ש
רצופות

.

קובז התקנות
ט"ובאייר תש"ם
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תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה בהזור פיתוח) (תיקון),
תש"מ. . . . . . . . . . 1980--
תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות) (תיקון) ,תש"ם. . . 1980-
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון) ,תש"ם_1980
תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) (תיקוו) ,תש"ם. . . . 1980-
צו הפיקות על מצרכיםושירותים (יבוא רכב ומתןשירותים לרכב) (תיווון) ,תש"ם-י198

.

מדור לשלטון מקומי

חוק עזר לנחלת יהודה (החזקת בעלי חיים),

ש

 1במאי 1980

תש"ם1980-

. . . .

),א
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תקוות מס הכנסה (הגתהלמקדימים בתשלום מקדמה) (תיקון),

הש"ם~980-
בתוקף סמכותילפי סעיף 181א לפקודת מס הכנסה  ,1ובאישור ועדת הכספים של
הכנצת,אנימתקין תקרות אלה:

תיקון תקנה

 .בתקנה  1לתקנות מס הכנסה (הנחה למקדימם בתשלום מקדמה),
1
במקום " "12%יבוא ","15%
ר תש"מ (24באפריל )1980
ח'באיי
1חמ

1

תשל"ט,2 1979-

יגאל הורביץ
שר האוצר

)3--349

יאל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120מ"ח תש"ם ,עמ' .52-מדינתיש

דיני

 2ק"ת תשל"ט ,עמ' ב.179

מקנות מס הכגסה(ניכויים בשלדם"ליגה אושכירתדירה באתורפיתוח)

(תיקון) /תש"ם1980-
נתוקף סמכותי לפי סעיפים ()13(17ב) ו:3-מ 2לפקודת מס הכנסה  ,1אני מתקלן
תקנות אלה:
תיקון

תלה 1

באיזור פיתוח) ,תשל"ז ,2 1977-במקום " 1000קרות"יבוא " 200שקל".

.2

תחילתן של תקנות אלה משנת המס .1979

ם (23באפריל )1980
ו'באיירתשיי
1חמ )3--1,87

1
2

יג אל הורביץ
שר האוצר

ראל ,נוסח חדש  ,5עמ'  ;120ס"ה תשש ,עמ' .52דיני מדינת יש
ק"ת תשלש ,עמ' .2544

הקותהנכים (מבחניםלקביעתדרגותנכות) (תיק)11י תש"ם1980-
בתוקף סמכותי למי טעיפימ ( 10ב) ו 48-לחוק הבכיב (תגמולים ושיקום) ,תשי"ט'-
[ 1959בוכח משולב 1 ,אבימתקין תקנות אלה:

ן.

בתקנות הנכיס (מבחנים לקביעת דרגת בכות) ,תש"ל 2 1009-בסעיף  29לתוטמת -
()1

במקום סעיף קטן ( )7יבוא:
"( )7הפרעות בתקשורת(היגוי ושפה פבימית) -
א .הפרעותבהיגוי (דיזארטריה של הדיבור בלבד)
0%
ן אין הפרעות
10%
1ן בצורה קלה
11ן בצורה בתומת
 11,בצוויהביכטת

1
2

1476

20%
40%

ט"ח תשי-ט ,עמ' 11 ;276שכ"א ,עמ' .156
קן"ת הש"ל ,עמ' .217

קובץ התקנוני

 ,4(18ט"ו באייר

תש"ם1.5.1980 ,

ב ,הפרעות בשפההפסימית (אפז"ה תחושתית בלבד)
,
0%
 1אין הפרעות
.
10%
1ן בצורה קלה
20%
 111בצורהבינונית
40%
,ו
 1בצורה עכרת

ג .הפרעות תקשורת מעורבות קשות
ן עם אפשרות תקשורת עמ הזולת
ת
ןן ללא אפשרות תקשורת עמהזול הן
100%
מן הצדההבנתיוהןמןהצדהביצועי
אחוזיהנכות הכוללתייקבעו עלפיאחווהבכותהגבוה שנקבע באחתהפיסקאות
בסעיף קטן זה".
במקום סעיף קטן (" )11בוא:
"( )11אנצפלופטיה )(Encephalopathia
א .ירידה ברמההקוגניטיבית
60%

()2

11ן בצורהבינונית
 11,בצורהניכרת

,ו

ן

20%

40%
30%ן

בצורה קשה

 1,1אייכולתקוגניטיבית
ב .שיבוייםבאישיות והפרעותבהתנהגות
 1אין הפרעה
 11בצורה קלה
ן1ן בצורהבינובית
 11,בצורה ניכרת
בצורה קשה

,ו

100%

0%

,

10%

20%
4,0%

60%

 1,1אייכולתתיפקוד
אחוז" הבכות לצורך חישוב הבכות הכוללתייקבעו עלפי אחוז הבכות הגבוה
שבקבע באחת הפיסקאות בסעיףקטןזה.
100%

ף

ן'ש'תי',ס .תופעותאנ'לפס.ות .המרעות
בהפרעותהוררילונ'.ת ןאורננץתכי

בהתאם לסעיפים המתאימלמ.
הפרעות פסיכוטיות ופסיכובוירוטיות הקשורות בפגיעה המווו"ת הטראומטית
האורגנית ,כלולות בטע"ף קטןזהלאין להוסיףעליהןאחוזי מכות לפ* סעיפלמ
 33ו 34-לתוספתזו".
ג' בבלסן תש"מ ( 20במרס )1980
(הם )3-1144

קובץ התקנות  ,4118ט"ו באייר

תשש1.5.19"0 ,

עזר ויצמן
שה הבטחון
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תקנות להסדרההימוריםבספורט (תכמתהימוריםגכדורגל)
(תיקון) ,תש"פ1990.-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט,
באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה להסדר ההימורים
בספורט (להלן -המועצו;) ,תקנות אלה:
תשכ"ז.1 1967-

במקום התוספת לתקנות להסדר ו;הימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל

תשל"ח ,2 1978-יבוא:

"תוספת
(תקנה )1

ספורטוטו  -תכמה ההימורים בכדורגל
פרק ראשון :פרשנות
"תרוה~

ן
בתכנית זן -
"הנובעה" -סימוןסימולזיהוי במכונת ו;טבעה שסימקה המועצה לצורך זה ,אשר תכלול
את מסמרהמחזור,העונו; ,מספרשוטף ומספר התחבה;
"הימורים" -ההימורים על תוצאותתחרויות כדורגל שאותם ארגנה המועצהלפיהתכנית;
"טופס השתתפות"  -טופס השוותפות פשוט ,טופס השתתפות מיוחד וטוכס השתחמות
רב שבועי;
"סופם השתתפות פשוט"  --הטופס המסומן באות פ בגסמח א';
הטופס המסומן באות מ בנסמח ב';
"טומס השתתפות מיוחד"
"טופס השתתפות רב שבאני"  -הטופס המסומן בספרה  5ובאותיות פ"ו -מ' בהתאם,
כמופיע בנספחים ג' ו-ד';
' -

"טופסתקין" -טופסשנתקיימובותנאיסעיף ;10
"טור" קבוצה של שלוש עמודות שבהן מסמן המשתתף את ניחושו בדבר תוצאות
תחרויות של קבוצות הכדורגל המצויינות בשם או המזוהות במספר בטומס השתתפוון;
"המערכת"  -מערכת עיבוד נתובים אלקטרונית שקבעה המועצה ,המורכבת ממכונת
הטבעה ,קורא אופטי ,מכונת צילום ומחשב ,לצורך קביעת הזוכים מבין המשתתמים
בהימורים כאמור בפרק החמישי;
"מחזור" תחרויות כדורגל המתקיימות במועד מסויים ואשר לגבי תוצאותיהן קבעה
המועצהכיייערכוהימוריםלפיהתכנית;
"מען" -לרבות תאדואראוכלכתובת אחרת להמצאתהזכיה;
"משתתף"  -מי שמשתוזף בהימורים על פי תנאי התכנית; מספר משתתפים בטופס
אחד'ייראו כמשתתף אחד;
' -

מ'  ;142תשב"" ,עמ'  ;162תיל ,עמ' .132תשנ"ו ,ע1
""0 2
ק"ת תשל"ח ,עמ' .1318

1478

קיבץ התקנן  AIISט"ו באייר

תש"ם ,ב.5.198

יהמשרד הראשה'  -המשרד אשר קבעה המועצה כמשרדה הראשי ,כאמור בסעיף ;20
"רואה חשבון" רואה חשבוןשמינתה המועצה;
"רשימתהתחרויות"  -רשימתהתחרויות אשר לגבלתוצאותיהן קבעה וכמועצהכיייערכן
הימורים ,ואשרתסומןבמספריםסידוריים;
י סעיף ;20
תחנה שקבעה המועצה לצורך מסירת טופסי השתתפותלפ

"תחנת קבלה" -
"תחרות" לרבות משחק.
4

פוק שג :1טפסי השתתפות
טפטים

(ב) טפסי השתתפותיימכרו למשתתף במחיר שקבעה המועצה או לסופקו חינם,
אם כך קבעההמועצה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,רשאית המועצה להעמיד בתחנת קבלה
לרשות המשתתףטפסים לדוגמה לשימושנסיוני.
.3

(א)

בטופס השתחמותיהיו שני חלקים זהים :מקור והעתק ,כשגב המקור יהיה

מפוחם כדלשהסימונים אשריסומנובויועברולהעתק.
(ב) בבל טופס השתתפות ירשום המשתתף בבירור במקום המיועד לכך את שמו
ומענו המלאלם.
(ג) הטופס יוטבע בתחנת הקבלה במכונת הטבעה שסיפקה המועצה ,ויהיה
בר-הוקף לגב" מחזור אה"מורים שנקבע שהטבעה ,ובלבד שלגני טופס רב-שבועי יראו
את מספר המחזור שהוטבע במכונת ההטבעה כמספר המחזור שבו יתחיל הטופס את

חלקי הסומם

השתתפותו,

(ד) הפרס שבו זכה משתתהיישלהאליו בדוארלמי המען שצוילן במקור הטופס.

1

(ג) סימון בעמודה הראשונה שבטור משמעותו הימור על ניצחון הקבוצה
אשר נקבעה להופיע ראשונה בין שתי הקבוצות המתחרות זו בזו; סימון
בעמודה האמצעית משמעותוהימור על תוצאה'שווה (תיקון),וסימון בעמודה
השלישית משמעותו הימור על ניצחון של הקבוצה אשו' נקבעה להופיע
שניהביןשתיהקבוצותהאמורית;
( )2סימן משתתף סימון טורי בטופס ,לא יהיה רשאי לסמן באותו טופס
בטור אחרסימוןרב-טורי ,כאמורבסעיף.16

בלבד,כפי שקבעה המועצה.
(ב) טופס השתתפותמיוחדיהיה בן חמישה טוריםויהיהמיועד לסימון רב-טורי
בלבד,כפי שקבעה המועצה.
טוריםלסימוןרב-טורי ,כפל שקבעה המועצה
קובץ התקנס  ,4118ט"ובאייר תש-ס1.5.1980 ,

סימון ניחוש
טורי

טופס השתתפות
כשוט וטופס
השותפותמיוחד

טופס השתתפות

רב-שבועי
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(ב) טופס השתת,פות רב-שבועייהיר בר תוקף לצורד השתתפות בהימורים על
.תוצאות התחרויות במספר מחזורים הקבוע בו ,למן המחזור אשר מספרו בקבע בהטבעה.
סיכום רב טרי

 .7בצידו השמאלי של טופס השתתפות מיוחד יופיעו שלוש עמודות מספ.1ים לציון
סךכלהטורים שסומנובביחושרב-טוריכאמורבסעיף.16

ביטול תהר1ת
או החלפתה

( .8א) המועצה רשאית לקבוע את רשימת התחרויות בכל מחזור ,וכן תודיע,
בתחנות הקבלה ,את סדר הופעתן בטופס ההשתתפות; חלו נסיבות שבשלהן נאלצה
המועצה לשבות מאותו סדר  -תודיע לציבור על השינול לפני המועד הקובע גם בשני

עתוניםיומיים.

(ב) המועצהרשאית לקבועכי לאיתקיימוהימורים לגבל תוצאות תחרותהמופיעה
ברשימת התחרויות ,ובלבד שהודיעה על כך ברבלמ לפני המועד שנקבע לקיום המחזור.
קבעה ו;מועצה כאמור ,תיחשב התחרות כאילו לא התקיימה ולא תכלל בקביעת הניחוש
הבכון באותו מחזור תחרויות.
(ג) המועצה רשאית להחליף תחרות ברשימת התחרויות בתחרות אחרת ,ובלבד
שהודיעה על כך ברבים לפני המועד לקיום המחזור; החליפה המועצה תחרות כאמור,
ישה המשתתף רשאי ,כל עוד לא הועבר טופס ההשתתפות מתחנת הקבלה למשרד הראשי,
לבטלו בתחנתהקבלהולקבל בה אתזומי ההשתתפותששילם,
הוחלפה ההרות כאמור ,לאחר העברת טומס השתתפות למשרד הראשי ,יראו את
הסימון המופיע בטופס ,כאילו סומן לניחוש תוצאות התחרות המחליפה.
( .9א) המועצה רשאית לקבוע כי לא יתקיימו הימורים על תוצאות תחרויות
במחזור אחד אויותף; קבעה כך ,תודיע המועצה על כך ברביםלפני המועד שנקבעלקיום
אותו מחזור,

(ב) הודיעה בניזור ברבלם על אי-קיום הימורים
ההשתתפות
ו
מ
ל
י
ש
ש
ד
ע
ב
רשאים המשתתפים באותו מהזור לקבל בחזרה אתדמי
השתת-
התחרויותבאותומחזור.
פותםבהימורים על
כאמור בתקנת משנה (א),

תוצאותי

פרק שלישי :השהתשות בהימורים
,כות להשתתף
שהימור

 .10מסירת טופס השתתפות בתחנת קבלה מקנה זכות להשתתף בהימור אם נתקיימו
כל אלה (להלן.--טופסתקיח:
( )1הטופס מולא בדייקנות ובבהירות לפי הוראות התכבית;
( )2בטופס נרשמו בבירור ובאופן מלא שמו ומענו של המשתתף;

ש

( )3דמי המשתתפות שולמו בעדו במלואם,לפי מספר הטורים שסומנו בו;
( )4ההטבעה עלמקורהטופס ברורה ושלמה;
( )5הטופסצולם במשרדהראשילפנימועדהתחרויות;
( )6הטומס אושר לכך במשרדהראשי;
טופסשאיננותקין -.פסול,ואינוזכאי להשתתףבהימור.
סימוןהניחו

'1480

,11

משתתף יסמן את ניחושיו לגבי כל תוצאות תחרויות הכדורגל אשר ברשימת

התחרויות בטופס ההשתתפות.

קובץ התקזזת  ,4118ט"ו באייר

תק"ם1.5.1980 ,

הניחוש וכל רישום אחר בטופס ההשתתפות ייעשה בעט ,הכותו :בצבע שחור או

לבד.

 ,13לא לתמן טופס ההשתתפות אלא בהתאם להוראות התכנית ,ולא יימחק סימון או
כלרישום אתר שגעשהבטופס.

צבע הסימון

איסור מחיקה

 .14הניתוש לסומן בתוך המשבצת המיועדת לכף בטופס; הסימון לא יהרוג ממסגרת
המשבצת,

( .15א) משתתף רשאי להשתתף בהימורים בטופס השתתפות פשוט בסימוןטור" בטור
אחד,בשניטורים,בהמישהטוריםאו בעשרהטורים.
(ב) משתתת רשאי להשתתף בהימורים בטופס השתתפותמיוחד בסלמון רב-טורי,
אך לאפחות משמונהטוריםולאיותר מ432-טורים.
.16

*
4

נ

ו

משתתת רשאי לסמן את ניחושיו בטופס מיוחד בסימון רב-טורי כאמור להלן:

( )1סימון הניחושים בטור אחד כאמור בתקנה  ;)1(4ואולם,
( )2בטור זה ,או בטור זה ובטורים אוזרים ,על המשתתף לסמן ניחושים
נוספים ובלבד שלא "ופלע בטופס אחד סימוןטורי וסימון '1ב-טוהי גם יחד:
(א) סימון ניחוש שונה באותה שורה בעמודה אחרת באותו טור
מכפיל את מספר הטורים שבו משתתף המשתתף בהימור; הסימון
כאמור ייחשב כאילן הועתקו כל הניחושים שקדמו לו מכל התחרויות
המפורטות בטופס ההשתתפות בכל אחת מהעמודות שקדמו לאותו
סלמון ,מלבד התחרות שלידה נעשההסימון האמור ,שבהיבוא הניחוש
 nslanבמקום הניחוש המסומן בעמודה הראשונה;
(ב) סימון כל אפשרויות הניחוש בשלוש העמודו'ת בטור באותה
שורה ,משלש את מספר הטורים בהם משתתף המשתתף בהימור;
הסימונים כאמור יחשבו כאילו הועתקופעמיים כל הניחושים שקדמו
להם ,אדם התחרויות המפורטות בטופס ההשתתפות בכל אחת מהע-
מודות שקדמו לאותם סימנים מלבד התחרות שלידה נעשו הסימונים
כאמור ,אשר בה יבואו פעם הניחוש המסומן בעמודה השניה ופעם
הניחוש המסומן בעמודה השלישית במקום הניחוש המסומן בעמודה

לסיען

סימוןגיהוש

רב טורי

הראשונה.

ן
ף

דו( .א) סימן משתתף ניחושיו בסימון רב-טורי ,יסכם את מספר הטורים שסימן
כאמור במקום המיועד לכך בטופס בסימן )( על הספרה המתאימה בכל אחת מעמודות
הספרות שמתחת לכותרת "טבלה רט",לפי יהלדות ,עשרות ומאות;סימן המשתתף בטופס
פחות מעשרה טורים יסמן אפס בסכום הספרות בעמודות העשרות והמאות,
(ב) נתגלתהאי התאמהבין מספר הטורים שסומנו כניחוש בטופס לבין מספרם
כפ" שסומן בעמודות הספרות לפי תקבת משנה (א)  -יקבע מספר הטורים שסומנו

סיכום הטורים

כניחוש בטופס.

( .18א) ניחוש שסומן במשבצת מסויימת בעמודה שבטוריתייחס לתוצאה בתחרות
שבין קבוצות הכדורגל בהתאם לסדר רשימת התחרויות המאוחר ביותר שקבעה המועצה

יאותו מהזור.

קובץ התקשת  ,4118ט"ו באייר תק"ם1.5.1980 ,

סימון מלא לפ
רשימתהתחר,

1481

(ב) משתתףיסמן אתניחושיו בדבו' תוצאות כל התחרויות שנקבעו לאותו מחזור
בהתאם לסדררשימתהתחרויותכפישזה נקבעבידיהמועצה.
(ג) לא סימן משתתף אתניחושיו בדבר תוצאות חלק מהתחרויות שנקבעו לאותו
מחזור,יראוכאילו לאניחש את תוצאותאותןתחרויות.
פסילת טפס

,19

טימן ונשתתף את גיחושיו בדרך שונה מהאמור בתכנית ,ייפסל

לאמור בסעיף .30

הטופס,

כפוף

מרק דב'עי :תחנות קבלה
משרד ראשי

התתני

קבלה

 .20ז;ב1ועצה תקבע תחנות קבלה שבהן ימסרו המשתתפים את טפסי ההשתתפות וכן
תקבע אתמשרדההראשיוווודיעברבים עלמיקומו.

"טבעת טסים

 .21המועצה תצלב בתחנות הקבלה מכונות הטבעה ,שבהן יוטבעו המקור וההעתק של
טפסי ההשתתפות שנמסרו באותה תחנה ,בהטבעה אופטית או אחרת ,שקבעה המועצה
לענין זה.

קבלת טפסים

( .22א) מילא אדם טופס השתתפות ,מסר אותו בתחנת הקבלה ,שילם את דמי
ההשתתפות בהתאם למספו' הטורים שסלמן באותו טופס ,יוטבע הטופס כאמור בסעיף .21
(ב) מקור הטופס הנטבע יילקח עלידי בעל התחנה שיעבירו למשרד הראשי,

בדרך שתקבע המועצה.
(ג) ונעתק הטופסיימסרלידיהמשתתף.
(ד) בעל תחנת הגבלהאינו אחראי לזהותשני הלקי הטופס או להעברת המקור
למשרד הראשי.

מחיר
מיעד נעילהשל
תחנת קבלה

 .23וזהיר השתתפות יהיה אחיד לכל טור ,בכל סוגי הטפסים ,וייקבע בידי המועצה
באישור'השריםוועדתהכסמים של הכנסת.
 .24מתהנת קבלה יתקבלו טפסי ההשתתפות מהמשתתפים לא יאוחר מהיום והשעה
שקבע .המועצ לג ת חח ת ק ל (ל לן -מועדהנעילה).

פרקהמישי :גדיקת הטפסיםואיתורהזוכיפ
צילם

תקלה

2ה14

( .25א) טפסים שהועברו מתחנות הקבלה אל המשרד הראשי ,יצולמו לפני קיום
התחרויות עלגבי מיקרופ"למ ויימסרו לרואה ההשבון שימונה לצורך זה.
(ב) רואה החשבון יאשר' את הצילומים בחתימתידו ו"פקידם בכספת עד לקביעת
י בציג המועצה ורואה החשבון אשר ביד" כל אהד
הניחוש הנכון; הכסמת תינעל עליד
מהם יימצא ממתח ,ורק צירוף המפתחות שבידל שניהם נועל ופותח את הכספת.

 .26חלה תקלה במכונות הצילום או קלקול אחר במערכת ,רשאית המועצה לקבועכי
טפסים אשר לא צולמו לא ישתתפו בהימורים ,או כל "בוטלו ההימורים באותו מחזור;
המועצה תודיע ברבים על תיטול השתתפותם בהימורים של הטפסים כולם או מקצתם,
ותחזיר למשתתפים את דמי ההשתתפות ששולמו בעדם.
קיבץ התקנת  ,4118ט"ו באייר

תשש1.5.1955 ,

 .27לאחר קיום התחרטות במחיור מסועם וקביעת 'הגלחוש הנכ'ון ,יעוררו הטפסים
הזוכיםמביןהטפסים אשר השתתפובהימורים.
 .28בירור הטמסיםהזוכיםייעשה באמצעוה המערכת או בכל דרך אחרת ,אשר המועצה
תורהעליה.

בירור הזכויות

הבדיקה

 .29הטופסשנדחהעלידיהמערכתייפסלולאישתתףבהימור,

 ,30על אף האמור בתקנה  ,29רשאלת המועצה או מל ומהסמיכה לצורך זה ,להתיר
השתתפותו בהימור של טופס אשר נדחה עלידי המערכת ,אם צולם מטורט לפנ" קיום
התחרויות ,ההטבעה ,שם המשתתף ומענו ברורים ,והסלמון בטופס ניוזן לניהול בבירור
וללא ספק,ואם בראההיהלהכי הטופסתקיןעלפביו.

אישור השתתפות
לטופס שנדחה

 .31המועצה לא תחזיר למשתתף את דמי ההשתתפות ששילם בעד הימורים בטופס
שנפסל ,אלא אם כן נתגלה הטופס האמור ,ומדמי ההשתתפותינוכודמי דואר והוצאות
טיפולכפישייקבעועלידיהמועצהמדיפעםבפעם.

החרתדמי
ההשתתפות

 .32לא היתה זהותבין הטופסלבין תצלומו ,יקבעצילום הטופס המצול בידל המועצה
והואשיחייבהן את המשתתףוהז אתהמועצה.

עליונותהצילום

 .33לא נמצא במועצה צילום של טופס כאמור בנ)עיף  ,25לא ישתתף אותו טופס
בהימור ,והמשתתףיהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי ההשהתפות ששילום ,ובלבד שיוכיח
לשביעות רצון המועצה את תקינות הטופסאילו נמצא צילומו במועצה,

העדרצילום

.34

(א)

המועצה תעביר למשטרה את רשימת הטפסים החסרים ,כפי שנקבעהבידי

המערכת במשרדהראשילפניקיוםהתחרויות,
(ב) המועצה תעביר לחקירת המשטרה כל דרישה לתשלום זכיה בפרס ,על פי
טופס אשרצילומו לא נמצא במועצה.

העברה לבדיקת
המשטרה

פיקששי:הניפושהגמתודירוגהפרסים
בעד ניחוש נכון של תוצאות התחרויות בכל מחזור תחרויות כדורגליהיו

( .35א)
ארבע דרגות פרסים:

דרגותהפרסים

פרס ראשון בעד ניהוש נכון של תוצאות  13תחרויות; פרסשבי בעד ניחוש
נכון של תוצאות  12תחרויות; פרס שללשי בעד ביחוש גכון של תוצאות
 11תחרויות ופרס רביעי בעד ניחוש נכון של תוצאות  10תחרויות.
(ב) לא ניחש שום משתתף נכונה את התוצאות של  13התחרויות או התוצאות
של כל התחרויות באותו מחזור תחרויות כדורגל ,כאמור בתקנה (40א) ,לא יחולק הפרס
הראשון באותו מחזור ויחולק רק הפרס השני בעדניחוש נכון של תוצאות המספר הגדול
ביותר של התחרויות ,הפרס השלישי בעדהניחוש הנכון של תוצאות מספרהתחרויות הבא
אחריו והפרס הרביעי בעד ניחוש נכון של תוצאות מספר התחרויות הגא אחריו; בפרס
הראשוןינהגו כאמור בסעיף .51
קובץ התקנות  ,4118ט"ו באייר

תק"ם1.5.1980 ,
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( .36א) קביעתהניחוש הנכוןתהיה רקלגבי תחרויות כדורגל בלן הקבוצות שברשימת
התחרויות בטופס ההשתתפו'ת לאותו מחזור; תחרות הרשומה בטופס ההשתתפות אשר
נערכה לא במועד שבקבע לקיומה מראש ,לא תובא בחשבון לשם קביעת הניחוש הגכן'ן.
(ב) האמור בסיפה של תקנת משבה (א) לא לחול לגבי תחרות שהתקיימה מחוץ
לישראל בתנאי שהטומס התקלן הגלע למשרד הראשי לא יאוחר ממועד סיומה של אותה
תחרות.
 .37התוצאה היחידה הק,ובעת את הבלחוש הנכון לגבי תחרות כלשהי היא התוצאה
שהושגה בסיום אותה תחרות עם שריקת שופט התחרות לסיומה; כל עיבוי בתוצאות
שייקבע במועד מאוחר יותר בידי ועדת משמעת ,ועדת ליגה ,בית הדין העליון של
ההתאחדות לכדורגל או בית משפט מוסמך ,לא ישנה את הניחוש הבכון לגבי אותה
,

תחרות.

 .38תחרות הרשומה ברשימתהתחרויות בטופס ההשתתפות ,שבוטלהבידי המועצהלפי
תקנה  ,8אובידי שופט התחרות בגלל אל הופעת אחת הקבוצות אואי התאמת המגרש,
או תחרות שבוטלה מכל סיבהאוירת ,וכן תחרות שהתחילה והופסקהבידי השופט בגלל
התמרעות או המרעה או מכל סיבה אחרת ,תיחשב כאילו לא התקיימה ולא תובא
בחשבוןהניחושהנכון באותומחזורתחרויות.
( .39א) על אף האמור בתקנה  ,38תחרות הרשומה בטופס ההשתתפות שנדחתה בידל
השופט או רשות מוסמכת אחרת מחמת גשם ,שלג ,ערפל ,או מחמת מגרש מוצף ,וכן
תחרות שהתחילה והופסקה בידי השופט מסיבות אלה ,תיחשב לעמן קביעת הניחוש
הנכוןכאילוהסתיימה בתוצאה שווה(תיקו).
(ב) לענין תקנות  38ו(39-א) תקבע הסיבהשציין שופט התחרות בדו"ח השופט.

( ,40א) לא נתקיימו מספר תחרויות במחזור תחרויות כדורגל מסויים בגלל ביטולן
או המסקתן מהסיבות הכלולות בסעיף  ,38למעט הסיבות הכלולות בתקנה  ,39אר מספר
התחרויות שהתקיימו אינו פחות מטמונה ,יתולע הפרס הראטון בעד ניחוש נכרן של
תוצאות כל התחרויות אשר התקיימו באותו מחזור ,הפרס השני בעד ניחוש נכון של
תוצאות מספר התחרויות הבא אחריו ,הפרס השליש" בעד ניחוש נכון של תוצאות מספר
התחרויות הבא אחריו והפרס הרביעי בעד ניחוש נכון של תוצאות מסמר התחרויות הבא
אחריו; לענין סעיף קטן זה הפרס הראשון לא יכלול את הסכומים שהועברו ממחזור
קודם לפי תקנה ,51
(ב) נתקיימו במחזור תחרויות מסויים פחות משמונה תחרויות מתוך רשימת
התהרויות בטופס ההשתתפות לאותו מחזור ,בגלל ביטולן או הפסקתן של שאר התחרויות
מהסיבות הכלולות בתקנה  ,38למעט הסיבות הכלולות בתקנה  ,39לא יחולקו הפרטים
באותו מחזור וכל סכום המרמים יעבור למחזור שלאחריו ויצורף לסכום הפרסים המיועד
לחלוקה באותו מחזור כמפוייט בזה :ארבעים אחוזים יצורפו לפרס הראשון ,עשרים
אחוזים יצורפו לפרס השני ,עומרים אחוזים יצורפו לפרס השלישי ,ועשרים אחוזים
יצורפו לפרסהרביעי,
,

הניחושהנכוו

גביעהמדינה

הנכון בתחרות זו ,התוצאו; שהושגה בתום הזמן שנקבע עם שריקת השופט לסיומה של
קובץ התקעת  ,4118ט"ו באייר

תש"ם1.5.1930 ,

התחרות עצמה ,לרבות הוספות זמן שאבד בעקבות תאונה או סיבות אחרות לפי שיקול
דעתו של שופט הננחרות ,אולםלמני כל הארכות לרבות הארכות לבעיטות מ 11-מטרים.
 .42כלשינוי במקום או במגרש בו תיערך תחרות הרשומה ברשימת התחרויות בטופס
ההשתתפות,אינו משנה את קביעת הניחוש הנכון לגבל אותה תחרותי

 .43המועצה תפרסם לפחות בשני עתוניםיומיים היוצאים לאור בשרה העברית ,אחרי
קיום כל מחזור תחרויות כדורגל ,את הניחוש הנכון לגבי אותו מחזור; הפרסום ייעשה
ביום החול הראשון שחל אחרי היום שבו התקיימה התחרות האחרובה באותו מחזור

שינוי במקום
עריכת התמרות

פרסום הניחוש

הנכון

תחרויות,

( .44א) המועצה תפרסם במודעות מיוהדות את המספרים של טפסי ההשתתפות בהם
ניחש משתתף נכון את התוצאות המזכות בפרסים וכן את סכומי הפרסים בהם זכה כל
משתתף ,לא יאוחר משלושו;ימים לאחר קיום אותו מחזור תחרויות; התודעותיוצגו בכל
תחנות הקבלה,
(ב) הפרסום במודעות המועצה על המספר הכולל של מספרי הטפסים בהם ניחשו
נכון והסכומים בהם זכו,יהאזמניויהאנתוןלשינוי עם מתן ההחלטות בבדיקה חוזרתלפי
הנאמר בסעיף .45

פרסום הזוכים
וסכומיהזכיות

( .45א) בקשה לבדיקהחוזרתחייבתלהגיע למשרדההראשי של המועצה לאיאוחר -
( )1משבעהימיםמיום פרסום המודעה ,אם נטענתזכיה בפרס הראשון;
( )2משלושים "ום מיום פרסום המודעה אם נטענת זכיה בפרס אחר.
(ב) הרואה עצמו מקופח במודעה שפורסמהלפי תקבה  ,44רשא" להגיש למועצה
בקשה בכתב לבדיקהחוזרת.
(ג) בבקשה יצולינו מספר הטבעה ,שם ומען תחנת הקבלה כמצויין בעותק
הטופס ומסמרהטור בטופסשלגביו נתבקשההבדיקההחוזרת.
(ד) המועצה תמנה מתוך חבריה ועדה ,המורכבת משלושה חברים ושני ממלאי
מקום,המוסמכתלהחליט בבקשותעלפי תקנהזו.
(ה) הועדה תתן למבקש זאת אפשרות להופיע בפניה ,תברר את הענין ,ותחליט
סופית בבקשה,

בדיקהדיוזרת

י

פרק שמיעי פרסים ותשלומים
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 .46ארבעים ושניים אחוזים של התקבולים מעריכת הימורים על פי התכנית ,סכל
מחזור,יופרשולפרסים(להלן -הסכום המופרשלפרסים).
.47

(א) מהסכום המופרש לפרסים יחולקו לפחות ארבעים אחוזים לפרס הראשון,

עשריםאחוזים לפרס השני ,עשרים אחוזים לפרס השלישי ועשרים אחוזים לפרסהרביעי,
בכפוף לנאמר בתכנית.
ל
ז
נ
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית המועצה לקבוע סכום אשר לא
יעלה על שני אחוזים מתקבולי דמי ההשתתפות באותו מחזור ,יוקצה מהסכום המופרש
לפרסים כאמור בתקנה  46לקרן שתשמש לתשלוםפרסים למשתתפים ,אטר נקבע בבדיקה
חוזרתכי ניחשו נכון את תוצאות התחרות (להלן  -קרן פרסים בבדיקה החוזרת),
קובץ התקנות  ,4118ט"ו באייר

תש"ם1,5.1980 ,

הסכום המופרש
לפרמים
חלוקת סכום

הפרסיס

חלוקת פרס
באותה דרגה

תשלום פרסים

בשיקים

עיגול סכומים

תשלום הפרסים

בדוארוניכוי
דמי משלוח

תהילה

המזכה בפרס באותה דרגו'; ,יתחלק סכום פרס המומרש לאותה דרגת פרסים למספר
סכומים שווים ,כמספר בעלי מניחוש הנכון באותה דרגה (להלן  -חלק הפרס),
ק
ר
פ
ב
זה,
(ב) פרס או חלק מו;פרס ישולם למשתתף בעד ניחוש נכון כאמור
בסמוך לאותו מחזור ,ובלכד שתפרס הראשון או חלק הפרס הראשון לא יחולק אלא
לאחר תוםהזמן הקבוע לבדלקו;חוזרת.
 .49על אף האמור בתקנות  47 ,46ו 48-רשאית המועצה לקבוע מראש סכומים כמרסלמ
הראשון ,השני ,השלישי והרביעי ,כולם או מקצתם ,או לקבוע מראש סכום לכל חלק
הפרס ,בתנאי שסכומ פרס או חלק הפרס לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי האמור
בתקנות האמורות.
( .50א) המועצה רשאית לקבועכי סכום הפרס הראשון שלשולם למשתתף לא יעלה
על הסכום שקבעה המועצה ,באישורהשרים.
(ב) יתרת הפרס או "תרת חלק הפרס שלא תשולם כאמור ,תיווסף לסכום הפרס
הראשון במחזור שלאחר מחזור התחרויות בו זכה משתתף ,ובלבד שהסכום שישולם
למשתתף באותו מחזור לא יעלה אף הוא על הסכום שקבעה המועצה לפ" סעיף קטן (א).
 .51לא ניחש שום משתתף  13תוצאות נכונות במחזור תחרויות כדורגל מסויים בו
נתקיימו  13תחרויות ,או את התוצאות של כל התחרויות באותו מחזור תחרויות כדורגל
כאמור בתקנה (40א) ,יעבוו' כל סכום הפרס הראשון לזכות הפרס הראשון במחזור
שלאחריו.
 .52התברר שאם יחולק פרס כלשהו במחזור תחרויות כדורגל מסוייםבין הזכאים לו,
יעלה בחלקו של כל זוכה סכום פחות מכפולת שלושה טורים במחירדמי השתתפות לטור
לאחרביכוי דמי הדואר ,לא יחולק פרס זה ,וסכום הפרטיעבור לזכות כל ארבעת הפרסים
במחזורשלאחריוויחולק באיהםלפיהאמור בתקנה(47א).
 ,53המועצה תשלם אתכל סכוםהפרסיםלזוכיםבשיקיםמשוכים על שםהזוכים;שיקים
מעללטכוס אשר קבעההמועצהיהיושיקיםמשורטטים.
 .54פרס המשולם עלידי המועצה לעוגל סכומו לכפולת חמש האגורות הקרובהביותר
שלוש ושמונהאגורותיעוגלוכלפימעלה.
 .55המועצה תשלח אוו ממרסים לזוכים בהם בדואר רגיל או בדואר רשום ,בהתאם
לסכום הפרס;דמיהדוארינוכומסכומיהפרסים.
ההשתתפות בכל מחזור תחרויות שלא זכו בשום פרס ,יושמדו לאחר 10
 .56טפסי
ימים מתאריך קיום התחרויות באותו מחזור התחרויות; המיקרופילם יושמד לאחר ששה
חדשים מתאריך קיום התחרויות במחזור התחרויות שאליו מתייחס המיקרופילם".

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באייר תשיים
מאשה

ג'כאדר תש"ם 20,בפברואר )1980
(חם )3-92

לגאל הורבלץ

שר ז;אוצר
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( 11במאי .)1980

בן עמי צוקרמן
יףןב ראש המועצה להסדרההימורים בספורט
ובולון המר
שרהחינוך והתרבות
קובץ התקנות  ,4118ט"ו באייר

תש"ם1.5.1980 ,

הפיקומ) (תיקון) ,תש"פ1980'--

תקנותתעוךממלכתי(סדיי

בתוקף סמכותילפיסעיף  34לחוקחינוך ממלכתי ,תשי"ג 11953-ולאחרהיוועצות
בועדהחינוך ובמועצהלחינוך ממלכתידתי,אבי מתקין תקנות אלה:
2
 .1במקום תקנה  5לתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח) ,תשי"ז( 1956--להלן -
התקנותהעיקריות) ,יבוא:
"סממיות
 .5הסמכויות בענינים פדגוגיים המפורטים בתקנה (4ב) ,פסקה ()1
לענין הדרכה ,ופסקאות ( )6( ,)2ו )7(-לענין הדרכת מפקחים ומדריכים
וכינוסם ,במוסדות החינוך הממלכתי-דתי ,נתונות למוהל אגף החינוך
הדתי ,וכן כל שאר הסמכויותבעניניםפדגוגיים המפורטים בתקנה (4ב),
במידה שהן נוגעות לאופי הדתי של מוסדות.החינוך הממלכתי דתי,
נתונות למנהלאגףהחינוךהדתי".

.2

בתקנה  6לתקנותהעיקריות -
( )1בתקנת משנה (א),

נ

במקום "הענינים הפדגוגיים המיוחדים לחינוך

ממלכתידתי"יבוא"העניניםהפדגוגיים של מוסדותהחינוך הממלכתידתי";

,נ) נתוי" ,"1WDג).נגויס.המי"י'סימ,יל.
ת אלה"ינ.א'.גמ1סו.ת

*

ןך

תיקון תקגה 6

( )3בתקנת משנה (ג) לתקנות העיקריות ,במקום "המלוחדים לחינוך
הממלכתי דתי" יבוא "בחינוך הממלכתי דתי".

 .3בתקנה  )4(8לתקנות העיקריות ,במקום הקטע המתחיל במלים "לכנס ישירות"
והמסתיים במלים "בענינים פדגוגיים" יבוא "לכנס ישירות מפקחים ומדריכים במחוזו
לשםבירורוהתייעצותבעניניםמינהליים ,ואשרלעניניםפדגוגיים ,לכנס מפקחיםומדריכים
של מוסדות החינוך הממלכתי שבמחוזו באמצעות מפקח המחוז ,וממקחים ומדריכים של
מוסדותחינוך הממלכתידתי שבמחוזו באמצעות המפקח על החינוך הדתי במחוזו",
,4
במקום תקנה  9לתקנותהעיקריותיבוא:
"סמכויות המפקת  .9מרקדו המחוז ימלא תפקידי ריכוז בתחום הפיקוח הפדגוגי בהינוך
הממלכתי במחוז ,ובתחום המינהלי בחינור הממלכתי במחוז כפי שיטיל
עליו מנהל המחוז",

:::::ז

 .5בתקנה (10א) לתקנות העיקריות ,במקום "בכל הנוגע לאופיה הדתי" יבוא "ועל
 488התהום המינהלי בחינוך הממלכתי דתי כפי שיטיל עליו מנהל המחוז".

הפדגוגית" יבוא "ובחינוך הממלכתידתי בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי
כ"בנאדר תש"מ ( 10במרס )1980
1חמ -773י)

תיקון תקנה 10

תיקוו תקנה 11

ז בולון המר
שרהחינון .והתרבות

 1מ"ח תשי"ג ,עמ'  ;137תשל"ג ,עמ' .249
ג ק"ת תשי"ז ,עמ'  ;116תשל"ח ,עמ' .536

קובץ התקנות  ,4118ט"ו באייר

תש"ם1,5.1980 ,

1487

צו הפיקוח על מצרכיםושירותים (יבוא רכב ומתןשירותים לרכג) (תיקון),

תש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו 43-לזנוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי"ח 1 1957-אני מצווה לאמור:

תיקו

סעיד 3

החלפתסעיף 11

החלפתסעיד 12

ן
 .בסעיף  3לצו הפיקות על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב),
2
תשל"ט( 1978--להלן  -הצו העיקרי) ,במקום פסקה ( )6יבוא:
"( )6לרשותו מערכת שיווק ושירותי תחזוקה כפי שקבעה הרשות".
,2

ממקוםסעיף  11לצוהעיקרייבוא:

( .11א) היבואן יחזיק מלאי של מוצרי תעבורה בכמות שהמליץ עליה
מע-,כת
לק
יו
יו
שק
"
לצרן הרכבאו בכמותהמתחייבתמתנועתהמלאי ב 12-החדשיםהאחרונים,
הכללפי הכמות הגדולהיותר.
(ב) היבואן או מורשהו יספקו ,לא יאוחר מ3-ימים מיום קבלת
ההזמנה ,כל מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב שייבא הלבואן".
 ,3כניקוםסעיף  12לצוהעיקרי יבוא:
"הגנהליבוא,
2ן (א) לא נמצא מוצר תעבורהבמלאי אצל לבואןוהיבואןהזמינו אצל
הספק בחוץ-לארץלפני שאזל המלאי אצל היבואן,ייראההיבואן כממלא
חובתו כאמורבסעיף  ,11אםהוכיח שנקט בכלהאמצעיםהדרושים להזמנת
מוצר תעבורה ,ובלבד שמוצר תעבורה הדרוש להפעלה תקינה של רכב
יסופק ללקוח תוך 21יוםמיום ההזמנה כאמור ומוצר תעבורה אחריסופק
תוך 60יוםמיוםהזמנתו.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לאיראויבואן כמפר חובתולפי
סעיף קטן (א) אם הוכיחכי העיכוב באספקת מוצר תעבורה כאמור נבע
מאירוע שלא היתהלושליטהעליו.
(ג) ו.ואים יבואן כיוצאידי חובתו לפי סעיף (2ב) אם הוכיח כי
תיאר את הו.כב או מוצר התעבורה כפי שתיאר אותו היצרן".

החלפת סעיף 17

4י

במקוםסעיף  17לצוו;עיקרייבוא:

"ההתיצרן
רכב מקומי

( .17א) על יצרן רכב מקומייחולו הוראות טעימים (2א) ו(-ב))1(3 ,
ו_( )4ונד ( 5 4 )8ו1,10-ד.16

(ב) על אף האמור בסעיף  3רשאית הרשות המוסמכת לתת רשיון
ליצרן רכב מקומי אף אם אינו 'עומד בתנאים האמורים בסעיף 3
הוכיח להנחת דעתהכי מורשהו ממלא אחר הוראות סעיף  )1(3ו)4(-

אם

עד

(",)8

ב'בניסן תש"ם ( 18במרס )1980
1חמ )3_713

 1ס"ה תשי"ח ,עמ'  ;24ונשל"ט ,עמ'
 2ק"ת תשל"ט ,עמ' .124
1488

חיים לנדאו
שר התחבור;1

,32

קובץ התקנות  ,4118ט"ו באייר

תש"ם.5.1980 ,

מרור לשלטוד מקוי
חוקעזרלגחלתיהודה נהחזקתבעליחיים) 1תש"ם-ס198
בתוקף סמכותהלפ"סעיפים  22ו 23-לפקודתהמועצותהמקומיות ,1מתקינה המועצה
המקומית נחלתיהודהחוק עזרזה:
 ,1בחוק עזר זה -
"המועצה"  -המועצה המקומית בהלת להודה;
התבלף
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה
אליו בכתב אתסמכויותיולפי חוק
ר זה ,כולן או מקצתן;
עי
"בעלי חיים"  -בהמות עבודה למיניהן ,בקר ,צאן ,ובהמות אחרות לבשר אר לחליבה,
עורות ובעלי חים אהר"ם שמגדלים אותם למטרות חקלאיות ,אילוף ,ניסוים או
חובבות;
"מחזיק"  -לרבות בעל ,טוכן ,באמן ,מנהלאו שותף אוריעה וכל אדל ו;מקבלאוהזכאי
לקבל הכנסה מבעליחיים או שהיה מקבלהאילוהיו בעליהחיים בושים הכבסה,וכן
אדם שישלו שליטה בדרך כלשהי עלבעליחיים;

הגדרות

( .2א) מי שברשותו בעל" חים בתחום המועצה יחזיקמ בתוך חצר מגודרת ,באופן
שלאיהיהבו מפגע לציבור.
(ב) מחדקבעליחיימ "שמור עלנקיונםועלנקיוןמקום החזקתם,וימנעבהם הופעת
מחלות ובגעימ והתפשטותם.
( .3א) המועצה רשאית לתת הוראות בדבף מקום החזקת בעלי חי"מ ,מדחק המקום
האמור מביס מגורים ,סידורים להבטחת הבקלון והבריאות ולמביעת ריחות רעם ושאר
הסידורים הדרושלמכדי למבועפגיעה בבריאותוובבטחונו שלהציבור.
(ב) לאיחזיקאו.מ בעליח"ימ אלא אסקיבלהיתרלכףמן המועצההמקומית.
(ג) כל מחזיק בעליח"ימ בתחום המועצה חיב למלא אחר" ההוראות שניתבו לפי
סעיף קטן (א).
(ד) הודעה על ההוראות לפי טעלף קטן (א) ועל כל שבוי בהן תוצג במשרד של
המועצה באופןשלציבור תהיה גישה חפשיתאליה.
מתוך שטח בנוי ,למרחק של  1000מטרים לפחות ,זולת אמ היה מקום המרעה מוקף גדר
שתמנע כעסתם לתוך שטח פרטיכלשהו.
(ב) לא "וצ"א מחזיק ולא ירשה להוציא בעליחיימ למרעה ,אלא אמ הם"לוו~ם
על"ד" רועהאחראיבן שש עשרה שבה לפחות.

בדבר אלמגור או הגבלה של המרעהאו של תבועתבעלי חים בתחומ המועצה.
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(ב) המחזיקבעליחייםחייב למלאאחריההו.1אותשניתנולפיסעיףקטן(א).
(ג) הודעה עלההוראוו1לפ"סעיףקטן (א) ושל כלשיב'1יבהןתוצג במשרדהמועצה

באופן שלציבור תהיה גישה חופשיתאליה.

( .6א) ראש המועצהרשאי לדרוש ,בהודעה בכתם ,מאתהמחזיקבעליחיים לבצע כל
עבודה הדרושה ,לדעת ראש כמועצה ,למנ"עת כל מפגע או סכנה לציבור ולבריאותו,או
לסילוקם.
(ב) בהודעהיצויין הזמן שבויש לבצע את ועבודה כאמור בסעיףקטן (א).
(ג) מחזיקבעליחייםשקיבלירישה כאמור כסעיףקטן (א)חייב למלאאחריה.
 .7לא מילא מחזיק בעלי חל"מ אחרי דרישת ראש המועצה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודהולגבות את הוצאות העבודהמאותומחזיק.

( .8א) ראש המועצה רשאי בכל עתלהיכנס לכל מקום שבתחום המועצה שיש בובעלי
חיים כדי לערוך בקורת ולעשות בו כל הדרושכדי לברר אםקויימו הוראות חוק עזרזה.
(ב) לאיפריע אדם לראש המועצה ולאימבש; אותו מהשתמשבסמכויותיולפיסעיף
קטן (א).

 .9נמצא בעלחיים משוטט בתחום המועצה וננואהכיאיןלו כעליםאו שלאניתן למצוא
את בעליו ,רשאי ראש המ;.עצה להחרימו או להשמידו בהתאם להוראותפקודת הכלבת,
.21934

 .10.מסירת הודעהלפיחוק עזר זה תהאכדין ,אם נמטרהלידיהאדםשאליוהיא מכוונת,
או נמטרה במקום עסקיוהרגילים אוהידועים לאחר'ובה,לידי אחדמבני משפחתוהבוגרים
אולידי כל אדם בוגר העונ:דאו המועסק שמ ,או נ,שלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל
אותו אדם לפימעןמגווייואועסקיוהרגילים אוה"דועימ לאחרונה; אם אי אפשר לקיים

את המסירה כאמור תהא המסירהכדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות
האמוריםאו על הנכס שבוהיא דנה,או פורסמה נ:שני עתונים הנפוצים בתחום המוצצה
שלפחות אחד מהם הוא בשפו; העברית.

 .11העובר על הוראה מהוראותחוק עזר זה,דינו -קנס 5000לירות ,ואם עבר עלהור-
אות סעיף  6והמועצה לא ו;שתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  7והיתה העבירה נמשכת,
דינו--קנסנוסף 290לירות לכליום שבו נמשכתהעכירהאחרי שנמסרהלועליההודעה
מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

;תאי.

כ"א בשבט תש"מ

לס"",
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