל״ב (29 במרס 1972) (סדרה 82), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן

 1 סייח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.
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 תהא פטורה מתשלום מס, חוץ מן המס 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׳ 16), תשל״ב—1971״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) פ
0 שר האוצר 2 6 5 מ 0 ״ ) 

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120,

 חוק לעידוד החסכון(ערגות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תשט״ז-1956

ה ס נ כ ס ה מ ר מ ו ט ר פ ב ד  צווים ב

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

» 1. איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ, בסכום » י י « 
" של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1979 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום  ״"8
 ט״ז בניסן תשל״ב (31 במרס 1972) (סדרה 49), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא
 פטורה מתשלום מם, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף

.  161 לפקודת מס הכנסה 2

פ 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 17), תשל״ב—1972״. ש  ה

ר י פ ס ס ח נ  כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) פ
) שר האוצר ד 2 6 5  >חמ 0

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

 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 או למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ,
 בסכום של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1979 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף
 מיום ט״ז בניסן תשל״ב (31 במרס 1972) (סדרה 85), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן
 שתהא פטורה מתשלום מס׳ חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי

.  סעיף 161 לפקודת מס הכנסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 18), תשל״ב—1972״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) פ
) שד האוצר י 2 6 5  >חמ °

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120.
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 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה),
 תסט״ז- 956 ו

 הכנפה

ה ס נ כ ס ה מ ר מ  צווימ בדבר פטו

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

 1. ; איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ, פמיר««פ
 בסכום של 10 מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנים 1974—1983 ושהוצעו לציבור על פי
 תשקיף מיום י״ח בניסן תשל״ב (2 באפריל 1972) (סדרה 84), ההכנסה מריבית המשתלמת
 עליהן תהא פטורה מתשלום מס, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה

. 2  ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 19), תשל״ב—1972״.

ר י פ ס ס ח נ  כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) פ
) . שר האוצר ד 2 6 3 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

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

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם או למוכ״ז של בנק אפותיקאי כללי בע״מ׳ בסכום של פ־!ור מכפ
n B  10 מיליון לירות׳ שיעמדו לפדיון בשנים 1974—1983 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף ""

 מיום כ׳ בניסן תשל״ב (4 באפריל 1972) (סדרה 64), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן

 תהא פטורה מתשלום מם, חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לגבותו מאותה ריבית לפי
.  סעיף 161 לפקודת מס הנננסה 2

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה), (מס׳ 20), תשל״ב—1972. השפ

 כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) פ נ ח ם ם פ י ר
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמי 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, ע&׳ 120.
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 חוק אגודי עדים, תשט״ו-955ן

 תקנות בדבר עריכת תקציבים וניהול חשבונות

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ד18 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 אני מתקין
 תקנות אלה:

 1. על עריכת תקציב בידי איגוד עדים יחולו הוראות תקנות הרשויות המקומיות (הכנת
, בשינויים המחריבים.  תקציבים), תשל״א—21971

 2. על ניהול חשבונות בידי איגוד ערים יחולו הוראות תקנות הרשויות המקומיות
, בשינויים המחריבים.  הנהלת חשבונות), תשט״ו—1955 3

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות איגודי ערים (עריכת תקציבים וניהול חשבונות),
 תשל״ב—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ג בניסן תשל״ב (28 במרס 1972) י
) שר הפנים ד 6 5 3 0 מ 6 ז י ) 

 1 פ״ח תשט״ו, עמי 48.

 2 ק״ת תשל״א., עמ׳ 290.

 3 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 1277; תשי״ט, עמ׳ 1297.

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגדרה בדבר ניקוי מגרשים וחצרות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22׳ 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות י׳ מתקינה
: ה  המועצה המקומית גדרה חוק עזר ז

 הגורות 1. בחוק עזר זה — •

 ״נכס״ — בנין או מגרש:
 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה

 של למעלה משלוש שנים;

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל אי כשוכר או בכל אופן אחר׳ למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון!

י כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, הימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל  ״בנין״ -
 יסוד׳ קיר׳ גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בגין או כל דבר

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

 עריגת תלןציב

 גיהול חשבונווג
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 דרישה לניסוי

 חובה למלא
 אחרי ההודעה

 ניקוי על ידי
 המועצה

 אגרה ניקוי

 אישור נגיפה

 מפירה הודעה

 עגשיפ

 המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או
 מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בד׳ אי
 שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה!

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז המרכז, כעל שטח
 בנוי לעני? חוק עזר זה!

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי •.
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גדרה!

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

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה׳ לרבות אדם
 שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את
 המגרש, ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות החצר או כניסה של אותו בניז•

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לאי מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאו(!• הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 5. (א) אגרת ניקד בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש ואילו האגרה בעד ניקוי
 חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של 1/3 על ידי הבנין ובשיעור 2/3 על ידי המחזיקים
 בו׳ שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה האמורה

 יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים•

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי
 לברר את מצב הנקיןן בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 7. 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 מען מגוריו, או מקום 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 הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני

 עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 8. : העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגדרה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים),
 תשל״ב—1972״.

 קובץ התקנות 2840, י״ג באייר תשל״ב, 27.4.1972



 תומ0ח

 !(סעיף 5)

 אגרת ניקוי
 גלידות

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד \ דונם —.35

 לכל \ דונם נוסף או חלק ממנו —.25

 2. בעד ניקוי מגרש תוך שימוש בטרקטור,

 ששטחו עד \ דונם —.70

 לכל \ דונם נוסף או חלק ממנו —.50

 3. בעד ניקוי חצר ששטחה עד \ דונם —.50

 לכל ! דונם נוסף או חלק ממנו —.40

 4. בעד ניקוי כניסה לבנין —.10

י פ ר ף ג ס ו  נתאשר. י
 כ׳ באדר תשל״ב (6 במרס 1972) ראש המועצה המקומית גדרה

 (חמ 816522)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לבית גץ בדבר שווקים

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית בית־ג׳ן חוק עזר זה:

ייימ 1. בחוק עזר זה — ג  י!
 ״המועצה״ — המועצה המקומית בי ת־ גץ •,

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

 ״שוק״ — המקום המפורט בתוספת הראשונה!
 ״מוכר״ — לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה;

 ״בהמה״ — בקר, צאן, גמלים׳ תואים, חמורים, פרדים וסוסים!
 ״תוצרת חקלאית״ — זרעים׳ גרעינים, מספוא, ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו,

 שמן וזיתים!

 1 דיני מדינת ישראל, נופה חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 ״מפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לצורך חוק עזר זה;
 ״מכירה בסיטונות״ — מכירת סחורה לשם מכירתה שנית, בין כמות שהיא ובין לאחר

 עיבודה!
 ״מכירה בקמעונות״ — מכירת סחורה שאיננה בהמה, שלא בסיטונות.

 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק. מכירמ פחויה

 (ב) הוראת סעיף קטן(א) לא תחול על מכירת סחורה בחנויות.

 3. : לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק. י מכיימ בהמות

 4. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה. אגרות

 (ב) האגרות ישולמו —

 (1) במכירה בקמעונות — על ידי המוכר!

̂ על ידי הקונה.  (2) ,במכירה בסיטונות:-

 5. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי להנחת שמירה על
 דעתו של המפקח.

 6. לא יבעיר אדם אש בשוק בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת תחת כיפת העלאת אש
 השמים׳ אלא במקום ובתנאים. שקבע המפקח.

^ היהקה מן השוי, ע ר ה ב ל ד ו ב ם א ד ל א ק כ ו ש  7. : המפקח רשאי להרחיק או להורות להרחיק מן ה
 לדעתו לפגוע בבריאות הציבור.

 8. המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום. ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר ־מנויות המפל,ח
 אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

ן ציות להוראות ן קי נ ה  9. כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר ן
ח ? ־ "  או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק. ה

ש י מ י  10. לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה. ש
 בסמכויות

 11. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות׳ ואם היתד. העבירה עונשין
 נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 12. חוק עזר לבית־ג׳ן(שווקים)׳ תשכ״ח—1968 2 — בטל. ביטול

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבית־ג׳ן (שווקים)׳ תשל״ב—1972״. השמ

 ק׳׳ת 2168, תשב״ח, עמ׳ 646.
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 תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

 חלקת הווקף המותחמת —
 מצד צפון בכביש הראשי

 מצד דרום בבית של הכפר
 מצד מורח בנכסיהם של יוסף אחמד אל יוסף ועלי ג׳בר קבלאן

 מצד מערב בנכםו של צאלח סלמאן גיג׳ם.

 תוספת שניה
 (סעיף 4)

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. בעד מכירת תוצרת חקלאית, פרט לזיתים, שמן ותבואות
 ובעד כל משא הנישא בסל או בארגז המכיל בקילוגרמים:—

 עד 25 0.10
 למעלה מ־25 0.15

 בעד בל שק המכיל —
 עד 50 0.15
 למעלה מ־50 0.20

 בעד כל עגלה (תפזורת)
 עד 1000 . 1
 למעלה מ־1000 1.50

 בעד כל מכונית (תפזורת)
 עד 5000 4
 למעלה מ ־5000 6

 2. בעד מכירת זיתים טריים או כבושים — לכל ק״ג 0.05

 3. בעד מכירת שמן — לכל ק״ג 0.10

 4. בעד מכירת בהמה 3% ממחיר
 המכירה

 5. בעד מבירת זרעים וגרעינים 3% ממחיר
 המכירה .

 6. בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בפרטים 1 עד 5 3% ממחיר
 המכירה

ד ע ס ב א י ׳ ג ק ג י פ  נתאשר ׳ ש
 י״ ג באדר תשל״ב (28 בפברואר 1972) ראש המועצה המקומית בית־ג׳ן

 (חמ 81427)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1064 קובץ התקנות 2840, י״ג באייר תשל״ב, 27.4.1972



 פקודת המועצות המקומיות

ת ו ג ו ח ת ר ל י ל ר ס ב ד רפיש ג ק עזר לחו ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22׳ 23 ו־25 לפקודת המועצות המקומיות!׳ מתקינה
 המועצה המקומית חורפיש חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדיוונ

 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית
 ביבים!

 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה
 הנכס נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין
 בזכותו הוא ובין בבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,

 וכולל שוכר או שוכר-משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים!

 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד ובל סכום המגיע מאת
 המועצה, אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב.או לבעלי־חיים בהתאם לחוק
 עזר זה!

 ״כיסוי״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 שאיננו מצופה, וכל חומר שהונח על תשתית עד מפלםו הסופי של הכביש׳ כפי שיקבע

 המהנדס! . י

 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,
 לרבות אבני שפה וקירות תומכים!

, 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!

ת חורפיש! י ר ק מ  ״המועצה״ — המועצה ה

 ״סלילת רחוב״ — סלילת בביש או מדרכה ברחוב מסרים לרבות עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש׳ עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של ביבים,
 תעלות, צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם

 וסתימתם!

 (3) מתאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי
 דרך, גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!

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

 2 ס״ח 250, תשי״ח, ע«׳ 108.
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 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בדיבות וספסלים, נטיעת עצים
 וצמחים, סידורם וגידורם!

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליהן;

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה;

 (8) חפירת בורות ועמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה!

 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב(

 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע
 נמצאים תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה

 לנכס מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור!

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן!

־ רובד אבנים, ביטון, קודקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי \  ״תשתית״ -
 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 3. החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה, יודיע ראש המועצה על החלטתה לבעלי
 הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים 6 או 9.

 4. (א) המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים, בין להרחבה ובין
 לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה, ובלבד שלא יחריבו בעלי נכסים
 אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.

 המלטה על
 פלילת וחוג

 הודעה על
 ההלטה לפלול

 רחוב

 שינוי רחבו
 של פכיש

 5. המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין בכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש
 ובין שלא בדי רחבו המלא!

 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו

 המלא!

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
 המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא
 כדי רחבו המלא!

 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 פליליז כגיש
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 שיעורי דמי
 השתתפות

 הפליית
 גגישיפ
 ונבייתפ

 פקדונות עי
 יושבון דמי
 השתתפות

 בפייית כבישיפ

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם!

 (7) התקנתם של מיתקני תאורה.

 6. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
 קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על ידי כל
 אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס !
 ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
 מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו

 לפניו, לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 7. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
 כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 6,
 לשלם למועצה, תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות,

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס חייב למלא אחרי הדרישה.

 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
 שהוא חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים
 בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנד. אחת מיום

 ההודעה, כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 8. המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף 2, באופן שייקבע
 על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם,

 הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:

 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין בדי רחבה המלא של המדרכה
 ובין שלא כדי רחבה המלא!

 (2) הנחת אבני שפה!

 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
 המלא!

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם;

 (6) התקנתם של מיתקני תאורה.

 שיעורי דמי
 השתתפות

יית מדרגות  פפי
 וגבייתפ

 9. ; (א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים
 הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה סלילה ראשונה יחולו הוראות סעיפים 6(ג)
 ו־7, בשינויים המחריבים.
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 10, גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה מיום
 ההודעה, תחזיר המועצה למשלם את הסכום ששולם לד, כאמור על ידיו.

 החזרו! תשלומיפ
 במקרה של

 אי ביצוע

 11. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו! הפרטים, התנאים והדרכים

 כאמור, ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים
 והדרכים המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה

 כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%•

 סלילו! כביש
 על ידי הגעליה

 12. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 5 או 8 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 מעודה על פכופ
 ההוצאות

 13. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתד,
 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 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 הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה

 בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 מפירת הודעות

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

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

 עונשין

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחורפיש (םלילת רחובות), תשל״ב—1972״.

ם נ א ח ג ל א ן צ א ח ר  נתאשר. פ
 י״ג באדר תשל״ב (28 בפברואר 1972) ראש המועצה המקומית חורפיש

 (חמ 82775)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 הגירות

 מגירת פהודה

 מגירת גהמות

 אגרות

 שמירה
 על הנקיוו

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לחורפיש בדבר שווקים
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות *׳ מתקינה

 המועצה המקומית חורפיש חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית חורפיש!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה׳ כולן או מקצתן!

 ״שוק״ ~ המקום המפורט בתוספת הראשונה!
 ״מוכר״ — •לרבות אדם המציג סחורה למכירה, בין שמכרה ובין שלא מכרה!

 ״בהמה״ — בקר, צאן, גמלים, תואים, חמורים׳ פרדים, סוסים וחזירים!
 ״תוצרת חקלאית״ — זרעים׳ גרעינים׳ מספוא׳ ירקות, פירות, עופות, ביצים, חלב ומוצריו,

 שמן וזיתים!
 ״מפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו בכתב להיות מפקח לצורך חוק עזר זה!

 ״מכירה בסיטונות״ — מכירת סחורה לשם מכירתה שנית׳ בין כנ*ות שהיא ובין לאחר
 עיבודה!

 ״מכירה בק?ןעונות״ — מכירת סחורה, שאיננה בהמה, שלא בסיטונות.

 2. (א) לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק.
 (ב) הודאת סעיף קטן (א) לא תחול על מכירת סחורה בחנויות שניתן לגביהן

 רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח—21968.

 3. לא ימכור אדם בהמה אלא בשוק.

 4. (א) בעד השימוש בשוק ישולמו למועצה האגרות המפורטות בתוספת השניה.
 (ב) האגרות ישולמו —

 (1) במכירה בקמעונות — על ידי המוכר!
 (2) במכירה בסיטונות — על ידי הקונה.

 5. מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציג את סחורתו ויחזיקנו במצב נקי להנחת
 דעתו של המפקח.

 6. לא יבעיר אדם אש בשוק, בין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום העלאת אש
 ובתנאים שקבע המפקח.

 7. . המפקח רשאי להרחיק או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלול הרחקה
 , י «ז השוק

 לדעתו לפגוע בבריאות הציבור.

 8. המפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר פמכויות
 המפקח

 אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
 9. לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה. ציות להוראות

 המפקח

4 כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיה שימוש גפמגויות 0 

 או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק.
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ט״ח תשכ״ח, עמי 204.
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 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות׳ ואם היתד• העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחורפיש (שווקים), תשל״ב—1972״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

 מקום השוק: ככר הבריכה הציבורית המוגדרת —
 מצד צפון על ידי נכס פארם יוסף פארס וחלקה לווקף 5

t מצד דרום על ידי נכסיהם של האני סלמאן פארם וסלימאן קאסם רבאח 
 מצד מזרח על ידי האיל מחמד עזאם!

 מצד מערב על ידי נכס יורשיו של םולימאן חסן גדבאן.

 !ז:׳8יז

 שיעור האגרה
 בלירות

0.10 
0.15 

0.15 
0.20 

1.00 
1.50 

4.00 
6.00 
0.05 
0.10 

 3% ממחיר המכירה
 3% ממחיר המכירה
 3% ממחיר המכירה

 תוספת שניה
 (סעיף 4)

 1. בעד מכירת תוצרת חקלאית, פרט לזיתים ושמן׳
 בעד כל משא הנישא בסל או בארגז׳ המכיל —

 עד 25 ק״ג
 למעלה מ־25 ק״ג

 בעד כל שק׳ המכיל —
 עד 50 ק״ג

 למעלה מ־50 ק״ג

 בעד כל עגלה(תפזורת) —
 עד 1000 ק״ג

 למעלה מ־1000 ק״ג
 בעד כל מכונית (תפזורת) —

 עד 5000 ק״ג
 למעלה מ־5000 ק״ג

 2. בעד מכירת זיתים טריים או כבושים׳ לכל ק״ג
 3. בעד מכירת שמן, לכל ק״ג

 4. בעד מכירת בהמה
 5. בעד מכירת זרעים וגרעינים

 6. בעד מכירת סחורות אחרות שלא פורטו בפריטים 1 עד 5

ס ר א פ ז י א פ ר י נ ו  נתאשר. מ
 כ׳ באדר תשל״ב (6 במרס 1972) ראש המועצה המקומית חורפיש

 (חמ 82776)

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

 חוק עזר למגדל העמק בדבר רחצה בבריכות שחיה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 6 לחוק הסדרת
׳ מתקינה המועצה המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:  מקומות רחצה, תשכ״ד—1964 2

 A בחוק עזר זה — יזגיייי1
 ״שטח הבריכות״ — בריכות השחיה הנמצאות בתחום המועצה, לרבות השטח׳ המבנים

 והמיתקנים המיועדים לשמש את הבריכה ואת המתרחצים בה;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק;
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
 ״מפקח״ וי׳עוזר למפקח״ — אדם שמינהו ראש המועצה בכתב להיות מפקח או עוזר

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

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

 ״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
 13 לתקנות התעבורה, תשב״א-1961־, ורכב של המועצה, כשהם נהוגים בידי אדם

 לצורך מילוי תפקידו;
 ״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב מנועי, לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל, למעט עגלת

 ילדים ועגלת נכי0;

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

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

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות — טהימית׳
 המיועדיפ לרחצה

 (1) מקומות שבהם הרחצה אסורה;
 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או

 לבתי תינוקות;
 (3) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט.

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

 2 סייח 434 תשכ״ד, עמ׳ 172.

 3 ק״ת 1808, תשכ״ו, עמ׳ 463 : ק״ת 2030, תשכ״ז, עמ׳ 2248.

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

 3 ק״ת 1128, תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמי 699.

 בגד רחצה
 והגבלות לבישת
 בגדיפ ו»שי8תפ

 קובץ התקנות 2840, י״ג באייר תשל״ב, 27.4.1972 1071



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

 (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 האסורים כאמור.

 4. (א) לא יעסוק אדם כרוכל בשטח הבריכות, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש
 המועצה.

 (ב) 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 בלתי סביר בשטח הבריכות.

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

 7. (א) לא יביא אדם לשטח הבריכות — פרט למקום שייעדה לכך המועצה —
 בעל חיים, רכב או עגלה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.

 (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
 לפיקוחו לעשות כאמור.

 (ב) לא יעשה אדם צרכיו בשטח הבריכה, אלא במקומות שייעדה לכך המועצה.

 9. (א) החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל׳ או בחלק
 ממנו, מחמת מצב הבריכות, יצווה להניף בו דגל שחור במקום בולט.

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

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

 (ב) מי שקיבל אות אזהרה או הוראת ממציל או ממפקח למניעת סכנה לעצמו ^
 או לאדם אחר, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והנקיון 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 יתן 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
 בסכנה וקורא לעזרה.

 (ב) לא ישחה אדם, לא יצלול ולא יקפוץ באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע
 בגופו או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.

 רוכלות

 העמדה כםאוון
 מרגוע ואהליפ

 מניעו! רעש

 בעלי היימ
 רכב וגלגיפ

 מפגע

 הגפת
 דגל שחור

 תחנות הצלה

 איפור לל,רוא
 לעזרה ללא •
 צורך או לפכן

 הייפ
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 איפור להשתמש
 בחומר מזוהפ

 12, לא ישתמש ארם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהן
 ולא יתיר למצעד או לילד האסורים לפיקוחו לעשות זאת.

 13, לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה, לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה איפור

 זמועצה או על
 לילד המסורים לפיקוחו לעשות כן.

ן לגדופנזל, ר א ג ן ב מ ! ר ? י ת ה ^ י י ת ו א ר ו י ה ל פ ו ע ה א צ ע ו מ  שנקבעו בשטח הבריכות על ידי ה

 14. . תמורת כניסה לשטר! בריכת השחיה והשימוש במיתקנים או השכרת בגדים אגייי*

 וכובעים ישלם אדם אגרה כמפורט בתוספת, בין לכניסה חד פעמית ובין לכניסה לעונה
 שלמה.

 15. (א) המפקח רשאי _ פמגייימ
 , ־ • ,׳ , המפקח

 (1) להוציא משטח הבריכות כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעל חיים,
 עגלה, 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 אם נעברה עבירה על

 הוראות חוק עזר זה;
 (3) למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כלי אדם הנגוע במחלה

 מידבקת;
 (4) לעשות כל פעולה. הנחוצה לשם. הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה.

 ; (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
 סעיף קטן־(א).

 16. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות. י• >" עי״ייז

 17. האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר. תחולה

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק.עזר למגדל־העמק (רחצה בבריכות שחיה), תשל״ב— השפ
 1972״.

 תוספת
 (סעיף 14)

 דמי כניסה האגרה בלירות
 לילדים (מגיל 2 שנים ועד 14) 0.70
 למבוגרים —.1
 לחיילים ולנכים 0.70
 לתלמידי בתי ספר וגני ילדים הבאים בלוויית מוריהם פטור
 כרטיס לעונה שלמה —.25

י ט ד ו ד ל י א ב  נתאשר. צ
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972)1 . ראש המועצה המקומית מגדל־ העמק

 (המ 840113)

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

 חוק עזר לכפר־כמא בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה המקומית כפר־כמא חוק עזר זה:

, יבוא:  החל8ת התוס8מ 1. במקום התוספת לחוק עזר לכפר־כמא (אספקת מים), תשכ״ז—1967 2

1 

 שיעור האגרות
 בלירות

100 

50 

100 

15 

15 

200 

0.25 

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 ״תוספת

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) :

 (1) לכל יחידת דיור׳ עסק, מלאכה או משרד

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש לפי דרישת
 הצרכן —

 עד ״2

 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב))

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 האגרות בלירות

90 

120 

250 

60 

90 

200 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 האגרה בלירות

15 

 אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

 אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
- לנכס בשטח עד חצי דונם

 לכל מ״ר נוסף

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

 (1) אינו עולה על "\

 (2) עולה על ״\ ואינו עולה על ״1

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״2

 (4) עולה על ״2 —

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק,
 הובלה והתקנה (סעיף 5(ט))

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

 2 ק״ת 2095, תשכ״ז, עמ׳ 3142.
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 האגרה למ״ק האגרה המינימלית
 באגורות בלירות

- לחודש —  7. אגרת מים (סעיף 6) י

 (א) במקום שהותקן מד־מים —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק הראשונים 50 1.50

 לבל מ״ק נוסף 0ז

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה ־.'

 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 נדר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 נדד, בין החודשים אפריל ונובמבר,

 מעל 10 מ״ק 35
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 נדר,'בין.• החודשים אפריל ונובמבר 35
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 . תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי פריט

 ל(א)(0•
 בבתים משותפים עם גינה משותפת׳ התצ־ '.'

 דוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור
 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 40

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות־שחיה 40

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

 ספת זו 100 5

 (6) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3-50

 מעל הכמות המוקצבת 65
 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של

 המועצה 65 6.50

) לבניה 90 4.50 7 ) 

 (8) לבתי מלון ולפנסיונים 35

 (9) לחנויות דגים —
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 50»3
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 האגרה בלירות

 (ב) במקום שלא הותקן מד־מים
 לשימוש ביתי —

 לחדר ראשון 5

 לכל חדר נוסף 2

 8. אגרת חידוש חיבור >סעיף 11(ד)) 15״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־כמא (אספקת מים) (תיקון), תשל׳יב—1972״.

 נתאשר. ע ב ד ו ל ־ ח מ י ד ש ב ם ו
 י״ג בניסן תשל״ב (28 במרס 1972) ראש המועצה המקומית כפר־כמא

 (חמ 83464)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 קובץ התקנות 2840, י״ג באייר תשל״ב, 27.4.1972

, ירושליס  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

1076 
 המהיר 72 אגורות




