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תיקון טעות
:

חוק הזרעים ,תשט׳יז—1956
תקנות בדבר גידול זרעים של כותנה
בתוקף״ סמכותי לפי הסעיפים  3ו־ 4לחוק הזרעים ,תשט״ז— , 1956אני מתקין
1

תקנות אלה:
החלפת
תהנה 3

במקום תקנה  3לתקנות הזרעים )גידול זרעים משובחים ומכירתם( ,תש״ד—. 1960
.1
)להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

.נידו? זרעים

תיקון התוספת

.2

 .3לא יגדל אדם זרעים אלא אם נתקיימו בהם ההוראות המפורטות לגבי
סוגם בתוספת ,וכן הוראות תקנות אלה במידה והן מתיישבות עם הוראות
התוספת.״

בתוספת לתקנות העיקריות ,אחרי חלק ג׳ יבוא:

״חלק ד׳
גידול זרעים של כ ו ת נ ה לזרעים מ ש ו ב ח י ם
הגדרות

 .1בחלק זה:
״זרעים״ — זרעי כותנה המיועדים למכירה מ ר ע י ם משובחים!
״צמחים יוצאי דופן״ — צמחים השונים באחת או יותר מתכונותיהם
מצמחי הגידול.

מ י ל מינימלי

 .2לא יגדל אדם זרעים מאושרים בשדה ששטחו פחות מ־ 50דונם ,אלא

׳8ל ׳!5דה

לפי היתד מאת המנהל.

בידוד ׳»דה

) .3א( שדה לגידול זרעי יסוד יהיה:
) (1במרחק של  1000מטר לפחות משדה אחר בו מגדלים
כותנה מזן אחר <
) (2במרחק של  300מטר לפחות משדה אחר בו מגדלים כות
נה מאותו זן שנזרע בזרעים מאושרים.

גידולים קורמים

)ב( שדה לגידול כותנה לזרעים רשומים או מאושרים יהיה במרחק
של  300מטר לפחות משדה אחר בו מגדלים כותנה מזן אחר.
) .4א( לא יגדל אדם זרעים בשדה שגודלה בו כותנה תוך  12חודש
שלפני מועד הזריעה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( מותר לגדל זרעים מאושרים
בשדה בו גודלה כותנה מזרעים מאושרים מאותו זן תוך  12חודש שלפני.
הזריעה.

ב»ןמה לגידול

 .5בקשה לפי תקנה  17תוגש על ידי מגדל מוסמך למנהל לא יאוחד
מ־ 21יום לפני מועד הזריעה המשוער.

ניפוט
זרעי יפוד

 .6מ ת ן זרעי יסוד יופרד ביחידת ניפוט מיוחדת שאושרה לכך יעל ידי
הרשות.

ניפומ זרעים
רדומים
ומאושרים

 .7לא יחל אדם בניפוט זרעים רשומים ומאושרים אלא לאחר שיחידת
הניפוט ודרכי העברת הכותן והזרעים נוקו לפני הפעלתם מכל שיירי
שימוש קודם ולאחר שהועבדו ביחידת הניפוט  1000קילוגרם מהכותן
המיועד לניפוט )להלן — זרעי הניקוי(.

1
2

2692

ם״ח  ,207ת׳עט״ז ,עמ׳ .97
ק״ת  ,1027תש״ד ,עט׳  ;1448ק״ת  ,1186תעכ״א ,עמי •2543
קובץ התקנות  ,1164י״ט באלול חשכ״א81.8.1801 ,

שיטוש בזרעי
ניקוי

לא ישתמש אדם מ ר ע י הניקוי מ ר ע י ם משובחים.

.8

5

פילום

.9

)א(

זרעים רשומים ומאושרים יעברו פילום טכני או בימי.

)ב(

לפני ביצוע פעולת הפילום ינוקו מכונות הפילום ,כלי הפילום

וסביבתם הקרובה מכל שיירי שימוש קודם.
איור זרעים

 .10השירות לבקורת זרעים דשאי להורות על איוד הזרעים אם יימצאו
בעת בדיקת הזרעים זחלים או גלמים של זחל ההלקט הוורוד,

חיטוי זרעיט

.11

מפיק מאושר יחטא את הזרעים לאחר סיום ההפקה.

׳׳שיעור ׳הפגמים

.12

שיעור הפגמים בשדה הזרעים המוצע לאישור כאמור להלן בטור א׳

לא יעלה —
)(1

בשדה המיועד לגידול זרעי יסוד — על המפורט להלן

בטור בי:
) (2בשדה המיועד לגידול זרעים רשומים — על המפורט
להלן בטור ג׳!
) (3בשדה המיועד לגידול זרעים מאושרים — על המפורט
להלן בטור די.
טור א׳

התק! לזרעים

טור ב׳

טור ג׳

צמחים יוצאי דופן בשדה

אפם

אחד לדונם עד  10צמחים לדונם
לפני ביעוד הפגמים
עד  3צמחים לדונם
אחרי ביעוד הפגמים

צמחי מיניםיאחרים

אפס

עד  3צמחים לדונם
לפני ביעור הפגמים
עד צמח אחד לדונם
אחרי ביעור הפגמים

אחד לדונם

 .13התקן לזרעים יהיה כלהלן:
זרעי יסוד

נקית )מינימום(
זרעי זנים או מינים אחרים
זרעי עשבים שוטים)מקסימום(
חומד דומם )מכסימום(
נביטה )מינימום(
אגרה בעד
בדיקת שדה

טור ד׳

.14

)א(

—
אפס
—
—
—

זרעים
רשומים
ומאושרים

98%
אפס
0.25%
2%
85%

בעד הסכמה לשדה תשולם בעת הגשת הבקשה לפי תקנה 17

אגרה של  25אגורות לדונם.
)ב(

הוגשה בקשה כאמור והשדה לא נזרע או לא בוקר על פי בקשת

המגדל ,יוחזרו למגיש הבקשה  50%מאגדת הבקשה.
אגרה בעד
בדיקת צילום
רנטמ

.15

בעד בדיקת הזרעים בצילום רנטגן תשולם אגרה בסך  1.5לירות

לצילום.

קובץ התקנות  ,1194י״ט באלול תשכ״א«.8.1981 ,

אניח
•»י«י׳־ייי

) .16א( בעד אישור זרעים תשולם בעת אישור הזרעים אגרה בסך 10
לידות לטונה או לכל חלק ממנה.
)ב( המפיק חייב באגרה האמורה גם אם החליט לאחר גמר ההפקה
והבקודת למכור את הזרעים שלא בזרעים משובחים.״

"

ש ם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים)גידול זרעים משובחים ומכירתם()תיקון מם׳ ,(2
.3
תשכ׳יא—1961״.
משה דיין

י׳ באלול תשכ״א ) 22באוגוסט (1961

שר החקלאות

) ח ט ( 7 3 9 3

חוק כלי היריה ,תש״ט—1949
ת ק נ ו ת בדבר אגרות רשיון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לחוק כלי היריה ,תש״ט— , 1949ולאחר התייעצות עם
עזר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

אגרת רשיוז

בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ,תשולם אגרה בשיעור המפורט לצדו של
.1
סוג הרשית! האגרה תשולם על ידי המבקש לפני הוצאת הרשיון:
שיעור האגרה
בלירות

סוג הרשיוז

30

) (1לעשיית כלי יריד) .סעיף ) 2א( לחוק( —
) (2ליבוא או ליצוא של כלי יריה )סעיף )2ג( לחוק( —
)א( אם ניתן הרשית לעשיית עסק בכלי ידיה
בתוספת אחוז אחד למאה מערך כלי היריה העולה על 2500
לירות הראשונות.
)ב( במקרים אחרים חוץ מרשיון לכלי ידיה שנועד לשימוש
בתחרות קליעה ביךלאומית או בהםרטת סרט ראינוע —
) (1לרובה אויר ,לאקדח אויר ,לרובה או אקדח בעל קוטר
זעיר ) 0.22אינטש( — לכל כלי
) (2לכלי יריד .אחרים — לכל כלי
י
) (3לתחמושת — לכל משלוח עד  1000כדורים

4
6
3

) (3לעשיית עסק בכלי ידיה )סעיף  3לחוק(

30

) (4לנשיאת כלי יריד) .סעיף  4לחוק( או להחזקת כלי ידיה )סעיף
 5או  10לחוק( ,חוץ מרשיון כזה הניתן לאנשים הרשומים בתוספת
והמגישים בקשה לרשיון לא יאוחד מסוף חודש כסלו:
לכל כ ל י -
)א( אקדח או רובה אויר
)ב( אקדח או רובה בעל קוטר זעיר ) 0.22אינטש(
)ג( כלי יריה אחרים

2
2
4

1

2694

25

ס״ח  ,18תש״ט ,עם׳ .143
קובץ התקנות  ,1184י״ט באלולתשכ״א81.8.1861 ,

) (5לניהול מטווח קליעה )סעיף  7לחוק( —
)א( המוחזק על ידי גוף ציבורי מוכר על ידי שר הפנים
)ב( המוחזק על ידי אחרים
) (6לרכישת כלי ידיה או מכירתו)סעיף  6לחוק(
) (7לרכישה בארץ של תחמושת מאת בעל רשיון לפי סעיף  3לחוק
עבור כלים המוחזקים ברשיון לפי סעיפים  5,4או  10לחוק —
)א( לרובה או אקדח אויר — עד  1000כדורים
)ב( לרובה או אקדח בעל קוטר זעיר )— (0.22
עד  1200כדורים
)ג( לרובה או אקדח ציד — עד  600כדורים
)ד( לאקדח — עד  100כדורים
)ה( לכלי יריד ,אחרים — לכל  100כדורים או חלק מהם
.2

)א(

15
30
1

0.25
1
1
1
0.25

האגרה בעד חידוש רשיון תהיה כאמור בתקנה  1אם חודש הרשיון תוך שלושה

אגרות כעד
חידוש רשיון

.
חדשים מיום פקיעתו,
)ב( חודש הרשיון אחרי המועד האמור בתקנת משגה )א( ,תשולם לכל שנת רישוי
כפל האגרה שנקבעה בתקנה .1
)ג( הוראות תקנת משנה )ב( לא יחולו אם כלי היריה הופקד למשמרת כאמור
בסעיף  14לחוק תוך המועד האמור בתקנת משנה )א(.
תקנות כלי היריה )אגרות רשיון( ,תשי״ט— — 1959בטלות.
.3
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות כלי היריה )אגדות רשיון( ,תשכ״א—1961״.
.4
2

י
י׳׳" •
ג י ט

5

0

:תופפת
נציג דיפלומטי של מדינת חוץ אשר שוגר
לישראל ;

חבר הממשלה!
עובד המדינה — בשביל כלי ידיה שדרוש
לו למילוי תפקידו?
אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של
צבא־הגנה לישראל;
מטיילים להגנתם בטיולים <
אספן שאיננו סוחר בעתיקות — לגבי כלי
ידיה שייצורו קדם לשנת ! 1800
תיירים למטרת צייד לתקופה עד  10ימים!
תושב חוץ המשתתף בתחרות קליעה בין־
לאומית בישראל לתקופה עד  30יום!
ממונה על כפר לפי סעיף  9לחוק— .
לגבי כלי ידיה שנמסרו לידיו על ידי
צבאדהגנה לישראל ,משטרת ישראל,
רשות מקומית או ישוב.
חבר הכנסת;

גוף ציבורי מוכר על ידי שר הפנים אשר
מנהל מטווח קליעה ברשיון;

עובד אדמה או רועה בשביל כלי ידיה
שהם זקוקים להם למילוי תפקידיהם או
לעבודתם;

אדם המנהל להקות שחקנים — לשימוש
המשתתפים בהצגת תיאטרון ,אופרה או
בהסרטת סרט ראינוע•

כ״ח באב תשכ״א ) 10באוגוסט (1961
)חט (76714
2

הורים שכולים ,אלמנה וילדים של נספה
בשירות בצבא־הגנה לישראל — לגבי בלי
היריה הנמצאים בידיהם כמזכרת!
אדם אשר שירת בצבא־הגנה לישראל או
בארגון ההגנה — לגבי כלי ידיה שנמסר
לו על ידי צבא־הגנה לישראל כמזכרת;
בית נכות או מוסד לזכר חללי צבא־הגנה
לישראל או לארגון ההגנה — לגבי כלי
ידיה המוחזקים לזכרם או כמוצגים
היסטוריים ?

חיים משה שפירא
שד הפנים ..

ק״ת  ,886תשי״ט ,עט׳ .1074

קוב׳) 'התקנות  ,1194י״ט באלו? תשכ״א31.8.1001 ,

2695

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר ש ח י ט ת ב ק ר וצאן
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  15 ,5ר  3 8לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— 1957אני מצווה לאמוד:
במקום סעיף  3לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שחיטת בקר וצאן( ,תש״ך—
.1
) 1960להלן — הצו העיקרי( ,יבוא:
2

״אגרת היתר

בעד היתר לשחיטת ראש בקר תשולם אגרה בסך של — 3.לירות״.

.3

לראש בקר

אחרי סעיף  6לצו העיקרי יבוא:

.2

״בקר וצאז

6א .כדי להסיר ספק נאמד בזה במפורש ,שראש בקר וראש צאן כולל

<&5מבאז

גם ראש בקר או ראש צאן שיובא.״
לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שחיטת בקר וצאן(
.3
תשכ״א—1961״.
ה׳ באלול תשכ״א ) 17באוגוסט (1961
<חמ(741119
1

)תיקמ(׳

משה דיין
שד החקלאות

ם״ח  ,240תשי״ח ,עמי *.2

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו ב ד ב ר ה ת א ג ד ו ת ש ל נ א מ נ י ק ר ן ל ח י נ ו ך מ ק צ ו ע י לילדים יהודיים
ל ה נ צ ח ת ז כ ר ם ש ל פ ר י ץ ו ק ת ר י נ ה ברליין'
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צ ד ק ה  ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
1

2

שד החינוך והתרבות ,שר העבודה ,שד המשפטים וראש עידית ירושלים )להלן —
,1
הנאמנים( רשאים להיות תאגיד.
שם התאגיד יהיה ״קרן לחינוך מקצועי לילדים יהודיים להנצחת זכרם של פריץ
.2
וקתרינה ברלייך•
מטרת התאגיד היא הושטת עזרה לחינוך מקצועי לילדים יהודיים.

.6

הנאמנים חייבים למסור לממשלה דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישת
.4
הממשלה למסור לה גם ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד ,הנהלתו ופעולותיו.
לצו זה ייקרא ״.צו הקדשות לצרכי צדקה ) ק ת לחינוך מקצועי לילדים יהודיים
.5
להנצחת זכרם של פריץ וקתרינה ברליין( ,תשכ״א—1961״.
כ״ה בתמוז תשכ״א ) 9ביולי (1961
)חמ (78093
1
2
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פנחס רוזן
שר המשפטים

חוקי א״י ,כרר א׳ ,פרק י״ד ,עט׳ .107
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1

\

קובץ התקנות  ,1194י״ט באלול תשב״א31.8.1961 ,

צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״
)לפי דברי־המלך־במועצה על ארץ־ישראל(1947—1922 ,
הואיל ושטח קדקע של  25דונם ר 374מ״ד ,הידוע כחלקה  18בגוש  ,6579דשום
בלשכת רישום המקרקעין בפתח־תקוה בקרקע מםוג ״מירי״)להלן — הקרקע האמורה( t
והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מידי״ לסוג ״מולק״}
לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך במועצה על •ארז־
ישראל ,* 1947—1922 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטת והמשפט ,תש״ח—
 1948׳ כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום
המקרקעין בפתח־תקוה.
2

ד׳ באלול תשכ״א ) 16באוגוסט (1961
>
) ח מ 70131

פ נ חם •רוזן
שד המשפטים

״ ח1קי א״י ,ברו׳ ני ,עט׳  2738ו־65ז.2

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—960i
צו כ ד ב ר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״ י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקת דיני הקרקעות )המרת ״מתרופה״( ,תש״ך—
 ,* 1960אני מצווה כי שטח של  8623מטר מרובע׳ מתוך הקרקע הידועה בתור חלקה  2בגוש
 6156והרשומה בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מס׳  14778מיום 6
באוגוסט  ,1958פקרקע מסוג ״מתרופה״׳ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה
האמורה בהתאם לפך.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961
°
( 7 0 1 3

) ח ט

פנ חם דוז ן
שד המשפטים

ם״ח  ,316חש״ד ,עט׳ .92

1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—960i
צו כדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקת דיני הקרקעות )המרת ״מתדוכה״( ,תש״ך—
 /1960אני מצווה כי שטח של  472מטר מרובע ,הידוע בתור חלקה  5בגוש  6395והרשום
בלשכת רישום המקרקעין של פתח־תקוה לפי שטר מם׳  734מיום  17בפברואר  ,1933כקרקע
מסוג ״מתרוכה״ ,יומר לקרקע מסוג ״מירי״ ויירשם בלשכה האמורה בהתאם לכך.
ד׳ באלול תשכ״א ) 16באוגוסט (1961
m

) ח ט

1

m

פנחס רוזן
• שר המשפטים

ם״ח  516תש״ד ,עט׳ .92

קובץ התקנות  ,1194י״ט בא5ו 5ת׳!1כ״א81.8.1961 ,
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פקודת המסחר עם האויב1939 ,
יצו הקנייה מם׳ 669
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1) 9ב( לפקודת המסחר עכו האויב,
 , 1939הסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948שהועברו
אלי ובתוקף שאד םמכויותי אני מצווה לאמור:
2

ג

צו הקנייה מם׳  51מיום  27.12.1941שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1159מיום ,1.1,1942
.1
יבוטל במידה שהוא חל על חלק אחד מתוך ארבעה חלקים מרכושו של ישראל קופד
מצ׳רנוביץ )מם׳ סידורי  ,(20באשר החלק הנ״ל מגיע לליאון גרינברג לפי צו ירושה,
צו הקנייה מס׳  206מיום  2210,1945שפורסם בעתון הרשמי מס׳  1448מיום 1.11.1945׳
.2
יבוטל במידה שהוא חל על רכושה של אסתרה נימן מבדזין ורכושו של מאיר נימן מ ב ח י ן
)מספרים סידוריים ,(12,11
תחילתו של חוק עזר זה היא ביום א׳ באלול תשכ״א ) 13באוגוסט .(1961

.3

א׳ באלול תשכ״א ) 13באוגוסט (1961
°

) ח מ

יהודה קודט־שן
הממונה על רכוש האויב

( 7 2 0 1

1
2

ע״ר  ,1939תום׳ 1.מם׳  ,923עמ׳ .79
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1

מדוד לטזלבזון מקומי
חוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—1959
צו בדבר פטור מהיטל
בתוקף סמכותי לפי סעיף  24לחוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—
 /1959אני מצווה לאמור:

.1

בצו זה

י

—

״מלון״ — כולל פנסיון ,אכסניה ,מעון וכיוצא באלה ?
״בית אובל״ — כל מקום שמוכרים בו צרכי אוכל או משקאות לשם,אכילה או שתיה בו
במקום*
״מתארח״ — מי ששוהה במלון ומשלם בעד אכסון או בעד אוכל או משקה ,בין שהוא לן
במלון ובין שאינו לן בו ,וכן מי שמזמין אוכל או משקה בבית אוכל ואוכלו או שותהו
ב ו במקום *
״נכה״ — כמשמעותו בחוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט—] 1959נוסח משולב[
1
2

2698

ם״ת  ,291תשי׳׳ט ,עט׳ .215
ס״ח  ,295תש י ״ט ,עמ׳ .276

קובץ התקנות  , 1194י ״ ט באלול תשכ״א81.8.1861 ,

אלה יהיו פטורים מהוראות החוק ומהוראות חוקי העזר שניתנו על פיו ,בעד אכסון
.2
ואוכל —

פטור

) (1נכה המתארח על חשבון המדינה על פי אישור בכתב מאת האגף ליישוב
החיילים ושיקומם שבמשרד הבטחון או מאת כל מחלקה ממשלתית אחרת
המטפלת בשיקום חיילים — בתקופה שצויינה באישור 5
) (2אדם המתארח על חשבון מוסדות לטיפול בעולים נחשלים )מלב״ן( על
פי אישור בכתב מאת אותם המוסדות — בתקופה שצויינה באישור!
) (3אדם המתארח על חשבון לשכת ס ע ד של רשות מקומית כאמור בחוק
שירותי הסעד ,תשי״ח— , 1958על פי אישור בכתב מאת אותה הלשכה.
3

.3

צו העיריות )פטור מהיטל לצדכי סעד( ,תשי״ב— — * 1952בטל.

.4

לצו זה ייקרא ״צו הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( )פטור( ,תשכ״א—1961״.

כ ״ ט ב א ב תשכ״א ) 11באוגוסט (1961
) ח ט

3

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

( 7 6 5 2 0 1

4

ב י ט ו 5

פ״ח ,249תש י׳׳ח ,עט׳ .103
ק״ת  ,254תש י״ב ,עט׳ .654

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית ב ת ר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  1941והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—!958

.1

,

י

ב

3

פ

ר

ט

^ _

,

w

) (1בישוב בית־אלעזרי ,במקום הגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ יבוא:
״הגושים 3572 :עד  3806 ,3597 ,3592 ,3586 ,3581עד  3823 ,3821 ,3811עד 3825
.
בשלמותם!
 3800פרט לחלקי חלקות  66 ,1עד  74 ,72הנמצאים מזרחית לכביש אזור
התעשיה בכפר־עקרון»
 3570פרט לחלקות  1עד 13״ ן
) (2שם הישוב ״כפד־עקרון״ והגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳ — יימחקו?
) (3בסופו יבוא:

תיקו! פרט <0
בתוספת

החלקות 62 ,40 :עד  69וחלקי חלקות  70עד  85 ,84 ,83 ,81 ,79 ,77 ,75 ,73בגוש
 3797הנמצאים מזרחה לכביש אזור התעשיה בכפד־עקרון הגובל בחלקות
אלה וחלק מחלקה ) 1כביש(״.
.2
1961״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )ברנד ,תיקון( ,תשכ״א—

כ ״ ט ב א ב תשכ״א ) 11באוגוסט (1961
w

8 0 0 1

(

חיים משה

השם

שפירא

שד הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,11.54עמ׳ .110
י עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ; 1256ק״ת  ,823תשי״ח ,עמי  ¡ 1898ק״ת  ,1008תש״ר ,עמ׳ .1072

1

3
;

 .סוגיו התקנות  ,1194י׳׳ט גאלו? תשכ״א81.8.1901 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה האזורית נעמן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

""*יי

פ י ט

)לט( בתוספת

יי׳

8פ

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

.1

3

,

בישוב כפר מםריק ,במקום הגושים המפורטים לצדו בטור ב׳ יבוא:
״הגושים 10438 ,10416 ,10414 ,10411 :עד  18067 ,18063 ,18062 ,10441עד ,18074
 18076עד  18572,18571 ,18569,18082בשלמותם! ואותו חלק מגוש 10413
המסומן במפה באות ״ד״.״
.2
1961״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )נעמן ,תיקון( ,תשכ״א—

חיים משה שפירא
שד הפנים

נתאשר.
כ״ט באב תשכ״א ) 11באוגוסט (1961
)ד1מ (8001
ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119

1
2

עייר תש״ח ,תוס׳ א׳ מם׳  ,2עטי .1

ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ; 1256ק״ת  ,871תשי״ט ,עט׳ .764

3

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית כפר־עקרון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  1941והסעיפים ) 14א(
ד  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמוד:
2

הוספת פרט »־(

בתוספת לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953אחרי פרט )ג( יבוא:
״)ד( המועצה המקומית כפר־עקדון.
תאריך הקמתה :כ״ט באב תשכ״א ) 11באוגוסט •(1961
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קדקע )ועד בכלל(:

.1

3

הגושים:

1
2
3

2700

 3813,3801עד  3827 ,3815עד  3830בשלמותם.
החלק הדרומי של גוש  3796הנמצא דרומית לחלקה ) 38דדך( וכולל
את הדרך.
• — 3797פרט לחלקות  2עד  ,7,6 ,4וחלק מחלקה ) 9דרך(! חלקות
 62 ,40ע ד  69וחלקי חלקות  70ע ד 75 ,73׳ 79 ,77׳ 85 ,84 ,83 ,81
הנמצאים מזרחה לכביש אזור התעשיה בכפר־עקרון הגובל בחלקות
אלו וחלק מחלקה ) 1כביש(.

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,369תשי״ג ,עמ׳ .1174
:קוב׳) התקנות  ,1194י״ט באלול תשכ״א31.8.1961 ,

החלקות:

חלקי חלקות  66 ,1עד  74 ,72בגוש  3800הנמצאים מזרחית לכביש
אזור התעשיה בכפר־עקרוו,׳
 30,4עד  36 ,32עד  ,53 ,52 ,50חלק מחלקה ) 29דרך( הגובל בחלקות
 41 ,4עד  50ד ,53חלקה ) 28דרך( פ ר ט לחלק הנמצא מזרחית
לחלקה  21בגוש  32 ,30 ,21 <3802עד  35וחלקי חלקות ,22
 24עד  31 ,29הנמצאים מערבה לקו מהפינה המזרחית דרומית של
חלקה  21עד הנקודה הצפונית מערבית של חלקה  37וחלק נןחלקה
) 66דרך( הגובל בחלקות  32ע ד  35בגוש  <3805מחצית הגוש 3820
דרומית לחלקות 13׳  82כולל חלקה  13וחלקי חלקות  67 ,1הנמצאים
בחלק הדרומי של הגוש?  1ע ד 7׳  9עד  12וחלק מחלקה ) 8דרך(
הגובל בחלקות  10עד  12בגוש .3822״

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מם׳  ,(7תשכ״א—1961״.

.2

ב״ט באב תשכ״א ) 11באוגוסט (1961
)ווט (8031

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר המועצה המקומית ג׳ת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,והסעיפים ) 14א(
ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

במקום פרט )כז( לתוספת לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953יבוא:

,1

3

״

) כ ז ( המועצה המקומית ג׳ת!

החלפת פיט

)מ( בתוספת

תאריך הקמתה :ד׳ בטבת תשי״ט ) 15בדצמבר 5 (1958
תחום המועצה :השטח המסומן בקו כחול במפה הערוכה בקנה מיהי.
 1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ט באב תשכ״א ) 11באוגוסט
 (1961ושהעתקים ממנה הופקדו במשרד הפנים ובמשרד הממונה על מחוז
חיפה.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )תיקון מס׳  ,(8תשכ״א—1961״.

.2

כ״ט באב תשכ״א ) 11באוגוסט (1961
<חט •(8081

1
2
3

השם

חיים משה שפירא
שר הפנים

ע״ר  ,1941תום׳  1טם׳  ,1154עט׳».11
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ טס׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת  ,369תשי״נ ,עט׳  ; 1174ק״ת  ,856תשי״ט ,עמ׳ .522

שוביו התקנות  ,1194י׳׳ט באלול תשכ״א81.8.1961 ,

,701

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לגבעתיים בדבר,הדברת טוואי התהלוכה של האורן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עידית
גבעתיים חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסימ 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!
״העיריה״ — עידית גבעתיים <
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בבל אופן אחד ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום העידיה ,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.

חובה ?הדביר
טוואי התהלוכה
של האורז

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

הוראות להדברת
טוואי התהלוכה
של האור!

)א( ראש העיריה דשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד 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 ירי
העיריה

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 הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות ראש
העירית

)א( ראש העיריה 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 העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

מטירת 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 הערוד אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו ,הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתוניס
הנפוצים בתחום העיריה.
1

270:

עייר  ,1934תוט׳  1טסי  ,414עמי .1
קובץ התקנות . ,1194י״טבאלו? תשכ׳׳א31.8.1961 ,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו—קנם  150לירות ,ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי ••סעיף  4והיתד .העבידה נמשכת,
דינו י  -קנם נוסף שתי לירות לכל יום• שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העידיה ,או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעתיים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(׳
.8
תשכ״א—1961״.

״׳

נתאשד.
כ׳ בתמוז תשכ״א ) 10ביולי (1961

08

ש .ב ן ־ צ ב י
'ראש עירית גבעתיים

)חט (7650101

ח י י ם משה ׳שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
היק עזר לחדרה בדבר הדברת זבוב ים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית חדרה
חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה—

.1

הגירוי!

״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״ — עידית חדרה)
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית t
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העידיה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״הדברת זבוב ים התיכון״ — דיסוים נגד זבוב ים התיכון.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

.2

חובה ?הדביר
זבוב ימ התיכו!

)א( ראש העיריה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
1,
1,
 2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות
ן ז נ ח ו צ ו ת

ש ם

ב

ך

׳
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ן

ן
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א

ם

פ ד ט י מ

הוראות ?הדברת
זבוביםהתיכו!

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.
1

ע״ד  ,1934תוס׳  1טפ׳  ,414עט׳ .1

קובץ התקנות  ,1194י״ט בא5ו? תשכ״א31.8.1961 ,

2703

הדברה ע 5ידי
העיריה

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

סמכות ראש
העיריה

)א( ראש העיריה 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 העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

ססירת הודעות

ענשים

השם

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 הערוד או 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 חעיריה.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם עבד על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והעיריה 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 דאש העיריה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדדה )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״. .

.8

י .ו י ד ר ק ר
ראש עירית חדרה

נתאשר.
כ״ו בתמוז תשכ״א ) 10ביולי (1961
)ח» (7850100

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק עזר ל נ ה ר י ה ב ד ב ר מ ו ד ע ו ת ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית
ג

נהריה חוק עזר זה:
הגירות

בחוק עזר זה —
.1
״העיריוד — עירית נהריה <
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב ו
״פרסום״ — הודעת ד ב ר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דדך הדבקה ,הצגה או
הפצה או במסירת תכנו דרך הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור או הקלטה או כיוצא
באלה <
״מודעה״ — הודעה שפורסמה ו
״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ?
1

704נ

ע״ד  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עט׳ •1
קובץ התקנות  ,1194י״ט גאלו 5תשב״א81.8.1961 ,

״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או במקום עסק;
״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי העיריה לשם ,הדבקת מודעות או מקום אחר
שייחדה העיריה למטרה זו.
)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ,ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
.2
,
1,
,
להציג שלט בתחום העיריה ,אלא לפי רשיון מאת ר א
ואלא אם המודעה או השלט —
) (1כתובים עברית ,או
) (2כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
שלישים משטח המודעה או השלט ,ואת חלקו העליון ,והאותיות העבריות
 : .גדולות מהלועזיות.
)ב( ראש העידיה ר ש א י 
)  (1להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה!
) (2לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.
)ג( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
הודאות חוק עזר זה או כל דין אחר.
)ד( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
)ה( כל מפרסם מודעה ימציא לראש העיריה ,לפי דרישתו ,חמישה העתקים ללא
תשלום.
ש

ד

ע י ד י ה

ו

ב

ת

ה

א

ם

ןןנאי

ה ד ש

ן ן ׳

מודעה ושלט
טעונים רשיוז

)ו( מודעה המתפרסמת ד ר ו הד^קה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
בתוספת הראשונה.
)ז( תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן הרשיץ.
.3

)א(
)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

.4

הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
) (1מודעות ושלטים של הממשלה ,של בתי המשפט או של העיריה;
) (2מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות $
) (3שלט המוצג על דלת הכניסה לדידה.

אגרות

ראש העיריה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
אגרת מודעה תשולם על ידי מפדםם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
ראש העידיה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה.

תחולה

2

לא יסיר אדם מודעה ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש׳ לא יקלקל ולא
.5
ילכלך מודעה ,שלט או לוח מודעות.
.6

שטיות מודעות

)א(

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרביפ,

דרכי פרסום

)ב(

לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס ,כלי רכב או בעלי חיים.

״" " "

)א( לא יפרסם אדם מודעה אלא אס צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל
.7
בית הדפום שבו הודפסה המודעה.

11

ב ע

ל

1

מסירת פרטיט

)ב( לדרישת ראש העיריה חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה המודעה למסור את
שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.
חומי א״י ,כרד ב׳ ,פר? קט״ז ,עט׳ .1191
שובץ התקנות  ,1194י״ט באלול תשב״א81.8.1961 ,

05מ

סמכויות יאש
העוריוז י• י

פ ר ם ו ם

מודעות

\ענשי°

ביטי?
יי׳"

0

^ י
9

י

ח

)א( ראש העיריה דשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או הציג שלט ללא רשיון
.8
,
,
<
•או בניגוד לתנאי הרשיון ,להסיר א ת המודעה או את השלט.
)ב( לא מילא אדם אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן )א( ,דשאי ראש
העיריה.להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ,ולגבות את הוצאות ההסרה
או ההריסה מאותו אדם.
)ג( ראה ראש העיריה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין ,רשאי הוא להורות לפי
סעיף ק ט ן ) ב ( ללא מסירת דרישה בכתב.
)א( לא יפרסם אדם — חוץ מהעיריה — מודעה על לוח מודעות.
.9
י,
.
!
)ב( העידיד• תפרסם מודעה על לוח מודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה לה
אגרה בשיעור הקבוע בתוספת השניה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנס חמש, ,מאות לידות ,ואם היתד,
.10
העבידה נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לידות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי
שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העידית• או אחרי הרשעתו בדין.
.11

חוק עזר לנהדיה )מודעות ושלטים( ,תשט״ו— — 1955בטל.

.12

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנהדיה )מודעות ושלטים( ,תשכ״א—1961״.

3

ת ו פ פ ת ראשונה
)סעיף  ) 2ו ( (

מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח מודעות
אורד בס״מ
מודעה
מודעה
מודעה
מודעה

93
46
46
23

גדולה
בינונית
קטנה
זעירה

רוחב בס״מ
62
62
31
31

ת ו פ פ ת שניה
)סעיפים ) 3א( ו ־  ) 9ב ( (
שיעור האברה
בלירות
 .1מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
שבת עד יום ששי )ועד בכלל( או לחלק משבוע — לכל מודעה

1.50

סרט פרסום בקולנוע — לכל  50מטר רץ או חלק מהם — לכל סרט

3.00

.2

 .3מודעה המתפרסמת דרך הארה על ידי חשמל ,זרחן או כל אמצעי
,אחר ,וכל פרסום בצורת תבנית ראווה — לכל מטר אורך או —
.4

3

2706

אם הרוחב גדול יותר — לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה

3,50

מודעה :בתוך רכב ציבורי — לכל  100ס״מ מרובעים או חלק
מהם — לכל חודש או חלק ממנו ..

0.15

ק״ת  ,495תשט׳׳ו ,עמ׳ .382
קובץ התקנות  ,1194י״ט באלול תשכ׳׳א81.8.1961 ,

.י

.5

׳צ יעו ר האנרה
בלירות

מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח מודעות או במקוט אחד —
מודעה גדולה —
3.20
1.40
4.00
0.80

עד שלושה ימים
לכל יום נוסף
וכן בעד הדבקה — עד  50טפסים
מעל ל־ 50טפסים — לכל טופס
מודעה בינונית — עד שלושה ימים
לכל יום נופף
וכן בעד הדבקה — עד  50טפסים
מעל ל־ 50טפסים — לכל טופס
מודעה קטנה —• עד שלושה ימים
ף
^
י ן ם

נ ו ם

1.90
0-65
3.00
0.70
1>40
0.45

־

וכן בעד הדבקה — עד  50טפסים
מעל ל־ 50טפסים — לכל טופס

2.50
0.60

מודעה זעירה — עד שלושה ימים
לכל יום נוסף
וכן בעד הדבקה — עד  50טפסים
מעל ל־ 50טפסים — לכל טופס

0.90
0.30
2.00
0.60

.6

מודעה על לוח מודעות לשימוש בלעדי לתקופה מטויימת — לכל
חודש או חלק ממנו — לכל מטר מרובע

8.00

.7

שלט המותקן מעל לעסק ששטחו במטרים מרובעים )ועד ב כ ל ל ( —
עד 1
למעלה מ־ 1עד 2
למעלה מ־ 2עד 3
למעלה מ־ 3עד 4
למעלה מ־ — 4לכל מטר מרובע או חלק ממנו

2.00
4.00
6.00
8.00
00י3

.8

שלט המותקן מעל למקום ציבורי בתחום העיריה מחוץ לשטח
התפוס על ידי העסק — לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה

50.00

 .9שלט המותקן מעל כלי שטח אחר ,באולם שעשועים ,מגרש ספורט
ושעשועים או על גבי בנין שאינו קשור עם העסק — לכל מטר
מרובע או חלק ממנו — לשנה

20.00

נתאשר.
כ״ח בםיון תשכ״א ) 12ביוני (1961
<חט (841200

חיים משה שפירא
שר הפנים

קובץ התקנות  ,1194י״ט באלו? תשכ״א31.8.1961 ,

ג ר ש ו ן טץ
ראש עירית נהריה

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לרמת־גן בדבר הוצאת אשפה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית רמת־
גן חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן ,חצר מקורה או חלק מהם ,לרבות הקרקע שמשתמשים בה או ,
שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחר ,ולמעט בית מלאכה או אורווה ז
״בית מלאכה״ — בית חרושת ,מוסך וכל עסק סיטוני או מחסן סיטוני,
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמחזיקים בו סוסים ,חמורים׳
פרדים.או בהמות אחרות ומשתמשים בו יחד :עם אורווה ז
״נכסים״ — בנין ,בית מלאכה ואורווה ו
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ,עלים ,אפר׳ פירות
או:ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופסאות׳ פחים ,סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום
לכלוך או אי נקיון ,למעט זבל ,פסולת והמרי בנין;
״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה %
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה ולא זבל(
״חמדי בנין״ — לרבות החמרים שמשתמשים בהם לבנין ,תיקונו ,שינוייו ,הגדלתו או
הריסתו של הבנין ,או בקשר עם אותן העבודות)
״בעל״ — לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא כוח ,כסוכן או נאמן ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה
ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או בכל אופן אחר׳ למעט אדם הגר בבית
מלון או בפנסיון»
״עיריה״ — עירית רמת־גן»
״מועצה״ — מועצת העירית!
,,ראש העיריה״ — לרבות כל אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ?
״המפקח״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח .וכן אדם שהמפקח העביר אליו.
בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן,

; י י י ת

1

כ  5י

א ש  3ה

כלי סיבו?

)א( בעל בנין חייב להתקין בו או בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
.2
לצורה ,גודל ,חומד ,מספד ,מקום ושאר תנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם במצב
תקין ולנקותם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי האשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה•
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל ,פסולת או המרי בנין.
)א( המחזיק באורווה או בית מלאכ:ה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת
.3
לפי הודאות המפקח בנוגע לצורה ,גודל ,חומר ,מספד ,מקום ושאר תנאים שיקבע המפקח,
וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישת המפקח
ובתוך הזמן שיקבע.
ג

2708

ע״*  ,1934.תוס׳  1מס׳  ,414עמ׳' .1
4

:קו3ץ וזתיןנות

י״גן

,

 ?,3x151194ת׳^ב״א31.9.1961 ,

( ל א י ש י ם א ד & זבל או :פםולו'1אלאי'לתוף&.י ?ףגולk1.wkft.upjrtולא י ישיט/
)ב'.
ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לכלי הקיבול.
;

)ג( לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמרי בנין.
לא יוביל אדם ,פרט למפקח׳ ולא יעביר אשפה ,.זבל או פסולת מנכס לכל מקום אחל
.4
אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.
.5

)א(

ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתתו ,לבטלו .,ולהתלותו

העביה אשפה
מת! היתר

או לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב( בכל
)>1
)(2
)(3
)(4

היתד שניתן לפי סעיף  4ייקבעו —
השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת 5
המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה ,זבל או פסולת *
דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם!
תקופת ההיתר.

׳

בעד מתן היתר לפי סעיף  4ישלם מבקש ההיתר לקופת העיריה אגרה בשיעור של
.6
 5לירות לשנה.

אנרתהיתר'

)א( כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל נכס כךי
.7
לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.

רשות כניסה

:

)ב( בעל נכס ,או המחזיק בו ,יאפשר לפועלי המועצה לגשת על נקלה לכלי האשפה
או לכלי קיבול כדי לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או פסולת ללא הפרעה.
)א(
.8
 _ :־
עזר זה.

המפקח רשאי להיכנס לכל נכס על מ נ ת לבדוק אם נתקיימו הוראות ךןףק

=מלו י י ת
המפקח

)ב( לא מילא בעל נכס או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים  2או ,3
רשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל ,או מאותו מחזיק.
מסירת הודעה לפי חוק; עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי אדם שאלין י
.9
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 הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקם מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.
א

ה

מ ב ו ו נ ת

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה או על תנאי מתנאי ה ה י ף א
.10
חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ואם עבד על הוראות הסעיפים  2או  3והמפקח לא
השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  8והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  20לירות לכל
:.׳ יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי
הרשעתו בדין.
ת

.11

ש

ר

נ י ת ן

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־גן)הוצאת־אשפה( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכי׳א ) 23ביוני (1961
)תמ (89702

מסירת הודעות.

ענשים

•
השם

אברהם קדיניצי
ראש עירית רמודגן
־

חיים משה שפירא
שד הפנים
קונ׳ז התקנות  ,1194י׳יש גא?ו 5תשנ״י(31.8.1961 ,

¡709

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לגליל־העליון ב ד ב ר פ י ק ו ח ע ל כ ל ב י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
האזורית הגליל־העליון חוק עזר זה:
חנדוות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו !
״לוחית־מםפר״ — לוחיודמספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה !
״רשיון״ —.רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה

(

״המועצה״ — המועצה האזורית הגליל־העליון;•
״.ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.
חובת רשיון
ולוחית־מספר

)א( לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת המועצה
.2
ועל צווארו לוחית־מספד.
)ב( אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו ,וכן תושב המועצה
המחזיק כלב לפיקוח זמני ,לא יהיה חייב ברשיון ובלוחית־מםפד ,ובלבד שתקופת ההחזקה
לא תעלה על חמישה עשר יום.

נקשת
רשיון ותקפו

)א( אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך .אישרה המועצה את בקשתו,
.3
תתן לו ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה בסעיף  ,4רשיון ולוחית־מספר.
)ב( המועצה תנהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו רשיון,
וכל בעל כלב ימציא למועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתה.
)ג( רשיון שניתן לפי חוק עזר זה ,יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו.

אגרות

)א( ראש המועצה יגבה אגרה של שתי לידות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50
.4
אגורות בעד כל לוחיודמםפר.
)ב( המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים.
עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

סירוב ליתו
רשיון וביטולו

)א(

.5

המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון ,או לבטל רשיון שניתן ,במקרים אלד:,
)(1

הכלב הוא בעל מזג פראי!

)(2

הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור !

)(3

הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!

) (4בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
לפקודת החוק הפלילי׳  , 1936או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות
הציבור!
2

) (5הכלב.לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון(,
תשט״ז—•. 1955
3

1
2
8
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ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1936תום׳  1מס׳  ,652עט׳ .263
ק״ת  ,568תשט״ז ,עט׳ .242
קובץ חחקנות  ,1194י״ט ׳.באלול תשכ״א31.8.1961 ,

)ב(
סעיף .4
.6

המועצה שביטלה רשיון לפי סעיף זה לא תחזיר את האגרה ששולמה לפי

בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון׳ או שהרשיון שניתן לו בוטל ,ימסןף

)א(

ת ו ך

ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.
)ב(

כ?ב שסירבו
ד» יודא\
ח

היה הסירוב למתן הרשיון או י ל ו
ב

ט ו

ע

ל

י ס ו ד

ןן

מ ק ר י ם

ף

ש ב ם ע י

5

)

א

(

)

1

(

א ן

שביט? הרשיון

) ,(2לא יושמד הכלב ,לאחד שנמסר למאורות המועצה ,אלא אם שופט שלום נתן צו על כך
לפי סעיף  5לפקודת הכלבת. 1934 ,
4

)ג( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקדים שבסעיף ) 5א( )(4) ,(3
א ו )  ( 5ובעליו הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות המועצה
על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב ,לא יושמד הכלב ,אלא׳ אם
בית המשפט י ח ל י ט ע ל  ,כ ך  ,כתנאי.שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של,עשרים
ואחד יום שלפני זמן החלטת בית המשפט ,סכום שהוא כפולת  20אגודות בעשרים ואחד.
1

לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ,ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
.7
אלא אם הכלב קשוד היטב ומחסום על פיו.
)א( כלב שאיו עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מםפר או המוחזק שלא בהתאם
.8
1,
,
לסעיף  ,7יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות
ה מ ו ע צ ד ״

.

י

ו א ם

א

א

פ

ש

ר

ת פ ס ו

,

רעאי הוא להשמידו.
)ב( כלב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן )א( לא יושמד אלא אם לא
יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחדי שנמסר .המועצה רשאית להאריך את
התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.

החזקת בלב

תפיסת כלב
שאי! עליו
רשיון ,מעצרו

והשמדתו

)ג( כלב שנתפס לפי סעיף ק ט ן ) א ( לא יוכל בעליו לקבלו חזרה׳ אלא לאחר שימציא
עליו רשיון תור תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה  20אגורות לכל יום
מימי החזקתו.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות׳ ואם היתד .העבירה
.9
נמשכת ,דינו — קנס נוסף  2לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגליל־העליון )פיקוח על כלבים( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961

ענשיט

השם

מאיר רוז נבל ו ם
ממלא מקום ראש המועצה האזורית הגליל־העליון

)חמ (81666

^:

,חיים משה שפירא
שר הפנים

* ע״ר  ,1934תוס׳  1מם׳  ,481עט׳ .242

קובץ התקנות  ,1194י״ט באלול תשכ״א31.&1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות 1941
חוק עזר לזבולון בדבר צעצועים מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית זבולון חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה—
.1
״אפוטרופוס״ — אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו?
״המועצה״ — המועצה האזורית זבולון ז
״ילד״ — מי שלא מלאו לו  18שנה»
״פקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה!
״צעצוע מסוכך — כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אויר מסוכן ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.

ייצור צעצועים
מסובנים
ומכיותם

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

הפע?ת צעצועים
מפוכנים

 .3לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא על פי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
ההיתר.

בק׳5יה 5מת1
היתר

.4

בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש,

מתו היתר
ותנאיו

.5

ראש המועצה רשאי לתת היתר ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו.

פקיעת היתר

.6

היתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.

אגרות היתר

.7

בעד מתן היתד תשולם למועצה אגדה בסך שלוש לירות.

חובת אפוטרופוס

 .8לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם
לתנאי ההיתר.

סמכויות כניסה
ובקורת

) .9א( פקח רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל מקום ולעשות בל מעשה הדרוש לו,
כדי לבדד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

ענשיפ

 .10העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לידות׳ ובמקרה של עבירה
נמשכת — קנם נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי הרשעתו בדין או
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

השם

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

.11

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חט (825101

יעקב מרקמו
ראש המועצה האזורית זבולון

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119

קונץ מחקןות  ,1#4י״ט בא?י? ת»?״א81.8.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
• ,

׳•  -י י •׳ חוק עזר לחו?,־חכרמל בדבר מודעות ושלטים
,

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מהקינה המועצה
האזורית חוף־הכרמל חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית חוף־הכרמל ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדנו שהוסמך על ידיו בכתב \
״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה או הצגה או
הפצה או במסירת תכנו דרך הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידוד או הקלטה או כיוצא
באלה ז
״מודעה״ — הודעה שפורסמה ז
״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל
צירוף של אלה ז
״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או במקום עסק ז
״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחד
שייחדה המועצה למטרה זו,
)א(

.2
ל ,
ד

צ י ג

ש

הגויות

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ,ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או

מודעה ומ?ם

ן

טעונים ושיו

ל

ט

ב

ת

ח

ו

פ

ד

,

מ ו ע צ ה ׳

א

1,

א

ד ש י ו ן

מ

א

ת

ר

א

ש

ה

מ

ן

ע

צ

ה

ן ב ן ן ת א ט

ה

י

ש

י

ו

ואלא אם המודעה אד השלט —
) (1כתובים עברית! או
) (2כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה
אותיות הלועזיות.
:
)ב( ראש המועצה דשאי —
) (1להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה»
) (2לסרב ל ת ת רשיון.
)ג( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.
)ד( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
)ה( כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו ,חמישה העתקים ללא
תשלום.
)ו( מודעה המתפדםמת דדך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
בתוספת הראשונה.
)ז( תקפו שהרשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.
)א( ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
)ב( אגרת מודעה תשולם על ידי מפדסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
)ג( אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
)ד( אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרס להצגתו.
)ה( ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה; כולה או מקצתה.

.3

1

קובי) התקנות

א ג

יי

ח

ע״ו  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .119

•  9 4ג נ  ,י״ט כא5ו 5ת׳!(כ׳ז«W81.8.1 ,
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.4

הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
) (1מודעות ושלטים של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה t
)(2
)(3

מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות »
שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.
2

לא יסיר אדם ,לא יקרע׳ לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא ילכלך
.5
י מודעה ,שלט או לוח מודעות.
דרבי פרטים
אטווות

.6

מטירת פדטיט

)א( לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
.7
בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.
)ב( לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפום ,שבו הודפסה המודעה ,למסור את
שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

םמכזמת ראש
המועצה

)א( ראש המועצה דשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
.8
רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון ,לחסיד את המודעה או את השלט.
)ב( לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( ,רשאי ראש
המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ,ולגבות את הוצאות ההסרה
או ההריסה מאותו אדם.
)ג( ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין ,רשאי הוא להורות
בהתאם לסעיף ק ט ן ) ב ( ללא מסירת דרישה כאמור.

פוסוטעל לוח
מודעות

)א( לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.
.9
)ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
לה אגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם היתד.
.10
העבידה נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השפ

)א(
)ב(

.11

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהים עלולים להיות מפגע לרבים.
לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל כלי טיס ,כלי רכב או בעלי חיים.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחוף־הכרמל )מודעות ושלטים( ,תשכ״א—1961״.
הנוטפת ר א ש ו נ ה
)סעיף  ) 2ו ( (

מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה כלוח מודעות
אורו בט״מ

מודעה
מודעה
מודעה
מודעה
2
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גדולה
בינונית
קטנה
זעירה

93
46
46
23

רוחב בס״ט

62
62
31
31

חוקי א״י ,כ ו ו בי ,פרה קט״ז ,עמ׳ .1191
קובץ התקנות  ,1194י״ט באלו? תשכ״א31.8.1961 ,

 :,ת ו פ פ ת ש נ י ה
)סעיפים ) 3א( ו־ ) 9כ ( (
.1
.2
.3

.4

.5

מודעה המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע
ממוצאי שבת עד יום ששי )ועד בכלל( או לחלק משבוע
מודעה המתפרסמת דדך הארה ,צביעה׳ חריטה או כתיבה —
לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל  100ס״מ מרובעים
מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או במקום
אחר — לכל שלושה ימים —
) (1מודעה גדולה
לכל יום נוסף
) (2מודעה בינונית
לכל יום נוסף
) (3מודעה קטנה
לכל יום נוסף
) (4מודעה זעירה
לכל יום נוסף
) (1שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק כששטח
השלט במטרים מרובעים )ועד בכלל( — לשנה —
עד 1
למעלה מ־ 1עד 2
למעלה מ־ 2עד 3
למעלה מ־ 3עד 4
למעלה מ* — 4לכל מטר מרובע או חלק ממנו
) (2לכל שלט נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפסקה ).(1
שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק —
לכל מטר מרובע או חלק ממנו — לשנה

נתאשר.
כ״ח בםיון תשכ״א ) 12ביוני (1961

שיעור מאגרה
י י י-
ב ? ,

ת

—1.
0.05

3.50
1.20
250
0.85
1.20
0.40
0.75
0.25

—2.
—4.
—6
—8
—3

—25

ג .פ י ל י פ ס
ראש המועצה האזורית חוף־הכרמל

)חט (827302

ח י י ם מש ה ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לטירת־הכרמל בדבר החזקת יונים ועופות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ?-1941 ,מתקינה המועצה
המקומית טירת־הכרמל חוק עזר זה,:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית טירת־הכרמל!

הגדרות

״המפקח״ — מפקח במחלקת התברואה של המועצה לרבות אדם שהמפקח העביר אליו את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ז
1

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התמנות  ,1194י׳׳ט בא?ו 5תשכ״א31.8.1961 ,

2715

,,ראש המועצה״ — לרבות אדפ שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן!
״עופות״ — לרבות תרנגולים ,ברווזים ,אווזים ,תרנגולי הודו וכיוצא באלה•
ההוקת עופות או
יונים
מתן רשיון

לא יחזיק אדם בתחום המועצה עופות או יונים חיים שלא לצורך שחיטה תכופה ,אלא
.2
עופות בלול ויונים בשובך ,ולפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)א(
.3
)ב(
ותיאור מלא
)ג(
)ד(
)ה(

ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ,לחדשו וכן לסרב לתתו או.לחדשו•
בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש למועצה בכתב ויצורפו אליה תרשים
של המקום המיועד להחזקת העופות או היונים.
תקפו של רשיון יפקע ביום  31בדצמבר של השנה שבה ניתן:או חודש.
בעד כל רשיון תשולם אגרה של שתי לירות.
בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש ימים לפני פקיעתו.

ראש המועצה רשאי לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שיקבע אם בעל הרשיון —

ביטול רשיון

.4

דרישה לתקן
או לנקות

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת המחזיק עופות או יונים
.5
לתקן את הלול או את השובך בו הם מוחזקים או לנקותו תוך התקופה׳ באופן ולפי התנאים
והפרטים שנקבעו בהודעה.
)ב( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( לא מילא המחזיק כאמור אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א(,
רשאית המועצה לבצע א ת העבודה ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאותו מחזיק.

) (1מסרב או מתרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה$
) (2מונע את המפקח מלבקר במקום ב ו מוחזקים עופות או יונים»
) (3מפר או אינו ממלא אחרי הודאה של ראש המועצה או של המפקח,
הנוגעת להחזקה תקינה של לול העופות או שובך היונים ולנקיון בהם.

סמכויות הטפקח

)א( המפקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום שבתחום המועצה כדי לברר
.6
אס נתמלאו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(•

טסירת הודעה

ענשים
השט

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
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 מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או,נתפרסמה באחד העתונים
הנפוצים בתחום המועצה.

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשרים לידות.

,9
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לטידת־הכדמל )החזקת יונים ועופות( ,תשכ״א-

נתאשר.
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961

לניאדו
עזרא
ראש המועצה המקומית טירת־הכרמל

)חמ (829113

חיים משה שפירא
שר הפנים
2716

קובץ התקנות  ,1194י״ט באלו? תשב״א31.8.1961 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ליואב ב ד ב ר ה ר י ס ת מ ב נ י ם מ ס ו ב נ י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינד .המועצה
האזורית יואב חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,ביטון ,טיט ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחד ,לרבות יסוד ,קיר,
גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה וכן חלק מבניך או דבר המחובר אליו,
סוללת עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור
כל אדמה או שטח ן
״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל ,הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן
הכנסה׳ בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין
שאיננו הבעל הרשום!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר t
״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס וכל אדם שהמהנדם העביר לו בכתב
את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ז
״המועצה״ — המועצה האזורית יואב!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
יזה ,כולן או מקצתן.
)א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
.2
שלום הציבור.

ה ג ד י ו ת

.

עריכת בדיקה

)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור ,יודיע
על כך מיד לראש המועצה•
)ג( ראש המועצה יודה 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.
.3

)א(

םבוד ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה

הודעות

למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב(

בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא בעל בנין אחרי 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 בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למח־
.4
זיקים או לציבור ,דשאי ראש המועצה ,באישורו של הממונה על המחוז ,לבצע
א

ת

ה ע ב ו ד י ת

הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.
• .5

חשבון הוצאות לפי הסעיפים  3או  4חתום ביד המהנדס ישמש ראיה לכאורה על כך.

קוב׳ן תתקגות  ,1194י״ג* בא?ו? תשכ״א81.8.1961 ,

ביצוע עבודות
ע 5ידי
ידי רראש
ע5
המועצה

חשבו! ההוצאות

2717

סמכות ראש
המועצה
והמהנדס
?היכנס לבני!

)א( ראש המועצה או המהנדס .רשאים להיכנס ,בכל זמן סביר. ,לכל בנין כדי לברר
,6
את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה,
)ב( לא יפריע אדם לדאש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן )א(.

מסירת הודעות

ענשיט

השט

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת
,7
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 הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הבנין שבו דנה ההודעה או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה׳ דינו — קנם עשרים לירות ,ואם היתה
.8
העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליואב )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״א—1961״.

.9

זאב פינקום
דאש המועצה האזורית יואב

נתאשר.
ח׳ באדר תשכ״א ) 24בפברואר (1961
)חמ (83158

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ליזרעאל ב ד ב ר מ פ ג ע י ת כ ר ו א ה

5

בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י  ,מתקינה המועצה
האזורית יזרעאל חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״בוד שופכיך — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם
של מי שופכין ,מים דלוחים או כל פסולת של ,נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או ביטון ,והמיועד
לקיבולם או לאגירתמ של שופכין ,ולמעט ביב או תעלת שופכין ז
״ביב״ — ביב המשמש לניקוזמ של לא יותר משני בנינים ,או לניקוזמ של מקומות אחרים
בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי ניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות
משותפים וכיוצא באלה!
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ,ששכר
את הנכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1194י״ט באליל חשכ״א31.8.1961 ,

״ליקוי״ ,לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר מכן!
״מבנה״ — בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף ,סככה או מבנה חוץ כל שהוא ,בין קבוע ובין ארעי,
או כל חלק מהם על כל נםפחותיהם ,לרבות בודות שופכין ,ביבים ,תעלות שופכץ,
צינורות שופכין ,צינורות מים׳ משתנה ,מרזבים ,פרט לכלים סניטריים כגון.אסלה,
קערות לסוגיהן ,דודי מים וברזים.,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו?
״המועצה״ — המועצה האזורית יזרעאל ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר ,אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן
אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון!
״מפקח״ — מנהל מחלקת ׳התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
למלא .תפקיד של מפקח!
״נכסים״ — מבנים או קרקעות;••' בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים!
״תעלת שופכין״ — לרבות סניפי תעלות שופכין ,תאי בדיקה ונספחות אחרים ,וכן כל ביב
שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.
.2

״מפגע״ —
) (1פגם בנכסים משום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של
המפקח אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל .צרכם!
) (2פגם בנכסים משום שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
מבחינת גדלמ ,איכותם ,מצבם ,מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת או משום
שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר
שאינו מניח את דעת המפקח!
) (3גג ,תקרה או קיר שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק
לבריאות!
) (4פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר ,לדעת המפקח ,מזיק או עלול
להזיק לבריאות <
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת המפקח ,עלולה להזיק לבריאות,
וכן שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!
) (6חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא ,לדעת
המפקח ,לקוי ,בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של
הנכסים ,וכן ביב ,בור שופכין ,או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר ,לדעתו ,אינם מתאימים לתכליתם

׳״׳ י

) (7בית כסא ,צינור שופכין ,צינור דלוחים ,פ ת ח  ,ב י ב וכיוצא .בזה ,שלא
נקבע בו מחסום או אשר׳ לדעת המפקח ,אין מחםומו קבוע כהלכה!
) (8כל פתח ביב או מחסום רצפה ,בין שהוא חסום ובין שהוא,בלתי חסום,
.׳ הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח!
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,אפיק מים ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא לכל
סוגיו ,משתנה׳ בור שופכין ,ביב ,תעלת שופכין ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן,
גג ,סככה• או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות!

קובץ התקנות ,1194.י״ט בא5ו 5תשב״א31.8.1961 ,
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) (10באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים
או אשר ,לדעת המפקח ,הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם t
) (11צינור שופכין ,צינור פסולת ,צינור איוורור ,מחדיר אוויר ,בור שופכין,
תא בדיקה ,כוך או ביב שהם סדוקים ,שבודים ,סתומים או לקויים באופן
שאוויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם,
או שהמדים אחדים עלולים ליפול לתוכם i
) (12חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,בית כסא ,צינורי דלוחים,
מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיתקן סניטרי או ביב 1
) (13תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
או מיכל מים אחר ,שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ברזל או ביטון
המונע חדירת אוויר ויתושים או שמכםיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או
שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח!
) (14צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
שלדעת המפקח הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו ,מתחתיו,
מחוצה לו או בקרבתו!
) (15כל מוליד או צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
בעקיפין עם כל ביב ,צינור שופכין ,בור שופכין או תעלת שופכין!
) (16בור שופכין ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן
חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים ,וכן כל ארובה ,תרים,
חלון ,אשנב ,ד ל ת או מפתן של בנין או נכסים שהם ,לדעת המפקח ,בלתי
תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות׳ טחב או רוח בבנין או
בבנין סמוך!
) (17הצטברות חומר כל שהוא ,בין בתור הבנין ובין בסביבתו ,הגורם או
העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין ?
) (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב,
זבל וכיוצא באלה אם ,לדעת המפקח ,הצטברות זו מזיקה לבריאות ?
) (19מרבד ,שטיח או מחצלת אשר חובטים ,מנקים או מנערים אותם ברחוב
או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן ,בין השעות  18לבין  6ובין השעות
 12לבין ! 16
) (20בעל חיים המוחזק באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות!
) (21צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
שוררים בו תנאים אשר ,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות ז
) (22בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעת
המפקח ,אין שומרים על הנקיון שבהם׳ או שמפאת הצפיפות הרבה שורדים בהם
תנאים ,אשר ,לדעת המפקח ,הס מזיקים לבריאות!
) (23בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעת
המפקח ,אינם מאווררים במידה •מספקת ,כדי למנוע כי האבק או הסיגים
האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות! י
) (24שטח אדמה אשד ,לדעת המפקח ,אינו גדוד במידה מספקת!
) (25עצים או שיחים אשד ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב!
) (26מבנה ,בין בתוך בנין וביו בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האוד או
האוויר לאותו בנין באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות!
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קוב? המקנות  ,1194י״ט בא5ו 5תשכ״א81.8.1961 ,

דבר אשר ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה ,או לידי פגיעה
)(27
בחוש הראייה ,הריח או השמיעה ,או להפריע לנוחיות הסניטרית!
דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסיט שלא בהסכמת
)(28
האנשים הנהנים מאספקה זו !
דבר אשר ,לדעת המפקח ,מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
)(29
סניטרית או מבחינה אחרת ?
) . (30קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים!
) (31כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטדאות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקום
אחר הפונה לצד הרחוב.
כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב
)(32
ציבוריים!
)(33
ברחוב.

כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומד אחר המוחזקים

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק
.3
כל מפגע ולשם ביצוע הודאות חוק עזר זה.

סמכויות
המפתח

)ב( המפקח רשאי ,לאחר  24שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,בין על ידי חפירה ובין בצודה אחרת׳ ביבים ,צינורות ,או תשמי
שים סניטריים אחדים ,ואם לא מצא בהם פגם ,יחזירם למצבם הקודם ,וכל נזק שנגדם
כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד
.4
אדם אחר ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים ,אולם אם אי אפשר למצוא
את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחד שנדרש לכד על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.
)ב( מפגע אשר ,לדעת המפקח ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו או בנספחותיהם
או בסידורי הנוחיות שבהם ,או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם ,אשר משתנד
שים בו או נהנים ממנו רוב הדיירים ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו ,אולם אם הבעל
נעדר מן הארץ או אם אי אפשר למצאו ,חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים ,לאחר
שנדרשו על ידי המפקח ,לסלק את המפגע.

אחריות
<סי5וק
מפגע

)ג( היו בעלים או מחזיקים אחדים ,או אלה,ואלה ,חייבים בסילוק מפגע ,חייבים
הם כולם יחד וכל אחד מהם לחוד לסלק את המפגע.
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת האנשים החייבים לסלק
.5
מפגע לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע
:ומניעת הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(
קטן )א(.
)ג(

הורעה 5סי5וק
מפגע

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,5או ביצע
.6
עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
מאותו אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם
לחוד.
קובץ התקנות  ,1194י״ט בא5ו 5תשכ״א31.8.1961 ,

סילוק מפגע
ע?־ידי המועצה
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החלטת הטפקת

דעתו של המפקח בדבר קיומו ,מקורו או מהותו של מפגע ובן בדבר העבודות
.7
והתמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

הדבקת העתק
חוק העזר

בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכר על ידי המפקח ,להדביק
.8
ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין ,העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

שטירה
על הנקיוז

)א( המחזיק בנכסים׳ או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם ,חייב לשמור
.9
על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעתו של המפקח ,וכן לנקות ולסלק כל
מרבץ של זוהמה ,פסולת ,דומן או אשפה אחרת שבנכםים ובסביבתם.
)ב( אדם
להבטיח במקום
בהתאם לדרישות
לסלק ולבער את
המפקח.

עבירות

.10

המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב
העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
המפקח למשד זמן ביצוע העבודות ,וכן חייב הוא לאחר גמד העבודות
כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ,ולנקות את המקום להנחת דעתו של

)א( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
)ב( לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה ,פרט לאשפה יבשה.
)ג( לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.

)ד( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,באולם ציבורי ,בחדר המתנה ציבורי ,במקום
עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו ,ולא יירק במקומות אלה ולא
יזהם אותם בצודה אחרת.
)ה( לא ישים אדם נייר או אשפה ברחוב.
)ו( לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ,ולא יתן להם להישפך כאמור.
)ז( לא ישים אדם ברחוב בקבוק ,שבדי זכוכית ,מסמר ,חומר חד׳ אבן ,חול ,ברזל,
עץ ,גרוטאות כלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
)ח( ל א ישים אדם ברחוב קליפות ,פירות או ירקות ,נבלות בעלי חיים או חלקיהן,
או פסולת כל שהיא.
)ט( לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.
)י( לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
הרחוב.
)יא( לא ינבוד אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור ,לא
ימיין ולא יחטט בהם.
)יב( לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות  3מטר ולא סמוך
לבור מים אלא במרחק של לפחות  8מטר ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום
ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
)יג( לא יחלוב אדם ברחוב.
)יד( לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש ב ו כדי לזהם את הרחוב: .
טםירת הודעות
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) .11א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
אחד 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 מקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם
מתייחסת ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
.קובץ התקנות  ,1194י׳׳ט באלול תשכ״א31.8.1961 ,

)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהט
יראו אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליהם בתואר ״.הבעל״ או ״המחזיק״ של אותט
הנכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות ,ואם עבר על
.12
הוראות סעיף י ) 5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשיט

.13

חוק עזר זה אינו בא לגדוע מכוחו של כל דין אחד.

שמירת דינים
אתריט

.14

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליזרעאל )מפגעי תברואה( ,תשכ״א—1961״.

השם

יעקב אגוזי
ראש המועצה האזורית יזרעאל

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961

)חמ (831200

חיים משה שפירא
שד הפנים

חוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט—1959
פקודת המועצות המקומיות1941,
חוק עזר למגדל־העמק בדבר פטור מתשלום ארנונה

:

׳

בתוקף סמכותה לפי סעיף  37לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט— , 1959וסעיף 9
לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה המקומית מגדל־העמק חוק עזר זה:
ג

2

.1

הגדרות

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה המקומית מגדל־העמק <
״חמש קנים״ — כמשמעותו בסעיף  30לחוק.
כל בנין בתחום המועצה שגמר בנייתו היה לאחר ו׳ באייר תש״ח ) 15במאי (1948
.2
ל
י ם  ,ל עןך
״ יןןק״
ושנועד לשמש מפעל מאושר וכל תוספת לבנין
חמש שנים מתשלום אדנונת רכוש המוטלת עליהם על פי פקודת המועצות המקומיות,
.1941
פ ט ו ד

כ ז ד

ב

ה

ה

מ פ ע

מ א ו ש ף ׳

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל־העמק )עידוד השקעות הון( )פטור מתשלום
.3
ארנונה( ,תשכ״א—1961״.

פטור מתשלוס
ארנונה

השט

צ ב י א לד רוט י
ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

נתאשד.
י
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961

)חט (831200

חיים משה שפיר;
שר הפנים
ס״ח  ,293תשי״ט ,עט׳ ,234
ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1194י״ט״בא5ו 5תשב״א81.8.1961 ,׳

2723

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר למפעלות-אפק כדבר הסדרת גדר חיה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית מפעלות־אפק חוק עזר זה:
%

חנדדות

.1

בחוק עזר זה —

״המועצה״ — המועצה האזורית מפעלות־אפק ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדנו שהוסמך על ידיו בכתב לצורך חוק עזר זה t
״בעל קרקע״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה כל שהיא מקרקע או שהיה מקבלה,
או היה זכאי לקבלה ,אילו היתד! הקרקע נותנת הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן,
כנאמן או כבא כוח׳ בין שהוא הבעל הרשום של הקרקע ובין שאיננו הבעל הרשום,
לרבות שוכר ושוכר משנה ששכר קרקע לתקופה שלמעלה משלוש שנים,
״גדר חיה״ — שיח ,מטפס ,עץ וכל צמח הגדלים על הגבול ,או בסמוך לגבול שבין קרקע
שיש לה בעלים לבין דרך או קרקע ציבורית ,או קרקע המשמשת לצרבי הציבור או
קרקע שבחזקת המועצה?
״גיזום״ — גדיעת כל חלק של גדר חיה ,בין שורש ובין ענף ,החורג מגבול בעל הקרקע
שעליה היא גדלה.
חובת ניזופ

.2

דרישת ?גיזום

)א( לא גזם בעל קרקע ,רשאי ראש המועצה לדרוש ממנו ,בהודעה בכתב ,שיגזום
.3
תוך הזמן ובאופן שיקבע בהודעה.

בעל הקרקע חייב לגזום גדר חיה בתחום קרקעו.

)ב( בעל קרקע שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה.
)ג( היו לקרקע יותר מבעל אחד ,רואים א ת ההודעה שנמסרה לאחד מהם כאילו
נמסרה לכולם.
גיזום על ידי
המועצה

)א( לא מילא בעל קרקע אחרי הדרישה לגזום לפי סעיף  ,3או לא מילא אחריה
.4
באופן האמור בהודעה ,דשאי ראש המועצה להודות על ביצוע הגיזום כהלכה ולגבות מאותו
בעל קרקע את ההוצאות.
)ב( חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה ישמש ראיה לכאורה על סכום
ההוצאות האמורות.

סמבות ראש
המועצה להינגס
לקרקע

)א( ראש המועצה דשאי להיכנס לכל קרקע בכל זמן סביר כדי לבדד אם ממלאים
.5
אחרי הודאות חוק עזר זה ,או כדי לבצע כ ל עבודה שראש המועצה הורה ע ל ביצועה
לפי סעיף .4
)ב( ל א יפדיע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכותו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כ ל אדם בוגר העובד או המועסק שם׳ או נשלחה בדואר אל
אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או!הידועים לאחרונה ,או
הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים היומיים
הנפוצים בתחום המועצה.
ע״ר  ,1941תום׳  1מ0׳  ,1154עטי .119
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קובץ התקנות  ,1194י״ט באלול תשכ״א31.8.1961 ,

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשר לירות ,ואם עבד על
.7
הוראות סעיף  3וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו  -ל  -קנם נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למפעלות־אפק )הסדרת גדר חיה( ,תשכ״א—1961״.

.8

נתאשד.
כ״ז בתמוז תשכ״א ) 10ביולי (1961

ענשיט

השם

יצחק בנדר
ראש המועצה האזורית מ&עלות־אפק

)חמ (840201

ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנחל־שורק בדבר קביעת לוחיות־מםפר בבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית נחל־שורק חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה —

הגירות

״המועצה״ — המועצה האזורית נחל־שורק ?
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה;
״בנין״ — כל בנין ומבנה בתחום המועצה <
״בעל בנין״ — 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 שאינו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקופה של
למעלה משלוש שנים.
)א( ראש המועצה דשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בנין ,לקבוע על גבי ה מ י ן
.2
לוחית־מספר ,או להחליף לוחית־מםפד מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ,ובעל הבנין
חייב למלא אחרי הדרישה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.

קביעת
לוחיות־מספד

)ב( ראש המועצה יקבע את צורת לוחיות־המםפר והן יותקנו בהתאם להוראותיו.
לא יקבע אדם לוחית־מספר על גבי בנין ,לא יסירנה ולא יחליפנה אלא ברשות בכתב
.3
מאת ראש המועצה•

איסור

לא מילא בעל הבנין אחדי הדרישה או אחר ההוראות שניתנו לו לפי סעיפים קטנים
.4
)א( א ו ) ב ( לסעיף  ,2או עבר על הוראות סעיף  ,3דשאי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו
של אותו בעל בנין את לוחית־המםפר ,להסירה או להחליפה׳ ולגבות מבעל הבנין כל הוצאה
בקשר לעבודות אלה.

סמכויות
ראש המועצה

1

ע״ר  ,1941חוס׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .110

קובץ התקנות  ,1194י״ט באלו? תשנ״א31.8.1961 ,
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מטירת הודעות

עניעיט
ה

׳

!זפ

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי בעל הבנין ,או נמסרה
.5
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים לידי אחד מבני משפחתו או לידי כל אדם :בוגד
העובד או המועסק באותו מקום ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל בעל הבנין לפי
מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על
גבי הבניו הנדון בהודעה.
.6

העובר על הוראה מהוראות הסעיפים ) 2א() ,ב( או  ,3דינו — קנס חמישים לידות.

.7
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שורק )קביעת לוחיות־מםפר בבנינים( ,תשכ״א—

יצחק גרום
ראש המועצה האזורית נחל־שורק

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
)חמ (841103

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־בנימץ בדבר ניקוי חצרות וכניסות לבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־בנימין חוק עזר זה:
הגירות

בחוק עזר זה —

.1

״בעל״ — 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 ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר בנין לתקופה
שלמעלה משלוש שנים <
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון!
״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן׳ ביטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומד אחר׳ לרבות כל יסוד,
קיר ,גג ,ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
אליו או כל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים או מכוונים
להקיף או לתחום קרקע כל שהיא!
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־בנימין!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!
,,מפקח״ — אדם שנתמנה על יד ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה ,לרבות
אדם שהמפקח העביר אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן?
״כניסה״ — לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה.
1

'2726

ע״י  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ התקנות  ,1194י״מ בא5ו 5תעב׳־א81.8.1961 ,

)א( א ראש המועצה ׳רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל בנין או המחזיק בן
.2
לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

דרישה ?ניהוי

)ב( ההודעה תכלול א ת התנאים׳ הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
שבה יש לבצעו.

׳

,3

בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

י חובה ?»?א
אחרי ההודעה

לא מילא בעל בנין או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף  ,3אן
,4
ביצע א ת הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה׳ רשאית המועצה
לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הבנין או המחזיק ב ו כאמור בסעיף .5

ניקוי ע?<ייי
ה ט י ע צ ה

אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה  5אגורות לכל מטר מרובע של השטח
.5
שבוקה על ידיה .האגרה תשולם בשיעור של שליש על ידי בעל הבנין ובשיעור של שני
שלישים על ידי המחזיקים בו ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על
ידיהם .לצרכי החלוקה האמורה יראו א ת המחזיק בחנות כמחזיק בשבי חדרים.

אנרת ניקוי

)א( המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל חצר או כניסה
.6
לבנין ,כדי לברר א ת מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף .2

ישות כניסה

)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדמ שאליו היא מכוונת,
.7
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 העדור אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה :במקום בולט על הבנין ב ו דנה הדרישה ,או נתפרסמה באחד העתונים
הנפוצים בתחום המועצה.
העובר על הודאות הסעיפים  3או ) 6ב( ,דינו — קנם  500לידות ,ואם עבר על הוראות
.8
קעיף  ,3והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף  ,4והיתה העבידה נמשכת׳ דינו — קנם
נוסף  20לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת
ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.9

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־בנימין )ניקוי חצרות וכניסות לבנינים(,

מסירת הודעות
״ .

ענשים

השט

תשכ״א—1961״.
אליהו פ ודי ט ר
ראש המועצה המקומית קדית־בנימין

נתאשר.
.!•\•.־׳
א׳ באב תשכ״א ) 14ביולי (1961
)חמ (852609

1
־׳••?י:־.׳״

חיים משה שפירא
שר הפנים

קוכץ התקנות  ,1194י״ט 5א?ו? תשנ״א81.8.1961 ,

׳•••
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק ע ז ר לשלומי ב ד ב ר פ ת י ח ת ע ס ק י ם ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה לפי םעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית שלומי חוק עזר זה:
ג

.1

ה נ ד ו ו ת

בחוק עזר זה —

״המועצה" — המועצה המקומית שלומי

(

״בית עסק״ — חנות׳ משרד ,מחסן ,בית חרושת ,בית מלאכה ,קיוסק ,מזנון .וכל מקום אחר
שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מוחסנת סחורה ,לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום:
תרבות או ספורט ,בריכת שחיה ,בית נכות ,תערוכה ,גן חיות ,בית עינוג או מקום הגדלה,
למעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג ובית מרקחת!
 .״מזנון״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש י לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות
והתעשיות )הםדדתן( !
2

״קיוסק״ — כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות
והתעשיות )הםדרתן(».
״בית אוכל״ — מסעדה ,בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה
לשם צריכתם בו במקום ,למעט מזנון ,קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג!
״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים
הציבוריים! 1935 ,
3

״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— 1948׳ כימי מנוחה ,שתחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה
במוצאי ימי מנוחה ,וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה
וסופו בשעה  5למחרתו•,
4

״פתוח״ — כולל אי סגירת בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת או בית עינוג והגשת אובל:
א ו משקה ועשיית עסק ,מלאכה או עינוג בתוך בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקוזוז או
בית עינוג סגור ן־
״בעל״ — בעל בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת או בית עינוג לרבות שוכרו ,מנהלו,
מחזיקו או העובד בו.
סגירת בתי
^ ״ •

־

בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח —

.2

)(1

'

בתקופה שבין  1באפריל לבין  30בספטמבר בשעות שבין  19לבין 5.ובין
 14לבין  ! 16בשאר חדשי השנה בשעות שבין  19לבין < 6

 & :נ ו ח ה

1
2
3
4
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חנות לממכר מזון ,למעט בית אוכל וקיוסק מהסוג המפורטבפסקה ) (2יד*:

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
חוקי א״י ,כרך ב׳ ,פרק קמ׳׳ג ,עט׳ .427
ע״ר  ,1935תוס׳  1מס׳  ,496עט׳ .49
ע״ר תש״ח ,חום׳ א׳ מם׳  ,4עמ׳ .12

קוב׳ז התקנות  ,1194י׳׳ט באלול תשנ״א^81 ,נ;31<8

)(2

בית אוכל או קיוסק לממכר עתוניס ,סיגריות ,פירות׳ שוקולדה ,גלידה

 .אי משקאות לא משכרים — בשעות שבין  24לביו !5
,

)(3
',

חגות לממכר פרחים — בשעות שבין  22לבין ! 5

י-

) (4כל בית עסק שלא פורט בפסקאות ) (1עד ) — (3בתקופה שבין  1באפ
ריל לבין  30בספטמבר בשעות שבין  10לבין  ?5בשאר חדשי השנה_בשעות
י שבין  19לבין .6

אולמ מותר לפתוח כל בית עסק עד שעה  22בכל אחד מהימיט :כ״ו׳ כ״ז וכ״ח
באלול? ח׳ ,י״א ,י״ב וי״ג בתשרי? ז׳ באדר עד ט״ו בו? י״א ,י״ב וי״ג בניסן; ג׳ ודי בםיון,
אט אותו יוט אינו חל בשבת.
.3
,״ י

)א(

סגירת בתי עס?

בימי מנוחה לא יפתח אדט ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג.

בימי מנוחה

י

ביוט הכיפוריט ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית

• ) -ב(
אוכל.
־׳״*) ..,---ג( בימי מנוחה ,למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה
בעל לפתוח בית אוכל בשעות שבין  22לבין  9ובשעות שבין  15לבין סוף יום המנוחה,
ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת לא יגיש בו אדם אוכל או משקה בליווי שעשר
עיט ,נגינה או כיוצא באלה ,ולא ימכור בו ולא יגיש ולא ירשה בעל למכור או להגיש משקה
או אוכל אלא בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך החלון או באורח אחר בחוץ או אל החוץ.
לא יפתח אדמ ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ,ובימיט שאינם י י
.4
מנוחה — בשעות שבין  19לבין  ,6ובלבד שבעל בית מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת
??שלמכשהגיע תורו לכך לפי תורנות שיקבע ראש המועצה.
מ

הוראות הסעיפים  3ו־ 4לא יחולו על בית עסק ,בית אוכל או בית מרקחת,
.5
בעליהם הם כולם לא יהודים ,אינם מעסיקים בו יהודים בימי מנוחה ואינם פותחים אותו
ואינם מרשים את פתיחתו בימי מנוחתם של בני ע ד ת *
א

ש

 .6י :העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאתים לירות.
 .7י

נתאשר.
ב׳ בסיון תשכ״א ) 17במאי (1961

ב ת י

תחולה

עבירות ועגשיט

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשכ״א—1961״.

י

ר

סגירת
ט י ק ח ת

השם

דוד דנינו
ראש המועצה המקומית שלומי

)חמ . (85090־.

ח י י ם ׳משה ש פ י ר א
שר הפנים

4
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?וביו התקנות  ,1194י״ט באלול תשב״א31.8.1961 ,
^^«^««>^^^1וו_^_^^^_^^^^^_^1_^0״__
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף  6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
)סעיף (5

הודעה על החלטת המועצה המקומית גדרה בדבר קנס פיגורים
מודיעים בזה ,כי בהתאפ לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומיתגדרה שלאחד
תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווסף קנס פיגורים בשיעור  20אחוז על
כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה או בעד מס עסקים מקומי ,ושלא שולם תוך ששה
חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
ההודעה על החלטת המועצה המקומית גדרה בדבר קנם פיגורים שפורסמה בקובץ
התקנות  ,85תש׳יי ,עמ׳  — 866בטלה.
2

נתאשר.
ט׳ בתמוז תשכ״א ) 23ביוני (1961
חיים משה שפירא
<חמ(816516
שר הפנים
1
2

א .פ ר נ ק ל
ראש המועצה המקומית גדרה.

עייר  ,1941חום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
עייר  ,1945חום׳  1מס׳  ,1436עמ׳ .115

תיקון טעות
בתקנות המשקלות והמידות )מכונוודשקילה( )תיקון(׳ תשכ״א—1961׳ שפורסמו
בקובץ התקנות  ,1192תשכ״א ,עמי  ,2659בתקנה  ,(2)8בשורה השניה׳ במקום ״משקלות
שכויילו״ צ״ל ״משקלות או באמצעות משקלות שכויילו״.
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המחיר  30.אגורות

קובץ התקנות  ,1194י׳׳ט בא5ו 5תשנ״א31.8.1961 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

