רשומות

קובץ התקנות
י״ח באייר תשכ״א

 4במאי 1961

1142

עמוד
תקנות שירות •המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—. 1961
..
•
•
•
תקנות העסיןת נכי .מלחמה )תיקון( ,תשפ״א—1961
תקנות התעבורה )אגרות רשיונות לרכב מנועי( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״א—. 1961
.
תקנות .בתי,הדואר).תעריפי טלפון( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—, . . 1961
$יו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( )תיקון( ,תשכ״א—1961
.
.
.
.
צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ,,מירי״ לסוג ״מולק״ .
.
.
.
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרופה״ לסוג ״מירי״ .

.
.
.
:,
.

1702
02ל1
'1703
1705
1705
1706
1706

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1707
1707
1707
08ל1
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
" i
1719
1720
1721
1722
1723

.

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בני־שמעון( )תיקון(׳ תשכ״א—. 1961
.
צו המועצות .המקומיות )מועצות אזוריות( )גזר( )תיקון(׳ תשכ״א—. 1961
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()סולם־צור()תיקון( ,תשה״א—. 1961
.
.
.
צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מס׳  ,(4תשכ״א—1961
.
.
.
.
חוק עזר ללוד )מודעות ושלטים{ )תיקון( ,תשכ״א—1961
, .
חוק עזר לאוםי־אל־פחם )קביעת ליוחיות־מספר בבניניים( ,תשכ״א—. 1961
.
.
.
חוק עזר לאזור )מודעות ושלטים( )תיקון( ,תשכ״א—1961
.
.
חוק עזר לגבעת־עדה )קביעת לוחיות־מספר בבנינים( ,תשכ״א—1961
.• .
. .
חוק עזר לג׳ת )קביעת לוחיות־מספד בבנינים( ,תשכ״א—. 1961
.
.
.
חוק עזר להדר־השרון)אגרת תעודת אישור( ,תשכ״א—1961
.
.
.
חוק עזר לטירת־הכרמל )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לכפר־קאסם )תברואה( ,תשכ״א—• 1961
.
.
חוק עזר לכפר־קרע )קביעת לוחיות־מספר במינים( ,תשכ״א—1961
.
.
.
חוק עזר לעמק־חפר )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״א—1961
.
.
חוק עזר לקרית־חרושת )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״א—. 1961
.
.
חוק עזר לקריתימוצקין )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961
.
.
חוק עזו לרמת־השרון )רשיונות לאופניים( )תיקון( ,תשכ״א—1961
תיקון טעויות

4

.
.
.
.
.

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
ת ק נ ו ת ב ד ב ר חוזה מ י ו ח ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  40ר 55לחוק שירות המדינה׳)מינויימ( ,תשי״ט—1959
על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
בתקנה  1לתקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( ,תש״ד—) 1960להלן —
.1
התקנות העיקריות( ,אחרי פסקה ) (18יבוא:

תיקון תקנה 1

2

״) (19אדם שיועסק באחד התפקידים המנויים להלן ,אם נתמלאו לגביו הוראות
החוק ,למעט הוראות הסעיפים  15ו־ 19לחוק:
)א( הנציג של משרד האוצר בארצות הברית של אמריקה!
)ב( הציר הכלכלי של משרד האוצר בארצות הברית של אמריקה 1
)ג( מנהל משלחת האספקה של משדד האוצר בארצות הברית של
אמריקה!
בתקנה  2לתקנות העיקריות׳ בטור א  /בפרט ) ,(8במקום ״) (13ו־)(18״ יבוא ״),(13
.2
) (18ו־)(19״.

תיקו! תקנה 2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( )תיקון מם׳ ,(2
.3
תשכ״א—1961״.
ח׳ באייר תשכ״א ) 24באפריל (1961
.

) ח מ

דוד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

( 7 2 0 8 1 2

ס״ח  ,279תשי״ט ,עמ׳ .86
ק״ת  ,998תשייר ,עמי  ; 880ל״ת  ,1072תשכ״א ,עמי .371

1
2

חוק החיילים המשוחררים)החזרה לעבודה( ,תש״ט—1949
ת ק נ ו ת בדבר ה ע ס ק ת נכי מלחמה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  31לחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש״ט—
 , 1949אני מתקין תקנות אלה:
ג

הוספת תקנח 2א

אחדי תקנה  2לתקנות העסקת נכי מלחמה ,תשי״א—1951
.1
העיקריות( ,יבוא:
״היתל
" '

י,עכ

ןד

2

)להלן — התקנות

)א( לא יעסוק אדם שאינו נכה מלחמה ,בין כעצמאי ובין כעובד,
2א.
בסוגי עבודה המפורטים בתקנה  ,2אלא אס ניתן לו היתד לכך מאת
הרשות המוסמכת.
)ב( לא יינתן היתד כאמור בתקנת משנה )א( אלא אם שוכנעה
הרשות המוסמכת שהעיסוק האמור של אותו אדם לא יפגע באופן ממשי—
) (1בפרנסה המופקת על ידי נכד .מלחמה העוסק או
המועסק באותו סוג עבודה ובאותו מקום או בקרבתו ,של־
גביהם מבקשים את היתר ,או

1
2

1702

ם״ח  ,6תש״ט ,עמ׳ .18
ק״ת  ,177תש י״א ,עמי .1090
קוב׳ז התקנות  ,1142י׳׳וו באייר תשכ״א4.5.1961 ,

.2

) (2באפשרויות של סידור נכד .מלחמה באותו סוג עבודה
׳ ובאותו מקום או בקרבתו שלגביהם־־מבקשיס את ההיתר לפי
סיכויים סבירים הקיימים בזמן הדיון בבקשת ההיתר או

'י

העלולים להיות בעתיד.
)ג( ניתן היתר כאמור בתקנה זו ,רשאי נותן עבודה להעסיק את
בעל ההיתר במקום נכה מלחמה כאמור בתקנה ".2

f

בתקנה  12לתקנות ל.עיקריות ,בתקנת משנה )ב( ,במקום ״תוך חודש״ יבוא ״תוך

-־

יי
תי ו! תשנה 12
?

שלושה חדשים״.
תיקו! תקנה 13

*3

בתקנה  13לתקנות העיקריות ,אחדי ״2״ יבוא ״ / /

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העסקת נכי מלחמה )תיקון(׳ תשכ״א—1961״• .

 2א

א׳ באייר תשכ״א ) 17באפריל (1961
<חמ (73032

awn

י

דוד בן־גוריון
שר הבטחון

*

פקודת התעבורה
ת ק נ ו ת ב1בר אגרות רשיונות לרכב מנועיו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לפקודת התעבורה )להלן — הפקודה( ,והסעיפים
) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
1

2

בתקנה  2לתקנות התעבורה )אגרות רשיונות לרכב מנועי( ,תש״ך—1959

.1

3

)להלן —

התקנות העיקריות( —

.2

•

)(1

ב ת ק נ ת משנה )א( ,בסופה ,יבוא ־.
״לפי סוג הרכב כפי שהוא אחדי רישומו על שם המבקש״.

)(2

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״)ב( אגדה כאמור בתקנת משנה )א( לא.תחול ע ל 
)!( מבקש כאמור הפטור מתשלום אגרת רישום או אגרת רשיון לגבי
•רכבו;
) (2מבקש כאמור בפרט  18לתוספת ז
) (3מבקש רישום שינוי הבעלות על רכב שרכש בדרך ירושה.״

בתוספת לתקנות העיקריות _
)(1

תןקו! תקנה 2
*׳

תיקו! התוספת

בפרט —1
)א( בפסקה ) ,(3אחרי ״רכב פרטי״ יבוא ״לרבות אוטובוס פרטי״.
)ב( בפסקה ) ,(4אחרי ״מונית״ יבוא —
״אוטובוס ציבורי ורכב שניתן עליו רשיון להולכת סיור׳ .
)ג( אחרי פסקה ) (6יבוא:
״) (7רכב עבודה או טרקטור — מחצית האגרות הנקובות בפרטים )(5
ד) ,(6הכל לפי העניו.״

-־

,

1
2
3

׳

חוקי א״י ,ברד ב  /פרק קכ״ח ,עט׳ .1271
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,957תש׳׳ך ,עט׳  ;•166ק״ת  ,1095ת׳עכ״א ,עט׳ .850

קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר חשכ״א4.5.1961 ,
1

1703

)(2

בפרט  ,6במקום פסקאות )ד( עד )ו( יבוא:
״)ד( אגדה בעד רשמן לרכב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל או אגרד.
בעד חידוש הרשיון ששולמה תוך  28יום מפקיעת הרשיון תהיה בשיעורים
אלה:

כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 16000
 16001עד 20000
 20001ויותר

שנה

1075
1390
1700

והרשיון ניתז לתקופה של —
 6חדשים
 9חדשים
לירות

813
1052
1286

547
707
865

 81חדשים

276
357
436

)ה( אגרה בעד חידוש רשיון לרכב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל אשר
שולמה כתום  28יום ולא יאוחר מאשר  3חדשים לאחר פקיעת הרשיון תהיה
בשיעורים אלה:
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג
~~

עד 16000
 16001עד 20000
 20001ויותר

שנה

1183
1529
1870

והרשיון ניתז לתקופה של —
 6חרשים
 9חדשים
לירות

895
1157
1415

602
778
951

 3חדשים

303
392
480

)ו( אגרה בעד חידוש רשיון לרכב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל אשד
שולמה לאחר  3חדשים מפקיעת הרשית תהיה בשיעורים אלה:
כשמשקלו הכולל
המותר בק״ג

עד 16000
 16001עד
 20001ויותר

והרשיו! נית! לתקופה של —
.6חדשים
שנה
לירות

20000.

1344
1738
2125

684
884
1081״

)(3

בפרט ) 10ב( ,במקום ״378״ יבוא ״333״ ובמקום ״128״ יבוא»113״(

)(4

בפרט  ,17במקום פסקה )א( יבוא:
״)א( אגרה שנתית בעד רשיון מסחרי שניתן לאדם שרשות הרישוי ייחדה לו
מספר מסחרי לפי סעיף  6לפקודה )להלן — רשיון סחר( ,ורכבו איננו פטור
מאגרת רשיון רכב לפי פסקאות )א( ד ) ב ( לסעיף  (1)11לפקודה ,וכן אגדה
בעד חידוש הרשיון ששולמה תוך  28יום מפקיעת הרשיון תהיה בשיעור של
 120לירות״.

תחילה

הוראות מעבר

1704

תחילתה של תקנה  (2) 2היא ביום י״ד בשבט תשכ״א ) 31בינואר ) (1961להלן —
.3
התאריך הקובע(.
שילם אדם אגרה בעד רכב כאמור בפרט  6לתוספת לתקנות העיקריות בין התאריך
.4
הקובע ובין יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות׳ יחולו לגבי .ההפרש בין סכום האגדה
קוג׳ז התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ״א4.5,1901 ,

ששילם ובין סכום האגרה החלה על רשיון הרכב לפי תקנה ) (2) 2להלן — הפרש האגרה(
הוראות אלה:
)(1

שולמה אגרה כאמור לתקופה שאינה עולה על  6חדשים—ינוכה הפרש האגרה

מן האגרה שישלם בעת חידוש רשיון הרכב,׳
) (2שולמה אגרה כאמור לתקופה העולה על  6חדשים — יוחזר לו הפרש האגרה.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה )אגרות רשיונות לרכב מנועי( )תיקון מס׳ ,(3

,5

השם

תשכ״א—1961״.
י צ ח ק גן'־ א ה ר ן
שר התחבורה׳

י״ח בניסן תשכ״א ) 4כאפריל (1961
<58חט  m״

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ת ע ר י ף ש ל ש י ר ו ת י טלפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי ה ד ו א ר  ,אני מתקין תקנות אלד:,
1

בתוספת הראשונה לתקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( ,תש״ך— , 1960בפרט - 1

.1

2

)(1
)(2
.2

במקום ״1800 — 0800״ יבוא ״1600 — 0700״<
במקום0800 — 1800,,״ יבוא ״0700 — 1600״.

תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״א באייר תשכ״א ) 7במאי .(1961

.3

תיקון התוספת
.הראשונה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי טלפון( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״א—

תחי5ה
השם

1961״.
י״ב באייר תשכ״א ) 28באפריל (1961
)חט• (70000
1
2

חייםבן־מנחם
המנהל הכללי של משרד הדואר

חוקי «״י ,כרך בי ,פר? קט״ו ,עט׳ .1155
ק״ת  ,1001תש״ד ,עט׳  ; 927ק״ת  ,1086תשכ״א ,עט׳ .652

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ייצור מ ס פ ו א ו ה ס ח ר ב ו
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  15 ,5ר 38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
חשי״ח— , 1957אני מצווה לאמור, :
י

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( ,תשכ״א—

.1

תיקו! סעיף 1

 , 1961במקום פסקה ) (4שבהגדרת,,עסקה״ יבוא:
2

״) (4ייצור מספוא או שימוש במםפוא לייצור תערובות של חמרים שהעם
מספוא.״
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו( )תיקון(,

.2

השפ

תשכ״א—1961״.
א׳ באייר תשכ״א ) 17באפריל (1961
>
<ח»
40031ז

מ ש ה די י ן
שר החקלאות

\ ם״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ק״ת  ,1125תשנ״א ,עט׳ .1380
2

קונץ התקנות  ,1142י׳׳ח באייר תשכ״א4.5.1961 ,

1705

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי־המלך-במועצה על ארץ־ישראל.(1947—1922 ,
הואיל ושטח קרקע של  496מטר מרובע ,הידוע כחלקה  81בגוש  6188רשום בלשכת
רישום המקרקעין של פתח־תקוה במקרקעין מסוג ״מירי״ )להלן — הקרקע האמורה((
והואיל ואני מוצא לנכון כי המקרקעין האמורים ייהפכו מסוג ״מירי״.לסוג ״מולק״!
לפיכך אני מצווה .בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
ישראל ,! 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948כי המקרקעין האמורים ייהפכו לסוג ״מולק״ ויירשמו בהתאם לכך בלשכת רישום
המקרקעין של פתח־תקוה.
2

ז׳ באייר תשפ״א ) 23באפריל (1961

פנחס רוזן
שד המשפטים

)חט (70131
1
2

חוקי א״י ,כרו )י ,עט׳ 1 2736־.2765
ע״ד תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת ־מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש״ך—
 , 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של ירושלים במקרקעין מסוג ״מתרופה״ יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה
האמורה בהתאם לבך.
ג

תופפת

61
79

השטת
במטרים מרובעים

מספר
השטר

תאריו השטר

576
60

496
496

12.9.1955
12.9.1955

30183
30183

ב׳ באייר תשכ״א ) 18באפריל (1961
)חט (70130

1

פנחס רוזן
שר המשפטים

ם״ח  ,316תשייר ,עפ׳ .92

•קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ״א4.5.1961 ,

מדוד לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ב נ י ־ ש מ ע ו ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ^ 1941 ,והסעיפים 14־ )א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

.1

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )ו(,

תיסוו ״תופפת

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )בני־שמעון( )תיקון(,

ה-עס

3

בטור א  /במקום ״צקלג״ יבוא ״להב״.
.2

תשכ״א—1961״.
ל׳ בניסן תשכ״א ) 16באפריל (1961
<חמ (8001
1
2
8

ח י ים משה שפירא
שר הפנים

עייר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ע״ו תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תש י׳׳ח ,עט׳ .1256

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת גזר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )ט(,

.1

3

תיסח התוספת

בטור א  /במקום ״גני יונה״ יבוא ״גני יוחנן״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )גזר( )תייקון( ,תשכ״א—•

.2

השם

1961״.
ל׳ בניסן תשכ״א ) 16באפריל (1961
<חמ (8001
1
2
3

חייםמשהשפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר חש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳ .1256

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת סולם־צור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות •P• 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )מ(,

.1

3

תיסוו התוספת

בטור א  /במקום ״צה״ל״ יבוא ״לימן״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )םולם־צור( )תיקון(,

.2

ה^ם

תשכ״א—1961״.
ל׳ בניסן תשכ״א ) 16באפריל ( 1961
<
( 8 0 0 1

חט

1
2
3

חיים משה שפירא
שד הפנים

ע״ד  ,1041תום׳  1טסי  ,1164עמ׳ .110
עייר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳ .1256

. ,קוב׳ז התקנות  ,1142י״ח באייר תשפ״א4,5.1961 ,

1707

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת י ב נ ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953בפרט )ב( ,במקום ״המועצה
.1
המקומית כפר יבנה״ יבוא ״המועצה המקומית יבנה״.
3

לצו זה ייקרא ״צו׳ המועצות המקומיות )ב( )תיקון מם׳  ,(4תשכ״א—1961״.

.2

ל׳ בניסן תשכ״א ) 16באפריל (1961
< •
חמ

חיים משה שפירא
שד הפנים

נ(803

1

עייר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

8

?״ת  ,369תשי״נ ,עט׳ .117-1

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק ע ז ר ללוד ב ד ב ר מ ו ד ע ו ת ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
חוק עזר זה:
.1

מתקינה מועצת עירית לוד

בתוספת השניה לחוק עזר ללוד )מודעות ושלטים( ,תש״ך—1960
)(1

2

במקום פריט  8יבוא פריט זה:
שיעור האגרה
בלירות

״ .8שלט המותקן מחוץ לשטח העסק או באולם שעשועים,
במגרש ספורט ושעשועים — לכל מטר מרובע או חלק
ממנו — לשנה
)(2
.2

20.00״

פריט  —9בטל.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד )מודעות ושלטים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.
א ל כ ס נ ד ר ק מיל
ראש עירית לוד .

נתאשר.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961
)חט (88207

ח י י ם משד .ש פ י ר א
שד היפנים

1
2

1701

ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,970תש״ר ,עט׳  403ז ק׳׳ת  ,1010תש״ר ,עט׳ .1103
קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ׳׳א4.5.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י

ח ו ק עזר לאום־אל־פחם ב ד ב ר ק ב י ע ת ל ו ח י ו ת ־ מ ם פ ר ב ב נ י נ י ם

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,־  ,מתקינה המועצה
המקומית אום־אל־פחם חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה המקומית אום־אל־פחס( .
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זד(.
״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה?
״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
היה המין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של המין ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין
לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
״לוחית־מספד״— לרבות סימן ספרות הנרשם על גבי בנין?
״קביעת לוחיתימספר״ — ילרבות רישום סימן ספרות.
)א( ראש המועצה דשאי לדרוש׳ בהודעה בכתב ,מבעל בנין לקבוע על גבי המין
.2
לוחית־מםפר ,או להחליף לוחית־מספר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ,בלוחית־
יי"
מספר חדשה תוך המועד שנקבע בהודעה.
)ב(
.3

רשות לדרוש
לקבוע,לוחית
מספר '

בעל הבנין חייב למלא אחרי הדרישה האמורה.

)א( ראש המועצה רשאי לקבוע את המספר שישא כל בנין.

).ב( ראש המועצה ,בהתייעצות עם מהנדס המועצה ,יקבע את הצורה׳ החומד
והצבע של לוחית־המםפך ,את המקום על גבי כל בנין שבו תותקן׳ והוראות אחרות
הנחוצות להתקנתה.

קביעתמספד
הבניז ,צורת
לוחית־המספר י:
ומקום התקנתה.

)ג( לא יתקין אדם לוחית־מםפר ,אלא בהתאם להוראות ראש המועצה לפי סעיף זה.
לא יקבע אדם לוחית־מםפר על גבי בנין ,לא יסירנה ולא יחליפנה אלא על פי
.4
דרישת ראש המועצה או בהסכמתו בכתב.

איסור קביעת
לוחית־טםפר

 : .5לא מילא בעל בנין אחרי הדרישה או אחרי ההוראות שניתנו לו .לפי סעיף ) 2א(
או  ,3או עבר על הוראות .סעיף  ,4רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו של אותו
בעל בנין את לוחית־המםפר ,להסירה או להחליפה ,ולגבות מבעל המין כל הוצאה בקשר
לעבודה זו.

קביעת לוחית־
מספר ע״ י רא,׳!1
המועצה

מסירת ההודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל הבנין׳ או נמסרה
.6
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל
אדם בוגר העובד או מועסק באותו מקום או• נשלחה בדואר במכתב רשום אל בעל המין
לפי מען מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על
גבי המין הנדון בהודעה

מסירת הודעות

1

ע׳׳ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

•קוגץ התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ״א; 4.5.1961

1709

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2ג() 3 ,ג( ו־ ,4דינו — קנס מאה לירות,
.7
ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו,נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה,
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום־אל־פחם )קביעת לוחיות־מםפד בבנינים(,
.8
תשכ״א—1961״.
אחמד א ב ו חשיש
ראש המועצה׳ המקומית אום־אל־פחם

נתאשד.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961
)חט (81163

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר לאזור ב ד ב ר מ ו ד ע ו ת ו ש ל ט י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית אזור חוק עזר זה:
1

)מודעות ושלטים( ,תש״ך— , 1959במקום

בתוספת השניה לחוק עזר לאזור
.1
הפריטים  8,7יבוא:
״ .7שלט של אדם שאינו תושב המועצה כשמוצג השלט על חנות
או מפעל בתחום המועצה באופן שהוא משקיף לרשות הרבים
או שלט על מוצבים —
עד  3מ״ר
למעלה מ־ 3עד  6מ״ר
למעלה מ־ 6עד  10מ״ר
למעלה מ־ 10מ״ר — לכל מ״ד

.2

2

20
50
80
20

 .8שלט כאמור עם תאורת נאוז —
עד  3מ״ר
למעלה מ־ 3עד  6מ״ר
למעלה מ־ 6עד  10נ ד ר
למעלה מ־ 10מ״ר — לכל מ״ר

40
100
150
25

 .9שלט כאמור עם אוד מנצנץ )הנדלק ונכבה חליפות( —
עד  3מ״ר
למעלה מ־ 3עד  6מ״ר
למעלה מ־ 6עד  10מ״ר
למעלה נד 10מ״ר — לכל מ״ר

60
150
250
50״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאזור )מודעות י ושלטים( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.
מאיר די־נור
ראש המועצה המקומית אזור

נתאשר.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961
)חט (81050

חיים משה שפירא
שר הפנים
ק״ת  ,952תש״ד ,עט׳ .74

(171

קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר חי?נ״א4,5.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק''עזר לגבעת־עדה בדבר לוחיות־מספר בבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית גבעת־עדה חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה—
.1
,,המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־עדה!
'״ראש המועצה״ — לרבות אדם •שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה?

ה ג

ייי

ח

״בניד — כל בנין ומבנה בתחום המועצה 1
״בעל בניו״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבניו או שהיה מקבלה אילו היה הבנין
נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של
המין ובין שאינו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה
משלוש שניט.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל המין ,לקבוע על גבי המין
.2
לוחיות־מםפה ולהחליף לוחית־מספד מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ,ובעל המין
חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.
)ב( ראש המועצה־יקבע את צורת לוחיות־המספר והן יותקנו בהתאם להוראותיו.
)ג( מסירת ההודעה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל המין ,או נמסרה במקום
מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם בוגר העובד או
המועסק באותו מקום ,או נשלחה במכתב רשום הערוך אל בעל המין לפי מען מקום מגוריו
או מקום עסקו ,הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על גבי המין הנדון
י 1^%^•^-
,-. ,
בהודעה • , .׳ ' ' ׳ ׳
 «3לא יקבע אדם לוחית־מםפר על גביי בנין ,לא יםירנה ולא יחליפנה אלא ברשות בכתב
מאת ראש המועצה.
לא מילא בעל המין אחדי הדרישה או אחרי ההודאות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים
.4
)א( או)ב( לסעיף  ,2או עבר על הוראות סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו
של אותו בעל בנין את לוחית־המספד ,להסירה או להחליפה ,ולגבות מבעל בנין כל הוצאה
בקשר לעבודות אלה.
העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() ,ב( ד

.5
.5

 3׳ ד

ל

נ ו

_

ק נ ם

מ א ת י י ט

,1,

ר ו ת <

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעודעדה )קביעת לוחיות־מםפר במינים(,

?ביעה
?וחיות־מספר

איסור

םמכויות
ראש המועצה

ענשיפ

השם

תשכ״א—1961״.

נתאשר.
י״ד באדר תשכ״א ) 2במרס (1961

אהרן איצ ק ובי ץ
ראש המועצה המקומית גבעודעדה

)חמ (81608

חיים משה שפירא
שד הפנים
1

ע״ר  ,1941חוס׳  1מס׳  ,1184עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1143י׳׳ח באייר תשכ״א4.81661 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ג ׳ ת ב ד ב ר ק ב י ע ת ל ו ח י ו ת ־ מ ם פ ר ב ב נ י נ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית ג׳ת חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳ת <
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה!
״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה ?
״בעל ב נ י ך — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
היה הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא.
הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין
לתקופה שלמעלה משלוש שנים 1
״.לוחיודמםפר״ — לרבות סימן ספרות הנרשם על גבי בנין!
״קביעת לוחית־מםפר״ — לרבות רישום סימן ספרות.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש׳ בהודעה בכתב ,מבעל בגין לקבוע על גבי הבנין
.2
לוחית־מספר ,או להחליף לוחית־מםפר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ,בלוחית־
מספר חדשה תוך המועד שנקבע בהודעה.

.3

)ב(

בעל הבנין חייב למלא אחרי הדרישה האמורה.

)א(

ראש המועצה רשאי לקבוע את המספר שישא כל בנין.

)ב( ראש המועצה ,בהתייעצות עם מהנדס המועצה ,יקבע את הצורה׳ החומר
והצבע של לוחית־המםפך ,את המקום על גבי כל בנין שבו תותקן׳ והוראות אחרות
הנחוצות להתקנתה.
)ג(
איפור קביעת
?וחית־מםפר

לא יתקין אדם לוחית־מםפר ,אלא בהתאם להוראות ראש המועצה לפי סעיף זה.

לא יקבע אדם לוחית־מספד על גבי בנין ,לא יסירנה ולא יחליפנה אלא על פי
.4
דרישת ראש המועצה או בהסכמתו בכתב.
לא מילא בעל בנין אחרי הדרישה או אחרי ההודאות שניתנו לו לפי סעיף ) 2א(
.5
או  ,3או עבר על הוראות סעיף  ,4רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו של אותו
בעל בנין את לוחית־המםפר ,להסירה או להחליפה ,ולגבות מבעל הבנין כל הוצאה בקשר
לעבודה זו.

מסירת הודעות

מסירת ההודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל הבנין׳ או נמסרה
.6
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל
אדם בוגר העובד או מועסק באותו מקום או נשלחה בדואר במכתב רשום אל בעל הבנין
לפי מען מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על
גבי הבנין הנדון בהודעה.
1
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ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1143י״ח באייר תשכ׳׳א4.5,1.961 ,

העובד על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2ב() 3 ,ג( ר ,4דינו — קנם מאה לירות,
.7
ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנם נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי ־•
!
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ת )קביעת לוחיות־מםפר בבנינים( ,תשכ״א— י

.8

ענ׳עיט

wn

1961״.

עלי ע ב ד אל רזאק א ל ־ מ ל ק
ראש המועצה המקומית ג׳ת

נתאשד.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961
)חט (81765

משה שפירא
חיים
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ה ד ר ־ ה ש ר ו ן ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת א י ש ו ר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941-,י /מתקינה המועצה
האזורית הדד־השדון חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״— המועצה האזורית הדר־השדון»
״דאקז המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה.

המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,אישור תעודה או קיום מעודה',ישלם'למועצה־• אגרת תעייה
.2
אגדות אלה:
— ש ל ו ש לירות!
) (1בענין הנוגע לקרקעות ,בנינים וידושות
)(2
.3

— שתי לירות.

בכל ענין אחר

המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודד .ישלם למועצה אגרה בסך  50אגורות,

.4

ראש המועצה רשאי ליתן תעודד .או העתק ממנה ,לאשרה או לקיימה,

ב

1,

י

ב

,ו

ת

ש

1,

אגותהעתק
ו

מ

הנחות ופטור

או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת,
שמטרתו אינה הפקת רווחים.
.5

חוק עזר להדר־השרון)אגרת תעודת אישור( ,תשי״ג— — 1952בטל.

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השדון )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״א—1961״,

2

אברהם אברך
ראש המועצה האזורית הדר־השרון

גתאשר.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961
)חט (82104

חיים

1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1טט׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,304תש י״ נ ,עט׳ .101

קונ״ו׳ התקנות  ,1142י״ח באייר תשפ״א4.5.1961.,

משה שפירא
שר הפנים

ב י ט

י

השם

5

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לטירת־הכרמל בדבר היטל עינוגים ,
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית טירת־הכדמל חוק עזר זה:
תייויי

ה ת

י

ס פ ת

בתוספת לחוק עזר לטירת־הכרמל )היטל עינוגים( ,תשי״א— , 1951בסעיף ,1
,1
במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( לכל עינוג חוץ מתיאטרון ,אופרה וקונצרט:
2

כרטיט שמחירו
באגורות

שיעור ההיטל

עד 273
 274עד 313
 314עד 358
 359עד 521

 9אגורות
 12,5אגורות
 19אגודות
 80%ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־ 5אגורות
יהיו פטורות מהיטל.
 80%ממחיר הכרטיס ,ובלבד ש־7,5
אגורות יהיו פטורות מהיטל.״

 522ומעלה
השט

מתקינה המועצה

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטירת־הכרמל )היטל עינוגים( )תיקון( ,תשכ?א-

.2

1961״ .י

נתאשד.
כ״ז באדר תשכ״א ) 15במרס (1961

עזרא לניאדו
ראש המועצה המקומית טירת־הכרמל

)חט (82910

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
?"ת  ,192תשי״א ,עמי  ; 1405ק״ת  ,709תשי״ז ,עמ׳  ; 1545ס״ת  ,845תשי״ט ,עט׳ .342

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־קאסם ב ד ב ר תברואה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,׳ מתקינה המועצה
המקומית כפר־קאםם חוק עזר זה:
ב

פרק ראשון :הוראות כלליות
ה ג ד ר ו ת

בחוק עזר זה —
.1
״בניך׳ — בית ,צריף ,מחסן או אוהל או חלק מהם ,המשמש כיחידת דיור נפרדת ,וכל מבנה
אחר ,לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם המין כגינה ,כחצר או כמקום
אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה!
״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה ,לרבות בית־חרושת ,מוםך,
מחסן או חצר המשמשים יחד עם בית מלאכה!
1
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ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ק י מ התקנות  ,1142י״ח באייר ח׳8כ״א4.5,1961 ,

״אורווה״ — מ ק ו ם גדור או בלתי גדוד ,מקודד ,או בלמי מקורה ,שמחזיקים בו בעל* חיימ,
לרבות רפת ,לול ,דיר ,מכלאה או חצר ,שמשתמשים בו יחד עם האורווה t
״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ,תפוסים או פנויים ,ציבוריים או פרטיים?
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
י הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו
מחזיק בהם?
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברים ,ענפים ,עלים ,אפר ,פירות או
ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או
אי נקיון ,למעט זבל ,פסולת והמרי בנין(
״זבל״ — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה ו
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לא אשפה ולא זבל!
״דחוב״ — לרבות מדרכה ,ככר ,רחבה ,סמטא ,מבוי ,מעבד ,גשר ,מורד של ואדי ,וכל מקום
אחר ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבר(
״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קאםס!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן(
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח ,לרבות אדם שהמפקח העביר אליו
את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן .או מקצתן(
״מוהל״ — המים היוצאים מן הזיתים ,הנשארים בקרקעית העוקה בבית־הבד אחרי הוצאת
 :השמן.
(

)א( המועצה תקבע ,בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,
.2
מקום שישמש לאיסוף אשפה ,פסולת וזבל )להלן — המזבלה(.
)ב( אשפה ,פסולת ח ב ל שהועבדו למזבלה הם בבעלות המועצה.

מזבלה

פרי! שני :נלןיון הבניגיפ והוצאת אשפה
.3

המחזיק בבנין ,אורווה או בית מלאכה חייב —
) (1להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח(
) (2לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של סחי׳ פסולת ,זבל או אשפה שבהם.

נקיה נבנין

המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית־כםא ובור שופכין סניטריים ,להחזיקם במצב
.4
תקין ,לתקנם ,לשמור על נקיונם ,ולהריק את בור השופכין ,הכל לפי הצורך או לפי הוראות
המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

בית כסא ובור
שופכו!

)א( המחזיק בבנין חייב להתקין בו או בחצרו כלי סגור לאשפה׳ להחזיקו במצב
.5
תקין ,לתקנו או להחליפו באחר ,הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן
שיקבע.

כלי אשפה

)ב(

לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה ולא ישים ולא ישאיר אשפה

מחוץ לכלי האשפה.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.
)א( המחזיק בבית מלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת ,להחזיקו
.6
במצב תקין ,לתקנו או להחליפו באחד ,הכל לפי הצורך או לפי הוראות המפקח ובתוך הזמן
שיקבע.
קובץ.התקנות  ,1142י״וו כאייר תשפ״א*5.1981 ,

כלי פסו5ת
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)ב( לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת מחוץ
לאותו כלי קיבול.
הוצאת אשפח
ופסולת

המחזיק בבניו או בבית מלאכה חייב להעביר את האשפה שבכלי האשפה או את
.7
הפסולת שבכלי הפסולת למזבלה לפחות פעם אחת בכל יום ,מלבד אם הוציא מהם המפקח
את האשפה או את הפסולת באותו יום.

אנרה

בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבניו או בבית מלאכה
.8
למועצה את האגרה הנקיבה בתוספת.
פרק שלישי :הוצאת זכל

כלי זב?

בור זבל

הוצאת זבל

)א( המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל ,להחזיקו במצב תקין,
.9
לתקנו או להחליפו באחד ,הכל לפי הוראות המפקח ,ובתוך הזנ :שיקבע.
)ב( לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל ,ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו
כלי קיבול.
)א( המחזיק באורווה שלידה חצר ,רשאי לכרות בחצר בור לזבל ,ובלבד שמקום
.10
הבור ,צורתו ,עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות המפקח.
)ב( המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו לכשיתמלא או כשידרוש
זאת המפקח.
)א( המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום
.11
והוא רשאי להעבירו אל הבור אם יש בור סמוך לאורווה ,או אל השדה אם יש לו שדה
שברצונו לזבלו.
)ב( המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן )א( ,או שלא העביר
את הזבל כאמור באותו סעיף קטן ,חייב להעבירו למזבלה•
פרק רביעי :נקיון הרחובות

נסיו! הרחובות

) .12א( לא יטאטא אדם ,לא יסיר ,לא ישליך ,לא ישים ולא יפזר ברחוב נייר־פסולת
או פסולת אחרת מבית מלאכה ,או אשפה מבנין ,מאורווה ,מבית מלאכה ,מעגלה ,ממכונית
או מכלי קיבול שברשותו.
)ב( לא ישים אדם ולא יפזר ברחוב מודעה ,נייד או חפץ אחר לשם מסירת הודעה
או כדי לעשות פרסומת ,אלא על פי רשיון בכתב מאת המועצה.
)ג( לא ישים אדם ,לא ישליך ולא יפזר ברחוב קליפות ,גרעינים או שיירים של
פרי או ירק או אבר או עצם של בעל חיים או בשר ,אדרת דגים או עצם או נוצה של עוף.
)ד( לא ישים אדם ,לא ישליך ולא יפזר ברחוב׳ בקבוק ,זכוכית או חרס ,או שבר
זכוכית או חרם ,או כל חפץ אחר או גרוטאות מתכת ,שבדי כלים או חלקי מכונות או כלי
רכב.
)ה( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,לא ילכלכו ולא יזהמו בכל דרך אחרת.

צינורות טיהל

) .13א( המחזיק בבית־בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב ,וברחוב ,פרט
לתעלה המיועדת למי הגשם.
)ב( המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־הגשם ברחוב ,הכל להנחת דעתו
של המפקח ובהתאם לדרישותיו.
)ג( המחזיק בבית־בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה ,לנקותם,
לתקנם ולהחזיקם במצב תקין ,הכל לפי הצורך ולפי הוראות המפקח.
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קונץ התקנות  ,1142י״ח באייר חשכ״א4.5.1961 ,

י פרק חמישי :קבורת נגלומ
.14

אדם שברשותו נבלת בעל חייט חייב להודיע על כך למפקח תוך

12

שעות ממותן

^

הודעה ע?

נבקת בעל ח ס
יי

של:בעל החיים וכמו בן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו ,או אם ברצונו שהמפקח ידאג
לקבורתה.
ך
ק
 .15הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקברה בעצמו ,חייב הוא לעשות זאת
הזמן שיקבע המפקח ,ובהתאם להוראותיו.
י
,
 .16הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה ,ישלם למועצה
שנקבע בתוספת.
פרק ששי :מפגןןיפ תכרואיים
ב מ
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) (1בעל־חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה ,או שהוא ,לדעתו של ראש המועצה
או המפקח ,מזיק לבריאות;
) (2הצטברות של זבל או חומד אחר שנודף ממנו ריח רע»
) (3באר׳ בור־־מים או ביודקיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת מים ,אשד
נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם ז
) (4תעלה ,צינור,,מרזב ,ביב ,צינור שופכין ,מרזב תחתי של בנין שאינם מתאימים
לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמור!
) (5חומר בבנין או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות או טחב לבנין»
) (6צינור שופכין ,צינור מי־פםולת או מרזב שהם סדוקים ,שבורים ,דולפים,
סתומים או פגומים באופן אחר ן

•

) (7בור שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסגן שאושר על ידי ראש המועצה!
) (8בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא אשר ,לדעתו של
ראש המועצה ,אין שומרים על הנקיון שבהם או שאינם נקיים מריח רע העולה
מתעלה ,בית־כסא ,עביט ,משתנה או מפגע אחד ,או שאינם מאווררים ,לדעתו של
ראש המועצה ,במידה מספקת מאבק או מסיגים אחרים הנוצרים במהלך העבודה
והמזיקים לבריאות ,או שמפאת הצפיפות הרבה שודדים בהם תנאים אשד ,לדעת
דאש המועצה ,הם מזיקים לבריאות!
) (9כיריים ,פח או ארובה הפולטים עשן או חומר אחד המתלהב ואינו מתאכל
באופן ,שלדעת ראש המועצה ,מזיק לבריאות.
) (10כל דבר אשר ,לדעת ראש המועצה או המפקח ,עלול לסכן את חייו ,בטחונו,
בריאותו ,רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש
בזכויותיו או להביא לידי הרגזה או לידי פגיעה בחוש הראייה ,הריח או השמיעה.
)א( לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים׳ או המחזיק בהם ,למפגע
.18
שיהא קייס בהם.
)ב( נמצא מפגע בנכסים ,רואים את בעל הנכסים או המחזיק בהם כאדם שעבד על
הוראות סעיף קטן )א(! היו בעלים או מחזיקים אחדים ,רואים את כולם יחד או את כל
אחד מהם לחוד כאדם שעבד על ההודאות האמורות.
ק ו מ התקנות  ,1142י׳׳ח באייר תשכ׳׳א4.5.1961 ,

גרימת מפגע

דרישה לסילוק
מפגעים

) .19א( המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף 18
לסלק את המפגע ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוקו ולמניעת הישנותו בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לסלק את המפגע או לבצע את העבודות
כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג(  ,אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
פרי ,שביןןי :הודאות שונות י

רשות כניסה

 .20המפקח רשאי להיכנס לכל מקום ולכל בנין ,אורווה או בית־מלאכה על מנת לבדוק
אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה או הוראות שניתנו על ידיו ,או כדי לסלק כל מפגע או
מכשול או כדי לבצע כל עבודה שהוא רשאי או חייב לבצעה לפי הוראות חוק עזר זה- .

הפרעה בשימוש
בסמכויות

 .21לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ומלמלא את תפקידו
לפי חוק עזר זה.

ביצוע עבודות
על ידי המפקח

 .22לא מילא אדם אחרי הוראה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים  4עד 13 ,10 ,9 ,6
או  ,19או מילא אחרי הוראה זו או ביצע עבודה מן העבודות המפורטות בהודעה שניתנה
לפי סעיף  19שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאי המפקח לבצע את העבודה
הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

מסירת הודעה

 .23מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים בהודעה.

ענשים

 .24העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס חמישים לירות ,ואם עבר על
הוראות סעיף  18והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  22והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו בדין•

השם

.25

לחוק עזר זה ייקרא ״,חוק עזר לכפר־קאסם )תברואה( ,תשכ״א—1961״.
תופפת

שיעור האגרה
בלירות

 .1אגרת הוצאת אשפה )סעיף  — (8לשנה
 .2אגרת קבורת נבלות )סעיף — (16
לכל סוס ,חמור ,פרד או חזיר
לכל תאו או ראש בקר
לכל גמל
לכל ראש צאן
לכל כלב או חתול
נתאשד.
ז׳ בשבט תשכ״א ) 24בינואר (1961

2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.25

מחמד אסמעיל עיםא
ראש המועצה המקומית כפד־קאסם

)חט (83513

חיים משה שפירא
שר הפנים
1718

קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר ת<«׳.״א4.5.1061 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לכפר־קרע בדבר קביעת לוחיות־מםפר בבניני6
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,

מתקינה המועצה

המקומית כפר־קרע חוק עזר זה:
.1

הגדרות

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה-המקומית כפר־קרע <
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ז
״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחומ המועצה < י
״בעל בנין״ — לרבות אדפ המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו
היה הבנין נותן הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין
לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
״לוחית־מספר״ — לרבות סימן ספרות הנרשם על גבי בנין»
״קביעת לוחית־מםפר״ — לרבות רישום סימן ספרות.
)א( דאש המועצה רשאי לדרוש׳ בהודעה בכתב ,מבעל בנין לקבוע על גבי הבנין
.2
לוחית־מספר ,או להחליף לוחית־מספד מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו בלוחית־
מספר חדשה תוך המועד שנקבע בהודעה.
.
.3

)ב(

בעל הבנין חייב למלא אחרי הדרישה האמורה.

)א(

ראש המועצה רשאי לקבוע את המספר שישא כל בנין.

)ב( ראש המועצה ,בהתייעצות עם מהנדס המועצה ,יקבע את הצורה ׳ החומר
והצבע של לוחית־המספר ,א ת המקום על גבי כל בנין שבו תותקן׳ והודאות אחדות
הנחוצות להתקנתה.
7

רשות לדרוש
לקבוע לוחית־
מספר

קביעת מספר
הבנין צורת
לוחית המספר
ומקופ
התקנתה

)ג( .לא יתקין אדם לוחית־מםפר ,אלא בהתאם להוראות ראש המועצה לפי סעיף זה.
לא יקבע אדם לוחית־מםפר על גבי בנין ,לא יםירנה ולא יחליפנה אלא על פי
.4
דרישת דאש המועצה או בהסכמתו בכתב.

איסור קביעת

לא מילא בעל בנין אחרי הדרישה או אחרי ההוראות שניתנו לו לפי סעיף ) 2א(
.5
או  ,3או עבר על הוראות סעיף  ,4רשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו של אותו
בעל בנין את לוחית־המםפר׳ להסירה או להחליפה ,ולגבות מבעל הבנין כל הוצאה בקשר
לעבודה זו.

קביעת לוחיוז־
מספר על ידי
ראש המועצה

מסירת ההודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין ,אם נמסרה לידי בעל הבנין׳ או נמסרה
.6
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל
אדם בוגר העובד או מועסק באותו מקום או נשלחה בדואר במכתב רשום אל בעל הבנין
לפי מען מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על
גבי ה מ י ן הנדון בהודעה.

מםיותו!ודעות

1

ע׳׳ר  ,1941תופ׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
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ענשיט

ה ש ם

העובר על הודאה מהוראות הסעיפים ) 2ב() 3 ,ג( ר  , 4דינו — קנם מאד ,לירות,
,7
ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי
הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע )קביעת לוחיות־מספר בבנינים( ,תשכ״א—

.8
1961״.

נתאשר.
ח׳ באדר תשכ״א ) 24בפברואר (1961

אחמד ע בדאלל ה י ח י א
ראש המועצה המקומית כפד־קרע

)חט (83507

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ע מ ק ־ ה פ ר ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות / 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית עמק־חפר חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־חפר!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה•
המבקש מאת ראש המועצה תעודה ,אישור תעודה או קיום תעודה ,ישלם למועצה

.2

אגרות אלה:
)(1

בענין הנוגע לקרקעות ,בנינים וידושות

— שתי לירות •

)(2

בכל ענין אחר

— לירה אחת.

.3

המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגרה בסך  50אגודות.

.4

ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה ,לאשרה או לקיימה׳ בלי כל תשלום

או בתשלום מופחת ,כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה ,תרבות ,חינוך או דת,
שמטרתו אינה הפקת רווחים.
.5

חוק עזר לעמק־חפר )אגרת תעודת אישור( ,ת ש י ״ א  — 1 9 5 1 -בטל.

.6

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר )אגרת תעודת אישור( ,,תשכ״א—1961״.

2

נתאשר.
כ״ו באדר תשכ״א ) 14במרס (1961

חיים בן*צ ב י
ראש המועצה האזורית עמק־חפר

)חט (84601

חיים משה שפירא
שר הפנים

1

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,172ת׳0י״א ,עט׳ .1005

2
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קונץ התמנות  ,1142י״ח באייר תיפכ״א4.5.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־חרושת בדבר הריסת מבנים מסוכנים
 ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת .המועצות המקומיות!1941 ,׳ מתקינה המועצה
המקומית קרית־חרושת חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון,,טיט ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר,
גג ,ארובה׳ מדפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה׳ וכן חלק מבנין או דבר המחובר• אליו,
סוללת עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור
כל אדמה או שטח;
״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מ מ י ן או שהיה מקבלה אילו היה׳ ה מ י ן גותן
הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הבנין
ובין שאיננו הבעל הרשום ז
״מחזיק״ — אדם המחזיק .למעשה בבניין כבעל או כשויכד או בכל אופן אחר!
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס העביר
אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־חרושת 5
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.

הגדרות

)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
 .2י
שלום הציבור.

עריכת
הבדיקה

)ב( חושש בעל הבנין או מחזיק בו כי ה מ י ן מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור,
יודיע על כך מיד לראש המועצה.
)ג( ראש המועצה יורה למהנדס לערוך ,מזמן,לזמן ,ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד
אחרי קבלתה ,סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור' בסעיף קטן )ב( .המהנדס
שערך את הבדיקה ,חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
)א( סבור ראש המועצה על פי דין .וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה
.3
סכנה למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש .בהודעה בכתב מבעל ה מ י ן לבצע את
העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

הודעות

)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
) .ג( לא מילא בעל בנין.אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( או ביצע
את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות
מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.
אישר המהנדס לאחר הבדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה
.14
למחזיקים או לציבור ,רשאי ראש המועצה׳ באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע את
העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

ביצוע עבודות
על ידי ראש
המועצה .

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל זמן סביר ,לכל בנין כדי לברר את מצב
.5
ה מ י ן או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

סמכות ראש
המועצה
להיכנס לבני!

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קיוניז התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ׳׳א4.5.1961 ,
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•מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
.6.
א ו נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אהד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט בבנין שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לידות ,ואם הימה
.7
העבידה נמשכת ,דינו — קנם נוסף ,חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ה׳8ם

,8
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־חרושת )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״א—

נתאשר.
כ״ו באדר תשכ״א ) 14במרס (1961

הלמוטקרקליס
ראש המועצה המקומית קרית־חרושת

)חמ (85259

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־מוצקין בדבר הדברת זבוב ים התיכון.

.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות /1941 ,מתקינה המועצה.
המקומית קרית־מוצקין חוק עזר זה:
הגדרות

,
בחוק עזר ז ה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הואי ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים)
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־מוצקין)
״:מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר<
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין פרטית ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ?
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

חובה ?הדביר
זבוב ים
התיכה

.2

הוראות ?הדברת
זבוב ים התיכון

)א( ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הודאות סעיף
.3
 2להדביר את זבוב ים התיכון׳ ולבצע א ת כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר א ת זבוב ים התיכון שבנכסיו.

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

1722

קוביז התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ׳׳א4.5.1961 ,

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף
! )ג(

) #א(.

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא אדם אחרי דדישת המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא ל פ י הפרטים י והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א(

.5

ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם

ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

הדברח ע? ידי
המועצה ־.

סטכותראש
המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן) :א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה׳ לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצינ(
בתחום המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לידות ,ואס עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבידה נמשכת ,דינו—
ק נ ם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה ל ו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין )הדברת זבוב ״ם התיכון{ ,תשכ״א—

.8

1

טםירת הודעות

ענשימ

השם

1961״.
נתאשר.
י״ד בשבט תשכ״א ) 31בינואר (1961

מ .ג ו ש ן
ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

)חט (7650100

חיים משה שפירא
שר הפנים

-

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ר מ ת ־ ה ש ר ו ן ב ד ב ר ר ש י ו נ ו ת לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף ) (1) 25ד(
ג

לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית רמת־השדון חוק עזר זה:
2

בסעיף  2לחוק עזר לרמת־השדון )רשיונות לאופניים( ,תשי״ג—1953
.1
חוק העזר העיקרי( ,בסעיף ק ט ן ) ב ( ; במקום ״ 5ל״י״ יבוא ״ 50לירות״.
1
2
3

3

)להלן —

תימוזסעי!«2

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
חוחי א״י ,כרד בי ,פרה חכ״ח ,עט׳ .1271
ק״ת  ,378חשי׳׳ג ,עט׳ 4289

קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ״א4.5.1961 ,
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תיקחסעי3«1

בסעיף  3לחוק העזר העיקרי ,בסעיף קטן )ה( ,במקום ״ 1,ל״י״ יבוא ״לירה .אחת
.2
ו־ 50אגורות״.

תיקו! סעיף 4

•בסעיף  4לחוק העזר העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,במקום ״ 100פרוטה״ יבוא ״40
.3
אגורות״.

השם

.4
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון)רשיונות לאופניים( )תיקון( ,תשכ״א—

י נתאשד.
כ׳ באדר תשכ׳׳א ) 8במרס (1961

ו ו ו ושף
ראש המועצה המקומית דמודהשרון

)חמ (854003

אני מסבים.
י צ ח ק בן־ אה רן
שר התחבורה

חיים משה שפירא
שר הפנים

תיקון טעויות
בכללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )התקשרויות לענין שיווק לעונה
 ,(1961/62תשכ״א— ,1961שפורסמו בקובץ התקנות  ,1136תשכ״א ,עמ׳  ,1614בסעיף ,3
במקום ״ההתקשרויות בכתב על ידי המגדלים״ צ״ל ״ההתקשרויות בכתב חתומות על ידי
המגדלים״.
בחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז )פיקוח על בנינים
והקמתם בשטח תכנון עיר של מחמ המרכז( )תיקון מם׳  ,(3תשכ״א— ,1961שפורסם בקובץ
התקנות  ,1125תשכ״א ,עמ׳  ,1392בחתימה ,במקום ״מחוז הדרום״ צ״ל ״מחוז המרכז״.

1724
המחיר 48 .אגורות

קובץ התקנות  ,1142י״ח באייר תשכ׳׳א4.5.1981 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

