רשזמות

קובץ התקנות
י״ט בתשרי תשכ-״ב

1204

 29בספטמבר 1961
עמוד
.

ת ק נ ו ת האגודות השיתופיות )תיקון( ,תשב״ב—1961

.

.

-..־.

ת ק נ ו ת המים )סדרי הדין לפני בית הדין לעניני מים ובעדעורים על החלטותיו( )תיקון(
.
.
.
.
.
תשכ״ב—1961
ת ק נ ו ת ב ת י הדואר )תעריפי הדואר בפנים ה א ר ץ ( ) ת י ק ו ן מס׳  ,(2תשב״ב—1961
א כ ר ז ת המים )אזור קיצוב( ,תשכ״ב—1961

.

־

.

.

.

.

58
58
59
59

כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים ב ק ר ב ת משפחה( )תיקון( ,תשכ״ב—. 1961

60

כללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לבדיקות ר פ ו א י ו ת ( ) ת י ק ו ן (  ,תשכ״ב—1961

61

צו הקנייה מס׳ 670

61

ת ק נ ו ת בתי הדואר )תעדיפי הדואר בפנים הארץ( )תיקון( —• תיקון טעות

61

,אכרזת נצרת )שינוי תחום העידיה( ,תשכ״ב—1961

62

מדור לשלטון מקומי
חוק :עזר לירושלים )אגרות בית המטבחיים( )תיקון(׳ תשכ״ב—1961

63

חוק עזר לבנייברק )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(׳ תשכ״ב—1961

63

וווק עזר ל ר ח ו ב ו ת )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון( ,תשכ״ב—1961

64

חוק עזר לאפקים )פיקוח על כלבים( ,תשכ״ב—1961

64

חוק עזר להדר־השרון )שמירה על הנקיון ואיפור העישון( ,תשכ״ב—1961

66

חוק עזר לנוה־אסרים )הדברת טוואי ה ת ה ל ו כ ה של האורן( ,תשכ״ב—1961

67

חוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )רחצה ב ב ר י כ ת שחיה( )חיקון( ,תשכ״ב—1961

69

חוק עזר לקרית־טבעון )אספקת מים( )תיקון(׳ תשכ״ב—1961
חוק עזר לקרית־טבעון )בית מטבחיים( )תיקון(׳ תשכ״ב—1961
הוקי עזר לרעננה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ב—1961
תיקון

טעות

.

69
.

70
71

חוק המים ,תשי״ט—1959
תקנות

בדברי סדרי הדין לפני

ב י ת דין לעניני מים

*

בתוקף סמכותי לפי סעיף  147לחוק המים׳ תשי״ט— , 1959ובתוקף שאר הסמכויות
הנתונות לי לפי כל דין׳ אני מתקין תקנות אלה:
ג

בתקנה  1לתקנות המים )סדרי הדין לפני בית הדין לעניני מים ובערעורים על
.1
החלטותיו( ,תש״ך—) 1960להלן — התקנות העיקריות( —
) (1בהגדרת ״תובענה״ בפסקה ) ,(1במקום ״ו־98״ יבוא ״ 98ו־124ה״ 5
) (2בהגדרת ״משיב״ בפסקה ) ,>1אחרי ״89״ יבוא ״124ה״.
2

בתקנה  5לתקנות העיקריות ,במקום ״למעט ערר לפי סעיף 31״ יבוא ״למעט ערר
.2
לפי סעיפים  31ו־124ה״.
בתוספת לתקנות העיקריות —
 (1) ,במקום פרט  1יבוא:
״) 1א( ערר מים למעט עדר לפי סעיף 124ה לחוק המים
)ב( ערר לפי סעיף 124ה לחוק המים
) (2בפרט  4במקום ״15״ יבוא ״•—25.״

.3

—10,
—•25״

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המים )סדרי הדין לפני בית הדין לעניני מים ובערעורים
.4
על החלטותיו( )תיקון( ,תשכ״ב—1961״.
ח׳ בתשרי תשכ״ב ) 18בספטמבר (1961

פנחס רוזן
שר המשפטים

)חמ (706242
3
2

0״ח  ,288תשי״ט ,עמי  ; 166ס״ת 346׳ משכ׳׳א ,עט׳ ,175
ק״ת  ,974תשייר ,עמ׳ ,496

פקודת האגודות השיתופיות
ת ק נ ו ת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  65לפקודת האגודות השיתופיות  ,והסעיפים ) 14א(
ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

בתקנה  14לתקנות האגודות השיתופיות ) 1 9 3 4 ,ל ה ל ן — התקנות העיקריות( ,אחדי
.1
פסקה )טז( יבוא:
״)יז( אם האגודה היא אגודה להתיישבות חקלאית המסווגת כמושב עובדים
או כאגודה חקלאית כללית — הוראה הקובעת הסכום או השיעור המכסימלי
לאשראי הישיר או העקיף שהאגודה רשאית ליתן לחבריה.״
3

בתקנה  21לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה )א( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״ (2),עם הודעתו בכתב לאגודה על יציאתו מן האגודה ,ובלבד שלא יהיה
חבר רשאי לצאת את האגודה —

.2

חוסי א״י ,כרד א׳ ,פר? כ״ד׳ עמ׳ .836
* ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מ ס ׳  ,2עמ׳ 1׳
ע״ר ,1884.תוס׳  2נום׳  ,418עמ׳ זע.
1

8

שובץ חתסנוו!  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ג20.0.1061 ,

) :א( כל עוז״:לא:שולט כל המגיע\ממנו לאגודה ,או כל עוד הוא ע ר ג
י  :לחוב של חבר אהד ,אלא אם הועד הסכינו ליציאתו!

7

)ב( באגודה שסווגה כאגודה לשירותים בשיכון — גם כל עוד הוא
בעל זכות בדירה שבקשר אתה הוא חבר באגודה וכל עוד אדם אחר
לא היה לחבר באגודה בקשר לאותה דירה.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות האגודות השיתופיות )תיקון( ,תשכ״ב—1961״.

! .3

ח׳ בתשרי תשכ״ב ) 18בספטמבר (1961
m75

>

m

ג י ו ר א י רם פ ט ל
ר העבודה

ש

פקודת בתי הדואר
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ת ע ר י ס של ש י ר ו ת י ה ד ו א ר
 :בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת בתי הדואר
.1

אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת לתקנות בתי הדואר )תעריפי הדואר בפנימ הארץ( ,תשי״ט— 1958־־,
י

)(1

במקום פרט  10יבוא —

5ירות

0.20״

״ .10רישום דבר דואר פרט לרישום משלוח כמפורט בפרט 6
) (2אחרי פרט  10יבוא:
0.20״
״ .11אישור מסירת דבר דואר רשום

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר )תעריפי הדואר בפנים הארץ()תיקון מס׳ ,(2
.2
תשכ״ב—1961״.
ט״זבתשריתשכ״ב )26בספטמבר (1961
:
)mmm

ח .ב ן ־ מ נ ח ם
המנהל הכללי של משרד הדואר

חווקי א״י ,כדר בי ,פרק קט״ו ,עמי .1155
 .ק״ת  ,849תשי״ט ,עט׳  ; 414ק׳׳ת  ,1200תשכ״ב ,עט׳ .15
1

i

חוק המים ,תשי״ט—1959
 .אכרזה על אזור קיצוב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק המים ,תשי״ט— , 1959ולאחר התייעצות יעם
מועצת המים ועם ועדות האספקה ,אני מכריז לאמוד:
ג

האזור המפורט בתוספת מוכרז בזה כאזור שצריכת המים בו תהיה קצובה.

.1

תחולתן של אכרזת המים )אזור קיצוב הנגב( ,תש״ך , 1960-ושל אכרזת המים
.2
)אזור קיצוב חוף הכרמל—שומרון .,עמק חפר ,השרון ,גוש דן ,המרכז ,מחוז ירושלים
והדרום( ,תש״ד— 1960י ,היא עד יום כ״ד בטבת תשכ״ב ) 31בדצמבר .(1961
2

1
2
3

p״\1040

ס׳׳ח  ,288תש״ר ,עט׳ .166
י ף ת  ,1020תש׳׳ר ,עט׳ .1305
 ,תש״ד .עמי .1835
t

יויבץ התקנות  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ב20.9.1061 ,

.3

תחילה

4

m

a

.

תחילתה של אכרזד .זו היא ביום כ״ד! בטבת תשכ״ב ) 1בינואר .(1962
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת המים )אזור קיצוב( ,תשכ״ב—1961״.

התופפת
)0עיי> (1
האזור כולל שטחים אלה:
(1

במחוז חיפד).
א( נפת חדדה׳ למעט השטח מזרחית למועצה האזורית מנשה שאינו בתחום רשות
מקומית ן
ב( המועצה המקומית טירת הכרמל והשטח כפר גלים בנפת חיפה שאינו בתחום
רשות מקומית!

(2

מחוז המרכז!

(3

מחוז תל־אביב!

(4

מחוז ירושלים!

(5

מחוז הדרום למעט המועצה האזורית תמר ,עירית אילת והשטח דרומית ודרומית־
מזרחית למועצה האזורית רמת הנגב שאינו בתחום רשות מקומית.
משה

ט׳ בתשרי תשכ״ב ) 19בספטמבר (1961
)חט (706243

דיין

שר החקלאות י

חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
כללים בדבר קרבה משפחתית
בתוקף סמכותה לפי סעיף  33לחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—, 1959
קבעה ועדת השירות כללים אלה:
ג

תיקוז סעי8*1

בסעיף  8לכללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת משפחה( ,תש״ך—, 1960
.1
אחרי ״נציב השידות״ יבוא ״או מי שהוםמד על ידיו״.
2

\זש0

לכללים אלה ייקרא ״כללי שידות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבת • משפחה(
.2
)תיקון( ,תשכ״ב—1961״•
ט׳ בתשרי תשכ״ב ) 19בספטמבר (1961
>
<
חמ 7 2 0 8 1 0

יצחק מלמד
יושב ראש ועדת השירות

ם״ח  ,279תשי״ט ,עט׳

60

קובץ התקנות  ,1204י^׳ט בתשרי תשכ״ג.29.9.1961 ,

חול! שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
כללים ונוהל לבדיקות רפואיות
בתוקף סמכותה לפי סעיף  32לחוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״גן, 1959-
1

קבעה ועדת השירות כללים אלה:
בסעיף  2לכללי שירות המדינה )מינויים( )כללים ונוהל לבדיקות רפואיות(,
.1
תשכ״א—, 1961אחדי ״נציב השידות״ יבוא ״או מי שהוסמך על ידיו״.
2

לכללים אלה ייקרא ״כללי שירות המדינה )מינויים(
.2
רפואיות()תיקון( ,תשכ״ב—1961״.
ט׳ בתשרי תשכ״ב ) 19בספטמבר (1961

יצחק מלמד
יושב ראש ועדת השירות

)חט (720816
1
2

)כללים ונוהל לבדיקות

ס״ת  ,279תשי״ט ,עט׳ .86
ק׳׳ת  ,1138תשכ״א ,עט׳ .1594

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
צו הקנייה מס׳ 670
בתוקף סמכויותיו של שר האוצר לפי סעיף ) (1) 9ב( לפקודת המסחר עם האויב,
 1939י ,הסעיפים ) 14א( ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— 1948׳ שהועברו
אלי ובתוקף שאר סמכויותי ,אני מצווה לאמור:
2

צו הקנייה מם׳  163מיום  ,20.11.1944שפורסם בעתון הרשמי מם׳  1376מיום
.1
 ,30.11.1944יבוטל במידה שהוא חל על הרכוש בבוד־ים הידוע בתור גוש  ,7149חלקה 18
ורשום בלשכת רישום מקרקעין בתל־אביב )שטר מס׳  1587מיום  (29.3.1938על שמות
יצחק וחנה ניסנבאום )מס׳ ס י ד ו ר י ) ב ( ( .
תחילתו של צו זה היא ביום ג׳ בתשרי תשכ״ב ) 13בספטמבר .(1961

.2

ג׳ בתשרי תשכ״ב ) 13בספטמבר (1961
< °
חמ

י ה וד ה ק ו ר ט־ש ן
הממונה על רכוש האויב

( 7 2 0 1

* ע״ר  ,1030תום׳  1ט0׳  ,923עט׳ .79
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טס׳  ,2עט׳ .1

2

תיקון טעות
בתקנות בתי הדואר )תעריפי הדואר בפנים הארץ( )תיקון( ,תשכ״ב— ,1961שפורסמו
בקובץ התקנות  ,1200תשכ״ב ,עמי  ,15במקום ״ 500 ,180ו־250״ צריך להיות ״0.50 ,0.18
ו־0.25״.
ט״זבתשריתשכ״ב )26בספטמבר (1961
)חט (76000

 ravpח ת ס נ ו ת  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ב29.9.1961 ,

ח .ב ן ־ מ נ ח ם
המנהל הכללי של משרד הדואר

מדור ל ש ל ט ו ן מקומי
פקודת העיריות1934 ,
אכרזה בדבר תחום עירית נצרת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לפקודת העיריות 1934 ,י ,והסעיפים ) 14א( ר  ) 2ד (
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולאחר עיון בדין וחשבון של ועדת החקירה
בהתאם להוראות סעיף  5האמור ,אני מכריז לאמור:
2

תחום עירית נצרת ,כמפורט תחת השם ״נצרת״ בתוספת הראשונה לפקודת העיריות,
.1
 , 1934ישונה ובמקום הפירוט בתוספת האמורה יבוא:
״גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:
גושים 16501 :עד  16531 ,16529עד — 16583 ,16581 ,16579 ,16544 ,16543 ,16534
בשלמותם.
 16530פרט לכביש טבריה—חיפה וקטע מהגוש הנמצא דרומית מערבית
לכביש כמסומן במפת של נצרת הערוכה בקנה מידה של  1:10,000וה־
חתומה ביד שר הפנים ביום ח׳ באב תשכ״א ) 21ביולי ) (1961להלן —
המפה(.
 16540פרט לחלקי חלקות  26,14,13כמםומן במפה.
 16562פרט לחלקות  33עד  43,38וחלק מחלקה  39כמסומן במפה.
 16578פרט לחלקות  16עד  22וחלקי חלקות  25 ,24 ,12 ,1כמסומן במפה,.
 16580פרט לחלקות  1עד  19 ,6 ,5 ,3וחלק מחלקה ) 4דרך( ,וחלק מחלקה
) 18נחל( כמסומן במפת.
8

קטעי גושים  16536 ,16535הנמצאים דרומה ומערבה לכביש טבריה—חיפה
וחלק מגוש  16541הנמצא צפונה לכביש טבריה—חיפה.
חלקות 24,22,20,19 :וחלקי חלקות  25,18כמסומן במפה בגוש .16538
 6 ,5וחלקי חלקות 4׳  9בגוש  16542הנמצאים צפונה לכביש טבריה—חיפה.
 1עד  25,24 ,22 ,15 ,5וחלקי חלקות  21,7 ,6כמסומן במפה בגוש .16561
 9 ,2 ,1עד  31,29 ,27 ,18 ,17 ,16 ,14 ,12עד  33וחלק מחלקה  19כמםומן
במפה בגוש .16563
 9,8וחלק מחלקה  7כמםומן במפה בגוש .16577
 23עד  41,27וחלק מחלקה ) 43דרך( כמסומן במפה בגוש .17511
 27,26בגוש .17512
חלקה  1בגוש .16558
חלקי חלקות 12,9,4,1 :כמםומן במפה בגוש .16539
 33 ,24בגוש  16556הנמצאים מערבית לכביש טבריה—חיפה.
 14,10,2,1בגוש  16557כמםומן במפה.״
לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת נצרת )שינוי תחום העידית( ,תשכ״ב—1961״.

.2

כ״דבאלול תשכ״א )5בספטמבר (1961
) ח מ ( 8 0 7 1

1

2

3

חיים משה שפירא
שד הפנים

עייר  ,1034תום׳  1מם׳  ,414עמי .1
ע ״ ו ת׳8״ח ,תום׳ א' מם׳  ,2עמי .1
ע״ר  ,1938תום׳  2מס׳  ,844עמ׳  ; 1287ק״ת  ,1073ת׳ג&כ״א ,עמ׳ .397

ק ו מ התקנות  ,1204י״ט גתשרי תשכ״ב29,0.1961 ,

פקודת העיריות1934 ,
ח ו ק ע ז ר לירושלים ב ד ב ר א ג ר ו ת ב י ת ה מ ט ב ח י י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות / 1934 ,מתקינה מועצת עירית
ירושלים חוק עזר זה:

.1

במקום התוספת לחוק עזר לירושלים )אגדות בית ד,מטבחיים(,תש״ך— !960־,

;

»«»»״»*,

שיעור האגרה

״תופפת

בלירות

בעד שירות הניתן ל ג ב י 
! .כבש ,עז ,גדי וטלה ,לכל ראש
 .2עגל שמשקלו עד  50ק״ג ,לכל ראש
 .3בקר ועגל שמשקלו למעלה מ־ 50ק״ג ,לכל ראש
.2

י

ב

ו

א

:

החלפת הו״&פת,

3.75
6.00
17.00״

לחוקעזד:זה ייקרא ,,חוק עזר לירושלים )אגרות בית המטבחיימ()תיקה( ,תשכייבי-

nvn

1961״.
נתאשר.
כ״ה באלול תשכ״א ) 6בספטמבר (1961

משה גבירצמן
ממלא מקום ראש עירית ירושלים

)חט (878015

חיים משה שפירא
שר הפנים

_

ע״ר  ,1034חוס׳  1טם׳  ,414עט׳ .1
ק״ח  ,998תש״ד ,עט׳ .895

1

2

פקודת העיריות1934 ,
חוק ע ז ר לבני־ברק בדבר ש מ י ר ת הנקיון

ו א י ס ו ר העישון

בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,

מתקינה מועצת עירית בני־

בדק חוק עזר זה:

.1

במקום סעיף  2לחוק עזר לבני־ברק )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,תשי״ט—

החלפתםעי!־2

, 1959יבוא:
2

״איסור עישוו

.2

לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת

השמים ,כאשר מתקיים בו עינוג לרבים״.
לחוק עזר זד ,ייקרא ״חוק עזר לבני־בדק )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(,

, 2

ה

׳

־ ( ם

תשכ״ב—1961׳/
נתאשד.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

מ .ב ג נ ו
ממלא מקום ראש עירית בני־ברק

)חט(802012 .

חיים משה שפירא
שר הפנים
1
2

ע״ר  ,1934תוס׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
ק״ת  ,871תשי״ט ,עט׳ .765

קובץ התקנות  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ןב29.9.1961 ,

63

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לרחובות כדבר שמירת הנקמן ואיפור העישון י
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות ,! 1934 ,מתקינה מועצת עירית
רחובות חוק עזר זה:
ר,ח85ת סעיי

,

2

.1
יבוא:

במקום סעיף

״איסור עישח

השם

.2

2

לחוק עזר לרחובות )שמירת הנקיון ואיסור העישון(,

תשי״ט—, 1958
2

לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת
.2
השמים ,כאשר מתקיים בו עינוג לרבים״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות )שמירת הנקיון ואיסור העישון( )תיקון(,

תשכ״ב—1961״.

נתאשד.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

משה ברזילי
ממלא מקום ראש עירית רחובות

)חט (897112

חיים משה שפירא
שר הפנים
ע״ר  ,1934ת1ס׳  1מם׳  ,414עמי .1
ק״ת  ,850תשי׳׳ט ,עט׳ •485

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לאפקים בדבר פיקוח על כלבים
בתוקף סמכותה לפי סעיף 9
המועצה המקומית אפקים חוק עזר זה

לפקודת המועצות המקומיות,

, 1941
1

מתקינה ועדת

בחוק עזר זה —
!.
״בעל כלב״ — אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו( .
״לוחית־מםפר״ — לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה?
״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחים המועצה!
״המועצה״ — המועצה המקומית אפקים ז .
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.
חובת רשיח
!?וחית־מםפר

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

בקשת ושיח
ותקפו

)א( אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך .אישרה המועצה את בקשתו,
.3
תתן לו ,לאחר תשלום אגרה ,שנקבעה בסעיף  ,4רשיון ולוחית־מםפר.
1

64

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
קובץ התקנות  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ב29.9.1961 ,

)ב( המועצה תנהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל בלב שניתן עליו
רשיון /וכל בעל כלב ימציא למועצה.את••הפרטים האמורים .לפי הדרישה,
)ג( רשיון שניתן לפי חוק עזר זה ,יפקע ביום  31בדצמבר שלאחד נתינתו.
)א( המועצה תגבה אגרה של שתי לידות בעד כל רשיון וכן אגרה של  50אגורות
.4
בעד כל לוחית־מספר.

אניח

)ב( המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן אי בקר בעד שגי כלבים.
עיוור יהיה פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דדך.
.5

)א( המועצה רשאית לסרב ליתן רשיון ,או לבטל רשיון שניתן ,במקרים אלה:
) (1הכלב הוא בעל מזג פראי!
) (2הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור»
) (3הכלב מקים רעש שהיא מפגע לשכנים!
) (4בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
לפקודת החוק הפלילי• 1936 ,י ,או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את
בריאות הציבור!
) (5הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת )חיסון(,
תשט״ז—•. 1955

ס י ר ו ב 9ית1
רשיון וביטולו

3

)ב( המועצה שביטלה רשיון לפי סעיף זה ,לא תחזיר א ת האגרה ששולמה לפי
סעיף .4
)א( בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון ,או הרשיון שניתן לו בוטל ,ימסור תוך
.6
ארבעה ימים• את הכלב למאורות המועצה.
)ב( היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף  ) 5א ( ) ( 1
או )(2׳ לא יושמד הכלב׳ לאחד שנמסר למאורות המועצה׳ אלא אם שופט שלום נתן צו
על כך לפי סעיף  5לפקודת הכלבת 1934 ,״.

כ5ב ש ס י י ג ו
<יתן עליו
רשיוז או
שבוטל הרשיון

)ג( היה הסירוב למתן הרשיון או היה ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף ) 5א(),(3
) (4או ) (5ובעליו הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירתו למאורות
המועצה על כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב ,לא יושמד הכלב
אלא אם בית המשפט יחליט על כך ,בתנאי שבעליו ישלם למועצה בתחילת כל תקופה של
עשרים ואחד יום׳ שלפני זמן החלטת ב י ת המשפט ,סכום שהוא כפולת  20אגורות
בעשרים ואחד.
לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ,ולא ירשה בעל כלב שבלבו יוחזק במקום ציבורי.
.7
אלא אט הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

החזקת כלב

)א( כלב שאין עליו רשיון או שאין על צ ו ו א ת לוחית־מספר או המוחזק שלא
.8
בהתאם לסעיף  ,7יתפםהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה ,ואס אי
אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.

ת פ י ס ת בלב
שאיז ע?יו
רשיון והשמדת!

)ב( כ ל ב שנמסר למאורות המועצה לפי סעיף קטן )א( לא יושמד אלא אם לא
יימצאו לו תובעים תוך ארבעים ושמונה שעות אחרי שנמסר .המועצה רשאית להאריך
את התקופה האמורה עד שבעה ימים אם נראה לה הכלב כבעל ערך.
ע״ר  ,1036תום׳  1מס׳  ,652עמ׳ .263
ק״ת  ,568תשט״! ,עמ׳ •242
ע״ר  ,1034תום׳  1מ ס ׳  ,481עמי .242

קובץ התקנות  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ב20.9.1961 ,

65

)ג( כלב שנתפס לפי סעיף קטן )א( לא יוכל בעליו לקבלו בחזרה אלא לאחר
שימציא עליו רשיון׳ תוך תקופת החזקתו במאורות המועצה וישלם למועצה  20אגורות
לכל יום מימי החזקתו.
ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס חמישים לירות ,ואם היתה
.9
העבידה נמשכת ,דינו — קנס נוסף לירה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאפקים )פיקוח על כלבים( ,תשכיב—1961״.

,10

נתאשר.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

יעקב כהן
יושב ראש ועדת המועצה המקומית אפקים

)חמ (811406

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר להדר־השרון בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,* 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית הדר־השרון חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה האזורית הדר־־השרון ן
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי המועצה לענין חוק עזר זה $
״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג•,
״עינוגי׳ — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע׳ אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה!
״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,
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 5
״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
.עזר זה.

הגדרות

א י ט

יי

ע י ש

יי

גרעיגי" א ו

י ת

.2
לרבים.

לא יעשן אדם בבית עינוג ,למעט בית עינוג תחת כיפת השמים ,כשמתקיים בו עינוג

.3

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

פיצוחם

איסור לכלוד

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

.4

וזריקת פסולת
ט ו ד ע  ,ת

בעל.מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות ,לענין חוק
.5
עזר זה ,שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.
1

ע״ר  ,1041תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .110

קובץ התקנית 1204׳

י״מ בתשרי ח׳ןזכ״ב29.9;1961 ,

:

.׳.

•י״׳׳׳״׳׳

:

י

•••{•• •-.י .י •••••׳

.6

•/•••••-״

-י

י .

••׳

י

י•

•

 • .״ " ׳ ״ •  . • • • : • -׳ ; ' •

,.

כעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקחי יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום

חובתהתיאת

ועובר על הוראות הסעיפים  3,2או : ,4

.7

)א(

המפקח רשאי בכל עת להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות כל

לשות כגיסח

מעשה הדרוש• לו כדי לבדר אם קויימו הוראות חוק עזד זה.
)ב(

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

קטן )א(.
העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאח לירות.

.8

ענשים

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להדר־השרון )שמירה על הנקיון ואיסור העישון(,
.9
תשכ״ב—1961״.
נתאשר.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

השם

א .א ב ר ך
ראש המועצה האזורית הדר־השרון
•

)חמ (821007

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל נ ו ה ־ א פ ר י ם ב ד ב ר ה ד ב ר ת טוואי ה ת ה ל ו כ ה של ה א ו ר ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה • :
ג

המקומית נוה־אפרימ חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

׳.1

הגדתת

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח׳ בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר
את'הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ?
,,המועצה״ — המועצה המקומית נוה־אפרים <
״מחזיק״ — ׳אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
1

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119
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חובה ?הדביר
טוואי התהלוכה
׳« 5האורז

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

הוראות להדברת
טוואי התהלוכה
של האורן

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הודאות
.3
סעיף  2להדביר את הזחל וקנו ולבצע א ת כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה על ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות
ראש המועצה

ראש המועצה רשאי להיכנס בכל •עת סבירה לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
)א(
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגה
במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות ,ואם עבר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה
נמשכת ,דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

השם

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנוה־אפרים )הדברת טוואי התהלוכה של האות(,
.8
תשכ״ב—1961״.
נתאשר.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

א .ק ר ם י ן
ראש המועצה המקומית נוה־אפריס

)חמ (7650101

חיים משה שפירא
שד הפנים
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
..׳׳'חוק.עזר•לעידי»י1ע'אל--עפולח.גךלררחצהגבריכת •»1חיח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עיר־יזדעאל—עפולה חוק עזר זה:
ג

במקום התוספת לחוק עזר לעיר־יזרעאל—עפולה )רחצה בבריכת שחיה( ,תש״ך—
.1
 , 1960יבוא:
2

״תופפת
)סעיף (12
.1

כניסה לבריכת שחיה —

?ירות

.2
.3
.4
.5

)א( מבוגר
)ב( ילד
)ג( חייל או שוטר
)ד( מינוי למבוגרים —  12כניסות
)ה( מינוי לילדים —  12כניסות
פקדון למלתחה
השאלת כסא נוח
השאלת בגד רחצה
ערבץ בעד שאילת בגד תוצה

0.50
0.30
0.30
—5
—3
0.10
0.40
0.40
—2.״

 .2לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעירייזרעאל—עפולה )רחצה בבריכת שחיה( )תיקון(,
תשכ״ב—1961״.
נתאשד.
ח׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

ה ש פ

י .ד ו ב נ ו ב
ראש המועצה המקומית עיר־יזדעאל—עפולה

)דומ (831014

חיים משה
________
1
2

שפירא

שר הפנים

ע״ר  ,1941תוס׳  1מט׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,991תש״ד ,עט׳ .790

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר אספקת מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  , 1941מתקינה המועצה
המקומית קדית־טבעון חוק עזר זה:
ג

בסעיף  1לחוק עזר לקרית־טבעון )אספקת מים( ,תשב״א—) 1961להלן _
.1
•
העזר העיקרי( —
) (1במקום הגדרת ״מנהל״ יבוא:
״ ״מנהל״ — מנהל מפעל מים של המועצה ,לרבות פקיד אחר ,שנתמנה לענין
חוק עזר זה על ידי המועצה למלא א ת תפקידי המנהל ,כולם או מקצתם״!
) (2ההגדרה ״רשיון שרברב״— בטלה.
2

ח ו

ק

תיקוזסעיף!

* ע״ר  ,1941תוס׳  1מ ס ׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,1088תשב״א ,עמי .703
2
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,2

הסעיפים  2ו־ 20לחוק העזר העיקרי — בטלים.

.3

בסעיף  22לחוק העזר העיקרי יימחק ״) 2א(״ ו־״ד)20א(״.

.4

בתוספת לחוק העזר העיקרי —
)(1

פריט  — 1בטל i

)(2

במקום פריט  8יבוא:
״.8

אגרת מים )סעיף — (7
)א( במקום שהותקן מד־־מים —
) (1לשימוש ביתי — עד  10מ״ק לחודש
לכל מ״ק נוסף
) (2למשקי עזר וגינות מעובדים ,בהגבלה של 30
מ״ק לחודש בחדשים אפריל—נובמבר לכל חצי
דונם או חלק ממנו — לכל מ״ק
לכל מ״ק נוסף על  30מ״ק — לחודש — בחדשים
אפריל—נובמבר לכל חצי דונם או חלק ממנו
) (3לשימוש מסחרי או תעשייתי — לכל מ״ק
) (4לבניה — לכל מ״ק
)ב(

)(3
,5

—z
—.22

—.15
—.22
—.22
—.30

במקום שלא הותקן מדימים — לחודש —
) (1לשימוש ביתי — לכל יחידה דיור
) (2למשקי עזר וגינות — לכל חצי דונם
קרקע או חלק ממנו
) (3לשימוש מסחרי או תעשייתי — לכל חדר

—4
—8.
—4.״

פריט  —10בטל.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון)אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ב—1961״.
נתאשד.

אליעזר סגל
כ״ד באלול תשכ״א ) 5בספטמבר (1961
ראש המועצה המקומית קרית־טבעון
)חט (82000
חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־טבעון בדבר ב י ת מ ט ב ח י י ם
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־טבעון חוק עזר זה:
ג

במקום התוספת לחוק עזר לקרית־טבעון )בית מטבחיים( ,תש״ך— , 1959יבוא:

.1

2

1

2

ע״ר  ,1041חוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119
ק״ת  ,054השייך ,עט׳ .119
 » P 1התקנות  ,1204י״ט נ ת ש ד י תשכ״ב,20.9.1961

: ,״"-׳;.,
:

״תופפת..׳

:

)סעיף (19
בתוספת זו —
״בקר גדול״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על  150ק״ג ז
״בקר קטן״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על  70ק״ג ואינו עולה על  150ק״ג $
״בךבקר״ — בהמה שמשקלה אחרי השחיטה עולה על  10ק״ג ואינו עולה על  70ק״ג $
״טלה״ או ״גדי״ — טלה או גדי ,שמשקלו אחרי השחיטה אינו עולה על  10ק״ג- .
שיעור האנרה
לכל ראש בלירות

)(1

בעד
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

בדיקה על ידי הרופא הוטרינרי לפני השחיטה ולאחריה —
בקר גדול
בקד קטן
בךבקד
טלה או גדי

—14.
—10.
—6.
—2.

)(2

בעד
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

ביעוד —
בקר גדול
בקר קטן
בן־בקד
טלה או גדי

—1
.
0.50
0.30
0.20

)(3

בעד
)א(
)ב(
)ג(
)ד(

הסגר ושימוש במים —
בקר גדול
בקר קטן
בן־בקר
טלה או גדי

—3.
—2.
1.50
—1.״

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־טבעון )בית מטבחיים( )תיקון( ,ת ש כ ״ ב -

השם

196״.

י • •'.י
נתאשד.
׳ באלול תשכ״א ) 20באוגוסט (1961

א .ס ג ל
דאש המועצה המקומית קדיודטבעון

1מ (820913

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לרעננה כדבר אספקת,מים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941
זקומית רעננה חוק עזר זה:

;

מתקינה המועצה

בסעיף  23לחוק עזר לרעננה )אספקת מים( ,תשכ״א— 1961־ ,במקןמ
זכ״ב ) 30בספטמבר (1961״ יבוא ״כ״ה באדר ב׳ תשכ״ב )31יבמרם (1962״.
1
2

״ ב

׳

ב

ת

ש

ר

י

תיקי[

סע י 13 *1

עייר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154ע פ ׳ 119
ק״ת  ,1091תשכ־׳א ,עמי  ;768ק״ת  ,1175תשכ״א ,עמי .2423

 yהתקנות  ,1204י״ט בתשדי תשכ״ב20.9.1061 ,
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יי׳״ה

.2

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה )אספקת מים( )תיקון( ,תשכ״ב—1961״.
יצחק ש קולני ק
ראש המועצה המקומית רעננה

נתאשר
ט״ז בתשרי תשכ״ב ) 26בספטמבר (1961
)חמ (854216

חיים משה שפירא
שר הפנים

תיקון טעות
בצו מחלות בעלי חיים )שינוי הגדרת ״מחלה״( ,תשכ״א— ,1961שפורסם בקובץ
התקנות  ,1196תשכ״א ,עמ׳  ,2737במקום ״מראי מקומות שמתחת לצו הנ״ל״ צ״ל ״מראי
מקומות אלה״:
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המחיר  32אגורות

)(1

ע״ר 1945׳ תוס׳  1מם׳  ,1457עמ׳ .155

)(2

ע״ד תש״ח׳ תום׳ א׳ סם׳  ,2עמ׳ .1

קובץ התקנות  ,1204י״ט בתשרי תשכ״ב1,8.1961 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושל

