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חוק שירות בטחון ,תשייט—] 1959נוסח משולב[
ת ק נ ו ת בדבר מקצועות נדרשים
בתוקף סמכותי לפי םעיף  22לחוק שירות בטחון׳ תשי״ט—] 1959נוסח משולב[ ?
אני מתקין תקנות אלד:.
בתקנה  1לתקנות שירות בטחון)מקצועות נדרשים( ,תשי״ט— , 1959אחרי ״דת1ות״
.1
יבוא ״תותחנות״.
2

.2
1961״.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות בטחון )מקצועות נדרשים( )תיקון( ,תשכ״א—

ז׳ בםיון תשכ״א ) 22במאי (1961
)חט (73029

דוד בן־גוריון
שד הבטחץ

ם״ח  ,296תשי״ט ,עמ׳ .286
ס״ת  ,862תשי״ט ,עמי .623

1
2

חוק רישום ציוד הנדסי ,תשי״ז—1957
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ר י ש ו ם ציוד ה נ ד ס י
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  1ר 13לחוק רישום ציוד הנדסי ,תשי״ז—1957
ובאישור ועדת העבודה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  5לתקנות רישום ציוד הנדסי ,תשי״ט—) 1959להלן — התקנות העיקריות(׳

.1

2

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:
״),ב( האגרה תשולם תוך שלושים יום מיום קבלת הודעה על כך מאת הרשם.
לא שולמה האגדה כאמור ,חייב בעל הציוד לשלם — נוסף על האגדה האמו
רה — תוספת של  20%ממנה.״
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —

.2

)(1
)(2

בפריטים  16ד ,17במקום ״ 80רגל מעוקב״ יבוא ״ 60רגל מעוקב״ ז
לאחר פריט  18יבוא:
״ .19מנוף בניה מסתובב לכל ס ו ג י ו ) ע ל גלגלי גומי וברזל על פסי ברזל
ועמדות קבועות( );(Building Crane

1
2

.20

מנוף ניד לכל סוגיו)על גלגלי גומי׳ זחל וחצי זחל()

.21

מפזר שלמק );(Finisher

.22

מיתקן לערבול אספלט );(Bituminous Mixing Plant

.23

מערבל ביטון שקיבולו  500ליטר ומעלה )."(Concrete Mixer

ס״ח  ,232תשי״ ,1עמ׳ .145
ק״ת  ,894תשי״ט ,עט׳ .1175
קובץ התיןנות  ,1155י״ז בסיח תשכ״א״ 1.6.1961

• .3

בתוספת השניה לתקנות העיקריות —
) (1בפסקה ) (1יווםף:
• ״מנוף בניה לכל סוגיו!
מנוף ניד לכל סוגיו!
 :מיתקן לערבול אספלט״!
) (2בפסקה ) (2יווםף ״מפזר שלמק״!
) (3בפסקה ) (3יווסף,,מערבל ביטון״, .י

.4

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רישום ציוד הנדסי)תיקון(׳ תשכ״א—1961״.

ח׳ בסיון תשכ״א ) 23במאי (1961
) ח מ

תיקו! התוספת
ה ש נ י ה

.
;׳
יי׳ "
38

גיודאיוםפטל
שר העבודה

 0ז ( 7 5 2

חוק עבודת נשים ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ע ב ו ד ת לילה ב ש י ר ו ת י ה מ ד י נ ה
1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 2ג( ) (1ו־)ד( וסעיף  20לחוק עבודת נשים ,תשי״ד—
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה  1לתקנות עבודת נשים )עבודת לילה בשירותי המדינה( ,תשט״ז—1955־ .,תיקו :תקנה 1
.1
אחדי ״במשטרת ישראל״ יבוא ״בשירות בתי הסוהר״.
 .2י לתקנות אלה ייקרא ״תקנות׳ עבודת נשים )עבודת לילה בשירותי המדינה( )תיקון(,
תשכ״א—1961״.
ז׳ בסיון תשכ״א ) 22במאי (1961
)חמ (75174

השם

גיורא יו ספטל
שר העבודה

ם״ח  ,160ת׳עי״ד ,עמ׳ .154

׳פקודת הדיג1937 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ב י ט ו ל ה ג ב ל ו ת דיג ב מ ר ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לפקודת הדיג 1937 ,׳ והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

;

2

.1

תיקו! תקנה 4

בתקנה  4לתקנות הדיג , 1937 ,אחרי תקנת משנה ) (12יבוא:
3

״)(13
הירדן״.
.2

הוראות תקנות משנה ) (5ו־) (6לא יחולו על דיג בים כנדת ובמי

לתקנות אלה ייקרא תקנות הדיג)תיקון מם׳  ,(2תשכ״א—1961״.

ט׳ בםיון תשכ״א ) 24במאי (1961
<חמ (73870
1

השם
משה דיין
שר החקלאות

ע״ר  ,1937תו0׳  1מס׳  ,667עמ׳ .137

 :ע״ר  ,1937חוס׳  2טס׳  ,669עט׳  ; 86ק״ת  ,1007תש״!־ ,עט׳  ; 1039ק״ת « ,111ת׳^כ״א ,עט׳ .1137
3

קונץ התקנות ,1156׳ י״! נסיו! חעכ״א׳ 1.6.1961

1867

פגןודת מחלות בעלי חיים1945 ,
ת ק נ ו ת ב ד ב ר חיסון ב ה מ ו ת ע ד ג מ ר ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לפקודת מחלות בעלי חיים , 1945 ,והסעיפים ) 14א(
ו־) 2ד( לפקודת סדדי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

ה ח  5פ ת ת ק נ ה 4

.1

במקום תקנה  4לתקנות חיסון בהמות )גמרת( ,תשי״ג— , 1953יבוא:
3

״אגותחיםוז

.2

השט

.4

בעד הרכבת חיסון נגד גמרת ישולמו אגרות אלה:
)(1

 30אגורה — לכל ראש בקר ו

)(2

 15אגורה — לכל ראש כבש או עז ז

)(3

 50אגורה — לכל בהמה אחרת.״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות חיסון בהמות )גמרת( )תיקון(׳ תשכ״א—1961״.

ב׳ בסיון תשכ״א ) 17במאי (1961
׳

) ח מ

משה דיין
שר החקלאות

( 7 3 8 2 4

1

-

2
3

ע״ר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1457עמי .155
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,365תשי׳׳ג ,עט׳ .1116

חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז—1957
צו ב ד ב ר ש כ ר ט ר ח ה
 .בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז— ,* 1957אני מצווה
לאמור:
הגבלת שכר
ט ר ח ה

השט

מכסימום שכר .הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה לפני רשות מוסמכת,
.1
כשהשכר מותנה בתוצאות ,הוא  8%מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים ,לפי שיעורם
ביום החלטת הדשות המוסמכת.
לצו זה ייקרא ״צו נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכר טרחה( ,תשכ״א1961-״.

.2

י׳ בניסן תשכ״א ) 25במאי (1961
<חט (731108

1

1868

פנחס רוזן
שר המשפטים

ם״ח  ,226תשי״ז ,עמ׳  : 103ם״ח  ,316תש׳־ד ,עמ׳ .88

קובץ התקנות  ,1155י״ז בסית תשכ״א1.6.1961 ,

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה(,
תשט״ז—1956
י•- ^ ; • :

צו ב ד ב ר  .פ ט ו ר מ מ ס ה כ נ ס ה ־

;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2) 5לחוק לעידוד החסכון )ערבות למילוות והנחות ממם
הכנסה(,תשט״ז— , 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ג

!,

ב

ו

צ

ז

_

ה

הגויות

״תכנית החסכון״ — תכנית החסכון של בנק לאומי לישראל בע״מ ,בסכום כולל של .20
מליון לירות ,נוסף לסכום הכולל של תכניות החסכון לפי,צו לעידוד החסכון )פטור
ממם הכנסה( )מם׳  ,(2תשי״ז— , 1956צו לעידוד החסכון)פטור ממס הכנסה( )מם׳ ,(4
תשי״ז— , 1957צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(3תשי״ח— , 1958וצו
לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(8תשי״ט— , 1959הידועות בשם ״כח״
)כולנו חוסכים( ,שאושרו על ידי שר האוצר ,לרבות כל תיקון לתכנית!
״פקדון״ — כסף שהופקד על ידי יחיד בבנק לאומי לישראל בע״מ ,במסגרת תכנית החםכון,
עד לסכום כולל של  5,000לירות ,תמורת תעודות חסכון על שם ואשד נשאר מופקד
שלוש שנים לפחות ,בהתאם להוראות תכנית החסכון.
2

4

3

־

הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממם.

.2
-:!-:.׳.

פ

ו

הכנסה

-י ־.-־-־

.3

"י

3 0 0

פקדון שהופקד על פי צו מהצווים המפורטים בסעיף  1לפני פרסום צו זה ברשומות,

הוראת מעבר

יראוהו כ״פקדון״ על פי צו זה.
לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳  ,(7תשכ״א—1961״.

.4

ח׳בסיון תשכ״א )23במאי (1961
<חט (72650

השם

לוי אשכול
שד האוצר

* סייח  ,201תשט״ז ,עט׳ .52
ק״ת  ,635תשי״ז ,עט׳ .42
היית  ,677תשי״ז ,עטי .006
ק״ת  ,760תשי״ח ,עט׳ 545
ס״ת  ,«07תשי׳׳ט ,עט׳ .1361
2

3

4

5

חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה(,
תשט״ז—1956
־׳

׳

צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ מ ם ה כ נ ס ה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2) 5לחוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם
הכנסה( ,תשט״ז— ? 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
בצו זה —

.1

הגדרות

״תכנית החסכון״ — תכנית החסכון של בנק דיסקונט לישראל בע״מ ,בסכום כולל של 5
מיליון לירות ,נוסף לסכום הכולל של תכניות החסכון לפי צו לעידוד החסכון)פטור ממס
1

ם׳׳ת  ,201תשט׳׳ז ,עט׳ .52

שובץ התקנות•  ,1105י״ז גסיוז תשכ׳׳א1.6.1861 ,

1869

הכנסה( ,תשי״ז— /• 1956צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(5תשי״ז
 1957י ,צו לעידוד החסכון )פטור ממס הכנסה( )מס׳ (8׳ תשי״ח— 1958י ,וצו ל ע י ד ו ד ^ .
החסכון )פטור ממם הכנסה( )מם׳  ,(5תשי״ט— , 195£הידועות בשם ״חסכון פרם״/,
שאושרו על ידי שר האוצר ,לרבות כל תיקון לתכנית»
״פקדון״ — כסף שהופקד על ידי יחיד בבנק דיםקונט לישראל בע״מ ,במסגרת תכניות
החסכון ,עד לסכום כולל של  5,000לידות ,תמורת תעודות חסכון על שם ואשר נשאר ,
מופקד שלוש שנים לפחות ,בהתאם להוראות תכנית החסכון.
־

פטור ממם
הכנסה

.2

הריבית המשתלמת על פקדון תהא פטורה ממס.

הוראת טעבר

.3

.פקדון שהופקד על פי צו מהצווים המפורטים בסעיף  ,1לפני פרסום צו זה ברשומות,

יראוהו כ״פקדון״ על פי צו זה.
הש0

לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון )פטור ממם הכנסה( )מס׳  ,(8תשכ״א—1961״.

.4

לוי אשכול
שר האוצר

ח׳ בםיון תשכ״א ) 23במאי (1961
)חט (72650
ק״ת  ,635תשי״ז ,עט׳ .42
ק״ת  ,677ת׳צי״ו ,עטי •907
ה״ ת  ,777ת׳עי״ח ,עט׳ .857
י ק׳׳ח  ,876תשי״ט ,עט׳ .886

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר דינים ו ח ש ב ו נ ו ת
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ו־ 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

הח5פתםעיו*18

במקום סעיף  18לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ).דינים וחשבונות( ,תש״ך—

.1

 , 1960יבוא:
2

״«

י מ

ה ג

׳*

ת

דו״חש5בע5

בית הידור
השם

.2

 .18בעל בית קירור יגיש א ת הדינים יחשבונות שחייב בהם למנהל
במשרדו הראשי.״

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )דינים וחשבונות( )תיקון מס׳ ,(2

תשכ״א—1961״.
לוי אשכול
שר האוצר

כ״ט באייר תשכ״א ) 15במאי (1961
<חט (740115

ממלא מקום שר המסחר והתעשיה
1

ם״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24ק׳׳ת  ,1010תש״ד ,עט׳  ; 1096ק״ת  ,1067תשכ״א ,עט׳ .253

2

1870

קונץ התקנות  ,1155י״״ז בפיח תשכ״א1.6.1961 ,

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ייצור ת כ ש י ר י ם ו ח מ ר י ם ק ו ס מ ט י י ם •

י

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים* תשי״ח—
 , 1957ובתוקף שאד הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין ,אני מצווה לאמוד:
ג

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( ,תשי״ט—) 1959להלן —
.1
הצו העיקרי(׳ בהגדרת ״תמרוק״ ,במקום ״לרבות המוצרים המנויים בטור א׳ שבתוספת״
;יבוא ״לרבות מוצרים כיוצא באלה״.
2

.2:

'תיקו! סעווי 1

במקום סעיף  2לצו העיקרי יבוא:
״חוגת רעיי יו י .2.

החלפת סעיף 2

)א( לא ייצר אדם תמרוק׳ אלא לפי רשיון מאת המנהל ובהתאם י
י

לתנאי הרשית.

י

־

יי׳

• • ' ' י ־'.׳
י

)ב( לא יעביד יבואן לאחר לשם עסק בשום דרך מדרכי ההעברה
את הבעלות או א ת ההחזקה על תמרוק ,אלא לפי רשיון מאת המנהל
ובהתאם לתנאי הרשיון.״
בסעיף  6לצו העיקרי ,במקום ״ולא ייבאם״ יבוא ״ולא יעביר יבואן לאחר לשם עסק
.3
בשום דרד מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה עליהם״.

תיקון םעי!־6

.4

בסעיף  8לצו העיקרי יימחק ״כמותם׳ מידתם ,משקלם ,נפחם״.

תיקו! סעיף 8

.5

בסעיף  9לצו העיקרי ,בסעיף קטן בי ,במקום ״רשיון משרד הבריאות״ יבוא ״רשיון

תיקו! כ»י1־ 0־

׳ייצור תמרוקים״.
; בתוספת לצו העיקרי ,בכותרת ,במקום ״סעיפים !

.6

.7
1961״.
!

״

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( )תיקון( ,תשכ״א—

השם
־

כ״ח באייר תשכ״א ) 14במאי (1961

)חט (741111
1

ד 1 0

״

י ב ו א

״ ס ע י

ף

1 0

׳

תיקו! התוספת

ברזילי
ישראל
שר הבריאות

,ם״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ •21
ק״ת  ,913תשי״ט ,עמ׳ .1488
2

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ת פ ו ח י א ד מ ה ובצל יבש
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ר 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח-
 1957׳ אני מצווה לאמור:
1

בצו זה —
.1
״בית קידוד״ — מקום המשמש להחסנת מצדך לשם איסומו בקור ו
״מחסן איםום״ — מקום המשמש לאימום ירקות שלא בקור שאושר על ידי המועצה»
־:״המועצה״ — כמשמעותה בחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—! 1959
״ירקות״ — תפוחי אדמה ובצל יבש מכל זן וסוג.
2

1
2

ס״ח  ,240תשי״ח ,עט׳ .24
ס״ח  ,292תשי״ט ,עט׳ .222

קובץ התקנות  ,1165י״ז בפיו !,תשכ״א1.6.1961 ,

1871

מעברת הבעלות
יההחזקח
בירקות

לא יעביר אדם לאחר בשוט דרך מדרכי ההעברה את הבעלות על ירקות או את
.2
ההחזקה בהם אלא לפי היתר בכתב ,כללי או מיוחד ,מאת המועצה .ובהתאמ לתנאי ההיתר.

החזקת ירקות

לא יחזיק אדם מיום ט״ז בתמוז תשכ״א ) 30ביוני  (1961ואילך ירקות — למעט כמות
.3
סבירה לצריכתו — במקום שאינו בית קירור או מחסן איסום אלא לפי היתר בכתב ,כללי
או מיוחד ,מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

איפום וקירור
 .ירקות

לא ימסור ולא יקבל אדם ירקות לאיסום או לאחסון בבית קירור או במחסן איסום,
.4
לא יוציאם ולא ירשה להוציאם משם אלא לפי היתר בכתב מאת המועצה ובהתאם לתנאי
ההיתר.

הוג?ת ירקות

לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ירקות — למעט כמות סבירה לצדיכתו —
.5
אלא לפי היתד בכתב ,כללי או מיוחד׳ מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

שמידת דינים
אחרים
-השם

.6

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

.7

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

)תפוחי אדמה ובצל יבש(,

תשכ״א—1961״.

דיין
משה
שר החקלאות

ג׳ בסיון תשכ״א ) 18במאי (1961
)חמ (741133

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ה ק מ ת ר ש ו ת ניקוז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות׳ •תשי״ח—,*1957
ולאחד התייעצות עם שד הפנים ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז(׳ תש״ך—, 1960
2

אחרי פרט  15יבוא:
טור א׳— שט הרשות
» .16רשות ניקוז נחל
לכיש

.2

 תחום הרשותהשטח של האזור מספר 17
כנקוב בתוספת

 טור גי —הרכב הרשותא( נציגי הרשויות המקומיות
 .1מועצה אזורית באר־טוביה
 .2מועצה אזורית יואב
 .3מועצה אזורית שפיר
 .4מועצה אזורית לכיש
 .5מועצה אזורית חבל־יבנה
 .6מועצה מקומית גךיבנד.
 .7מועצה אזורית נחל־שורק
 .8מועצה מקומית קרית־גת
 .9נציג בעלי קרקעות לפי
סעיף ) 11ד( לחוק
ב( נציגי הממשלה
 .1נציג משרד החקלאות
 .2נציג משרד הפנים
 .3נציג משרד הבריאות
בם״ה

לצו זה ייקרא ״צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז(

6
5
4
2
1
1
1
נ

22

1
1
1
1

3

25״

)תיקון

מס׳  ,(4תשכ״א—."1961
ג׳ בסיון תשכ״א ) 18במאי (1961
)חט (75138

משה דיין
שד החקלאות

ם״ח  ,236תשי״ח ,עט׳ •4
ק״ת  ,979תש״ר ,עט׳  ! 587ק״ת  ,1117תשנ״א ,עט׳ ? ; 1204״ת  ,1149תשכ״א ,עט׳ .1796
קובץ התקנות  ,1155י״ז בםיו! תשכ״א1.6.1961 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש y—1960
צו ב ד ב ר ה מ ר ת מ ק ר ק ע י ן מ ס י ג ״ מ ת ר ו ב ה ״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכד.״(׳ תש״ד—
 / 1960:אני מצווה כי אותם השטחים מתוך המקרקעין כמפורט כהודעות שפורסמו בילקוטי
';הפרסומים .שצויינו להלן בטור א׳ בהמשך לצווים כאמור להלן בטור ב׳ — כפי שתוארו
בתשריטים שאוזכרו בהודעות האמורות — והרשומים כסוג ״מתרוכה״ יומרו למקרקעין
מסוג ״,מירי״ ויירשמו בלשכות רישום המקרקעין בהתאם לכך.
טור א׳

 ,202תשי״ב ,עמי ,690 >177
, i
תשי״ט ,עמ׳ 833 1635
תשכ״א ,עמ׳ .1018

טור ב'

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
צומת רמז — תל־אביב צפון וצומת עולמית — תל־
אביב צפון( ,תשי״ב—.1951

 ,206תשי״ב ,עמ׳ .257

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מס׳ ,(2
תשי״ב—.1951

 ,211תשי״ב ,עמ׳ .364

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳ (3׳ תשי״ב—.1952

 ,825תשכ״א ,עמי .850

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
הברזל — מם׳  ,(4תשי״ג—.1953

 ,294תשי״ג ,עמי .1052

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מס׳  ,(6תשי״ג—.1953

 ,495תשט״ז ,עמ׳ .1397

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳  ,(8תשט״ז.195&-

 ,527תשי״ז ,עמ׳ .666

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מ ס ׳  ,(9תשיי׳ז—.1957

 ,531תשי״ז ,עמ׳ .765

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳  ,(10תשי״ז—.1957

 ,534תשי״ז ,עמ׳ .811

צי הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳  ,(11תשי״ז—.1957

 ,560תשי״ח ,עמ׳ .2

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳  ,(13תשי״ח—.1957

 ,613תשי״ח ,עמי .1378

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳  ,(14תשי״ח—.1958

 ,724תש״ך ,עמ׳ .499

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )מסילות
ברזל — מם׳  ,(16תש״ך—.1959

א׳ בסיון תשכ״א ) 16במאי (1961
)חט (70130
י סייח  ,316תשייר ,עט׳ .02
יוובץ התקנות  ,1155י״ז נסיו! תשכ״א1.6.1961 ,

רוזן
פנחס
שר המשפטים

תיקון טעות
בצו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק׳ /שפורסם בקובץ התקנות 1149׳
תשכ״א ,עמ׳  ,1797במקום ״בגוש 10864״ צ״ל ״בגוש 10834״.
ח׳ בסיון תשכ״א ) 23במאי (1961

פנחס רוזן
שר המשפטים

)חט (70131

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
א ב ר ז ה על ת ק ן כ ת ק ן ר ש מ י
בתוקף הסמכות של שר המסחר והתעשיה לפי סעיף  8לחוק התקנים ,תשי׳׳ג— 1953י,
שהועברה אלי׳ אני מכריז לאמור:
אכדזה על וזקן
בתקן רשמי

התקן הישראלי ת״י  — .339טבת תש״ך )ינואר  — (1960״מיכלי זכוכית לסיפונים״
.1
הוא תקן רשמי.

מטרד!

.2

התקן האמור הוכרז ברשמי לשם הגנת הצרכן.

מקומות הפקדת
התקן

.3

התקן האמור הופקד:

תחילה

.4

השם

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים )תקן ישראלי ת״י  — 339ט ב ת תש״ד )ינואר
.5
 — (1960מיכלי זכוכית לסיפונים( ,תשכ״א—1961״.

)(1

במשרד הממונה על התקינה ,משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה ,76

תל־אביב־יפו*
) (2במשרד מנהל הטיבת התעשיה ,משדד המסחר והתעשיה׳ שדי אגרון ,30
ירושלים!
) (3במשרד מנהל מחוז תל״אביב׳ משרד המסחר והתעשיה ,רח׳ מזא״ה ,76
תל־אביב־יפו!
) (4במשרד מנהל מחוז חיפה ,משרד המסחר והתעשיה ,דרך העצמאות,
חיפה!
)(5

במכון התקנים הישראלי ,שכונת רמת־אביב׳ תל־אביב־יפו

וכל אדם זכאי ,ללא תשלום׳ לעיין בו במקומות האמורים.
תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששיט יום מיום פרסומה ברשומות.

ב׳ בםיון תשכ״א ) 17במאי (1961
)חט (74082

1

1874

מ .ג ל ב ר ט
הממונה על התקינה

ס״ח  ,116תשי״ג ,עמ׳  ; 30פ״ח  ,230תשי״ח ,עמי .2

קוב׳ז התקנות  ,1155י״ז בסיון חשכ״א1.6.1961 ,

פקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתן(
,

ביטול צו בדבר תחולת הפקודה

־:

:

' " /••v • :י
:

x

•,

בתוקף סמכותי לפי מעיף 3ילפקודת המלאכות והתעשיות )הסדרתו( י אני מזיווה
לאמור:
1

4

צו •המלאכותי והתעשיות׳)רוכלים בחיפה(,תשי״ד—— 1953בטל.

,2

לצו זה ייקרא ״,צו המלאכות והתעשיות )רוכלים בחיפה( )ביטול( ,תשכ״א—1961״.

2

כ׳יג באייר תשכ״א ) 9במאי (1961

ב י ט

י

 5צ י

ד,שם

יעקב ברגמן
הממונה על מחוז חיפה

}חט (74032
 -,חוקי 'א.״י ,כרו בי ,פרק קט׳׳ג ,עט׳ .1427
ק״ת  ,402היצי״ד ,עט׳ .134
1

2

מדור לטלטול מקומי
פקודת העיריות1934 ,
פקודת התעבורה
י

חוק ע ז ר לירושלים ב ד ב ר ה ע מ ד ת ר כ ב ו ח נ י י ת ו

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳ 1934
בורה  ,מתקינה מועצת עירית ירושלים חוק עזר זה:

וסעיף  25לפקודת התע־

2

בסעיף  1לחוק עזר לירושלים )העמדת רכב וחנייתו(; תשכ״א— 1960׳ במקום
.1
הגדרת ״מפקדהמשטרה״ תבוא הגדרה זו:
״ ״מפקד המשטרה״ — מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל ,לרבות אדם שמפקד
המשטרה העביו/אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן!״
3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(׳ תשכ״א—

¿2

תיקו1םעי!«1

\

השס

1961״.

\  .נתאשר.
כ״ד באייר תשכ״א ) 10במאי (1961

מרדכי איש־שלוס
ראש עירית ירושלים

)חט (87808

חיים משה שפירא
שר הפנים.

1
s
3

אני מסכים.
יצחק בן־אהרון
שד התחבורה

עייר  ,1034תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
חוקי א״י ,כרך בי ,פרק קכ״ח ,עמי .1271
ק״ח  ,1075תשכ״א ,עט׳ .445

קובץ התקנות  ,1155י״ז בםיון חשכ׳׳א1.6.1961 ,

1875

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לבנייברק בדבר ה ד ב ר ת טיוואי התהלוכה של האורן ..י, .
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות׳  1934י מתקינה מועצת עירית בני־
ברק חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״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 הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
״העיריה״ — עירית בני־ברק!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד׳ למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון i
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית»
״ראש העידיה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן)להלן —
.2
הזחל( וקניהמ הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.
)א( ראש העיריה דשאי לדרוש ,בהודעה בכתב׳ מאת האדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העיריה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת .1זחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש העיריד .רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם.כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העידיה 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 כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עםקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה .במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום העיריה•
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והעיריד .לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד .העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעהבכתב מאת ראש העיריה ,או אחרי הרשעתו בדין,
1

ע״ד  ,1034תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
קוב׳ן התקנות  ,1155י״ 1בסיוו תשכ״א1.6.1961 ,

 ,8י לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבגי־ברק )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,
תשכ״א—1961״.
נתאשר . .י ־ •
י
ל ׳ בניסן תשכ״א ) 16באפריל (1961
גמפ (7660101
חיים משה שפירא
שד הפנים

ח׳עם

ראובן אהרונוביץ
ראש עירית בני־ברק

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק עזר ללוד ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות-1934 ,י ,מתקינה מועצת עירית לוד
חוק

עזר

י י

זה:

,

״

•

-

,

בחוק עזר זה —
.1
״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 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר
משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״העיריה״ — עירית לוד!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית?
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
^ עזר זה ,כולן או מקצתן!
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
.2
.3

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.
)א(

ראש העיריה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבר על הוראות סעיף

 2להדביר א ת זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבוךות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים

.

הגדרות

חובה ?הדביר
זבוב יט התיכו!
הוראות ?הדברת
זבוב ים התיכו!

ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע א ת ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת העיריה לפי סעיף) 3.א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העידיה לבצע את
י העבודה הדרושה להדברת זבוב ־ים התיכון ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאותו אדם.
)א( ראש העיריה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה 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 כל 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 הנפוצים
י בתחום העיריה.

הדברה ע 5ידי
העיריה

סמכות ראש
העירית

טםירת הודעות;

ע״ר  ,1934תוס׳  1מס׳  ,414עט׳ .1
קובץ.התקנות  ,1155י״ז בסיו! תשכ״א1.6.1961 ,

1877

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם  200לירות׳ ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( .והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העידית או אחדי הרשעתו בדין.

מנעים
V

.8

ה ש ם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ללוד )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.
אלכסנדר קמיל
ראש עירית לוד

נתאשר.
ז׳ באייר תשכ״א ) 23באפריל (1961
)חמ (7650100

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לתל־אביב־יפו בדבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות 1934 ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה׳ מועצת עידית תל־אביב־יפו חוק עזר זד,:.
2

<2א' 2)7
ע יי

(

י

תחי5ה.
!!ט

,

בסעיף  2לחוק עזר לתל־אביב־יפו)מם עסקים עירוני( ,תשי״ד— , 1954בסעיף קטן
.1
)א( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2ואלה האחוזים:
)א( אם הסכום לפי השיעור הנקוב בתוספת הראשונה הוא —
״ 15%.
פחות מ־ 75לידות
50%
 75לירות או יותר אך פחות מ־ 150לירות
60%.
 150לירות או יותר אך פחות מ־ 250לירות
90%
 250לירות או יותר אך פחות כד 300לידות
; 100%.
 300לירות או יותר אך פחות מ.־ 500לידות
130%
 500לירות או יותר אך פחות מ־ 600לירות
160%
 600לירות או יותר אך פחות מ־ 750לירות
200%.
 750לירות או יותר
)ב( לגבי פריטים  1ד 17לחלק א׳ של התוספת הראשונה ,אם הסכום לפי
השיעור הנקוב בה הוא  250לידות או יותר—
.200%״
על אף האמור בפסקת משנה )א(
3

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

•2

לחוק עזר זה ייקרא,,חוק עזר לתל־אביב־יפו)מם עסקים עירוני( )תיקון( ,תשכ״א—

.3
1961״.

מרדכי נמיר
ראש עירית תל־אביב־יפו

נתאשר.
י״ב באייר תשכ״א ) 28באפריל (1961
)חמ (899005

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ •1
ע״ר  ,1945חוס׳  1מם׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,4531תשי״ד ,עט׳  ; 900ק״ת  ,655תישי׳׳ז ,עט׳  ; 461ק״ת  ,791תשי׳׳ח ,עט׳ .1165

1

2
3

1878

••f
;
י

קוביו התקנות  ,1155י״ז בסיח תשכ״א1.6.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י

חוק עזר לאום־אל־פחם בדבר הדברת זבוב ים התיכון

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,מתקינה המועצה
המקומית אום־אל־פחם חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
י < היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכפים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
! הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים <
!*;:.המועצה״ — המועצה המקומית אוס־אל־פחם» •
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
_ ־ עזר זה,כולן :או מקצתן!
*הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.

הנידות

;

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

.2

חובה ?ןזדביי
זבוב ים
התיכו?
הוראות ?הדברת
זבוב ינ(.׳
התיכה

 .3׳ )א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא :אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מעבודות
.4
1,
• המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
ב ה ׳

ר ש א י ת

ה מ ן ע צ ד (

ב צ ע

א

ת

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו 1כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)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 הבוגדים 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 ,או נתפרסמה באחד העתוניס הנפוצים
בתחום המועצה.
1

סמכות ראש
ה ט ו ע

*

ה

.
מסירת הודעות

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

סןב״ו ׳•מתסגות  ,1155י״ז בסיוותשכ״א1.6.1961,
*¿0

הדברה ע? ידי
המועצה

1879

העובר על-הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס מאה לידות׳ ואפ עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבידה נמשכת׳
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8
."1961

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאום־אל־פחם )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—
אחמד א ב ו חשיש
ראש המועצה המקומית אום־אל־פחם

נתאשר.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961
)חמ (7660100

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאום־אל־פחם ב ד ב ר ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית אום־אל־פחם חוק עזר זה:
פרק ראשון:
.1

מתקינה המועצה

הודאות כלליות

בחוק עזר זה —

״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן או אוהל או חלק מהם ,המשמש כיחידת דיור נפרדת ,וכל מבנה
אחר ,לרבות הקרקע שמשתמשים או מחזיקים בה יחד עם ה מ י ן כגינה ,כחצר או כמקום
אחסנה ולמעט בית מלאכה או אורווה!
״בית מלאכה״ — כל מבנה או חלק ממנו שעושים בו מלאכה ,לרבות בית־חרושת ,מוסר,
מחסן או חצר המשמשים יחד עם בית מלאכה <
״אורווה״ — מקום גדור או בלתי גדור ,מקורה או בלתי מקורה ,שמחזיקים בו בעלי חיים,
לרבות רפת ,לול ,דיר ,מכלאה או חצר ,שמשתמשים בו יחד עם האורווה!
״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
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» י
״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 וחמדי בנין!
״זבל״ — גללי בחמה ועופות ושאר אשפה של אורווה!
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה לא אשפה ולא זבל!
1

ע״ר  ,1941חוס׳  1טס׳  ,1154עסי .119
ק»בץ מתקנות  ,1155י״ז בםיוו תשצ״א1.6.1961 ,

״רחוב״ — לרבות מדרכח ,ככר ,רחבה ,סמטא ,מבוי ,מעבר ,גשר ,מורד של ואדי ,וכל מקום
אחד ברשות הרבים המשמש או העלול לשמש מעבר!
״המועצה״׳— המועצה המקומית אום־אל־פחם;
״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.
.2

)א(

המועצה תקבע ,בהמלצת המפקח ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית,

מזבלה

מקום שישמש לאיסוף אשפה ,פסולת וזבל )להלן — המזבלה(.
)ב(

אשפה ,פסולת וזבל שהועבדו למזבלה הס בבעלות המועצה.

פרק שני :נהןיון הכנינייפ והוצאת אשפה
.3

.4

"'יי

המחזיק בבנין ,אורווה או בית מלאכה חייב ~
)(1

להחזיקם במצב נקי להנחת דעתו של המפקח! "י

)(2

לנקותם ולסלק מהם כל מרבץ של םחי׳ פסולת ,זבל או אשפה שבהם.

ב י נ י ז

׳

,

י

המחזיק בבנין חייב להתקין בו בית־כסא ובור שופכין סניטריים ,להחזיקם במצב  .בית כסא ובור

:תקין ,לתקנם ,לשמור על נקיונם ,ולהריק את בור השופכין ,הכל לפי הצורר או לפי הוראות

׳ י^יי
8

המפקח ובתור הזמן שיקבע.
)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

כלי אשפה

שיקבע.
)ב(

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

מחוץ לכלי האשפה.

.6

)ג(

לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שום נוזל.

)א(

המחזיק בבית מלאכה חייב להתקין בו או בחצרו כלי קיבול לפסולת ,להחזיקו

כלי פסולת

במצב תקין ,לתקנו או להחליפו באחר ,הכל לפי הצורך או לפי הוראות'המפקח ובתוך הזמן
שיקבע.
)ב(

לא ישים אדם פסולת אלא לתוך כלי הקיבול לפסולת ולא ישאיר פסולת מחוץ

לאותו כלי קיבול.
;

המחזיק בבנין 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.
.8.

בעד הוצאת אשפה ופסולת על ידי המפקח ישלם המחזיק בבנין או בבית מלאכה

הוצאתאשפוז
י* "
3

5,1

אגיה

למועצה את האגרה הנקובה בתוספת.
קולץ-התקנות  ,1155י״ז בפיו! תשכ׳׳א1.6.1961 ,

.1881

 -פרגן שלישי :הוצאת.זבל י:

י

״

)א( המחזיק באורווה חייב להתקין בד .כלי קיבול םגור לזבל ,להחזיקו במצב תקין,
.9
לתקנו או להחליפו באחר ,הכל לפי הוראות המפקח ,ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדב! 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 להעבידו 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 :נקיץ הרחובות
)א( לא יטאטא אדם ,לא יסיר ,לא ישליך ,לא ישים ולא יפזר ברחוב נייר־פםולת
.12
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 ,נייר או חפץ אחד 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 אחד או גרוטאות מתכת ,שברי כלים או חלקי מכונות או כלי
רכב.
)ה( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,לא ילכלכו ולא יזהמו בכל דרך אחרת.
)א( המחזיק בבית־בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב ,וברחוב ,פרט
.13
לתעלה המיועדת למי הגשם.
)ב( המחזיק בבית־בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת
המוהל מבית־חבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי־חגשם 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.
פדק חמישי :קבורת נבלות
אדם שברשותו נבלת בעל חיים חייב להודיע על כך למפקח תוך  12שעות ממותו
.14
של בעל החיים וכמו כן — אם ברצונו לקבור אותה בעצמו ,או אם ברצונו שהמפקח ידאג
לקבורתה.
קובץ התקנות  ,1155י״ז במיון תעכ״א1,0.1961 ,

הודיע בעל הנבלה כי ברצונו לקבדה בעצמו ,חייב הוא לעשות זאת במקומ ותוך
.15
הזמן שיקבע המפקח ,ובהתאמ להוראותיו.
הודיע בעל הנבלה כי ברצונו שהמפקח ידאג לקבורתה ,ישלם למועצה אגרה בשיעור
.16
שנקבע בתוספת.

פרק ששי :מפגןןיפ תכרואיימ
.17

בפרק זה ״מפגע״ —
) (1בעל־חיים המוחזק באופן שהוא מעלה צחנה ,או שהוא ,לדעתו של ראש המועצה
או המפקח ,מזיק לבריאות!
)(2

הצטברות של זבל או חומר אחר שנודף ממנו ריח רע !

 ,י . .׳ ) (3באר ,בור־מים או בית־קיבול אחר המשמש לאגירת מים או לאספקת מים ,אשד
-.נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם!
 (4),תעלה ,צינור ,מרזב ,ביב ,צינור שופכין ,מרזב תחתי של בנין שאינם-מתאימים
•:
לשמש לתכליתם או הגורמים טחב לבנין או לבנין הסמוך!
ך
ך

) (5חומר.בבניך או על ידו שהוא לקוי בכללו או בחלקו באופן שעלולים לחדור
 :דרכו:מים ,רטיבות או טחב לבניו!
) (6צינור שופכין ,צינור מי־פםולת או מרזב שהם סדוקים ,שבורים ,דולפים.
סתומים או פגומים באופן אחר!
)(7

בור שופכין שאינו בנוי בצורת בור מסנן 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 אחר׳ או שאינם מאווררים ,לדעתו של
י
ראש המועצה ,במידה מספקת מאבק או מסיגים אחדים הנוצרים במהלך העבודה
 .:והמזיקים לבריאות ,או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם תנאים אשר ,לדעת
׳ראש המועצה ,הם מזיקים לבריאות!
) (9כיריים ,פח או ארובה הפולטים עשן או חומד אחד המתלהב ואינו מתאבל
באופן ,שלדעת ראש המועצה ,מזיק לבריאות.
) (10כל דבר אשר ,לדעת ראש המועצה או המפקח ,עלול לסכן א ת 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׳ הדיח או השמיעה.
)א( לא ישים אדם מפגע בנכסים ולא יניח בעל הנכסים ,או המחזיק בהם ,למפגע
.18
שיהא קיים בהם.
י ) ב ( נמצא מפגע בנכסים ,רואים את בעל הנכסים או המחזיק בחם כאדם שעבד על
הוראות סעיף קטן )א(! היו בעלים או מחזיקים אחדים ,רואים את כולם יחד או את כל
אחד מהם לחוד כאדם שעבר על ההוראות האמורות.
)א( המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הודאות סעיף 18
.19
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 ק ט ן ) א ( .
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
<«בץ התקנות ,1155.י״! בסיו! תשכ״א1.6.1961 ,

פרק שביעי:׳ .הוראות שונות
 .20המפקח רשאי להיכנס לכל מקוט 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 הודאות חוק עזר זה.
 .21לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו ומלמלא את תפקידו
לפי חוק עזר זה.
 .22לא מילא אדם אחרי הוראה או דרישה של המפקח לפי הסעיפים  4עד 13 ,10 ,9 ,6
או  ,19או מילא אחדי 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.
 .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 אוהו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים בהודעה.
 .24העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על
הוראות סעיף  19והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  22והייתה 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.
.25

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאובראל־פחם )תברואה( ,תשכ״א—1961״.

תופפת

שיעור האגרה
בלירות

אגדת הוצאת אשפה )סעיף  — (8לשנה
אגדת קבורת נבלות )סעיף — (16
לכל סוס ,חמור ,פרד או חזיר
לכל תאו או ראש בקר
לכל גמל
לכל ראש צאן
לכל כלב או חתול
נתאשר.
כ״ו באדר תשכ״א ) 14במרס (1961

2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.25

אח מ ד א ב ו ח ש י ש
ראש המועצה המקומית אוםיאל־פחם

)ח» (81164

חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1155י״ז בסיוז תשב״א1.6.1061 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
י  -׳'חוק ע ז ר ל א ו ר  -ע ק י ב א ב ד ב ר ה ד ב ר ת •טוואי ה ת ח ל ו פ ה של -האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
"המקומית אוד־עקיבא חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זח —

.1

הגדרות

״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 הבעל
 :הרשום -של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר
.את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית אוד־עקיבא!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן א ח ה למעט אדם
הגר בבית.מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — ל ר ב ו ת אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה ,כולן או מקצתן.בעל נכסים או המחזיק בחם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
.2
')להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

חובה להדביר
טוואי המחלוכד,
׳ 58האורז

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הודאות
.3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

הוראות להןברת
טוואי התהלוכה
של האורז

)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה על ידי
המועצה

ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
)א(
.5
 .ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

סמכות
ראש המועצה

)ב(

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהישתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן )א(•
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמםרהבמקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד 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 ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
1

מסירת הורעה

ע״ ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

קובי! התקנות ,1155.י׳׳ז בםיוז תשכ״א1.6.1961 ,

1885

ענשים

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאד .לידות ,ואם עבר על
.7
הודאות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד .העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי ׳שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאור־עקיבא )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,
.8
תשכ״א—1961״.
נתאשר.
כ״ז באדר תשכ״א ) 15במרס (1961

ברכה
עמוס
ראש המועצה המקומית אוד־עקיבא

)חמ (7650101

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת התעבורה
חוק ע ז ר לאיעבלין ב ד ב ר ר ש י ו נ ו ת לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף ) (1) 25ד(
לפקודת התעבורה  ,מתקינה המועצה המקומית איעבלין ,חוק עזר זה:
ג

2

ד! גדרות

בחוק עזר זה —
.1
״אופניים״ — אופניים או תלודאופנים׳ שאינם מונעים בכוח מיכני!
״המועצה״ — המועצה המקומית איעבלין:
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן)
״תושבי׳ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה ן
״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים.

רשיון לאופניים

)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
.2
תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה
נראית לעין לוחית־מםפר שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.
)ב( העובר על הוראות סעיף ק ט ן ) א (  ,דינו — קנם  50לירות.

בקשה לטתן
רש י.׳!

)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה ,והוא דשאי ליתן
.3
את הרשיון ,בהתחשב עם הוראות סעיף ק ט ן ) ב ( ׳ או לסרב לתתו.
)ב( לא יינתן רשיון ,אלא לאחד שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים
בפנס אור קדמי ,ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורית׳ בפעמון ובמעצורים
תקינים.
)ג( התעודה בסעיף ק ט ן ) ב ( תינתן חינם.
)ד( תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות ,אולם אם הרשיון ניתן
אחדי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
ע״ד  ,1941תופ׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
חוקי א״י ,כרד בי ,פרק סכ״ח ,עט׳ .1271

1886

קוב ! התקנות  ,1155י״ן במיון תשכ״א1.6.1961 ,
,

)א(

4

ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מםפר והוא יחליף כל לוחיודמםפר

מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.

לוהית-מספר
י • , :
,

•

,

)ב( בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של  25אגורות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיעבלין )רשיונות לאופניים( ,תשכ״א—1961״.

,5

נתאשר.
כ״ד באייר תשכ״א ) 10במאי (1961

ע דים א ן י ו ס ף •ם ל מ א ן
ראש המועצה המקומית איעבלין

)יחש (81171

חיים משה שפירא
ש ר הפנים

אני מסכים.
יצחק בן ־אהרון
שר התחבורה

•

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לבית-יצחק בדבר צעצועים מפוכנים
בתוקף סמכותה׳ לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ביודיצחק חוק עזר זה:
ג

.1

הגירות

בחוק עזר זה—

י:

״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
״המועצה״ — המועצה המקומית בית־יצחק!
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה!
״:פקח״ *-־ אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה ן
״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גודם להדף אויר מסוכן!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר
! זה ,כולן או מקצתן.
 ,-, .2לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
,

,

,

מעסק אחד ,אלא על פי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
.3

ת נ א י

ההיתר.
בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

הפעלת צעצועים

-טסוכנים •

בקשה למת! ׳-,..

.

.5

מסוכנים •

ומכורתט

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם ל

-־ ¿4י

ייצור צעצועים
.

היתר

ראש המועצה רשאי לתת היתר ,לקבוע את תנאי נתינתו ,ל

ן ז ת

ל

ו ת ו

א

ו

ל 1,ו.
בט

מת[ היתר ,
ותנאיו.

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא א

ם

נ

ק

ב ע ב

ן«

מ ו ע ד

מ ו

ק

ד ם

י ו ת ר >

.7

בעד מתן היתר תשולם למועצה אגדה בסך ש ל ו ש 1 ,

.8

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתד או שלא בהתאם

ידו״

.

פקיעת היתר
אגרות הייזי
חובתאפוטרופופ

לתנאי ההיתר.
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119

קוגץ התקנות ,1155

יי״ז

בםיוז תשכ׳׳א1.6.1961 ,

Í887

סמכויות כניסה

)א( פקח רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו,

.9

כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

י ב ק י י ת

ןנמים

העובר על הוראה -מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות׳ ובמקרה של עבירה

.10

נמשכת — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לביודיצחק )צעצועים מסוכנים( ,תשכ״א—1961״.

.11

נתאשר.
ר באייר תשכ״א ) 23באפריל (1961

חיים כהן
ראש המועצה המקומית ביודיצחק

)חמ (813402

י

י

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ׳לגבעת־שמואל ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,

,

מתקינה המועצה

המקומית גבעת־שמואל חוק עזר זה:
בחוק עזר זה—
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או ככא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים 1
״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־שמואל!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר(
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

הנידות

•  .״

עזר זה ,כולן או מקצתן ן
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
"יבי!

 9ה

ז מ ב י0
התיכו!

י יי
ב

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

.2

הויאות ?הדברת

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה ע 5ידי
המועצה

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

זבוב ים
התיכו!

1

1888

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
קובץ התקנות  ,1155י׳׳ז בסיוו תשכ״א1.6.1961 ,

)א( ראש המועצה דשאי להיכנס ,בכל־ עת מבירת ,לנכסים על מנת לבדקם ,לבקף
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

ש

כמכות ראש
ה ט ו ע צ ה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
אוי נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

מסירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם  20לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד .העבירה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

ענשימ

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־שמואל )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—

18

 ,־•;
השם

1961״.

בנימיןזאבשכטר
ר א ש המועצה המקומית גבעת־שמואל

"נתאשר.
כ־-׳ו באדר תשכ״א ) 14במרס י (1961
)חמ (7650100

ח י י ם משה ש פ י ר א
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ל ג ׳ ת ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים ה ת י כ ו ן

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה .
המקומית ג׳ת חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה—
.1
״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
,הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
 :ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳ת!
י״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
,,נכסים'״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין פרטית <
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
,,הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
.2

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

י — -
:
ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154ע ׳ .119
1

0

קופץ התקנות  ,1155י״ז בסיו! תשכ״א1.6.1961 ,

י

דגידית

חובה ?הדביר
זבובים
התיכו!
1889

הוראות להדברת
זבוב ים
התיכו!

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על מוראות; :סעיף
.3
 2להדביראת זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
י )ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

/:

הדברה על ידי
 :המועצה

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

כמכות.ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
 - .6מסירת הודעה לפי חוק עזר זד׳ תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שט ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

מפירת הודעות

ענשים

השם

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ת )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

.8

ע ל י ע ב ד ו ל ד ז א ק אל
ראש המועצה המקומית ג׳ת

נתאשד.
כ׳ באדר תשכ״א ) 8במרס (1961

מלק

)חמ (7650100

חיים משה שפירא
.שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לג׳ת בדבר הדברת ט ו ו א י התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית ג׳ת חוק עזר זח:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״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
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
1

1890

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1155י״ז בםיו! תשכ״א1.6.1961 ,

״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳ת! י י
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
 ,הגר במלון או בפנסיון ז
״נכםים>׳ — קרקע .שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין .פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי.התהלוכה של האורן
..2
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

חובה להדביר -
טוואי התהלוכה
י*של האוח

)א( ראש ׳המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הודאות
3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

הוראות להדברת
טוואי התהלוכה
של האורן

)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע י עבודה מהעבודות
¿4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות.את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה ׳ /
על ידי המועצה

<א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לבדד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
••׳.,׳ )ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף ק ט ן ) א ( .

במכות ;״••:׳.
ראש המועצה

 .6׳ מסירת 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 ,לאחד
..מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה׳ במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתוניס
הנפוצים בתחום המועצה.

טםירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם  20לידות ,ואם עבר על
.7
 :הוראות סעיף  ) 3ג ( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה
נמשכת; דינו •*-קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו
.עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או אחדי הרשעתו בדין.

עגשים

1

.8
1961״.

לחוק עזר זה׳ ייקרא ״חוק עזר לג׳ת )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשכ״א—

 .נ תאשר.
כ״ו באדר תשכ״א ) 14במרס (1961
)חט (7650101

ע ב ד ו ל ר ז א ק אל
עלי
ראש המועצה המקומית גית

מלק

חיים משה ש פ י ר א
שר הפנים

קו2ץ התקנות ,1155-י״ז בסיוז חשכ״א1.6.1961 ,

1891

י

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר לדאלית־אל־כרמל ב ד ב ר ה ד ב ר ת ט ו ו א י התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית דאלית־אל־כרמל חוק עזר זה:
1

הגייי

ת

בחוק עזר זה —

.1

״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
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית דאלית-אל־כ ל,
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר במלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
רמ

חובה ?הדביר
טוואי התהלוכה
ש? האורן

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
.2
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

הוראות ?הדברת
טמאי התהלוכה
שלי האורן

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה
על ידי המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות
רא.ש המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

מסירת הודעות .

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.6
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר
במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים
הנפוצים בתחום המועצה.
1

1892

עייר  ,1041תום׳  1טס׳  ,1154עטי .119

קיבץ התקנות  ,1155י״ז בםיון תשכ׳׳א1.6.1961 ,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנס  20לידות ,ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת .העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאליודאל־כרמל )הדברת טוואי התהלרכה

.8

ענשיס

ל

ש

ה׳«מ

האורן( ,תשכ״א—1961״.
נתאשר.
כ״ו באדר חשכ״א ) 14במרס (1961

קופטאן עזאם חלבי
ראש המועצה המקומית דאלית־אל־כרמל

)7650xחט ( 0 1

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק ע ז ר להדר־השרון ב ד ב ר ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית הדר־השרון חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

.
בחוק עזר ז ה —
.1
״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
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
 . •;.ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־השרון!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
,,ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
,,הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
.2

חובה ?הדביר
זבוב ים
התיכון

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

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג(

הוראות ?הדברת
זבוב ים
התיכון

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא אדם אחדי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה ל ב
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
צ ע

1

חנייית

א

ת

ו ( ו ב ד ה ע  5י ו י

הטועצה

עייר  ,1041חום׳  1מם׳  ,1134עמי .110

קוב׳ז התיוצות  ,1195י״ז בסיוז תשכ״א1.6.1961 ,

1893

סטכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לנכסים על מנת לבקרם׳ לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אוהו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

מסירת הודעות

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 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 ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ענשים

העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  50לירות ,ואס עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד .העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8
1961״.

השם

לחוק עזר זה ׳ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—

נתאשר.
ד,׳ באייר תשכ״א•) 21באפריל (1961

א אברך
ראש המועצה האזורית הדר־השרון

)וזמ (7650100

ח י י ם משו 1ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לזכרון-יעקב ב ד ב ר ה ד ב ר ת טוואי ה ת ה ל ו כ ה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:
ג

ה ג ד

יי

ת

חובה ?הדביר
ש? ה א ו ר ל י "

בחוק עזר זה ¬-
.1
״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
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש ש נ י ם :
״המועצה״ — המועצה המקומית זכרון־יעקב!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד ,למעט אדם
הגר במלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ו
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי סוואי התהלוכה של האורן
.2
)להלן — הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.
1

1894

עייר  ,1941תום׳  .1מם׳  ,1151עט׳ .119
קובי! התקנות  ,1155י׳׳ז בםיון תשב״א1.6.1901 ,

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות
׳.3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
•; י )ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה.כאמור חייב למלא אחריה.

׳הוראות להדברת
טוואי התהלוכה :
יעל האורז

 : .4לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בד״ רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה
על ידי המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

סטכות
ראש 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
.6
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד
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 ,או נתפרסמה באחד העתונימ
הנפוצים בתחום המועצה.

מטירת הודעות

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם מאה לירות׳ ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד .העבירה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או אחדי הרשעתו בדין.

ענשיט

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרוךיעקב )הדברת טוואי התהלוכה של האודן(,

.8

תשכ״א—1961״.
 ..נתאשד.
כ״ו באדר תשכ״א ) 14במרס (1961

יעקב לוי
ראש המועצה המקומית זכתן־יעקב

)חט (7650101

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת

י

:

המועצות המקומיות,

1941

ח ו ק עזר לחו,ס־השרון ב ד ב ר ה ג נ ה ע ל ה צ ו מ ח

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941

מתקינה המועצה

האזורית חוף־השרון חוק עזר זה:
 ; .1בחוק עזר זה —
״המועצה״ — המועצה האזורית חוף״השרון!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
1

ע״ר  ,1941תופ׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .110

קובץ התקנות  ,1155י ״־ז י בסמן תשכ״א1.6.1901 ,

השט

״צמח״ — עץ ,שתיל׳ שיח ,ניצן ,פריחה ,פרי׳ פרח או עשב ,הנטוע או הצומח ברחוב או*
בגן׳ או כל חלק מהם! -
״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־ 14שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו ז־
״ ג ך — גן ציבורי או שדרה ,וכל מקום אחר ברשות הרבים שצמחים נטועים או צומחים בו,
בין שהוא גדוד או בין שאינו גדור;
״מנהל האגף למטעים״ — מנהל האגף למטעים במשרד החקלאות או מי שהוסמך על ידיו
לצורך חוק עזר זה.
)א( לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו׳ לא
.2
ישמידו ולא יסיר ממנו את קליפתו׳ לא יקטוף ממנו פירות או פרחים׳ לא יתלוש ממנו
ענפים או עלים ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר׳ אלא ברשות ראש המועצה ולפי
הוראותיו.
)ב( לא יכנס אדם למקום י נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא
בגן ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
לא יטפס אדם על עץ ,שיח׳ גדר ,משוכה ,שער אוי סורג שבגן ,או על עץ או שיח
.3
שברחוב׳ או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח שברחוב ,לא ישחיתם
ולא ישמידם׳ אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.
לא ירעה אדם בעלי חיים ,אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי המועצה ולפי הסדר
4
שנקבע על ידיה.
לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן׳ ולא יניחנו להיכנס לתוכו ,פרט לכלב כשהוא
.5
קשור היטב ועל פיו מחסום.
)א( בעלי חיים העוברים בתחום המועצה ,ימנע אותם האדם ששמירתם עליו
.6
מלפגוע בצמח.
)ב( לא יניח אדם לבעל חיים שבחזקתו להלך ברחוב בלי השגחה.
לא יקשור אדם בעל חיים׳ העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משוכה ,שער
.7
או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על הצמח ,וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים ולא
יניחנו לעמוד על ידם•
לא ימסוק אדם זיתים ,לא יארה תאנים ולא ילקט חרובים אלא בהתאם להסדר שנקבע
.8
על ידי המועצה על פי המלצת הועדה החקלאית ובאישור מנהל האגף למטעים׳ ובמועדים
ובתנאים שנקבעו באותו הסדר.
מצא ראש המועצה בעל חיים ללא השגהה ברחוב או בגן ,רשאי הוא לשים את ידו
.9
עליו ולהחזיקו במקום שנועד לכך על ידי המועצה וחייב להודיע ע ל כך לבעליו לשם
החזרתו לידיו.
בעל חיים שראש המועצה שם את ידיו עליו ומחזיק בו לפי סעיף  ,9לא יוחזר לידי
.10
בעליו אלא לאחר שישולמו לקופת המועצה הוצאות החזקתו בשיעור של  75אגורות לכל
יום מימי החזקתו.
.11

הממונה על ילד ימנענו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

.12

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
קובץ התקנות  ,1155י״ז בסיח תשכ״א.6.1901 ,נ

 .13העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשרים לירות׳ ובמקרה ל
•עבירה נמשכת ,קנם נוסף שתי:לידות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

ש

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרון )הגנה על הצומח( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
ה׳ באייר תשכ״א ) 21באפריל (1961

השם.

ד ו ד אמן
ראש המועצה האזורית חוף־השרון

)ח» (827006

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
.חוק עזר לחוף־השרון בדבר הדברת זבוב ים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית חוף־השרון חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה—
,1
״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 הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום .ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
.,המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון »
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר t
״נכסים״ — קדקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית <
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ז
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
.2

הנידות

חובה ?הדביר
זבוב ים
התיכו!

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

) .3א( ראש המועצה רשאי לדרוש׳ בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבד על הודאות
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

הוראות ?הדברת
ח ,
ב י
ת

ב

י ם
כו ז

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
1,
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועי
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מ

1

ב ה ׳

ד ש א י ת

ה מ ו ע צ ה

ב צ ע

א

הדברה ע? ידי
ת

המועצה

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

סובין התקנות  ,1155י״ו בסיו! תשכ״א1.6.1961 ,

1897

סמכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי ,בכל ע ת סבירה ,להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

מסירת הודעווד

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 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 ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

•ענשיט

וזמם

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס  100לירות ,ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד ,העבירה נמשכת ,דינו—
קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוף־השרון )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—

נתאשר.
ה׳ באייר תשכ״א ) 21באפריל (1961

דוד אמן
ראש המועצה האזורית חוף־השרון

)חמ (7650100

ה י ים מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לחוף־השרון ב ד ב ר צעצועים מםוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית חוף־השרון חוק עזר ז ה :
ג

בחוק עזר זה —
.1
.,אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו!
,,המועצה״ — המועצה האזורית חוף־השרון <
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה!
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה ז
״צעצוע מסוכן״ — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן <
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זד״ כולן או מקצתן.
ייצור צעצועיט
טםוכנים
ומכירתם
 הפעלת צעצועיםמסוכנים
בקשה למתן
היתר

לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק
.2
מעסק אחר ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

.3

ההיתר.
בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.

.4
1

1898

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1155י״ז בסיוז תשכ״א1.6.1961 ,

מת! וויתר

. .5־ ראש המועצה רשאי לתת מיתרי ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.:.

ותנאיו

1

היתר יפקע ביום 31 .בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נ ק ב ע ב ו •מועד מוקדפ יותר,

.6

בעד מתן היתר תשולם למועצה

.7
.8

א

ג

ד

ה ב

ס

ך

^

־־

פקיעת היתר
אגרות היתר

ס

לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם

חובת אפוטרופוס

לתנאי ההיתר.
) .א(

.9

פקח רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש ^

סמכויות כגיםח
ובקורת

כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
ל
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות ,ו ק
.10
נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
ב מ

.11

ר ה ש

ע

ב

י

ר

ה

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־השרון)צעצועים מסוכנים( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
ה׳באיידתשכ״א ) 21באפריל (1961

עגשים
י .
m

a

:

ד ו ד אמן
ראש המועצה האזורית חוף־השדון

)חט (827007

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
.

ח ו ק עזר לעםק־לוד ב ד ב ר כזס ע מ ק י ם

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות),מס עסקים(׳  , 1945מתקינה המועצה האזורית עמק־לוד חוק עזר זה:
ג

2

בתוספת לחוק עזר לעמק־לוד )מס עסקים מקומי( ,תשי״ח—) 1957להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,במקום ״חברה לייצור ,אחסנה או סחר של גז בישול — 1500״ יבוא ״חברה
3

תיקו! התוספת

לייצור ,אחסנה או סחר קול גז בישול — 2000״.
תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל ,(1961

.2

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.3
לשנת  ,1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל

תחילה
הוראות מעבר:

סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על לחשבון
המם לפי חוק עזר זה, .
.4
1961״.

לחוק ע ז ר זה ייקרא ״חוק ע ז ר לעמק־לוד )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—

נתאשר.
כ״ד באייר תשכ״א ) 10במאי (1961
)חט (85651

דוד דוידוביץ.
ראש המועצה האזורית עמק־לוד

!

חיים משה שפירא,
שד הפנים
1
2
3

ה׳םם

י י :

ע״ר  ,1941תום׳ 1טם׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115
ק״ת  ,747תשי״ח ,עט׳  ; 218ק״ת  ,938תשי״ט ,עמי 1918

קובי! התקנות  ,1155י״ו בםיח תשכ׳׳א1.6.1961 ,

1899

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
ח ו ק עזר ל ק ר י ת ־ ח ר ו ש ת ב ד ב ר מם ע ס ק י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים(- 1945 ,׳ מתקינה המועצה המקומית קרית־חרושת חוק
עזר זה:
ב

החלפת ״תופפת

במקום התוספת לחוק עזר לקרית־חרושת )מם עסקים מקומי(׳ תשי״ב—1952
.1
)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

3

״תוספת
שיעורי ה מ ם ל ש נ ה
המס בלירות
תיאור המלאכה או העט?
25
אטליז
200
בית חרושת לעורות
הובלה במכונית משא — לכל מכונית
30
בית אוכל או בית קפה
30
הסעה במכונית או בטנדר — לכל מונית או טנדר 15
חנות מכולת שמספר לקוחותיה —
20
עד 100
 101ומעלה
35
100
מוסד לחשוכי מרפא
80
מוסד לילדים מופרעים

׳

4

הטם בלירות
תיאור המלאכה או העסק
מחלבה
100
מפעל לאספקה או לייצור או לחלוקת חשמל
250
250
מפעל לאספקה או לחלוקת מים
20
מפעל טרקטורים — לכל טרקטור
24
מתווך ,סרסור
15
קיוסק
>(
רוכל
רפת או דיר —
1.50
לכל פרה חולבת
"1
לכל בעל חי אחר

תחילה

.2

הוראות מעבד

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המס
.3
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל
סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על חשבון
המס לפי חוק עזר זה.

E

B

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

.
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקריודחרושת )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—

נתאשד.
כ״ד באייר תשכ״א ) 10במאי (1961

הל מו ט ק ר ק ל י ס
ראש המועצה המקומית קדית־חרושת

)חמ (85258

חיים משה שפירא
שר הפנים

1
2
3

1900

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
עייר  ,1945תום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115
ק״ת  ,233תשי״כ ,עמ׳ .384

קובץ התקנות  ,1155י״ז בסיו! תשכ״א1.6.1961 ,

< פקודת המועצות המקומיות1941 ,
!
חוק הרשויות המקומיות )הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז~1956
:
—

ה-,ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ י ם ב ד ב ר חזירים ו ב ש ר ח ז י ר

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י וחוק הרשויות
1

המקומיות )הסמכה מיוחדת( ,תשי״ז— 1956׳ מתקינה המועצה המקומית קרית־ים חוק
2

עזר זה:
בחוק עזר זה —
; .1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־ים!
״מפקח״—אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.

הגדרות

.2

לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק.

.3

לא ימכור אדם ולא יגרום שיימכרו בשד חזיד או מוצריו הנועדים לאכילה.

איסור
גידול חזירים
והחזקתם
איכ-־ד מכירת
בשר חזיר
ומוצריו . ;.י
הנועדים'. -
לאכילה

.4

)א( מפקח רשאי לעקל —
) (1חזיר שהאיסור לפי סעיף  2חל עליו ז
) (2בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי
סעיף  3חל עליהם.
)ב( במעוקל לפי סעיף ק ט ן ) א ( ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.

סמכות עיקול

)א( הורשע אדם בשל עבירה על הוראות הסעיפים  2או  ,3רשאי מפקח להחרים את
.5
החזיר או את בשר החזיר או מוצרי האוכל של בשר חזיר שלגביהם נעברה העבירה.
)ב( במוחרם לפי סעיף ק ט ן ) א ( ייעשה כפי שיורה ראש המועצה.
.6

מפקח דשאי׳ בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו ,כדי

סמכות כניסה

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיפים  5,4או .6

שימושבסמכויות:

לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
.7

כמכות החרמה

העובר על הסעיפים  3 ,2או ד ,דינו — קנס עשרים לירות ,ובמקרה של עבירה
.8
נמשכת — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או אחרי
שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

ענשים

לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול בשל עבירה שנעבדה על חוק עזר זה
.9
תוך ארבעים ושנים יום מיום תחילתו ,אם ערב תחילתו עסק אותו אדם בגידול ח ז י ר א ו
במכירת בשר חזיר ומוצריו בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה.

הוראות מעבר

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקריודים )חזירים ובשר חזיר( ,תשכ״א—1961״.

.10

השם

אפרת
.בנימין
ראש המועצה המקומית קרית־יס

נתאשר.
ל׳ בניסן תשכ״א ) 16באפריל (1961
)חמ (852419

חיים
_ _ _ _ _
1
2

משד•

שר הפנים

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמי .119
ס״ח  ,211תשי״ז ,עמי .16

קוב } התקנות  ,1155י״ז בסיוז תשכ״א1,6.1961 ,
,

שפירא

1901

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשרוךהתיכון בדבר ה ד ב ר ת טוואי התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י מתקינה המועצה
האזורית השרון־התיכון חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
,,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
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז
״המועצה״ — המועצה האזורית השדוךהתיבון;
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון»
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית %
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולו או מקצתן.

הגדרות

חובה ?הדביר
טוואי התהלוכה
ש? האוח

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
.2
)להלן — הזחל( וקניהס הנמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

הוראות ?הדברת
טוואי התהלוכה
ש? האור!

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הודאות
.3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה ע? ידי
הטועצח

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ¿3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סטכות ראש
הטועצה

)א( ראש המועצה דשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה•
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן )א(.

מ פ י ר ת

ה ו ד ע י ת

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 .כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
1

1902

ע״י  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

קוג <1התקנות 158ג ,י״! בסיור תשכ״א1.6.1961 ,

.7
7

העובר על הוראה מהוראות ,חוק ע ז ר זה׳ דינו — קנס עשרים י ל י ד ו ת ואם ע ב ר על

ה ו ד א ו ת סעיף ) 3ג(

והמועצה לא השתמשה

ענשיש

בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתד .העבירה

נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה׳ או אחדי הרשעתו בדין.
.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר,לשרוךהתיכון )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(׳

ה ש ט

תשכ״א—1961״.
י.

נתאשר.
כ ״ ג ב ט ב ת תשכ״א ) 11בינואר (1961
)חמ (7660101

לנדא

ראש המועצה האזורית השהו־התיכון
שפירא

ח י י ם משד.
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
חוק עזר לתמר בלבר מם עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
%

הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית ת מ ר חוק עזר זה:
2

".1

-במקום התוספת לחוק עזר לתמר )מם עסקים מקומי( ,תשי״ז—1956

3

)להלן — חוק

החלפת התוספת

העזר העיקרי( ,יבוא:

״תופפת
שיעורי המס לשנה
המם בלירות

תיאור המלאכה או העסק
גית מרגוע או בית הבראה

100

מפעל אשלג

2000

חברת מלח

500

חברת קירור

500

חברה להובלת משאות
חברה להסעת נוסעים המקיימת תחנה בתחום
^
המועצה
שירות אוטובוסים או מוניות ביךעירוני אשר
י מעלה או מוריד נוסעים בתחום המועצה,
בין אם יש תחנה ובין אם אין תחנה
מסעדה או מזנון
י!!ברה המפיקה נפט או גו
תחנת דלק או מחסן..למכירת דלק
מחצבת חצץ או אבן — לכל מטר קוב

2000
500

50
100
2000
100
0.50

תיאור המלאכה או העסק
המס בלירות
קבלן ,קבלן משנה ,יחיו ,חברה ,או קואופרטיב
המבצעים בתחום המועצה עבודות בנין,
סלילת כבישים ,עבודות עפר ,ביוב ,תיעול,
הנחת צינורות ,עבודת חשמל ,הנחת קווי
מים׳ הכשרת קרקע׳ קידוחי מים ,קידוחי
נפט או גז וכל עבודה אחרת ,בין שיש לו
משרד בתחום המועצה ובין שאין לו משרד
בתחום המועצה ,שהיקף עבודתו לשנה הוא
בלירות —
עד 5000
למעלה מ־ 5000עד 10,000
למעלה מ־ 10,000עד .20,000
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
למעלה מ־ 50,000עד 100,000
,למעלה מ־ 100,000עד 250,000
למעלה מ־000׳250

50
100
150
500
750
1500
2000״

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1915תוס׳  1מס׳  ,1486עמ׳ .115
<ן״ת  ,642תשי״ו ,עמ׳ .153

קוכץ התקנות  ,1155י״ו בסיוז תשכ״א1.8.1961 ,

1903

תחילה

.2

הוראות מעבר

הודאות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום השיעור הראשון של המם
.3
לשנת  1961/62והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולט צל
סכום ששולם על פי חוק העזר העיקרי בעד שנת  1961/62ייחשב כאילו שולם על חשבון
המם לפי חוק עזר זה.

השם

.4

תחילתו של חוק עזר זה היא ביומ ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתמר )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.
.יהודה אלמוג
ראש המועצה האזורית תמר

נתאשר.
כ״ד באייר תשכ״א ) 10במאי (1961
)חמ (85811

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

תיקון טעויות
בחוק עזר לקישון)היטל סעד ונופש( ,תשכ״א— ,1961שפורסם בקובץ התקנות 1136׳
תשכ״א ,עמ׳  ,1628בסופו ,מתחת לשם ״צבי עופר״ ,במקום ״ראש המועצה המקומית קישון״
צ״ל ״ראש המועצה האזורית קישון״.
בחוק עזר לשדון־התיכון )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״א— ,1961שפורסם
בקובץ התקנות  ,1136תשכ״א ,עמ׳  ,1630בתוספת׳ לצד הפריט ״בית אריזה לשיווק פרי הדד
על ידי חברות׳ קואופרטיבים או פרטים — לכל תיבה״ ,במקום ״0.20״ צ״ל ״0.002״.

1904
המחיר  80אגורות

קוב׳ז התקנות  ,1155י״ז בםיוז תשכ״א1.6.1061 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

