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1 9 6 0 - ך ״ ש  חוק מילווה קצר מועד, ת

ות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן  תקנ
 בתוקף סמכותי לפי םעיפיט 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-1960 !,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום ה׳ בניסן תשל״ח (12 באפריל 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/149, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תשי׳ך-1960, סדרה 3/149״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

 3/101), תשל״ז—1977 2;
 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/349, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/349״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

 6/301), תשל״ז-7ד319:
 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/549, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/549״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד(סדרה

 12/501), תשל״ז-1977: *.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/149, 6/349, 12/549),

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

 ׳׳׳ו

 חשל״ח—1978״.

 כ״ ד באדר ב׳ תשל״ח (2 באפריל 1978)
 (חמ 72112)

 תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום י״ב בניסן תשל״ח (19 באפריל 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/150, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/150״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד (סדרה

 3/101), תשל״ז-1977 2; .
 (2) סדרת איגרות חוב שמך שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/350, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/350״. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

 6/301), תשל״ז-1977 3!
 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/550, ותכונה ״מילויה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 12/550״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

 12/501), תשל״ז-1977 <.

 1 ס״ח תש״ך, עמי 48; תשל״ו, עמ׳ 25.
 2 ק״ח תשל״ז, עמי 1624.
 3 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1625.
 * ק״ת תשל״ז, עמי 1627.
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 2, לתקנית אלה ייקרא ״תקנית מילויה קצר מועד (סדרות 3/150, 6/350, 12/550), השם
 תשל״ח-8ד19״.

ך י ל ר ה א ח מ  כ״ד באדר ב׳ תשל״ח (2 באפריל 1978) ש
 (חמ 72112) שר האיצר

 חוק גנק *שואל, תשי״ד - 954 ו

 הוראות בדבר נכסים מילים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשיי׳ד—1954 !, לאחר התייעצות
 בועדה ובאישור הממשלה• אני מורה לאמור:

1 6 ף י ע ס ז י ק י  1. בסעיף 16(4)(א) להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—21971 (להלן — ת
 ההוראות העיקריות), במקום המלים ״של תושב חוץ״ יבוא ״של מפקיד לא־תושב או של

 מוסד בנקאי״.

 2. במקום סעיף 20 להוראות העיקריות יבוא : החלפת סעיף 20
 ״נכסים נזילים ,20. (א) הנכסים הנזילים שעל מוסד בנקאי להחזיקם לפי פרק זה

 יהיו פקדונות במטבע חוץ בבנק ישראל כמפורט להלן:

ק ישראל ן בבנ בה הסעיף בהוראות הפקדו ת חו לו י ז  נ

 לא־ תושב
 (פת״ח)

 תושב (פיצויים)
 (פז״ק) פמ״ז

 העברה (תמ״מ)

 פקדון לא־תושב (16(1))

 פקדון מבנק מחוץ לישראל (17)
 פקדון של מוסד בנקאי (17 א)

 פקדון למתן הלוואות ממפקיד
 לא־תושב, ממוסד בנקאי או

 מבנק מחוץ לישראל (16(4)(א))

 תושב (פתי׳מ)

((3)16) 

((2)16) 

 פקדון תושב (פיצויים)

 פקדון תושב
 פקדון למתן הלוואות ממפקיד

 תושב, מבנק ישראל או
 מהמדינה (16(4)(ב))
(00(4)16) 

 הגבלות (18)
 שבירת פקדון תושב

 לזמן קצוב (19)

 1 ם״ח תשי״ד, עמי 192; תש״ל, עמ׳ 125.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 690! תשל״ח, עמי 591.
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 (ב) על אף האמור בסעיף זה, לא יחשב פקדון תושב (פת״מ) בבנק
 ישראל נכס נזיל, בנזילות חובה לפי סעיפים 18 (א) ו־(ג), אלא אם הופקד
 הפקדון בבנק ישראל שלא מתוך סך כל הנכסים שהובאו בחשבון לענין

 סעיף 18 (א).״

 3. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״א באדר ב׳ תשל״ה (30 במרס 1978).

 4. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 5), תשל׳יח—
 1978״.

י נ פ ן ג ו נ ר  י׳ באדר ב׳ תשל״ח (19 במרס 1978) א
< נגיד בנק ישראל 3 ־ 1 0 6 מ ח < 

 חוק יסוד: נשיא המדינה

 החלטה בדבר משכורתו של נשיא המדינה

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק יסוד: נשיא המדינה !, מחליטה ועדת הכספים
 של הכנסת לאמור:

 1. לנשיא המדינה תשולם משכורת של 11,000 לירות לחודש.

 2. (א) המדינה תעמיד לרשות נשיא המדינה מעון בירושלים! מעונו של נשיא המדינה
 בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.

 (ב) המדינה תכסה את הוצאות האישפוז והשירותים הרפואיים שנשיא המדינה,
 בן זוגו וילדיו עד גיל 18 זקוקים להם.

 (ג) לנשיא המדינה ישולמו הוצאות הבראה.

 3. החלטת משכורת נשיא המדינה, תשל״ו—1976 2 — בטלה.

 4. תחילתה של החלטה זו ביום כ״ג באדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978).

 5. להחלטה זו ייקרא ״החלטת משכורת נשיא המדינה, תשל״ח—1978״.

ץ נ ר ו  ש׳ ל
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 ד׳ באדר ב׳ תשל״ח (13 במרס 1978)
 (חמ 362—3)

 1 פ״וז תשכ״ד, עמי 118; תשכ״ט, עמ׳ 98 ועמי 226.
, עמי 2396. ״ו  2 ק״ת תשי
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ן מקומי״  מדוד לשלטו

1 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק איגודי עדים, ח

 חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־־גן, בגי ברק וגבעתיים
 (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 •י, מתקינה מועצת
 א-יגוד ערים אזור רמת־גן, בגי ברק וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי)

 חוק עזר זה:

! סעיף 4  1. בסעיף 4(א) לחוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן, בני ברק וגבעתיים (בתי שחיטה, תיקו
 בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי) (פיקוח על כלבים), תשכ״ט—1969 2 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), במקום ״שלושים ואחת לירות״ יבוא ״חמישים לירות״ ובמקום ״חמש לירות״

 יבוא ״שש לירות״.

ן סעיף 7  2. בסעיף 7(ב) לחוק העזר העיקרי — תיקו

 (1) במקום ״עשרים לירות״ יבוא ״ארבעים לירות״

 (2) אחרי ״לכל יום שבה יוחזק הכלב במאורות הבידוד״ יבוא ״ולכל יום
 נוסף מעל לתקופת הבידוד תשולם אגרה של עשר לירות״;

 (3) בסוף הסעיף, במקום ״אגרת הובלה בסך עשרים לירות״ יבוא ״אגרת
 הובלה בסך של ארבעים לירות״.

ף 9 ! סעי  3. בסעיף 9(ג) לחוק העזר העיקרי, במקום ״חמש לירות״ יבוא ״עשר לירות״. תיקי

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים אזור רמת־גן, בני ברק וגבעתיים (בתי השם
 מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) (פיקוח על כלבים) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 נתאשר.
ד ל ל פ א ר ש  י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר 1978) י

) יושב ראש מועצת איגוד ערים אזור רמת־גן, בני־ברק 3 _ 3 4 מ 1 ח ) 

 וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 ס״ח תשט״ו, עמי 48.
 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 2146; תשל״ו, עמי 1800.

יסן תשל״ח, 12.4.1978 1073 ת 3836, ה׳ בנ ו  קובץ התקנ



 פקודת העיריות
9 ן 6 2 - ב ״ כ ש  חוק הרשויות המקומיות (ביוב), ת

 חוק עזר לאילת בדבר אגרת ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־259 לפקודת העיריות וסעיפים 37, 38
 ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2, מתקינה מועצת עירית אילת חוק

 עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר לאילת (אגרת ביוב), תשל״ה—1975 •׳•, יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

רות ו  שיעור האגרה באג
קב מימ,  לנקי מטר מעו

יה ולהשקיה  למעט מים לבנ

 1. מגורים, עסקים, מסחר, משרדים, מלאכה, תעשיה יבשה
 בלתי מזיקה, בתי מלון, מסעדות, בתי אירוח וכל

 צרכן מים שלא פורט במקום אחר בתוספת זו 35
 2. מפעל תעשיה רטובה בלתי מזיקה, מוסדות ציבור,

 בתי חולים ומרפאות 35
 3. מפעל תעשיה מזיקה, יבשה או רטובה 35״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאילת (אגרת ביוב) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 נתאשד. גד כץ
 כי׳ג באדר א׳ תשל״ח (2 במרס 1978) ראש עירית אילת

 (וזמ 8/18)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

ת ישראל, נוסה חדש 8, עמי 197. נ  1 דיני מדי
 2 ס״ת תשכ״ב, עמי 96; תשל״ב, עמי 156.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 2493.

דת העיריות  פקו
 חוק עזי לגבעתיים בדבר תיעול

, מתקינה מועצת עירית גבעתיים  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ג
 חוק עזר זה:

ו סעיף 3 1. בסעיף (3) (א) לחוק עזר לגבעתיים (תיעול), תשי״ז—1956 ״, במקום ״75%״ ו ק י  ״

 יצוא ״100%״.

ת ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197. נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת תשי״ז, עמי 29; תשנ״ה, עמ׳ 2095; תשכ׳׳ז, עמ׳ 2328; תשל״ז, עמ׳ 1804.
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 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים (תיעול) (תיקון), תשל״ח—1978״. השם

ן מ ז י י ר א ק ב ו  גתאשר. ק
 כ״ג באדר א׳ תשל״ח (2 במרס 1978) ראש עירית גבעתיים

 >חמ 8/14)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לראשון לציון בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות!, מתקינה מועצת עירית ראשון־
 לציון חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת  1. במקום התוספת השניה לחוק העזר לראשון לציון(מודעות ושלטים), תשכ״א—961! 2, החלפת ה
 יבוא:

 ״תוספת שניה
 (סעיף 3(א))

 חלק א׳ - מודעות
 שיעור האגרה

 בלירות

 1. מודעות המתפרסמות על גבי לוחות המודעות של העיריה
 דרך הדבקה על 60 לוחות מודעות או הלק מהם —

 (א) מודעה גדולה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 35
 לכל יומ נוסף 15
 בעד הדבקת כל עותק של אותה מודעה 1

 (ב) מודעה בינונית —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 20
 לכל יום נוסף 7
 בעד הדבקת כל עותק של אותה מודעה 1

 (ג) מודעה קטנה —
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 10
 לכל יום נוסף 4
 בעד הדבקת כל עותק של אותה מודעה 1

 (ד) מודעה זעירה ׳—
 לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם 7
 לכל יום נוסף 3
 בעד הדבקת כל עותק של אותה מודעה 1

נת ישראל, נוסח הדש 8, עמי,197. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשנ״א, עמי 794; תשכ״ז, עמ׳ 115; תשל״ב, עמ׳ 1024; תשל״ג, עמי 1133; תשל״ה, עמי 696.

ת 3836, ה׳ בניס: תשל״ה, 12.4.1978 ו בץ התקנ  קו



 שיעור האגרה
ת רו  בלי

 2. מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע
 או במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 10

 3. סרט פרסום על בד קולנוע, בעד כל 27 מטר או חלק מהם,
 לכל שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע 15

 4. מודעה על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר מרובע
 או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 30

 5. מודעה בתוך רכב ציבורי, לכל שנה או חלק ממנה 6

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

 (1) מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו 60
 (2) מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע 90

 7. לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם —
 לשבוע או חלק ממנו 50

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

 שנה או חלק ממנה 30

 9. מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר —
 בעד כל מטר מרובע או הלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 50

 חלק ב׳ — שלטים

 1. מודעה, שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים
 על כלי רכב —

 (1) מסחרי או פרטי, לכל שנה או חלק ממנה 70
 (2) ציבורי — בדופן החיצוני או על גג כלי הרכב,

 לכל חודש או חלק ממנו 20
 בפנים כלי רכב, לכל חודש או חלק ממנו, לכל מודעה 12

 2. שלט שהותקן במקום עסק, לרבות מקום שבו מתקיימת
 פעילות שאינה מיועדת להשגת רווחים, לכל מטר של צלעו

 הארוכה ביותר או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 25

 3. שלט שהותקן שלא במקום עסק, לכל מטר אורך של צלעו
 הארוכה ביותר או הלק ממנו, לכל שגה או חלק ממנה 200

 4. שלט על גג בנין —
 העשוי מאותיות ניאון או תצורות ניאון, לכל שנה

 או הלק ממנה 200
 שלט אחר, לכל שנה או חלק ממנה 300

יסן תשל״ח, 12.4.1978 ת 3836, ה׳ בנ ו  1076 קובץ התקנ



 שיעור האגרה
ת רו  בלי

50 
7.50 

 30״

 על שלט שנקודה כלשהי משטחו החיצון מרוחקת מדופן
 הבנין יותר מ־25 ס״מ, תשולם אגרת בשיעור כפול מזה

 שהיה חל על אותו שלט אלמלא בלט.

 שלט שצוייר או שנכתב על חלון ראוה —
 לכל מקום עסק, לכל שנה או חלק ממנה, לששה מ״ר

 הראשונים של חלון הראווה או חלק מהם
 לכל מטר נוסף של חלון הראווה, תוספת של

 ארגז שלא במקום עסק והמיועד להצגת סחורות או כל דבר
 שיש בו כדי הצגת טיב העסק או השירותים הניתנים על ידיו,

 לכל שנה או חלק ממנה

.5 

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון לציון (מודעות ושלטים)(תיקון), תשל״ח-
 1978״.

ן י י ט ש ב י ה ג י נ נ  ח
 ראש עירית ראשון־לציון

 נתאשר.
 כ״ג באדר א׳ תשל״ח (2 במרס 1978)

 (חמ 8/17)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

ל טו  בי

לה  תחי

 השם

 פקודת העיריות

ן 9 5 9 - ס ״ י ש  חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), ח

 חוק עזר לרמת ־ גן בדבר היטל סעד וגופש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות וחוק הרשויות המקומיות (היטל
, מתקינה מועצת עירית רמת-גן חוק עזר זה:  סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 1. חוק עזר לרמת־גן(היטל סעד ונופש), תש״ך—1960 3 — בטל.

 2. תחילתו של חוק עזר זה מיום י״ט בתשרי תשל״ח (1 באוקטובר 1977).

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן(היטל סעד ונופש)(ביטול), תשל״ח—1978״.

ד ל ל פ א ר ש  י
 ראש עירית רמת־גן

 נתאשר.
 כ״ד באדר א׳ תשל״ח (3 במרס 1978)

 (חמ 15—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

וסח חדש 8, עמי 197. ת ישראל, נ נ י  1 דיני מד
 2 ס״ח תשי״ט, עמי 215.
 3 ק״ת תש״ך, עמי 1831.

יסן תשל״ח, 12.4.1978 1077 ת 3836, ה׳ בנ ו  קובץ התקנ



 פקודת המועצות המקוממת

 חוק עזר למטה־ יהודה בדבר החזקת בעלי חיים

 בתוקף סמכותה לפי מעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה
 המועצה האזורית מטה־יהודה חוק עזר זה:

ייית 1. בחוק עזר זה — ג  ין

 ״היתר״ — היתר לפי חוק עזר זה!

 ״המועצה״ — המועצה האזורית מטה יהודה!

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

 ״בעלי־חיים״ — בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות אחרות לבשר או לחליבה, עופות
 ובעלי חיים אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או חובבות!

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה
 מבעלי החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי החיים נותנים הכנסה!

 ״שטח בנוי״ — שטח מגורים של ישוב בתחום המועצה. י

ים 2. (א) מי שברשותו בעלי־חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך הצר מגודרת, באופן -חי ת בעלי ק י ח  ה

 שלא יהיה מפגע לציבור.

 (ב) המחזיק בעלי־חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת
 מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

 3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר החזקת בעלי־חיים, מרחק מקום ההחזקה
 מבית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון, הבריאות, ולמניעת ריחות רעים ושאר הסידורים

 הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובבטחונו של הציבור.

 (ב) כל מחזיק בעלי־חיים בתהום המועצה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי
 סעיף קטן(א).

 (ג) הודעה על ההוראות לפי מעיף קטן(א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרדי המועצה
 ובמשרד של כל ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה הפשית אליה.

 4. (א) לא ירעה ולא יעביר אדם בעלי חיים בתחום המועצה אלא על פי היתר מאת
 המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) המועצה רשאית לתת היתר, למרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו
 וכן להתנות בו תנאים.

 (ג) בעד מתן היתר רעייה ישלם המחזיק למועצה, פעם לשנה, אגרה בשעור 10 לירות
 לכל בעל־היים.

 (ד) תקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הוצאתו אם לא נקבעה בו תקופה קצרה
 יותר.

יעת פגיעה  מנ
ת הציבור או  בברי

ר רעיית סו  אי
 בעלי חיים
 והעברתם

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. ע ד ני מ  1 די

ת 3836, ה׳ בניסן תשל״ח, 12.4.1978 ו  1078 קובץ התקנ



 (ה) (1) היתר ייערך בהתאם לטופס שבתוספת וייחתם בידי -ראש המועצה.
 (2) עותק אחד של ההיתר יישמר במשרדי המועצה.

 (3) עותק שני של ההיתר יוחזק בידי הרועה ויוצג לפי בקשתו לאדם שהמועצה
 הרשתה אותו לכך.

ת בעלי חיים ע ו נ  5. (א) המועצה רשאית לשם מניעת סכנת התפשטות .מחלה או פגם, לתת הוראות ת
 בדבר איסור או הגבלה של המרעה או תנועת בעלי־חיים בתחום המועצה.

 (ב) המחזיק בעלי־היים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א),
 אפילו ברשותו היתר כאמור בסעיף 4.

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) וכל שינוי בהם תוצג במשרדי המועצה
 ובמשרד כל ועד מקומי שבתחום המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי־חיים לבצע דרישה לסילוק
ע ג פ מ  כל עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו, ה

 או לסילוקם.

 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן(א).
 (ג) מחזיק בעלי־חיים שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן (א) חייב למלא אחריה.

דות  7. לא מילא מחזיק בעלי־חיים אחרי דרישת ראש המועצה, רשאית המועצה לבצע את ביצוע עבו
י י צ ע ו מ ' ה ד י  העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק. ב

לוק  8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת הרועה והמעביר בתחום דרישה, לסי
ם בעלי חיים ר י ב ע ה ו ל  המועצה' בעלי־חיים ללא היתר או בניגוד לתנאיו, לסלקם מתחומ המועצה א

 למקום מותר בהחזקתם, וזה באמצעים, דרך מסלול ותוך פרק זמן שייקבעו בהודעה.
 (ב) הרועה או המעביר בעלי־חיים שקיבל דרישה באמור בסעיף קטן (א) חייב

 למלא אחריה.

 9. לא מילא הרועה או המעביר בעלי חיים אחרי דרישת ראש המועצה, תוך הזמן סילוק בעלי־חיים
ת והעברתם בידי  שניתן לו בהודעה בכתב, רשאית המועצה לסלק בעלי־החיים או להעבירם ולגבות א

 הוצאותיה ממחזיק בעלי החיים או אותו רועה או מעביר. , המועצה

ש א ר ת ו י 1 כ מ  10. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש ין פ
ק המועצה ו  בעלי־חיים כדי לערוך ביקורת, ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות ה

 עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי

 סעיף קטן(א).

ת הודעות ר י ס  11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מ
 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 בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה 5
 אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
 בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים

 הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

יסן תשל״ח, 12.4.1978 1079 ת 3836, ה׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות, ואם עבר על
 הוראה מהוראות סעיפים 6 או 8 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיפים 7 או 9
 והיתד. העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 שנמסרה לו עליה הודעה מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 13. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למטה־יהודה (החזקת בעלי־חיים), תשל״ח—1978״.

ן י ש מ * 

ספת  תו
 (סעיף 4(ה)(1))

 היתר
 המועצה האזורית מטה־יהודה

 רח׳ אהליאב 29, ת״ד 6835,

 ירושלים

 תיק מס׳
 היתר מס׳

 בעל ההיתר ת״ז.

 מענו

 סוג בעלי החיים

 מםפר בעלי החיים

 תנאי ההיתר

 היתר זה יפקע תקפו בתום שנה אחת מיום נתינתו.

יהודה ת מטה־ רי ו ו חתימת ראש המועצה האז י ר א  ת

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

 נתאשר.
 כ״ג באדר א׳ תשל״ח (2 במרס 1978)

C8/81 דומ) 

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לעמק לוד בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 האזורית עמק לוד חוק עזר זה:

, בסעיף קטן (א),  1. בסעיף 4 לחוק עזר לעמק לוד (פיקוח על כלבים), תש״ל—1970 2
 במקום ״שתי לירות״ יבוא ״עשרים לירות״ ובמקום ״25 אגורות״ יבוא ״עשר לירות״.

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ י י מד נ  1 די
 2 ק״ת תש״ל, עמי 983.

t ן סעיף  תיקו

יסן תשל״ח, 12.4.1978 ת 3836, ה׳ בנ ו  1080 קובץ התקנ



 2. לחוק עזר זד. ייקרא ״חוק עזר לעמק לוד (פיקוח על כלבים)(תיקון), תשל״ח—978!״. השם

ד ד ו י ד ו ב י ץ ו  נתאשר. ד
 י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר 1978) ראש המועצה האזורית עמק לוד

 (חמ 8/13)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 פקודת המועצות המקומיות

ת מים ק פ ס  חוק עזר לפוריידיס בדבר א

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקיגה המועצה
 המקומית פוריידיס חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לחוק עזר לפוריידיס (אספקת מים), תשכ״ט—21968, יבוא: ה

 ״תוספת
רות  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) — האגרה בלי
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 1,000

 (2) לכל יחידת מלאכה או תעשיה —
 עד 100 מ״ר 1,200

 לכל מ״ר גוםף או חלק ממנו, תוספת של 12
 2. הרחבת החיבור, פירוקו או התקגתו מחדש לפי דרישת

 הצרכן —
 עד ״2 500
 מעל ״2 600

 3. אגרד. בעד היתר לשיגויד. או הסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב)) 150

 4. אגרת בדיקה של רשת פרטית(סעיף 3(ד.)) 150

 5. אגרת הגהת ציגורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 (1) לנכס ששטחו עד חצי דוגם 500

 לכל מ״ר נוסף 5

 (2) בנין מגורים —
 לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה 15
 גוםף לזה, לכל מ״ר של שטח המגרש 6

 (3) בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ד של שטח הבניה 20

סח חדש 9, עמ׳ 256. ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די
 2 ק״ת תשכ״ט, עמי 87; תשל״ד, עמי 1878; תשל״ה, עמי 1568.
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כן  כשיש מיתקן מוכן כשאין מיתקן מו

ת מד־מים נ ק ת ה ת מד־מים ל נ ק ת ה ) — ל ( 1 )  6. אגרת מד־מים (סעיף 5
רות  מד־ מי ם שקטרו — האגרר, בלי

 אינו עולה על ״1 500 600
 עולה על ״\ ואינו עולה על ״\\ 600 850

 עולה על ״!1 ואינו עולה על ״2 800 1,000
 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3 1,100 1,300

 עולה על ״3 לפי חשבון שהגיש המנהל.
רות ה בלי ר ג א ה  7. אגרת בדיקת מד־מים, כולל דמי פירוק, הובלד, _

 והתקנה (סעיף 5 (ט)) 250

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד)) 300״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לפוריידיס (אספקת מים) (תיקון), תשל״ח—1978״.

 נתאשר. ג ׳ ו ו ד ת מ ר א ע נ ה
 י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר 1978) ראש המועצה המקומית פוריידיס

 (חמ 8/7)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

קת בעלי חיים  חוק עזר לקלנסואה בדבר החז

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

ת י 1. בחוק עזר זה —  הגדרו

 ״המועצה״ — המועצה המקומית קלנסואה!

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

 ״בעלי חיים״ — בהמות עבודה למיניהן, בקר, צאן ובהמות בשר או חלב, עופות ובעלי חיים
 אחרים שמגדלים אותם למטרות חקלאיות, אילוף, ניסויים או חובבות;

 ״מחזיק״ — לרבות בעל, סוכן, נאמן, מנהל או שותף וכל אדם המקבל או הזכאי לקבל
 הכנסה מבעלי החיים או שהיה מקבלה אילו היו בעלי החיים נותנים הכנסה.

ת בעלי 2. (א) מי שברשותו בעלי חיים בתחום המועצה יחזיקם בתוך חצר מגודרת באופן ק ז ח  ה

ם שלא יהיו מפגע לציבור. י י  ח

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי
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 (ב) המחזיק בעלי חיים ישמור על נקיונם ועל נקיון מקום החזקתם, וימנע הופעת
 מחלות ונגעים בהם והתפשטותם.

יעת פגיעה  3. (א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבר מקום החזקת בעלי חיים, מרחק מקום מנ
בור ת הצי ו א י ר ב  , , ב

 ההחזקה מבית מגורים, סידורים להבטחת הנקיון והבריאות ולמניעת ריחות רעים ושאר
 הסידורים הדרושים כדי למנוע פגיעה בבריאותו ובטחונו של הציבור.

 (ב) כל מחזיק בעלי חיים בתחום המועצה חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי
 סעיף קטן(א).

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן (א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד של
 המועצה באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

 4. (א) מחזיק בעלי חיים שהוציאם למרעה או שהרשה להוציאם למרעה, ירחיק אותם מרעי•
 מתוך שטח בנוי זולת אם היה מקום המרעה מוקף גדר.

 (ב) לא יוציא מהזיק ולא ירשה להוציא בעלי חיים למרעה, אלא אם הם מלווים
 רועה אחראי, בן שש עשרה שנה לפחות.

י חיים י ע ת ב ע ו נ  5. (א) המועצה רשאית, לשם מניעת סכנת התפשטות מחלה או פגע, לתת הוראות ת
 בדבר איסור או הגבלה של המרעה או תנועת בעלי חיים בתחום המועצה.

 (ב) המחזיק בעלי חיים חייב למלא אחרי ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א).

 (ג) הודעה על ההוראות לפי סעיף קטן(א) ועל כל שינוי בהן תוצג במשרד המועצה
 באופן שלציבור תהיה גישה חפשית אליה.

ק ו י י ס  6. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש• בהודעה בכתב, מאת המחזיק בעלי חיים לבצע דרישה י
פ  כל עבודה הדרושה לדעת ראש המועצה למניעה או לסילוק של כל מפגע או סכנה לשלום מ

 הציבור או לבריאותו.

 (ב) בהודעה יצויין הזמן שבו יש לבצע את העבודה כאמור בסעיף קטן (א).

 (ג) מחזיק בעלי חייט שקיבל דרישה כאמור בסעיף קטן (א) חייב למלא אחריה.

דות  7. לא מילא מחזיק בבעלי חיים אחרי דרישת ראש המועצה, רשאית המועצה לבצע ביצוע עבו
 י , בידי המועצה

 את העבודה ולגבות את הוצאות העבודה מאותו מחזיק.

ת ר ו ק  8. (א) ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בו ב
 בעלי חיים כדי לערוך בקורת ולעשות בו כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק

 עזר זה.

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

 9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני

״ח, 12.4.1978 1083 יסן תשי ת 3836, ה׳ בנ ו נ ק ת  קובץ ה



 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה!
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
 באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או פורסמה בשני עתוגים יומיים

 הנפוצים בתהום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 עתשיז 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5000 לירות, ואם עבר על
 הוראות סעיף 6 והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתד, העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

ט 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקלנםואה (החזקת בעלי חיים), תשל״ח—1978״. ש י  ד

ש ו ק ש ק ד מ ח מ ן א מ ל  נתאשר. ס
 כ״ג באדר א תשל״ח (2 במרס 1978) ראש המועצה המקומית קלנסואה

 (חמ 8/81)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

״ח, 12.4,1978 יסן תשי ת 3836, ה׳ בנ ו  קובץ התקנ

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1084 

 המחיר 4 לירות




