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 פקודת המכס

 הקמת המכס

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ד232 לפקודת המכס 1

 1. בתקנה 6 לתקנות המכס, תשכ״ו—1965 2 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי
 פסקה (9) יבוא:

 ״(10) המספר הסידורי של מוכר הטובין כפי שקבע המנהל.״

 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״לצדו של המספר הסידורי על פי
 תקנה 6(10), יחתום היבואן או סוכנו״.

 מהיום ד,־22
 ואילך

 ל־6 ימים
 נוספים

 ל־7 ימים
 נוספים

 ״(1) טובי יבוא, ל-8 הימים
. ם , נ 1 ש א ר ;  לכל 100 ק״ג 1

 או חלק מהם 1 לירה ליום 5 לירות ליום 15 לירות ליום 20 לידות ליום״

 4. בפרק תשיעי 1 לתקנות העיקריות —

 (1) במקום הכותרת לפרק יבוא ״פרק תשיעי 1 : מתן הצהרות בנמל
 תעופה״;

 (2) בתקנה 30א, במקום ״נמל התעופה לוד או דרך שדה התעופה ירושלים
 (עטרות)״ יבוא ״נמל התעופה בךגודיון, שדה התעופה ירושלים (עטרות)

 או שדה התעופה חיפה״!

 (3) בתקנות 30ב ו־30ו, במקום ״בנמל התעופה לוד, בשדה התעופה
 ירושלים (עטרות)״ יבוא בכל מקום ״בשדה התעופה בן־גוריון, בשדה

 התעופה ירושלים (עטרות) ובשדה התעופה חיפה״.

 5. בתקנה 31(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״חמישה ימים״ יבוא ״ארבעה עשר יום״.

 6. בתקנה 35(א)(2) לתקנות העיקריות, במקום ״500 לירות״, בכל מקום, יבוא
 ״2500 לירות״.

 7. בתקנה 36א לתקנות העיקריות, במקום ״שמספרם מב/7, מב/7א, מב/7ב״ יבוא
 ״שמספרם מב/7״.

 8. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום ״תחנת המכס נמל התעופה לוד״
 יבוא ״בית המכס, נמל תעופה בךגוריוך.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס (תיקון), תשל״ה—1974״.

 תיקון תקנה

 תיקון תקנה

2 3. בתקנה 25(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא: ה 5 נ י ל ו ת ו ק י  ת

 תיקון פרק
 תשיעי 1

 תיקון תקנה 31

 תיקון תקנה 35

 תיקון תקנה 36א

 תיקון התוספת
 הראשונה

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שד האוצר

 כ״ט באלול תשל״ד (16 בספטמבר 1974)
 (חמ 72800)

 1 דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 3, עמ׳ 39; ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 137.

 2 ק״ת חשכ״ו, עמי 274: תשכ״ט, עמי 1281; תשל״ב, עמ׳ 1078; תשל״ג, עמ׳ 152, עמי 468, עמ׳ 1260.

 40 קובץ התקנות 3232, כ׳ בתשרי תשל״ה, 6.10.1974



 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, חשי״ד-954 ו

ר ד ל יצוא פרי ה ח ע ו ק י ר פ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—1954 •י,
 אני מתקין תקנות אלה:

, תיקו! תקני,25  1. בתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדד), תש״ך—1960 2
 בתקנה 25(1) (ב), במקום ״2.5 אגורות״ יבוא ״4 אגורות״.

ם ש  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), ה
 (תיקון), תשל״ה—1974״.

ן ז ו ן א ר ה  ג׳ בתשרי תשל״ה (19 בספטמבר 1974) א
) שר החקלאות 7 3 7 0 מ 0 ח  נ

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 137.

 2 ק״ת תש״ד, עמי 500; תשכ״ו, עמי 1483; תשכ״ז, עמ׳ 2610; תשל׳׳ג, עמי 129 ועמי׳ 470.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד-954ו

ם י ח מ ל יצוא צ ח ע ו ק י פ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי ל&י סעיף 6 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד—1954
 אני מתקין תקנות אלה:

/ תיקון התוספת , בחלק ג  1. בתוספת לתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשט״ז—1955 2
 בסעיף 4, במקום ״1.50״ יבוא ״3״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (תיקון), תשל״ה— השם
 1974״.

ן ז ו ן א ר ה  ג׳ בתשרי תשל״ה (19 בספטמבר 1974) א
 שר החקלאות

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 137.

 2 ק״ת תשט״ן, עמי 159, עמ׳ 445, עמי 1017 ועמי 1172; תשל״ג, עמי 331.

 חוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א-1951

ס נ ת ק רו ת בדבר עבי י ח ר ז א ת ה ו נ נ ו ג ת ה  צו ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24א ד27(ג)י לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א—
 1951 אני מכריז ומצווה לאמוד:

 1. כל עבירה על הוראה שבסעיפי החוק או על הוראה שבתקנות שהותקנו על פיו, אברזה על
0  המפורטים בתוספת הראשונה, מוכרזת כעבירת קנס. עבייייז ל!3

 1 ס״ח תשי״א, עמי 78; תשכ״ד, עמ׳ 126; תשנ״ט, עמ׳ 156; תש״ל, ע«׳ 130.
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 2. שיעורי הקנס לכל עבירת קנס יהיו:

 (1) לעבירה ראשונה — עשרים לירות;

 (2) לכל עבירה חוזרת או נוספת — חמישים לירות.

 שיעורי הקנס

יי 3. ההזמנה למשפט לענין סעיף 24א(ב) לחוק תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה, ג מ ז יסי׳ י׳ה  נ

 למשפט
 או בטופס הדומה לו ככל האפשר.

 א1פז תשלום הקנס 4. (א) המשלם קנם על עבירות קנס לבית המשפט הנקוב בהזמנה ימציא עם

 התשלום לפקיד בית המשפט את ההזמנה שנמסרה לו על פי סעיף 24א(ב) לחוק ופקיד
 בית המשפט לא יקבל את התשלום, אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא

 בשיעור הקבוע בה.

 (ב) המשלם את סכום הקנס על ידי בנק הדואר בשיעור שנקבע בצו זה לגבי

 העבירה הנזכרת בהזמנה וממציא את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בבנק הדואר המקבל

 את התשלום, יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית המשפט בהתאם לסעיף 24א(ג) לחוק.

 (ג) המשלם את סכום הקנס על ידי הדואר יצרף לתשלום את ההזמנה שנמסרה
 לו וישלחם בדואר רשום.

 תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו.

 לצו זה ייקרא ״צו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), תשל״ה—1974״.

 תתילד• 5,

ם 6. ש  ה

ת ראשונה פ ס ו  ת

 (סעיף 1)

 1. סעיף 14(ו) לחוק;

 2. סעיף 15 (א) לחוק;

;  3. תקנות ההתגוננות האזרחית (התנהגות במקומות ציבוריים), תשי״ז—1956 2

 4. תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), תשי״ז—1956י־;

.  5. תקנות ההתגוננות האזרחית (איפול), תשי׳׳ז—956! 4 ;

 6. תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית), תשכ״ה—

!51965 

 2 ק״ת 649, תשי״ז, עמ׳ 346.

 3 ק״ת 649, תשי״ז, עמ׳ 342.

 4 ק״ת 649, תשי״ז, עמ׳ 340; ק״ת 3079, תשל״ד, עמ׳ 164.

 י• ק״ת 1755, תשכ״ה, עמי 2496.
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 7. תקנות ההתגוננות האזרחית (הגבלת השימוש באותות אזעקה וארגעה), תשכ״ה—
 1964 י<;

 8. תקנה 7 לתקנות ההתגוננות האזרחית (תנאים להתקנת מתקנים ולשימוש בהם),

;  תשכ״ה—1965 7

 9. תקנות ההתגוננות האזרחית (הודעות בעל תפקיד נדרש), תש״ל—1970 8.

ספת שניה  תו

 (סעיף 3)

ו 9 5 1 - א ״ י ש , ת ת י ח ר ז א ת ה ו נ נ ו ק ההתג ו  ח

 (סעיף 24א)

 הזמנה לדין וכתב אישופ

 (עבירות קנס)

י נ  בבית משפט שלום/העירו

 מדינת ישראל נגד

 מם׳ הזהות המען

 תיאור העובדות המהוות את העבירה:

 בתאריך בשעה במקום

: ל  עבירה ע
 (החיקוק והסעיף)

 ״ ק״ת 1647, תשכ״ה, עמ׳ 374.
 7 ק״ת 1683, תשכ״ה, עמ׳ 1350.

 8 ק״ת 2513, תש״ל, עמי 951.
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 שמות עדי התביעה:

 ניתנת לך הברירה, במקום להישפט על העבירה האמורה — לשלם את הקנס שנקבע לעבירה זו

 בצו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), תשל״ד—1974, בסך לירות, תוך

 חמישה עשר יום מתאריך קבלת הזמנה זו, בקופת בית משפט השלום/העירוני ב

 או לבית המשפט האמור, על ידי בנק הדואר או על ידי הדואר.

 אם לא תשלם את הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ״ל כדי להישפט על ההאשמה

 האמורה בתאריך בשעה

 אם לא תשלם את הקנס ולא תופיע בעצמך ולא תהיה מיוצג על ידי סניגור בבית המשפט בתאריך

 ובשעה הנקובים לעיל, יראוך כמודה בעובדות ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך.

 חתימת המקבל חתימת המוסר

 מסירה בדואר: מסרתי את ההזמנה וכתב האישום למשלוח בדואר רשום.

 חתימת המוסר
 וחותמת הדואר

 הערות: 1. בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו.

 2. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו חמישה עשר יום מיום מסירת הזמנה זו או תשלום
 שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע לעבירה אינם משחררים מהחובה להישפט על

 העבירה הנ״ל.

ס ר ן פ ו ע מ  אני מסכים. ש
 י״א באלול תשל״ד (29 באוגוסט 1974) שר הבטחון

 (חמ 72664)

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שר המשפטים
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

ה נ פ צ י ה ע צ מ א ק ב ו ס י ע ר ה ד ס ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ד43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
, אני מצווה לאמור:  תשי״ח-1957 נ

ה _ הגדרות ו ז צ , ב ! 

 ״מידע״, ״אמצעי הצפנה״, ״שיטת הצפנה״, ״מפתח הצפנה״, ״רשומה המתייחסת להצפנה״
 ו־״עיסוק באמצעי הצפנה״ — כמשמעותם באכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים

,  (שירותי הצפנה), תשל״ה—974! 2

 ״מנהל״ — מי ששר הבטחון מינהו להיות מנהל לענין צו זה.

 2. (א) לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה אלא על פי רשיון מאת המנהל ובהתאם רשיון לעסוק
' י ב פ צ ה י ע צ מ ־  לתנאי הרשיון. °

 (ב) תוקפו של רשיון הוא לשנה או לתקופה קצרה יותר שצויינה בו.

< בקשה לרשיון ע ב א ק ן ה ס ש פ ן ט ש ,1^,1 ב ג ן ן ת ן י ש ד 1 ה , ש ק  3 (א) ב
 (ב) המבקש חייב לענות תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס וכן

 למסור פרטים נכונים ומדוייקים.

 4. (א) הוגשה בקשה לרשיון לפי צו זה, רשאי המנהל — סמכות כניסה.
 בדיקה ודרישת

 (1) להיכנס, הוא עצמו או מי שהוא הרשה לכך, לכל מקום שבו מתבצעת סרטים
 או עומדת להתבצע כל פעולה שבגדר עיסוק באמצעי הצפנה!

 (2) לבדוק, הוא עצמו או מי שהוא הרשה לכך, את אמצעי ההצפנה,
 ואת הרשומות המתייחסות להצפנה, ואת הנסיבות שבהן מתבצעת או

 עתידה להתבצע פעולה שבגדר עיסוק באמצעי הצפנה!

 (3) לדרוש ממבקש הרשיון למסור לו פרטים נוספים שנראים לו דרושים
 לענין הבקשה האמורה.

 (ב) המבקש חייב לאפשר למנהל את השימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה.

 5. המנהל דשאי לתת את הרשיון, לסרב לתיתו, לקבוע תנאים לנתינתו, להתלותו או מתן רשיון
י י ו ט י ב  לבטלו, הכל כפי שימצא לנכון. י

 6. המנהל רשאי להפעיל סמכויותיו לפי סעיף 4 גם לאחד מתן הרשיון. סמכויות המנהל
 לאחר מתן רשיון

 7. (א) בעד מתן רשיון או בעד חידושו תשולם אגרה שנתית בסך של 500 לירות. אגרות

 (ב) האגרה תשולם לממונה על ההכנסות וההוצאות באגף הכספים של משרד
 הבטחון, הקריה, תל־אביב.

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26.

 2 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 46.
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 שמירת סודיות 8. אדם העוסק באמצעי הצפנה לא ימסור ולא יגלה כל פרט על עיסוקו זה אלא

 לאדם שהמנהל קבע ברשיון או לאחר מכן.

 שמירת וזיקוקים 9. צו זה אינו בא לגרוע מכל צו אחר שניתן לפי החוק או מכל חיקוק אחר, אלא

 להוסיף עליהם.

 רשות מבצעת 10. המנהל הוא רשות מבצעת לצורך צו זה והוא רשאי לתת כל הוראה הדרושה

 לביצועו.

ה 11. תחילתו של צו זה ביום י״ח בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975).  תחיל

ם 12. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), ש  ה

 תשל״ה—1974״.

ס ר ן פ ו ע מ  י״ח באלול תשל״ד (5 בספטמבר 1974) ש
 שד הבטחון

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

ח ו ק י ל שירות בר־ פ ה ע ז ר כ  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 •נ,
 אני מכריז לאמור:

 הגדרות 1. באכרזה זו —

 ״מידע״ — אותות טלגרף, אותות טלפרינטר, אותות שמקורם במערכת מחשבית, מלים,
 לרבות אותיות כתובות, דיבור, תמונות או שרטוטים — על צורותיהם, המועברים
 או המיועדים להיות מועברים ממקום למקום באמצעי קשר חשמלי, אלקטרוני או

 אחר!

- כל התקן, מכשיר מכני, אלקטרו־מכני או אלקטרוני או כל חלק  ״אמצעי הצפנה״ -
 ממנו או כל דגם של התקן או של מכשיר כאמור או כל חלק מדגם כאמור, המופעל
 בדרך אוטומטית, אוטומטית למחצה או ידנית, או הניתן להפעלה בדרך כאמור,
 לרבות כתב סתרים המופעל בכתיבה או בהדפסה או הניתן להפעלה בדרך כאמור,
 הגורמים או המיועדים לגרום לאי־הבנה מוחלטת או חלקית של מידע למשך תקופת

 זמן כלשהיא בין על ידי מי שיש בידו ובין על ידי מי שאין בידו מפתח הצפנה ?

- שיטה שלפיה משתמשים או ניתן להשתמש באמצעי הצפנה  ״שיטת הצפנה״ -

 ״מפתח הצפנה״ — מכשיר, התקן, רישום, הקלטה על גבי אמצעי מגנטי, ניקוב על גבי
 סרט או על גבי כרטיס או רישום בזכרון של מערכת מחשבית, או של התקן אלקטרוני
 אחר המשמש או המיועד לשמש להצפנת מידע בשיטת הצפנה פלונית או לפענוח

 מידע שהוצפן באותה שיטת הצפנה!

 ס״וז תשי״וז, עמי 24.
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 ״רשומה המתייחסת להצפנה״ — רישום, תרשים, שרטוט, תצלום, שקף, שקופית, ציוד,
 הקלטה על גבי אמצעי מגנטי, ניקוב על גבי סרט, כרטיס מנוקב, רישום בזכרון של
 מערכת מחשבית או של התקן אלקטרוני אחר, אוי תיאור בבל דרך אחרת של שיטת
 הצפנה, של מפתח הצפנה, של חלק מהם, או של תכונותיהם או של יכולת הביצוע

 שלהם, בין אם הם קיימים ובין אם לאו!

 ״עיסוק באמצעי הצפנה״ — עיסוק בפיתוח, בייצור, בהחזקה, בשימוש, ביבוא, ביצוא,
 בהובלה, בהעברה ממקום למקום או מיד ליד, בהפצה, במכירה או ברכישה של
 אמצעי הצפנה, של שיטת הצפנה, של מפתח הצפנה, או של רשומה המתייחסת

 להצפנה או טיפול בהם בכל דרך אחרת.

׳״י י ז  2. עיסוק באמצעי הצפנה מוכרז בזה כשירות בר״פיקוח. אכי
 בר־פיקוח

ם ש  3. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), ה
 תשל״ה—1974״.

 י״ח באלול תשל״ד (5 בספטמבר 1974)
 (וזמ 7411009)

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר הבטחון

 פקודת ההקדשות לצרכי צדקה

ח שירותים תו פי ן ו ו נ ש לתכ ד ק ה י ה ל נאמנ ם ש ת ו ד ג א ת  צו בדבר ה
ר יהודה ו א קן ב ן הז ע מ  ל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה •י, אני מצווה לאמור:

 1. במקום סעיף 1 לצו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות לתכנון ופיתוח שירותים החלפת ס«יף 1
, יבוא:  למען הזקן באור־יהודה), תשל״ג—1973 2

 ״רשות להתאגד 1. בזיזי עזיז, פריזט דוד, קוט דנוטה, זמיר נקש, ספורטה אסתר,

 מסטריאל מרגלית, מאיר שלמה, זבלי יוסף, לוי דליה, מוצפי דוד, שאול
 יוסף, ד״ ר ינקו בדקו, מנה יצחק, בלאס שלמה, חביב פואד ונסים

 אדוארד (להלן — הנאמנים), רשאים להתאגד.״

ם השם י ת ן ר י  2. לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה (נאמנות לתכנון ופיתוח ש
 למען הזקן באור־יהודה) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ק ו ד ׳ צ ם י י י  ח
 שד המשפטים

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמ׳ 107.

 2 ק״ת 2971, תשל״ג, עמי 791.

 כ״ה באלול תשלי׳ד (12 בספטמבר 1974)
 (חמ 78093)
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ן מקדמי ו ט ל ש ד ל ו ד  ם

 חוק הרשויות המקומיות (מוג), תשב״ב-1962

וב ר בי ב ד א ב ב ־ ס ר פ כ ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות מחוק הרשויות המקומיות
ה:  (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן — החוק), מתקינה מועצת עירית כפר־םבא חוק עזר ז

ת 1. בחוק עזר זה — י ר ד ג ז  ז

 ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, לרבות מכון טיהור שאינו
 מיועד לייצור מי שתיה ומתקנים אחרים ?

 ״מ״ר של בניה״ — מ״ר של בניה לפי הבנוי למעשה ?

 ״מ״ר של קרקע״ — לרבות כל מ״ר של קרקע שעליה עומד הבנין?

 ״העיריה״ — עירית כפר־םבא;

 ״המועצה״ — מועצת העיריה 5

 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שהוא הסמיך לענין חוק עזר זה,׳

 ״היטל ביוב״ — היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות ביוב או קנייתו כאמור בסעיף 17 לחוק 5

 ״נכס״ — בניו או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב.

 היטל ביוב 2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש
 אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16

 לחוק. י

ת 3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב פ ס ו  בניי׳ נ
 לכל מ״ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

 חיבור ביב 4. (א) חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש העיריה.
 פרטי לביוב

 (ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכםו לביוב, יגיש למהנדס
ת מקומית אחרת, רשו  העיריה בקשה בכתב ותכנית החיבור ואם היה הביב בתחומה של.

ת הסכמת אותה רשות לכך.  יצרף א
 (ג) בעד חיבור לפי סעיף זה ישלם בעל הנכם או מחזיקו לקופת העיריה

 אגרת חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

 איסור פגיעה 5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך לעיריה.
 בביוב

 ענשים 6. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום בו נמשכת העבירה אחרי

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

 1 דיני מדינת ישראל, מסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמי 156.
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א מסירת הודעות י ן ם שא,1ין ן ך א ז ם ן ׳ א ן י ך א ב | ך ר ^ ת ״ ק ן ן ל ח פ ה ל ע ך ו ? ת ן ף י ס  ^ מ
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או  לידי אחד מבנ
 נשלחה בדואר במכתב רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או
 הידועים לאחרונה? אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים. יומיים הנפוצים

 בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

י י ט י  8. תוק עזר לכפר־םבא (ביוב), תשכ״ד—1964 3 — בטל. ב

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־םבא (ביוב), תשל״ה—1974״. השט•

ספת  תו
 1. בתוספת זו —

״ — אזור לבניה דלילה, שבו מותר להקים בנין שסכום שטחי כל קומותיו, , ר א ו ״אז ' 
 למעט מרפסות, הוא 40% או פחות משטח המגרש ?

 ״אזור ב׳״ — אזור לבניה בינונית, שבו מותר להקים בנין שסכום שטחי כל קומותיו,
 למעט מרפסות, הוא בין 40%—60% משטח המגרש ?

 ״אזור ג׳״ — אזור לבניה צפופה, שבו מותר להקים בנין שסכום שטחי כל קומותיו,
 למעט מרפסות, הוא 60% או יותר משטח המגרש.

 שיעור ההיטל בלירות

 אזור א׳ אזור ב׳
 היטל ביוב (סעיפים 3,2):

 וא) ביוב ציבורי —
 לכל מ״ר של קרקע 0.40 0.85 70•!
 לכל מ״ד של בניה 4.60 4.60 4.60

 (ב) ביב מאסף —
 לכל מ״ר של קרקע 0.40 0.85 1.70
 לכל מ״ר של בניה 5.40 5.40 5.40

 מיתקנים אחרים —
 לכל מ״ר של קרקע 0.20 0.30 0.60
 לכל מ״ר של בניה 2 2 2

 מכון טיהור, לכל מ״ר של בניה 3 3׳ 3

ף 4(ג) )׳ לכל חיבור — 40 לירות. (סעי  3. אגרת חיבור ביב פרטי

ד ל ב ג א  נתאשר. ז
 ט״ז באלול תשל״ד (3 בספטמבר 1974) ראש עירית כפר־םבא

 (המ 8/12)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 3 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 581.
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 פקודת העיריות

ה י ח ת ש כו ה בברי צ ח ר ר ב ד ־ עילית ב ת ר צ נ ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות •י, וסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות
, מתקינה עירית נצרת־עילית חוק עזר זה:  רחצה, תשכ״ד—1964 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״שטח הבריכות״ — בריכות השחיה הנמצאות בתחום העידיה, לרבות השטח, המבנים

 . והמיתקנים המיועדים לשמש את הבריכה ואת המתרחצים בה!
 ״העיריה״ — עידית נצרת־עילית!

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

 ״מפקח״ ו״עוזר למפקח״ — אדם שמינהו ראש העיריה בכתב להיות מפקח או עוזר
 למפקח בשטח הבריכות!

W< ״מפגע״ — כל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם 

 ״מציל״ — מציל אחראי, מציל־משנה או מציל־עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות
, אשר ראש העיריה  רחצה (מצילים, סדרנים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ״ו—1965 3

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

 ״בעלי־חיים״ — לרבות בקר, כבשים, עזים, סוסים, חמורים, עופות בית, חתולים וקופים,
 ולמעט כלבים המשמשים להולכת עיוור!

 ״רכב״ — כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה י, למעט רכב בטחון כמשמעותו
 בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 יי׳, ורכב של העיריה כשהם נהוגים בידי

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

 ילדים ועגלת נכים.
 2. (א) לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה לרבות

 כובע־ים לגבי נשים וילדות.

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

P — 3. (א) העיריה רשאית לקבוע בשטח הבריכות 
 (1) מקומות שבהם הרחצה אסורה!

 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי־םפר, לגני ילדים. למעונות ילדים אי
 לבתי תינוקות!

 (3) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט.

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

 בגד רחצה
 והגבלות לבישת
 בגדים ופשיטתם

 מקומות
 המיועדים לרחצה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 ס״ח 434, תשכ״ד, עמי 172.

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

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

 5 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; ק״ת תש״ל, עמ׳ 699.
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 רוכלות

 העמדת כסאות
 מרגוע ואוהלים

 בעלי חיים,
 רכב וכלבים

 הנפת דגל שחור

 תחנות הצלה

 איפור לקרוא
 לעזרה ללא צורך

 או לפכו חיים

 איסור להשתמש
 בחומר מזוהם

 איסור לגרום נזק

 (ג) לא יימצא אדם בשטח הבריכות, לא יתרחץ, לא ישחק ולא יעסוק שם
 בספורט, שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), ולא יתיר למבוגר או לילד

 עד גיל 15 המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האסורים כאמור.

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

 (ב) ראש העיריה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו, לבטלו או להתנותו
 וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 5. לא יעמיד אדם בשטח הבריכות כסא מרגוע, אוהל או מחסה, אלא ברשות המפקח.

 (א) לא יקים אדם רעש בלתי סביר בשטח הבריכות. 6.
 (ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב למנעם מהקמת רעש בלתי סביר

 כאמור בסעיף קטן (א).

 (א) לא יביא אדם לשטח הבריכות — פרט למקום שייעדה לכך העיריה —
 בעלי־חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור.
 (ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כלב המשמש להולכת עיוור, ובלבד שלא יוכנס

 לשטח המשמש לרחצה.

 8. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים
 לפיקוחו לעשות כאמור.

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

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

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

 10. (א) ראש העידיה רשאי להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה, להחזיקו ולסגרן.
 (ב) מי שקיבל אות אזהרה או הוראה ממציל או ממפקח למניעת סכנה לעצמו
 או לאדם אחד, או למניעת הפרעה למתרחצים, או לשמירת הסדר והנקיון בשטח הבריכות,

 יציית להם.
 ^ (ג) לא ישתמש אדם, שאינו מציל או מפקח, בחגורות הצלה או במכשירים
ם של תחנת הצלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, י ר ח א  ל
 ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים מאת מציל, אלא בהסכמתו של מפקח או מציל.

 11. (א) לא יתראה אדם בזדון, אם בצעקות או העוויות ואם באופן אתר, כנתון
 בסכנה וקורא לעזרה.

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

 12. לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהם
 ולא יתיר למבוגר או ילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת.

 13. לא יגרום אדם נזק לרכוש העירית, לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו
 בשטח הבריכות על־ידי העירית או על פי הוראותיה ולא יתיר למבוגר או לילד

 המסורים לפיקוחו לעשות כן.
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 14. תמורת כניסה לשטח בריבת השהיה והשימוש במיתקנים או השכרת בגדים
 וכובעים ישלם אדם אגרה כמפורט בתוספת׳ בין לכניסה חד־פעמית ובין לכניסה לעונה

 שלמה.

 15. (א) המפקח רשאי —
 (1) להוציא משטח הבריכות כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעל־חיים,
 עגלה, דוכן מכירה, מכשיר ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או

 לבטחונם של המתרחצים שמשתמשים בו בניגוד להוראות חוק עזר זה!
 (2) להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות כדי לגלות אם נעברה עבירה על

 הוראות חוק עזר זה!
 (3) למנוע כניסה ולהדחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע במחלה מידבקת!
 (4) לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה.

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

 16. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות.

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

 18. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת־עילית (רחצה בבריכות שחיה), תשל״ה—
 1974״.

 סמכויות המפקח

 עונשין

 האגרה בלירות

3 
4 
0.50 

60 
40 

20 

 תוסמת
 (סעיף 14)

 דמי כניסה לבריכת שחיה —
 לילד (מגיל 3 עד גיל 14), לחייל, לנכה, לשוטר ולסטודנט

 ביום חול, בשבתות וחגים
 לילד מגיל 14 ומעלה —
 בימי שני עד שישי

 בשבתות, בחגים ובימי ראשון
 לילדי קייטנה מקומיים

 כרטיס חדשי:
 למבוגר

 לילד (מגיל 3 עד גיל 14)

 לילדים ממשפחות מרובות ילדים (4 ילדים או יותר)
 יוצא כרטיס חדשי שמי או 30 רחיצות, בהתאם לבקשה

ן ו ל י א כ ד ר  מ
 ראש עירית נצרת־עילית

 נתאשר.
 כ״ד באב תשל״ד (12 באוגוסט 1974)

 (חמ 8/35)

ל ל . ה ד מ ל  ש
 שר הפגים
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 פקודת המועצות המקומיות
ם י ב ל ל כ ח ע ו ק י ר פ ב ד ה ב בנ ק עזר לי ו  ח

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

 ן. בסעיף 4 לחוק עזר ליבנה (פיקוח על כלבים), תש״ל-21970, במקום סעיף קטן(א) תיקון סעיף 4
 יבוא:

 ״(א) בעד כל רשיון, כולל לוחית־מםפר, תגבה המועצה אגרה של
 עשר לירות.״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנה (פיקוח על כלבים)(תיקון), תשל״ה—1974״. השם

 נתאשר.
ר י א ת מ י ר ט י  כ׳ באב תשל״ד (8 באוגוסט 1974) ש

מ 8/13) ראש המועצה המקומית יבנה ח ן | 

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 2 ק״ת תש״ל, עמ׳ 962.

 פקודת המועצות המקומיות

ת ו כ ר ד ר ניקוי מ ב ד ה ב מ ג ו ד ק עזר ל ו  אימוץ ח
א ב י ק ת אור־ ע י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה  ע

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות!, אני מודיע כי המועצה המקומית
 אור־עקיבא אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), תשל״ד—

.2 1974 

ל ל ה ה מ ל  כ׳ באב תשל״ד (8 באוגוסט 1974) ש
 (חמ 765233) שר הפנים

 ! דיני מדינת ישראל נוסח חדש 9, עמי 256; מ״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.
 2 קי׳ת תשל״ד, עמ׳ 758.

 פקודת המועצות המקומיות

ם י נ כ ו ס ם מ י נ ב ת מ ס י ר ר ה ב ד גמה ב ק עזר לדו ו  אימוץ ח
־ הירדן ק מ ת ע רי ו ה האז צ ע ו מ ל ידי ה  ע

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות!, אני מודיע כי המועצה האזורית
 עמק־הירדן אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים),

 תשל״ב-1972 2.

ל ל ה ה מ ל  כ״ד באב תשל״ד (12 באוגוסט 1974) ש
 (חמ 765224) שר הפנים

 ! דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256; ס״וז תשל״א, עמ׳ 36.
 2 ק״ת תשל״ב, עמי 1190.
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 פקודת המועצות המקומיות
ת ו כ ר ד גמה בדבר ניקוי מ ק עזר לדו ו  אימוץ ח

ק י ל א י ב ־ ת י ר ת ק י מ ו ק מ ה ה צ ע ו מ ל ידי ה  ע

 בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות!, אני מודיע כי המועצה המקומית
 קרית־ביאליק אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות(ניקוי מדרכות), תשל״ד—21974.

ל ל ה ה מ ל  כ׳ באב תשל״ד (8 באוגוסט 1974) ש
 (חמ 765233) שר הפנים

 ג דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 9, עמי 256; סייח תשל״א, עמי 36.
 2 ק״ת תשל״ד, עמי 758.

 קובץ חתקנות 3232, כ׳ בתשרי תשי״ח, 6.10.1974

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 128 אגורות




