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 חוק יום העצמאות, תש״ס-949ו

ות לקביעת סמלי יום העצמאות והסדרת השימוש בהם  תקנ

, אני מתקינה  בתוקף סמכותי לפי מעיף 3 לחוק יום העצמאות׳ תש״ט—1949 ג
 תקנות אלה:

 1. סמל יום העצמאות תשל״ג יהא כנתון בתוספת.

 2. לא ישתמש אדם בסמל יום העצמאות תשל״ג ולא ייצר דבר שיש בו אותו סמל,
 אלא על־פי כתב היתר מאת ראש הממשלה, או מי שהסמיכה לכך. ובהתאם לתנאי ההיתר.

 3. כתב היתר יכול להיות כללי או לאדם מסויים או לסוג מםויים של בני אדם.

 4. סמל הדומה לסמל יום העצמאות תשל״ג עד כדי להטעות• דינו כדין סמל העצמאות
 תשל״ג.

 5. העובר על הוראות תקנה 2, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס חמישים לירות.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות יום העצמאות (סמל תשל״ג), תשל׳׳ב—1972״.

 יןציעמ הפ«ל

 איסור השימוש
 והייצור

 פוג ההימר

 8«לימ דיטיפ

 ענשי8

 הש8

 תוספת
 (תקנה 1)

ר י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה

 ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972)
 (חמ 784930)

 1 סייח תשייט, עמי 10! תשי״ח, עמי

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (המה), 1939

 צו גדבד יצוא סחורות ללא רשיון מיוחד

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

י• 1. בתוספת הראשונה לצו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד), תשכ״ב— פ ו ־ י ׳ י  ייייייז ה
 הראשונה

א: בו ׳ אחרי ״נשק ותחמושת״ י 21962 
 ״מטוסים משופצים״.

ן מס׳ 2), וחד)(תיקו פ 2. לצו זה ייקרא ״צו יצוא (סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מי ש  ה

 תשל״ב—1972״.

ם ב ר ־ ל ב י י  ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972) ח
 >חמ 740507) שר המסחר והתעשיה

 1 ?״ר 1939, תו0׳ 1, עמי 37; סייח תשי״ב, עמי 120.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 1901; תשכ״ז, עמי 2408; תשל״ב, ענ?׳ 1094.

 1184 קובץ התקנות 2850, ה׳ בסימ תשל״ב, 18.5.1972



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

ות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה  תקנ

 ; בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6.1 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]׳ תשכ״ח—
: ה ל  1:1968, אני מתקין תקנות א

_ יןיקוזתין! ז ״ ט ש  1. : בתקנה 43 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), ת
׳ בתקנת משנה (א), בסופה יבוא ״הוצאות כלכלה לארוחת.צהרים ישולמו לנכה רק 21956 

 אם הוא צריך היה לשהות מחוץ למקום מגוריו בשעות 12.00—16.00,״

־ ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ה
 (תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972) י
) • שר העבודה י 5 0 3 0 ט 1 ח ) 

 י סייח תשכ״ח, ענ־' 108. .
 2 ק״ת תשט״ז, ענו׳'׳864; תש״ל, עמ׳ 1536; תשל״א, עמ׳ 1404; תשל״ג, עמ׳ 387.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכי׳ח-968ו

ות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 34׳ 36, 160, ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
:  משולב]׳ תשכ״ח—1968 !׳ אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)׳ תשי״ד—954! 2 תיקון הקנה 0
— התקנות העיקריות) —  (להלן י

 (1) בתקנת משנה (ד), במקום ״תוך חמשה עשר חדשים״ יבוא ״תוך עשרים
; ם״  חדשי

 (2) בתקנת משנה (ו), במקום ״12 החדשים״ יבוא ״18 החדשים״.

 תיקון תקנה 26

 החל9ת תקנה- 34

א: בו  2. בתקנה 26 לתקנות העיקריות׳ במקום פסקה (4) י
 ״(4) לגבי מבוטח שהינו אסיר או עציר כאמור בסעיף 31(א)(7) או (8)
 לחוק — את המדינה, ואם הוא מצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי —
 את מי שנחשב כמעביד לגבי מבוטח המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום

 מקצועי.״

א: בו  3. י במקום תקנה 34 לתקנות העיקריות י
ה 34. לא ישולמו דמי פגיעה לאמיר או עציר.״ ע י " ? י  ״

 לאפיר או,עציר י•

 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
 ק״ת תשי״ך, עמ׳ 650; תשכ״ה, עמ׳ 2790¡ תשכ״ז, עמ׳ 1231.
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: א בו  4. בתקנה 43א לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) י

 ״(2) לענין סעיף 36(5) לחוק:

 אם התאונה אירעה בשעות העבודה של המבוטח, או אף לאחר מכן — אם
 מילוי התפקיד נמשך ברציפות לאחר שעות העבודה הרגילות,׳ אולם אם
 התאונה אירעה תוך כדי ועקב השתתפות בישיבות ועד העובדים או האיגוד
 המקצועי וכן תוך כדי ועקב השתתפות בימי עיון מטעם האיגוד המקצועי
 הקשורים במילוי תפקידו של המבוטח כחבר ועד עובדים — גם אם היא

 אירעה בזמן אחר או במקום אחר.״

א: בו  5. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות׳ אחרי סעיף הסיכון 411 י

 ״412 ליטוש והברקת רצפות שיש כעסק נפרד 1.7״.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון
 מם׳ 2), תשל״ב—1972״.

 תיקון תקנה
 43א

 תיקיו התוספת
 הראשונה

 השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972)
 (וומ 75034)

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

ת בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ד242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשכ״ח—
:  1968 אני מתקין תקנות אלה

(ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים),  1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי
 תשי״ז—1957 2 —

 (1) בתקנת משגה (ג), במקום ״לפי חלק ב׳ לחוק על אף האמור בתקנת
 משנה (א)״ יבוא ״לפי פרק ג׳ לחוק״:

א: בו  (2) אחרי תקנת משנה (ג) י
 ״(ד) לענין תקנה זו׳ ״עובד עצמאי״ — עובד עצמאי שהינו תושב

 ישראל.״

(ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי
 עצמאיים)(תיקון)׳ תשל״ב—72>?1״.

 תיקון תקנה 2

י ג ו מ ל ף א ס ו י  י
 שר העבודה

 ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972)
 (חמ 75034)

 1 0״ח תשכ״וו, עמ׳ 108.

 2 ק״ת תשי״ז, עמ׳ 1635; תשכ״ט, עמי 420; תשל״א, עמ׳ 1080.
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 חוק הניסוח הלאומי [נוסח משולב], חשב״ח-1968

 תקנות ברבר חישוב שכר העבודה הרגיל

 :בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 56 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ה ל ות א ן תקנ ׳ אני מתקי  תשכ״ח—1968 ג

ות הביטוח הלאומי (חישוב שכד העבודה הרגיל), תשי״ז—1956 ־ מיתין»?גה 1  1. בתקנה 1 לתקנ
ות העיקריות) —  (להלן — התקנ

 (1) בהגדרת ״עובד חלקי״׳ המלים ״שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה
 דמי פגיעה״ — יימחקו ו

 (2) בהגדרה ״השכר היומי הממוצע״, המלים ״שקדם ליום שבעדו מגיעים
 ליעובד לראשונה דמי פגיעה״ — יימחקו ?

א: בו  (3) בסופה י
 ״ ״רבע השגה״ — באמור בתקנה 9א.״

ה 2 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 2 נ ק ת ב ; .2 

 (1) ברישה, במקום ״לענין סעיף 7 לתוספת הרביעית לחוק״ יבוא ״לענין
t סעיף 54 לחוק״ 

 (2) בפסקה (1), המלים ״שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי
 פגיעה״ — יימחקו!

 (3) בפסקה (2), המלים ״שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי
 פגיעה״ — יימחקו!

 (4) בפסקה (3), המלים ״שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי
 פגיעה״ — יימחקו.

 3. : בתקנה 3 לתקנות העיקריות, במקום ״לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק״ יבוא תיקון תקנה 3
 ״לפי סעיף 54 לחוק״.

 4. : בתקנה 5 לתקנות העיקריות — תיקון תקנה 5
 (1) ־ בתקנת משנה (ב)׳ בהגדרת ״השכר המשוער״׳ במקום ״ובמספר הימים
כאמור בתקנה 2(3) שלפני היותו מבוטח כעובד״ יבוא ״ובמספר  ברבע השנה'

 הימים ברבע השנה שלפני היותו מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק״(

 (2) בתקנת משנה (ג)׳ במקום ״לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק״ יבוא
 ״לפי סעיף 54 לחוק״!

 (3) בתקנת משנה (ד), אחרי ״תוך רבע השנה״ יימחק ״כאמור״.

 5. בתקנה 7 לתקנות העיקריות׳ במקום ״לענין הגימלאות לפי התוספת החמישית או תיקון תקנה 7
 לפי התוספת השישית לחוק״ יבוא ״לענין חישוב גימלאות נכות או תלויים״, ובמקום ״לפי

 סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק״ יבוא ״לפי סעיף 54 לחוק״.

:ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 108. 1 

ק״ת תשי״ז, עמ׳ 596! תשכ״ה, עמ׳ 2746! תשכ״ח, עמ׳ 1703. ' 2 
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 העגודה הרגיל
 לענין קצכה
 ומענק לג8י
 עובד חלקי

א: בו  החלפה תקנה 8 6. במקום תקנה 8 לתקנות העיקריות י

 ׳״ישיג •*כי 8. לעניז חישוב גימלאות נכות ותלויים לגבי עובדים מהסוגים המפורטים
 להלן, יראו כאילו דמי הפגיעה חושבו לפי שכר יומי ממוצע כפול 60
 ומחולק ב־90 או לפי סכום השווה למינימום לחודש שלפיו משתלמים
 דמי ביטוח בהתאם לסעיף 163 לחוק מחולק ב־30׳ הכל לפי הסכום הגדול
 יותר, ובלבד שהסכומים המתקבלים לפי החישוב האמור לא יפחתו מהסכום

 שהיה מתקבל לפי סעיף 54 לחוק!
 (1) עובד חלקי שאינו עובד כאמור בתקנה 2(4) ואינו עובד

 יומי יציב ואינו עובד במשכורת ¡

 (2) עובד מזמן לזמן מרצונו ואין עיקר קיומו על שכר
 עבודה.״

 היקיי י•׳׳5־ 8 7. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום ״לענין הגימלאות לפי התוספת החמישית

 או לפי התוספת השישית לחוק״ יבוא ״לעינן חישוב גימלאות נכות או תלויים״ ובמקום
 ״לפי סעיף 8 לתוספת הרביעית לחוק״ יבוא ״לפי סעיף 54 לחוק״.

א 8. בתקנה 9א לתקנות העיקריות, במקום ״התקופה של רבע השנה לענין סעיף 8 לתוספת י ה 9 נ ?  ייייייי מ
 הרביעית לחוק״ יבוא ״התקופה של רבע השנה לענין סעיף 54 לחוק״.

8 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) (תיקון), ש ז  ז

. ׳  תשל״ב-1972׳

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972)
 (ו!מ 750305)

9 ן 6 8 -  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], חשכ״ ח

ת בדבר סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 92!א ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ה—1968 !, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת׳ אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה — •!
 ״אזור״ — כל אחד מן השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל!
 ״לשכת עבודה״ — לשכת עבודה הפועלת ליד הממשל הצבאי באזור.

 2. תושב האזור שהנו עובד, שאירעה לו תאונה באזור בדרכו ממעונו לעבודה או מן
 העבודה למעונו, יראו את התאונה כתאונת עבודה במשמעותה בחוק אם התקיימו בו כל

:  אלה
 (1) התאונה אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו ממעונו לעבודה בישראל

 או מן העבודה למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו •,

 (2) מקום העבודה הוא בישראל.

 (3) העובד נשלח לעבודה על ידי לשכת העבודה.

 תחולה

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

 1188 קובץ התקנות 2850, ה׳ ב6ייז תשל״ב, 18.5.1972



ת יזפפקה ופטיה  3. : על אף האמור בתקנה 2 לא יראו את התאונה כתאונת עבודה אם;הפסיק העובד א
ך המקובלת׳ כשההפסקה או הסטיה ר ד ה  הנסיעה או ההליכה הפסקה של ממש או סטה מ
 לא :היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו כלפי מעבידו או אם יש לייחס את התאונה בעיקר
 לרשלנותו הפושעת של העובד ולא נגרם על ידיה אי־כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות,

 נכות או מוות.

 4. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים שמירת ייניפ.
 מיוחדים של מבוטחים), תשל״א—1970 ־,

ה י י ח  5. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971). ת

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם השפ
 תושבי ישראל), תשל״ב—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט״ז באייר תשל״ב (30 באפריל 1972) י
 "־7503< שר העבודה

 2 ק״ת תשל״א, ע«׳ 252.

 חוק הזרעים, תשט״ז-1956

ות בדבר גידול זרעים מושבתים ומכירתם  תקנ

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

, במקום החלפת  1. בתקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם)׳ תש״ך—1960 2
א: תקנה 5 בו  תקנה 5 י

 ״מינוי יעדה 5. (א) שר החקלאות ימנה בהודעה ברשומות ועדה לאישור זנים
 • לאישור זניט > > «

ן חבריה ועדות משנה  (להלן — הועדה)! הועדה רשאית למנות מבי
 ולהעניק להן מסמכויותיה.

 (ב) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.

 2. לתקנות אלה ייקראו ״תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבתים ומכירתם) (תיקון השפ •
 מם׳ 2), תשל״ב—1972״.

 ו׳ באייר תשל״ב (20 באפריל 1972) ח י י ם ג ב ת י
) שר החקלאות 7 3 9 מ 3 ח ) 

 1 פ״ח תשט״ז, צמ׳ 97; ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 55.

 2 ק״ת תש״ך, עמי 1448; תש״ל, עמי 2241; תשל״ב, עמ׳ 172.
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ן מקובלי• ו ט ל ם ר ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים

 לפי סעיף 28א לפקודת המועצות המקומיות י׳ מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה
 כלהלן:

 הגיייי* 1. בחוק עזר זה —

 ״בנין״ — מבנה בנוי מאבן, ביטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג,
ן או דבר המחובר אליו,  ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבני
 חיבור של קבע, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון

 להקיף או לגדור כל אדמה או שטח!

ן או שהיה מקבלה אילו היה  ״בעל״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבני
 הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום

ננו הבעל הרשום;  של הבנין ובין שאי

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;

, שמינתה אותו  ״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים׳ תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

;  או מקצתן
 ״המועצה״ — המועצה המקומית 5

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

 עריגת בדיקה 2. (א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו

 ואת שלום הציבור.

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

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

 עריכת הבדיקה.

 הודעות 3. (א) סבור ראש המועצה, על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2, כי בנין מהווה

 סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את
 העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בה.

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

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

 הבנין את הוצאות הביצוע.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, תשכ״ה, עמי 256; ם״ח תשל״א, עמ׳ 37.

 2 סייח תשי״ח, עמי 108.
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 ביצוע
 עבודומ כידי׳
 ראש המועצה

 4. אישר: המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום /מכנה תכופה
 למחזיקים או לציבור׳ רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את

 העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

 5. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת אישור פנופ
 המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

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

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף

 קטן(א)•

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ם־יריז הייעיי*
 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 מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ן
 אם אי־אפשד לקיים את המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום

 בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתוגים . ; ,
 יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

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

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

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), השפ
 תשלי׳ב^1972״.

 כ״ג בניסן תשל״ב (28 במרס 1972)
 (חמ 765244)

 פמכות ראש
 המועצה

 והמהנדפ
 להיגנפ לבנין

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 חוק איגודי ערים, חשט״ו-955ו

 חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן, בני־ברק וגבעתיים (בחי מטבךזיים,
 בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) בדבר שחיטת עופות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 מתקינה מועצת
 איגוד ערים אזור רמת־גן, בני־ברק וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי),

: ה  חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זון — הגרדום
 ״האיגוד״ — איגוד ערים אזור רמת־גן, בגי ברק וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה

 ופיקוח וטרינרי)!

 ״המועצה״ — מועצת האיגוד *

 1 ס״וז 176, תשט״ו, עמי 48.

 קובץ ד,תקנות 2850, ה׳ בםלון תשל״ב, 18.5.1972



 ״יושב ראש המועצה״ — לרבות אדם שיושב ראש המועצה העביר אליו בכתב את
!  סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן

יות המקומיות המאוגדות באיגוד  ״מועצה דתית״ — מועצה דתית שבתחום כל אחת מהרשו

 ערים?

! דו  ״עופות״ — עופות בית, לרבות תרנגולים, אווזים, ברווזים ותרנגולי הו

!  ״בית שחיטה׳•׳ — מקום שבו שוחטים או מורטים עופות, שהאיגוד מנהל אותו

 ״המנהל״ — הרופא הוטרינרי שמינתה אותו המועצה לענין חוק עזר זה למלא את תפקידי
ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳ כולן  המנהל, לרבות אדם אחר שהמנהל העביד אליו א

!  או מקצתן
 ״למכור״ — לרבות להציע• להציג, לפרסם, להחסין, להחזיק, להעביר, לשלוח־ להוביל וכן

 למסור למכירה, להחליף ולהכין לתעשיית מוצרי בשר.

 2. (א) לא ישחוט אדם עופות ולא ימרטם אלא בבית השחיטה.

 (3) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם השוחט או מורט עוף לצורך עצמי.

 3. לא יוציא אדם ולא ירשה לאחר להוציא —

 (1) עופות שחוטים מבית השחיטה, אלא לאחר שסומנו בסימון רשמי של
 בית השחיטה ז

 (2) עופות מבית השחיטה, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 4. לא ימרוט אדם ולא ינקה עופות שחוטים בבית השחיטה אלא לפי הוראות ובאופן
 שקבע המנהל.

 5. לא ישחט אדם עופות בבית השחיטה ולא ימרטם בו אלא על פי רשיון מאת
 יושב ראש המועצה.

 שחיטת עופות

 הוצאת עזפית
 מגית משחימה

 מריטת עופות
 וניקויים

 רשיון שחיטה

 היתר כנישה 6. (א) לא ייכנס אדם לבית השחיטה אלא על פי היתר מאת המנהל.

(א) לא יחולו על —  (ב) הוראות סעיף קטן
 (1) הרב המקומי, עובד המדינה או עובד האיגוד הנכנס לבית השחיטה לשם

 מילוי תפקידו ז
 (2) חבר המועצה הדתית או אדם שהיא מעסיקה אותו, הנכנס לבית השחיטה

; דו  בתוקף תפקי
 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה!

 (4) כל אדם אחר שניתנה לו רשות כניסה בכתב מאת המנהל•

 מתן רשיון 7, (א) בקשה לרשיון לפי חוק עזר זה יש להגיש ליושב ראש המועצה ולצרף לה

 שתי תמונות של המבקש.

 (ב) יושב ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת את הרשיון או לסרב לתיתו
 ובלבד שלא יינתן רשיון לאדם שלא הגיע לגיל 16 שנה ושלא המציא אישור מאת הרופא

 הראשי של משרד הבריאות המחוזי שהוא אינו סובל ממחלה מדבקת.

 (ג) תקפו של רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.

 (ד) בעד מתן רשיון ישלש המבקש למועצה אגרה של חמש לירות.
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 8. יושב ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל רשיון שניתן לפי חוק עזד• יזה ביטול הרשיון
 או להתלותר אם בעל הרשיון —

 (1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא חייב לעשותה לפי הוראות חוק
 עזר זה!

 (2) הפריע או מנע מהמנהל למלא את תפקידו!

 (3) חלה במחלה מדבקת!

 (4) גרם בזדון נזק לבית השחיטה או למיתקניו!

 (5) הפריע בסדרי העבודה שבבית השחיטה.

י תלבושת עבירה פ  9. (א) מי שעובד בבית השחיטה יהיה לבוש בשעת העבודה תלבושת ונעלים ל
 דרישות המנהל וינקה אותם בזמנים ובאופן שקבע המנהל.

 (ב) לא יצא אדם משטח בית השחיטה כשעליו התלבושת והנעלים שבהם השתמש
 בשעת העבודה.

-10. : הרופא הוטרינרי רש^י _ . בדיקת עופות

 (1) לבדוק עופות חיים שהובאו לבית השחיטה ולצוות על השמדתם אם
 מצאם נגועים במחלה!

 (2) לבדוק עופות שחוטים ובשר עוף׳ טרי או קפוא, לצוות על השמדתם
 אם מצאם בלתי ראויים למאכל בני אדם׳ ולהיכנס לשם כך לכל מקום שבו

 מחזיקים עופות שחוטים או בשר עוף לצרבי עסק.

 11. בעליהם של עופות או בשר עוף שהושמדו בהתאם להוראות סעיף 10 אינם זכאים פיצוייט
 לפיצויים.

 12. החלטתו של המנהל בדבר עוף נגוע במחלה או בשר עוף בלתי ראוי למאכל בני אדם ־ופיות החלטה
 היא סופית.

 13. לא ישתמש אדם בכלי קיבול להעברת עופות שחוטים שלא אישר אותו המנהל כלי קיבול
 כמתאים לכך.

 14. אדם המביא עוף לשחיטה לבית השחיטה ישלם למועצה אגרת שירותים בשיעור א:.ית שירותים
ע בתוספת. 3 ^ 0 

 15. המביא עוף לבית השחיטה יודיע למנהל, לפי דרישתו, את מקום מוצאו של העוף. מוצאו של עוף

 16. • לא ימכור אדם עוף שחוט בתחום האיגוד אלא אם כן נבדק העוף תחילה בידי בדיקת עופות
 המנהל.

 17. לא יכניס אדם לצרכי מכירה עוף שחוט לתחום האיגוד אלא לאחר שהודיע על כך אגרת בדיקה
 למנהל, על מנת שיבדקנו! בעד בדיקה זו תשולם אגרה של 2 אגורות בעד כל עוף.

 18. הוראות סעיף 16 לא יחולו על עוף שחוט הנושא עליו חותם בדיקה של רופא פטור מבדיקה
 ט״י המנהל

 וטרינרי.
 19. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות. עונשיו

 20. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן, בני ברק וגבעתיים (בתי השפ
 מטבהיים, בתי שחיטה ופיקוח עירוני)(שחיטת עופות), תשל״ב—1972״.
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 אגרת שירותים
 באגורות'

 תוספת
 (סעיף 14)

 לכל תרנגול —

 לסוחרים סיטונאים, 9

 לבעלי חנויות ויחידים 10

 לכל ברווז 11

 לכל אווז או תרנגול הודו 22

ד ל ל פ א ר ש  נתאשר. י
) יושב ראש מועצת איגוד ערים 1 9 7 ס 2 ר מ 2 ב 8 ב ( ״ ל ש ן ת ס י ג ג ב ״  י

^ ם י י ת ע ב ג  >חמ 765307) אזור רמת־גן, בגי ברק ו

 (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

ם וסגירתם  חוק עזר לאפקים בדבר פתיחת עסקי

, מתקינה המועצה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית אפקים חוק עזר ז

 1. במקום סעיף 2א לחוק עזר לאפקים (פתיחת עסקים וסגירתם), תש״ ך—1960 2
א: בו  י

C ׳ - f ,שתיית ביי- ע=ס 2א. לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק, למעט מזנון וקיוסק• 

, שלישי בשבוע בשעות שבין 14.00 לבין 7.00 למחרת.״ r , ׳ r ־ י " 

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים (פתיחת עסקים וסגירתם)(תיקון), תשל״ב—
 1972״.

ב ו ט נ ל ב א י ח  נתאשר. י
 י״ג בניסן תשל״ב (28 במרס 1972) ראש המועצה המקומית אפקים

 (חמ 81146)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

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

 2 ק״ת 983, תש״ך, עמי 672; תשכ״וו, עמ׳ 1543.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לטירת הכרמל בדבר מודעות ושלטים

ות!, מתקינה המועצה  : .בתוקף סמכותה לפי סעיפיט 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומי
: ה  המקומית טירת הכרמל חוק עזר ז

מ ״ י י י ג ! — י ה  1. בחוק עזר ז
 ״המועצה״ — המועצה המקומית טירת הכרמל !

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה׳ חריטה, שידור או הקלטה, או

 כיוצא באלה!
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה!

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 שייחדה המועצה למטרה זו.
ת מודעה ושל« א דעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מ  2. : (א) לא יפרסם אדם מו

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשית ואלא אם המודעה או השלט —

ת! או  (1) כתובים עברי
 (2) כתובים בןולקם עברית לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות

 מהאותיות הלעוזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת

 רשיון.
 (ג) לא יינתנו רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זד, או כל דין אחר. •־־

 ; (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 יי"*""״׳•' (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עתקים ללא

 תשלום.
 : (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה שנקבעה בתוספת

 הראשונה.
 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אנייי׳
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגדת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —

 (1) מודעות ושלטים של הממשלה׳ של בתי המשפט או של המועצה!

 (2) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע׳ לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש׳ לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי־חיים.

ק בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית ד  7. לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צ
 הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  לפי סעיף קטן

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר
 מיוחד מאת המועצה.

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחד שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם מאה לירות, ואם היתד,
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 11. חוק העזר לטירת־הכרמל (מודעות ושלטים), תשי׳יא—1950 = — בטל.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת הכרמל (מודעות ושלטים), תשל׳״ב—1972״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2(0)

דיעות ח מו ו ל ה ב ק ב ד די ה ל י ת ע ו מ ס ר פ ת מ ת ה ו ע ד ו מ ת ה ד י  מ

 אורך בס״מ דוחב בס״מ

 62 מודעה גדולה
62 
31 
31 

93 
46 
46 
23 

 מודעה בינונית
 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

 ממילה

 שמירון מודעות

 ירכי פרפופ
 אפורות

 מפירמ פדטיפ

 סמכויות ראש
 המועצה

 פרטופ על לוח
 מודעות

 עוגשין

 ביטול

 ק״ת 192, תשי״א, עמ׳ 1404.
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 תזספת שניה
 (סעיפים 3יא) ו־9(ב))

 חלק א׳ - מודעות
 שיעור האגרה

 בלירות

 1. מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה על סדרה של
 25 לוחות מודעות או חלק מהם —

 (א) מודעה גדולה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 12.50
 י - לכל יום נוסף 4.20
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.30

 (ב) מודעה בינונית —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 6.25
 לכל יום נוסף 2.10
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.25

 (ג) מודעה קטנה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 3.25

 לכל יום נוסף 1.10
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.20

 (ד) מודעה זעירה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 1.75
 לבל יום נוסף 0.80
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 0.15

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או
 במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו׳ לכל מקום פרסום 2

 3. סרט פרסום על בד קולנוע, בעד כל 27 מטר או חלק מהם, לכל
 שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע 5

 4. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר מרובע או חלק
 ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 7.50
 5. מודעה בתוך רכב ציבורי, לכל שנה או הלק ממנה 2

 6. הודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי, לכל שנה או חלק
 ממנה —

 (א) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו 20
 (ב) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 30

 7. לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם, לשבוע
 או הלק ממנו 17.50

 8. רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקי
 הקולנוע, בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק

 ממנה 9
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 שיעור האגרה
 בלירות

 9. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר׳ בעד כל
 מטר מרובע או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 15

 חלק ב׳ - שלטים

 1. שלט. לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל מטר
 רוחב או חלק ממטר, לשנה 4

 2. שלט המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר, לכל מטר מרובע
 או חלק ממנו, לשנה 15

ש א י ל ל א מ ר  נתאשר. כ
 י״ג בניסן תשלי׳ב (28 במרס 1972) ראש המועצה המקומית טירת כרמל

 (חמ 82952)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר למטה־ יהודה בדבר הדברת מזיקים

, מתקינה ות ג  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומי
: ה  המועצה האזורית מטה־יהודה חוק עזר ז

 הגירות 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו
 היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא

 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה ^
 ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים •,

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מטה־יהודה,׳

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
; ן ו  הגר בבית מלון או בפנסי

: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון, ה  ״מזיק״ — כל אחד מאל
ת! .  נברנים, קרציות הבקר׳ יתושים, זבובי בי

ת!  ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטי

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

 1198 קובץ התקנות 2850, ה׳ בסייז תשל״ב, 18.5.1972



ו בכתב את סמכויותיו לפי  ״ראש המועצה״ — לרבות ארם שראש ;המועצה העביר אלי
 חוק! עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או, המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
 סעיף 2 להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך, בהתאם

 לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א).

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3(א) או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה׳ רשאית המועצה לבצע את

דה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.  ן העבו

ת לבדקם׳ לבקרם  5. :(א) ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנ
 ולעשות בהם כל הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

(ב) לא יפריע אדם •לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי : 

.  סעיף קטן(א)

 6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מטיימ וזודעומ
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט על הנכס שבו היא דנה׳ או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 המועצה׳ שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על עגיייינ יעי״ייו
 הוראות סעיף 3(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד, העבירה נמשכת,
 ן דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 י בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטה־יהודה (הדברת מזיקים), תשל׳יב—1972״. השט

ן ה ן כ י מ י נ  ב
 ראש המועצה האזורית מטה־יהודה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 חובה להדביר
 מזיקיפ

 הוראוו! להדברה
 מזיקיפ

 הדברה על ידי
 המועצה

 פמכוונ ראש
 המועצה

 נתאשר.

 י״ג בניסן תשל״ב (28 במרס 1972)
 (חמ 84907)
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 פקודת המועצות המקוממת

ק עזר למעלות ־תרשיחא בדבר הוצאת אשפה  חו

נה המועצה , מתקי 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
: ה  המקומית מעלות־תרשיחא חוק עזר ז

 יזגיייי* 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחה!

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

עזר זה וכן. אדם שהמפקח ק,  ״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתהו להיות מפקח לענין חו
 העביר 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 שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכסים
ים! 1  לתקופה שלמעלה משלוש שנ
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

 הגר בבית מלון או בפנסיון!
 ״בנין״ — בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע
 שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבגין כגינה, כחצר או לצורך אחר ולמעט

 בית מלאכה או אורווה ן
ת מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים  ״בי

 ובכלל זה בית חרושת, מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה!
 ״אורווה״ — לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו

 יחד עם האורווה!
 ״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות
 או ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחדים העלולים לגרום לכלוך

 או אי־נקיון, למעט זבל, פסולת וחמרי בנין!
 ״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!

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

י אש־ה 2. (א) בעל בנין חייב להתקין, בבנין או בחצרו, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע  ־י

 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 המרי בנין.

ל 3. (א) המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת, י  כלי ט־

 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•

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 !. (ב) לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
 ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול.

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

 4. לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא יעביר בשום דרך — אשפה, זבל או פסולת מבנין׳
ת מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.  מאורווה או מבי

 5. ! (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף 4, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או
 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 (ב) בכל היתר שניתן לפי סעיף 4 ייקבעו —
 (1) השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת!

 (2) המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת!
 (3) דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה- צורתם, גדלם ומבנם!

 (4) תקופת ההיתר.

 6. (א) כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
 אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, זבל או פסולת בשעות שיקבע 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.

 7. (א) המפקח רשאי להיכנס לכל בנין, אורווה או בית מלאכה על מגת לבדוק אם פמ־ויומ המ9־זי!
 נתקיימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים 2 או 3, רשאי
ע מאותו בעל או מאותו מחזיק. צו  ראש המועצה לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הבי

 8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מפיית וזידעויז
י  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבנ
 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
 על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה

 שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ל עונשיו  9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאתיים לירות, ואם עבר ע
 הוראות הסעיפים 2 או 3, וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 7(ב) והיתד.
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר

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

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למעלות־תרשיחה (הוצאת אשפה), תשל״ב—1972״. השפ

ב ק ע י ־ ן י ב ל  נתאשר. א
״ג:באדר תשל״ב (28 בפברואר 1972) ראש המועצה המקומית מעלות־תרשיחא  י

 (חמ 85845)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפגים

 העברת אשפה

 מהן היתר

 «כוו1 צניפה
 לפועלי

 המועצה,
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 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר למעלות ־תרשיחא בדבר שימור רחובות
ות!, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22׳ 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומי

ה:  המועצה המקומית מעלות־תרשיחה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית מעלות־תרשיחה!

ד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העבי
!  עזר זה, כולן או מקצתו

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, -לרבות אדם שהמהנדס
ה!  העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר ז

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות 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.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזוזטרה, בגג או מעל לרחוב, כל
 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.

 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה 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 כסאות ושולחנות לצרכי
 בית־קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו, וכן

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

 מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
 (ג) היתד שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחד 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.

 הגדרות

 מכשול נרחוב

 הימר לבתי
 ?פה ולחנויות

 שיגזייפ ברחוב

 פוניחמ שוחות

 אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —

 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים
 אדומים בלילה;

ת הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה  (2) לסתום את השוחד, ולהחזיר א
 או עם פקיעת ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם ביותר.

.6 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשנ״ה, עמ׳ 256.
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 פכריית שוהה
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 7. •המהנדס רשאי לתת״היתר לפי םעיפימ 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר שניתן, יזי״י
 להתלותו, לבלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 8. נזי! לרחוב

 9. הודעות

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

 ב ת כ  (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה ב
 (!) 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 יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע

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

 או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה דשאי.במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה פילו?«־שול
 , ״ ״ וביצוע עבודות

 מהעבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב) — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין אם
ם! סילק ראש המועצה מכשול ברחוב ת סבירה לכל מקו ^ ולהיכנס לשם כך בכל ע  לאו -
 או ביצע עבודה כאמור, 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 ימנע בעדו

. (א)  מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן
א מפירו* הודעות י די האדם שא,1,ן ה > ,1י ד ר ס מ פ נ ׳ א ן י ד א כ ה ה ת ף ן ן ק ע ן ן י ן פ ה ל ע ך ו ת ה ר י ס  ^ מ

 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
די כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר לי .  מבני משפחתו הבוגרים או
 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
ת המסירה כאמור, תהא המסירה בדין אם הוצגה ־אפשד לקיים א  הידועים לאחרונה! אם אי
 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. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עונשיו
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

יקרא ״חוק עזר למעלות־תרשיחה (שימור רחובות), תשל״ב—1972״. השפ  13, לחוק עזר זה,

ב ק ע ־ י ן י ב ל  א
 ראש המועצה המקומית מעלות־תדשיחה

 י: נתאשר.
 יי׳ג באדר תשל״ב(28 בפברואר 1972)

 (ח« 85846)

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

ת מים ק פ ס  חוק עזר לתל־ ממד בדבר א

 האגרה בלירות

350 

1 

150 

2.50 

 2״.

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

:  בתוספת לחוק העזר העיקרי

א: בו  (1) במקום פריט 4 י

 ״4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א), (ג) ו־(ד)) לנכס שאינו אדמה
 חקלאית, ששטחו —

 עד חצי דונם

 לכל מי׳ר נוסף

 לנכס שהוא אדמה חקלאית —

 לכל דונם או חלק ממנו

 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה לכל קומה

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין

 האגרה למ״ק
 באגורות

1.20 40 

65 

90 

א: בו  (2) במקום פריט 7 י

 ״7, אגרת מים (סעיף 6) — לחודש

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים

 ל־6 מ״ק נוספים

 לכל מי׳ק נוסף

.3 

 תיקון סעיף 1

נה המועצה ות!, מתקי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומי
: ה  המקומית תל־מונד חוק עזר ז

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לתל־מונד (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2 (להלן — חוק העזר
א: בו  העיקרי), בסופו י

 ״ ״אדמה חקלאית״ ו״חקלאי״ — כמשמעותם בסעיף 1 של התוספת השניה
.״  לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 3

א: בו ) י ג )  »יקמ העי!־ 4 2. בסעיף 4 לחוק העזר העיקרי׳ אחרי סעיף קטן

 ״(ד) חקלאי שנכסו מחובר למפעל המים ישלם למועצה אגרת צינורות מים
 בשיעור שנקבע בתוספת לגבי אדמה חקלאית.״

 תיקון התוספת

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

 2 ק״ת 1899, תשכ״ו, עמ׳ 2362.

 3 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178¡ ק״ת 1353, תשכ״ב, עמ׳ 2485.
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 .האגרה ״
 האגרה למ״ק המינימלית :

 באגורות י בלירות

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מי׳ק
 לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר

 מעל 10 מ״ק 15

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה׳ בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 15

ה (א< ו־(ב)  מעל להגבלה בפסקאות משנ
 תיווסף הכמות לפריט 7(1).

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 40 4

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 40 4

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

 ,ספת זו 100 5

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון הפקה של
 המועצה

 בגבולות הכמות המוקצבת 25 2.50

 מעל הכמות המוקצבת 50

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של
 המועצה 50 5

 (7) לבניה 90 4.50

 (8) לבתי מלון ולפנסיונים׳ 40

 (9) לחנויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

 (10) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת ,15

 מעל הכמות המוקצבת 25
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א: בו  (3) אחרי פריט 7 י

 7א. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים׳ ששטחה עולה
 על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחס הזיכוי

 עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה:

 סכום הזיכוי
 השנתי בלירות

 י המשפחה

12 6 

18 7 

24 8 

30 9 
36 10 
 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.״

 השם 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד (אספקת מים)(תיקון), תשל״ב—1972״.

ם ל ב  נתאשר. ד ב א
 י״ג בניםן תשל״ב (28 במרס 1972) ראש המועצה המקומית, תל־מונד

 (חמ 85809)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 תיקון גועות דפוס
 בתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון מס׳ 2), שפורסמו בקובץ התקנות 2821, תשל״ב,

 עמ׳ 792, בתקנה 1, במקומ ״מילאו״ צ״ל ״מלאו״,

 קובץ התקנות 2850, ה׳ בסיו; תשל״ב, 18,5.1972

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
1206 

 המחיר 72 אגורות


