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 חוק כתי המשפט, תשי״ז-1957

ל בעניניבו בימי הפגרה ו פ הטי ט ו פ ש מ י ה ת ת ב ר ג ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 *, ובתוקף שאר
 הסמכויות הנתונות לי על־פי דין, אני מתקין תקנות בית דין אלה:

 1. הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים׳ בבתי משפט השלום ובלשכות
 ההוצאה־לפועל, תהיה מיום ה׳ באב תשל״ב (16 ביולי 1972) עד יום כ״א באלול תשל״ב

 (31 באוגוסט 1972).

 2. במשך פגרת בתי המשפט —
 (1) לא ידון בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי, בכל ענין, אלא אם

 החליט נשיאו או שופט שהוא מינה לכך, שהענין אינו סובל דחייה;
 (2) לא ידון בית משפט שלום במשפטים פליליים׳ אלא על פי החלטה בכתב
 מאח שופט ראשי של בית משפט שלום או שופט של בית משפט שלום שהוא
 מינה לכך, שיש לשמוע סוג מסרים של משפטים פליליים, או שהעניין שהובא

 בפניו אינו סובל דחייה ?
 (3) לא ידון בית משפט שלום בענינים אזרחיים ולא ידון ראש ההוצאה־
 לפועל בעניני ההוצאה־לפועל, אלא אם החליט שופט ראשי של בית משפט
 שלום או שופט של בית משפט שלום שהוא מינה לכך או ראש ההוצאה־

 לפועל, שהענין אינו סובל דחייה.

 3, מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט פלוני
 מסרים, או עגין פלוני, או סוג עניניש בלשכת ההוצאה־לפועל, יישמע בימי הפגרה בבית
 משפט פלוני, או בכל בתי המשפט או בפני ראש ההוצאה לפועל פלוני, או בפני כל ראשי

 ההוצאה־לפועל.

 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי־המשפט (פגרת בתי המשפט והטיפול בענינים בימי
 הפגרה)(מס׳ 2), תשל״ב—1972״.

 הקופונ הפגרה

 דיון גי«י
 הפגרה

 סמכות «נהל
 גוגי ה8שפט

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״א באייר תשל״ב (5 במאי 1972)
 (וזמ 70080)

 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 148.

 פקודת הפודלים המפוגלימ

ת בו ר ערו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הכהילים המפוגלים י׳ אני מתקין תקנות
 אלה:

להלן — התקנות העיקריות) — בטלה. ) « 12 1. תקנה 12 לתקנות הכהילים המפוגלים 2  ביטול ו(ל;

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, תשל״ט, עמ׳ 88.

 2 חא״י, כיד גי, עמ׳ 1932! ק״ת תש׳׳ל, עמ׳ 171.
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 2. בתקנות העיקריות׳ במקום תקנה 14 יבוא:

 ״עייג״ 14. המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ומבעל היתר
 לפי סעיף 8 לפקודה׳ ערובות להנחת דעתו, בסכום ובדרך שיקבע.״

 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הכהילים המפוגלים (תיקון), תשל״ב—1972״.

 כ״ו באייר תשל״ב (10 במאי 1972) ׳ פ נ ח ס ס פ י ר
) שר האוצר 7 2 6 2 0 מ 4 ה ) 

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ז

 תקנות בדבד עדר למועצה הארצית

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 115 ו־265 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 !,
 ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 pía א׳: פדשגוונ

 1. בתקנות אלה —

 ״המועצה״ — המועצה הארצית לתכנון ולבניה או ועדה שלה אצלה המועצה, לפי סעיף 6
t לחוק, את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערד 

 ״ועדה מחוזית״ — ועדה מחוזית לתכנון ולבניה! ץ
 ״ועדה מקומית״ — ועדה מקומית לתכנון ולבניה;

 ״ערר״ — עדר בפני המועצה לפי סימן ו׳ לפרק ג׳ לחוק!
 ״יוזם התכנית״ — הועדה המקומית שהכינה את התכנית המפורטת נושא הערר, או מי

 שהציע תכנית כאמור לועדה המקומית לפי סעיף 67(א) לחוק׳ הכל לפי הענין.

: העדר ׳  pía ג

 2. : ערר יוגש לידי מזכיר המועצה במשרד הפנים בירושלים בשלושה עתקים ועוד
 מספר עתקים כמספר המשיבים׳ כשהוא חתום בידי העורר.

 3. העדר יכלול פרטים אלה:

 (1) שם העורר,•

 (2) מען בישראל למסירת מסמכים!

 (3) שם התכנית!

 (4) נימוקי הערר!

 (5) רצה העורר להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר — פרטי
 ראיות אלה והנימוקים להבאתן.

 1 ם״ח חשכ״ה, עמי 307.
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 ו י ה  4. (א) המשיבים בערר י
 (!) בערר לפי סעיף 115 לחוק — יוזם התכנית וכן הועדה המחוזית שדחתה
 את התנגדותו או טענותיו של העורר׳ ואם העורר הוא מי שהשמיע לפי סעיף
 106 לחוק טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה — גם מי שהתנגדותו נתקבלה

 כאמור!

 (2) בערר לפי סעיף 111 לחוק — הועדה המחוזית והועדה המקומית!
 (3) בכל מקרה אחר — הועדה המחוזית.

 (ב) ועדה מקומית שאינה יוזם התכנית רשאית להצטרף לערר לפי סעיף 115
 לחוק כמשיב נוסף על ידי מתן הודעה בכתב למזכיר המועצה.

 5. (א) מזכיר המועצה ימציא למשיבים עותק מהעדר תוך עשרה ימים מיום הגשתו!
 הצטרפה ועדה מקומית כמשיבה כאמור בתקנה 4׳ ימציא מזכיר המועצה גם אליה עותק

 מהעדר.
 (ב) המשיבים ימציאו למועצה ולעורר, תוך שלושים יום מיום המצאת עותק הערר
 לידיהם, את תשובותיהם לערר, ואם רצו להביא ראיות בפני המועצה בעת הדיון בערר —

 פרטי ראיות אלד, והנימוקים להבא תן.

 (ג) לפי בקשת יושב ראש המועצה ותוך מועד שיקבע תעביר הועדה המחוזית
 למועצה את כל החומר הדרוש לדיון בערר׳ לרבות התכנית שהיא נושא הערר, תשריטים

 ופרוטוקול בדבר הדיון בפניה בתכנית נושא הערר.

 6. המועצה רשאית לדון בערר אף אם לא הגישו המשיבים תשובה תוך המועד שנקבע
 בתקנות אלה.

 7. העורר והמשיבים יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם! אולם אם הוזמנו
 הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית המועצה לדון בערר שלא בפניו.

 8. המועצה רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לתכנית אחת ולדון בהם
 במשותף אם כרוכות בהם בעיות תכנוניות או עובדתיות זהות או דומות.

 9. יושב ראש המועצה יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובות המשיבים.

 10. בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבים, ולעורר תהיה זכות תשובה סופית.

 11. העורר והמשיבים יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות המועצה!
 הדיון בבקשה למתן רשות כאמור וכן שמיעת הראיות במידה שהורשתה, יתקיימו לפני

 טענות הצדדים לגופו של הערר לפי תקנה 10, הכלל בדרך שיורה יושב ראש המועצה.

 12. (א) יושב ראש המועצה רשאי לדרוש מהעורר או מהמשיבים להגיש למועצה, בתוך
 מועד שיקבע׳ מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים לדעתו לבירור הערר.

 (ב) יושב ראש המועצה רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.

 13. (א) פרוטוקול על מהלך הדיון בערר בפני המועצה ינוהל בידי יושב ראש המועצה
 או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש המועצה.

 (ב) הערר, תשובת המשיבים ומסמכים אחרים שקיבלה המועצה הנוגעים לאותו
 ערר, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

 המצאת
 מפממיפ

 דיון אף ללא
 משוגה

 דיוו בפגי
 הצדדים

 איחוד ערדימ

 פתיחת הדיון

 פדר הטיעון

 הבאת ראיוו!.

 המצאת טטטבימ
 וידיעות נופפימ

 פרוטוקול
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 14. ; (א) המועצה תסיי6 את הדיון בערר תוך ששים יום מיום הגשת תשובות המשיבים מועד פיי8
י ת מ י

ה  או מיום תום המועד להגשת התשובות׳ הכל לפי המוקדם יותר. ^ ^

 :' (ב) החלטת המועצה תינתן תוך שלושים יום מיום סיום הדיון, תיערך בכתב
 ותיתחם ביד יושב ראש המועצה! מזכיר המועצה ישלח עתקים מההחלטה לעורר ולמשיבים

 בדואר רשום.

 15. על פי בקשת יושב ראש המועצה, רשאי שר הפנים׳ לפי שיקול דעתו, להאריך האדפת מועדיה
 את המועדים לסיום הדיון ולמתן החלטתה של המועצה.

 16. הבר הועדה שנאצלה לה הסמכות לדון ולהחליט בערר, הדורש העברת הענין דרישה להעברה
ה צ ע י 8  להכרעה סופית של המועצה בהתאם לסעיף 6(2) לחוק, יודיע על כך בכתב ליושב ראש י

 הועדה ולמזכיר המועצה תוך חמישה עשר יום מיום החלטת הועדה.

ה יכול שתהא בדואר. המצאה ל  17. המצאת מסמך לפי תקנות א

 18. (א) ועדה מחוזית או ועדה מקומית לא תפרסם הודעה בדבר.אישור תכנית מפורטת איפור פעולות
ר ו ע ג י ^ ל ח  או תכנית מיתאר מקומית, ולא תתן היתר בהתאם לאחת מהן, לפגי תום המועד להגשת ה

 ערר למועצה׳ ואם הוגש ערר — לפני מתן החלטת המועצה בערר.

 : (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית ועדה מקומית לתת היתר כאמור
 לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם, נושא הערר.

 פרק ג׳: הודאות מיותרות לתבניות מפורטות

 19. (א) בקשה לרשות לעדור על אישור תכנית מפורטת לפי סעיף 115 לחוק תוגש המועד להגשת
1 בקשה לרשות 0 ף 8 י ע , ם פ ה ,1 ע ד ו ה  לועדה המחוזית לא יאוחר מהיום החמישה עשר מיום המצאת ה

 , 1 לערוד
 לחוק.

 (ב) ועדה מחוזית או ועדה מקומית לא תפרסם הודעה בדבר אישור התכנית ולא
 תתן היתר על פיה לפני תום המועד לפי תקנת משנה (א), ואם נתנה רשות לעדור — יחולו

 הוראות תקנה 18.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאית ועדה מקומית לתת היתר כאמור
 לעבודה או לשימוש שאין להם קשר עם נושא הבקשה לרשות לערור.

 20. החליטה הועדה המחוזית לתת רשות לעדור, תמציא על כך הודעה בכתב למבקש הודעה על
 מתו רשות ולועדה המקומית הנוגעת בדבר.

 לעדור

 21. ניתנה רשות לעדור, יוגש הערר לא יאוחר מאשר ביום החמישה עשר מיום המצאת מועד להגשת
 ההודעה לפי תקנה 20. ״עיי

 פרק די: שומת

 22. תקנות התכנון והבניה (ערר על אישור תכנית מפורטת), תשכ״ז—1967 2 — בטלות. בימיי

 23. תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן. תחילה

 ק״ת תשנ״ז, עמ׳ 2858.
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 24. ערר שהיה תלוי ועומד לפני המועצה ביום תחילתן של תקנות אלה, ינהגו בו כאילו
 לא הותקנו.

 25. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית)׳ תשל״ב—
 1972״.

 הוראות מעבר

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972)
 (חמ 76585)

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

 צו בדבר הערכה מחדש של קיצבאות נכות ותלויים והגדלתן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68א׳ ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 •י, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני

 מצווה לאמור:

 1. (א) קיצבה המחושבת לפי סעיפים 67 או 68 לחוק׳ שלא לפי סעיף 72 לחוק, וכן
 קיצבה המשמשת בסיס לחישוב לענק סעיף 76 לחוק בשל פגיעה בעבודה שאירעה באחת
(ב)(להלן — שגת הפגיעה) תוערך מחדש החל ביום י״ז בניסן  השנים הנקובות בסעיף קטן
 תשל״ב (1 באפריל 1972) ותוגדל בשיעור הנקוב בסעיף קטן(ב) לצידה של שנת הפגיעה,

 ובלבד שלא תעלה על המקסימום הנקוב בלוח ה׳ לחוק, כפול שלושים.

 (ב) השיעור המוגדל של הקיצבה כאמור בסעיף קטן (א) יהא כדלקמן:

ת כספים) ת הפגיעה (שנ  שיעור ההערכה מהדש שנ

12% 

9% 

6% 

3% 

 משנת 1954/55 עד שנת 1966/67
1967/68 
1968/69 
1969/70 

 2. קיצבה המחושבת לפי סעיפים 67 או 68 לחוק או המשמשת בסיס לחישוב לענין
 סעיף 76 לחוק, תוגדל מיום י״ד בטבת תשל״ב (1 בינואר 1972) בעד פגיעה בעבודה
 שאירעה לפגי היום האמור׳ ב־11% על כל לירה של הקיצבה, ובלבד שלא תעלה על

 המקסימום ליום הנקוב בלוח ה׳ לחוק. כפול שלושים.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי (הערכה מחדש של קיצבאות נכות ותלויים
 והגדלתן), תשל״ב—1972״.

 הערבה מחדש
 של קי־1באות
 גהות ותלויים

 הגדלת קי«בת
 נהות ותלוייפ

 השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 כ״ד באייר תשל״ב (8 במאי 1972)
 (וומ 750362)

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 108; תש״ל, ע«׳ 134.
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 פקודת הדרכים ומסילות הכחל (הגנה ופיתוח), 943 ן

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
 אני מצווה לאמור:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 157.800—218.200
 בקירוב על כביש 116: חיפה—עוספיה—אבךיצחק ומסתיימת בנקודת ציון 152.540—
 209.600 בקירוב על כביש 325 : ברקת—טול־כרם, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה
 מס׳ כ/4264/אי הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ל׳ בשבט

 תשל״ב (15 בפברואר 1972).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה, שדרות רשות לעייו
9 מ "' ה י ע ה  הכרמל 1׳ חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. =

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש אבךיצחק— השם
 רגבים—ברקאי), תשל״ב—1972״.

 החולה
 הפקודה
 על דרי

י ג ו מ ל ף א ס ו  ל׳:בשבט תשל״ב (15 בפברואר 1972) י
 >חמ 5050ן< שר העבודה

 1 ע״ר 1943, תופ׳ 1, עמי 40; ס״ח תשג״ג, עמ׳ 144.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן

 צו בדבר מכירת מצות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 י,
 אני מצווה לאמור:

 1. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מצות), תשל״ב—1972 2 — בטל. ביטול

 2, לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכירת מצות)(ביטול), תשל״ב— השם

 1972״.

ם ב ר ־ ל ב י י  כ״ג באייר תשל״ב (7 במאי 1972) ח
 (חמ 74014) שר המסחר והתעשיה

 1 סייח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 742.
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 חוק הפיקוח על מצדפים ושירותים, חשי״ח-1957

 צו בדיבר פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לגתי עינוג

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 אני מצווה לאמור:

 1. בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה לבתי עינוג)
, במקום סעיף 6 יבוא:  (מס׳ 2), תשכ״ב—1962 2

״ 6. השכר המקסימלי בעד מהירת כרטיסים על ידי סוכן הוא כמפורט ע ל י  ״

 להלן:
 המק8ימלי

 כשהמחיר של הכרטיס —

 עד 1.99 לירות 15 אגורות
 מ־2 לירות עד 2.99 לירות 20 אגורות
 מ־3 לירות עד 3.99 לירות 25 אגורות
 מ־4 לירות עד 5.99 לירות 35 אגורות

 עולה על 5.99 לירות 6% ממחיר הכרטיס״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על מכירת כרטיסי כניסה
 לבתי עינוג)(מם׳ 2) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 כ״ח באייר תשל״ב (12 במאי 1972)
 (חמ 74003)

 1 ס״ח וושי׳׳ח, עמ׳ 24; תשי״ט, עמי 92.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמי 2687; תשכ״ז, עמ׳ 1992.

 הו) ?יפת סעיף 6

 חוק לעידוד החספון(ערבות למילווח והנחות ממס הפנסה),
 תשט״ן-956 ן

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם של ביצור בע״מ׳ בסכום של 20 מיליון לירות, שיעמדו
 לפדיון בשנת 1977, ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ה באייר תשל״ב (9 במאי
 1972) (סדרה 50), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן 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 ממם הכנסה)(מס׳ 21), תשל״ב—1972״.

פ »  פ8זד מ
 הכנפה

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ו באייר תשל״ב (10 במאי 1972)
 (חמ 72650)

 1 0״ח 201, משט״ז, עמ׳ 52.

ופח חדש 6, תשכ״א, עמי 120. ת ישראל, נ נ י י מד נ  2 די
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 חוק לעידוד החסכון(ערכות למילוות והנחות ממס הכנסה),

 השס״ז- 956 ו

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

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

 1. איגרות חוב רשומות על שם של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע״מ, בסכום פטיו מ«פ
ה פ נ 3  כולל של 6 מיליון לירות, נושאות ריבית של 10% לשנה׳ הניתנות להמרה במניות, שיעמדו ה

 לפדיון בשנים 1975—1984 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום כ״ה באייר תשל״ב (9
 במאי 1972) (סדרה 35), ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס,
 חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161, לפקודת

. 2  מס הכנסה

 2, לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון(פטור ממם הכנסה)(מס׳ 22), תשל״ב—1972״. השפ

ר י פ ס ס ח נ  כ״ו באייר תשל״ב (10 במאי 1972) פ
n" 1 שר האוצר 7 2 6 5 0 ) 

 1 ס״ח 201, תשט״ז, עמ׳ 52.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, תשכ״א, עט׳ 120.

 חוק שירותי הדח היהודיים [נוסח משולב], תשל״א-1971

 תקנות בדבר בחירות רבני עיר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] תשל״א—
 1971 אני מתקין תקנות אלה:

, במקום ״י״ח בתמוז תשל״ב תיטו מ?ניל 6  1. בתקנה 6 לתקנות בחירות רבני עיר, תשכ״ז—1966 2
 (30 ביוני 1972)״ יבוא ״ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973)״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בחירות רבני עיר (תיקון), תשל״ב—1972״. השפ

ח ו ר ה פ ט י ג ר  כ׳ באדר תשל״ב (6 במרס 1972) ז
) שר הדתות 7 7 8 0 מ 4 ח ) 

 1 ס״ח 628, תשל״א, עמי 130.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 134; תשל״א, עמ׳ 238.
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 מידור לסזלטון מקדמי

 פקודת העיריות

 חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות־ מספר בבנינים

 לפי סעיף 262 לפקודת העיריות!, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן:

 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל בגין״ — לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות עיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין
 בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן, או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין
 שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה

 מעשר שנים •,

 ״מספר מואר״ — מספר מואר בחשמל;

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

 ״תכנית״ — תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים, שאישרה
 אותה המועצה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים

(להלן — התקנות).  במספרים), תשל״א—21971

 2. (א) ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם או מספר לרחוב
 בהתאם לתכנית.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם
 ולהחליפם בכפוף לאמור בתקנות.

 3. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות

 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנית:

 (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בנין;

 (2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל;

 (3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מעשרה מטרים — להתקין
 מיתקן הנושא עליו מספר מואר, במקום ובגובה שקבע ראש העיריה;

 (4) לתקן, לשנות, להמיר או.להחליף לוחית־מספר או מספר מואר או
 מיתקן כאמור.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל ׳בנין שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 שלטים לציון
 שמות או

 מפפריפ
 לדחופות

 דרישה להתקין
 לוהיות־מפפד

 ומספרים
 מוארים על

 גתיפ

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 2670, תשל״א, עמי 620.
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 התקנת לוחיות-
 מפפר ומספרים

 מואריפ'פירי
 ראש העיריה •־

 מפפריפ מוארים

 חובה להאיר

 החזקה הקינה
 של שלטים,

 לוחיות־מפפר
 ומספרים מוארים

 איפור׳ פגלפה
 בשלטים,

 לוחיות־מפפר
 ומפפריפ מוארים

 איפור הפרעה

 מסירת הודעות

 עונשיו

(א) אלא בשני אלה:  (ד) ״לא יבצע'אדם עבודה מתעבוידות המנויוו! בסעיף קטן

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העירית;
 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 •4־.¡ י לא מילא בעל הבנין אחרי דרישת ראש העירית לפי סעיף 3, רשאי ראש העירית,
 . באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3, ולהיכנס
 לשם כך לכל מקום שיידרש >'ביצע ראש העידית עבודה כאמור, תגבה העיריה.מאת בעל

 תבנין את תוצאות תביצוע בסכום שלא יעלת על עשר לירות.

 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו מספר מואר לפי
 התנאים והפרטים שקבע ראש העידית בהתאם לתכנית.

 6. בעל בנין שבבנינו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסק זרם או מכשיר מיכני,
 את המספר מדי ערב׳ משקיעת החמה עד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת

 מ־15 ואט לשעה.

 7> בעל בנין חייב —
 (1) להחזיק כל שלט, לוחית־מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב

 תקין וגלוי לעין;
• (2) למסור הודעה לראש העיריהעל קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית־ י  י י

 מספד או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 8. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית־מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא
 יטשטשם ולא יםתירם מעין רואים ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית־מספר או מספר

 מואר ייפגעו, ייטשטשו או יוסתרו.

 9. לא יפריע אדם לראש העירית, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 10. 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 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; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
 במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום

 העירית, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתכ מאת ראש העירית.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות־מספר,
 לבנינים), תשל״ב—1972״.

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ג בניסן תשל״ב (28 במרס 1972)
 (חמ 765007)
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 פקודת המועצות המקוממת
 חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים

, מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה 1  לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות
 כלהלן:

 ״יייי* 1. בחוק עזר זה —
ו בעלי־  ׳•אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים ג

 חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשתמשים בהם יחד עם האורווה י,

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

 ביוב או תעלה •,
 ״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוז ו של בנין אחד או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה
 של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקחם של שני מגרשים סמוכים ושל
 המבנים שעליהם׳ לשם העברת נוזלים ושפכים אל בור שפכים או אל ביב ציבורי,

 לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא־בקרה;

 ״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים
ר ביוב, מחסום ותא־בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי; מ  אחרים, לרבות א

 יבעל חיים״ ~ לרבות עופות ודגים ז
 יבעל נכס״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה זכאי
 לקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסת, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח,
 בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה

 ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים;

 ״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה:

 ״ליקוי״, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אס נתהווה
 לאחר זמן %

 ״מאושר״ — מאושר בידי המועצה, או בידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי
 שהוא הסמיכו לענין הנדון?

 •מבנה״ — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק
 מהם, על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין

 שהם מצויים בסביבתו!

 ״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים׳ הנשארים בקרקעית העוקה בבית־הבד אחרי הוצאת
 השמן:

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון 1

 ״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזר
 בפנים בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא־בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי, ולרבות
 מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערכת אספקת מים על כליה׳ צינורותיה ואבזריה!

ת ישראל, נוסח חדש, עמי 256¡ ס״ח תשל״א, עמי 37. נ  1 דיני מדי
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 ״נכס׳׳ — מקרקעין או.מבגד,,;בין'׳.תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי;
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 :חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
ך — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה א א ב ת  ״
ל המועצה או כל פקיד אחר של המועצה, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד , ; ; 

. . . • • - . '  של תברואן )
 ״תעלת שפכים״ — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא־בקרה.

 2. ״מפגעי׳ — כל אחד מאלה:
 (1) העדר בתי־כםא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית־כםא
 שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה

 ציבורית!
 (2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכס המשמש למטרת

 מגורים או עסק או למטרה ציבורית!
 (3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן, מזחילה,
 ביב, תעלה, מרזב, צינור או מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו,או בחלקו,
 באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה שלפי דעת

 התברואן יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בסמוך לו!

 (4) החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים
 להזיק לבריאות!

 (5) צפיפות מרובד, בנכס העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן
 שימוש בנכם בצורה העלולה להזיק לבריאות!

 (6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב
 פרטי אשר לדעת התברואן הם לקויים, אינם מתאימים לתכליתם או אינם
 מספיקים לניקוז יעיל של הנכם, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו
, או שלא לפי  שהוקמו ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 2
 תנאי ההיתר׳ ושלדעתו של התברואן הם לקויים או אינם מתאימים לתכליתם!
 (7) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום׳ או
 שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;
 (8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בנין או

 מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;
 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים׳ בית־כםא, אסלה,
 משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם

 במצב מזוהם או שלדעת התברואן הם עלולים להזיק לבריאות!

 (10) באר, בור מים, מכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, שלדעת
 התברואן הם נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או

 להתפתחות יתושים בהם!
 (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצוייר במכסה
 ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות

 יתושים בהם ו

 2 פ״וז תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איוותר, בור שפכים, תא בקרה,
ד או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או  מ

 נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם!

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

 (14) . שימוש בצינור גשם או צינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל
 אחר דרך צינור גשם!

 (15) צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין, או בעקיפין, אל ביב,
 צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים !

 (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו, שלדעת
 התברואן גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך!
 (17) הצטברות של עפר, אבנים׳ עצים, גרוטאות של מתכת, הלק רכב,
 זבל, נוצות או פסולת אחרת, שלדעת התברואן מזיקים או עלולים להזיק

 לבריאות!

 (18) העדר מעשנת שלדעת התברואן יש צורך בה בבנק׳ או קיום מעשנה
 'בבנין שהיא שבורה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם

 נזק לבריאות, לדעת התברואן;

 (19) תגור, אח, קמץ או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
 אחרת, שלדעת התברואן אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם
 על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות י

 (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,
 בחצר, בכל קומת בגין או בדירה באופן שלדעת התברואן מזיק לבריאות!

 (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא
 המוחזקים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לדעת התברואן לגרום

 נזק לבריאות!

 (22) כל אבק או פסולת תנוצרים במתלך העבודה בבית חרושת, בבית
 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, שלדעת התברואן גורמים או עלולים

 לגרום נזק לבריאות!

 (23) החזקת בעל־חיים באופן שלדעת התברואן מזיק או עלול להזיק
 לבריאות!

 (24) מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים
 ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם;

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

 (26) עצים, שיחים, שיחי צבר או אחרים אשר ענפיהם בולטים או
 מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים ?

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

 (28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים, או הפרעה
 כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית או מבחינה אחרת;

 1222 קובץ התקנות 2852, י״ב בסיון תשל׳׳ב, 25.5.1972



 (29) שימוש בשפכים, בדלוחימ או במי פסולת אחדים בלתי מטוהרים
 להשקאה;

 (30) כל דבר העלול, לדעת ראש המועצה או התברואן, לסכן את חייו,
 בטחונו, בריאותו׳ רכושו או נוחותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע

 אותו מהשתמש בזכויותיו.

 3. (א) המועצה רשאית לקבוע, בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות מז־לה
 המחוזית, מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת, דומן וזבל (להלן — מזבלה); המועצה

 חייבת לקבוע מקום כאמור אם באה על כך דרישה מאת מפקח כאמור.

 >ב) אשפה, פסולת, דומן וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

 4. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה פמכויות
י א י י ־ ת  לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה. ה

ך כ  (ב) התברואן רשאי לבדוק כל ביב, צינור או מיתקן אחר, ואם מצא צורך נ
 רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה,
 וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ־24 שעות לפגי ביצוע
 העבודה׳ ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב, בצינור או במיתקן התברואה׳ עליו לכסות מחדש
 את החפירה על חשבון המועצה ולתקן כל נזק, שנגרם כתוצאה מפעולתו, על חשבון המועצה!
 ־ מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק בנכם, לפי הוראות חוק עזר

 זד״ התראת בכתב שבה ידרוש תיקה הפגם במועד שיקבע לכך.

 5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד כדין אזוריו״ לפילוק
ע נ פ  נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכס לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי-אפשר למצוא את מ

 המחזיק, חייב בעל הנכס׳ לפי דרישת תתברואן, לסלק את תמפגע.

 (ב) מפגע שלדעת התברואן נובע מליקוי במבנה הנכם עצמו, במיתקני התברואה
 שבו או מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו נהנים רוב הדיירים
 שבנכס, חייב בעל הנכם בלבד לסלקו! אולם אם בעל הנכס נעדר מן הארץ או אי־אפשר
 למצאו או את בא־כוחו, חייב המחזיק בנכס, לפי דרישת התברואן בכתב, לסלק את המפגע,

 (ג) היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם, כולם יחד או
 כל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.

 ־ 6. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי הויעה לפילו?
ע ג "  הוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו 8

 בתתאם לפרטים ולתנאים תקבועים בתודעה. ׳

.  (ב) תתודעת תכלול את תמועד שבו יש לבצע את תעבודות כאמור בסעיף קטן(א)

 (ג) הבעל או המחזיק, שקיבל תודעת כאמור, תייב למלא אחרית.

 7. לא קיים אדם תחייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בתודעת לפי סעיף 6 או פילו?«פגע
ת פירי המועצה י א ש ׳ ר ה ם ב י ע ו ב ק מ ה , א נ ת י ה פ א ל ל ה ש ע ד ו ה  ביצע עבודה מהעבודות תמפורטות ב

 המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם
 או מהאנשים החייבים לסלק את המפגע׳ מכולם יחד או מכל אחד לחוד.
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 8. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות
 והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמגיעת הישנותו, תהא קובעת וסופית.

 9. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לפי דרישת התגרואן, להדביק ולהחזיק
 במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 10. בעל נכס והמחזיק בנכס חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן
 המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק ולהעביר למזבלה כל זוהמה, פסולת. זבל.

 דומן או אשפה אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו.

 11. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וביוצא באלה, חייב
 להקים בית-כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום
 שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער
 ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית־הכסא הארעי בצורה המגיחה

 את דעת התברואן.

 12. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין, £
 לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.

 (ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ
 לאותו כלי קיבול.

 13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום
 הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.

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

 14. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום,
 והוא רשאי להעבירו אל הבור, אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדת

 שברצונו לזבלו.
 (ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא

 העביר את הזבל כאמור בו, חייב להעבירו למזבלה.

 15. (א) המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית תבד אל הרחוב, וברחוב,
 פרש לתעלה המיועדת למי הגשם.

 (ב) המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת־^
 המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלח מי הגשם שברחוב, הכל להנחת

 דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.

 (ג) המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם,
 לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות התברואן.

 16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו
 היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.
 לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או
 נשלחה אליו 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

 החלטת
 התגרואן

 הצגת העתק
 מחוק העזר

 שמירה על
 נקיון בנכס.

 פידוריפ
 אדעייפ

 לעובדיפ

 כלי זגל

 בור זבל

 הוצאה זבל

 צינורות מוהל

 מסירת הודעות
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ה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה׳ או  אם התג
 נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו,
 יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור ״הבעל״ או ״המחזיק״ של

 הנכס, ללא כל שם או תיאור נוסף.

 17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:

 (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;
 (2) הכנים שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;

 (3) הניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;

 (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל
 מקום שאינו מיועד לכך •

 (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחד;

 (6) הטיל נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין ציבורי ז

 (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים
 אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;

 (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים׳ שברי זכוכית, חרס, מסמרים,
 חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ׳ גרוטאות או חומר בניה כל שהוא, שברי

 כלים או חלקי מכונות או רכב;

 (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חיים או חלקיהן
 או פסולת מזון כל שהיא;

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

 (12) האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;
 (13) חלב בהמת-בית ברחוב;

 (14) שחט בעל־חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות
 או על גג מבנה;

 (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זד.«

 דינו — קנס 500 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה
 לפי סעיף 7 והיתת העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 50 לירות לכל יום שבו נמשכת

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

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים),
 תשל״ב—1972״.

 כ׳ באייר תשל״ב (4 במאי 1972) י ו ס ף ב ו ר ג
) שר הפגים 7 6 5 2 2 מ 3 ח ) 
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 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ניוב), חשכ׳׳ב-962 ו

 חוק עזר לחיפה בדבר היטל ביוב

י וחוק הרשויות המקומיות (ביוב),  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות 1
, מתקינה מועצת עירית חיפה חוק עזר זה:  תשכ״ב—1962 2

 1. במקום התוספות הראשונה והשניה לחוק עזר לחיפה (היטל ביוב), תשכ״ג—963! 3,

 ״תוספת דאשוגה
 (סעיף 2)

 אזור א׳

 הגושים: 10894 11199 10872 10799 10796 10683 10788 10752
10789 10685 12255 12260 10848 11198 10893 10804 
10790 12256 12261 10849 11197 10892 10914 10753 
12268 12263 10907 11238 10885 10805 10747 10778 
12257 10867 12286 10882 10806 10911 10909 10791 
10868 12264 10883 10813 10745 10908 10792 12254 
10800 10878 10812 10906 10759 10793 12252 12262 
10880 10811 10803 10758 10794 12251 12258 11188 
10913 10802 10757 10795 10680 12259 11190 11196 
10912 10756 10785 10681 10798 11191 11194 10881 
10755 10786 10682 10784 11192 11193 11200 10814 
10787 10732 10797 11195 10879 11201 10828 10815 
10847 10852 10841 10857 10858 10835 10856 10754 
10851 10854 10837 10859 10684 10869 10862 10864 
10922 10921 10920 10777 10746 10863 10865 10850 
10838 10860 10776 10866 10855 10861 10780 10923 
10779 10775 10774 10773 10772 10870 10844 10853 
10765 10766 10767 11189 10761 10783 10782 10781 
10808 10910 10760 11205 10769 10768 10770 10771 
10810 11210 11209 10762 10736 10763 10764 10809 
10925 11881 11882 11892 11893 11203 11202 10807 

.12250 12288 12287 

10743 10742 10741 
10818 10816 10801 
10824 10823 10825 

 אזור ב׳

10738 10739 10740 
10744 10748 10751 
10821 10822 10820 

 הגושים: 10735 10737
10749 10750 
10819 10817 

ופח חדש, תשכ״ד, עמי 197. ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 די

 2 סייח 376, תשכ״ב, עמי 96.

 3 ק״ת 1488, תשכ״ג, עמי 2086¡ ק׳׳ת 2537, תש״ל, עמי 1255.
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10905 10904 10890 10831 10830 10829 10827 10826 
10840 10888 10839 10836 10834 10833 10832 10889 
10918 10916 10915 10846 10891 10845 10886 10842 

.10729 10733 10734 10730 10917 10887 10919 

 אזור ג׳

 הגושים: 10900 10901 11584 11571 10874 11573 11539 11567
11580 10902 11563 11585 11581 11583 11586 10873 
11576 11655 11569 11632 11570 11575 10877 11565 

.10427 10444 11572 11582 10903 11566 

 אזור ד׳

11660 11666 11601 11631 10898 11646 11651 11630 
10871 11578 11644 11629 11549 11656 10876 11568 
11640 11579 11645 11663 10896 11574 11643 11664 
11587 11639 11661 11605 11657 11548 10895 10899 
11647 11641 11547 11638 11662 11588 11634 10884 
11642 11603 11636 11648 11652 11633 11602 11637 
11650 11665 11653 10875 11635 11649 11658 11659 

.10924 11604 11654 10897 11610 

 תוס0ת שניה
 (סעיפים 2 ו־3)

 1. ביב ציבורי, לכל מטר מרובע של קרקע
 (כולל קרקע שעליה עומד הבנין) —.3 2.50 1.85 1.85

 :לכל מטר מרובע של שטח בנין 4.75 4.75 4.75 4.75

 2. ;מיתקנים אחרים >בכל האזורים), לכל מטר
 מרובע של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד

 הבנין) 0.70

 3. ביבים מאספים (בכל האזורים), לכל מטר
 מרובע של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד

 הבנין) 0.70״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה(היטל ביוב)(תיקון), תשל״ב—1972״.

י מ ן ה פ ל ש  נתאשר. מ
 כ׳ באייר תשל״ב (4 במאי 1972) ראש עירית חיפה

 (חמ 874030)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאיעבלין בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
 המועצה המקומית איעבלין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו;
 ״לוחית־מספר״ — לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המועצה !

 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ¡
 ״המועצה״ המועצה המקומית איעבלין;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה ועל צווארו לוחית־מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים ברשיון ובלוחית־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא תעלה על חמישה עשר יום.

 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על בך! אישר ראש המועצה את
 בקשתו, יתן לו, לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספר.

 (ב) ראש המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 25 אגורות
 בעד כל לוחית־מםפר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים!
 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!
 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

 (4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  החוק הפלילי, 1936 2

 הציבור ־,
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשל״ב—31971

 הופת רשיון
 ולוחית־מפפר

 כקשת רשיון
 ותקפו

 פירוג למתן
 רשיון וכיטולו

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

 2 ע״ר 1936, תופ׳ 1 מס׳ 652, ע«׳ 263.

 3 ק״ת 2757, תשל״ב, עמ׳ 102.
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 (ב) ביטל ראש המועצה רשיון לפי סעיף זה, לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

ו . יי (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל׳ ימסור תוך כל־שסירג 6 
, ^ , , י ש  ארבעה ימים את הכלב למאורות כפי שתורה המועצה• ו

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(1) או(2), ש־וטי הישייו
 לא יושמד הכלב, לאחר שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה, אלא אם שופט בית משפט ־ .

 שלום נתן צו על כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934*.

 (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3),(4) או
 >5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות
 •על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב, אלא אם

 בית המשפט יחליט על כך.

־ י כ מ ק ז ח  7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי, ה
 | אלא:אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו. !

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין. עייל צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא בהתאם תפיפת כי־
י , שאיו עליו  י

" רשיון והש«יו1ו י מ א א  לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות כפי שתורה המועצה׳ ו
 ..'׳ :אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה לפי סעיף קטן (א) לא יושמד
 אלא;אם לא יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר! המועצה רשאית

 להאריך את התקופה האמורה.עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.
 (ג) כלב שנתפס לפי סעיף קטן (א) לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה, אלא לאחר

 שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות.

 9. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות, ואם היתד, העבירה עונשין י
 נמשכת, דינו — קנס נוסף של לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיעבלין(פיקוח על כלבים), תשל״ב—1972״. השפ

ן א מ ל ן ס א מ ל  ס
 ראש המועצה המקומית איעבלין

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972)

 (חמ 811701)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 * ע״ר 1934, תופ׳ 1 מס׳ 481, עמ׳ 242.
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 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר להוד־ השרון בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים

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

ייי״ 1. בחוק עזר זה — ג  •ז

 ״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־בוח, בין שהוא הבעל הרשופ
 של הנכם ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה

 של למעלה משלוש שנים;

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

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בגוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחד, לרבות בל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל
 דבר המחובר אליו או כל כותל, סוללה, םייג, גדר או מבגה אחר המקיפים או תוחמים

 או מכווגים להקיף או לתחום קרקע כלשהי, וכולל חצר!

 ״חצר״ — שטח הקרקע שמשתמשים בה או 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 לענין חוק עזר זה!

 ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנוי;

 ״המועצה״ — המועצה המקומית הוד־השרון.

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״מפקח״ — אדם שמינתה אותו המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה•

 דרישה לניזיי 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את המגרש,

 ומאת המחזיק בבנין׳ ובאין מחזיק — מאת בעל הבנין, לנקות חצר או כניסה של אותו
 בנין.

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

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

 ניקוי על ידי 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחדי הודיית ראש המועצה כאמור בסעיף 3,

ה או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית צ ע י 8  ה

 המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכם או המחזיק בו.

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

 1230 קיבץ התקמת 2852, י״ב בסיון תשל״ב, 25.5.1972



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

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש.תשולם מאת בעל •המגרש׳ ואילו האגרה בעד ניק1י
 חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של ^ מאת בעל הבנין ובשיעור ן מאת המחזיקים
 בו, שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים בידיהם. לצרכי החלוקה האמורה

 יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

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

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

 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אפ נמסרה לידי האדם שאליו היא מסירת הודעה
 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 אוחו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום עסקו
 הרגילים או הידועימ לאחרונה; אס אי אפשר לקייט אח המסירה כאמור, תהא המסירה
 בדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה
 או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם חמש מאות לירות. עונשיו

 9. חוק עזר למגדיאל בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים, תשי״ד—1954 2 — בטל. פיטול

 10. . ;: לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השדון(ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניניפ), השפ
 תשל״ב—1972״.

 אגרת ניקוי
 בלירות

 תוספת
 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם׳ 35
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו 25

 2. בעד ניקוי מגרש שיש צורך להשתמש בטרקטור —
 ששטחו עד חצי דונם 70
 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו 50
 3. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם 50
 לכל דונם נוסף או חלק ממנו 40
 4. בעד ניקוי כניסה לבנין 10

ץ י ב ו נ ה י ש  נתאשר. מ
 כ״ט באדר תשל״ב (15 בנןרס 1972) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 (חמ 82172)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפנים

 2 ק״ת 433, תשי״ד, עמ׳ 545! תשכ״ה, עמ. 384.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר ליזרעאל בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 האזורית יזרעאל חוק עזר זה:

 יניייי* 1. בחוק עזר זה —
 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;

 ״המועצה״ — המועצה האזורית יזרעאל.

י ״עיי" 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מ  מ

ה 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת. י נ  א

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או
 מוסד לצרכי צדקה׳ חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

— בטל.  י־י״ול 4. חוק עזר ליזרעאל (אגרת תעודת אישור), תשי״ג—1952 2

פ 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל (אגרת תעודת אישור), תשל׳יב—1972״. ש  ה

 תזספת
 (סעיף 3)

 ה ד ו ע  א. ת

 !. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות

 2. בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה

י ז נ כ ש ה א ש  נתאשר. מ
 כ״ו בניסן תשל״ב (10 באפריל 1972) ראש המועצה האזורית יזרעאל

 (חמ 83125)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שד הפגים

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י ד י מ נ  1 די

 2 ק״ת 312, תשי״ג, עמ׳ 255.

 שיעור האגרה
 בלירות

5 

3 

3 

 תיקון טעות ד9וס

ות  בצו הדרכימ ומסילות הברזל (המה ופיתוח) (מחלף לוד), תשל״ב—1972, שפורסם בקובץ התקנ

 2824, תשל״ב, עמ׳ 845, בסעיף 1, בדישה, במקום ״צומת ראש״ צ״ל ״צומת ראם״.

 1232 קונץ התקנות 2852, י״נ גסיון תשל״ג, 25.5.1972
, ירושלים רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי  המחיר 72 אגו




