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ן 9 6 ו - א ״ כ ש  חוק למניעת מפגעים, ח

 תקנות בדבר מניעת זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה בבתים ובדירות

 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א—1961 !, אנו
:  מתקינים תקנות אלה

 1. בתקנות אלה —

ית נוזלית המהווה שארית הזיקוק של נפט גלמי לאחר הפרדת  ״מזוט״ — תערובת פחמימנ
 השמנים הקלים יותר, ונקודת הבזק תה אינה נמוכה מ־65.6 מעלות צלזיוס!

 ״מבער מזוט״ — מבער של תנור הסקה ביתי או דירתי הנועד לשריפת מזוט.

 2. פליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים או לרשותם של אחרים היא זיהום
 אויר חזק או בלתי סביר.

 3. לא יגרום אדם ולא ירשה לגרום לפליטת גזי שריפה ממבער מזוט לרשות הרבים
 או לרשותם של אחרים.

 4. הוראות תקנות אלה לא יחולו לגבי מבער מזוט שביום פרסום התקנות היה מותקן
 בבית או בדירה.

 הגדרות

 זיהופ אויר
 חזק או בלתי־

י י נ  פ

 מניעה זיהופ
 אויר

 תחולה

יט 5. תקנות אלו באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו. נ מ יי י י »  ש

פ 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבעדי מזוט להסקה ש ז  י
 ביתית), תשל״ג—1972״. י • • י י

 י״ג בתשרי תשל״ג(21 בספטמבר 1972)
 (וזמ 7677)

 ו י ק ט ו ר ש ם ־ ט ו ב
 שר הבריאות

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 58.

ן 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

 צו בדבר איסור הייצור של מבעדי מזוט להסקה בבתים ובדירות,

 שיווקם והחזקתם

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-
ר: י  1957 אני מצווה לאמו

 1. בצו זהי—
 ״מזוט״ — תערובת פחמימנית נוזלית המהווה שארית הזיקוק של נפט גלמי לאחר הפרדת

 השמנים הקלים יותר, ונקודת הבזק תה אינה נמוכה מ־65.6 מעלות צלזיוס!

 1 ס״ח תשי׳׳וו, עמ׳ 24.

 200 קובץ התקנה) 2927, כ״ה בחשון תשל״ג, 2.11.1972



ור הסקה ביתי או דירתי הנועד לשריפה מזוט.  ״מבער מזוט*— מבער שלי תנ

 2. • לא ייצר אדם מבער מזוט, לאיירמ&נו ולא יחזיק בו, ולא יעביר לאחר, בכל דרך איסוי הייצור
י השיווי, והחזקה  . ,• י

 מדרכי ההעברה, את הבעלות או את החזקה בו.

יעשה אדם שינוי במבער של תנור הסקה ביתי או דירתי או במיתקן להעברת אי־וי עשיית  3. לא.
 שינוי גמגער

 דלק ממכל דלק לתנור או בציוד הדרוש להפעלת התנור כדי שישמש כמעבר מזוט, ולא

 ירשה;לאחר לעשות שינוי כאמור.

ו תחולה  4. הוראות ציו זד, לא יחולו לגבי מבער מזוט שביום פרסום הצו היה מותקן בבית א
 בדירה.

 5. תקנות אלה באות להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו. ש«ירת דינימ

 6. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור הייצור של מבערי מזוט .ישם

 להסקה ביתית׳ שיווקם והחזקתם), תשל״ג—1972״.

. ב ל ־ ר ם ב י י  ח

 שר המסחר.. והתעשיה
(3 באוקטובר 1972) ג  כ״ה בתשרי תשל״

1 9 5 7 - ח ״ י ש ת / ם י ת ה י ש ו ם י כ ו צ  ח1ק הפיקמז על מ

 צו בדבר בשר טחון

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־15 לחוק ד&יקוח על מצרכים ושירותים׳ תשי״ח—

 1957!, ובתוקף שאר הסמכויות המסורות לי לפי כל דין׳ אני מצווה לאמור:. ..

׳ במקום תיקון סעי!־ 13  1. בסעיף 13 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), תשל״ב—1952 2

 ״המנהל״ יבוא ״מנהל שירות המזון במשרד הבריאות״* .

— השפ ג ״ ל ש  2. לצו זה ייקרא צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), (תיקון), ת

."1972 

ב ו ם ט  כ״ח בתשרי תשל״ג (6 באוקטובר 1972) ו י ק ט ו ר ש
 >חמ 740149) י שר הבריאות

 1 םי׳׳דו 240, תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 2794, תשל״ב, עמ׳ 491.
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1 9 5 7 - ח ״ י ש  חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ת

־ חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), ת ע  תקנות־ ש
ו 9 7 1 - א ״ ל ש  ת

 צו בדבר שכר מקסימלי לשירותי בתי מלון
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 11957, ותקנות 45 ו־46 לתקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע),

, אני מצווה לאמור:  תשל״א—21971

א 1. האמור בסעיף 3א לצו־שעת־חירום (מחירים של שירותים בבתי מלון), תשל״א— ר 3 י ע  תייייי פ

א: בו (א) ואחריו י  31971, יסומן
 ׳׳(ב) על אף האמור בסעיף־ קטן (א), לא יעשה בעל בית מלון בטבריה
 ובאילת, בדרגה 4 כוכבים או פחות, שירות במחיר העולה על המחיר שהוא
 רשאי לגבות לפי סעיף־קטן (א) בתוספת של %!7 בתקופה מיום כ״ג בתשרי

 תשל״ג(1 באוקטובר 1972).״

 השפ 2. לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום (מחירים של שירותים בבתי מלון)(תיקון)׳ תשל״ג-
 1972״.

ל ו ה ק ש  י״ח בחשון תשל״ג(26 באוקטובר 1972) מ
7< שר התיירות 6 7 3  >״מ 5

 1 סייח תשי׳׳ח, עמי 24.

 2 ס״וז תשל״א, עמי 189.

 3 ק״ת תשל״א, עמי 1630; תשל״ב, עמ׳ 872.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

 צו בדבר תחולת הפקודה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 !,

ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הצומת שבו מתחברים כביש 1 ירושלים—תל־אביב 2 עם כביש
ת הגושים 30229׳ 30310, 30311, , העובר א 3 ל  מעוז ציון (קסטל) — צובא — אשתאו
 30312, 30313, 30315, 30316׳ 30321 ו־30354, ושגבולותיו מסומנים לשם זיהוי באדום
 במפה מס׳ כ/002/6073 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר העבודה ביום

 ב׳ בחשון תשל״ג(10 באוקטובר 1972).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז ירושלים,
 רח׳ הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מחלף מוצא), תשל״ג—
 1972״.

 תחולת
 הפקודה
 על ירד

 רשות לעיין
 בהעתק המפה

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ב׳ בחשון תשל״ג(10 באוקטובר 1972)
 (חמ 75050)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ג, עמי 144; תשכ״ו, עמי 4.

 2 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2181; תשכ״ד, עמ׳ 1715.

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 1744.

 202 קובץ זומקנות 2927, כ״ה בחשון;תשל״ג, 2.11.1972



ל (הגנה ופיתוח), 1943 ח נ  פקודת הדרכים ומסילות ה

 צו בדבר תחולת הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 •י,
ר:  אני מצווה לאמו

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 30 מטר המתחילה בנקודת ציון 133.310—165.300
 בקירוב על כביש 102 : צובא—אשתאול ומסתיימת בנקודת ציון 132.950—165.755 בקירוב
 על כביש 1 : ירושלים—תל־אביב, המסומנת לשם זיהוי באדום במפה מס׳ ב/002/6071
 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר העבודה ביום ב׳ בחשון תשל״ג (10

 באוקטובר 1972).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז ירושלים, ישית יעיין
, גהעתקהמפ! י , י  , , י

 רח׳ הנביאים 52, ירושלים, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש 102 : צובא__ הש=
 אשתאול) (שינוי תווי), תשל״ג—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ב׳ בחשון תשל״ג(10 באוקטובר 1972) י
) שר העבודה י 5 0 5  >חמ 0

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1; עמי 40; סייח 404, תשכ״ג יעמ׳ 144.

 תחולת ־
 הפקודה
 על דרך

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

ה ד ו ק פ ת ה ל ו ח ר ת ב ד ו ב  צ

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

 1. : הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 50 מטר המתחילה בנקודת ציון 245.700—155.540 תחולת
 וקורה
ד י  : י

ה י י ?  בקירוב על כביש 21 : חיפה—עכו—ראש הנקרה ומסתיימת בנקודת ציון 245.300—157.420 ^
 בקירוב על כביש 2101 : כפר אתא—שפרעם, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה כ/6087
 הערוכה בקנה מידה 1:20000 והחתומה ביד שר העבודה ביום ט׳ בחשון תשל״ג (17

 באוקטובר 1972).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1 נמצא במחלקת עבודות ציבוריות׳ מחוז חיפה, שד׳ ישות לעיין
 הכרמל 1, חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ־העתק המפה

 3. : לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(כביש 22 : ככר ל״ט _ השמ
 צומת דשנים), תשל״ג—1972״.

י ג ו מ ל ף א ס ו  ט׳ בחשון תשל״ג(17 באוקטובר 1972) י
) שר העבודה 7 5 0 5 מ 0 ח ) 

 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 40; ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 144.
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 פקודת המסחר עם האויג, 1939

 צו הקניה מס׳ 747

 . בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף 9(1)(ב) לפקודת המסחר עם האויב,
ר:  1939 י, שהועברו אלי׳ ובתוקף שאר סמכויותי, אני מצווה לאמו

 1. צו,הקניה מס׳ 51 מיום 27.12.1941, שפורסם בעתת רשמי מם׳.1159 מיום 1.1.1942
 בטל במידה שהוא חל על רכושו של מנדל פריד (מס׳ םדורי 8), באשר החלקים.,הנ״ל

 מגיעים לברטה פריד ן ולשלמה (בן־ציון) פריד \, לפי צו ירושה.

(9 באוקטובר 1972).  2. תחילתו של צו זה ביום א׳ בחשון תשל״ג

 ב׳ בחשה תשל״ג(10 באוקטובר 1972). ש ׳ ו י נ ו ג ר ד
, הממונה על רכוש האויב י " ( י 2 0 1 מ 0 ח ) 

 1 ע״ר 1939, מוס׳ 1, עמ׳ 79.

ן מקובלי ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לאזור בדבר אספקת מים

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

א: בו , י  החלפה ההופפ* 1. במקום התוספת לחוק עזר לאזור (אספקת מים) תשכ׳יז—1967 2

 תוספת

ת - 1 י י ל : ת (סעיף 2(ג)(1))— ייאייי׳ י ת פרטי ק  י 1. אגרת חיבור ר

 (1) לבל יחידת דיור, עסק או משרד 100
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה —

ד ״1 150  לחיבור ע

 לחיבור מעל ל־״1 300
 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש

 לפי דרישת׳ הצרכן —
 עד ״1 40

 מעל ל־״1 100

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף3(ב)) 5

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

 2 ק״ת 2081, תשכ״ז, עמי 2912.
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 האגרה בלירות

ף 3(ה)) 8 ת(סעי  3. אגרת בדיקה של רשת פרטי

נורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) 1  4. אגרת הנחת,צי

 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 1.20

 בבנין שאינו למגורים׳ לכל מי׳ק של נפח הבנין 0.70

 כשאין מיתקן
 'מוכן להתקנת

 מד־מים

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מיפ

 האגרה בלירות

90 
95 

110 
250 
275 

70 

75 

90 

200 

225 

 האגדה בלידות

10 

— ( 0 )  5. אגרת מד־מים (סעיף 5
 מד־מים שקטרו

 אינו עולה על ״%

\ ואינו עולה על ״1  עולה על ״

ן ואינו עולה על ״1  עולה על ״

\ \  עולה על ״1 ואינו עולה על ״

 עולה על ״!1 ואינו עולה על ״2

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

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

0.90 

7.50 

7.50 

30 
40 
50 

40 
75 

30 
40 
50 

60 

10 
15 

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —
 (1) לשימוש ביתי —

ק הראשונים  ל־10 מ״
 ל־6 מ״ק נוספים

 מעל ל־16 מ״ק
 (2) למוסדות, לבתי מרחץ ולבריכות שחיה׳

 לחנויות דגים
 (3) לבניה

 (4) לתעשיה, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת
 מעל לכמות המוקצבת

 (5) לבתי מלאבד,
 (6) לבתי עסק, למשרדים, לחנויות ולכל שימוש

 אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת זו
 (7) לחקלאות —

 עד 600 מ״ק לדונם, או חלק ממנו׳ לשנה
 מעל להגבלה
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 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה חד־משפחתית מבניה קשה שאינו שיכון עולים ששמחה עולה על
 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מתייחס הזיכוי עלתה

: ה ל  על 10 מ״ק, יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים א

 מספר בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי
 בלירות

6 6 
9 7 

12 8 

15 9 

18 10 

 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שגת הכספים, האגרה בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 10

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור (אספקת מים) (תיקון), תשל״ג•—1972״.

 נתאשר. א ׳ ב נ ב ג י ס ט י
 י״ג בתשרי תשל״ג(21 בספטמבר 1972) ראש המועצה המקומית אזור

ג ר ו ף ב ס ו ) י 8 נ 0 5 0  >חמ 4
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקוממת

בו ת לבנמי ו ס י נ כ ת ו ו ר צ , ח ם י ש ר ג י מ קו י ר נ ב ד ן ב רד י ק ־ ה מ ע ר ל ז ק ע ו  ח
׳ מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות 1

: ה  המועצה האזורית עמק־הירדן חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

 ״נכס״ — בנין או מגרש;

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 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

ם; י  של למעלה משלוש שנ

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

ן״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל י  ״בנ
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר
 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 בה

; ה נ  או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מב

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז המרכז כעל שטח
; ה  בנוי לענין חוק עזר ז

; י  ״מגרש?׳ — קרקע פנויה בשטח בגו
!  ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק הירדן

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

 ״מפקח״ — אדם שמינתה אותו ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זד״ לרבות
 אדם שהמפקח העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה׳ כולן או מקצתן.

 ן

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנק^ית את יריש״ לניקוי

 המגרש, ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר.

 (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 אחרי:־,.׳ . חוגה למלא
 אחרי ההודעה

 4. לא 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 למועצה

 לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

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

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד
 ניקוי חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של ן־ על ידי בעל הבנין ובשיעור ן על ידי

 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 אישור כניפה
ה בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.  לבנין כדי לברר את מצב הנקי

 (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 מסירי! 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
ו במקום מגוריו, או במקום עסקו  בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 הרגילים או הידועים לאחרונה,׳ אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים איו על הנכם שבו דנה
 ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

 ניקוי על ידי
 המועצה
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נו — קנס חמש מאות לירות.  שונשיו 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, די

י מגרשים׳ חצרות וכניסות לבנינימ), (ניקו  9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־הירדן
 תשל״ג—1972״.

 אגרה ניקוי
 בלירות

50 

35 

70 

50 

50 

40 

10 

 תוספת
 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם

ם נוסף או חלק ממנו ת  לכל חצי ד

 2. ,בעד ניקוי מגרש כשיש צורד להשתמש בטרקטור —

 ששטחו עד חצי דונם

 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו

 3. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם

 לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו

 4. בעד ניקוי כניסה לבנין

ם ר ו ל ל ח נ  מ
 ראש המועצה האזורית עמק־הירדן

 נתאשר.
 י״ב בתשרי תשל״ג(20 בספטמבר 1972)

 (חמ 84695)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 חוק עזר לשלומי בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1 ת ו מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה , מתקינה המועצה המקומית שלומי חוק עזה ז  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2

1 1. במקום התוספת לחוק עזר לשלומי (מס עסקים מקומי)׳ תשכ״א—31961 (להלן — 1 9  י״יי5״* יזמי8
: א בו  חוק העזר העיקרי), י

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

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115; פ״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1244! ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 1695.
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 ״תוס0ת
 שיעורי המס לשנה

 תיאור המלאכה או העסק , המס ,בלילות, תיאור המלאכה או העסק המס בלירו

20 
2000 

50 
75 
20 

600 
50 
50 
40 

150 
40 

500 
100 
40 

100 
200 
300 

1500 
250 
75 

100 
200 
350 
450 

."200 

 זגג
 ייצור חשמל ואספקתו

 מזנון —
 בלי רשיון למכירת משקאות משכרים
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים

 מתקן נעלים
 מאפיה

 מסגריה
 מכבסה «

 מספרה
 מוסך
 פחח

 קולנוע
 הצגת סרטים במקום ציבורי

 י שרברב
 שירות של אספקת גז עם מספר לקוחות —

 עד 100
 101 עד 200

 201 ומעלה
 שירות אוטובוסים המקיים תחנה בתחום המועצה

ניות המקיים תחנה בתחום המועצה  שירות מו
 מוביל נפט

 קבלן או קבלן משנה, המבצעים בתחום המו
 עצה עבודות בנין, כבישים, חפירה, ביוב,
 קידוח או הכשרת קרקע בהיקף שנתי

 בלירות —
 עד 5000

 מ־5001 עד 10,060
 מ־10,001 עד 15,000
 מ־ 15,001 עד 20,000

וספות או חלק מהן  לכל 10,000 נ

 תחילה

75 

150 
250 
500 
750 

50 
200 
600 
200 

400 
750 

200 
75 

150 

75 
120 
75 

150 

50 
50 
40 
50 
75 

 אטליז
 בית מלאכה או בית חרושת המעסיקים

 עובז!ים שמספרם —
 עד 3

 מ־4 עד 5 , •
 מ־6 עד 10

 למעלה מ־11 י
 בית מלון שדרגתו —

 עד 2 כוכבים
 מ־3 עד. 4 כוכבים

 5 כוכבים
 בית קפה או מסעדה

 בנק או סניף של בנק המעסיק עובדים
 שמספךם —

 עד 3 • י•
 למעלה מ־3

 הובלה —
 באוטו משא

 בטנדר -
 טרקטור, לכל טרקטור

ות מכולת —  חנ
 בלי רשיון למכירת משקאות משכרים
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים

ות טקסטיל  חנ
 כל־בו

 חנות —
 לחמרי בנין, ולעצים או למצרכים סניטריים

 לצרכי חשמל או רדיו
 לדגים

 לעופות 1
 לנעלים ^

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס הודאית«ע־ר

ת 1972/73, והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה  לפי חוק עזר זה לשנ
ת 1972/73 ייחשב כאילו ות, אולם כל םבום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנ י  ברשו

 שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

—1972״. השפ (מס עסקים מקומי)(תיקון), תשל״ג מי  4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלו

ן ז ד ח ו  ד
 ראש המועצה המקומית שלומי

 נתאשר.
(21 בספטמבר 1972)  י״ג בתשרי תשל״ג

 (חמ 85690)

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

 חוק עזר לקרית־ים בדבר שמות לרחובות ולוחיות מספר גבנינים

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות*׳ מתקי
: ה  המקומית קרית־ים חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
 ״בעל בניך׳ — לרבות אדם המקבל, או זכאי לקבל׳ הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
 היה חבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות למועצה 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־משגה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר

ם; י  שנ
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ים •

 ״מספר מואר״ — מספר מואר בחשמל!
 ״ראש המועצה״ ~ לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

!  עזר זה׳ כולן או מקצתן
 ״תכנית״ — תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה לפי
 צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים),

.  תשל״א—21971

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

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם
 ולהחליפם בהתאם לתכנית.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל הבנין לבצע את העבודות
ת: י  המנויות להלן׳ כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנ

ן!  (1) להתקין לוחית־מספר על גבי בני

 (2) להתקין מספד מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל

 (3) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית מספר או מספר מואר.

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

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

 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א) אלא בשני אלת:

עצה;  (1) כשהוא ממלא אחר דרישות ראש המו

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

ק אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3׳ רשאי ראש המועצה,  4. לא מילא בעל הבנ
יות בסעיף 3 ולהיכנס לשם כך ו  באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנ
ידרש! ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, תגבה המועצה מאת בעל הבנין את  לכל מקום שי

 הוצאות הביצוע בסכום שלא יעלה על 20 לירות.

 שלטיפ לציון
 שמית אי
 מפפרים

 לדחופות

 ודישה להתקין
 לוחיות־מפפר

 ומפפריפ מוארים
 על הבתיפ

 התק־-ת לוחיות־
 מפפר ומפפריה
 מוארים על ידי

 ראש המועצה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח ד!ז־ש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 2649, תשל״א, עמ׳ 293.
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 5. נבנה בנין אחר תחילתו של הוק עזר זה, יתקין עליו בעלו מספר מואר לפי התנאים טספדיס מואייפ
 והפרטים שקבע ראש המועצה בהתאם לתכנית.

, ״וגה להאיר י מ י נו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסק זרם או מכשיר מ  6. ׳ בעל בנין שבבני
ת המספר מדי ערב, משקיעת החמה עד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת  א

 מ־15 ואט לשעה.

ב החזקה הקינה י י  ״ ^ ח
״ J של לוחיוה־מפפו ( 7 ט ^  י י ב
 (1) להחזיק כל לוחות מספר ומספר מואר שהותקנו על בנינו במצב תקין ומספדים מוארים

! ן  , וגלוי לעי
 (2) למסור הודעה לראש המועצה על קלקול או טשטוש בכל לוחית מספר

 או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

א דיי!T״ ל  8. לא יפגע אדם בלוחית מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין׳ לא יטשטשם ו
 פלוחיות־מספר

 יסתירם מעין ולא יגרום ולא ירשה שלוחית מספר או מספר מואר ייפגעו, ?יטשטשו או ומפפייפ,מיארים
 יוסתרו.

ק איפור פניעה ו  9. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי ח
 עזר זה.

א מפידההזדעזה י  10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו ה
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים, לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים
ן אם ת המסירה כאמור׳ תהא המסירה כדי נה, אם אי־אפשד לקיים א  או הידועים לאחרו
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

ל עונשיו  11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה ש
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו ,

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 12. חוק עזר לקרית־ים (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים), תשכ״ו—966! 3 _ ־יטיל
 בטל.

פ ש  13. לחוק עזר זה ייקרא.״חוק עזר לקרית־ים (שמות ומספרים לרחובות ולוחיות־מספר ה
, תשל״ג—1972״. ים) נ  במי

ת ר פ א ן י מ י נ  י״ד בתמוז תשל״ב (26 ביוני 1972) ב
 >חמ 52450») ראש הנןועצה המקומית קרית־ים

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 3 ק״ת 1899, תשכ״ו, עמי 2354.

 קובץההקנות 2927, כ״ו! בחשון וזשל״ג, 2.11.1972 1



 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר גבנינימ על ידי
 המועצה המקומית אום אל־ פחם

ות!, אני מודיע כי המועצה  בהתאם לםעיף 25א>ב) לפקודת המועצות המקומי
 המקומית אום אל־פחם אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות

 ולוחיות מספר בבנינים), תשל״ב—972! 2,

ג ר ו ף ב ס ו  י״ג בתשרי תשלי׳ג(21 בספטמבר 1972) י
t שד הפנים 7 6 5 2 2 פ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישדאל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עימ׳ 256¡ ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 2829, תשל״ב, עמי 912. •

 פקודת המועצות המקומיות

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים
 על ידי המועצה המקומית זכרון־יעקב

׳ אני מודיע כי המועצה 1 ות מי  בהתאם לסעיף 25(א)(ב) לפקודת. המועצות המקו
 המקומית. זכרון־יעקב. אימצה את חוק עזר לדוגמה .למועצות .מקומיות (תברואה וסילוק

 מפגעים). תשל״ב—1972 י.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ב בתשרי תשל״ג(20 בספטמבר 1972) י
) שר הפנים ד 6 5 2 2 ־ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח־ חדש 9, תשכ״ד,, עמי 256; ס״ח 614, תשל״א, עמי 36.

 2 ק״ת 2852, תשל״ב, עמ׳ 1220.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי
 המועצה האזורית מנשה

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המעצות המקומיות אני מודיע כי המועצה האזורית
ת חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק מפגעים), תשל״ב—  מנשה אימצה א

. 2 1972 

ג ר ו ף ב ס ו  יי׳א בתשרי תשל״ג(19 בספטמבר 1972) י
) ־׳־ י י שר הפנים ד 6 5 2 2 מ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 2852, תשל״ב, עמ׳ 1220. ־
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 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי
 המועצה האזורית נחל־ שורק

, אני מודיע כי המועצה 1 ת ו מי בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו ; 
 האזורית נחל־שורק אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות י מקומיות (תברואה וסילוק

.  .מפגעים), תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו ״ג בתשרי תשל״ג(21 בספטמבר 1972) ״ . י  י
) שר הפנים 7 6 5 2 2 מ 3 ח ) . 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 9, תשכ״ה, עמי 256; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 2852, תשל״ב, עמ׳ 1220.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים
 על ידי המועצה האזורית נעמן

י מודיע כי המועצה , אנ 1 ות מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
 המקומית האזורית נעמן אימצה את חוק"עזר לדוגמה למועצות •מקומיות (תברואה וסילוק

.  מפגעים), תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו ב בתשרי תשל״ג(20 בספטמבר 1972) י ״  י
 !חמ 765223) שד הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256! ס״ח 614, תשל-״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 2852, תשל״נ, עמ׳ 1220.

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי
 המועצה האזורית עמק־חפר

, אני מודיע כי המועצה 1 ת ו מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
 האזורית עמק־חפר אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (תברואה וסילוק

.  מפגעים), תשל״ב—1972 2

ג ר ו ף ב ס ו  י״ג בתשרי תשל״ג(21 בספטמבר 1972) י
) שר הפנים 7 6 5 2 2  >חמ 3

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשנ״ה, עמ׳ 256; סייח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת 2852, תשל״ב, עמי 1220.

 קובץ התקנות 2921, כ״ד, בזזשוו זזשל״ג, 2.11.1972



 פקודת המועצות המקומיות

 הודעה על החלטת הועד המקומי רמת־ אפעל בדבר קנס פיגורים

 מודיעים בזה- כי בהתאם לסעיף 20(ד) לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 133 א •
, החליט הועד המקומי רמת־  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 אפעל שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ייווסף קנס פיגורים בשיעור
 של 20% על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארגונה׳ היטל, אגרה, דמי השתתפות

 או תשלום חובה אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ת י ז ו ג ה י ל  נתאשר. א
 י״ב בתשרי תשל״ג (20 בספטמבר 1972) יושב ראש הועד המקומי רמת־אפעל

 (זזמ 81013)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 . שר הפנים

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

 2 ק״ת תשי״ח, עמ׳ 1256; תשכ״ה, עמי 2798.

 תיקון טעויות דפוס

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), תשל״ב—1972, שפורסם

ת 2902, תשל״ב, ע«׳ 1730, יש לסמן את הסעיף האחרון ״4״ במקום ״5״. ו  בקובץ התקנ

ות 2920, ות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), תשל״ג—1972, שפורסמו בקובץ התקנ  בתקנ

 תשל״ג, עמי 126, בתוספת שניה שורה רביעית, במקום ״פנט־וינטנט״ צ״ל ״סנט־וינסנט״.

ת ו ות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה), תשל״ב—1972, שפורסמו בקובץ התקנ  בתקנ

 2819, תשל״ב, עמ׳ 774, בכותרת השוליים של סעיף 10 לתוספת, במקום ״זרקורי״ צ״ל ״זרנוקי״.

 קובץ התקנות 2927, ב״ה בחשיז תשל״ג, 2.11.1972

, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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