רש־וטות

קובץ התקנות
י״ג באייר תשכ״ב

 17במאי 1962
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—1962.....
תקנות המים )רישום בפנקס המים( /תשכ״ב
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )שוויו של מלאי חקלאי ומלאי שבבעלות חקלאי( ,תשכ״ב—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1962
.
.
תקנות נכי המלחמה בנאצים )ערבויות למילוות לנכים( ,תשכ״ב—. 1962
צו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה על מחזיקי טובין( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ב—. 1962
.
צו־שעת־חירום )שיעוד תשלום חובה על יבוא טובין()תיקון מס׳  ,(4תשכ״ב—1962
.
.
הוראת ההגנה )כספים()שמירתם של ניידות ערך()תיקון( ,תשכ״ב—. 1962
צו ההגנה )כספים( )הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים וחשבונות( )תיקון(,
.
.
.
,
.
.
.
.
תשב״ב—1.962
.
.
.
צו יצוא )סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד( ,תשכ׳׳ב—1962
.
.
.
הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( )תיקון( ,תשכ״ב—1962
.
.
.
.
צו לשכת עורכי הדין )תפקידי השירות המשפטי( ,תשכ״ב—1962
כללי לשכת עורכי הדין )ידיעה בשפה העברית ואגרות בחינות בעברית ,בדיני מדינת
.
.
.
.
.
ישראל ובמקצועות מעשיים( ,תשכ״ב—. 1962
.
.
.
צו לגיוס כוח אדם )מיפקד חשמלאים ואלקטרונאים( ,תשכ״ב—1962

עפיי
96S1
1898
1898
1899
1900
1900
1901
1901
1904
1904
1905
1906

מדוד לשלטון מקומי
.
.
.
אכרזת עכו )שינוי תחום העיריה( ,תשכ׳׳ב—. 1962
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק־חפר ,תיקון( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הצפון )פיקוח על בנינים
.
בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון( )תיקון( ,תשכ״ב—. 1962
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז )פיקוח על בנינים
. .
בשטחי תכנון עיר של מחוז המרכז( )תיקון( ,תשכ״ב—. 1962
חוק עזר לירושלים )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון מס׳  ,(2תשב״ב—1962
.
חוק עזר לאילת )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תשכ״ב—. 1962
.
חוק עזר להדר־השרון )אספקת מים( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ב—1962
.
.
.
.
חוק עזר לכטר־יונה )רוכלים( ,תשכ״ב—1962
חוק עזר לנעמן )עידוד השקעות הון( )פטור מתשלום ארנונה( ,תשכ״ב—1962
.
.
חוק עזר לנשר )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ב—1962
.
חוק עזר לקרית־טבעון )היטל סעד ונופש( )תיקון(׳ תשכ״ב—1962
.
.
חוק עזר לקרית־שמונה )עקירת עצים( ,תשכ״ב—. 1962
.
חוק עזר לרמת־נגב )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ב—. 1962
.
.
.
חוק עזר לשלומי )שחיטת עופות( ,תשכ״ב—1962
.
.
הודעה על החלטת המועצה המקומית בנימינה בדבר קנס פיגורים

.
 .י
.
.
והקמתם
.
.
והקמתם
.
.
.
.
,• • .
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1907
1907
1914
1915
1915
1916
1916
1917
1919
1919
1920
1921
1922
1926
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חוק המים ,תשי״ט—1959
ת ק נ ו ת :.דבר רישום בפנקס המים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  148ר 159לחוק המים ,תשי״ט— , 1959אני מתקין תקנות
ג

אלה:
נציב המים ירשום בפנקס הןןיס את רשיונות הפקה שניתנו על ידיו באופן ובצורה

רישום רשיונות
הפקה

.1
שיקבע

פרטי הרישום

)א( בפנקס המים יירשמו פך ימים אלה
.2
) (1מספד הרשיון ן
) (2תאריך הרשיון ז
) (3שמו ומענו של בע^ הרשיון!
) (4תנאי הרשיון i
) (5תקופת הרשיון ן
) (6תיאור של צרכני בעל הרשיון!
) (7התנאים שלפיהם מסופקים מיס לצרכנים האמורים!
) (8תנאי ההפקה וההקפקה של מים,
)ב( לענין תקנה זו ״תנאי הספקה״ — התנאים הנוגעים לצורת ההתקשרות בין
הספק לצרכן ,לכמות המים ,לקרקע לה מסופקים המים ,לזמני האספקה ושיעורה ,לאיכות
המים בשים ל ב לשימוש שלו הם מיועדים וכן התנאים הנוגעים למחיר המיס ואופן תשלומו.

קביעת אזורי
רישום

הרישום בפנקס המים ייעשה לפי אזורים שגבולותיהם ייקבעו על ידי נציב המים
,3
)להלן — אזור רישום(.

הודעה ע5
אזור רישום

הודעה על קביעת אזור דישו !:וכן המועדים להתחלת פעולות הרישום בו תתפרסם
.4
בשלושה עתונים יומיים והעתק ממנה יונח במשרדי הרשויות המקומיות שתחומן נמצא,
1
כולו או מקצתו ,באזור הרישום.

הודעת רישום

נציב המים ישלח הודעה לכל בעל רשיון הפקה באזור הרישום על כוונתו לרשום
.5
אותו ואת צרכניו בפנקס המים )להלן — הודעת רישום(.

פרטי הודעת
רישום

.6

בקשת בעל
רשמו

בעל רשיון שלא קיבל הודעת רישום כאמור בתקנה  5יגיש לנציב המים ,תוך  15יום
.7
מיום פרסום הודעה על קביעת אזור רישום בהתאם לתקנה  ,4בקשה בטופס שאפשר להשיגו
בנציבות המים.

מסירת פרטים
?צרכנים

בעל רשיון שקיבל הודעת רישום יודיע בכתב ,תוך  14יום מיום קבלתה ,לכל אחד
.8
מהצרכנים שלהם הוא מספק מים כדין על הפרטים הכלולים בהודעת הרישום והנוגעים
לצרכן האמור! לא צויינו בהודעת הרישום פרטים הנוגעים לצרכן מםויים ,כולם או מקצתם,
יודיע לו בעל הרשיון על כך תוך התקופה האמורה,

בהודעת הרישום יצויינו —
) (1הפרטים שיכללו בפנקס המים ושנמצאים כבר ,על פי חיקוק׳ בנציבות
המים והנוגעים לבעל הרשיון וצרכניו!
) (2הפרטים שעל בעל! הרשיון או על צרכניו למסור בדבר הפקת מיס ,אספ
קתם וצריכתם ממקור מים או מפעל מים.

1

1896

ס״ח  ,288תשי״ט ,עמ׳ .166
קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1062 ,

ל
י
ל
1, 1,
$
הרישום ,במקום ההודעה לפי תקנה  ,8על המועדים בהם אפשר לעיין בהודעת הרישום
במשרדו שבאזור הרישום.
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 .10צרכן ,שנמסרה לו מייעד׳
או אינם מלאים ,יודיע לבעל הרשיון בכתב ,תוך  7ימים מיום מסירת ההודעה כאמור ,את
כל הפרטים הנוגעים לו! להודעה יצורפו תשריטים ותרשימים שיקבע נציב המים וכן הצהרה
חתומה על ידי הצרכן על אמיתותם.
ב ת

כ א מ ו

נ ו ת

8

9
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ו ד  ,פ ר ט מ £

ל י

א י נ ט
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 .11בעל רשיון שקיבל הודעת רישום יחזיר ,תוך  45ימים מיום קבלתה ,את ההודעה
לאחר שמילא את כל הפרטים הכלולים בה ויצרף לה את הפרטים שנמסרו לו על ידי צדבניו
ואת הערותיו.
 .12נציב המים ירשום בפנקס המים את הפרטים שהיו כלולים בהודעת הרישום בשים
לב לפרטים שנמסרו לו בהתאם לתקנה  11והנראים לו נכונים ומדוייקים וישלח הודעה לבעל
רשיון הפקה ולצרכניו — אם אינם עולים על  — 10בדבר רישום הרשיון ויציין בה את כל
הפרטים שנרשמו בפנקס המים .עולה מספד הצרכנים על  — 10תישלח ההודעה לבעל
הרשיון בלבד ,והעתק ממנה יונח במשרדי הרשויות המקומיות שבתחומן נמצא מקום מגוריו
של הצרכן.
.13
,

מי שרואה עצמו נפגע על ידי הרישום בפנקס המים כאמור בתקנה  ,12דשאי תןך
,

,

,

שלושים יום מיום קבלת ההודעה והנחתה כאמור ,להגיש לנציב המיס התנגדות מנומקת
בכתב.
 .14החליט נציב המים שפרסי ההתנגדות הם נכונים ,יתקן את הרישום בפנקס המים
בהתאם לכך ויודיע על כך למתנגד.
 .15החליט נציב המים שפרטי ההתנגדות אינם נכונים ,אינם ניתנים לאימות או פוגעים
בספק או בצרכן אחר שנרשמו בפנקס המים ,יודיע על כך למתנגד וינמק את החלטתו.
.16

)א( נציב המים ישנה את הרישום בפנקס המים ,אם —
,

,

מועדלעיח
הר

?נ» י!9לח

,

) (1ניתנה הודעה על ידי בעל רשיון הפקה בהתאם לסעיף  28לחוק והמועבד
אישר את ההודעה האמורה!
) (2ניתן פסק דין של בית משפט מוסמך המשנה את הפרטים שנרשמו ו
) (3פורסם חיקוק המשנה את הרישום שנעשה!
) (4שונו הפרטים שנרשמו ברשיון הפקה אחר ?
) (5נערך הסכם כדין המשנה את הפרטים שנרשמו בין ספק לבין צרכן או
בין צרכניו של ספק פלוני בינם לבין עצמם <
) (6נתגלו פרטים שלא היו ידועים בתאריך הרישום המצדיקים ,לדעת נציב
המים ,הכנסת שינוי ברישום.
)ב( הוראות תקנות  12עד  15יחולו על רישום שינוי בפנקס המיס ,בשינויים
המחוייבים לפי הענין.
 .17פנקס המים יהיה מופקד במשרד נציבות המים וכל אדם זכאי לעיין בו בשעות קבלת
הקהל הרגילות.
 .18לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המיס )רישום בפנקס המים( ,תשכ״ב—1962״.
משה דיין
כ׳ בניסן תשכ״ב ) 24באפריל (1962
שר החקלאות

יט
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י״״י"

רישום•
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קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1897

חוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א—1961
ת ק נ ו ת ב ד ב ר שוויו של מלאי ח ק ל א י ומלאי ש ב ב ע ל ו ת ח ק ל א י
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 15ג( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א— 1961י,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
וזנדרות

בתקנות אלה:
.1
״מלאי״ — מלאי חקלאי ומלאי שבבעלות חקלאי!
״חקלאי״ — לרבות בעל מטעים באזור עירוני.

שוויו ש? מ5אי

.2

שוויו של מלאי בשנת המס הוא —
) (1לגבי יבול — מחצית הסכום העשוי להתקבל במכירה ממוכר ברצון לקונה
ברצון של כל היבול שבבעלותו של חקלאי בשנת המס t
) (2לגבי מלאי שאינו יבול — מחיר כאמור בסעיף ) 15ה( לחוק ,של המלאי
שהיה בבעלותו של חקלאי ביום אחד באוקטובר של שנת המס ,ובלבד שלא
יובא בחשבון שווי המלאי אשד הוכח להנחת דעתו של המנהל כי מקורו מיבולו
של אותו חקלאי מאותה שנת מס וכי שולם עליו מס כיבול.

ווחי?ה

.3

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט״ו בניסן תשכ״א ) 1באפריל .(1961

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות:מם רכוש וקרן פיצויים )שוויו של מלאי חקלאי ומלאי
.4
שבבעלות חקלאי( ,תשכ״ב—1962״.
כ ״ ח ב א ד ר ב ׳ ת ש כ ״ ב )3באפריל (1962
)חמ (72478
1

לוי אשכול
שר האוצר

ם״ח  ,337תשכ״א ,עמי .100

חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—1954
ת ק נ ו ת בדבר ערבויות למילוות לנכים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד— / 1954אני מתקין
תקנות אלה:
הנדרות

בתקנות אלה —
.1
״ועדת שיקום״ — כמשמעותה בתקנות נכי המלחמה בנאצים )כללים להוכחת חוסר פרנסה(,
תשי״ח—» 1957
״הרשות״ — הרשות המוסמכת ביחד עם מי שימונה על ידי סגן המנהל הכללי לאוצר לכך!
״קרן״ — קרן שהמדינה משתתפת בה או ערבה להפסדיה ,לרבות מוסד בנקאי כמשמעותו
בחוק בנק ישראל ,תשי״ד— 1954י•!
״שיקום״ — פעולה המכוונת .להמציא לנכה תעסוקה ומקור הכנסה!
״דיור״ — לרבות שיכון!
2

״מימון״ — המצאת אמצעים כספיים הדרושים לשיקום או לדיור!
״נכה״ — נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ־.25%
ס״ח  ,147תשי׳׳ד ,עמ׳ .70
ק״ת  ,756תשי׳׳ח ,עמ׳ .481
ס״ח  ,164תשי״ד ,עמ׳ .192

1898

קובץ• התמנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

א

מת :עריות

 , .2מצאה מגדת שיקום כי נכה זקוק לשם שיקומו או דיורו למימון שאין להשיגו ל
בדרך של מילווה מקרן וכי אין לו אפשרות להמציא ערבים מתאימים שבלעדיהם אין לקבל
את המילווה ,רשאית הרשות לערוב בשם המדינה בפני הקרן למילווה האמור.

ה

תנאי ערבות

א

ערבות לפי תקנות אלה תינתן לפי התנאים שתקבע ועדת השיקום ,ובלבד ש ה נ כ
.3
ישתמש בכספי המילווה אך ודק למסרה שלמענה נועד.
נכה שהפר הוראה מהוראות תקנות אלה או תנאי מתנאי הערבות או המילווה,
.4
לשלם למדינה מיד ובבודאחת כל סכום שהמדינה חייבת או עלולה להיות חייבת לקרן

ח י י ב

הפרה ערבות

בתוקף הערבות שניתנה.
$

ו ע ך ת

ן ? ש י

ק

ו מ

מ  5ג י ן

ע ר ב ו ת ה

י

א

החלטה םופית

ם ן פ י ת <

לתקנות אלה ייקרא .״תקנות נכי המלחמה בנאצים )ערבויות למילוות לנכים(,
.6
תשכ״ב—1962״.
ב׳ באייר תשכ״ב ) 6במאי (1962
(73117

יי׳'

06

לוי אשכו ל
שר האוצר

תקנוהדשעת־חירום )תשלומי חרבה( ,תשיי׳ח—1958
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת שיעור ה ה י ט ל על מ ח ז י ק י טובין

1958

בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ד ד לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—
אני מצווה לאמוד :

בסעיף 5א לצרשעת־חירום )שיעור תשלום חובה על מחזיקי טובין( ,תשכ״ב—2 !962
.1
אחרי פסקה ) (2יבוא, :

תיקו! פעיף 5א

.״) (3על טובין שיובאו חלף יצוא טובין ,למעט מטבע־חוץ ,ובלבד שבעד
הטובין שיוצאו לא נתקבלה הטבה ,תמיכה או תוספת אחרת בלירות ישרא*
ליות  %ואם נתקבלה הטבה ,תמיכה אי תוספת אחרת כאמור — הוחזרה.״
.2

תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 11בפברואר .(1962

לצו זה ייקרא ״צדשעודהידוס )שיעור תשלום חובה על מחזיקי טובין(
;.3
מס׳  ,(3תשכ״ב—1962״.
ט׳ באייר תשכ״ב ) 13במאי (1962
.
1
2

תחילו׳
)תיקון

י'׳"

פ

לוי אשבול
• שר האוצר

ם״ח  ,268תשי״ט ,עמי .28
ק״ת  ,1261תשב״ב ,עמ׳  ; 1280ק״ת  ,1268תשכ״ב ,עמי  )864ז ק״ת  ,1280תשכ״ב ,עמ׳ .1483

קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1899

תקנות־שעת־חירום )תשלומי חרבה( ,תשי״ח—1958
צו ב ד ב ר ק ב י ע ת ש י ע ו ר ה ה י ט ל על י ב ו א טובין
בתוקף סמכותי לפי תקנות  2ד  7לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח—
י
.
:
 , 1958אני מצווה לאמור :
ג

ת י ג  1ו

י

ם ע

יי

( 4

בסעיף  4לצדשעת־חירום )שיעוד תשלום חובה על יבוא טובין( ,תשכ״ב—, 1962
.1
אחרי פסקה ) (4יבוא:
2

״) (5על טובין שיובאו חלף יצוא טובין ,למעט מטבע־חוץ ,ובלבד שבעד
הטובין שיוצאו לא נתקבלה הטבה ,תמיכה או תוספת אחרת בלירות ישרא־
ליות! ואס נתקבלה הטבה ,תמיכה או תוספת אחרת כאמור — הוחזרה.״

.2

תחי5ה

השם

תחילתו של צו זה היא ביום ז׳ באדר א׳ תשכ״ב ) 11בפברואר .(1962

לצו זה ייקרא ״צו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה על יבוא טובין( )תיקון מס׳ ,(4
.3
תשכ״ב—1962״.
לוי

ט׳ באייר תשכ״ב ) 13במאי (1962

אשכו ל

שר האוצר
ם״ת  ,268תשי״ט ,עמי .28
ק״ת  ,1261תשכ״ב ,עט׳  ; 1285ק״ת  ,1268תשכ״ב ,עש׳  ; 1964ק״ת  ,1269תשב״ב ,עמי ; 1870
 , nתשכ״ב ,עמ׳ .1484
p״1280
1

2

תקנות ההגנה )כספים(1941 ,
ה ו ר א ה ב ד ב ר ש מ י ר ת ם של נ י י ר ו ת ע ר ך
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7ב לתקנת ההגנה )כספים(1941 ,
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מורה לאמור:

וסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד (

2

תיקיי סעיי

1

בסעיף  1להוראת ההגנה )כספים( )שמירתם של ניידות .עדך( ,תשט״ז—, 1956
.1
בהגדרת ״ניירות ערך״ אחרי פסקה ) (2יבוא:
3

״) (3ניירות ערך שהוצאו על ידי חברות הרשומות בישראל ,להוצאתם ניתנה
הסכמה לפי תקנה  8לתקנות ההגנה )כספים( ,1941 ,והותנה בה שתמורתם
תשולם במטבע־חוץ בלבד.״
השם

להוראה זו ייקרא ״הוראת ההגנה )כספים( )שמירתם של ניירות ערך( )תיקון(,
.2
תשכ״ב—1962״.
ט׳ באייר תשכ״ב ) 13במאי (1962

1
2
8

1900

לוי אשכול
שד האוצר

עייר  ,1941תום׳  2מם׳  ,1138עמי .1380
עייר הש״ח ,תוט׳ א' מם׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,589תשט׳ץ ,עט׳  ; 550ק״ת  ,995תשייר ,עמי  ; 826ק״ת  ,1088תשכ׳׳א ,עט׳ .684
קובץ• התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

תקנות ההגנה )כספים(1941 ,
צו ב ד ב ר ה ג ב ל ת ה ע ב ר ת ם ש ל נ י י ר ו ת ע ר ך ו ה מ צ א ת דינים ו ח ש ב ו נ ו ת ע ל י ה ם
בתוקף סמכותי לפי תקנה  7לתקנות ההגנה )כספים(, 1941 ,והסעיפים) 14א( ד)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
1

2

בסעיף  1לצו ההגנה )כספים( )הגבלת העברתם של ניירות ע י ד והמצאת דינים

.1

וחשבונות( ,תשכ״ב— , 1962בהגדרת ״ניירות ערך״ ,אחדי פסקה ) (2יבוא:
3

״) (3ניירות ערך שהוצאו על ידי חברות הרשומות בישראל ,להוצאתם ניתנה
הסכמה לפי תקנה  8לתקנות ההגנה )כספים( ,1941 ,והותנה בה שתמורתם
תשולם במטבע חוץ בלבד.״
לצו זה ייקרא ״צו ההגנה )כספים( )הגבלת העברתם של ניירות ערך והמצאת דינים
.2
וחשבונות( )תיקון( ,תשכ״ב—.1962״
לוי אשכול
שר האצר

ט׳ באייר תשכ״ב ) 13במאי (1962

* ע״ד ,1941.תופ׳  2מם׳  ,1138עמ׳ .1380
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,1278תשכ״ב ,עמי .1444
2

3

פקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(1939,
צו ב ד ב ר יצוא ס ח ו ר ו ת ללא רשיון מ י ו ח ד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(,
 1939והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה
לאמור:
2

 .1י על אף האמור בצו מתן רשיונות יצוא , 1940 ,מותרות ביצוא הסחורות המפורטות
3

יצואטותר

בתוספת הראשונה ,אם נתמלאו כל התנאים האלה:
) (1הן יוצרו בישראל!
)(2

התשלום בעדן הוא כנגד אחד מאלה:
)א( דוקומנטים באמצעות בנק סוחר מוסמך ,כמשמעותו בתקנות ההגנה
)כספים(, 1941 ,
4

)ב( מכתב אשראי בנקאי בלתי חוזר,
)ג( אקצפט בנקאי,
)ד( ערבות בנק ב ח ח לארץ לבנק סוחר מוסמך כאמור בארץ לתקופה
שלא תעלה על ששה חדשים,
1
2
3
4

ע״ר  ,1939תום׳  1מס׳  ,968עמ׳ .137
ע״ר חש׳׳ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,2עמ׳ ¿1
ע״ר  ,1940תום׳  2טס׳  ,982ע0׳־*3 .1י^4
ע״ר  ,1941תום׳  2מס׳  ,1138עט׳ .1386

קובץ התקנות  ,1310י״נ באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1901

)ה( אשראי לתקופה שלא תעלה על  6חדשים ליצואן שנרשם בהתאם
לצו רישום יצואנים ,השי״ח— , 1958ושהוכיח להנחת דעתה של הדשות
המוסמכת כי בתקופה מ־ 1לינואר עד  31בדצמבר של השנה שקדמה
לשנת היצוא ,ביצע יצוא ישיר לפחות בסך של  100,000דולר של ארצות
הברית של אמריקה!
5

) (3התמורה בעדן היא במטבע בר המרה חפשית ,כפי שנקבע על ידי בנק
ישראל
) (4לגבי הסחורות המפורטות בתוספת השניה הוגש תחילה לגובה המכס
אישור בכתב מאת נציג מוסמך של משרד המסחר והתעשיה כי הן ראויות
ליצוא.
תחולה

)א( הרשות המוסמכת רשאית להורות בהוראה מיוחדת שהוראות סעיף  1לא יחולו
.2
על אדם ששמו נקוב בהודאה האמורה.
)ב( לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה לפי סעיף קטן )א( אלא אם היה יסוד
סביר להניח כי אותו אדם עבר עבירה על המשק ,כמשמעותו בחוק למניעת הפקעת שעדים
וםפםרות )שיפוט( ,תשי״א— , 1951או ביצע או עומד לבצע יצוא בתנאי שבהם לא היתה
נותנת לו את הרשיון אלמלא הודאות סעיף .1
6

שטירת דינים
אחרים
ביפו?

.3

צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

.4

צו יצוא )סחורות מותרות ביבוא ללא רשיון מיוחד( ,תשי״ט— — 1958בטל.

השם

.5

7

,לצו זה ייקרא ״צו יצוא )סחורות מותרות ביצוא ללא רשיון מיוחד( ,תשב״ב—1962״.
תופפת

ראשונה

)סעיף (1
.1
.2

מוצרי פרי הדר
שימורי פירות וירקות ,כולל מיובשים

.3

וקפואים
רסק ומיץ עגבניות

.4

אבקות מרק

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

משקאות משכרים
ממתקים
שוקולד
קפה נמס
חלבה
אבקת קקאו
גומי לעיסה
אבקות גלידה
מצות וקמח מצות
ביסקויטים ומוצרי מאפה
איטריות ומוצרי בצק
5
6
7

1902

.16
.17
.18
.19

גלוקוזה
שימורי בטנים
עמילן
בצל
מיונז ,חומים וממרחים שונים
פוספטים
בדום ומוצריו
אשלג
שיש

.20
.21
.22
.23
.24
 .25לבידים ,פנלים ולוחות ציפוי
 .26לוחות בידוד
 .27מלט
 .28זכוכית
 .29צמיגים ,אבובים וקמלבק
 .30מקררים וחלקיהם
 .31סכיני גילוח

ק״ת  ,814תשי״ח ,עמי .1696
ם״ח  ,68תשי״א ,עמ׳ .40
ק״ת  ,847תשי׳׳ט ,עמי .356
קובץ התקנות < ,1310״; באייר תשב״כ17.5.1962 ,

.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

מכוניות
מכונות ואביזרים לתעשיית המזון
צינורות ואביזרים להשקאה ,ממטרות
ומשאבות
כלי עבודה ממתכת
ממזגי אויר
סרטי בלמים
חוטי אסבסט
צינורות לחץ גמישים
מכונות בנין וחלקיהן
צינורות פלדה ואסבסט ואביזריהם
ציוד חקלאי לרבות ציוד ללולים
אלקטרודות לריתוך
כלי חיתוך
יחידות קירור ומדחסים לקירור
מאווררים
מנורות פלורוםצנט וחלקיהם
טרנספורמטורים לרשת חשמל
חוטי וכבלי חשמל
כלי בית ומטבח לרבות מבעירי נפט
ותנורי נפט ,כירי גז ,תנורי גז ומיכ־
ליס ,צמר פדלה וספוג לניקוי כלים
ברגים ואומים
ארונות וקופות פלדה
תריסים ונציאניים וחלקיהם
חלונות ,דלתות ופרופילים מאלומי־
ניוס
לוחות אסבסט
אריחי קיר
מרצפות
כלים סניטריים
דודי שמש וחלקיהם לרבות קולטי
שמש

.60

נגרות בנין לרבות דלתות

.61

רהיטים וחלקיהם

.62

חרסית דמוית צוד

.63

מלט נחושת

.64

מנועים חשמליים ומשחזות

.65

רשת מתכת

.66

רדידי אלומיניום

.67

אנטיביוטיקה

.68

פדמצבטיקה

קוב״ו התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.6.1962 ,

.70

צבעים ,כולל צבעי דפוס ,לקים וצב
עים פלסטיים למיניהם
דשנים והמרים הימיים

.69

.71

קרביד הסידן

.72

ביטומן)מוצרי נפט(

.73

כימיקלים שונים כולל תמרוקים תמ־
ציות למזון ולרפואות ,שמנים אתר־
יות ,דטרגנטים למיניהם ,ממיסים
)סולבנטים( ,גפרת הנחושת

.74

מוצרי פלסטיקה כולל חוטים ,כלי
אוכל למיניהם ,אבקות למיניהם ,שע־
ווניות ,עודית ,ולמעט מפיות מפלס־
טיקה

.75

מוצדי גומי—כולל צמיגים לאופניים,
עקבים וסוליות לנעליים ,נעלי גומי
מגפיים ,צינורות גומי ,רשתות גומי

.76

מוצרי תעשיה קלה ,כולל שיניים
תותבות ,חמרי בידוד עשויים מסטדו־
פור או מאקספנדבל או מפוליםטרין,
עדשות ,מסגרות למשקפיים ומשקפיים
פרוות ,ומוצרי עור כולל נעלים ,סנ־
דלים ,שלחים ,מעילים ,כפפות ,ארנ־
קים ,חגורות
חוטי כותנה
חוטי צמד ואורלון
חוטי נילון ובנלון
אריגי כותנה
אריגי צמר

.77

.78
.79
.80
.81
.82
.83

מוצרי סריגה מצמר ,כותנה וחוטים
סינטטיים

.84
.85

מעילי גשם
בגדי ים

 .86מוצרי הלבשה מצמד ,כותנה ובדים
סינטטיים
 .87גרבי נילון ,םטרץ׳ צמר וכותנה
 .88מוצרי טריקו מצמר כותנה וחמרים
סינטטיים
 .89מוצרי טקסטיל שונים — חוטים וחב־
לים ,כפפות לנעליים ,חוטי פשתן;
סרטים ושרוכי נעלים ,כפפות סרוגות
ופסולת כותנה מסוג םטריפ בלבד
 .90חוטי ומוצרי סרן

 .91חפצי חן ומוצרי מלאכת מחשבת
ממתכת )לא מכסף( ,מעץ ומקדמיקה
 .92ספרים ,ספרי קודש ,עתונים ,חוברות,
כרטיסי ברכה ומוצרי דפוס אחרים
מודפסים בישראל
תופפת

.93
.94
.95
.96

ופסלים

מיצירות

תמונות
ישראליים
עטים כדוריים ומילויים
נייר ומוצריו
עפרונות.

אמנימ

שכיה

)סעיף (4)1

.1

אנטיביוטיקה

.2

פרמצבטיקה

.11

.12
.13

.3

חוטי כותנה

.4

חוטי צמר ואורלון

.5

חוטי נילון ובנלון

.6

אריגי כותנה

.7

אריגי צמר

.8

מוצרי סריגה מצמר ,כותנה :וחוטים

.9

.14

םינטטיים

.15

מעילי גשם

.16

 .10בגדי ים

מוצרי הלבשה מצמר ,כותנה ובדים
םינטטיים
גרבי נילון ,סטרץ׳ צמר וכותנה
מוצרי טריקו מצמד כותנה והמרים
סינטטיים
מוצרי טקסטיל שונים ,חוטים וחבלים,
כפפות לנעליים ,חוטי פשתן ,סרטים
ושרוכי נעלים ,כפפות סרוגות ופסו
לת כותנה מסוג סטריפ בלבד
מוצרי פרי הדר
שימורי פידות וירקות
משקאות משכרים.
פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה

ד׳ באייר תשכ״ב ) 8במאי (1962
)חמ (740510

פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ת ש ל ו ם פיצויים ע ב ו ר ה מ ת ת ב ע ל י ח י י ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1) 15לפקודת מחלות בעלי חיים 1945 ,י ,והסעיפים
) 14א( ר  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מודיע לאמור:
2

תיקון התוספת

בתוספת להודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( ,תשי״ג—, 1952

.1

3

במקום —
1000
60
90
30״

״בקר
כבשים
עזים גזעיות
עזים מקומיות
יבוא —
״בקר
כבשים
עזים
השם

.2

1650
180
170״

להודעה זו ייקרא ״הודעת מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים( )תיקון( ,תשכ״ג-

."1962
משה דיין
שד החקלאות

כ״ח בניסן תשכ״ב ) 2במאי (1962
)חט (73822
1
2
8

1904

ע״ר  ,1945תוס׳  1טס׳  ,1457עט׳ 435
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1
ק״ת  ,313תשי״ג ,עט׳  : 266ק׳׳ת  ,605ת׳צט׳׳ז ,עט׳ .792
קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר ת׳צוכ״ב17.5.1962 ,

חוק לשכת עורכי הדין ,תשב״*—1961
צו ב ד ב ר מ א מ נ י ם מבין בעלי ת פ ק י ד י ם ב ש י ר ו ת ה מ ש פ ט י
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (5)29לחוק לשכת עורבי הדין ,תשכ״א— ,* 1961אני מצווה
לאמור:
אלה הם תפקידי השירות המשפטי לענין סעיף  (5)29לחוק —

.1

•

)(1
)(2

,

,

 , .תפקידים בשירות

יעוץ משפטי בכל משרד ממשלתי!
יעוץ משפטי ,פרקליטות ,חקיקה וסעד משפטי במשרד המשפטים!

המשפטי

) (3יעוץ משפטי במשרד מבקר המדינה ו
) (4רשמות בבית המשפט;
) (5י אפוטרופסות כללית וכינוס נכסים t
פרקליטות ,תביעה ,סניגוריה ,יעוץ ,חקיקה והדרכה משפטית בצבא־הגנה

)(6

לישראל!
) (7תביעה במשטרת ישראל.
לצו זה ייקרא ״צו לשכת עורכי הדין )תפקידי השירות המשפטי( ,תשכ״ב—1962״.

,2

כ״ה בניסן תשכ״ב ) 29באפריל (1962
<חט (703201
1

השפ

ד ב יוסף
שר המשפטים

ס י י ח  ,317תשכ״א ,עט׳ .178

חוק לשכת עורכי־הדין ,תשכ״א—1961
;

ב ל ל י ם ב ד ב ר ה ו כ ח ת ידיעה ב ש פ ה ה ע ב ר י ת  ,ב ח י נ ו ת ב ע ב ר י ת  ,בדיגי מ ד י נ ת י ש ר א ל
ובמקצועות מעשיים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  94ו־ 109לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א—1961
מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
.1
s

־

אדם רשאי להוכיח ידיעה מספיקה בשפה העברית לצורך רישומו כמתמחה לפי סעיף
,

.

י ־_

,

,הוכחת ידיעה

בשפה העברית

 (2) 26לחוק באחת מאלה»
) (1בהמצאת תעודת בגרות שניתנה לו מטעם משדד החינוך והתרבות או על
ידי בית ספד תיכון בישראל ונתאשרה על ידי משדד החינוך והתרבות 5
) (2בהמצאת תעודה שעמד בבחינה בשפה העברית שנקבעה לפי סעיף 39
לחוק )להלן — בחינה בעברית(.
הלשכה רשאית ,מסיבות מיוחדות שיירשמו בהחלטתה ,להרשות לאדם להוכיח ידיעה

.2

מספקת בשפה העברית בדרך אחרת מן הקבוע בסעיף •1

הוכחה ב ד ת
א ח י ת

.3

הלשכה רשאית לשלם לבוחנים בבחינות בעברית שכר כפי שיקבע הועד המרכזי.

שכר בוחנים

.4

המבקש להיבחן בבחינה בעברית ,בבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל או במק־

בקשה

י צועות,מעשיים יגיש בקשה על כ ך ללשכה.
בקשה להיבחן בדיני מדינת ישראל תפרט את הנושאים שבדעת המבקש להיבחן
.5

 5ה י ב ח !

הנושאים
בדיני מד י גד,
ישרא5

בהם.

)א(

6

1

עם
)(1
)(2
)(3

הגשת בקשה להיבחן ישולמו אגרות אלה:
בעד בחינה בעברית —  3לירות t
בעד בחינה בדיני מדינת ישראל —  8לירות לכל נושא»
בעד בחינה במקצועות מעשיים —  10לירות.

אגרות
ה נ ח י נ ו ת

ס״ח  ,347תשכ״א ,עט׳ .178

קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1905

)ב( האגרה תשולם כאמור בסעיף קטן )א( בין שהמבקש מתייצב לראשונה לאותה
בחינה או לבחינה באותו נושא ,ובין שכבר התייצב לבחינה כאמור .י.
פטור מאגרות

ראש הלשכה דשאי ,בנסיבות מיוחדות ,לפטור מתשלום אגרות הבחינות בדיני מדינת

.7

ישראל או במקצועות מעשיים ,כולן או מקצתן ,או לדחות את תשלומן.
^ י י

ת

!  :י ט י  5י פ

השם

שילם אדם אגרה בעד בחינה בדיני מדינת ישראל או במקצועות מעשיים ולא התייצב
.8
לבחינה כולה או לבחינה בנושא פלוני ,יוחזרו לו ארבע חמישיות של האגרה ששילם בעד
הבחינה שלא התייצב לה.
.9

תקנות  12,6,5ד 38לתקנות המועצה המשפטית ,תשי״ג— — 1953בטלות.

.10

לכללים אלה ייקרא ״כללי לשכת עורבי הדין )ידיעה בשפה העברית ואגדות בחינות

2

בעברית ,בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים( ,תשכ״ב—1962״.
י.רוטנשטריין
יושב ראש המועצה הארצית
של לשכת עורבי הדיו

נתאשד.
ט׳ באייר תשכ״ב ) 13במאי (1962
דב יוםף
שר המשפטים

תקנות שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—1948
צ ו ב ד ב ר רישום כ ו ח א ד ם
בתוקף הסמכות לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום לגיוס כוח אדם ,תש״ח—,!1948
שהועברה אלי  ,אני מצווה לאמור:
2

כצו זה —
.1
״חשמלאי״ — מי שמורשה לעסוק בעבודות חשמל בהתאם לסעיף  6לחוק החשמל ,תשי״ד—
, 1954׳
״אלקטרונאי״ — מי שעוסק בעבודות חשמל בזרם חלש ,לרבות אלחוטנים ,טכנאים באלק־
טרוקרדיוגרף ,טכנאי מיקרורדיוגדם ,טכנאי רנטגן ,מתקיני רדיו וטלביזיה וקוונים
שונים <
״שאלון״ — שאלון שהכין המפקח הכללי של כוח האדם לצורך צו זה והמסומן בשוליו
בסימון מע־כא־.5
3

׳חובת
מטירת פרטים

)א( כל חשמלאי ואלקטדונאי חייב למסור את כל הפרטים שבשאלון.
.2
)ב( א ת השאלון אפשר להשיג במשרדים המרחביים של המפקח הכללי על כוח
האדם בירושלים ,תל־אביב־יפו וחיפה.

אופ! טסירת
הפרטים

 : .3חשמלאי או אלקטרונאי ,משמילא את השאלון וחתם עליו ,ישלח אותו בדואר ע ד יום
כ״ג באייר תשכ״ב ) 27במאי  (1962למפקח הכללי על כוח האדם ,דח׳ אילת  ,59תל־
אביב־יפו.

השם

לצו זה ייקרא ״צו לגיוס כוח אדם )מיפקד חשמלאים ואלקטרונאים( ,תשכ״ב—

.4
1962״.

כ״ז בניסן תשב״ב ) 1במאי (1962
)חמ (75093
1
2
3

1906

ראובן גרוב נ ר
המפקח הכללי על כוח האדם

ע׳׳ר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,23עמ׳ .62
י״פ  ,275תשי״ג ,עמ׳ .590
ס״ח  ,164תשי-״ד ,עט׳ .190
קובץ התקנות  ,1310י״נ באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

מדור לטזלטון מקומי
פקודת העיריות1934 ,
אכרזה בדבר שינוי תחום עירית עכו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת העיריות , 1934 ,והסעיפים ) 14א( ר ) 2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולאחד עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה
בהתאם להוראות סעיף  5האמור ,אני מכריז לאמור:
1

2

תחום עירית עכו כמפורט תחת השם ״עכו״ בתוספת הראשונה

.1

3

שינוי תחוו

לפקודתי־׳העיריות,

עירית עכו

 ,1934ישונה ,ובמקום הפירוט שבתוספת האמורה יבוא פירוט זה:
״גושי רישום קרקע )ועד בכלל(:
 18001עד  18019,18017עד  18033 ,18025עד  18040ו־ 18056בשלמותם i
גושים:
חלקות:

חלקות בגושים,18041 ,18032 ,18031 ,18030 ,10443,10413 ,10412 :
 18057,18055,18051,18050,18049,18044 ,18043,18042כמסומן במפה.

בסעיף זה ״מפה״ — מפה הערוכה בקנה מידה של  ,1:10.000והחתומה ביד שר הפגים
ביום י״א בניסן תשכ״ב ) 15באפריל  (1962ושהעתקיס ממנה נמצאים במשרד הפנים
ובמשרדי עירית עכו.״
.2

א ב ח ת ע כ ו ) ה ר ח ב ת אזור העידיה( ,תשי״א— — 1951בטלה.

.3

לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת עכו)שינוי תחום העיריה( ,תשכ״ב—1962״.

1

י״א בניסן תשב״ב ) 15באפריל (1962
) ה מ 1

1
2
3
4

m

ב י ט י 5

חשפ

חיים משה שפירא
שד הפנים

i

ע״ר  ,1034חום׳  1מם׳  ,41.4עמי .1
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ע״ר  ,1942תום׳  2מם׳  ,1222עמ׳ .1231
ק׳׳ת  ,142תש י״א ,עמי .500

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

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

.1
,

)מג( יבוא
1
2
3

ב מ

ק

ו ט

פ

ד

ט

הח?פתפרט)מג(

של התוספת

ע״ר  ,1941תופ׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,797תשי״ח ,עט׳  ;1256ק״ת  ,908תשי״ט ,עט׳ .1399

:קובץ ,התקנות  ,1310י״נ באייר תשכ״ג17.5.1962 ,

1907

״)מג(
עמק־חפד
בפרט זה — ״מפה״ — המפה של אזור עמק־־חפר הערוכה בקנה מידה של 1:10,000
והחתומה ביד שר הפנים ביום ט׳ בניסן תשכ״ב ) 13באפריל  (1962שהעתקים ממנה נמצאים
במשרד הפנים ובמשרד המועצה האזורית.
:

טור א׳

אביחיל

טור ב׳
נושים וחלקות רישום קרקע

גושים בשלמותם:
.8298 ,8297 ,8296 ,8295 ,8294 ,8293 ,8292 ,8291 ,8290
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8087ד :8088 .ה :8099 .ד :8105 .א ;8107 .ג :8309 .ב.
 : 8315ד :8316 .ד :8317 .ב.

אחיטוב

גושים בשלמותם:
.7906
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה :י
 :7891א :7892 .א :7904 .א :7905 .א :7907 .א.

אליכין

גושים בשלמותם:
.7922
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה ־.
 :7921א.

אלישיב

גושים בשלמותם:
.8366,8365,8363,8362
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8395ד :8396 .ב :8398 .א :8399 .א.

אמץ

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7907ב :7911 .א :7966 .ב :7968 .ב.
 :7971ג :7972 .ב :7973 .ב :7974 .א.
 :7979א :8085 .ב/ד :8086 .א :7986 .ג.

באדותיים

גושים בשלמותם:
.8163 ,8102
גושים בחלקם — בהתאם למצרין במפה:
 :8096ב :8101 .ב :8109 .ב :8110 .ג/ד.
 :8159א :8160 .א :8161 .א :8162 .א :8164 .א.
 :8169ד :8171 .ג.

1908

קובץ התקנות  ,1310י״ג נאייר תשכ״ב17.5.1962 ,

טוו ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טוו א׳

בורגתא

גושים בשלמותם:
.8131 ,8129
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה :
 :8083ו :8094 .ב/ג :8095 .ב :8096 .א.
a
 :8116ב :8117 .ב :8119 .ג:8162 .

בית הלוי

גושים בשלמותם:
.8409 ,8078
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7984ב :8081 .א :8090 .א.7 : 8091 .
 1:8092ג :8397 .ג :8404 .ג :8407 .ו,
 : 8408ג ד ד  : 8410 .ג.

בית חרות

גושים בשלמותם:
.8342 ,8341 ,8335
גושים בחלקם — בהתאם למצוייו במפה:
 :7983ד :7984 .ד :8079 .א :8090 .ב.
 : 8338ג : 8343 .א ר ב  : 8344 .א.

בית ינאי

גושים בשלמותם:
.8332
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8333ב :8334 .א :8337 .ב :8340 .א.
 :8083ד.

ביתן אהרון

גושים בשלמותם:
.8330
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8082ג :8083 .ג.
 :8315א :8316 .א :8317 .א :8329 .א.
י •
 : 8344ג.

3

חן

גושים בשלמותם:
.8641 ,8640 ,8638 ,7976
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7975א :8425 .ב :8430 .א :8431 .א.
 :8636ב :8637 .ב :8639 .א :8642 .א.
 :8645א :8646 .א.

קובץ התקנות  ,1310י״נ באייר תשכ״ב175.1902 ,

טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א׳

גאולי תימן

גבעת חיים •
איחוד

גבעת חיים -
מאוחד

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8394ג :8395 .א.
גושים
: 7896
:7921
:7982
:«)84
:8400

בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
א : 7897 .א : 7918 .א : 7919 .א.
ג :7925 .א :7971 .ד :7980 .ב.
ב :7984 .ה :7986 .א :7997 ,ב.
ד :8085 .א :8086 .ג :8087 .א.
א :8401 .א :8402 .ב :8407 .ה.

 : 7920ב.
 :7981ה.
 :7998ל.
 :8399ג.
 :8408א.

גושים בשלמותם:
.8376 ,7899
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7896ד :7900 .א :7901 .א :7918 .ב :7919 .ב :7924 .ב.
 : 7925ב : 7982 .א : 7996 .ב : 7997 .א : 7998 .ב : 8087 .ב.
 :1ג :8099 .ב :8375 .א.

גבעת שפירא

גושים בשלמותם:
.8320 ,8319 ,8318
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8316ג.

גן יאשיה

גושים בשלמותם:
.8104 ,8103
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7977ב :7978 .ב :8077 .א :8086 .ב :8087 .ה :8106 .א.
 :8108ב.

הדר עם

המעפיל

גושים בשלמותם:
.8305 ,8302 ,8301
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8105ב :8106 .ב :8107 .א :8108 .ג.
 :8300א :8304 .ב :8306 .א :8307 .א :8314 .ב.
גושים בשלמותם:
.7970 ,7967
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 : 7903ב ד ג  : 7904 .ג : 7907 .ג״  : 7966א.
 : 7968א : 7969 .ב : 7971 .ב : 7972 .א : 7973 .א.

1910

 : 7981ג.

קובץ התקנות  ,1310י״נ באייר תשכ״ג17,5.1962 ,

טור ב׳
גושים וחלקות רישום הרקע

טור א׳

העוגן

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7971ה :7980 .א :7981 .ד :7983 .ג :7986 .ב.
 :8080א :8084 .א :8361 .ד :8397 .א :8398 .ו.
 : 8403ד : 8406 .ג : 8407 .א : 8410 .א :8411 .ב.

חבצלת השרון

גושים בשלמותם:
.8326 ,8325
גושים בחלקם — בהתאםלמצויין במפה:
 :8167ב : 8315 .ב :8322 .ג :8323 .א :8327 .ב.

חיבת ציון

• גושים בשלמותם:
.8384 ,8382 ,8381 ,8380
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7897ג :7924 .א :7980 .1 :7986 .ג.
 :8084ב :8085 .ג :8379 .ב :8383 .א.

חגלה

•גושים בשלמותם:
.8374 ,8373 ,8372 ,7987
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7983ב :7984. .א :7985 .א :8402 .ז.

חופית

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8336ב :8338 .ב :8339 .ב.

חגיאל

גושים בשלמותם:
.8093
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7991ב :8082 .ב :8094 .א :8095 .א.
 :8116א :8117 .א :8118 .א :8119 .א.
 :8132א.

חדב־לאת

יד חנה־סנש •
מאוחד

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה. :
 :7921ב .י  :7923.א :7924 .ג :8379 .א.
 : 8383ב : 8394 .א.
גושים בחלקם — בהתאם למצויין
 :8076א :8077 .ב :8106 .ג.
 :8108א :8110 .ב :8111 .א.
 :8160ב :8167 .א :8169 .א.
 :8171א :8173 .ב :8425 .א.
 :8637א־ו־ג :8639 .ב.

•קובץ התקנית  .1310י:׳ג באייר ת׳?!כ?ב17.5,1862 ,

במפה:
:8107
:8159
:8170
:8636

דרה.
ג.
א.
א.

טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א׳

יד חנה

גושים בשלמותם:
.8172 ,8168
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8108ד :8110 .ה :8167 .ג :8169 .ב.
 :8170ב :8173 .3 :8171 .א :8174 .א.

כפר ידידיה

גושים בשלמותם:
.8303 ,8299
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 : 8087ג : 8088 .ד : 8099 .ג : 8136 .א : 8137 .ג.
 : 8300ב : 8304 .א : 8306 .ג : 8307 .ב : 8405 .ב.
 :8411ג :8412 .א.

כפר הרואה

גושים בשלמותם:
.8371 ,8370,8369,8368,8367
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7971א :7981 .ב :7982 .ג :7998 .ה :8364 .ב :8394 .ב.
 :8399ב :8402 .ג :8403 .ג :8407 .ג.

כפר ויתקין

גושים בשלמותם:
8351 ,8349 ,8348 ,8347 ,8346 ,8345׳ ,8356 ,8355 ,8354 ,8353 ,8352
.8357
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8088ב :8098 .ב :8099 .א :8350 .ב ד ג  :8393 .ב,
 : 8394ד רה : 8395 .ב : 8396 .א : 8398 .ג : 8399 .ה.
 :8402י  :8403 .א.

בפד חיים

גושים בשלמותם:
.8312 ,8311 ,8310
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 : 7991ג : 8081 .ד : 8089 .ב : 8092 .ה.
 :8139א :8313 .א :8314 .א :8306 .ב.

בפד מונש

גושים בחלקם — בהתאם למצויין
 :8091א :8112 .א :8134 .ב.
 : 7991ד : 8082 .ב : 8089 .ל.
 : 8404א : 8405 .ג : 8410 .ד.

 : 8137א.

במפה:
 :8397ב.
 : 8091ג : 8092 .א.
 : 8412ג.

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
מכמורת
 :א :8392 .א :8393 .א.
A
8391
 :8385ב:8390 .
 :10579א.
1912

קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1062 ,

טור ב״
גושים וחלקות רישום מרקע

טור א׳

מעבדות

גושים• בשלמותם:
.8360
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :7981א :7983 .א :7984 .ג :7985 .ב :7997 .ג.
 :8313ב :8361 .א :8398 .ד :8402 .ד :8403 .ב.
 :8405ב :8407 .ב :8408 .ב.

משמר השדון

 ,גושים בשלמותם:
.8359 ,8358
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8079ג :8080 .ב :8082 .א :8083 .א :8084 .ג.
 :8087ו :8088 .א :8089 .ג :8098 .א :8361 .ב ויה.
 :8398ה :8406 .א :8407 .ה :8410 .ב :8411 .א.

עולש

גושים בשלמותם:
.8101 ,8100
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8098ג :8099 .ה :8107 .ב :8108 .ה :8109 .א.
 :8110א :8155 .א :8159 .ב :8161 .ב ד ג  :8164 .ב.

עין החורש

גושים בשלמותם:
.7988 ,8378 ,8377
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 : 7897ב : 7919 .ג : 7963 .א : 7996 .א : 7998 .א.
 :8375ב :8400 .ב :8401 .ב.

שושנת העמקים
״עמידר״

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה;
 :8333ג.

שושנת העמקים
״רסקו״

גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 : 8322א דד : 8324 .א : 8327 .א.

שער חפר—
נירה

גושים בשלמותם:
.8308
גושים בחלקם — בהתאם למצויין במפה:
 :8097א :8113 .א :8114 .א :8211 .א :8212 .א.
 :8280א :8281 .א :8282 .א :8309 .א.

גושים בשלמותם:
,8387 ,8386 ,8140 ,7965 ,7964 ,7917 ,7902 ,7898 ,7890 ,7889 ,7888
.8389 ,8388
.קובץ.התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

גושים בחלקם — בהתאפ למצויין במפה:
 :7891ב.
:7900
 :7897ד.
:7903
 :7896ב דג :7904 .ב.
 :7920א.
: 7963
 :7923ב.
 :7921ד.
:7972
 :7969א.
 : 7974ב.
:7978
 : 7977א.
 :7982ב.
:7998
 :7991א.
 :8082ד.
:8089
 :8083ג.
:8091
:8092
ב.
ג דד:8119 .
 :8136ב.
:8139
 :8137כ.
:8324
 : 8316ב.
 :8322ב.
 :8328א.
 :8329ב.
:8331
 :8334ב.
 : 8337א.
:8338
:8340
ב.
 :8350א.
:8364
 :8390א.
 :8391ב דג:8392 .
 : 8394ו.
 :8395ג.
:8396
 :8402א.
 :8404ב.
:8405
שטח בנוי )קקון(•״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות
.2
תשכ״ב—1962״.

א.
:7901
:7905
א.
ב.
:7966
ג.
:7973
א.
:7979
ג.
:8081
:8090
א.
ב.
:8134
:8315
ב.
:8327
ב.
:8333
א.
א דד:8339 .
:8385
א.
ב.
:8393
:8399
ג.
10579
א.

)מועצות אזוריות(

ט׳ בניסן תשכ״ב ) 13באפריל (1962

ב.
ב.
ג.
ג.
ב.
ברג.
ג.
א.
ג.
ג.
א.
א.
א.
גרד.
ד.
בדג.
)עמק־חפר ,תיקון(,

חיים משה שפירא
שד הפניט

) ח ט( 8 0 0 1

פקודת בנין ערים^ 1936
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הצפון ,בדבר פיקוח על בנינים
והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין ערים1936 ,
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הצפון ,חוק עזר זה:
יייייי'
השניה

י ז י  ,ו  0פ ת

.1

מתקינה הועדה המחוזית

בתוספת השניה לחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הצפון )פיקוח
,

,

,

על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון(תש״ד ,960i. — ,בחלק אי ,בכותרת
״שטח תכנון ערים גלבוע — יזרעאל — סומכי אזור גלילי שפרעם״ יווסף ״מרחב הפרקים
הלאומיים ,מחוז הצפוף.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הצפון
.2
)פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז הצפון( )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.
א .כ ל פ ו ן
נתאשר.
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
י״ג בניסן תשכ״ב ) 17באפריל (1962
מחוז הצפון
>
ח י י ם משה ש פ י ר א
שר הפנים
2

השם

) ח מ 76516

1
2

1914

ע״ר  ,1986תופ׳  1מט׳  ,559עט׳ .153
ק״ת  ,1046תש״ך ,עט׳  :1813ק״ת  ,1082תשכ׳׳א ,עט׳  ;599ק״ת  ,10931תשב״א ,עט׳  :790ק״ת ,1166
תשכ״א ,עט׳ .2020
קוב׳ן התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.19® ,

פקודת בנין ערים1936 ,
חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,בדבר פיקוח על בנינים
והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז המרכז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לפקודת בנין עדים1936 ,
לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,חוק עזר זה:
בחוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון

.1

ע י ד

,

מ ח ו ז

קמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז המרכז( ,תשט״ז—1955
בסעיף  ,2במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3חפירה לבניית יסודות מילוי ,תיעול או ביוב״.
.2

2

מתקינה הועדה המחוזית

ה מ ר כ ז

) ק
פ י

ו ח ע

ל

ב נ י נ י ם

-,ן•־

)להלן — חוק העזר העיקרי(,

אחרי סעיף  5לחוק העזר העיקרי יבוא:
י .

תיקו! סעיף 2

ה י ס פ ת

.

סעיוי5א

,

5א) .א( לא תתן ועדה מקומית היתר לבנייתם של חדרי מגורים
״גובה חייי
בגובה שהוא פחות מ־ 2.75מטרים הנמדדים משטחה העליון של הרצפה
עד התקרה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית ועדה מקומית לתת
היתר לבניית חדרי מגורים בגובה  2.50מטרים לפחות בדירה אם יהיו בה
חדר מגורים אחד ששטחו  12מ״ר לפחות וחדר שני ששטחו  8מ״ד לפחות.״
בתוספת השניה לחוק העזר העיקרי ,בחלק אי ,בפריט  ,1אחדי ״בנינים ציבוריים״
.3
,
,
,
יבוא ״למעט בנינים ציבוריים המוקמים על ידי רשות מקומית לצרכיה״.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז
.4
)פיקוח על בנינים והקמתם בשטחי תכנון עיר של מחוז המרכז( )תיקון( ,תשכ״ב—1962״.

תיקח התוספת

השניה

השם

י .ג ו ב ר נ י ק
נתאשר.
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
כ׳ בניסן תשכ״ב ) 24באפריל (1962
מחוז המרכז
חיים משה שפירא
שר הפנים
( 7 6 5 1 6

) ח מ

:

ע״ר  ,1936תוס׳  1טס׳  ,589עט׳ .153
ק״ת  ,571תשט״ז ,עטי  ;317ק״ת  ,1041תש״ר ,עט׳  ;1756ק״ת  ,1060תשב־׳א ,עט׳  ;115ק״ת ,1093
תשכ״א ,עט׳  ;789ק״ת  ,1125תשכ׳׳א ,עט׳  ;1392ק״ת  ,1181תשכ״א ,עט׳ .2497

פקודת העיריות1934 ,
חוק ע ז ר לירושלים ב ד ב ר פ ת י ח ת ע ס ק י ם ו ס ג י ר ת ם
מתקינה מועצת עידית
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
ירושלים חוק עזר זה:
בסעיף  2לחוק עזר לירושלים )פתיחת עסקים וסגירתם( ,תשט״ו— , 1955בסעיף
.1
קטן )א( ,בפסקה ) ,(4לאחר ״חנות לממכר צבעים וחמרי בנין״ יבוא ״וכן מספרות״.
2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים )פתיחת עסקים וסגירתם( )תיקון מס׳ ,(2
 .2׳
תשכ״ב—1962״.
נתאשד.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962
חיים משה שפירא
<חמ (878017
שד הפנים
1
2

תיקו! םעיוי 2
b v n

מ .א י ש ־ ש ל ו ם
ראש עירית ירושלים

ע״ר  ,1934תופ׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,533תשט״ו ,עט׳ . ;1215ק״ת  ,1225תשכ״ב ,עט׳ .402

קובץ• התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1915

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק עזר ל א י ל ת ב ד ב ר א ג ר ת ת ע ו ד ת א י ש ו ר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית אילת
ג

חוק עזר זה:
תיקת סעי!*2

בסעיף  2לחוק עזר לאילת )אגדת תעודת אישור( ,תשי״ג— , 1953בסעיף קטן )א(,

.1

2

במקום ״ 1.500לירות״ יבוא ״לירה אחת״.
2

m

n

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאילת )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תשכ״ב—

.
1962״.

,יוסף לוי
ראש עירית אילת

נתאשד.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962
)חט (81096

חיים משה שפירא
שד הפנים
1
2

ע״ר  ,1931תום׳  1מם׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,365תש׳״; ,עט׳  ;1120ק״ת  ,841תשי׳׳ט ,עט׳ .270

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ה ד ר  -ה ש ר ו ן ב ד ב ר א ס פ ק ת מיש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
ג

האזורית הדד־־השרון חוק עזר זד:.
תיקיי * י י
0

 5ת י ס פ ת

השט

7

בסעיף 7א לתוספת לחוק עזר להדר־השרון )אספקת מים( ,תשכ״ב— , 1961בפסקה 1

.1

2

יימחק ״בשטחים העולים על  2דונם״.
לחוק עזר זד .ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון )אספקת מים( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״ב—

.2
1962״.

א.

נ ת א ש ף >

י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962

אבין־

ראש המועצה האזורית הדר־השרון

)חט (82105

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

1916

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,1208תשכ׳׳כ ,עט׳  ; 126ק״ת  ,1272תשכ״ב ,עט׳ .1399

קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ׳׳ב17.5.1062 ,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל כ פ ר ־ י ו נ ה כ ד ב ר רוכלים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית כפר־יונה חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה —
.1
״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשנו מכירתן';
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , 1948כימי מנוחה — תחילתם
חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת
הכוכבים ;
״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־יונה ו
״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ?
״עגלה״ — כל כלי הובלה ,הנםחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעל חיים ו
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן.

הנידות

2

לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצודה אחרת — ברחוב או
.2
במקום ציבורי באופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים.

שטחים אסורים
ברוכלות

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה ,דוכן ,תבנית,
.3
מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספר ,ממגרש משחקים ,מגינה או מגן.

איסור חניה

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
.4
ציבורי עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

איםורחניה
שיא בשעת
התעסקות

לא יקשור רוכל עגלה׳ דוכן ,תבנית או מגש ,בכל צורה שהיא ,לבנין ,לגדר ,לעמוד
.5
או למבנה אחד.

איסור לקשור
במבנה

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב׳ קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

.6

לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
.7
עגלתו ,דוכנו ,תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

טקוס החזקת
עגלה
איפור להכרח
על טובין
ואיסור
פרםוטח

.8

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

נקיוז

.9

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  6לבין .21

שעות הרוכלות

דאש המועצה דשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
.10
גם לאחר השעה .21

.

היתר התעסקות

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

יטי הרוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא לפי רשיון.

רשיון לשיטוש
בעגלה

.13

תקפו של הרשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

תוקן* הרשיון

1
2

ע״ר »41ג ,תופ׳  1מס׳  .1154עט׳ .119
ע״ר חש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,4עט׳ .12

קובץ התקנות  ,1310י׳׳ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1917

אגרתרשיו!

בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לירות׳
.14
אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהיה האגרה לירה אחת בלבד.

תחולה

הוראת סעיף  12אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.15
סעיף  2לפקודת התעבורה •

מתו רשיונות
או סירוב
לתיתם

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה! ראש המועצה׳ רשאי ליתן את
.16
הרשיון ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים׳ להוסיף
עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.

תבנית! של
עגלות

 .17אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי העיריה.

לוחית־מספר
לעגלה

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
.18
לוחית־מםפי שיתן לו דאש המועצה! הלוחית תכלול ,נוסף למספד ,א ת שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל ,מענו ומספד הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מםפר
תשולם למועצה אגרה בשיעור של  50אגורות.

סידור טובי!
על עגלה

רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
.19
מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה ,ויעמוד בצדה האחורי של העגלה
בשעת עיסוקו.

דרישה לסלק
עגלה

ראש המועצה ,מפקח או שוטר ,רשאי לצוות על רוכל לסלק א ת עגלתו ,דוכנו ,תב
.20
ניתו ,מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סילוק עגלות

 .21לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה
לכך בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש המועצה ,מפקח או שוטר לסלק א ת העגלה ,הדוכן,
התבנית ,המגש או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

איסור הפרעה
לטפקח

 .22לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
לפי חוק עזר זה.

ענשיס

העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זח ,דינו — קנם חמישים לירות ,ובמקרה של
.23
עבירה נמשכת — קנס נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

3

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־יונה )רוכלים( ,תשכ״ב—1962״.

.24

נתאשר.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962

שלום
יצחק
ראש המועצה המקומית כפר־יונה

)חט (834205

חייט משה שפירא
שר הפנים
3

1918

דיני טדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ׳׳א ,עט׳ .173
קובץ התקנות  ,1310י׳׳ג באייר:תשכ״ב17.5.1962 ,

חוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט—1959
פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר לנעמן ב ד ב ר פ ט ו ר מ ת ש ל ו ם א ר נ ו נ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  37לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט— , 1959וסעיף 9
לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה האזורית נעמן חוק עזר זה:
ג

2

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית נעמן!
״חמש שניט״ — כמשמעותו בסעיף  30לחוק.

הגדרות

כל בנין בתחום המועצה שגמר בנייתו היה לאחר ו׳ באייר תש״ח ) 15במאי (1948
.2
ושנועד לשמש מפעל מאושר ובל תוספת לבנין כזה ,יהיו פטורים ,כל עוד הם מפעל מאושר,
חמש שנים מתשלום ארנונת רכוש המוטלת עליהם על פי פקודת המועצות המקומיות.1941 ,

פטור מתשלום
ארנונה

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנעמן)עידוד השקעות חון( )פטור מתשלום ארנונה(,
.3
תשכ״ב—1962״.

השם

נתאשר.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962

פרנקל
מרדכי
ראש המועצה האזורית נעמן

גהט (841401

חיים משה שפירא
שר הפנים

,
1
2

ם״ח  ,293תשי״ט ,עט׳ .234
ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ל נ ש ר ב ד ב ר ש מ י ר ת הנקיון ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות• 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית נשר חוק עזר זה:
בחוק עזר ז ה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית נשר!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה ז
״עינוג״ — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה?
,׳בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!
״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

הנדרות

למעט בית מגורים!
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!
״פסולת״ — אפר ,בדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים׳ בטנים ,פירות,
נייר ,עטיפות מזון ,דברי מאכל וכיוצא באלה!
״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
עזר זה.
1

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119

קובץ• התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1919

איםיר עישון

לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמים ,כשמתקיים
.2
בו עינוג לדבים.

איסור מבירת
גרעינים או
פיצוחם

.3

לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה•

איסור לכלור
וזריקת פסולת

.4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

פורעות

.5

בעל מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות לענין חוק עזר זה ,שאת

תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.
רשות כניסה

)א( המפקח רשאי בכל ע ת סבירה להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות
.6
כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן)א(•

ענשים

.7

השם

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״ב—

1962״.
יצחק רוט
ראש המועצה המקומית נשר

נתאשר.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962
)חט (841718

חיים מ ש ה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק הרשויות המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט—1959
ח ו ק עזר ל ק ר י ת ־ ט ב ע ו ן ב ד ב ר ה י ט ל ס ע ד ונופש
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וחוק הרשויות
המקומיות )היטל סעד ונופש( ,תשי״ט— , 1959מתקינה המועצה המקומית קרית־טבעון
חוק עזר זה:
ג

2

התלפת
התוספת
הראשונה

במקום התוספת הראשונה לחוק עזר לקרית־טבעון )היטל סעד ונופש( ,תש״ך—

.1

 , 1960יבוא:
3

1
2

1920

ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עטי .119
ס״ח  ,291תשי״ט ,עט׳ .215
ק״ת  ,1050תש״ד ,עט׳  ;1915ק״ת  ,1168תשכ״א ,עט׳ .2081
קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

״תופפת ראשונה
)סעיף (2
שיעורי ה ה י ט ל
) (1במוסד שדרגתו  — 1פטור»
) (2במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת משקאות קלים — פטור ו
) (3במוסד שדרגתו  5% — 2מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות ?
) (4במוסד שדרגתו  3ומעלה —  10%מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות״.
.2
1962״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־טבעון )היטל סעד ונופש( )תיקון(,

נתאשד.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962

ת ש ב

״ __
ב

העט

א .ס ג ל
ראש המועצה המקומית קדית־טבעון

<חמ (829004

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ק ר י ת ־ ש מ ו נ ה ב ד ב ר ע ק י ר ת עצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־שמונה חוק עזר זה:
ג

בחוק עזר זה—
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־שמונה ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה ו
״עקידת עץ״ — כריתת עץ ,שבירתו ,שריפתו או סילוקו.
)א( לא יעקור אדם עץ ,אלא לפי היתד מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

.2

הגדרות

עמידת עצים

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על עץ מוגן לפי הסעיפים  14ו־ 15לפקודת
היערות ?
מתן היתר או סירוב לתתו ,קביעת תנאי נתינתו ,התלייתו וביטולו מסורים לשיקןל

.3

מת! היתר

דעתו של ראש המועצה.
בעד היתר לעקירת עץ תשולם למועצה אגרה בשיעור זה:

.4

א ג י ת ה י ת

י

לירות

כשהעץ שהיה לעקרו היה —
עד  5שנים
למעלה מ־ 5עד  15שנה
למעלה מ־ 15עד  20שנד.
למעלה מ־ 20שנה
1
2

5
10
20
30

ע׳׳ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
חוקי א״י ,כרד א׳ פרק ס״א ,עמי .690

קוב׳ו התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1921

דשות כניסה

)א(

.5

ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לברר אם ממלאים

אחרי הודאות חוק עזר זה.
)ב(
ע נ ש י ם

י ז ש מ

לא יפריע אדם לראש המועצה מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

.6

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  100לירות.

.7

לחוק עזר זה ייקרא ,,חוק עזר לקריודשמונה )עקידת עצים( ,תשכ״ב—1962״.
דוד מורה
דאש המועצה המקומית קרית־שמונה

נתאשד.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962
)חט (852923

חיים משה

שפירא

שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר ל ר ט ת ־ נ ג ב ב ד ב ר פ ת י ח ת ב ת י ע ס ק ו ס ג י ר ת ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
1

האזורית רמת־נגב חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —

.1

״המועצה״ — המועצה האזורית רמת־נגב!
״בית עסק״ — חנות ,משרד ,מחסן ,קיוסק ,מזנון ,בית מלאכה וכל מקום אחד שבו מתנהל
עסק ,נעשית מלאכה או מוחםנת סחורה ,למעט בית אוכל ,בית עינוג ,מלון או פנסיון t
״בית אוכל״ — כל מקום שבו מוכרים או מגישים אוכל או משקה על מנת לצרכו בו במקום,
למעט קיוסק!
״בית עינוג״ — כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הצי
בוריים; 1935 ,
2

״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש״ח— , '1948כימי מנוחה ,שתחילתם
3

חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם במוצאי ימי המנוחה עם צאת
הכוכבים ,וכולל את ליל תשעה באב ,שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה
 5למחרתו!
״פתוח״ — כולל עשיית עסק ,מלאכה או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך בית עסק ,בית
אוכל או בית עינוג סגור ,לרבות אי־סגירתו של בית עסק ,בית אוכל או בית עינוג.
סגירת בתי

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

.2

עסק ובתי
עינונ בימי
מ נ י ח ה

1
2
3

1922

ע״ר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עט׳ .119
ע״ר  ,1935תום׳  1טס׳  ,496עמי .49
עייר תש״ח ,תום׳ א׳ מם׳  ,4עמי .12
קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

)א( בימים שאיננו ׳ימי מנוחה׳ לא יפתח אדם ולא ירשה ל פ ת ו ח - -
) (1חנות לממכר מזון —
בקיץ — בשעות שבין  20לבין  5ובשעות שבין  13לבין ! 15
בחורף — בשעות שבין  19.30לבין  6ובשעות שבין  13לבין  15ז
) (2קיוסק למככר פירות ,שוקולדה ,גלידה ,סיגריות ,עתונים או משקאות
קרים )לא משכרים( — בשעות שבין  24לבין !5

.3

סגירת בתי
עסק בימים
שאינם ימי
מנוחה

) (3כל בית עסק שלא פורש בפסקאות ) (1ר )  — ( 2פרט לטחנת קמח —
בקיץ — בשעות שבין  19לבין  5ובשעות שבין  13.30לבין ! 15.30
בחורף — בשעות שבין  19לבין  6ובשעות שבין  13לבין ! 15
אולם בכל אחד מהימים ב״ו ,כ״ז וכ״ח באלול! חי ,י״א ,י״ב וי״ג בתשרי! ז׳ באדר עד
ט״ו ב ו ! י״א ,י״ב וי״ג בניסן! ב׳ ,ג׳ וד׳ במיון מותר בו אם אינו חל בשבת — לפתוח
כל בית עסק עד שעה .22
)ב( בסעיף זה —
״קיץ״ — התקופה שמיום ט״ז באייר עד יום כ״ט באלול!
״חורף״ — התקופה שמיום א׳ בתשרי עד יום ט״ו באייר.
.

,4

,

)(
א

ב י ת אוכל•
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ב י ו ם

1,,1,

ד ( כ י פ ו ר י ם ןב

ת

ש

ע

ה

ב

א

ב

ל

א

פ

י

ת

ך

ח א

ם

ןן«

א

י ר ש ה

1,

פ ת ו ח

י

סגירת בתי
אוב? בימי

מנוחה

)ב( בימי מנוחה שלא פורשו בסעיף ק ט ן ) א ( לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית
אוכל —
)(1

שמגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה!

) (2שלא פורש בפסקה ) — (1בשעות שבין  22לבין  10ובשעות שבין 15
לבין זמן צאת הכוכבים.
בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל בשעות שבין

.5

 24לבין .5

.6

)א(

סגירת בתי
אוכל בימים
שאינם ימי
מנוחה

הוראות הסעיפים  2ו־ 4לא יחולו על ב י

ת ע ס

ק ,י
ב

ת

ע

י

נ ו ג

א

ו ב

י

ת

א ו כ

ל

ש ג ע

לו

תחולה

אינו יהודי ,הסוגר אותו בימי מנוחתם של בני עדתו.
)ב( הודאות הסעיפים  4ד  5לא יחולו על הספקת דברי אוכל או משקאות במלון,
פנסיון ,אכסניה ובכל מקום כיוצא באלה לאנשים המתאכסנים בו והצורכים דברי אוכל או
י
משקאות בו במקום.. .
.7

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות.

עבירות וענשים

.8
1962״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־נגב )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,תשכ״ב--

השם

נתאשד.
י״ג באדר ב׳ תשכ״ב ) 19במרס (1962

דרור
יהודה
ראש המועצה האזורית רמת־נגב

)חמ (854801

חיים משה שפירא
שר הפנים
קובץ• התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1923

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לשלומי ב ד ב ר ש ח י מ ת ע ו פ ו ת
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית שלומי חוק עזר זה:
הגדרות

מתקינה המוצעה

בחוק עזר זה —
.1
״בית שחיטה״ — בית שחיטה לעופות!
״עופות״ — עופות בית ,לרבות תרנגולים ,ברווזים ,אווזים ,יונים ,עופות־גינאה ותדנגולי
הודו ,שלו ופסיון ן
״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
״הפקיד״ — הפקיד הוטרינרי של המועצה!
״רופא וטרינרי״ — הרופא הוטרינרי של המועצה!
״רשיון״ — רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה.

איסור להתזיק
בית שחיטה

.2

איסור שחיטה

)א( לא ישחט אדם ולא ימרוט עופות בתחום המועצה ,אלא בבית השחיטה המוחזק
.3
או המתנהל על ידי המועצה.
)ב( הוראות סעיף ק ט ן ) א ( לא יחולו על אדם השוחט עופות לצורך עצמו•

הוצאת עופות
שחוטיט

לא יוציא אדם ,לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שחוט אלא לאחר
.4
שנבדק על ידי פקיד או על ידי אדם שהפקיד הרשהו לכך בכתב והוטבעה על העוף החותמת
הרשמית של בית השחיטה.

הוצאת עופות
טבית השחיטה

לא יוציא אדם ,לא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שהובא לשחיטה
.5
באותו בית שחיטה ,בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת ,אלא ברשות בכתב מאת
הפקיד.

חובת רשי11

)א( לא ישחט אדם עוף ,לא ינקה עוף שחוט ולא ימדוט נוצותיו ולא יכנס לבית
.6
השחיטה אלא לפי רשיון לכך מאת המועצה.
)ב( הוראות סעיף ק ט ן ) א ( לא יחולו על —
) (1הרב המקומי ,עובד המדינה או עובד המועצה הנכנס לבית השחיטה לשם
מילוי תפקידו!
) (2חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה ,הנכנס לבית השחיטה
בתוקף תפקידו!
) (3מלמד או לומד הלכות שחיטה!
) (4כל אדם אחד שניתנה לו רשות כניסה בכתב מאת ראש המועצה.

טת 1רשיח

)א( המועצה רשאית — לפי שיקול דעתה — ליתן או לחדש וכן לסרב ליתן או
.7
לחדש רשיון לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף  ! 6רשיון שניתן או שחודש יצויין בו
היום שבו ניתן ותקפו יהיה מאותו יום.
)ב( בקשה למתן רשיון או לחידושו ,תוגש למועצה בכתב.
)ג( בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעתו.

לא יחזיק אדם ,פרט למועצה ,ולא ינהל בית שחיטה בתחום המועצה.

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמי .119

1924

קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

המבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו ,שאחד מהים יודבק ברשיון

)ד(
אם יינתן.
)ה( רשיון יפקע ביום  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ו( בעד כל רשיון תשולם אגרה של  50אגורות.
)ז( לא יינתן רשיון לאדם אלא אם מלאו לו  16שנה ואם המציא תעודה מאת
הרופא הראשי של משרד הבריאות המחוזי המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.
)א( המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע ,אם בעל הרשיון-׳
.8
) (1סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחריב לעשותה לפי חוק עזר זה!
) (2מנע או הפריע את הפקיד או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית השחיטה
או בסביבתו!
) (3הפר או לא מילא הוראה של הפקיד או של אדם הפועל בשמו ,שניתנה
על פי חוק עזר זה או כל הוראה חוקית אחרת שניתנה על ידיהם ,הנוגעת
להנהלה תקינה של בית השחיטה ולסדר הטוב בו!
) (4נמצא סובל ממחלה מידבקת!
) (5גדם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו!
) (6גרם להפרעת הסדר שבבית השחיטה.
)ב( הפקיד רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום מחמת
אחת הסיבות הנקובות בסעיף ק ט ן ) א ( .
)ג( אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן )א( רשאי לערער על בך לפני
שר הפנים או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכד ,והחלטתו תהייה סופית.
)ד( ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריות הפלילית של
בעל הרשיון לפי סעיף .17

.ביטול דשיוז

אדם הנכנס לבית השחיטה או הנמצא בתוכו ילבש ,לפי דרישת הפקיד ,מעטה נקי,
.9
העומד בפני מים ,לפי דוגמה שאושרה על ידי הפקיד ,או נעלי גומי ,או גס מעטה וגס נעלי
גומי ויכבם את המעטה ואת נעלי הגומי במקום ,בזמן ובאופן שיקבע הפקיד! לא יצא אדם
את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי.

מעטה קבוע
של הנכסים
לבית שחיטה

עופות שנלקחו לבית השחיטה לשם שחיטה רשאי הפקיד לבדקם בין לפני הכנסתם
.10
לבית השחיטה ובין לאחר מכן ,ואם ראה שהם חולים ,רשאי הוא לאסור את שחיטתם ולצוות
לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה׳ לו .הוצאות סילוקם של העופות או
הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם ,על שניהם יחד ועל
כל אחד מהם לחוד.

בדיקת עופות
חיים

הפקיד דשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה ,ואם מצא בו חבורה או מחלה
.11
או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי לאכילה ,רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה בו
בפי שיורה.

בדיקת עופות
שחוטים

.12

לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהפקיד נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים  10ר.11

החלטת הפקיד בדבר מצבם של עופות שנשחטו או שלא נשחטו או בדבר חיותם
.13
ראויים לאכילת בני אדם היא סופית.

החלטת הפקיד
סופית

 , .14המביא עוף לבית השחיטה לשם שחיטה יודיע לפקיד ,אם יידרש לכך ,את מקום
מוצאו של העוף.

טועאו של
העווי

לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית השחיטה׳ אלא בכלי רבב שאושרו על
.15
ידי הרופא הוטרינרי בכתב כמתאימים לכך.

הובלתם של
עופות
שחוטים

קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשכ״ב17.5.1962 ,

1925

.אגרת שירותים

המביא עוף לבית השחיטה ישלם למועצה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגדה
.16
בשיעור הנקוב בה ,אפילו אם השתמש הפקיד לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף .11

ענשים

.17

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות.

השם

.18

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי)שחיטת עופות( ,תשכ״ב—1962״.

תופפת
)סעיף (16
שיעור אגרת
שירותים לכ?
ראש באגורות

בעד יונה
בעד פרגית
בעד תרנגולת
בעד ברווז
בעד תרנגול הודו או אווז

שיעור אגרת
מריםה לכל•
ראש באגורות

3
5
9
14
20

נתאשר.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962

10
12
20
30
דוד דנינו
ראש המועצה המקומית שלומי

)חמ (856904

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
)סעיף 6א(

פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
)סעיף (5
ה ו ד ע ה על ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ב נ י מ י נ ה ב ד ב ר ק נ ם פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6א לפקודת המועצות המקומיות ,! 1941 ,וסעיף 5
לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית בנימינה
שלאחר תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,יווםף קנס פיגורים בשיעור של
 20אחוז על כל סכום ,המגיע למועצה בעד ארנונה או בעד מס עסקים מקומי ,ושלא שולם
תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.
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החלטת המועצה המקומית בנימינה בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
התקנות  ,155תשי״א ,עמ׳  ,712בטלה עם תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
נתאשר.
י״ב בניסן תשכ״ב ) 16באפריל (1962
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חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

!926
המחיר  64אגורות

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
ע״ר  ,1945תום׳  1מם׳  ,1436עמי .115
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קובץ התקנות  ,1310י״ג באייר תשנ׳׳ב17.5.1962 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

