רשיוכזות

ל רבץ התקנות
1237

י״ג בטבת תשכ״ב

 20בדצמבר 1961

ת ק נ ו ת מיליוה צר מועד )סדרה ס״ד( ,תשכ״ב~-־ • 1961י• .
צו ההגנה )פ 0ים()יצוא ויבוא של שטרי כסף( ,תשכ״ב—1961
צו מ ס הרכוש •קין פיצויים )שינוי האזור העירוני של נ ה י י ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ב—1961
צו מס הרכוש קרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של צ פ ת ( ) ת י ק ו ן (  ,ת ש כ ״ ב — 1 9 6 1
.

צו מס ה ר ב ו ע

קרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של ר מ ל ה ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ב—1961

צו בדבר ה מ ו

מ ק ר ק ע י ן ' מסוג ,״מחיוכה״ לסוג ״מירי״ .

מדור לשלט

מקומי

.

עמוד
544
545
546
547
548
549

.
.
.
.
.
צו ת כ נ ו ן ערי )נצרת( ,תשכ״ב—1961
צו המועצות  ^ 1ק ו מ י ו ת )מועצות א ז ו י י ו ת ( )השרון־הצפוני ,תיקון( ,תשנ״ב—1961
צו ה מ ו ע צ ו ת !:קומיות )מועצות אזוריות( )חוף־השיון ,תיקון( ,תשכ״כ—. 1961
.
חוק עזר לנה ה )היטל עינוגים( ,תשכ״ב—• 1961

552

יי.

554

.
.
חוק עזר לא< 5יירה )סלילת רחובות( ,ת ש כ ״ ב ~ 1 9 6 1
חוק עזר להד רמתיים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,תשכ״ב—1961

.

תיקון ט ע ו ת

549
550
551

557

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ד—1960
תקנות בדבר ה ו צ א ת םדרת איגרות חוב ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך—* 1960״
אני מתקין תקנות אלה:
הוצאת סדרת
א י ג ר ו ת חוב

ביום י״ג בטבת תשכ״ב ) 20בדצמבר  (1961תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
.1
הנקוב יהיה מיליון ומאתים וחמישים אלף לירות ,והיא תסומן ם״ד 6/ותכונה ״מילדות קצר
מועד ,תש״ך— ,1960סדרה ס״ד6/״.

סוג איגרות
החוב ונוסח!

איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למיכ׳׳ז ויהיו בנוסח שבתוספת .איגרות החוב ,אשר
.2
ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי ,ייחתמו בנוסף לכך גם על ידי אחד
מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה.

השווי הנקוב

.3

איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של  1000,500או כפילת של  1000לירות.

שיעור ה ר י ב י ת

.4

מועדי פדיון
א י ג ר ו ת החוב
ותש5ום הריבית'

איגרות החוב ייפדו ,בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן ,בתום
.5
 182יום מיום הוצאת הסדרה .איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן.

דרכי טדיוז
א י ג ר ו ת החוב
ותש5ום ה ר י ב י ת \

השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
.6
למינהלה את איגרת החוב.

רכישת א י ג ר ו ת
חוב והעברת!
מבלי הוצאת
איגרות

נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
.7
רשאית המינהלה ,על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים ,לנהל רישום
של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

מכירת איגרות
החוב
השם

.8
ל .9

איגרות החוב ישאו ריבית בשיעור של  6%לשנה.

איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל ,בנק הדואר או מוסד בנקאי.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילדות קצר מועד )סדרה ס״ד( ,תשכ״ב—1961״.

תופפת
)נוסח איגרת החוב(
)תקנה (2
מדינת

ישראל
סדרה ס׳יד6/

מס׳ סידורי
מילווה ק צ ר מועד ,תש״ך—1960
איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של  6%לשנה
לירות

איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד ,תש״ך—,1960
.1
והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
0״ח  ,310ת׳»״ד ,עט׳  ; 48ס״ח  ,341חשכ״* ,ע פ ׳ .128

544

קובץ התקנות  ,1237י״ג בטבח תשכ״ב20.12.1961 ,

.2
ן וזוזי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסד.....
ו
ישולם
ןזום  182יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.
ווויבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן• המם שיש
.3
לנכותו ןנמקוד ושלא יעלה על .25%
תאריך ןהוצאה

ממשלת ישראל
האוצר
ש ר !והאוצר

החשב

הכללי

ב נ ק ישראל
חתימה

י״א בנ! :ת תשכ״ב ) 18בדצמבר (1961
)חט .112

«I

יי

לוי אשכול
שר האוצר

 ,י • ׳  • • - . .־ .

תקנות ההגנה )כספים(1941 ,
צו ב ד ב ר יצוא ויבוא ש ל ש מ ר י כטה
ובתוקף סמכותי לפי תקנות  4ו־8א לתקנות ההגנה )כספים( , 1941 ,והסעיפים
) 14א( )21ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

יצוא ויבוא ׳5(5
שטרי כסף

השט

 .1נל אדם רשאי לקחת אתו עם צאתו מישראל ולהביא אתו עם כניסתו לישראל,
שטריןםף של לירה אחת או של  5לירות שהם הילך חוקי בישראל בסכום שלא יעלה
על  50לירות.
.2

ולצו זה ייקרא ״צו ההגנה )כספים( )יצוא ויבוא של שטרי כסף( ,תשכ״ב—1961״.

ה׳ בט !ות תשכ״ב ) 12בדצמבר (1961
)חמ (7 ;08

לוי אשכול
שד האוצר

יר  ,1941חום׳  2מם׳  ,1138עט׳ .1380
יד תש״ח ,תום׳ א' טס׳  ,2עמי .1

ק ו נ ץ התקנות  ,1237י״נ בט  1תשב״ב20.12,1961 ,

545

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו ב ד ב ר שינוי ה א ז ו ר העירוני ש ל נ ה ר י ה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— , 1961אני
מצווה לאמור:
ג

האזור העירוני של נהריה כפי שפורט בצו מס הרכוש העירוני )שינוי האזור
.1
העירוני של נהריה( ,תשט״ז— , 1956ישונה ויהיה האזור שמפורט בתוספת והוראות החוק
יחולו על האזור העירוני של נהדיה כפי ששונה.
2

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

.2

לצו זה ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של נהריה( )תיקון(,
.3
תשכ״ב—1961״.

תופפת
גושים ו ח ל ק ו ת רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:5000והחתומה ביד שר האוצר.
הגושים:

 18165,18162,18146עד  ,18175בשלמותם.

החלקות 16 ,14 ,11 ,10 :עד  56 ,53עד  99 ,97עד  ,120חלק צפוני של חלקה  ,7בגוש
.18147
 46 ,38 ,1עד  52 ,49עד  ,95 ,54חלקים מערביים של חלקות  ,36 ,2חלקים
דרומיים של חלקות  ,51,50וחלק מערבי של חלקה  ,55בגוש .18151
 26עד  48 ,42 ,41 ,38עד  ,50חלקים צפוניים של חלקות  6עד ,47 ,40 ,25 ,8
בגוש .18161
 18,4,3,1עד  ,21בגוש .18206
 45 ,38 ,26עד  ,113 ,47בגוש .18207
 2עד  ,4חלק מערבי של חלקה  ,1חלק מזרחי של חלקה  ,5חלק מערבי של
חלקה  ,6חלק מחלקה  ,15חלק צפוני של חלקה  21וחלקים מערביים של חלקות
 ,25 ,24בגוש .18208
 80 ,1עד  375וחלק מזרחי של חלקה  ,45בגוש .18209
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
1
2

ם״ח ׳ ¡387תשנ״א ,עמי .100
ק״ת  ,585תשט״ז ,עמ׳  ;514ק״ת  ,601תשט״ז ,עמ׳  !744ק׳׳ת  ,1075תשכ״א ,עמ׳ .440

קובי! התקנות  ,1237י״ג בטבת ת<!1כ״ב20.12.1961 ,

העתקים מהמפה
ירושלים ,במשרדי מס וי
ובמשרד ראש אגף ריש!
בהם בשעות  12—10בי

!עצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ,בי״ס שמידט ,דח׳ הלל,
וש וקרן פיצויים ,דה׳ ויצמן  ,84נהריה ,במשרדי עידית נהריה,
( והסדר קרקעות ,מגרש הרוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי לעיין
ים שהמשרדים פתוחים לקהל . - .׳ ־  .׳
לוי אשכול
שר האוצר

כ״ח בכסלו תשב״ב ) !: 6׳צמבר (1961
<חט (723504

חוק ום רכוש וקרן פיצויים ,תשכ׳יא—1961
] ב ד ב ר שינוי ה א ז ו ר העירוני שלי צ פ ת
בתוקף סמכותי !£י סעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א-י1961
מצווה לאמור:

אני

האזור העירוני ז\  $צפת כפי שפורט בצו מם הרכוש העירוני )שינוי האזור העירוני
.1
של צפת( ,תשי״ב—11 52׳ ,-ישונה על ידי הכללת הגוש והחלקות המפורטים בתוספת
והוראות החוק יחולו על :אזור העירוני של צפת כפי ששוגה.
תחילתו של צו

.2

; היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

לצו זה ייקרא ״ :1מם רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של צפת( )תיקון(,
.3
תשכ״ב—1961״.

שינוי האזור
 55צפת

ת ח י ? ה

השם

תופפת
ושים ו ח ל ק ו ת רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(

י

בתוספת זו —  ,פה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:1250והחתומה ביד שר האוצר.
הגוש:

 13087בשל ותו.

החלקות 8 :עד  5,10בגוש .13086
 ,3 ,2בגוש .13089
תחומי האזו המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
העתקים מהמפו
ירושלים ,במשרדי מס
ובמשרד ראש אגף רי
בהם בשעות  12—10ו

נמצאים במשרדי מם רכוש וקרן פיצויים ,בי״ם שמידט ,רח׳ הלל,
רכוש וקרן פיצויים ,דח׳ הרצליה  ,33חיפה ,במשרדי עידית צפת,
יום והסדר קרקעות ,מגרש הדוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי לעיין
ימים שהמשרדים פתוחים לקהל.

כ״ח בכסלו תשכ״ב  0בדצמבר (1961
)חמ (723504

לוי אשכול
שר האוצר

ם״ח  ,337תשכ״א :< ,׳ .100
ק״ת  ,282ת ש י ״ ב .1101 » ,
קוב ! התקנית ,1237
,

 -ג  : :ת תשכ״ב20.12.-1961 ,
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חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
צו' ב ד ב ר ש י נ ו י ה א ז ו ר ה ע י ר ו נ י ש ל ר מ ל ה

;״

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— 1961י ,אני
מצווה לאמוד:
שינוי האומ־
ש? רמ5ה

ת

ח

י

5

השם

ה

האזור העירוני של רמלה כפי שפורט בצו רמלה )שינוי האזור העירוני(, 1942 ,
.1
ישונה על ידי הכללת הגוש והחלקות המפורטים בתוספת והודאות החוק יחולו על האזור
העירוני של רמלה כפי ששונה.
2

תחילתו של צו זה היא ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל .(1962

.2

לצו זד ,ייקרא ״צו מס רכוש וקרן פיצויים )שינוי האזור העירוני של רמלה( )תיקון(,
.3
תשכ״ב—1961״.
תופפת
גושים ו ח ל ק ו ת רישום ק ר ק ע )ועד בכלל(
בתוספת זו — ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה  1:2500והחתומה ביד שד האוצר.
הגוש!:

 4355י— פרט לחלקות  ,16 ,15 ,2,1וחלקים מחלקות .24 ,23 ,8

החלקות ,18 :וחלקים מחלקות  ,21 ,19 ,17בגוש .4341
 1עד  35 ,32 ,10עד  ,44 ,37וחלקים מחלקות  ,44 ,30 ,28בגוש .4344
 9 ,5 4,עד  ,18וחלק מחלקה  ,22בגוש .4345
 1עד  9 ,3עד  23 ,21עד  ,35,34 ,26בגוש .4347
 1עד  7 ,4עד  14 ,10עד 22׳ וחלק מחלקה  ,6בגוש .4348
 9עד  25,11עד  ,71 ,35 ,33 ,31וחלקים מחלקות  ,70 ,13בגוש .4349
 ,8וחלק מחלקה  ,20בגוש .4350
 7עד  ,15 ,13וחלק מחלקה  ,16בגוש .4356
 ,1וחלק מחלקה  ,18בגוש .4357
 ,5וחלקים מחלקות  2עד  ,4בגוש .4375
תחומי האזור המפורט כאמור מסומנים במפה בקו אדום.
העתקים מהמפה נמצאים במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,בי״ס שמידט ,דח׳ הלל,
ירושלים ,במשרדי מס רכוש וקרן פיצויים ,רח׳ הרצל ,רמלה ,במשרדי עירית רמלה ,ובמשרד
ראש אגף רישום והסדר קרקעות ,מגרש הדוסים ,ירושלים ,וכל אדם זכאי.לעיין בהם
בשעות  12—10בימים שהמשרדים פתוחים לקהל.
כ״ח בכסלו תשכ״ב ) 6בדצמבר (1961
וחמ (723504

ל ו י אשכולי
שר האוצר

* ס״ח  ,337תשכ׳׳א ,עט׳ .100
ע״ר  4942תום׳  2טס׳  ,1237עטי .1555
2
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קובי! התקנות . ,1237י״ג נ ט ב ת תשכ׳׳ב20.12.1961 ,

חוק לתיקון ד ני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
י צו בדבר מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי 61י סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״(,
תש״ך— 1960י ,אני מצו ז כי שטח של  44מטר מרובע מתוך המקרקעין הידועים כחלקה
 272בגוש  6128והרשו |ים בלשכת רישום המקרקעין של תל־אביב־יפו לפי שטר מם׳
 932מיום  23בפברואר !! 1937במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ יומר למקרקעין מסוג ״מירי״
ויירשם בלשכה האמורה | התאם לכך.
דב יוסף
שר המשפטים

כ״ו בכסלו תשכ״ב ) 4בז מבר (1961
)חמ (70130
ס״ח  ,316תש״ד ,עט׳ -י

1

מדוד ,לשזלטו

מקומי־
פקודת בנין ערים1936 ,
בדבר גבולות מרחב תכנון עיר של נצרת

בתוקף סמכותי י  4סעיף  10לפקודת בנין ערים• 1936 ,י ,והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד(
לפקודת סדרי השלטת ׳.משפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה ולתכנון
עיר ,מחוז הצפון)להלן  -הועדה( ,אני מצווה לאמור:
2

השטח שבתחומי .זחה הצפון ,שאת גבולותיו קבעה הועדה והמתוארים בסעיף  ,2יהיה
.1
שטח תכנון עיר•

קביעת גבוהות
לשטח תפנוז
עיר

•גבולותיו של ה׳ !:ח האמור סומנו בקו כחול בתשריט מס׳  ,442הערוך בקנה מידה
.2
 1:10.000והחתום ביום ״א בכסלו תשכ״ב ) 19בנובמבר  (1961ביד שר הפנים וביד יושב
ראש.הועדה ,והם מקיג!ם את תחום עידית נצרת כפי שתואר באכרזת נצרת )שינוי תחום
העידית( ,תשכ״ב— . 961העתק התשריט הופקד במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון
עיר של נצרת שבמשו י עירית נצרת ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות ובימים
שמשרדים אלה פתוחיכ קהל• .

תשריט
והפקדת
העתה טמנו י

3

1

.3

צו מס׳  59לשנת  1935בדבר גבולות אזור בנין העיד של נצרת — בטל.

ביטול

.4

תחילתו של צו  rהיא ביום פרסומו ברשומות•

תחילה

4

לצו זה ייקרא ״ 1תכנון עדים )נצרת( ,תשכ״ב—1961״.

.5

י״א בכסלו תשכ״ב ): 19נובמבר (1961
)חט (76511

השם

חיים משה שפיר!
שר הפנים

ע״ד  ,1936תום׳  1מ.׳  ,589עט׳ .153
 .עייר תש״ח ,תום׳.א׳ ם׳  ,2עט׳ .1
ק׳׳ת  ,1204תשכ״ב« 1 ,׳ .«2
 ,800עט׳ .725
 :ע״ר  ,1938תום׳ 9 2
x

s

3

4
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
צו בדבר ה מ ו ע צ ה האזורית השרון־הצפוגי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
בתוספת לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )ב(,
.1
במקום הגושים והחלקות המתוארים מתחת לקו יבוא:
״הגושים 7884 :בשלמות ?  7883פרט לחלקות  3,2וחלק מחלקה ) 1דדך(!  7934פרט לשטח
הנמצא מערבית למסילת הברזל ופרט לחלקות  5עד  7וחלק מחלקה ) 9דרך(?
חלקת ) 7 ,1דרך( בגוש  ! 7935שטה בן  100דונם בעדך בחלק הצפוני של גוש
 7936הגובל מ צ ד דרום ב ו א ד י !  8008פרט לחלקות ,8466 ,8465 ,8455 ! 9 ,4 ,3
הקטעים הנמצאים מערבית לקו שביתת הנשק.
החלקות 10 ,8 ,7 :וחלק מחלקה ) 9דרך(׳ חלקי חלקות  12 ,11הנמצאים מערבה לקו ישר
בהמשך הגבול המערבי של חלקה  5בגוש  3! 8000עד  14,5עד  ,16חלק מחלקה
 6הגובל בחלקות  15 ,5,4וחלק דרומי של חלקה  17שגבולו הצפוני הוא המשך
הגבול הדרומי של חלקה  10בגוש  4 ! 8003ע ד  10בגוש  2 ! 8005בגוש ?8010
 2 ,1בגוש  4 ,2 ,1! 8011עד  13 ,7ע ד  18 ,16עד  22בגוש 1 ?8126׳  4 ,2עד ,6
 9,8בגוש  14 ,11,9 ! 8127ע ד  26,25,17בגוש  34 ! 8155בגוש  51! 8158בגוש
 58 !8165בגוש ) 3 !8166דרך( והחלק המערבי של חלקה  1הנמצא מעבר
לחלקה  3פרט לשטח הכלול בתכנית בנין ערים מפורטת מם׳ שגפ ,85/שההודעה
בדבר ההרשאה ל ת ת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים  ,207תשי״ב ,עמ׳ ,292
בגוש  2,1! 8218בגוש  10,3,2 ! 8220עד  25,15עד  31,29עד  ,33חלק מחלקה
 16הנמצא מערבית לקו ישר המחבר נקודת.על הגבול הדרומי של חלקה 16
כ־ 50מטר מהפינה הדרומית מזרחית עם נקודה על הגבול הצפוני של אותה
חלקה כ־ 20מטר מהפינה הצפונית מזרחית שלה ,חלק מחלקה  17הנמצא מעד־
בית כ־ 7מטר בהמשך הקו החוצה את חלקת  ,16חלק מחלקת  17הנמצא צפונית
לקו ישר המחבר א ת סוף ההמשך הזה עם נקודה על הגבול המזרחי של חלקה
 17כ־ 35מטר מהפינה הצפונית מזרחית שלה ,חלק מחלקה  19הנמצא צפונית
לקו ישר המחבר נקודה כ־ 25מטר מהפינה הדרומית מזרחית עם נקודה על
הגבול הדרומי של אותה׳ חלקה כ־ 60מטר מהפינה הדרומית מזרחית של חלקה
 ,19חלק מחלקה  21הנמצא צפונית לקו ישר המחבר נקודה על הגבול הצפוני של
אותה חלקה כ־ 60מטר מהפינת תצפונית מזרחית עם נקודה ע ל הגבול המערבי
של חלקה  21כ־ 150מטר מהפינה הדרומית מערבית שלה וחלק מחלקות 23 ,22
הגובלות עם אותן חלקות בגוש 19 ,18 ! 8463׳  21עד  39 ,38 ,24בגוש ! 8464
חלקי חלקות  6 ,5שאינן כלולות בתחום תישוב צור־משת׳ בגוש  ?8001חלק
מחלקה ) 75דרך( הנמצא דרומית לקו ישר בתמשך לגבול תצפוני של חלקת 37
בגוש .8451״
x

2

"י" '
,

השט

פ ד ט ) נ (

3

לצו זד .ייקרא ״.צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )השרוךהצפוגי ,תיקון(,
,2
תשב״ב—1961״.
ט״ז בכסלו תשכ״ב ) 24בנובמבר (1961
<
( 8 0 0 1

חמ

1
2

ז ר ח ו רהפ טי ג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

ע ״ ו  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .118
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמי .1
ס״ת  ,797תשי״ח ,עמ׳  ;1256ק״ת  ,818תשי״ח ,עמי  ;1720ק״ת  ,834תשי״ט ,עמ׳  ;109ק״ת ,902
תשי׳׳ט ,עמי .1305

3
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ן״קודת המועצות המקומיות1941 ,
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת חוןן־השרון
בתוקף סמכותי ל !י סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי ! 1ולטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
ג

2

בתוספת לצו המו ןוצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח— , 1958בפרט )כו( —
.1
) (1בישוב ״אוי ם״ ,במקום הגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳ יבוא:
ntí,7 9 5 1בשלמותם!  7705פרט לחלקות  11,1בביש תל־אביב—
״הגושים,7685 ,7684 :
גושים הנמצאים דרומית לבביש חיפה—תל־אביב־יפו ? אותו חלק
נתניה וחלק
מצא מזרחית לכביש תל־אביב—נתניה? 7713הנמצא מערבה לקצה
מגוש  7707ו
הדרומי־מזר1י של חלקה  11בגוש  !7705חלקי גושים  7948 ,7947הנמצאים
מזרחה לכב׳  iתל־אביב—נתניה ודרומה לכביש המוביל לתחנת הרכבת בית־
יהושע?  i« 0פרט לכביש תל־אביב—נתניה וחלקי גושים הנמצאים דרומית
לכביש חיפז ^ ל ־ א ב י ב ־ י פ ו .
3

:

) (2בישוב ״כפ נטר״ ,במקום הגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳ יבוא:
 .״הגושים 7953 :בשלמו ]ם!  7935פרט לחלקות  7939 ! 7 ,1פרט לחלק מחלקה  3הכלול
בתכנית ב.ע שר 29/ופרט לחלק המזרחי של חלקות  2ו־ 3שגבולו המערבי הוא
קו ישר ב מ ^יל לגבול המזרחי לגוש זה ובמרחק  200מטר ממנו?  7952פדט
לחלקות  ,7ו וחלק מחלקה  2הכלול בתכנית ב.ע .שר 7954 ?29/פרט לחלקות
 1ע ד •4
החלקות 5 :עד  7וחל׳!מחלקה ) 9דדך( הגובל אתן בגוש  29 ,22 ? 7934עד  40,31עד ,43
 49עד  3,51וחלק מחלקה ) 60דרך( הגובל בגבול הצפוני של חלקה  ,22בגוש
 1 ?8013עד  9 ,4עד  108 ,107,15 ,13וחלק מחלקה  106לאורך הגבול הצפוני
של חלקות | 9נד  12ר ,15בגוש 8014״.
) (3בישוב ״תל ]יצחק״ ,במקום הגושים והחלקות המפורטים לצדו בטור ב׳ יבוא:
״הגושים 7739 ,7734 ,7702 ,7691 7690 ,7688 :בשלמותם ז  7955פרט לחלקות  1עד 3
וחלק מחלק! ) 12דרך( הגובל בחלקות  1עד  8026 ? 3פרט לחלקות  14עד .19
החלקות 9 :עד : 15 ,13עד  19 ,17עד  35 ,24 ,23 ,21עד  51 ,50 ,46 ,45 ,42 ,41 ,38בגוש
 ¡I ,2 ,1 ,7692עד 9׳  11עד  67 ,66 ,55 ,52 ,50 ,21 ,15בגוש  4 ?7746ע ד 6
וחלק מחלק! ) 101דדך( בגוש .7794״
לצו זה ייקרא ״  1המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף־השרון ,תיקת(,

.2

תשכ״ב—1961״,
ט״ז בכסלו תשכ״ב ) :- 24ובמבר (1961
)חט (8001

ע״ר  ,1941תום׳  ,1154 b» 1עט׳ .119
ע״ר ת׳צ(״ח ,תום׳ א׳)י ׳  ,2עט׳ .1
יי ס״ת  ,797תשי״ח ,עמי  ;J125ק״ת  ,991ת׳צו״ד ,עט׳ •737
:

סובין התקנות  ,1237י״ג בטב

תשכ״ב20.12.1961 ,

זרח ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

פקודת העיריות1934 ,
י חוק עזר ל נ ה ר י ה ב ד ב ר ה י ט ל עינוגים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית נהריה
חוק ע ז ר ז ה :
בחוק עזר זה —
.1
ג

״״-רות

״העידיה״ — עידית נהריה י,
״המועצה״ — מועצת העיריה!
״עינוג״ — כמשמעותו של שעשוע ציבורי בפקודת השעשועים הציבוריים? 1935 ,
״בית עינוג״ — כל מקום בתחום העיריה שבו עורכים עינוג!
״כרטיסי׳ — כרטיס כניסה לבית עינוג!
״בול״ — בול או תו אחר אשר העיריה הרשתה להשתמש בו לצורך תשלום ההיטל!
״היטל״ — התשלום המוטל על כרטיסים לפי חוק עזר זה!
״מנהל״ — בעל רשיון לבית עינוג או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי דין ,לרבות אדם
המנהל בית עינוג או מפקח עליו!
״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש העיריה למלא תפקיד מפקח לפי חוק עזר זה!
2

״מבקר״ — אדם שהורשה על ידי המנהל לבצע תפקידים לפי חוק עזר זה•
היטל ושיעורי

.2

המנהל ישלם למועצה היטל ,לפי השיעור הנקוב בתוספת ,על כל כרטיס הנמכר בכסף.

ההיטל יצויין בהדבקת בול על הכרטיס.
כרטיסים

כניסה לבית
ע ע י ג

)א( כרטיס הנמכר בכסף יצויין בי מחירו ,יחובר אליו תלוש בקורת ויודבק עליו
.3
בול בסכום ההיטל החל על הכרטיס .היבול יבוטל אגב מכירת הכרטיס בציון התאריך שבו
יתקיים י העינוג•
)ב( לא ימכור אדם כרטיס ולא ירשה לאחר שימכרנו במחיר שלמעלה מן הנקוב
בכרטיס ושלא בהתאם להוראות סעיף ק ט ן ) א ( .
)א( בכניסה לביית עינוג יעמוד מבקר שיבדוק אם נתקיימו בכל כרטיס הוראות
.4
סעיף ) 3א(! המבקר יתלוש מהכרטיס את תלוש הבקורת ויחזיר את הכרטיס לבעליו.
)ב( בעל כרטיס ישמור את הכרטיס עד תום העינוג•
)ג( לא יניחו לאדם שייכנס לבית עינוג אלא אם בידו כרטיס חינם או כרטיס שנת
קיימו בו הודאות סעיף ) 3א(.

חובות המנהל

.5

בולים

)א( העיריה או המפקח יספקו בולים תמורת תשלום הסכום הנקוב בהם! כן ישלמו
.6
תמורת כל בול ,שאינו משומש ואינו מקולקל ,את הסכום הנקוב בו ,בניכוי שלושה אחוזים
למאה ,אם מבקש התשלום הוכיח — להנחת דעתם — שקנה את הבול מהם תוך שלושה
חדשים שקדמו לבקשתו בכוונה להשתמש בו כדין.
)ב( לא ידביק אדם בול משומש על כרטיס.

פטור והנחות

.7

המנהל יעשה ככל האפשר כדי להבטיח שהוראות הסעיפים ) 4,3א( ו־)ג( יקויימו.

)א(

המועצה רשאית לפטור מתשלום ההיטל או להפחית שיעורו ,בשלושה אלה:
) (1תחרות אספורט!
) (2עינוג שהכנסתו נועדה לצרכי דת או צדקה!
) (3עינוג ,שהוא לדעת המועצה בעל אופי תרבותי ,חינוכי או אמנותי וש
מטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים.
ד

ע׳׳ר  ,1934תום׳  1מם׳  ,414עמ׳ .1
ע״ר  ,1935חום׳  1מם׳ ,498,עמי .49
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קובי! התקנות  ,1237י״ג בטבת תשכ״ב20.12.1961 ,

)ב( הרוצה ליהו 21 :מפטור או מהנחה לפי סעיף ק ט ן ) א (  ,יגיש בקשה למועצה לפני
שיתחיל במכירת הכרטייכ ר
)ג( המועצה רש :ןת להפחית את שיעור ההיטל לגבי כרטיסים הנמכרים —
) (1לחייל צבא־הגנה לישראל המראים לקופאי את פנקס המגוייס!
) (2לנכי ולחמת הקוממיות ,המראים לקופאי כרטיס נכה כאמור בתקנות
הנכים )טיפ רפואי( ,תשי״ד—. 1954
1

3

בכל עת ,להיכנס לבית עינוג ולבדוק כל כרטיס בין בקופה

ץ

)א( מפקח רשא
.8
אצל המבקר ,הסדרן ,ה?
,ה ,או כל אדם אחד ,כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה,
וכן רשאי הוא לתפוס •וקי
כב תחת ידו כל כרטיס העלול ,לדעתו ,לשמש ראיה לעבירה על
הוראות חוק עזר זה.
) ב (  .לא יפריע >ו ים למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
!

י

ו ב

סמכויות
המפקח

.9

העובר על הוראה הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם חמש מאות לירות.

ענשיפ

.10

תחילתו של חוק | \7ר זה היא ביום י׳יז בתמוז תשכ״א ) 1ביולי .(1961

תחיי לה

.11

חוק עזר לנהריה !; ויטל עינוגים( ,תש״י— — 1950בטל.

ביטול

1

.12

,חוק עזר לנהריה )היטל עינוגים( ,תשכ״ב—1961״.

לחוק עזר זה ייק1

השם

תושפת
)סעיף (2
.1

לתיאטרון ,אוי :רה וקונצרט •
ברטים ש<:
באגור

שיעור

!

ע ד 7-6
למעלה
למעלה
למעלה׳
למעלה
למעלה
למעלה
למעלה
.2

מ־  7עד 14
מ־!  1עד 20
פר!  :עד 24
מ ־ י  2עד 30
מ־ו עד 40
פר!  4ע ד 80
מ־ן

לכל עינוג אוי
עד 40.8
למעלה מ־!  40עד 52.8
למעלה מ־! 52

נתאשר.
ד׳ בכסלו תשכ״ב ) 12בנו !מבד (1961

ההיטל

 0.5אגורה
 1אגורה
 2אגורות
. 3אגורות
 7.5אגורות
 10אגורות
 15אגודות
 20%ממחיר הכרטיס.
 16.5אגורות
 27אגורות
 80%ממחיר הכרטיס ובלבד ש־ 7.5אגורות
יהיו פטורות מהיטל.
ג .ט ץ
ראש עירית נהריה

)חמ (84126

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים
 °ק״ת  ,430תשי״ד ,עמ׳ ו
ש״ת  ,77תש״ י ,עמ׳ 1!97
i

כ(ופ*!!ו!תקנות  ,1237י״נ ב ט נ ו זשב״ב20.12.1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאל־טירה בדבר סלילת רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י מתקינה המועצה
המקומיתאל־טידהחוק עזר זה:
,

י דיי
(ג

ת

1

בחוק עזר זה —
,1
,.כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק
עזר זה!
״,מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל ,בהתאם לחוק עזר זה ,לרבות
אבני שפה וקירות תומכים!
״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב ,לרבות עבודות ופעולות אלה:
) (1חפירה ,מילוי ,פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
) (2סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדשי עקידת עצים ,נטי־
עתם מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינוים ,התקנה מחדש של ביבים ,תעלות,
צינורות מימ ,בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם!
) (3התאמת רחוב ,מבחינת שיפועיו ומפלסיו ,לרחובות הסמוכים לו וכיוון
כניסות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל!
) (4בנייתם ושינוים של קירות תומכים ,מדרגות ,אבני־שסה ,גדרות ,צדי
דרך ,גדרות מגן ,קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
) (5ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים
וצמחים ,סידורם וגידורם!
)(6

הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

) (7כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
״תשתית״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחר ,שהונח על פני האדמה כיסוד לכיםד או כדי
לשמש באופן זמני לתנועה!
״כיסוי״ — רובד אבנים ,ביטון או חומר אחד ,בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר ,ובין
שאינו מצופה ,וכל חומר אחר שהונח על ת?זתית עד מפלסו הסופי של הכביש ,כפי
שיקבע המהנדס?
״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ,לרבות כל סכום המגיע מאת המועצה לרבות
ריבית ,בקשר עם הסלילה׳ או מימונה ,אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהו־
צאות אלה!
״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע ,למעט רחוב!
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים נותנים הכנסה ,או המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכסים ,בין
בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום,
בין שהוא מחזיק למעשה בנכסים ובין שאינו מחזיק בהם ולרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר נכסים לתקופה שלמעלה מעשר שנים ?
,,.המועצה״ — המועצה המקומית אל־טירה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .:119

קובץ התקנות  ,1237י״נ ב ס ב ת תשכ׳׳ב20.12.1961 ,

״מהנדס״ — אדם שהמ צ ה ־ מ י נ ת ח א ו ת ו באישור מנתב מאת מהנדס המחוז שיל מחלקת
עבודות ציבוריות ,לז1 :ת מהנדס המועצה ז
״שטח בנוי״ — השטח י
!מותחם על .ידי הגושים! 7781 ,7780 ,7779 ,7776 ,7775 ,7774 :
.2

המועצה רשאית יי

.3

המועצה רשאית ל׳:

זקצות חלק מרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.
נות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.
ןלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס באישור המועצה .הםלי־
שלבים כמפורט להלן ,הכל לפי החלטת המועצה.
הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין במלוא דחבו של הכביש ובין
רחבו!
העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
בלבד ,בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו?
,כיסוי ,בין במלוא רחבו של הכביש ובין שלא במלוא רחבו זהתשתית והכיסוי שלא במלוא רחבו של הכביש!
סלילתם של התשתית או של הכיסוי או שניהם ,במלוא רחבו של

המועצה רשאית
.4
לה תבוצע בבת אחת או!
) (1יישור
שלא במלוז
) (2ביצה!
של התשתי
) (3הנחת
) (4סלילו
) (5השלג
הכביש <
) (6עבורו׳ \ אחרות שיש הכרח לעשותן בקשר לסלילת הכביש ולא געשו
באחד השי :ים הקודמים ,בין שהכביש נסלל בבת אחת ובין שנסלל.בשלבים
כמפורט בפ קאות ) (1עד ).(5
1

החליטה המועצז! !והמקומית לסלול כביש ,יודיע ראש המועצה בכתב את החלטתה
.5
לבעלי הנכסים החייבים דמי השתתפות לפי סעיף •6
.6

)א(

ילתו של כביש לפי חוק עזר זה ישאו —
בנוי—
בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע הרחוב שבו נסלל הכביש —
*ר של ; 75%
־,מועצה — בשיעור של .25%

בהוצאות כ
) (1בשט
)א(
בשי!
)ב(
) (2בשט שאינו בנוי — בעלי הנכסים המקבילים לאותו כביש משני צדדיו
המרוחקים מנו לא יותר מ־ 1000מטר.

)ב( דמי השתו:
ביחס לאורך חזיתותיהו
שכביש מהווה רחבה ,ש
)ג( דמי ההשת
שבין הנכס ובין הכביש
המה׳

כביש ומדיבה
שינוי דוחב ;
של כביש ־ ;
כלילת כביש

הודעה על
החלטה לסלול
כביש
שיעור ד מ י :
ההשתתפות
וגבייתם

!ות לפי סעיף קטן )א( )) (1א( יחולקו בין בעלי הנכסים ,חציים
וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים א ת הרחוב .מקום
|ה מטרים ממנה בלבד ייחשבו ככביש לצורך סעיף קטן זה.
פות לפי סעיף קטן )א( ) (2יחולקו בין בעלי הנכסים לפי המרחק
;נסלל כלהלן לפי השיעור של שטח נכסיו של כל אחד מהם:
במטרים

עד 30
למעלן מ־ 250עד 600
למעלן מ־ 600עד 1000

שיעור ההשתתפות

40%
30%
10%

)ד( סכומי הה׳ |־נתפות ישולמו למועצה על ידי כל אחד מבעלי הנכסים תוך שלו־
שים יום לאחר קבלת ד ישה וחשבון שייערכו עם השלמת הסלילה׳ ואולם אם נסלל הכביש
שלבים שלבים רשאית י מועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת כל שלב,
א ת סכום ההשתתפות בו! צאות אותו שלב או אותם השלבים שהושלמו לפניו.
קובץ התקנות  ,1237י״ג בט;1

תשכ״ב20.12.1901 ,

555

רחובות סלולים
והשלמת סלילה

) .7א( סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפני יום פדסופ חוק עזר
זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( וטרם שולמו דמי השתתפות ,רשאית היא לגבות את
דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום
הפרסום.
)ב( התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימה את
סלילתם עד אותו יום ,רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר זה
מבעלי הנכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום
בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום•

ס ל י ל ת כביש
על ידי בעלים

)א( לא יסלול אדם ,חוץ מהמועצה ,כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתד מאת
.8
המועצה ,ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורשו בכתב ההיתר .התנאים ,הפרטים
והדרכים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא כתב היתר כאמור או שלא לפי התנאים׳ הפר
טים והדרכים המפורשים בכתב ההיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולבצע את
העבודה כהלכה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה על כך.
)ג( ניתן היתר לפי סעיף קטן )א( ,רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
עד .25%

סלילת מדרכה
ונטיעת עצים

החליטה המועצה —
.9
) (1לסלול ,לבנות ,לרצף׳ להרחיב ,להאריך ,לתקן או לשפד מדרכה לאורך
הנכסים או לטפל בהן ו
) (2לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם ז
) (3לבנות אבני שפה,
רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף ,6
שיחולו בשינויים המחריבים לפי הענין.

אישור סכום
ההוצאות

 .10חשבון הוצאות מהעבודות המפורטות בסעיף  9וכן חשבון בדבר סכום השתתפותו
של בעל הנכסים חתום ביד המהנדס ישמש ראיה לכאורה על כך.

מ ס י ר ת הודעות

 .11מסירת הודעה לפי חוק עזר זה׳ תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדט שאליו היא מכוונת,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפ
חתו 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 .אם אי
אפשר,לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות
האמורים או על הנכם שבו דנה׳ ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים ,לפחות ,הנפוצים בתחום
המועצה.

ענשים

 .12העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  200לירות ,ובמקרה של עבירה
נמשכת — קנס נוסף חמש לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה ,אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה ,או אחרי הרשעתו בדין.

השם

.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאל־טירה )סלילת רחובות( ,תשכ״ב—1961״.

נתאשר.
ב׳ בכסלו תשכ״ב ) 10בנובמבר (1961
)חמ (81008
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יי

א ב ר ה י ם קאסם
ראש המועצה המקומית אל־טירה

חייט משה שפירא
שר הפנים
קובי! התקנות  ,1237י׳׳ג בטבת תשכ״ב20.12.1961 ,

וקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ה ד ־רמתיים בדבר הדברת •טוואי התהילובה של האורן
בתוקף• סמכותה פ י סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות., 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית הדר־דמתיים ד יק עזר זה:
!

בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם
<
הנכסים היו נותנים \
הבעל הרשום ש ל י !
ששכר את הנכסים לו

1

הגדרות

מקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
:נסה׳ בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
בסים ובין שאיננו הבעל הרשום׳ לרבות שוכר או שוכר משנה
קופה שלמעלה משלוש שנים!

״המועצה״ — המועצה ד קומית הדר־רמתייס ז
״מחזיק״ — אדם המחזי

למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם

הגד בבית מלון או ב; ;סיון ־
״נכסים״ — קרקע שבת ים המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרב  21אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
!עזר זה ,כולן או מקצ ו•
.2
בעל נכסים או ה והזיק בהם חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן
)להלן — הזחל( וקניהם !ונמצאים בעצי האורן שבנכסיו.

חובה ?הדביר
ט מ א י התהלוכה
של האורז

.3
)א( ראש הממו ה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבד על הודאות
הד
את
להדביר
2
סעיף
 .וקנו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
 ( ,״ ׳  .׳ ׳
ולתנאים הקבועים' בהוד ו•

הוראות לחדברת
טוואי התהלוכה
של האורז

1

)ב(
קטן)א(.
)ג(

ההודעה ו
אדם שקיבי:

לול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

.4
לא מילא אדם או יי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהע־
בהוחו
המפורטות
בודות
; שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע
את העבודה הדרושה ל ׳ברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה על ידי
המועצה

)א( ראש המוזן ה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה ו רדוש לו כדי לברר אס קויימו הוראות חוק עזר זה.

סמכות ראש
המועצה

)ב( לא יפריע *דם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה ל<! חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או :נמסרה במקום מגור |־ או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או ל׳ יי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו| :דם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה.
אם אי אפשר לקיים את !מסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט על הנכס
שבו דנה׳ ההודעה או נו !רםמה בשני עתונים ,לפחות ,הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם
לפחות הוא בשפה העבר ו•2
1

ע״ר  ,1911תום׳  1מם
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.7

ענשיפ

י
יי׳"

0

העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על

הוראות סעיף ) 3ג( והמויעצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי םעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה ,או אחרי הרשעתו בדין.
.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־רמתיים )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(,
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