רשומות

קובץ התקנות
כ״ט בניסן תשכ״ט

2374

 17באפריל 1969
עמוד

ת ק נ ו ת הרוקחים )אריזתם ושיווקם של סמים ,רעלים וכימיקלים מזיקים( ,תשכ״ט—1969

1286

צו־שעת־חירום )שיעור ת ש ל ו ם ח ו ב ה על טובין מיוצרים בארץ( )תיקון( ,תשכ״ט1969^-

1289

צ ו יבוא ח פ ש י ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,(5תשכ״ט—1969

.

1290
.־ .

1290

צו המים )קביעת ה מ פ ל ס המותר( )תיקון( ,תשכ״ט—1969

.

.

.

.

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ירקות בעונת קיץ  ,(1969תשכ״ט—1969

1291

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש ,תיקון( ,תשכ״ט—1969

1292

צו ה מ ו ע צ ו ת ה מ ק ו מ י ו ת )מועצות אזוריות( )שעו־הנגב ,תיקון( ,תשכ״ט—1969

1293

מדור לשלטון מקומי

צ ו המועצות המקומיות ) ב ( ) א ב ו ־ ס נ א ן  ,תיקון( ,תשכ״ט—1969

.

1294

ח ו ק עזר לאשקלון )מפגעי תברואה( ,תשכ״ט—1969

1294

ח ו ק עזר לאשקלון ) מ ס עסקים ע י ר ו נ י ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ט—. 1969

1300

ח ו ק עזר לג׳לג׳וליה )שימור רחובות( ,תשכ״ט—1969

.

ח ו ק ע ז ר לג׳לג׳וליה )הריסת מ ב נ י ם מסוכנים( ,תשכ״ט—1969

1301
.

ח ו ק עזר לדימונה )קביעת לוחיות־מספר ב מ י נ י ם ( )תיקון( ,תשכ״ט—1969
ח ו ק עזר לנחל־שורק )הדברת מזיקים( ,תשכ׳׳ט—1969

1303
1304

.

1305

ח ו ק עזר לעמק־לוד )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ט—1969

1306

ח ו ק עזר לראש־פינה )מס עסקים מ ק ו מ י ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ט—. 1969
תיקון טעויות

1308

פקודת הרוקחיפ
ת ק נ ו ת בדבר א ר י ז ת ם ושיווקם ש ל רעלים וכימיקלים מזיקים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  0)47לפקודת הרוקחיםי ,אני מתקין תקנות אלה:
הנייויז

בתקנות אלה —

»1

״אריזת לחץ״ — כלי קיבול אשר ניתן למלא אותו תמיסות או תערובת של גז וחומד או
המרים במצבי צבירה שונים ,לשמור אותן תחת לחץ מוגבר ולרסס א ת תכנו בצורה
דקיקה ומכוונתז
״רעל מסוג א״׳ — כל חומר מהתמרים המפורטים בתוספת הראשונה!
״רעל מסוג בי״ — כל חומר מהחמדיס המפורטים בתוספת השניה.
שיוו? דעליפ
מפונ א׳
ואריזוזפ

»יוו? רעליפ
»פונ ג ׳
ואריזמפ

לא ימכור אדם רעל מסוג א׳ ,בכמות שאינה עולה על  2ליטרים ,אלא כשהוא ארוז

.2

באריזת לחץ או במיכל מטיפוס  1המתואר בתקן ישראלי—ת״י  639אדר א׳ תשכ״ז)מרס
.(1967
לא ימכור אדם רעל מסוג בי ,בכמות שאינה עולה על  2ליטרים ,אלא כשהוא ארוז
.3
באריזת לחץ או במיכל מטיפוס  2המתואר בתקן ישראלי—ת״י  639אדר א׳ תשכ״ז)מרם
.(1967

הפקרמ המקן

איפור החזקה
ומפידוז של
רעליפ פחנויומ
'מזון
החשנמ רעליפ
כארון מיוחד

התקן הנזכר בתקנות  2ו־ 3הופקד בכל אחת מלשכות הבריאות המחוזיות בארץ
.4
וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לא ישווק ,לא יחזיק ולא ימכור אדם רעל מסוג ב׳ בחנות המיועדת למכירת מצרכי

.5
מזון.

רעלים מסוג א׳ ,כשהם בחנויות לממכר מצרכי מזון ,יוחזקו בארון מיוחד! הארון

.6

יסומן בתווית שתכלול א ת המלים ״זהירות! חמרים רעילים״ באותיות ברורות ובמקום
הנראה לעין.

ענשיט

העובר על הודאה מהוראות תקנות אלה ,דינו — מאסר ששה חדשים או קנם 500

.7
לירות.

מחייה

.8

תחילתן של תקנות אלה היא כתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

.9

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרוקחים )אריזתם ושיווקם של סמים ,רעלים וכימיקלים

מזיקים( ,תשכ״ט—1969״.

1

1286

חוקי א״י ,כרד בי ,פרק ק״ו» ,מ׳  ; 1102ס״ח תשב״ד ,עמ׳ .104

קובץ ההקנות  ,2374ב״ט בניסן תשכ״ט17.4.1969 ,

מ ה ל מפוגל

1.

ALCOHOL DENATURATUS

2.

AMMONIA
Praeparata ad rem purificandi

תכשירים לניקוי ביתי

3.

AMMONII SALES
Praeparata ad rem purificandi

ת כ ש י ר י פ לניקוי ביתי

4.

p.-BENZENI-DICHLORIDUM
Praeparata fluida ad 2%

5.

.1

אמוניה
מלחי האמוניה
פרה־בנזךדיכלוריד

.2
;

.3
.4

2% תכשירים נוזלים עד

HEXACHLORO-CYCLOHEXANUM
Praeparata — ad 0.2% inclusis
(e.g.: LINDANE, ?• HEXANE etc.)

הקסא כלורו — צייןלוהקםן

.5

0.2% תכשירים עד וכולל
( גמא־הקסן וכוי, לינדן: ) כ ג ו ן

6.

HYPOCHLORITES
Praeparata ad 3.5%
ACTIVUM

7.

PYRETHRINUM
Solutiones ad 1%
(e.g.: Flit etc.)

8.

RONNEL (aut : O-O-dimethyl-0-2, 4,5trichlor phenyl-phosphor-thioate)
Praeparata ad 2%

תת־כלוריטים

CHLORINUM

.6

 כ ל ו ר פעיל3.5% ת כ ש י ר י ם עד

פירתרין

.7

1%  ת מ י ס ו ת עד,
(• ) כ ג ו ן ; פליט וכוי.• י

A

2

,רונל )או אוקסי־אויןסי־דימתיל אוקםי־צ
(ת ל ת כלור־פניל־זרחן תיואט
2% תכשירים עד

ת ו ס פ ת עוגיה
1.

2.
3.

4.
5.

AMMONIAE COMPOSITIONES
QUADRIVALENTIS
Praeparata ad 2 liter
BENZINUM
ad rem purificandi ad 2 liter
CARBAMATES
(e.g. : Sevin etc.)
Praeparata ad 1%
CARBONEI TETRACHLORIDE
Praeparata pro usu externo ad 200 gr.
CHLORDANUM
Praeparata ad 5%, ad 500 gr.

6.

CRESOLIS Liquor saponatus
(e.g. : Lysol etc.)

7.

CREOSOTUM
Solutiones ad 3%, ad 200 gr.

8.

D.D.T. (vide DICOPHENUM)

9.

D.D.V.P.
Praeparata ad 0.5%

10. DERRIS
Praeparata ad 2%, ad 500 gr.
1287

תרכובות ארבע אמוגיות

.1

 ליטר2 תכשירים עד

במין

.2

 ליטר2 לצרכי ניקוי עד

קרבאמאטימ

.3

( סבין: ) כ ג ו ן
1%  תכשירים עד.

פחמן טטרהכלוריד

.4

 ג ר ם200 תכשירים לשימוש חיצוני עד

כלורדאן

.5

 גרם500  עד,5% תכשירים עד

תמיסת קרזול מסובן

.6

.( ליזול וכוי: ) כ ג ו ן

כריאזוט

.7

 ג ר ם200  עד,3%.ת מ י ס ו ת עד

(טי)ראה דיקופן.די.די

.8

.פי.וי.די.די

.9

0.5% תכשירים עד

 דריס.10
 גרם500  עד,2% תכשירים עד,

n.4.1969 , בניםן וושכ״פ6 ב״,2374 קובץ ממקנית

.8

11. DIAZINONUM
Praeparata ad 1%
12. DICOPHENUM (aut D.D.T.)
Solutiones ad 5%
13. DIPTEREX
Praeparata ad 1%
14. FORMALDEHYDUM
Solutiones ad 10%, ad 100 m l
15. HEXACHLOROCYCXOHEXANUM
Praeparata plus quam 0.2% ad 0.5% '
16. HYDROCHLORICUM, AC1DUM,
technicum
ad 1 liter
17. HYDROGENII PEROXYDUM
Solutiones ad 9%, ad 1 liter
18. INDANDIONUM
(e.g. : PIVAL etc.)
Praeparata ad 0.5%

 דיאזינון.11
J% עד.תכשירים
(טי.די. דיקופן)או די.12
5% תמיכות עד
 דיפטרקם.13
1% תכשירים עד
 פורמאלדהיד.14
 םמ״ק100  עד,10% תמיסות עד
 הכסא־קלורו־ציקלו הקסן.15
0.2% תכשירים מעל
0.5% ועד כולל
 חומצת מלח טכנית.16
 ליטר1 עד
 מי חמצן.17
ליטר.1  עד,9% תמיסות עד
 אינדאנדיון.18
( פיבל וכוי:)כגון י
0.5% תכשירים עד

19. MALATHIONUM
Praeparata ad 2%

 מלתיון.19
2% תכשירים עד

20. METHOXY-CHLORIDUM
Solutiones ad 5%

: מתאוכסיכלור.20
5% תמיסות עד

21. PYRETHRINUM
Praeparata plus quam 1%
22. QUATERNARY AMMONIUM COM
POUNDS vide AMMONIAE COMPOSITIONES QUADRIVALENTIS
Praeparata ad 2 liter
vide etiam sub suis nominibus
23. WARFARINUM
Praeparata Pesiticida ad 0.5%

ברזילי
ישראל
שר הבריאות

17.4.196? ,תשכ׳׳ט, נ״ט בניסן,2374 קובץ התקנות

 פירתרין.21
1% תכשירים מעל
 תרכובות ארגע אמוניות.22
, ליטר2 תכשירים עד
ראה •גם לפי שמותיהם

 ורפארין.23
0.5% דת מזיקים עד0ש,תכשירים לד

(1969  במרס11) כ״א באדר תשכ״ט
(77337 m )
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חקגוחישעת־דדדום )תשלומ• חוגה( ,תש»״ח1958-
צו בדבר קביעת שיעור היטל על טוביו מיוצרים בארץ ואופן חישובו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשי״ח— 1958ג,
אני מצווה .לאמוד:
בסעיף  1לצו־שעת־חירום )שיעור תשלום חובה על טובין מיוצרים בארץ( ,תשכ״ח—

.1

מימיו»עיו« 1

) 1968להלן — הצו העיקרי( ,אחדי הגדרת ״מחיר קניה״ יבוא:
״ ״ציוד״ — מוצרי טקסטיל שנרכשו כדי לשמש ציוד לבתי מלון או ששימשו
כאמור וחדלו לשמש למטרה האמורה!״.
.2

«יל,ין פעי!־ 4

בסעיף  4לצו העיקרי ,במקום פרט ) ,(3יבוא:
״) (3לגבי מחזיק של טובין המפורטים בפרט  11לתוספת — בשעה שבעל
בית מלון העביר בכל ד ד ו מדרכי ההעברה ,א ת הבעלות עליהם ,או את ההחז
קה בהם 5
)(4

לגבי מחזיק של טובין אחרים — במועד שנקבע לתשלום מס קניה על

אותם טובין ,לפי סעיף ) 10א() (3ר ) ב ( )  ( 2לחוק מם קניה.״
.3

בתוספת לצו העיקרי—
)(1

מימיוהמופ־י*

בכותרת ,במקום טור ד׳ יבוא:
״8וד ד׳
ההיטל
מהמחיר
הסיטוני!

)(2
טור א׳
הפרט

״11

בלירות או לפי
חישוב אחר״;

ממחיר
הקגיה

אחרי פ ר ט  10יבוא:
פור פ׳

הסיווג
התיאור לפי צו
מס קניה

פור ה׳

טור ר׳

פור נ׳

ההיטל
היחידה

מהמחיר
הסיטוני

ציוד

ממחיר
הקניה

בלירות או לפי חישוב אחר

המטרה

ב ס כ ו ם •השודד ,להיטל שהיה מש•

ס פ י ג ת דיוזח

ת ל ם על ה ח ו ט א ו ה ב ד ששימש

עודף.״

לייצור

הציוד,

אלמלא

הפטור

ל פ י סעיף  ,3ב ת ו ס פ ת ה ה ט ב ה
ששולמה מ ת ק צ י ב המדינה למי
שסיפק א ת הטובין ל ב ע ל בית
המלון

לצו זה ייקרא ״צו־שעודחירום )שיעור תשלום חובה על טובין מיוצרים בארץ(

.4

ה»פ

)תיקון( ,תשכ״ט—1969״.
ה׳ בניסן תשכ״ט ) 24במרס (1969
)זומ (740450
1
2

ז א ב שדף
שד המסחר והתעשיה

ס״ח תשכ״ד» ,מ׳  ; 175תשכ״ז ,עמי .21
ק״ת תשכיח» ,נמ׳ .2387

קובץ התקנות  ,2374נ׳׳ט נניפז תשכ״ט17.4.1969 ,
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פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס )הגנה( 939 ,ו
צו בדבר יבוא סחורות ללא רשיון מיוחד
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת הסמכויות ,בעניו היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(,
• 1939י ,וסעיף ) 14א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

הו»8מ 6עין« 4א •

,1

החל9מ סעי-5 1

,2

בצו יבוא חפשי ,תשכ״ט—1968
״הייעהעל

3

)להלן — הצו העיקרי( ,אחרי סעיף  4יבוא:

4א .הוכח לרשות המוסמכת כי יבואן הורשע בדין בבית משפט בשל
עבירה נגד המשק כמשמעותו בחוק למניעת הפקעת שערים וםפסדות
)שיפוט( ,תשי״א— ,*1951הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,במסחר או
בעסק אשר בשבילו או בקשר אתו הוא עומד לבצע יבוא ,או היה לרשות
המוסמכת יסוד סביר להניח כי יבואן עבר עבירה כאמור ,תודיע על כך
למנהל המכס והבלו ותשלח העתק מההודעה כאמור לאותו יבואן.״

במקום סעיף  5לצו העיקרי יבוא:
״ יי״

,5

תח

הוראות צו זה לא יחולו על יבוא סחורות —
)(1

מהרפובליקה הסוציאליסטית רומניה ?

) (2על ידי אדם שלגביו ניתנה הודעה כאמור בסעיף 4א.״
לצו זה ייקרא ״צו יבוא חפשי)תיקון מם׳  ,(5תשכ״ט—1969״.

,3

ח׳ בניסן תשכ״ט ) 27במרס ׳(1969
)חמ (740510

1
2
3
4

ז א ב שרף
.ישר המסחר והתעשיה

ע״ר  ,1939תום׳  1מס׳  ,1968עמ׳ .137
עייר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳  ,2עמ׳ .1
ק״ת תשכ״ט ,עמי  ,256עמי  ,329עמי  ,547עמ׳ .811
ס׳׳ח  ,68תשי״א ,עמ׳ .40

תקנות המים )ויסות מפלס המרת( ,ת ש כ ״ ח  9 6 7 -ו
צו בדבר קביעת המפלס המותר בכנרת
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות המיס )ויסות מפלס הכנרת( ,תשכ״ח—1967
אני מצווה לאמור:
היקון מעיף 2

בצו המים) :קביעת ׳המפלס .המותר{ *.תשכ״ח— , 1968בסעיף )2ב( ,במקום ״15

,1

2

באפריל״ יבוא ״ 15ביוני״.
לצו זה ייקרא •״צוהמים) .קביעת המפלס המותר(־):תיקון(,יתשכ״ט^^1969
ו׳ בניסן תשכ״ט ) 25במרס (1969
)וז»  (737611י

:

1290

•-׳'

:

"־• י

;

מנחם קנטור
י י נציב דומים

ק״ת  ,2144תשכ״ח ,עמ׳ .355
ק״ת  ,2188תשכ״דו ,עמ׳ .883

!.nnpna,ya1p׳׳?;*!«¿1969• j » o w ? W » a2374,

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט 959-ן
כללים לגידול ירקות בעונת קיץ 1969
בתוקף סמכותה לפי.סעיף  25לחוק המועצה׳ לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 ,! 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן — המועצה( כללים אלה:
בכללים א ל ה 

.1

 ״עונה״ — תקופה לגידול ירקות!
״קיץ 1969״ — התקופה שבין ב׳ בניסן תשכ״ט ) 21במרס  (1969לבין ה׳ באב תשכ״ט )20
ביולי ! (1969
״ירקות״ — עגבניות ,מלפפונים וגזר:
״לגדל״ — לזרוע ,לשתול 1לעשות כל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות,
.2

מכפות גידול

המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת קיץ  1969בכל שטחי ה א ת הן כלהלן:
מין'הירק

י•

השטח בדונמים

8,600
13,100
2,300

עגבניות
מלפפונים
גזר
.3

המועצה רשאית לפצל את עונת קיץ  1969לעונות משנה,

עינית ממגה

.4

אלה העקרונות לפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

עקרונו ?.ל?כיעוז
מגפות אישיות

) (1למבקש ׳לגדל ירקות בעונת קיץ  1969תיקבע מכסת גידול של כל אחד
מהמינים עגבניות ,מלפפונים וגזר ,ככל האפשר בשיעור מכסת הגידול בעונה
המקבילה בשנת  ,1968שלא תעלה על שטח הגידול אשר גידל בפועל כדין
בעונה האמורה!
) (2עודף המכסות הכלליות של ירקות בעונת קיץ  1969אשר לא הוקצה על
ידי ועדת המגמות ,או שהוכח למועצה כי הוקצה כמכסה אישית בעונת קיץ
 1969אך לא בוצע ,יוקצה למגדלים שלא גידלו ירקות אלה בעונת קיץ ,1968
ככל האפשר בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו אזור! היתד .יתדה —
תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות אלה בשיעור יחסי למכסה
שאושרה להם בעונת קיץ .1969
 .5־ לכללים אלה׳ ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ירקות בעונת
קיץ  ,(1969תשכ״ט—1969״.
נתאשר .י
ב׳ בניסן תשכ״ט ) 21במרס (1969

י!שפ

י׳ ד ו ר ו ן
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

)חמ (739901

י
1

׳ חיים גבתי
י שר החקלאות

זאב

שרף

יי,..׳•

:

•י׳;:־;•.׳,

 -י;•;.:׳•

אי

שר המסחר והתעשיה

ס״ח  ,292תשי״ט ,עמ׳  ; 222ס״ח  ,360תשכ״ב• ,עמי ,,31

קובץ התקנות  ,2374נ״־ט בניסן -תשכ״ט17.4.1969 ,

1291

מדור לסזלמון מקדמי
נקודת המועצות המקומיות
צו בדבר ה מ ו ע צ ה האזורית לכיש
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ר  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמוד:

;

"':יי יי"
•פתופפמ
הראשונה

ג

,1

) י (

־

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

במקום פרט )ל( יבוא:
״)ל(
לכיש
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור לכיש הערוכה בקנה מידה 1:50.000
והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס  (1969ושהעתקים ממנה
נמצאים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר״שבע,
ובמשרדי המועצה האזורית לכיש ,נהורה.
טור א׳

אחוזם
אמציה
זהר
יד נתן
לכיש
מנוחה
נגה
נהורה
ניר ח״ן
עתם
שדה דוד
שדה משה
תלמים
שחד

טור ג ׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן.
המסומן
המסומן
המסומן
המסומן

במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפה
במפד.
במפה
במפה
במפה
במפה

באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות

א׳
ב׳
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳
ט׳
י׳
י״א
י״ב
י״ג
י״ד

השטחים המסומנים במפה באותיות ט״ו ,ט״ז ,י״ז ,י״ח ,י״ט״.
.2
1969״.

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )לכיש ,תיקון( ,תשכ״ט—

כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס (1969

חיים משה שפירא
ש ר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמי .256
ק׳׳ת  ,797תשי״ח ,זנמ׳  ! 1256ק״ת  ,1755תשב״ה ,עמ׳ .2515

1292

קובץ התקנות  ,2374כ״ט בניסן משכ״ט17 44969,
י

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה האזורית שער־ הנגב
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות * ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—, 1958
.1
במקום פרט )מה( יבוא:
2

החלפת פרט
) (naפמופפןן׳
הראשונה

«)מח(
שער־ הנגב
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור שער־הנגב הערוכה בקנה מידה של
 1:20.000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס ,(1969
שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד המועצה האזורית שער הנגב ,שדרות.
טור »׳

אור הנר
ארז
בדוד־חיל
גבים
דורות
יכיגי
כפר־עזה
צפלמיס
נחל־עוז
ניר־עם
רוחמה

פור פ׳

השטח
השטח
השטח
השטח
השטח
י ;•'.השטה
השטח
השטח
השטח
השטח
השטח

המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם
המותחם

במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו
במפה בקו

אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום
אדום

ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
ומסומן
וממומן

א׳
ב׳
ג׳
ד׳
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳
ט׳
י׳

באות
באות
באות:
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות
באות י״א

השטח המותחם במפה בקו כחול פרט לאותם שטחים ה מ ו ת ח י ם בקו אדום
והמםומנים באותיות א׳ עד י״א״.
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )שער הנגב ,תיקון(,
.2
תשכ״ט—1969״.

השפ

כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס (1969
חיים משה שפירא
־ שר ,הפנים ־•׳׳•.־-
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,9תשכ״ד ,,עמי .256
ק״ת  ,797תשי״ח ,עמי  ! 1256ק״ת  ,1431תשכ״ג» ,מ׳  ! 1234ק״ת  ¡ 2071תשה׳׳ז ,עמ׳ .2754

קובץ ׳חחקנ-ות • ,2311ב״ט בניםן תשכ״ט17.4.1969 ,
:

1293

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר המועצה ה מ ק ו מ י ת א ג ו ־ ס נ א ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ר '2לפקודת המועצות המקומיות -י ,אני מצווה לאמור:
בתוספת הראשונה'לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג— , 1953במקום פרט )מד(

.1

2

יבוא
״)מד( המועצה המקומית אברסנאן.
תאריך הקמתה :י״ג באדר תשכ״א ) 1במרס .(1961
תחום המועצה :גושי רישום קרקע )ועד בכלל(*.
גושים  18784עד  18796בשלמותם!
השטת המותחם על ידי גושים  18792 ,18791ד ,18794שהוא השטח הבנוי של
הכפר אבו־סנאן.״
לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב( )אבדסנאן ,תיקון( ,תשכ״ט—1969״.

.2

חיים משה

כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס (1969
)חמ (8031
1
2

שפירא

שד הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ד! ',עמ׳ .256
ק״ת תשי״ג ,ע»׳  ; 1174תשכ״ג ,עמ׳  ; 2489ק״ת תשכ״א ,עמ׳ .1000

פקודת העידיות
ח ו ק עזר ל א ש ק ל ו ן ג ד ב ר מ פ ג ע י ת ב ר ו א ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  255-1 254 ,250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת
עירית אשקלון חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה —
.1
״בור שפכים״ — כל מבנה ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאצירתם
של צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או כל חומד אחר ,לרבות ביב
או תעלה:
״ביב פרטי״ — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד ,או לניקוזם של קבוצה
של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל
המבנים שעליהם ,לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי ,וכולל
 .אבזרי .הביוב ,מחסומים ותאי בקרה!
״ביב ציבורי״ — ביב המשמש להעברת צואים ,דלוחים ,שפכים או כל פסולת של נוזלים
אחרים ,לרבות אבזרי הביוב ,מהמומים ותאי בקרה וכל חלקיהם ,למעט ביב פרטי ?
״מיתקן תברואה״ — אינסטלציה סניטרית ,וכולל את כל הקבועות ,המחסומים ,הסעיפים,
הצינורות ואבזריהם בפנים הבנין ומחוצה לו וכן המחסומים ותאי הבקרה בביב פרטי או
בביב ציבורי ,בורות שפכים ,וכולל גם המיתקן לחימום הבנין ולחימום מים ומערכת
אספקת המים על כל כליה ,צינורותיה ואבזריה;
1

דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,8תשכ״ד ,עמ׳ .197

קובץ התקנות 2374״ כ״ט בניסן תשנ״ט17.44969 ,

״ביעל׳' נכסינו״* — אדם־ המקב^יא^ הזכאי :לקבל הכנסה מנכםים.. ,אז,שהיה מקבלה או היהזכאי לקבלה אילו הנכסים .היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או
כבא כוח ,בין,שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או
שוכר משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה משלוש שנים 5
״מבנה״ — בנין ,צריף ,סככה ,אוהל ,או מבנה חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין .ארעי ,או כל
חלק מהם על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה
 :ובין שהם מצויים בסביבתו;
״ליקוי״ ,לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה
לאחר זמן;
״העיריה״ — עידית אשקלון;
״ראש העיריה״ — לרבות ,אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
״מחזיק״ — אדם המחזיק .למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר,
למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
״תברואך — רופא העיריה ,מנהל המחלקה לתברואה של העיריה ,מהנדס התברואה של
העיריה או כל פקיד אחר ,שהעיריה מינתה אותו למלא תפקיד׳ של תברואן;
:

״נכסים״ — מבנים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים;
״תעלת שפכים״ — לרבות סעיפי תעלת שפכים ,ת א י  .בקרה וכן כל ביב שאינו ביב
.
כמשמעותו בחוק עזר זד;.
״בעלי־חיים״ — כל בעל־חיים ,לרבות דגים;
״מאושר״ — מאושר על ידי העיריה או על ידי משרד הבריאות.
. .2

״מפגע״ — כל אחד מאלה:
) (1העדר .בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיום בית כסא שאינו
מטיפוס מאושר ,בנכסים המשמשים למטרת מגורים או לעסק או למטרה
י :
ציבורית;
) (2העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסים המשמשים
למטרת מגורים או לעסק א ו למטרה ציבורית;.
י ) (3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תריס ,חלון ,אשנב ,דלת או מפתן,
 :מזחילה ,ביב ,תעלה ,מרזב ,צינור ,מיתקן תברואה שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו,
 .באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח ,במידה ,שלפי דעת
התברואן ,יש בכך משום נזק לבריאות ,אם בבנין עצמו או בבנין סמוך!
) (4החזקת נכסים בצורה או באופן אשד ,לדעת התברואן ,מזיקה או עלולה
להזיק לבריאות;
) (5צפיפות מרובה בנכסים אשר; לדעת התבדואן ,עלולה להזיק לבריאות,
 :וכן שימוש בנכסים בצורה העלולה להזיק לבריאות;
) (6העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכסים ,וכן'קיום בור שפכים או ביב
פרטי שהוא ,לדעת התברואן ,לקוי ,אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק
לניקוזם היעיל של הנכסים ,וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו

קיבץ התקנוו!  ,2374ב״ט נני6ן :ה»כ״ט17.4.1969 ,

לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— , 1965או שלא לפי תנאי ההיתר ,ואשר,
לדעתו של התברואן ,לקויים או אינם מתאימים לתכליתם;
2

) (7כל אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצויירת במחסום,
או שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או שאינו קבוע כהלכה״ לדעת התברואן;
) (8כל סעיף או צינור שפכים ,צואים או דלוחים שנקבעו בתוך בנין או
מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום ,מטיפוס מאושר;
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מים ,מיכל מיס ,בית כסא ,אסלה,
משתנה ,בור שפכים ,ביב ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה אוי חצר שהם
במצב מזוהם ,או ,שלדעת התבדואן ,עלולים להזיק לבריאות ז
) (10באר ,בור מים ,מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים אשר ,לדעת
התבדואן ,נמצאים במצב העלול לגרום לזיהום המים שבתוכם או להתפתחות
יתושים בהם;
) (11תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי ,שאינם מצויירים במכסה
ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר ,והעלולים לגרום להתפתחות
יתושים בהם;
) . (12צינור שפכים ,צינור דלוחים ,צינור אוורור ,בור שפכים ,תא בקרה,
כוך או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או פגומים ,באופן שגזים או
נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם;
) (13מחבר או חיבור לקוי של כל ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים ,אסלה
אוי של כל צינור או מחסום במיתקן תברואה;
)(14

השימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים ,או שפיכת כל נוזל

אחר דרך צינור גשם;
) (15כל צינור גשם ,מרזב או מגלש הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם כל
ביב ,צינור שפכים ,צינור דלוחים או תעלת שפכים;
הצטברות חומר כל שהוא ,בין בתוך בנין ובין בסביבתו אשר ,לדעת
)(16
התברואן ,גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחיב בבנין או בבנין סמוך;
) (17הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקים של כלי
רכב ,זבל ,נוצות או פסולת אחרת אשד ,לדעת התבדואן ,מזיקים או עלולים
להזיק לבריאות;
) (18העדר מעשנה שיש צורך בה בבניין ,לדעת התברואן ,או מעשנה בבנין
שהיא שבורה או לקויה ,או שאינה גבוהה למדי ,או שהיא פולטת עשן באופן
הגורם נזק לבריאות ,לדעת התברואן;
) (19תנור ,אח ,קמין או כבשן ,בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית
אחרת ואשר ,לדעת התברואן ,אינו מאכל כראוי את המרי הדלק בתוכו וגורם
על ידי כד לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות;
) (20ניקוי ,ניעור או הביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים
או בחצר ,בכל קומת בנין או דידה באופן המזיק לבריאות ,לדעת התברואן;
2
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) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקום עבודה או מחם? מכל סוג שהוא
המוחזקים במצב לא נקי ,או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות,
לדעת התברואן;
••׳ (22) .כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת ,בית מלאכה
 ....או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות,
לדעת התברואן;
) . (23החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות ,לדעת
התברואן;
)(24

מבנה הגורם או העלול לגרום לשריצת חולדות ,עכברים או חרקים

ושרצים אחרים בו או להתפתחותם»•

•

) (25שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת התברואן ,והעלול לשמש
להצטברות אשפה או פסולת;
) (26עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב
והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים;
) (27גרימת רעש או גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות ,לדעת
התברואן;
) (28הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת המים ,או הפרעה
כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית ,או מבחינה אחרת;
)(29

שימוש בשפכים ,בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה.

)א( חתברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה
3
לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

פמגזיומ.
התפדזאן

)ב( התברואן דשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתקן תברואה אחד ,ואם ימצא
צידד בכד ,רשאי הוא לגלות ,בעצמו או על ידי עובדי העיריה ,כל .ביב או מיתקן תברואה
אחר ,וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו .לא פחות מ 24-שעות
לפני ביצוע עבודה כזאת ,ובתנאי שאם לא מצא פגם בביב ,בצינור או במיתקן התברואה
עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבון העיריה וכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולת
התברואן האמורה יתוקן על ידיו על חשבון העיריה .מצא פגם כל שהוא יתן לבעל הנכם
או למחזיק בנכס ,לפי הוראות חוק עזר זה ,התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם
במועד שיקבע לכך.
)א( על אף האמור בכל חוזה שכירות אך מבלי לפגוע.בזכותו לדרוש סעד חוקי
.4
נגד אדם אחד ,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים; אולם אם אי אפשד
למצוא א ת המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן ,לסלק את
 .׳
המפגע.

אחייותלטילו?

׳

מ  8ג ע

)ב( מפגע אשד ,לדעת התברואן ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמו ,במיתקני
התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם אשר בו משתמשים או ממנו
נהנים רוב הדיירים שבנכס ,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו; אולם אס בעל הנכסים
נעדר מן הארץ או אס אי אפשר• למצאו או את בא כוחו ,חייב .המחזיק י באותם הנכסים,
לאחר שנדרש על ידי התברואן בכתב ,לסלק את המפגע.
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)ג( היו בעלים או מחזיקים ,אחדים ,או אלה ואלה ,חייבים הם כולם יחד או
כל אחד מהם לחוד ,לסלק את המפגע? יהא זה :מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע
לאחד מהם בלבד,
הודעה לפילוק
מפגע

)א( התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע ,לפי.
.5
הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת
הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
• )ב(

ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כך כאמור לעיל ,חייב לקיים את
תנאי ההודעה על כל פרטיה.
פילוי ,מפגע
על ידי העידיה

לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן לפי סעיף  5או ביצע
.6
עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  5שלא לפי התנאים הקבועים בהודעה ,רשאית
העיריה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו
אדם או מאותם אנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

החלטת
התפדואן

דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מהותו ,או בדבר העבודות
.7
והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית,

חופות

)א( בעל בנין ,שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכך על ידי התברואן,
,8
להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.
)ב( בעל הנכסים והמחזיק בנכסים חייבים לשמור על הנקיון בנכסים ובסביבתם
באופן המניח א ת דעת התברואן ,וכן לנקות ולסלק כל זוהמה ,פסולת ,זבל ,דומן או
אשפה אחרת שנצטברו בנכסים או בסביבתם.
)ג( אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב
להקים בית כסא ארעי לשימוש העובדים ,לפי שרטוט־דוגמה של משרד הבריאות ,במקום
שיקבע התברואן ,למשך זמן ביצוע העבודות^ וכן חייב .,לאחד גמר העבודות ,לבער
ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה
את דעת התבדואן.

טפירת .הודעות

)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו
.9
היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או אם
ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשום לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני
עתונים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם ,יראו
אותה כאילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליו בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם
נכסים ,ללא כל שם או תיאור נוסף.
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.10

כל אדם העושה אחד מאלה:
)(1

מפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;

)(2

מכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה!

)(3

מניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;

) (4עושה צרכיו ברשות הרבים ,במקום צבודי ,בחדר מדרגות או בכל מקום
שאינו מיועד לצודד זה;
)(5

יורק ברחוב או במקונ! צבורי;

) (6מטיל ברחוב או במגרש ריק כל שהוא ניד ,אשפה ,נוצות ,פסולת גינה
או כל פסולת אחרת;
) (7שופך מים או נוזלים אחדים ברשות הרבים ,או מניח למים או לנוזלים
אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים; .
) (8שם ברחוב או במגרש ריק כ ל שהוא בקבוקים ,שברי זכוכית ,מסמרים,
חומר חד ,אבן ,חול ,ברזל ,עץ ,גרוטאות או חומר בניה כל שהוא;
) (9משליך ברחוב או במגרש ריק כ ל שהוא קליפות ,פירות ,ירקות ,נבלות
בעלי חיים או חלקיהן ,או פסולת מזון כל שהיא;
) (10רוחץ כלי רכב ברשות הרבים;
) (11נובר או מחטט בתוך פחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה 5
) (12מאכיל בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;
) (13חולב בהמות בית ברחוב;
) (14שוחט בעל חיים או מורטו ברשות הרבים ,או בחדר המדרגות או על
גג מבנה;
) (15אינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,
דינו — קנס  100לירות ,ואם עבר על הוראות סעיף )5ג( והעיריה לא השתמשה
בסמכויותיה לפי סעיף  6והיתה העבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  2לירות לכל יום שבו
נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.
.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון )מפגעי תברואה( ,תשכ״ט—1969״.

נתאשר.
כ״א באדר תשכ״ט ) 11במרס (1969
)חנ־ (.861)057

חיים משה שפירא
שר הפנים
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רחביה אדיבי
 -ראש עירית אשקלון

פקודת העיריות
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לאשקלון בדבר מס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
1

המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה עירית אשקלון חוק עזר זה:
2

בתוספת הראשונה לחוק עזר לאשקלון)מם עסקים עירוני( ,תשי״ז— 1957־)להלן—

.1

חוק העזר העיקרי( —
)(1

אחדי פריט  16יבוא:
״16א .מקום למשחקי ביליארד או פינג פונג ,לכל שולחן

)(2

אחרי פריט  36יבוא:
״36א .בית ספר לרכיבה ,לכל בהמה

)(3

60״ 1

10״ <

במקום פריט  104יבוא:
״ .104נגינה —
מכירה או י השכרה

225

עם מכירת מקלטי טלוויזיה

! "325

)(4

בפריט  ,147אחרי ״ציוד ספורט״ יבוא ״עם ציוד למחנאות

)(5

אחרי פריט  179יבוא:
״ .180תיקון תקדים

90

עם מכירת צמיגים חדשים
.2

125״?

200״.

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ג בניסן תשכ״ט ) 1באפריל .(1969
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון )מם עסקים עירוני( )תיקון( ,תשכ״ט—

.3
1969״.

רחביה אדיבי
ראש עירית אשקלון

נתאשד.
כ״א באדר תשכ״ט ) 11במרס (1969
)חמ (884003

חיים משה שפירא.
 .ש ר הפנים
1
2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,ע»׳ .197
ע׳׳ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמ׳  ! 115פ״ח  ,485תשכ״ז ,עמ׳ .2
ק״ת  ,688תשי״ז ,עמ׳  ; 1136ק״ת  ,1286תשכ״ב ,עמ׳  ; 1584ק״ת  ,1700תשכ״ה ,עמ׳ .1589
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פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לג׳למליה בדבר שימור רחובות
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ר  2 4לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינד.
המועצה המקומית ג׳לג׳וליה הוק עזר זה:
1

בחוק עזר ז ה —

.1

הגדרות

״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳לג׳וליה <
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן <
״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה ,לרבות אדם שהמהנדס
העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
״רחוב״ — ד י ה נתיב להולכי דגל ,מדרכה ,גשר ,רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבר
בהם ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים ,וכן כל מעבד המשמש או המכוון לשמש
אמצעי גישה למספר בתים ,לרבות סימני ד ד ה תעלות ,ביבים וחפירות שברחוב או בצדי
הרחוב.
)א( לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
•2
או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו ,אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפדיקתו
של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 8מ ! ו י בדחיב

)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחלון ,במעקה ,כגזוזטרה או בגג או מעל לרחוב ,כל
דבר בצודה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא־בקורת ברחוב.
)ד( ! על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד ,לפי הרשאה
בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
)א( ־ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצדכי בית־

,3
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הימי לכתי
<!»! ולחנויות

בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
)ב( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגדה בסך לירה אחת לשנה לכל
מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
)ג( היתד שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו ,אלא
אם כן בוטל לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
.4

לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

»ינויי 8גיחוב

.5
ההיתר.

לא יכרה אדם שוחה ברחוב ,אלא על פי היתד בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי

פתיחת שוחות

.6

אדם הכורה שוחה ברחוב ח י י ב 
)!( :להחזיק א ת מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדו
מים בלילה <
) (2לסתום א ת השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
או עם פקיעת ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

דרפי זהירות
פפרייו* שוחח

1

דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,9תעונ״ה ,עמי .256

קובץ התקנות  ,2374כ׳׳ס בניסן תשכ׳׳ט17,4.1969 ,

1301

.7

המהנדס דשאי לתת היתר לפי םעיפיט׳ 4או  5או לסדב לתיתו ,לבטל היתד שניתן או

להתליתו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגדוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
נז? לרחוב

.8

הודעות

.9

)א(

לא יגרום אדם נזק לרחוב.

)ב(

אדם שעבד על הוראת סעיף ק ט ן ) א ( חייב לתקן את הנזק.

)א(

ראש המועצה דשאי לדרוש בהודעה בכתב —
)(1

מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  ,2לסלק את

המכשול!
)(2

מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  6ר)8ב(,

לבצע את העבודות האמורות.
בהודעה יצרינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה

)ב(

שקבעם המהנדס באישור ראש המועצה ,ובן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע
את העבודה.
אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה .לא מילא

)ג(

אחרי הוראות שבהודעה ,רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות הסילוק
או הביצוע.
פילו? מפשול
ופיגוע עגויות

.10

ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה

)א(

מהעבודות המנויות בסעיפים  6או ) 8ב( — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  9ובין אם
לאו — יולהיכנס לשם כד בכל עת סבירה לכל מקום .סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או
ביצע עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע
העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע בעדו

)ב(

מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .
גופיית הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
.11
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 במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה; אם^אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס .שבו היא דנה ,או נתפרסמה .בשני
עתונים יומיים ,הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס, 500,לירות /,ובמקרה של עבירה
.12
נמשכת ,דינו — קנס נוסף  10לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש ^ ע צ ה או אחרי הרשעתה
.13

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳לג׳וליה )שימור רחובות( ,תשכ״ט—1969״.

נתאשר .יי
כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס (1969
׳<חמ (81758׳:
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קובז התקנו ,2374 !:.כ׳׳ט © מ < ( ו ' » ^ י  « 9 .ג  1ג 1 1

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לג׳לג׳וליה בדבר הריסת מבגימ מסוכנים
בתוקף סמכותה לפי םעיף 22 ,י לפקודת המועצות המקומיות , ,מתקינה המועצה
1

המקומית ג׳לג׳וליה חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״בנין״ — מבנה בנוי מאבן ,בטון ,ברזל ,עצים או מכל חומר אחר ,לרבות יסוד ,קיר ,גג,
ארובה ,מרפסת ,גזוזטרה ,כרכוב או בליטה ,וכן חלק מבניו או דבר המחובר אליו,
סוללת עפר ,גדר ,משוכה או מבנה אחד המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור
כל אדמה או שטח!
״בעל״ •— לרבות 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 אחד 5
״מהנדס״ — כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי״ח , 1958^-שנתמנה על ידי
 Vהמועצה ,לד^ות ומי•שמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן!
2

״המועצה״ — המועצה המקומית ג׳לג׳וליה!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
) .2א( בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת
שלום הציבור.
)ב( חושש בעל בנין או מחזיק בו ,כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור,
יודיע על כך מיד לראש המועצה,
)ג( :ראש המועצה יורה למהנדס לערוד ,מזמן לזמן ,ובמקרה שקיבל הודעה —
מיד אחרי ק ב ל ת ה — ס ק ר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן)ב(! המהנדס
שערך את הבדיקה חייב להגיש .דין וחשבון לראש:המועצה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה.
) .3א( סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  2כי בנין מהווה סכנה
למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מב$ל הבנין לבצע את העבודות
המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.
)ב( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה- .
)ג( לא מילא כעל בנין.אחרי דרישת ראש,המועצה לפי סעיף קטן).א( או ביצע און•
העבודות שלא באופן י  bHib&hצהודעה;״רישאית׳ המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל
הבנין את הוצאות הביצוע.
ז

!

 .4,אישיר המחנדם^לאחר בדיקה ,כי בגין נתון במצב שיש בו משום סכנה •תכופה־ למחזי־
 ' '&>p&1ל צ י צ ו ר ; ' ר  ^ #׳ ^ ש * מ ו ע צ ה  ,באישורו של המאונה יעל •מדווז המח!ז< לבצע את
העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין׳ ו ל א ו ת ן * * הוצאות הביצוע מאת בעל בנין.
:
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י• ' :דיני מדינת ישראל ,נופח חדש  ,9תשכ״ח ,עמי • .256־;:׳••:
1

2

ס״ח תשי״ח ,עמי .108

קוגז;מתקנות ,2374:.כ״פ בניסדתשכ״ט17**1969:,,
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נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים  3או  ,4ישמש אישור ג כ ת ב
.5
מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

אישור פפופ
ההוצאות
פפצות ראש
הפועצוז
וחמהנדפ
להיכנפ לפניו

)א(

.6

ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס ,בכל עת סבירה ,לכל בנין כדי לברר

א ת מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף
קטן )א(.
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 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 ההודעה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים
הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

מפיית הודעה

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם היתה העבירה
.8
נמשכת ,דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחד שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו.

עונשיו

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳לג׳וליה )הריסת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ט—1969״.

.9

נתאשר.
כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס (1969

סעיד עודה
מחמד
ראש המועצה המקומית גל׳לג׳וליה

)חמ (81757

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות
חוק עזר לדימונה בדבר קביעת לוחיות־ מספר בבנמים
פתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות * ,מתקינה המועצה
המקומית דימונה חוק עזר זה:
י י

מ

?י

י

! ש פ

פ מ י

י

5

בסעיף  5לחוק עזר לדימונה )קביעת לוחיוודמספד בבנינים( ,תש״ך— , 1960במקום

.1

2

״דינו — קנס חמישים לידות״ ,יבוא ״דינו — קנם חמש מאות לירות״.
לחוק עזר יזה ייקרא ״חוק עזר לדימונה )קביעת לוחיות־מספר בבניניס( )תיקון(,

.2

תשכ״ט—1969״.
נתאשר.
צ״א באדר תשכ״ט ) 11במרס (1969
חיים משה שפירא
שר הפנים
.
1
2

1304

גבריאל סבג
ראש המועצה המקומית דימונה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,ע»׳ .256
ק׳׳ת תש״ד ,עמי .1908
קובץ התקנות  ,2374כ״ט בניסן תשה׳׳ט17.4.1969 ,

פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל נ ח ל ־ שורק בדבר ה ד ב ר ת מזיקים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22 ,21ר 23לפקודת המועצות המקומיות  ,מתקינד.
1

המועצה האזורית נחל־שורק חוק עזר זה:
.1

בחוק עזר ז ה —

הג

יי י*
י

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו
הנכסים 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 1
״המועצה״ — המועצה האזורית נחל־שורק i
״מחזיק״־ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון ן
״מזיק״ — כל אחד מאלה:

חלזונות ,עשבי בר ,טוואי התהלוכה של האורן ,זבוב ים התיכון,

נברנים ,קרציות הבקר ,יתושים ,זבובי בית(
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב א ת סמכויותיו לפי חוק
 ,ע ז ר זה ,כולן או מקצתן.
.2

בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבד על הוראות סעיף 2
.3
להדביר א ת המזיקים שבנכסו ולבצע א ת כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.

חובה להדביר
פייקים
הוראות
להדברת
»יקי8

)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת המזיקים ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
.5

)א(

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

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

הדברה על ייי
ה מ י מ ג ת

.סמכיינ ראש
ה מ י ע ־ נ ה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
•י דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,9וןשכ״ה ,עמ׳ .256
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ייי* ייי״י

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסדד .לידי האדם שאליו היא מכוונת
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם בוגד העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך
אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ^ אס אי אפשר
לקיים א ת המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכם
שבו היא דנה ,או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא
בשפה העברית.

»פירות יענשיפ

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם עבר על הוראות
,7
סעיף )3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתד .העבירה נמשכת ,ד י נ ו —
קנס נוסף שתי ל י ת ת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו.

פיפוי

.8

88

בטלים
)!( חוק עזר לנחל־שורק )הדברת טדואי התהלוכה של א ו ח (  ,תשכ״א—
» 1961
2

)(2

חוק עזר לנחל־שורק )הדברת עשבי בד( ,תשי״ט— !959־

)(3

חוק עזר לנחל־שורק )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—.* 1961

ז

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחל־שודק )הדברת מזיקים( ,תשכ״ט—1969״.

,9

נתאשר.
י״ד בשבט תשכ״ט ) 2בפברואר (1969

יצחק גרוס
ראש המועצה האזורית נחל־שודק

)חמ (841106

חיים משה שפירא
שד הפנים
2
3
4

ק״ ת  ,1140תשכ״א ,עמ׳ .1684
ק״ת  ,871תשי״ט ,עמ׳ .774
ק״ת  ,1094תשכ״א ,עמ׳ .832

פקודת המועצות המקומיות
פקודת התעבורה
חוק עזר לעמק־ לוד בדבר רשיונות לאופניים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ר 23לפקודת המועצות המקומיות •י ,וסעיף  77לפקודת
התעבורה  ,מתקינה המועצה האזורית עמק־לוד חוק עזר זה:
2

בחוק עזר זה —

.1

״אופניים״ — אופניים או תלת־אופנים ,שאינם מונעים בכוח מיכני %
1
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשכ״ח ,עמ׳ .256
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״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־לוד»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ז
״תושב״ — אדם שמקום מגוריו הוא בתחום המועצה ו
״בוחן״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.
)א( לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה ,אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
.2
תוקף מ א ת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת ,ומאחורי מושבם קבועה בצורה
הנראית לעין לוחית־מספד שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי דשות מקומית אחרת.

ישימ לאופניים

)ב( העובד על הודאות סעיף ק ט ן ) א (  ,דינו — קנס חמישים לירות.
)א( תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לרשיון לראש המועצה ,והוא דשאי
.3
ליתן את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף ק ט ן ) ב (  ,או לסרב לתיתו.

8ה»ה ימינו
* י
י

ויי

)ב( לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
שהאופניים אשר עליהם מבוקש הרשיון נבדקו ונמצאו ראויים לשימוש ובהם כ ל האבזרים
כנדרש בתקנות התעבורה ,תשכ״א—. 1961
8

)ג( התעודה האמורה בסעיף ק ט ן ) ב ( תינתן חינם.
)ד( תקפו של הרשיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ה( בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות ,אולם אם ניתן הרשיון
אחדי  30ביוני ,תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
)א( ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר ,וכן יחליף כל לוחית־מספד

.4

יוווי«-מפפד

מטושטשת או פגומה בלוחית־מםפר חדשה.
)ב( בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגרה של  75אגודות.
חוק עזר לשפלת־לוד )רשיונות לאופניים( ,תשי״ג— — 1953בטל.

.5

4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לוד )רשיונות לאופניים( ,תשכ״ט—1969״.

.6

נתאשר.
כ״ב באדר תשכ״ט ) 12במרס (1969

גי״וי
ה׳*פ

דוד דודוביץ
ראש המועצה האזורית עמק־לוד

)יזמ (84659

חיים משה שפירא
שד הפנים

אני מסכים.
משה כרמל
שר התחבורה

דיני מדינת ישראל ,נופת חדש  ,7וזשכ״א ,עמ׳ .173
ק׳׳ת  ,1128תשב״א ,עמי .1425
* ק״ת  ,337תשי׳׳ג ,עמ׳ .669
2

3
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פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(945 ,ו
ח ו ק ע ז ר ל ר א ש ־ פינה ב ד ב ר  .מ ס ע ס ק י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות ! ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות)מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה המקומית ראש־פיגה חוק עזר זהו;
2

ייייייי "" י*
1

מי׳ייוז
ה

״

8

בתוספת לחוק עזר לראש־פינה )מם עסקים מקומי( ,תש״י—) 1950להלן — חוק
.1
העזר העיקרי( ,בפריט ״חברה לתעופה בגבולות הארץ״ ,במקום ״100״ יבוא ״500״.
3
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.2

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום י״ג בניסן תשכ״ט ) 1באפריל .(1969

.3

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדאש־פינה )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,תשכ״ט—

1969״»
הרמןהרשקוביץ
ראש המועצה המקומית ראש־פינה

נתאשר.
כ״ב באדר תשכי׳ט ) 12במרס (1969
)חמ (85444

חיים משה שפירא
שד הפנים
1
2
8

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9תשב״ה ,עמי .256
ע״ד  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמי  ; 115פ״ח  ,485תשכ״ז ,עמ׳ .2
ק״ת  ,87תש״י ,עמי  ; 931ק״ת  ,2003תשכ״ז ,עמ׳ .1525

ת י ק ו ן גועויח־נ
בצוזים לעידוד ה ח ס כ ו ן ) פ ט ו ר ממס הכנסה( ,שפורסמו —
)!(

ב ק ״ ת  ,2331תשכ׳׳ט ,בעמ׳  ,668בסעיף  ,2במקום ״)מס׳ (20״ צ״ל ״)מס׳ (10״ •,

)(2

ב ק ״ ת  ,2371תשכ״ט ,בעמ׳  ,1270בסעיף ,2,במקום ״)מס׳ (17״ צ״ל ״)מס׳ (19״.

ב צ ו מ ס נסיעות ח ו ץ )פטור( )תיקון( ,ש פ ו ר ס ם בקובץ ה ת ק נ ו ת  ,2372תשב״ט ,עמ׳ ,1276
בסעיף  ,(4)3ב מ ק ו ם ״וכן בן זוגו״ צ״ל ״וכן בן זוגו וילדו״.
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המחיר  72אגורות

קונץ התקנות 3 ,2374״ס בניסן תשנ״ט17.4.1969 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

