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 חוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955

 תקנות בדבר זכות הבחירה מחדש לפי םעיןת 59 לחוק
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 1
,  (להלן — החוק), וסעיף 9 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מם׳ 5), תשכ״ה—1965 2

 אני מתקין תקנות אלה:

 הודעה על 1. הזכאי להשתמש מחדש בזכות הבחירה לפי סעיף 59(ב) לחוק, יודיע על בחירתו

ה כאמור לממונה על תשלום הגימלאות באמצעות המפקח הכללי של המשטרה או מי שהוסמך ר י ח  ב

 על ידיו לכך או באמצעות נציב בתי הסוהר או מי שהוסמך על ידיו לכך.

פ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה על זכות בחירה ט ,  ה

 מחדש), תשכ״ה—1965״.

 ח׳ באלול תשכ״ה (5 בספטמבר 1965) פ נ ח ס ס פ י וי ־
) שר האוצר 7 2 0 6 1 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח 188, תשט״ו, עמ׳ 135 ; ס״ח 454, ודעכ״ה, עמ׳ 120.

 2 ם״ח 454, תשכ״ה, עמ׳ 120.

 חוק עבודת הנוער, תשי״ג—1953
 תקנות בדבר עבודות אסורות' ועבודות מוגבלות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 (ד), 7,6 ו־42 לחוק עבודת הנוער, תשי״ג—1953 !, אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשי״ד—21954"
 (להלן — התוספת), בחלק הראשון —

 (1) בסעיף 1, במקום פסקה (א) יבוא:
 ״(א) עבודה תת־קרקעית במכרה;

 עבודה במחצבה״. ,-•׳״*'•

 (2) בסוף הפסקה (ג) בסעיף 2 יווסף:
 ״הובלת מוצרי מתכת לוהטים מתנור״.

 (3) במקום סעיף 3 יבוא:
 ״3. (א) נהיגת רכב מנועי למעט רכב מנועי מהסוגים הבאים הנהוג בידי נער *

 שמלאו לו שש עשרה שנה:
 (1) תלת־אופנוע, אופנוע וכן אופניים או תלת־אופן המצויירים

 במנוע-עזר ?

 (2) טרקטור המשמש לצרכי חקלאות;

 עבודות
וספות  נ

 האסורות
 ?צעירים
 ולילדים

 1 ס״ח 128, תשי״ג, עמ׳ 115.

 2 ק״ת 419, תשכ״ד, עמ׳ 376 ; ק״ת 1147, תשכ״א, עמ׳ 1746.

 2714 קובץ התהנות 1772, י״ב באלול תשכ״ה, 9.9.1965



 (3) טרקטור הבנוי או אשר צוייד כדי לשמש מכונה ניידת והיא
 משמשת לצרכי חקלאות.

 בפסקה זו, ״רכב מנועי״, ״תלת־אופנוע״, ״טרקטור״ ר״מכונה ניידת״
, ובתקנות התעבורה, תשכ״א— 3  כמשמעותם בפקודת התעבורה

 1961 4 ן

 (ב) נהיגת קטר ז
 העתקה וחיבור של קטרים וקרונות רכבת והפנייתם $

 (ג) הפעלת מעלית משא והפעלה של עגורן, מחפר, עגורךמחפר וגשר״
 הרמה לטעינה והובלה וכן איתות להפעלתם ?

 הפעלה של כננת, גלגלת ומםוע עילי, המונעים בכוח מיכני אלא אם
 מפקח עבודה אזורי נתן היתר להפעלה על ידי נער פלוני שמלאו לו

 שש עשרה שנה ובתנאים שפורטו בהיתר.״

, ואחרי ח)  (4) בסעיף 4, הפסקאות (ו) ו־(ז) יסומנו (ז) ד(
 פסקה (ה) יבוא:

 ״(ו) ייצור אבץ, ייצור סגסוגת אבץ, התכת גרוטאות אבץ או
 גרוטאות סגסוגות אבץ

 > ייצור תחמוצת האבץ (zinc white) בשריפת אבץ
 וכן ייצור צבע המכיל תחמוצת האבץ.״

 (5) (א) האמור בסעיף 5 יסומן 5 (א) ובסופו יווםף:
 ״מכבש או מכונה לדיפוס (moulding) המופעלים באופן

 הידראולי או פנוימטי ?
 משור עגול המשמש לחיתוך מתכת ו

 אקדח מיםמור.״
 (ב) בסעיף 5, לאחד פסקה (א) יבוא:

 ״(ב) עבודה במכונה או במכשיר שלחלקו הפעיל ניתנת
 תנועת רטט בכוח פנוימטי.״

 2. בחלק השני של התוספת, במקום סעיף 5 יבוא:
 ״5. נהיגת תלת־אופנוע, אופנוע וכן אופניים או תלת־אופן המצויירים במנוע

 עזר?
i טרקטור המשמש לצדכי חקלאות 

 טרקטור הבנוי או אשר צוייד כדי לשמש מכונה ניידת״
 בסעיף זה, ״תלתיאופנוע״, ״טרקטור״ ו־״מכונד. ניידת״ כמשמעותם בתק

 נות התעבורה, תשכ״א—41961.
 הפעלת מעלית נוסעים.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) \
 (תיקון), תשכ״ה—1965״.

, באלול תשכי׳ה (29 באוגוסט 1965)  א
 (חט 75180)

ת ישראל, נוסח חדש 7, תשב״א, עמי 173. נ י מדי נ  די
 4 ק״ת 1128, חשכ״א, עש׳ 1425 ; ק״ת 1545, תשכ״ד, עמ׳ 788.

 עבודות
 נוספות

 האסורות
 לילדים

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 קובץ התקנות 1772, י״ב באלול תשכ״ה, 9.9.1965



 פקודת בתי הדואר

 תקנות בדבר התעריפים של שירות הטלפון לחוץ־לארץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחדרלארץ), תשכ״ד—
— 2 1964 

 (1) במקום הפרט ״אזורים״ יבוא:
 ״איים אזוריים — 31.47 10.49 3.15״

 (2) במקום הפרט ״מדירה״ יבוא:
 ״איי מדירה— 31.47 10.49 3.15״

 (3) במקום הפרט ״גיניאה הפורטוגלית״ יבוא:
 גיניאה הפורטוגלית — 35.88 11.96 3.59״

 (4) במקום הפרט ״סנט תומס ופרינם״ יבוא:
 ״סנט תומס ופרינם — 35.88 11.96 3.59״

 (5) במקום הפרט ״כף ירוק״ יבוא:
 ״כף ירוק — 35.88 11,96 3.59״

 (6) במקום הפרט ״אנגולה״ יבוא:
 ״אנגולה— 37.05 12.35 3.71״

 (7) במקום הפרט ״מוזמביק״ יבוא:
 ״מוזמביק — 37.05 12.35 3.71״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של שירותי הטלפון לחרךלארץ)
, 3), תשכ״ה—1965״.  (תיקון מם

 כ״ט באב תשכ״ה (27 באוגוסט 1965)
ן ו ש ש י ה ו ל ) א 7 6 0 0 ° מ ח ) 

 שר הדואר

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרין קט״ו, עמ׳ 1155 ; ם״ח 387, ת׳טכ״ג, עמ׳ 44.

 2 ק״ת 1539, ת׳טכ״ד, עמ׳ 724 ; ק״ת 1758, ת׳טכ״ה, עמ׳ 2553.

 2716 קובץ התקנות 1772, י״ב בא5ו5 ת׳טכ״ה, 9.9.1965



 פקודת בתי הדואר

תי הדואר לחוץ־לארץ רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר*, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך . האוויר לחוץ־לארץ), תשכ״ד—1964 2 —

 למעלה
 מ־94
 עד 10

ת ו ר י ש  ה

ג ״ ק ה ב ל ק ש מ ה ש ל י ב ח ת ו ל ש  מ

ה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה למעל ו למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה ל ע מ ל  למעלה למעלה למעלה למעלה למעלה :
 מ־4 מ־1 מ־14 מ־2 מ־24 :׳׳ מ־3 מ־34 מ־4 מ־44־ מ־5 מ־54 מ־6 מ־*! מ־ד מ־74 מ־8 מ־84 מ־9

י ז1 עד 4ד עד 8 עד 84 עד 9 עד 94  עד 1 עד 14 עד 2 עד 24 עד 3 עד 34 עד 4 עד 44 עד 5 עד *5 עד 6 עד 64 ע
 עד 4

ץ ר א  ה

ת לירות לירות לירות לירות לירות ו ר י ל ת לירות לירות לירות לירות לירוו, : רו ת לירות לירות לירות לירות לירות לי רו  לירות לירות לי

"41.26 39.55 37.83 36.12 34.40 32.69 £0.97 29.26 27.54 25.82 21.58 19.85 18.13 16.42 \ 13.43 11.71 10.00 8.28 5.78 4.07 

"99.82 95.21 90.61 86.00 81.39 76.79 72.18 67.58 62.97 58.36 51.94 47.34 42.73 38.12 31.41 26.80 22.20 17.59 11.66 7.06 

 (1) במקום הפרט ״בלגיה״
: ״בלגיה א ו ב  י

 (2) במקו0 הפרט *זמביה״
: ״זמביה א ו ב  י

, 5), תשכ׳יה—1965״.  העם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך האוויר לחוץ־לארץ) (תיקון מם

ן ו ש ו ש ה י ל  א
 שד הדואר

 כ״ט באב תשכ״ד.(27 באוגוסט 1965)
 (חט 76005)

/ פרק קט״ו, עט׳ 1155 ; ם״ח 387, תשכ״נ, עט׳ 44.  חוקי א״י, כרד ב
 ק״ת 1539, תשכ״ד, עט׳ 700 ; ק״ת 1685, תשכ״ה, עט׳ 1387.

 קובץ התקנות 1772, י״ב בא5ו5 תשכ״ה, 9.9.1965 2718—2717





 תיקו!
 התוספת
 חלק א׳

 פקודת בתי הדואר
 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ־לארץ

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים והיבשה לחוץ־
, בחלק א׳ —  לארץ), תשכ״ד—1964 2

 (1) במקום הפרט ״אנטילים הולנדיים״ יבוא:

 עד 1 מ־1 מ־8 מ־5
 עד 3 עד 5 ער 10

 ״אנטילים הולנדיים 4.07 5.39 7.20 12.65״

 (2) במקום הפרט ״בלגיה״ יבוא:
 ״בלגיה 3.14 4.11 5.59 9.31״

 (3) במקום הפרט ״ניגריה״ יבוא:
 ״ניגריה 4.66 5.98 7.84 12.45״

 2. לתקנות אלד• ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים השם
, 2), תשכ״ה—1965״.  והיבשה לחוץ־לארץ) (תיקון מס

ן ו ש ו ש ה י ל  כ״ט באב תשכ״ה (27 באוגוסט 1965) א
) שר הדואר 7 6 0 0 מ 4 ז 3 ) 

 \ חוקי א״י, כרך ב׳, פרק קט״ו, עט׳ 1155 ; ס״ח 387, חשכ״נ, עמ׳ 44.
 3 ק״ת 1539, תשכ׳׳ד, עטי 691.

 פקודת בריאות העם
 (תקנות בעניו צרכי מזון), 1935

 תקנות בדבר יסודות משמרים במצרכי מזון
,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 ג

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון), תשכ״ה—1965 2 (להלן — הוספת
2 י ד נ ק  התקנות העיקריות), אחרי תקנה2 יבוא: ת

 ״הוספת יסוד 2א. מותר להוסיף בגבינה קשה כמשמעותה בפריט 37 בתוספת לצו
 טשטר > «

, יסוד משמד, ה הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוצרי חלב), תשכ״ב—1962 3 נ י ב נ  ב

 קשה בצורת אםטרים של חומצה פרה־הידרוקםי־בנזואית, על ידי טבילתה
 בתמיסה ובלבד שבאף חלק של מצרך זה לא ישאד, לאחר טבילתו, היסוד
, של  המשמר האמור בשיעור העולה על זה שנקבע בפרט 3א בחלק א

 התוספת.״
 1 ע״ר 1935, תום׳ 1 טס׳ 496, עט׳ 53 ; ם״ח 352, תשכ״ב, עט׳ 7.

 2 ק״ת 1670, תשכ״ה, עט׳ 1123 ; ק״ת 1709, תשכ״ה, עמ׳ 1754.

 3 ק״ת 1327, תשכ״ג, עמ׳ 2141.

 •קובץ התקנות 1772, י״ב באלו? תשכ״ה, 9.9.1965 2719



ז 2. לאחר פרט 3 לחלק א׳ של התוספת לתקנות העיקריות יבוא ו ! מ  ת

 התוספת
 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 ״3א. גבינה קשה אםטרים של חומצה פרה־ 1000״.
 הידרוקםי־בנזואית

ט ; 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בריאות העם (יסודות משמרים בצרכי מזון) (תיקון ש  ה

 מם, 2), תשכ״ה—1965״.

ן ה  נתאשר. י׳ כ
 כ״ו באב תשכ״ה (24 באוגוסט 1965) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הבריאות

 (חט {)7725)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הבריאות

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה),
 תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממם
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 1. איגרות חוב רשומות על שם וצמודות לשער הדולר של ארצות הברית של אמריקה של
 חברת החשמל לישראל בע״מ נושאות ריבית של 6% לשנה בסכום כולל של 30,000,000
 לירות, שיעמדו לפדיון בשנים 1969 עד 1985, ההכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהיה פטורה
 מתשלום מם חוץ מן המם בשיעור של 25% שיש לנכות מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת

.  מם הכנסה 2

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 12), תשכ״ה—1965״. ט ׳  ה

, באלול תשכ״ה (29 באוגוסט 1965)  א
ר י פ ס ס ח נ  נחמ 72650) פ

 שר האוצר

 פטור טטס
 הכנסה

 1 ם״ח 201, תשט״ז, עט׳ 52.

ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עט׳ 120. נ  2 דיני טדי
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 צו בדבר ייצור חומץ וחומץ מחוקה והסחר בהם

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 *, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 8 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה), תשי״ט—959! 2 תיקו! מעיה 8
ב) יבוא: )  אחרי סעיף קטן

 ״(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי ייצור זיתים כבושים וחצילים
 כבושים, בתקופה מיום י״ב באלול תשכ״ה (9 בספטמבר 1965) עד יום י׳ בניסן

 תשכ״ו(31 במרס 1966).

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חומץ וחומץ מחוקה) (תיקון), ה׳שם
 תשכ״ה—1965,/

 י״ט באב תשכ״ה (17 באוגוסט 1965)
ק ו ד , צ ם י י י ) ח 7 4 1 1 5 ° מ ח ) 

 שר המסחר והתעשיה

 ס״ח 240, תש י ״ח, עמ׳ 24.
ת 1T.104, תש״ד, עמ׳ 1779. ״ ק 1 8 1  ק״ת 934, תשי״ט, עמי ; 8

 חוק לתיקון דיני הקרקעות(המרת ״מתרוכה״), תש״ר—1960
 צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת ״מתרוכה״), תש״ך—
 1960 > אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום הקרקעות של
 תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״, יומרו למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו בלשכה

 האמורה בהתאם לכך.

 תוםפת
 הגוש החלקה שטח החלקה השטח ?המרה

 במטרים טרובעים בטטרימ טרובעים

661 30465 364 6207 

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים

 י״ב באב תשכ״ה (10 באוגוסט 1965)
 (חט 70130)

 ט״ח 316, תש״ר, עמ׳ 92.

 קובץ התקנות 1772, י״ב באלו? תשכ״ה, 9.9.1965 2721



 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות, לשירות םדיר או לשירות מילואים של עולים

ב) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (א), 4 (א), 9 ד19(
 1959 [נוסח משולב]!, אני מצווה לאמור:

 1. בצו זה —
 (1) ״יוצא~צבא״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, שהגיע לארץ כעולה אחרי ח׳

 בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949) ;

 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
, בתשרי תרצ״ו(28 בספטמבר 1935) ובין כ״ט  (א) גבר שנולד בתקופה שבין א
 באלול תש״ז (14 בספטמבר 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות

 סדיר בצבא־הגנה לישראל;
 (ב) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תרצ״ט (26 בספטמבר 1938) ובין
 כ״ט באלול תש״ז (14 בספטמבר 1947), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה
 שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשד. נשואה או אם לילד או אשה

 הרה
 (ג) גבר שהוא מורשה, או זכאי להיות מורשה, לעסוק ברפואה על פי פקודת
, בתשרי תרפ״ז (9 בספ , שנולד בתקופה שבין א  המתעסקים ברפואה, 1947 2

 טמבר 1926) ובין כ״ט באלול, תרצ״ה (27 בספטמבר 1935), שני התאריכים.
 בכלל, שטרם שירת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל ?

 (ד) אשה שהיא מורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על פי
 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תרפ״ז
 (9 בספטמבר 1926) ובין כ״ט באלול תרצ״ח (25 בספטמבר 1938), שני התארי־
 כים בכלל, שטרם שירתה שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשה

 נשואה או אם לילד או אשד, הרה,׳

 (3) ״חייב שירות מילואים״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
(9 בספטמבר 1915) ובין כ״ט , בתשרי תרע״ו  (א) גבר שנולד בתקופה שבין א
 באלול תרצ״ה (27 בספטמבר 1935), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות

; ( ג  סדיר לפי פסקה 2 (
 (ב) אשד. נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תרצ״ט (26 בספטמבר

 1938) ובין כ״ט באלול תש״ז (14 בספטמבר 1947), שני התאריכים בכללד
 להוציא אשה הרה או אם לילד.

, בתשרי.תרצ״א (23 בספטמבר 1930) ובין  (ג) אשד. שנולדה בתקופה שבין א
 כ״ט באלול תרצ״ח (25 בספטמבר 1938), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת

 שירות סדיר לפי פסקה (2) (ד), להוציא אשד. הרה או אם לילד.

 2. כל חייב שירות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום ול־
 בדיקות רפואיות ואחרות לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות בלוח שלהלן,
 בימים שאינם ימי מנוחה׳ בשעות שבין 08.00—ל~12.00, לא יאוחר משלושה חדשים מתאריך

 עלייתו ארצה.

 1 ם״ח 296, תשי״ט, מס׳ 286.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1637, עט׳ 262.

 התייצבות
 לרישום

 ולבדיקות לשמ
 קביעת בושר

 לשירות בטהוז
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 3. מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשר לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות התייצבות
ר סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע כאמור בסעיף 2.  ?׳עירות סדי

 או ?שירות
 מי?ואיס

w n 4. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות 
 מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות) (מם׳ 5), תשכ״ה—1965״.

 לוח

 .ירושלים לשכת הגיוס, רה׳ רש״י 103 (שכ׳ מקור ברוך).
 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס, רח׳ פוריה מם׳ 1 (ע״י קולנוע ״נוגה״).

 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ עומר־אל־כיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).
 פתודתקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פג׳ה.

 טבריה לשכת הגיוס, רח׳ נצרת (ע״י לשכת העבודה).
 באר־שבע לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם מם׳ 22.

ב י ן נ ו ר ה  כ״חבאבתשכ״ה (26באוגוסט 1965) א
ך ק ן  (חט 73021) &

 תיקון טעות
 בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מם׳ 22), תשכ״ה—1965,
 שפורסם בקובץ התקנות 1752, תשכ״ה, עמ׳ 2453, בסעיף 10, במקום ״במקום״ צ״ל ״אחרי׳/

ר י פ ס ס ח נ  ט׳ באלול תשכ״ה (6 בספטמבר 1965) פ
) שר האוצר 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

י מ ו ק ן מ ו ז נ ל ם ר ל ו ד  מ

 פקודת העיריות
 חוק עזר לחדרה בדבר םלילת רחובות

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 עד 252, 254 ד259 לפקודת העיריות ג
 מועצת עירית חדרה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זדי— הגדרות
 ״ביב״ — לרבות תעלת שופכין, חפירה לבניית ביבים, צינורות ואביזרים המשמשים לבניית

t ביבים 
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, או אדם המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה ביחס לנכס, בין בזכותו
 הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל

 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מעשר שנים ?
, — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת ,  ״הוצאות סלילה
 העיריה אם כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה, אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ?
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי־חיים בהתאם לחוק

 עזר זה ו

ת ישרא?, נוסח חדש 8, תשב״ד, עט׳ 197. נ י טדי נ  די

 קובץ התקנות 1772, י״ב בא?ו? תשכ״ה, 9.9.1965 2723



, — רובד אבנים, בטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין  ,,כיסוי,
 שאיננו מצופה, וכל חומד שהונח על תשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס;
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו להולכי רגל, בהתאם לחוק עזר זה,

 לרבות אבני שפה וקירות תומכים*
, שנתמנה על ידי  ״מהנדס״.—כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958 2
 המועצה, לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או

 מקצתן ן
 ״המועצה״ — מועצת העיריה ן

 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מםויים לרבות עבודות אלה:
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים ז

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 נטיעתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנה מחדש של, ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בורות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוקם וסתימתם ן

 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון
 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל ?

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות׳ צדי דרך,
 גדרות מגן, קירות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם;

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

 (7) כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה ו

 ,,נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב ?
, — לגבי רחוב או קטע מרחוב, לרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב או קטע נמצאים ,  ״נכס גובל
 תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס מאיתו

 רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור;

׳ — עירית חדרה ?  ״עיריה,
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן ז
 ״תשתית״ — רובד אבנים, בטון, קורקר או חומר אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

 2. המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדרכה,

 3. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

 4. החליטה המועצה לסלול כביש, יודיע ראש העיריה על החלטתה לבעלי הנכסים החיי-
 בים בדמי השתתפות לפי סעיפים 7 או 14.

 5. (א) העיריה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה.

 כביש ומררכה

 החלטת על
 סלילת רחוב

 הודעה על
 החלטה לסלול

 רחוב

י רחבו ו נ  שי
 של כביש

 ם״ח 250, תשי״ח, עט׳ 108.
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ש י ב כ ת ? י ל  ס

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים

 וגבייתם .

נות על  פקדו
 חשבון דמי
 השתתפות

 לסלילת
 כבישים

 סלילת כביש
 על ידי

 הבעלים

 6. העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס? הסלילה תבוצע בבת
 אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין

 קטעים קטעים:
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש

 ובין שלא כדי רחבו המלא?
 (2) ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה העליון
 של התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא ?

 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא 5
 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי

 רחבו המלא?
 (5) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור ?

 (6) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורם.

 7. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע
 הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 75%.

(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורך  (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.

 (ג) ~דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו לעיריה על ידי כל אחד
 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס * ואולם
 אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית העיריה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 השלמת כל שלב, את םכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

 8. (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 4, רשאי ראש העיריה לדרוש בהודעה בכתב מאת כל
 אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף 7, לשלם
 לעיריה תור חודש ימים מיום מסירת ההודעה, על חשבון חלקו בדמי השתתפות, את הסכום

 הנקוב בהודעה, ובעל הנכם חייב למלא אחרי הדרישה.
 (ב) בהודעה כאמור בסעיף קטן(א) לא ינקוב ראש העיריה אלא באותו סכום שהוא
 חלקו של מקבל ההודעה, לפי החלוקה האמורה בדמי השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות
 סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת העיריה לסלול במשד שנה אחת מיום ההודעה, כפי

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.

 (ג) גבתה העיריה פקדונות לפי חוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשד שנה מיום
 ההודעה, תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 9. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש אלא לפי היתר מאת המועצה ובהתאם
 לתנאים, הפרטים והדרכים שיפורטו בו? הפרטים, התנאים והדרכים כאמור, ייקבעו על ידי

 המהנדס באישור המועצה.

 (ב) סלל אדם כביש ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים, הפרטים והדרכים
 המפורטים בהיתר, רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה ולגבות

 מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

 (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה
 עד 25%.
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 10. (א) ראש העיריה, באישור המועצה, רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל נכס
 הגובל רחוב לסלול סלילה ראשונה מדרכה לאורך הרחוב הגובל את נכסו.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הסלילה וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל הנכם שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 11. לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — מדרכה, אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחרי הודעת ראש העיריה או לפי היתר בכתב שניתן על ידיו?
 (2) באופן ולפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה או בהיתר.

 12. (א) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העיריה לפי סעיף 10, רשאית העיריה
 לבצע את הסלילה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל נכס.

 (ב) סלל בעל נכס מדרכה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורשים בהודעה
 או בהיתר, רשאית המועצה להרוס או לשנות את המדרכה, לבצע את העבודות כהלכה
 ולגבות מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.

 13. המועצה תסלול מדרכה שעל םלילתה הוחלט לפי סעיף 3 באופן שייקבע על ידי
 המהנדס; הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם, הכל לפי
 החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים: י . - נ
 (1) יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי, בין כדי רחבה המלא של המדרכה

 ובין שלא כדי רחבה המלא;

 (2) הנחת אבני שפה?
 (3) ריצוף או כיסוי המדרכה, בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה המלא;

 (4) השלמת סלילת המדרכה, בבת אחת או בשלבים כאמור ;
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידודם.

 14. (א) בכל הוצאות סלילה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים-
 אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיזותיהם למדרכה.

 (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו הוראות סעיפים 7(ג) ר8 בשינויים
 המחריבים.

 15. תעודת המהנדס בדבר סכום ההצאות לסלילת כביש או מדרכה לביצוע עבודה,
 מהעבודות המפורטות בסעיפים 6 ו־13 או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה, תהא

 ראיה לכאורה לגבי ענינים אלה.

 16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היתה מכוונת,
 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 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם
 אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד
 המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים

 בתחום המועצה, שאחד מהם לפחית הוא בשפה העברית.

 דרישה לסלול
 מדרכה

 סלילת מדרכה
 על ידי

 הבעלים

 ביצוע
 העבודה

 על ידי
 העיריה

 סלילת מדרכה
 על ידי

 העירית

 שיעורי דמי
 השתתפות

 בסלילת
 מדרכות
 וגבייתם

 תעודה על
 סכום

 ההוצאות

 מסירת הודעות
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 17. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה ענשים
 נמשכת, דינו קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או

 אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 18. התחילה המועצה בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה סלילה
ה . ב  סלילה הוראות חוקי עזר לחדרה (סלילת רחובות), 1947 3

 19. חוקי עזר לחדרה (סלילת רחובות), 1947, בטלים פרט לאמור בסעיף 18. ביטול

 20. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (סלילת רחובות), תשכ״ה—1965״. ה׳טפ

ק ר י ד ר ק ו ח צ  נתאשר. י
 ה׳ באב תשכ״ה (3 באוגוסט 1965) ראש עירית חדרה

 (חט 874219)

 ז ד ח ו ד ד! פ ט י ג
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים
 ע״ר 1947, תום׳ 2 טס׳ 1589, עט׳ 745.

 פקודת העיריות
 ־' חוק עזר לחולון בדבר רשיונות לאופניים

, וסעיף 77 (א) (4)  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות ג
, מתקינה מועצת עירית חולון חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

, יבוא: תיקון סעי* 2  1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לחולון(רשיונות לאופניים), תשט״ז—1956 3
 (א) לא ירכב תושב על אופניים בתחום העידית, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף מאת ראש העיריה ומאחורי מושבם קבועה בצורה נראית לעין לוחיהדמםפר שהוצאה

 על ידי ראש העיריה.

 (ב) לא ירכב אדם, שאינו תושב, על אופניים בתחום העיריה אלא אם יש לו עליהם
 רשיון בר־תוקף מאת ראש העיריה או מאת רשות מקומית אחרת ומאחורי מושבם קבועה

 בצורה נראית לעין לוחית־מספר שהוצאה על ידי ראש העידיה או רשות מקומית אחרת.
, דינו — קנם מאה לירות. ( ב  (ג) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) ד(

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון (רשיונות לאופניים) (תיקון), תשכ״ה—1965״. השם

ן ו ל ס א י ח נ  נתאשר. פ
 ט״ז בםיון תשכ״ד.(16 ביוני 1965) ראש עירית חולון

 (חט 87410)

 אני מסכים.
ל י מ ר ה כ ש א מ ר י פ ש ה ש מ ם י י  ח

 שר הפנים שר התחבורה

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, עט׳ 197.

 2 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשב״א. עמי 173.

 3 ק״ת 601, תשט״ז, עט׳ 751.
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 פקודת העיריות

 חוק עזר לכפר־סבא בדבר ביטול הניכויים מהשווי לצורך ארנונה של בנין

 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 250 ר272(ב)(2) לפקודת העיריות / מתקינה מועצת
 עירית כפר־םבא חוק עזר זה:

 ביטול 1. הניכויים הקבועים בסעיף 272(ב)(1) לפקודה — בטלים.
 הניכויים

, תשכ״ה (1 באפריל 1965). ה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב ? י ח  ת

ם 3, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־םבא (ביטול הניכויים מהשווי לצורך ארנונה של ש  ח

 בנין), תשכ״ה—1965״.

ם י ק ר ו ס י כ ד ר  נתאשר. מ
 ג׳ בטבת תשכ״ה (8 בדצמבר 1964) ראש עירית כפר־םבא

 (חט 88005)

א . ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 8, ת׳עב״ד, עט׳ 197.

 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים),1945

ק עזר לגוש־חלב בדבר מם עסקים  חו

, וסעיף 3 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית גוש־חלב  לפקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 2

 חוק עזר זה:

 החלפת 1. במקום התוספת לחוק עזר לגוש־חלב (מס עסקים מקומי), תשכ״ד—1963 3 (להלן —

ת חוק העזר העיקרי), יבוא: פ ס י ת  ה

 1 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 265.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1 טס׳ 1436, עט׳ 115•

 3 ק׳׳ת 1514, תשכ״ד, עט׳ 292.
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 ״תופפת

 תיאור המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המש בלירו

 שירות אוטובוסים להסעת נוסעים 300 מזנון עם משקאות משכרים 50

 אספקת חשמל 500 מזנון בלי משקאות משכרים 30

 אספקת מים 50 מסחר בבקר — לכל ראש 5

 בית קפה 30 מסחר בצאן — לכל ראש 1

 בנאי 25 נגר 10

 בית בד 50 נפט — מכירה 25

ורו השנתי — חר ירקות ופירות — שהיקף מחז  גידול בקר מ־2 ראש ומעלה, לכל ראש 5 סו

 גידול צאן מ־2 ראש ומעלה, לכל ראש כבש או עז 1 עד 10 אלפים לירות 100

 גידול ומסחר חזירים לכל ראש 8 למעלה מ־10 אלפים לירות 150

נית — סיד — משרפה או מכירה 10  הובלה לכל מכו

ות 50 סייד או צבעי 15 נ  עד 3 טו

נות 100 עבודה בטרקטורים — לכל טרקטור 45  למעלה מ־3 טו

ר 35  חנות המרי בנין 15 עבודה בקומפרסור — לכל קומפרסו

 חנות מכולת 30 קבלן לבנין 100

 חנות למכירת משקאות משכרים במקום 50 קיוסק לממכר גזוז או ממתקים 10

 חשמלאי 60 קצב 15

 מתקן רדיו 50 רוכל .25

ת הישיבה בו מו  טחנת קמח 50 בית קולנוע שמקו

 טייח 20 עד 100 25

 מודד או העוסק בעבודת מדידות 50 למעלה מ־100 ועד 200 50

נות 30 למעלה מ־200 75*  ירקות או סירות — מכירה בקמעו

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ח באדר ב׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965). תחילה

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לשנת 1965/66 והוא הוראות מעבר
 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם כל סכום ששולם על פי חוק

 העזר העיקרי בעד שנת 1965/66 ייחשב כאילו שולם על חשבון המם לפי חוק עזר זה.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגוש״חלב (מם עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ה— השם
 1965״.

ן א ר ב ו ׳ ג א ד ר י כ  נתאשר. ז
 ה׳ באב תשכ״ה (3 באוגוסט 1965) ראש המועצה המקומית גוש־חלב

 (חט 81783)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
ת מזיקים ר ב ד ר ה ב ד  חוק עזר למגידו ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות!, מתקינה המועצה
 האזורית מגידו חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
, — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו  ״בעל נכסים,
 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;
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מגידו %

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר
 בבית מלון או בפנסיון ?

 ״מזיק״ — כל אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, זבוב ים התיכון,
 נברנים, קרציות הבקר, יתושים, זבובי־בית 5

 ״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה, בין תפוסה ובין פנויה, בין ציבורית ובין פרטית ?
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי הוק

 עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. בעל הנכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את המזיקים שבנכסו.

 3 (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף 2
 להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כד, בהתאם לפרטים

 ולתנאים הקבועים בהודעה.

.  (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן(א)

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3 (א) או ביצע עבודה.מהעבודות
 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.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

 6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 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. אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה. כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על
 הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 הגדרות

 חובה ?הדביר
ם קי י  מז

 הודאות
 להדברת
יקים  מז

 הדברה
 על ידי

 המועצה

 םמכות ראש
 המועצה

רת הודעות  מסי

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי
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 7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ואנש עבר על הוראות עבירות
ם י ט ׳ נ ע י

ו  נ י  סעיף 3 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 4, והיתד. העבירה נמשכת, ך
 קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב

 מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגידו(הדברת מזיקים), תשכ״ה—1965״.

י ו ל ן ה נ ח ל  א
 ה׳ באב תשכי׳ה (3 באוגוסט 1965) ראש המועצה האזורית מגידו

 נתאשר.

 (חמ 840001)

. ח ו ד ה פ ט י ג ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 (סעיף 20)

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945
 (סעיף 5)

ר קנם פיגורים ב ד ת כפר־קרע ב י מ ו ק מ עצה ה ת המו ט ל ח  הודעה על ה

, וסעיף 5 לפקודת  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20 לפקודת המועצות המקומיות ז
, החליטה המועצה המקומית כפר־קרע שבתום ששה  הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945 2
 חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווםף קנם פיגורים בשיעור של 20 אחוז על כל
 סכום, המגיע למועצה בעד ארנונה, היטל, אגרה או מם עסקים מקומי, ושלא שולם תוך ששה

 החלטות המועצה המקומית כפר־קרע בדבר קנם פיגורים שהודעות עליהן פורסמו
, 1608 — בטלות , 1742 ובקובץ התקנות 1286, תשכ״ב, עמ  בקובץ התקנות 928, תשי״ט, עמ

 חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

תום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.  ̂ב

א י ח ל ל ה י ד ע ב א מ ח  א
 ראש המועצה המקומית כפר־קרע

 נתאשר.
 ה׳ באב תשכ״ה (3 באוגוסט 1965)

(חמ 83502)  י

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים
נת ישראל, נוסח חרש 9, תשב״ה, עמי 256.  * דיני מדי

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115.

 קובץ התקנות 1772, י״ב באלול תשב״ה, 9.9.1965 2731



, ירושלים  המחיר 40 אגורות הודכם ע׳־י המדפיס הממשלתי




