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חוק הגוטריוגימ ,ח ש ל ״ ו  9 7 6 -ו
ת ק נ ו ת בדבר ב ק ו ר ת
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  33ו־ 55לחוק הנוטריונים ,תשל״ו— ,!1976ושאר
הסמכויות הניתנות לי על פי דין ,אני מתקין תקנות אלה:
דרביהבקורת

מי ששר המשפטים מינה לערוך בקורת כאמור בסעיף  33לחוק רשאי להיכנס
.1
בכל עת סבירה למשרדו של נוטריון כדי לערוך בו בקורת.

היקף ד,בקורת

) .2א( הבקורת יכול שתהא מסורגת ותחול על המסמכים שעל הנוטריון לשמור ועל
הספרים שעליו לנהל כאמור בסעיף  33לחוק ,ובמיוחד על אלה:
) (1העתקים שעל הנוטריון לשמרם לפי תקנה  22לתקנות הנוטריונים,
תשל״ז—) 1977להלן — תקנות הנוטריונים( ,על נספחיהם;
2

) (2פנקס הצוואות כאמור בתקנה  23לתקנות הנוטריונים;
) (3הכרטסת האלפביתית כאמור בתקנה  24לתקנות הנוטריונים;
) (4הרישום הנפרד של הכנסות הנוטריון משכר שקיבל בעד פעולותיו
כנוטריון ,כאמור בתקנה  25לתקנות הנוטריונים;
) (5הפנקס שבו יירשמו כל פנקס ,כרטסת או חלק מהם וכל מסמך שהוצאו
ממשרדו כאמור בתקנה )26ג( לתקנות הנוטריונים.
)ב( בשעת הבקורת רשאי המבקר גם לבדוק אם נתקיימו יתר הוראות תקנה 26
לתקנות הנוטריונים.
נושא הבקורת

מטרת הבקורת היא לבחון אם אמנם קיים הנוטריון את הוראות החוק והתקנות
.3
על פיו ,לרבות הוראות חוק מס הבולים על מסמכים ,תשכ״א— , 1961והתקנות על פיו.

שאלות הבהרה

בשעת ביצועה של הבקורת או לאחר מכן רשאי המבקר לשאול את הנוטריון
.4
שאלות הנראות לו דרושות להבהרת האמור במסמכים ובפנקסים העומדים לבקורת ,ועל
הנוטריון להשיב על שאלות אלה; הוראה זו אינה גורעת מהאמור בפרק ג׳ לפקודת הראיות
]נוסח חדש[ ,תשל״א— 1971״.

דו״ח הבקורת

בתום הבקורת ידווח המבקר למנהל הכללי של משרד המשפטים על ממצאי הבקורת
.5
ויפרט בהם את הלקויים שמצא במסמכים ובפנקםים.

3

בקורת אגב
אימות

מי שנתמנה לאמת את חתימתו של נוטריון לענין סעיף  45לחוק והמגלה אגב
.6
מילוי תפקידו אי־קיום הוראות החוק והתקנות על פיו ,לרבות חוק מס הבולים על מסמכים,
תשכ״א— ,1961והתקנות על פיו ,רשאי לדרוש מהנוטריון הסבר בכתב לאי־קיום כאמור
 1טייח תשל״ו ,עמ׳ .196
 2ק״ת תשל״ז ,עמ׳ .1724
 3פ״ח תשכ״א ,עמי .64
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמי .425
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ועל הנוטריון לקיים דרישה זו; הוראה זו אינה גורעת מהסמכות שלא לאמת את חתימת
הנוטריון אם היה באי־ קיום ההוראות כאמור כדי לפסול את האישור הנוטריוני.
.7

תחילתן של תקנות אלה תהא במועד ששר המשפטים יודיע עליו בהודעה ברשומות.

.8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנוטריונים )דרכי בקורת( ,תשל״ז—1977״.

ג׳ בתמוז תשל״ז) 19ביוני (1977
) ח מ0319ד(

ת

י י
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השם

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

חוק הנוטריונים ,ת ש ל י ׳ ו  9 7 6 -ו
ת ק נ ו ת בדבר ע ת ק י ם ש ל מ ס מ כ י ם שישלחו לארכיון המרכזי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוטריונים ,תשל״ו— ,! 1976ושאר הסמכויות
הניתנות לי לפי כל דין ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:

.1

)א(
,

המסמכים שעותק מהם בצירוף עותק האישור הנוטריוני שניתן לגביהם
,

,

,

יישלח לארכיון המרכזי למסמכים נוטריוניים ,הם מסמכים שחתם עליהם אדם בפני
נ

ו

ט

ר

י

ן

ן

ן

׳

ה

ם

_

ס ״ י המסמביפ
שיישלחו לארכיון
המרכזי למסמכים
נוטריוניים

) (1יפויי־כח;
) (2חוזים;
) (3צוואות;
) (4שטרי משכון;
) (5כתבי התחייבות;
) (6הודאות חוב;
) (7מסמכים אחרים שיש בהם בגלל האמור בהם כדי ליצור זכויות או
חובות ,לשנותן או לבטלן.
)ב( נוטריון ישלח לארכיון המרכזי גם הודעה על עריכת מסמכים כאמור.
תקנות אלה יחולו על מסמכים שיערכו החל מיום הקמתו של הארכיון המרכזי
.2
למסמכים נוטריוניים.

תחולה

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנוטריונים )עתקים שייגנזו בארכיון המרכזי(,
.3
תשלי׳ז—1977״.

השם

ג׳ בתמוז תשל״ז) 19ביוני (1977
)חמ (70319

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ס״ח תשל״ו ,עמ׳ .196
קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,
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חוק הזרעים ,ת ש ט ״ ו  9 5 6 -ן
ת ק נ ו ת בדבר גידול שתילי אבוקדו ו מ כ י ר ת ם
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  3ו־ 4לחוק הזרעים ,תשט״ז— ,* 1956ובאישור,
ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף )1ב( לחוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות
אלה:
2

בתוספת הראשונה לתקנות הזרעים )תקנות בדבר גידול שתילים ומכירתם(,
.1
תשכ״ד— , 1964אחרי חלק ד׳ יבוא:
3

׳יחלק דז׳ — גידול שתילי אבוקדו ומכירתש
.1

בחלק זה —

״משתלה״ — משתלה בעלת רשיון לייצור שתילי אבוקדו!
״עץ ריבוי מסומן״ — עץ אבוקדו ,שסומן בהתאם להוראות תקנות אלה,
לאסיף פירות לזרעים או להורדת חומר ריבוי כלשהו לגידול שתילים;
״רכב״ — חלק של עץ אבוקדו המיועד להרכבה ליצירת עץ נושא פרי;
״שתיל״ — שתיל אבוקדו.
מכירת שתילים

 .2לא ייצר ולא ימכור אדם שתיל אלא אם נלקחו הזרעים ,הרכב או
חומד הריבוי לייצורו מעצי ריבוי מסומנים.

בקשה לסימון
עץ ריבוי

) .3א( אדם רשאי לבקש מהמנהל לסמן לענין תקנות אלה עץ אבוקדו
שהוא מחזיק.
)ב( בבקשה יציין המבקש פרטים אלה:
) (1מקום גידול העץ בצירוף מפת השטח;
) (2מקור חומר הריבוי של העץ;
) (3זן העץ או טיפוסו;
) (4גיל העץ;
) (5אם העץ זריע או מורכב; שם הכנה או מספרה ,אם הוא
מורכב;
) (6יבול העץ במשך כל אחת מארבע השנים הקודמות להג
שת הבקשה לצורך סימון העץ להורדת רכב; וכן כל פרט
נוסף הנוגע לעץ או למטע בו הוא גדל ,לפי בקשת המנהל;
) (7חוות דעת של מנהל המרכז להכוונת נטיעת עצי אבוקדו,
הנמצא במשרד החקלאות האזורי בחדרה.

אישור סימון
עץ וביטולו

) .4א( נוכח המנהל ,לאחר עיון בבקשה ובדיקת העץ על ידי בודק
שיאושר למטרה זו ועל ידי המרכז להכוונת נטיעת עצי אבוקדו ,כי מן
העץ ניתן לאסוף פירות וזרעים או להוריד חומר ריבוי מתאים לזן לשם

 1ס״ה תשט״ז ,עמ׳  ;79תשכ״ה ,עמי .55
 2פ״ח תשל״ה ,עמ׳  ;206י״פ תשל״ו ,עמי .574
 3ק״ת תשכ״ד ,עמ׳ 494נ; תשל״ז ,עמ׳ .580
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ריבוי שתילים בריאים ופוריים ,ולאחר ששולמה אגרת הסימון ,יתן אישור
כי העץ מתאים לשמש עץ ריבוי מסומן ויסמן את העץ בדרך שתיראה לו.
)ב( נוכח המנהל בכל עת ,כי עץ ריבוי מסומן אינו מתאים לדרי
שות המפורטות בסעיף קטן )א( רשאי הוא לבטל את אישורו ,להתלותו,
או להתנות המשך תוקפו של האישור בתנאים שיקבע.
־

בעד אישור עץ ריבוי מסומן תשולם אגרה בסך  50לירות.

אגדת סימון

.5

תוקף האישור

 .6תוקף האישור לעץ ריבוי מסומן הוא לשלוש שנים מיום נתינתו.

רשימת עצי
ריבוי מסומנים

 .7המנהל ,בתיאום עם המרכז להכוונת נטיעת עצי אבוקדו ,ינהל רשימת
עצי הריבוי המסומנים ובה פרטים בדבר מקום העצים ושמות המחזיקים
בהם ,ויחזיקה במשרדי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ,במחלקה .
למטעים בשירות ההדרכה והמקצוע ,במשרדים האזוריים של משרד
החקלאות ,במשרד המרכז להכוונת נטיעת אבוקדו ובמשרדי המועצה
לפיתת; שתלן יהיה רשאי לעיין בשעות העבודה המקובלות במשרדי
הממשלה ברשימת עצי הריבוי המסומנים; הרשימה תישלח על ידי המנהל
לכל דורש.

טיפול בעץ
ריבוי מסומן

 .8המנהל ,או מי שהוא הסמיך ,רשאי לדרוש מאדם המחזיק בעץ ריבוי
מסומן לבצע טיפולים מיוחדים בעץ שהוא מחזיק או ליטול ממנו דוגמאות
לבדיקה.

ניהול ,רישום
ומסירת פרטים

 .9מחזיק בעץ ריבוי מסומן ינהל רישום וימסור למנהל במועד ובמקום
שיורה לו ,פירוט מלא ומדוייק על יבול העץ וכמות הרכב או חומר הרי
בוי שהורדו מהעץ במשך תקופה שיקבע המנהל.

הוכחות הבעלים

 .10בעל עץ ריבוי מסומן יהיה נוכח בעת הורדת רכב או חומר ריבוי
מעץ ריבוי מסומן ויסמן את חומד הריבוי במספר העץ.
) .11א( מסד מחזיק בעץ ריבוי מסומן פירות או חומר ריבוי לאחר,
יתן המוסר אישור )להלן — אישור(,בטופס שיקבע המנהל ,כי הפירות
או חומר הריבוי הורדו מעצי ריבוי מסומנים ויציין באישור סימונם של
העצים וכמות הפירות או חומר הריבוי שנמסרה לו מכל עץ.
)ב( מחזיק בעץ ריבוי מסומן יעביר למנהל ,בדואר רשום תוך
שלושים יום מהוצאת האישור ,שני עתקים מהאישור; עותק נוסף מהאי
שור ישמור המחזיק לתקופה של חמש שנים.
)ג( שתלן יחזיק במשתלתו אישור שקיבל לפי סעיף קטן)א( לתקופה
של חמש שנים מיום מכירת השתילים שיוצרו מחומר הריבוי.

סימון שתילים
במשתלה וניהול
ספר

) .12א( שתלן ישתול ויסמן במשתלה כל קבוצה של שתילים אשר
הרוכב והכנה הם מאותן עץ ריבוי בדרך שניתן יהיה להבחין ביניהם
ובין שתילים אחרים.
)ב( סימון שתילים במשתלה יכלול —
) (1שם הכנה;
) (2שם הרוכב;
) (3מקורם וסימונם של עצי ריבוי המסומנים שמהם נלקחו
הזרעים.
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)ג( שתלן ינהל רישום שיכלול את תאריכי הזריעה ,ההשרשה
וההרכבה של כל השתילים במשתלתו וישמור על רישום זה עד תום מועד
שלוש שנים ממועד מכירת השתילים.
בדיקת מצע
זריעת

 .13המנהל רשאי להורות בהוראה כללית או בהוראה אישית לשתלן
על שימוש בחמרים מוגדרים לתערובת הנטיעה וכן על חיטויים או איודים
הדרושים לשם שמירת בריאות ונקיון השתיל מנגעים.

שתילים נגועים
בוירוס

 .14לא ישמיד אדם במשתלה שתילים המראים סימני נגיעות בוירוס
אלא בנוכחותו של מפקח או באישורו.

תקן שתילים
למכירה

) .15א( שתיל למכירה יהיה בעל גזע ישר ,נקי מפצעים בלתי מוגלדים
ומזיזי ענפים ,בעל איחוי שלם בין׳ כנה לרוכב וללא סימני התייבשות.
)ב( לא ימכור אדם שתיל אשר —
) (1מראה סימני נגיעות בוירוס;
) (2מראה סימני כלורותיות;
) (3נגוע בכנימות;
) (4אינו אופייני לזן;
) (5עוביו פחות מ־ד מילימטרים בגובה  10מ״מ מעל
להרכבה;
) (6לא הגיע אלא לאחר שנים עשר חודש ממועד הרכבתו
לעובי המינימלי לפי פסקה); (5
) (7שגדל במיכל שנפחו קטן מ ־ 7ליטר.

מכירת שתילים
מעל  24חדשים
מזריעתם

 .16עברו למעלה מ־ 24חודש מעת זריעת השתיל ,חייב שתלן להעבירו
לכלי קיבול גדול מהמצויין בסעיף ) 15ב().(7

השמדת שתילים

 .17מפקח יורה על השמדת שתילים שאינם עונים על דרישות התקן
המפורטות בתקנות אלה ועל אופן השמדתם תוך פרק זמן שיקבע.

סימון

) .18א( לכל שתיל למכירה יצמיד השתלן תוית סימון שבה יצויינו
בצורה ברורה וקריאה ולפי סדר שאינו נותן מקום לטעות הפרטים שלהלן:
) (1שם המשתלה שבה נוצר השתיל ומספר רשיון המשתלה;
) (2שם הזן ,מקור עץ הריבוי המסומן ומספרו;
) (3שם הכנה ,מקורה ומספר עץ הריבוי המסומן שלה.
)ב( בתעודת המשלוח אשר תלווה את השתילים יצויין אם עברו
תהליך השקייה ומתי עברו אותו.

איסור מכירה
ללא תווית
פימין
תחילה

.2

 .19לא יימכר שתיל אלא אם צמודה אליו תווית הסימון שהצמיד לו
השתלן שיצר את השתיל״.

תחילתן של תקנות אלה ביום החמישה עשר לאחר פרסומן.

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים )גידול שתילים ומכירתם( )תיקון מס׳ ,(2
.3
תשל״ז—1977״.
כ״ח בסיון תשל״ז) 14ביוני (1977
)חמ (73934

2108

אהרן אוזן
שר החקלאות
קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,

מדוד ל ש ל ט ו ן מקומי־
פקודת המועצות המקומיות
צ ו בדבר ה מ ו ע צ ה האזורית געתון
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו ־ 2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה
לאמור:
1

.1

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

2

במקום פרט )יב( יבוא:

החלפת פלט)יב(
בתוספת הראשונה

״)יב(

געתוץ
בפרט זה ,״מפה״ — המפה של אזור געתון הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום י״ב בסיון תשל״ז ) 29במאי  (1977שהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עלית ,ובמשרד המועצה האזורית
געתון.
טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א׳

בוסתן הגליל

 18129 ,18120בשלמותם.
הגושים:
חלקי הגושים 18130 ,18119 ,18050 ,18044 ,18043 :כמסומן במפה
באות ״א״.

בית העמק

 18475,18474,18471בשלמותם.
הגושים:
חלקי הגושים 18691 ,18479 ,18477 ,18476 ,18473 ,18472 :כמסומן
במפה באות ״ב״.

בן עמי

 18158,18152בשלמותם.
הגושים:
חלקי הגושים ,18239 ,18161 ,18160 ,18157 ,18151 :כמםומז במפה
באות ״א״ .שטח הכפר ההרוס אום־אל פרג׳.

.געתון

 ,18478 ,18424 ,18421 ,18358 ,18247בשלמותם.
הגושים:
חלקי הגושים,18425 ,18422 ,18363 ,18237 ,18234 ,18233 ,18155 :
 ,18479 ,18473 ,18472 ,18470 ,18426כמסומן במפה
באות ״א״.

יחיעם

 18958 ,18359 ,18341 ,18337בשלמותם.
הגושים:
חלקי הגושים 18342 ,18340 :עד ,18960 ,18959 ,18957 ,18362 ,18345
כמסומן במפה באות ״א״.
 ,18426 ,18423 ,18363כמסומן במפה באות ״ב״.

 1דיני מדינת ישראל ,נופח חדש  ,9תשכיר! ,עמ׳ .256
 2ק״ת תשי״ח ,עמ׳  ;1256תשכ״ד ,עמ׳  ;1829תשכ״ה ,עמ׳  ;382תשל״א ,עמ׳  ,915עמי .1584

קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,
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טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

כברי

הגושים:
חלקי הגושים:

לוחמי הגיטאות הגושים:

,18351 ,18350 ,18339 ,18338 ,18242 ,18163 ,18156
 18354עד  18357בשלמותם.
 ,18243 ,18157 ,18155כמסומן במפה באות ״ב״ .שטחי
הכפרים ההרוסים :א־תל ,א־נהר ,ו־אל־כברי.
 18124 ,18122עד  18128 ,18126בשלמותם.

חלקי הגושים:

,18470 ,18131 ,18127 ,18123 ,18121 ,18119 ,18116
 — 18782כמסומן במפה באות ״ב״.
חלק משטח הכפר ההרוס א־םמריה הנמצא מזרחית
לכביש נהריה—חיפה.

מזרעה

חלקי הגושים:

 — 18144 ,18141 ,18140 ,18138 ,18137כמסומן במפה
באות ״א״.
השטח הבנוי של כפר מזרעה.

נתיב השיירה

הגושים:

 18241,18240,18238בשלמותם.

חלקי הגושים:

 ,18239 ,18237כמםומן במפה באות ״ב״.

הגושים:

 18336,18334,18203בשלמותם.

חלקי הגושים:

 ,18340 ,18335 ,18208 ,18204 ,18202 ,18151כמסומן
במפה באות ״ב״.

סער

עברון

הגושים:

 ,18236 ,18235 ,18159 ,18145 18139,בשלמותם.

חלקי הגושים — 18234 ,18161 ,18160 ,18147 ,18144 18140, :כמסומן
במפה באות ״ב״.
עמקה

רגבה

שייח דנון

שמרת

2110

הגושים:

 18692עד  18697בשלמותם.

חלקי הגושים:

 — 18699 ,18698 ,18691 ,18477 ,18476כמסומן במפה
באות ״א״.

הגושים:

 18232 ,18143 ,18142 ,18118בשלמותם.

חלקי הגושים:

 18121כמםומן במפה באות ״א״,18233 ,18141 ,18138 ,
כמסומן במפה באות ״ב״.
 ,18234,18140כמסומן במפה באות ״ג״.

הגוש

 18253בשלמותו.

חלקי הגושים:

 18243כמסומן במפה באות ״ג״,18250 ,18245,18244 ,
 18255 ,18254 ,18251כמסומן במפה באות ״א״ וכפר
ההרוס א־שייח דנון.

הגושים:

 18045עד ,18532 ,18526 ,18058 ,18054 ,18052 ,18048
 18783 ,18781 ,18780 ,18758 ,18533בשלמותם.
קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,

טור ב׳
גושים וחלקות רישום קרקע

חלקי הגושים 18782 ,18131 ,18127 ,18055 ,18051 ,18049 :כמםומן
במפה באות ״א״ 18130 ,18044 ,כמסומן במפה באות
,18353 ,18352 ,18256 ,18252 ,18249 ,18248 ,18246
,18670 ,18661 ,18660 ,18427 ,18414 ,18361 ,18360
 18797 ,18716 ,18714 ,18713 ,18711 ,18671עד ,18799
 18952עד  18956בשלמותם.

הגושים:

חלקי הגושים,18255 ,18254 ,18251 ,18250 ,18245 ,18244 ,18050 :
 18418 ,18362עד ,18959 ,18957 ,18699 ,18698 ,18420
 18960כמסומן במפה באות ״ב״; ,18023 ,18022 ,18019
 18423 ,18243 ,18043כמםומן במפה באות ״א״.
שטח הכפר ההרוס אל עביסיה.״
 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )געתון( )תיקון(,
תשל״ז—1977״.
י״ב בםיון תשל״ז) 29במאי (1977
)חמ (8001

ש ל מ ה הלל
שר הפנים

חוק איגודי עדים ,ח ש ט ״ ו  9 5 5 -ו
חוק עזר איגוד ערים תל־ אביב־ יפו-חולון בדבר בתי מטבחיים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לחוק איגודי ערים ,תשט״ו—-1955י ,מתקינה מועצת
איגוד ערים תל־אביב־יפו—חולון )בתי מטבחיים( ,חוק עזר זה:
בתוספת לחוק עזר לאיגוד ערים תל־אביב־יפו—חולון )בתי מטבחיים ופיקוח
.1
וטרינרי( ,תשכ״ט—— 1969

תיקו! התוספת

2

) (1במקום פרטים  1ו־ 2יבוא:

שיעור האגרה
בלירות

״ .1״בעד רשיון כניסה שנתי או חידושו

40

 .2בעד השימוש בבית המטבחיים ,לרבות אחזקת בהמה
בהסגר במשך תקופה שאינה עולה על  7ימים ,שימוש
במים ,בדיקה לפני ואחרי השחיטה ,כולל החכרת תא
במתבן ורחיצת מכוניות המובילות בקר ומתן שירות
נוסף ,כולו או מקצתו ,לכל ראש —
בעד בקר גדול
בעד בקר בינוני
בעד עגלי חלב
בעד צאן

180
130
72
15״

 1ס״ח תשט״ו ,עמי  ;176תשכ״ו ,עמ׳ .36
 2ק״ת תשכ״ט ,עמי  ;1881תשל״ז ,עמי .1036

קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,

2111

שיעור האגרה
בלירות

) (2במקום פריט  3יבוא:
״ .3בעד החזקת בעל חיים בהסגר לאחר תום שבעת הימים
הראשונים ,לכל ראש ,לכל יום

4״

) (3במקום פרטים  5עד  11יבוא:
״ .5בעד מתן אישור על פעולות לקוחות בית המטבהיים ,

10

 .6בעד הקצאת מקום בבית המטבחיים לצורך איסוף החלב,
שימוש ושקילה לבקר גדול או לבקר בינוני או לעגלי
חלב ,לכל ראש

1

 .7בעד הקצאת מקום בבית המטבחיים לצורך ניקוי מעיים
ושימוש במים לבקר גדול או לבקר בינוני או לעגלי חלב,
לכל ראש

3

 .8בעד הקצאת מקום בבית המטבחיים לצורך איסוף ומיון
שלחים ,כולל שקילה ,לבקר גדול או לבקר בינוני או
לעגלי חלב ,לכל ראש

5

 .9בעד הקצאת מקום לשימוש במיתקני בית המטבחיים
לצרכי ביתור והפשטת עור הבהמה השחוטה ,כולל שקילה,
לכל ראש —
לבקר גדול

2.60

לבקר בינוני

2.00

לעגלי חלב

1.30

לצאן

1.00

 .10בעד רשיון כניסה וחניה של רכב לקוחות בית המטבחיים
בחניון בית המטבחיימ ,לכל כלי רכב ,לשנה
בעד רשיון כניסה חד פעמי

100
3

 .11השכרת המזנון בבית המטבחיים ,לשנה

1000״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאיגוד ערים תל־אביב־יפו—חולון )בתי מטבחיים
.2
ופיקוח וטרינרי()תיקון( ,תשל״ז—1977״.
נתאשר.
ט״ו בםיון תשל״ז) 1ביוני (1977
) ח מ6537ד(

ד ׳ ר ו ז ן ־ צב י
יושב ראש מועצת איגוד ערים
תל־אביב־יפו—חולון )בתי מטבחיים(
שלמה הלל
שר הפנים

2112

קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,

פקודת העיריות
חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,ת ש כ ״ ב  9 6 2 -ן
ח ו ק עזר לכפר־ ס ב א בדבר א ג ר ת ביוב
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־  251לפקודת העיריות י ,וסעיפים  38 ,37ו־39
לחוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,תשכ״ב— , 1962מתקינה מועצת עירית כפר־ ס בא
חוק עזר זה:
2

.1

במקום התוספת לחוק עזר לכפר־םבא )אגרת ביוב( ,תשל׳׳ו—1975

3

׳

י

ך

ו

א

החלפת התוספת

.

״תוספת
״ "

1

שיעור האגרה
באגורות

" '

51

לכל מ״ק לצריכה ביתית
לכל מ״ק צריכה לתעשיה ולמלאכה
.2

84״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־סבא )אגרת ביוב( )תיקון( ,תשל״ז—1977״,

נתאשר.
י״ב בסיון תשל״ז) 29במאי (1977

השם

זאב גלד
ראש עירית כפר־סבא

)חט (8/18

שלמה הלל
שר הפנים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
 2ס״ח תשכ״ב ,עמ׳  ;96תשל״ב ,עמי .56
 3ק״ת תשלי׳ ו ,עמי .774

פקודת העיריות
ח ו ק עזר ל ק ר י ת ־ י ם בדבר א ג ר ת ת ע ו ד ת אישור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות י ,מתקינה מועצת עירית קרית־
ים חוק עזר זה:

.1

במקום התוספת לחוק עזר לקרית־ים )אגרת תעודת אישור( ,תשל״ו—1975

2

החלפת התוספת

יבוא:
״תוספת

)סעיף (3
האגרה בלירות

א .תעודה —
 .1בענין הנוגע לקרקעות ,לבנינים או לירושות
 .2בכל ענין אחר

35
10

ב .העתק תעודה

10״

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
 2:ק״ת תשל״ו ,עמ׳ .462
קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,

2113

השם

.2
1977״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־ים )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תשל״ז—
בנימין אפרת
ראש עירית קרית־ים

נתאשר.
י״ב בסיון תשל״ז) 29במאי (1977
)חמ (8/6

שלמה הלל
שר הפנים

פקודת העיריות
חוק עזר לראשון־ לציון בדבר תיקון חוקי עזר
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־ 251לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת
עירית ראשוךלציון חוק עזר זה:
1

תיקי! חוקי עזר

בכל סעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוק העזר המפורט לצדו בטור א /
.1
במקום הסכום הנקוב בטור ג׳ יבוא הסכום הנקוב בטור ד׳ ,ובמקום הסכום הנקוב בטור ה׳
יבוא הסכום הנקוב בטור ר :
טור ב

טור ג׳

הסעיף

סכום
הקנס

טור א׳

חוק עזר לראשון־לציון )צע
צועים מסוכנים( ,תשכ״ח—
1968
חוק עזר לראשון־לציון )הגנה
על הצומח( ,תשכ״א—1961
חוק עזר לראשון־לציון )הס
דרת גדר חיה( ,תשט״ו—
*1955
חוק עזר לראשון־לציון )פתי
חת בתי עסק וסגירתם(,
תשי״ז—1957
חוק עזר לראשון־ לציון )תי
עול( ,תשל״ג—1973
חוק עזר לראשון־לציון )אס
פקת מים( ,תשכ״ז—1967

7

100

1000

—

—

9

500

3000

20

100

20

500

5000

עשרים

100

 .7חוק עזר לראשון־לציון )שי
מור רחובות( ,תשל״ה—1975

12

די ני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
ק ׳ת תשכ״ח ,עמ׳ .1769
ק ׳ת תשכ״א ,עמ׳ .657
ק ית תשט״ו ,עמ׳ .1152

5
6
7
8

.1

2

.2

3

.3

.4

5

.5

8

.6

7

8

1
2
3
4

2114

טור ד׳
סכום
הקנס
החדש

טור ה׳
סכום
הקנס
הקיים
בעבירה
נמשכת

טור ו׳
סכום
הקנס
החדש
בעבירה
נמשכת

9
10

6

חמש מאות 1000
500

100

500
ק״ת תשי״ז,
ק״ת תשל״ג,
ק״ת תשכ״ז,
ק״ת תשל״ה,

עשרים

100

1000

1000

5000

שתיים

10

100

200

עמ׳ .1663
עמ׳ .2044
עמי .2712
עמ .1674

קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ו7.7.1977 ,

טור נ׳

טור ג׳

הסעיף

סכום
הקנס

טור א׳

 .8חוק עזר לראשון־לציון )סלי
לת רחובות( ,תשכ״ז—1967
 .9חוק עזר לראשון־לציון)שמות
ומספרים לרחובות ולוחיות־
מספר לבנינים( ,תשלי׳ ב—
10 !971
9

 .10חוק עזר לראשון־לציון )הרי
סת מבנים מסוכנים( ,תשכ״ז—
1967
 .11חוק עזר לראשון־לציון )היטל
סעד ונופש( ,תש״ך—!2 1960
 .12חוק עזר לראשון־לציון )היטל
עינוגים( ,תשכ״ב—1961
 .13חוק עזר לראשון־לציון )מוד
עות ושלטים( ,תשכ״א^«1961-
 .14חוק עזר לראשון־לציון )רוכ
לים( ,תשכ״ז—1967
 .15חוק עזר לראשון־לציון )חזי
רים ובשר חזיר( ,תשי״ח—
1957
 .16חוק עזר לראשון־לציון )בית
המטבחיים( ,תשט״ו— 1954״
 .17חוק עזר לראשון־לציון )פי
קוח על כלבים( ,תשכ״א—
1960
 .18חוק עזר לראשון־לציון )הס
דרת מקומות רחצה( ,תשכ״ז—
1966
 .19חוק עזר לראשון־לציון)שמי־
טת עופות( ,תעכ״ז—1966
 .20חוק עזר לראשון־לציון )מני
עת רעש(1941 ,
11

13

15

16

18

1 9

20

21

9
10
11
12
13
14
15

ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת

תשכ״ז ,עמ׳ .2757
תשקי״ב ,עמי .297
תשכ״ז ,עמי .1713
תש״ד ,עמי .1868
תשכ״ב ,עמ׳ .35
תשכ״א ,עמ׳ .794
תשכ״ז ,עמי .1238
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טור ד׳
סכום
הקנס
החדש

טור ה׳
סכום
הקנס
הקיים
בעבירה
נמשכת

טור ו׳
סכום
הקנס
החדש
בעבירה
נמשכת

17

500

5000

עשרים

200

11

500

1000

20

100

8

500

5000

8

500

5000

9

חמש מאות 5000

20

200
_____

—

—

10

500

1000

עשר

100

23

500

3000

20

100

7

100

1000

שתיים

100

20

100

1000

9

500

1000

10

100

28

500

3000

20

100

 17חמש מאות 1000
4

מאה

1000

 1פונט

100

 16ק״ת תשי״ח ,עמ׳ .92
 17ק״ת תשט״ו ,עמ׳ .298
 18ק״ת תשכ׳׳א ,עמי .343
 19ק״ת תשכ׳׳ז ,עמי .390
 20ק״ת תשכ״ז ,עמי .349
 21עייר  ,1941תום׳  ,2מס׳  ,1105עמ׳ ¡787
ק״ת תשט״ז ,עמי .732
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טור ב׳

טור ג׳

הסעיף

סכום
הקנס

 .21חוק עזר לראשון־ לציון)שמי
רת הגקיון ואיסור העישון(,
תשי״ח—1958

8

 .22חוק עזר לראשון־לציון )ניקוי
מגרשים ,חצרות וכניסות לבנ־
ינים( ,תש״ ד—1960

8

2 2

2 3

100

250

ט1ר די
סכום
הקנס
החדש

1000

5000

טור ה׳
סכום
הקנס
הקיים
בעבירה
נמשכת

טור ו׳
סכום
ד,קנם
החדש
בעבירה
נמשכת

—

חמש

100

 .23חוק עזר לראשון־לציון )הד
ברת חולדות( ,תשל״א—
84 1970

7

500

5000

עשרים

200

 .24חוק עזר לראשון־לציון )ניקוי
מדרכות( ,תשל״ד—1974

8

500

5000

20

200

2 5

 .25חוק עזר לראשון־לציון )מפ
געי תברואה( ,תשי״ח—1958
28

 .26חוק עזר לראשון־לציון)הדב
רת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—
" 1961י
 .27חוק עזר לראשון־לציון )הד
ברת טוואי התהלוכה של האו
רן( ,תשכ״א—1961

12

מאה

5000

שתיים

7

500

1000

שתיים

1000

שתיים

2 8

 .28חוק עזר לראשון־לציון)ביוב(,
תשל״ה—¡29 !974
.2

7
6

עשרים
500

5000

20

200

100

100
100

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשון־לציון )תיקון חוקי עזר( ,תשל״זי—1977״.

חנניה'גיבשטיין
ראש עירית ראשון־לציון

נתאשר.
ז׳ באייר תשל״ז) 25באפריל (1977
)חמ (8/150

שלמה הלל
שר הפנים
 22ק״ת תשי״ח ,עמי .864
 23ק״ת תש״ך ,עמי .1512
 24ק״ת תשל״א ,עמי ,144
 25ק״ת תשל״ז ,עמי .756
 26ק״.ת תשי״ח ,עמי .666
 27ק״ת תשכ״א ,עמ׳ .1176
 28ק״ת תשכ״א ,עמי .1809
 29ק״ת תשל״ה ,עמי .295
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פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר עבירות קנס
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מודיע ומצווה
לאמור:
1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )עבירות קנם( ,תשל״ג—,21973
.1
אחרי חלק י״ד יבוא:

הוספת חלק •8ו

״חלק ט״ו — מצפה־רמוו
טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

חוקי עור

הסעיפים

הקנס בלידות

 .1חוק עזר למצפה־רמון )מפגעי תברואה(,
תשכ״ה—3 1964
 .2חוק עזר למצפה־רמון )צעצועים צ?םוכנים(,
תשכ״ה—1964
 .3חוק עזר למצפה־רמון )עקירת עצים(,
תשכ״ה—1964
 .4חוק עזר למצפה־רמון )רוכלים( ,תשכ״ה—
1964
4

8

6

 .5חוק עזר למצפה־רמון )מודעות ושלטים(,
תשכ״ה—1964
 .6חוק עזר למצפה־רמון )פיקוח על כלבים(,
תשכ״ה—1964
7

8

 .7חוק עזר למצפה־רמון)ניקוי חצרות וכניסות
לבנינים( ,תשכ״ה—1965
 .8חוק עזר למצפה־רמון )הגנה על הצומח(,
תשכ״ה—1965

(10)(9)(8)(7)(6)10
8 ,3 ,2
)2א(

 .9חוק עזר למצפה־רמון)שמות לרחובות ולו־
חיות־מספר בבנינים( ,תשכ״ה—1965
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

דיני
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת

25
50

,6 ,5 ,4 ,3 ,2
12 ,11 ,9 ,8 ,7

25

)7 ,6 ,5 ,2א()9 ,א(

50

)2א()6 ,א(7 ,

50
50

9

10

50

)6 ,5 ,4 ,3 ,2א(,
)10 ,9 ,8 ,7א(12 ,
)3ג()3 ,ד(7 ,6 ,

25
25

מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,9עמי  ;256ס״ח תשל״א ,עמ׳ .36
תשל״ג ,עמ׳ .1127
תשכ״ה ,עמ׳  ;82תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמ׳  ;153תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמ׳  ;154תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמי  ;424תשל״ז ,עמי .727
תשכ״ה ,עמ׳  -,546תשל״ז ,עמי .727
תשכ״ה ,עמי  ;549תשל״ ,1עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמי  ;1328תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמי  ;1931תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמ׳  ¡2007תשל״ז ,עמ׳ .727
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טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

חוקי עזר

הסעיפים

הקנס בלירות

 .10חוק עזר למצפה־רמון )שמירת הנקיון ואי־
סור העישון( ,תשכ״ה—1965

4 ,4 ,3 ,2א

 .11חוק עזר למצפה־רמון )הוצאת אשפה(,
תשכ״ה—1965

4 ,3 ,2

50

 .12חוק עזר למצפה־רמון )הדגרת מזיקים(,
תשכ״ז—1967״

)3 ,2ג(

50

 .13חוק עזר למצפה־רמון )רשיונות לאופניים(,
תשכ״ח—1968

)2א(

25

)2א()3 ,ב(

100

1 2

1 8

1 5

 .14חוק עזר למצפה־רמון)הריסת מבנים מסוכ
נים( ,תשכ״ט—1969
16

 .15חוק עזר למצפה־רמון )רחצה בבריכות
שחיה( ,תשל״ג— !972״

)2א()3 ,ג()4 ,א(,6 ,5 ,
)7א()9 ,ב(12 ,11 ,

25

25״

 .2לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון מסי  ,(8תשל״ז—
1977״.
ש למה הל ל
שד הפנים

י״ב בסיון תשל״ז) 29במאי (1977
) ח מ (80001

אני מסכים.
.חיים י׳ צ ד ו ק
שר המשפטים
 12ק״ת
 13ק״ת
 14ק״ת
 15ק״ת
 16ק״ת
 17ק״ת

2118
המחיר  256אגורות

תשכ״ה ,עמ׳  ;2102תשל״ה ,עמ׳  ;1988תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ה ,עמי  ;2192תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ״ז ,עמ׳  ;1317תשל״ז ,עמ׳ .727
תשכ׳׳ח ,עמי .1610
תשכ״ט ,עמי  ;1489תשל״ז ,עמי .727
תשל״ג ,עמ׳  ;48תשל״ז ,עמי .727

קובץ התקנות  ,3734כ״א בתמוז תשל״ז7.7.1977 ,
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

