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 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)\(מסילות:.ברזל — מספר 23), (תיקון), תשכ״ו—
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לות־רוםאות)(מס׳ 2), תשכ״ו—1966 . . . ;.,־ 981  עולות, עוליס־רופאים, עו
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 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957
ת לביצוע החוק ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 (ג) ו־22 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר
 הטיפול), תשי״ז—1957 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות׳ התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ״ה—1965 2
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום הפסקה (6) יבוא:

 ״(6) בתביעה׳ לפי סעיף 44א לחוק הפדרלי הגרמני להחזרת 4כוש מיום 19
 ביולי 1957 — כפי שנתקבל בסעיף 22 לסימן ו לחוק השלישי לתיקון החוק
 הפדרלי להחזרת רכוש מיום 2.10.1964, שפורסם בספר החוקים של הרפובליקה
 הפדרלית של גרמניה, חלק 1 מם׳ 52 מיום 8.10.1964, וכפי שיתוקן מזמן
 לזמן — 8% מהסכום שנפסק לזכות התובע, ואם התובע הוא יורש של האדם

 שממנו נשלל הרכוש הנדון — 12% מהסכום שנפסק לזכות התובע(
 (7) בתביעה לפי סימן v לחוק השני לתיקון חוק הפיצויים הפדרלי, מיום 14
 בספטמבר 1965 שפורסם בספר החוקים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה,
 חלק 1 מס׳ 52 מיום 18.9.65 כפי שיתוקן מזמן לזמן — 10% מהסכום שנפסק

 לזכות התובע״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) על אף האמור בכל הסכם לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד טיפול הן
 בישראל והן בחוץ לארץ בתביעה להגדלת קיצבה או סכום אחר שנפסקו לזכות
 התובע, עקב שינויים בדין שעל פיו נפסקו הקיצבה או הסכום האחר — על

 מחצית אחוזי המכסימום שהיו חלים אילמלא הוראות תקנה זו״.

 3. בתקנה 39 לתקנות העיקריות, בפסקה (2), אחרי המלים ״את המסמכים שברשותו״
 יבוא ״ושאין לו זכות עכבון עליהם לפי כל דין״.

.4 
ך.  די

 בתקנה 40 לתקנות העיקריות, בסופה, יבוא ״ושאין להם זכות עכבון עליהם לפי כל

 5. בתוספת לתקנות העיקריות —
 (1) אחרי המלים ״טופס 3 (תקנה 29)״ יבוא:

 ״פרטים אישיים של מטפל הרשאי לטפל בתביעות מחמת כהונתו כפרקליט
 בשטח הכיבוש הנאצי״!

 (2) אחרי המלים ״טופס 4 (תקנה 30)״ יבוא: י
 ״פרטים אישיים של המטפל בתביעות שהוגשו לפני יום י״ג בשבט תשי״ז

 (15.1.1957).״

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (תיקון),
 תשכ״ו—1966״.

 תיקון תקנה 2

 תיקון תקנה 4

 תיקון תקנה 39

 תיקון תקנה 40

 תיקו! התוםפת

 השט

א ר י פ ב ש. ש ק ע  י
 שר המשפטים

 כ״ד בשבט תשכ״ו(14 בפברואר 1966)
 (חמ 70630)

 * ס״ח 223, תשי״ן, עמי 74.
 2 ק״ת 1713, תשכ״ה, עמי 1800.
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 פקודת העברת קרקעות
ן • י קסי מקרקעי ר רישום בפנ ב ד ת ב ו נ ק  ת

( ד ) 2 , והסעיפים 14 (א) ר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת העברת קרקעות ג
, אני מתקין תקנות אלה:  לפקודת םדדי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. בתקנה 1 לתקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט״ז—1956 «, בהגדרת ״דשות תיקו! תקנה 1
 מקומית״, אחדי המלים ״מועצה מקומית״ יבוא ״ועד מקומי לפי סעיף 3 לפקודת המועצות

.  המקומיות״4

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות העברת מקרקעין (אגרות) (תיקון מס׳ 3), תשכ״ו— השם
 1966״.

א ר י פ ב ש. ש ק ע  כ^׳דבשבטתשכ״ו(14 בפברואר1966) י
 >חמ 70140) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק פ׳׳א, עמ׳ 855.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1.

 ״ 3 ק״ת. 581, ומ&ט׳׳ז, עמי 472 ; ק״ת 4818 תיעכ״ו, עמי 598.
נת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256•  1 דיני מדי

 פקודת מחלות בעלי־חיים, 1945
ת ו ק ב ד י ת מ ו ל ח ת מ ו ט ש פ ת ת ה ע י נ מ ר ל ק ר םימון ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי־חיימ, 1945 1
, אני מתקין תקנות אלה:  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

3  1. בתקנה 8(א) לתקנות מחלות בעלי־חיימ (סימון בקר) (מס׳ 2), תש״ד-1960
 (להלן — התקנות העיקריות), אחרי המלים ״רופא וטרינרי״ יבוא ״או אדם אחר״.

 2. במקום.תקנה 7 לתקנות העיקריות יבוא:
 ״העברת בקי 7. (א) לא יקנה אדם ולא ימכור בקד אלא אם סומן לפי תקנות אלה.

 (ב) לא יוציא אדם בקר מתחום רשות מקומית אלא אס סומן לפי
 תקנות אלה או אם ניתן לו אישור על כך בכתב מאת רופא״.•

 3. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום המלים ״לרופא וטרינרי שהוסמך לפי תקנה 8״
 יבוא ״לרופא וטרינרי או לאדם אחד שהוסמכו לפי תקנה 8(א)״.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מחלות בעלי־חיים (סימון בקר) (מס׳ 2) (תיקון),
 תשכ״ו—1966״.

 י״ד בשבט תשכ״ו(4 בפברואר 1966) ח י י ם ג ב ת י
 >חמ 788200) שר החקלאות

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1 מס׳ 1457, עמ׳ 155.

 2 ע״ר ת׳ע״ח, חוס׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ק״ת 1024, ת׳2״ד, עמי 1410 : ק״ת 1762, ת׳צכ׳׳ה, עמי 2586.

 תיקו! תקנה 8

 הח5פת
 תקנה 7

 תיקו!
 תקנה 16

 קובץ התקנות 1844, ד׳ באדר תשכ״ו, 24.2.1966 973



 &קודת בתי הדואר
תי הדו^ר לחיץ־לארץ רו ם של שי י פ י ר ע ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

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

 תיקויז התוספת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדרך הים והיבשה

- — י , בחלק א 2 ' לחוץ־לארץ), תשכ״ד—1964 י ה א 5  ח

 5מע5ה 5מעלה 5מעלה
 עד 1 ט־1 מ־3 מ־5

 עד 3 עד 5 עד 10
 (1) במקום הפרט ״אירלנד״ יבוא:

 ״אירלנד 4.56 5.73 7.50 12.15"
 במקום הפרט ״אל־סלודור״ יבוא:

 ״אל־פלודיר ־ 5.24 6.57 8.38 13.72"
 (3) במקום הפרט ״אנטיגואה״ יבוא:

 ״אנטיגואה 4.46 6.13 8.28 13.13״
 (4) במקום הפרט ״אסנסיון״ יבוא:

 ״אסנםיון 4.41 5.98 8.53 13.52״
 (5) במקום הפרטים ״אריטריאה״ ו־״אתיופיה״
 אחרי ארצות הברית של אמריקה יבוא:

 ״אתיופיה למעט אריטריאה 4.17 5.74 7.85 13.45
 אריטריאה 3.63 5.06 7.07 11.84"

 (6) במקום הפרט ״בהאמה״ יבוא:
 ״בהאמה 4.46 5.83 7.99 12.89"

 (7) במקום הפרט ״בםוטולנד" יבוא:
 ״בסוטולנד 3.97 6.82 10.40 17.47״

ם הפרט ״בצ׳ואנלנד״ יבוא: ו ק מ  (8) ב
 ״בצ׳ואנלנד למעט קזונגולה 5.20 8.58 13.19 21.39

 קזונגולה 4.12 6.62 9.86 16.10"
 (9) במקום הפרט ״ברבדוס״ יבוא:

ס : 4,75 6.32 8.48 12.89״  י • ״ברבדו
 (10) במקום הפרט ״ברזיל״ יבוא:

 • ״ברזיל י 6.03 7.25 8.97 14.02״
 (11) במקום הפרט ״בריטניה הגדולה ואירלנד

 הצפונית״ יבוא:
 ״בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית 4.41 5.64 7.45 10.93״

 (12) במקום הפרט ״ברמודה״ יבוא:
 ״ברמודה 4.75 •י 6.13 8.48 12.84״

 (13) .במקום הפרט ״גאנה״ יבוא:
 ״גאנה . , 5.19 6.91 9.51 15.78"

 (14) במקום הפרט ״גויאנה הבריטית״
יאנה הבריטית 4.46 • 5.83 7.99 12.89" ״גו , . יבוא: , . 

 (15) במקום הפרט ״גיניאה — רפובליקה״
 יבוא: ״גיניאה — רפובליקה 3.87 5.00 6.62 11.37"

(15) 

 (16) במקום הפרט ״גמביה״ יבוא:
 . "״גמביה;׳ י• 5.39 7.50 10.14 16.27״

 (17) במקום הפרט ״גרנדה״ יבוא:
 ״גרנדה 5.34 6.96 9.31 14.11"

 (18) ,במקום הפרט.״דהומיי״ יבוא:
 י ״דהומיי 3.92 5.10 •6.76 11.37"

 (19) 'במקום הפרטי״דומיניק״ יבוא:
 ״דומיניק 4.46 5.83 7.99 12.89"

 1 חוקי א״י, כרד ב; פרק קט״ו, עמ׳ 11.55; סייח 387, תשכ״ג, עמי 44.

 2 ק״ת 1539, ת׳עכ״ד, עמי ז«מ: ק״ת 1772, ח׳עכ״ח, עמי 9ז27.
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ה ל«»ה למעלה 5 ע מ 5

. י   ״

 עי 3 עד 5 עד 10

 3.53 5.64 8.39 13.89״

 3.97 6.82 0.40! _ ״

4 6-48 9-08 15.81״ • 7 6 

 3.92 5.50 66.ל 13.50״

- 1 3 X 1 8-48 6.22 4.75 

 4.46 6.04 8.20 4.33!״

 5.00 6.42 7.94 2.69!״

 8.38 14.26״

"20.48 12.05 

6.37 5.19 

8.58 5.54 

"15.88 10• 

 8-82 13.48״

!4.19 8.15 
 8.64 15.22״

 5.59 50י7 24,!

6.52 4.95 

5.74 4.07 
6.13 4.41 

 £84 3.72 5.10 8.72״

 3.87 5.00 6.62 11.37״

 3.48 4.86 6.82 11.25״

 6.52 8.53 11.76 20.78״

 4.75 6.32 , 8.82 13.23״

 5.64 9.17 13.83 23.35״

 3.72 4.90 6.57 11.47״

 4.56 ׳5.83 7.64 12.10"

 4.85 6.97 9.96 16.93״

 5.54 7.35 10.00 16.32״

 3.97 6.82 10.40 17.47״

 4.61 6.03 7.94 14.37״

 (20) במקום הפרט ״דרום אפריקה״ יבוא:
 ״דרום אפריקה

 (21) במקום הפרט ״דרום מערב אפריקה״
, ״דרום מערב אפריקה  יבוא.,

 (22) במקום הפרט ״הודו״ יבואו
 ״הודו

 (23) במקום הפרט ״הונג־קונג״ יבוא:
 ״הוגג־קונג

 (24) במקום הפרט ״הונדורס הבריטית״
 יבוא: ״הונדורס הבריטית
 (25) במקום הפרט ״וייטנאם״ יבוא•

 ׳׳וייטנאפ הדרומית
 (26< במקום הפרט ״ונצואלה״ יבוא:

 ״ונצואלה
 (27) במקום הפרט ״טוגו״ יבוא.•

 ״טוגו
 (28) במקום הפרט ״וירג׳יו(איים)" יבוא•

 ״טורטולה (וירג׳ץ הבריטית)
 (29) במקום הפרט ״טורקם וקאיקונ)" יבוא•

 ״טורקס יקאיקום
 (30) במקום הפרט ״ימאיקה״ יבוא:

 ״ימאיקה
 (31) במקום הפרט ״יפאן״ יבוא:
 ״יפאן למעט איי דיו קיו

 לאיי ייו קיו בלבד
 (32) במקום הפרט ״לוקסמבורגי׳ יבוא.•

 ״לוקסמבורג
 (33) במקום הפרט ״ליבריה״ יבוא:

 ״ליבריה
 (34) במקום הפרטים ״בותיאו הצפונית״,

 ״מלאיה" ו־״םחזאק״ אחרי הפרט
 ״מאוריציוס״ יבוא: ״מאלויה (א)

 (35) אחרי הפרט ״מוזמביק" יבוא:
 ״מונגוליה — רפובליקה עממית

 (36) במקום הפרט ״מונטסראט״ יבוא.•
 ״מוגטםךאט

 (37) במקום הפרט ״מלגאשית — רפובליקה״
 יבוא: ״מלגאשית-רפובליקה (ב)

 (38) במקום הפרט ״ניג׳ר״ יבוא׳
 ״ניג׳ר

. א ו ב  (39) במקום הפרט ״ניגריה״ י
 ״ניגריה

 (40) במקום הפרט ״ניו־זילנד׳(ג<
 . יביא: ״ניו־וילנד

 (41) במקום הפרט ״ניקרגואה״ יבוא•
 ״ניקרגואה

 (42) במקום הפרט ״סוואוילנד״ יבוא:
 ״סודאזילנד

 (43) במקום הפרט ״סורינם״ יבוא•
 ״סורינם

 (נ) לרבות קוק (איים).
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 למעלה למעלה למעלה
 עד 1 פ־3TD 1 מ־5

 עד 3 עד 5 עד 10

 (44) במקום הפרט ״סיירה ליאונה״
 יבוא: ״סיירה ליאונה 4.46 5.68 7.45 11.37"

 (45) במקום הפרט ״סיישל״ יבוא:
 ״סיישל 4.75 6.47 9.11 14.95"

 (46) במקום הפרט ״סינגפור״ יבוא:
 ״סינגפור 3.48 4.86 6.82 11.25"

 (47) במקום הפרט ״סין—טייוואן״ יבוא:
 ״סין הלאומנית (ד) 5.20 6.92 9.37 16.25"

 (48) במקום הפרט ״סנגל" יבוא:
 ״סנגל 3.63 4.75 6.37 11.12"

 (49) במקום הפרט ״סנט הלנה״ יבוא:

 ״סנט הלנה 4.26 5.78 8.13 12.79"
 (50) במקום הפרט ״סנט וינצנט״ יבוא:

 ״סנט וינצנט 4.61 5.98 8.23 12.40"
 (51) במקום הפרט ״סנט כריסטוף״ יבוא:

 ״סנט כדיסטוף ונוויס 4.17 5.68 7.74 12.40"
 (52) במקום הפרט ״סנט לוצ׳יה" יבוא:

 ״סנט לוצ׳יה 5.29 6.96 9.31 13.97"
 (53) במקום הפרט ״עדן״ יבוא:

 ״עדן, דרום ערב — פדרציה 3.14 4.32 5.99 10.51"
 (54) במקום הפרט ״פולניה" יבוא:

 ״פולניה 3.77 4.85 6.42 11.22״
 (55) במקום הפרט ״פוקלנד״ יבוא:

 ״פוקלנד 5.15 7.01 9.80 15.78״
 (56) במקום הפרט ״פיג׳י״ יבוא:

 ״פיג׳י 4.85 7.16 10.50 18.55״
 (57) במקום הפרט ״פיליפינים״ יבוא :

 ״פיליפינים 4.46 6.33 8.78 13.99״
 (58) במקום הפרט ״קוריאה הדרומית" יבוא:

 ״קוריאה הדרומית 4.32 6.04 8.49 14.97"
 (59) במקום הפרט ״קיימן״ יבוא:

 ״קיימן 5.59 7.50 10.24 15.88"
 (60) במקום הפרט ״קמבודיה״ יבוא:

 ״קמבודיה 4.46 6.04 8.20 14.33״
 (61) במקום הפרט ״שודיה״ יבוא :

 ״שודיה 3.63 4,75 6.42 11.42״
 (62) במקום הפרט ״שויצריה״ יבוא:

 ״שויצריה 3.04 3.92 5.29 8.92"
 (63) במקום הפרט ״תאילנד״ יבוא:

 ״תאילנד 4.95 6.53 8.69 14.82״

, קמוי, מטםו (לטטםו חבילות עד 3 ק ׳ג בלבד). ו ע  כולל האיים פורמוזה, פ

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפים של משלוח חבילות בדויד הים
 והיבשה לחוץ־לארץ) (תיקון), תשפ״ו—1966״.

 דביבשבט תשכ״ו(2 בפברואר 1966)
ן ו ש ו ש ה י ל  גחמ76004) א

 שר הדואר

תשכ״ו,.242.1966  ?וכץ התקנות 1844, ד׳ באדר:



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943

דה ת הפקו ל ט ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוחי 1943 •י,
, אני מצווה לאמוד:  והסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ל — מספד 23), תיקו! סעיף 1 ח  1. . בסעיף 1 לצו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ב
 תשכ״ה—1964 3 (להלן — הצו העיקרי), אחרי ״(29 בספטמבר 1964)״ יבוא:

 ״וכן בתשריט נוסף הערוד בקנה מידה 1:1,000 והחתום בידי ביום ט״ז בשבט תשכ״ו
 (6 בפברואר 1966) לגבי חלק מרצועת הקרקע האמורה״.

מה סעיוו 2  2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״העתקים מהתשריט האמור״ יבוא ״העתקים מהתשריטים תי
 האמורים״.

 3. לצו זה ייקרא .״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (מסילות ברזל — מספר השפ
 23) (תיקון),תשכ״ו—1966״.

 ט״ז בשבט תשכ״ו(6 בפברואר 1966)
 (חמ 75501)

 ׳ 1 ע״ר 1943, תופ׳ 1 מם׳ 1305, עמי 40.
 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ 1 מס׳ 2, עמי 1•

3 ק״ת 1634, ת׳עכ״ה, עמ׳ 149. . 

 חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957

ת ניקוז ש רה על ר ר שמי ב ד ז נעמן ב ת הניקו  י חוק עזר לרשו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי״ח—1957
 מתקינה דשות הניקוז נעמן חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״הרשות״ — רשות ניקןז נעמן או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה!
 ״רשת ניקוז״ — עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך

 : . למערכת הניקוז שבתחום הדשות!
.  ״הנציב״ — נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי״ט—1959 2

 2. לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביד בה צינור׳ כלי רכב או בעלי־חיים, לא יעבור
 בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבד לציבור או לפי היתר

 מאת הנציב.

 1 סייח 236, תשי״ח, עמי 4.

 2 ס״ח 288, תשי״ט, עט׳ 166.

ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

 הגדרות

 איסור עליה
 ומעבר
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 3. לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר גוזל לזרום או
 להישפך לתוך דשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת

 הנציב.

 4. לא יוציא אדם עפר או חומר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא
 לפי היתר מאת הנציב.

 5. לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומד אחר העלול להישפך
 לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור

 אלא בהסכמת הדשות.

 6. אדם שעבד על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק.

 7. (א) הרשות רשאית לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם —
 (1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת הניקוז!

 (2) החייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות
 האמורות.

 (ב) בהודעה יצרינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 שקבעה אותם הדשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה.

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוד הזמן שנקבע בה.

 8. (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיף 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס לשם כך
 בשעות היום לכל מקום. סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות

 מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.

 (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף
 סמכותה לפי סעיף קטן(א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת הדשות או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרשות הניקוז נעמן(שמירה על רשת ניקוז), תשכ״ו—
 1966״.

 איסור הטלת
 חומר או
 הזרמתו

 איסור הוצאת
 תמרים

 איסור החזקת
 חמרים •

ק לרשת  מ
 ניקוז

 הודעות

 . םילוק מכשול
 וביצוע
 עבודות

 עבירות

ז י י י ר ב  צ
 יושב ראש רשות הניקוז נעמן

 נתאשר.
 י״ג בשבט תשכ״ו(3 בפברואר 1966)

 (חמ 751303)

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

ת ו ע ן ט קו  תי

 בצו מם קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המס) (תיקון מס׳ 70)
 (תיקון), תשכ״ו—1966, שפורסם בקובץ התקנות 1820, תשכ״ו, עמ׳ 642, בסעיף 1, בדישה,

 במקום ״תשכ״ו—1965״ צ״ל ״תשכ״ה—1965״.

ר י פ ס ס ח נ  י״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966) פ
מ 72339< שר האוצר ח ) 
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 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט-1949
ס ׳ כ ס או המטילות. מ כ ת מ לו די ת המג ו א ר ו ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מבס ובלו (שינוי תעדיף), תש״ט—1949 !, מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור. (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שוןיתה פטורה  32), תשכ״ו—1965 2

muM> 1 . :  .ממנו. ¡ .׳•.... :

י ן  נתקבלה בכנסת ביוםי״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). י׳ ס ר ל
מ 72801< סגן יושב ראש הכנסת ח ) 

 1 ם״ת 10, תש״ט, עמי 134 ; ס״ח sos, תש״ך, עמי 18.

 2 ק״ת 1806, תשכ״ו, עמ׳ 426.

 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ת מכם ו ל י ט מ ס או ה כ ת מ לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

 . בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—11949׳ מחליטה
 הכנסת לאשר אותן.הודאות בצו תעדיף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה  35) , תשכ״ו—1965 2

 ממנו,

 נתיןבלה בכנסת ביום י״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). י׳ ס ר ל י ן
) סגן יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ם״דו 10, תשייט, עמי 154 ; ם״ח 03!;, תש״ד, עמי 18.

 2 ק״ת 1806, תשכ״ו, עמי 441.

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ם או ה כ ת מ לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

׳ מחליטה י תעריף), תש״ט—1949 1 ו נ  בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכס ובלו(שי
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל, מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה  36) , תשכ״ו—1965 2

 ממנו.

י ן ל  נתקבלה בכנסת ביום י״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). י׳ ס ד
) י סגן יושב ראש הכנסת 7 2 א 0 מ 1 ח ) 

 1 ם״ח 19, תש״ט, עמי 154 : ם״ח 303, ת׳ט״ד, עטי 18.

 2 ק״ת 1806, תשכ״ו, עמי 443.

ר ת׳8כ״ו, 24.2.1966 ר א  מוגץ :התקנות 1844, ר׳ ג



 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ת מכם ו ל י ט מ ת מכס או ה ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

׳ מחליטה  , בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעדיף), תש״ט—1949 1
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
, שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה  37), תשכ״ו—1965 2

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום י״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). י׳ ס ד ל י ן
) סגן יושב ראש הכנסת 7 2 8 0 מ 1 ח ) 

 1 ם״ת 19, תשייט, עמ׳ 154 : סייח 303, ת׳ם״ד, עמ׳ 18.

 2 ק״ ת 1800, תשב״ ו, עמי 444.

 חוק מסי מכס ובלו(שינוי תעריף), תש״ט-1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ס או ה כ ת מ לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

׳ מחליטה  בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק מסי מכם ובלו (שינוי תעריף), תש״ט—1949 1
 הכנסת לאשר אותן הודאות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס׳
 40), תשכ״ו—21966, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה

 ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום י״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). י׳ ס ר ל י ן
< סגן יושב ראש הכנסת 7 2 8 0  (ח« 1

 1 ם״ח 19, ת׳ע״ט, עמי 154 : ס״ח 303, תשייר, עמי 18.

 2 ק״ת 1828, תשכ׳׳ו, עמי 744•

 תקנוודשעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958
ת היטלים ו ל י ט מ ת או ה לו די ת המג ו א ר ו ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות־שעת־חירום (תשלומי חובה), תשי״ח—1958 מחליטה
 הכנסת לאשר אותן הוראות בצו־שעת־חירום (שיעוד תשלום חובה) (תיקון מס׳ 9), תשכ״ו—

 21965, שכתוצאה מהן מוגדל היטל או מוטל היטל על טובין שהיו פטורים ממנו.

 נתקבלה בכנסת ביום י״ח בשבט תשכ״ו(8 בפברואר 1966). י׳ ס ר ל י ן
< סגן יושב ראש הכנסת 7 4  (>־!« ®0

 1 ס״ח 434, תשכ״ד, עט׳ 175.

 2 ס״ת 1815, תשכ״ו, עמי 580.

אדר חיסכ״ו, 24.2.1866  קזבץ התקמת 1844, ד׳ נ



 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
ת מילואים רו ת סדיר או לשי רו ת לרישום, לבדיקות, לשי ו ב צ י י ת  צו ׳בדבר ה

 של עולים

ב) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—  . בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 (א), 4 (א), 9 ר19(
 1959 [נוסח משולב]!, אני מצווה לאמור:

 ה  1. בצו ז
 (!) ״יוצא־צבא״ — אזרח ישראלי או תושב,קבוע, שהגיע לארץ כעולה אחדי ח׳

 בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949) !

 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ו (24 במרס 1936) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תש״ח (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, שטרם שירת שירות

 סדיר בצבא־הגנה לישראל!
 (ב) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ט (21 במרס 1939) ובין כ״ט
 באדר ב׳ תש״ח (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שידות

 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
, שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרפ״ז (3 באפריל  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 1937) ובין כ״ט באדר תדצ״ו (23 במרס 1936), 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׳ בניסן תרפ״ז
 (3 באפריל 1927) ובין כ״ט באדר תרצ״ט (20 במרס 1939), שני התאריכים
 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:
 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בניסן תרע״ו (4 באפריל 1916) ובין כ״ט
 באדר תדצ״ו(23 במרס 1936), שני התאריכים בכלל, ואינו חייב שירות סדיר

; ( ג  לפי פסקה 2 (
 (ב) אשד, נשואה שנולדה .בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״ט (21 במרס 1939)
 ובין כ״ט באדר ב׳ תש״ח (9 באפריל 1948), שני התאריכים בכלל, להוציא אשה

 הרה או אס לילד!
 (ג) אשה שנולדה בתקופה שבין א׳ בניסן תרצ״א (19 במרס 1931) ובין כ״ט
 באדר תרצ״ט (20 במרס 1939), שני התאריכים בכלל, ואינה חייבת שירות סדיר

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

 2. כל חייב שירות יסדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב. לרישום
 ולבדיקות 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 ס״ח 296,,ת׳0י״ט, עמ׳ 286.

 2 ע׳׳ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1637, עמ׳ 262.
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 התייצבות 3. מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא בשר לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשירות

1 סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע כאמור בסעיף 2. ' ™ " ^ 
 מילואים

 השם 4. לצו זה ייקרא ״צו שירות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות
 מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות) (מס׳ 2), תשכ״ו—1966״.

 לוח

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

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

 טבריה - לשכת הגיוס, רח׳ נצרת.
 באר־שבע לשכת הגיוס, רח׳ יד־ושם מם׳ 22.

 ט׳ בשבט תשכ״ו(30 בינואר 1966)
ב י ן נ ו ר ה ) . א ז 3 0 2 נ  >חמ •

 פוקד

י מ ו ס ן מ ר לשלטו ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
ק מ ע ת מגדל ה י מ ו ק מ עצה ה ר המו ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ד2 לפקודת המועצות המקומיות ג

י הצו  הוספת 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2 (להלן —
 "). העיקרי), אחרי פרט (פ״ד) יבוא:

 הראשונה ״(פ״ה) המועצה המקומית מגדלי העמק.

 תאריך הקמתה: ב׳ באב תשי״ד (1 באוגוסט 1954).

 תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל).

 הגושים: 17444 עד 17456 בשלמותם!
 17440 עד 17442 אותם החלקים שהם מזרחית לקו המקשר את הנקודות
 הממשלתיות ם4\[/109 — ם^86/1 — ם4&/58 — ס4&/67 — כ»&/63.

 החלקות: 1 עד 9,7, 39,10 עד 62! חלק מחלקה 36 מזרחה לקו ישר מפינה דרומית
 מערבית של חלקה 39 עד נקודה ממשלתית ם^!109/1, וחלק מחלקה 8

 (דרכים) — בגוש 17443.״

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמי 256. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280.
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 2. (א) כל אדם או חבר בני אדם שנתמנו או שנבחרו לכהונה כל שהיא במועצה הוראות מעבר
, ( ( ב ) ו  המקומית מגדל העמק על פי צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג—1953 3 (להלן — צ
 ושנשאו בכהונתם ערב תחילתו של צו זה ימשיכו בה, והודאות הצו העיקרי יחולו עליהם

 כאילו נתמנו או נבחרו לפיהן.

 (ב) כל המסים שהוטלו על ידי המועצה המקומית מגדל העמק לפי צו (ב), לפני
 תחילתו של צו זה, יראו אותם כאילו הוטלו לפי הודאות הצו העיקרי.

 (ג) לוח השומה של המועצה המקומית מגדל העמק שהיה בתקפו ערב תחילתו של
 צו זה, יראו אותו כאילו הוכן לפי הוראות הצו העיקרי.

) יראו ב ) ו  (ד) כל מעשה או פעולה שנעשו לפגי תחילתו של צו זה על פי הוראות צ
 אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו העיקרי.

 3. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (מגדל העמק, תיקון), תשכ״ו—1966״. ״״3י

 ו׳ בשבט תשכ״ו(27 בינואר 1966)
א ר י פ ה ש ש ט פ י י  >חמ 8011) י ח

 שר הפנים

 3 ק״ת 309, תשי״נ, עמי 1174; ק״ת 1383, תשכ״ב, עמי 2489.

 פקודת המועצות המקומיות

ק מ ע ת מגדל ה י מ ו ק מ ר המועצה ה ב ד  צו ב

, אני מצוווה לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות

. ביטו? פרט >ח) ל ט , פרט (ח) - ב  1, בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג-1953 2
 בתוספת

 הראשונה

 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (ב) (מגדל העמק, ביטול), תשכ״ו—1966״. השם

 ו׳ בשבט תשכ״ו(27 בינואר 1966)
א ר י פ , ש ו ש ם מ י י ן  >חמ 8031) י ז

 שר הפנים

נת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 369, תשי״ג, עמ׳ 1174; יו״ת 471, תשי׳׳ד, עמ׳ 1286.
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 פקודת העיריות
ת ו ב ו ח לת ר י ר סל ב ד  חוק עזר לחולון ב

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים׳ 250 עד 252, 254,ו־259 לפקודת העיריות
ת עידית חולון חוק עזר זה: צ ע  מ

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

 ביבים?
 ״בעל״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 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 סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, לרבות הוצאות משרד וכל סכום המגיע מאת
 .העיריה, אס כריבית ואם באופן אחר, בקשר עם הסלילה או מימונה ולרבות הוצאות

 הגביה׳ אך בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה!

 ,׳כביש״ — בל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק
 עזר זה!

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

 המהנדס!
 ״מדרכה״ — כל חלק שהמועצה הקצתה אותו להולכי דגל, 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!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״סלילת דחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב מסויים לרבות עבודות אלה!
 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!

 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים, נטי
 עתם מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים׳ התקנה מחדש של ביבים, תעלות,
 צינורות מים, בודות שופכין, כבלי חשמל, טלגרף או טל,פון, סילוקם וסתימתם!
 •(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, קידות גבול וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב!
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים

 וצמחים, סידורם וגידורם!
 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה!

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

ת ישראל, נופח חדש 8, תשכ׳׳ד, עמי 197. נ  1 דיני מדי

 2 ס״ח 250, תשי״ח, עמ׳ 108•
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 ״נכס״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב! ^
 ״נכס גובל״ — לגבי רחוב או קטע מרחוב — לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע

 נמצאימ תעלה, ביב, חפירה, רצועת ירק, נטיעות או כיוצא באלה, בין אם יש גישה לנכס .
 :מאותו רחוב או קטע ובין אם אין גישה כאמור;

 ״עיריה״ — עירית חולון;
 ״ראש העירית״ — לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן

 או מקצתן ?
 !תשתית״ — רובד אבנים, ביטון, כורכר או חומד אחר, שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה.

ש י ב  2. המועצה רשאית להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק למדרכה• כ
 וטדרכה

5 ה ע ט

־

5 ח  3. המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה. ה
 כלילת רחוב

 4. החליטה המועצה לסלול כביש, יודיע ראש העירית על החלטתה לבעלי הנכסים החיי־ הודעה ע5
, י הח5טה 1 

ב ו לרח ו  בים בדמי השתתפות לפי סעיפים 7 או 14. לפל

 5. (יא), העיריה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום. . ^יניין״בי

 (ב) הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה.
 (ג) הרחיבה העיריה כביש ועל ידי כך צומצמה המדרכה, או צמצמה כביש ועל ידי
 כך: הורחבה המדרכה — לאחר שנסתיימה בניית המדרכה — תשא העיריה בכל הוצאות

. ב) )  ההרחבה או הצמצום, על אף האמור בסעיף קטן

» י ב כ ת ? י 5  6. העיריה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס! הסלילה תבוצע בבת ם
 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 וכין

 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 ז
 (3) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!

 (4) סלילת התשתית והכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
t רחבו המלא 

 (5) התקנתם של מיתקני תאורה!
 (6) השלמת סלילת הכביש, בבת אחת או בשלבים כאמור!

 (7) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם
 וגידורס.

 7. (א) בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו קטע שיעור דמי
ת י ת 5 , ת

5 ם • ב 7 5  הרחוב שבו נסלל.הכביש בשיעור של %

 (ב) דמי השתתפות לפי סעיף קטן(א) יחולקו בין בעלי הנכסים חציים ביחס לאורי תב״תם
 חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים את הרחוב.
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 (ג) דמי השתתפות החלים על בעלי חנכסים כאמור, ישולמו לעירית על ידי כל אחד
 מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס! ואולם .

 אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית העידית לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם
 השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.

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

 את הסכום הנקוב בהודעה, ובעל הנכס 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 העיריח לסלול במשך שנה אחת מיום ההודעה, כפי

 שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס.
 ,(ג) גבתה העירית פקדונות לפי הוק עזר זה ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה

 מיום ההודעה, תחזיר העיריה למשלם את הסכום ששולם לה כאמור על ידיו.

 9. (א) לא יסלול אדם — חוץ מהעיריה — 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 המ־
 פורטים בהיתר, רשאית העירית להרסם או לשנותם או לבצע את העבודה כהלכה ולגבות

 .מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.
 (ג) ניתן היתד לפי.סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 עד 25%.

 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 מהעידיה — 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 העידית

 י 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 העיריה להרוס או לשנות את המדרכה, לבצע את העבודות כהלכה ולגבות

 מאותו בעל נכס את הוצאות ההריסה או השינוי וכן את ההוצאות לביצוע העבודות.

תעל ו נ ו  פקד
 חשבון דמי
 השתתפות

 בסלילת
 כבישים

 סלילת ;• .
 כביש על ידי

 הבעלים

 דרישה לסלול
 מדרכה

 סלילת מדרכה
 על ידי

 הבעלים

 ביצוע העבודה
 על ידי

 העירית •::
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־ ס5י5ת מדרכו! מ  13. העיריה תסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף 3 באופן שייקבע על ידי ה
יח ל לפי העירי כ  הןדם ו הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, כולם או מקצתם׳ ה

 החלטת המועצה, בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים:
 (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 אתת או בשלבים כאמור!
 (5) סידור שדרות, מדשאות, בריכות וספסלים, נטיעת עצים וצמחים, סידורם

 וגידורמ.

 14. (א) בבל הוצאות סלילה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים שיעורי דמי
 , , י השתתפות

ת ^ ם  אותה מדרכה בהתאם ליחס אורד חזיתותיהם למדרכה. ב
8 בשינויים  (ב) החליטה המועצה לסלול מדרכה יחולו׳ הודאות סעיפים 7 (ג) ר

 המחוייבים.

 מדרכות
 וגבייתם

ל  15. תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה תעודה ע
ום ההוצאות ה _ פי ד ז ז ק ע ן י ח פ ! ת , ף ( ן ה א ד ו ב ע ב,1 ע ו צ י ב 1 ן , 1 א ן 3 מ 6 א י פ י ע ם ת ב ו ט ר ו פ מ ן  מהעבודות ן

 תהא ראיה לכאורה לגבי ענינימ אלה.

 16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אס נמסרה לידי אדם שאליו היתה מכוונת, מסירת הודעות
 או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי בל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום 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 הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה, בשני עתוגים הנפוצים

 בתחום העיריד. שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 17. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 ׳לירות, ובמקרה של עבירה ענשים
 נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העירית.

 18. התחילה העירית בסלילת רחוב לפני תחילתו של חוק עזר זה, יחולו לגבי אותה סלילה סלי5ה שהוו!5
י ב ע ה ב  הוראות חוק עזר לחולון(סלילת רחובות), תשט״ז—31955. ב

 19. חוק עזר לחולון(סלילת רחובות), תשט״ז—1955 — בטל פרט לאמור בסעיף 18. ביטו5
 20. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון(סלילת רתובות), תשכ״ו—1966״. השט

ן ו ל י ס א ח נ  נתאשד. פ
 ב״ב בכסלו תשכ״ו(16 בדצמבר 1965) י ראש עירית חולון

 (חמ 874106)

א - ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שד הפנים

 3 ק״ת 564, תשט״ז, עמי 200 ; ק״ת 747, תשי״ח, עמ׳ 192 ; ק״ת 1616, תשב׳׳י, עמ׳ 1758.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מם עסקים), 1945

ר מם עסקים ב ד ה ב חמי  חוק עזר למנ

, וסעיף 3 לפקודת חדשו*  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות ג
, מתקינה המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר זה:  יות המקומיות(מם עסקים), 1945 2

 1. בתוספת לחוק עזר למנחמיה (מס עסקים מקומי), תשי״ח—1957 3 (להלן — חוק העזר
 העיקרי), בסופה, יבוא:

 ״אספקת מים, בכמות שנתית במ״ק —

 למעלה «־50,000 עד 250,000 200
 למעלה «־250,000 עד 1,000,000 500

 למעלה מ־1,000,000 1000

 שירות הובלות אשר מכוניותיו מעמיסות או מפרקות
 משאות בתחום י המועצה 500

 שיווק תוצרת חקלאית כשההיקף השנתי של התוצרת
 בלידות הוא—

 למעלה מ־50,000 עד 100,000 100
 למעלה מ־100,000 עד 200,000 200
 למעלה מ־200,000 עד 500,000 500

 למעלה מ־500,000 עד 1,000,000 1000
 למעלה מ־1,000,000 2000

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

 3. הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם לפי חוק עזר זה בשנת
 1965/66 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ו—1966״.

 תיקוז
 התוספת

 תחילה

 הוראות מעבר

 השם

א ט י ל ן ש י מ י נ  ב
 ראש המועצה המקומית מנחמיה

 נתאשר.
 ז׳ בשבט תשכ״ו(28 בינואר 1966)

 (חמ 83982)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. י מדי נ  1 די

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

 3 ק״ת 737, תשי״ח, עמ׳ 54 ; ק״ת 936, תשי״ט, עמי 1890 ; ק״ת 1432, תשכ״נ, עמי 1276 ; ק״ת 1695,

 תשכ״ה, עמ׳ 1498.
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 הגדרות

 ההיטל
 ושיעוריו

 הצגת הודעה

 חשבונות

 חובה לנהל
 חשבונות

 ולנהל פנקסים

 הגשת ערר

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק הרשויות המקומיות(היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959

ד ונופש ע ר היטל ס ב ד  חוק עזר לערד ב

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפימ 22 ר23 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית ערד חוק  המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959 2

 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״היטל״ — היטל סעד ונופש!

 ״מוסד״ — מלון, בית אירוח, פנסיון, בית לינה וכיוצא באלה, בית הבראה, בית החלמה
 וכיוצא באלה, מסעדה, בית קפה, בר, מזנון, קנטינה וכיוצא באלה, לרבות מועדון לילה,
 מועדון קלפים, אולם משחקים וכיוצא באלה אך למעט מועדון שאינו מתנהל לשם השגת

 רווחים ז
t ״המועצה״ — המועצה המקומית ערד 

 ״מפקח״ — מי שמונה על ידי המועצה להיות מפקח לענין חוק עזר זה !
 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר.זה,

 כולן או מקצתן !
 ,,שידות* —

 (1) אכסון וכן אוכלושתיה לצריכה במקום נתינתם!
 (2) במוסד שגובים בו דמי כניסה לשם קבלת. אוכל ושתייה כאמור — גם

 רשות כניסה למוסד! .
 (3) רשות השימוש בציודו או במיתקניו של המוסד שאינם ציוד או מיתקן

 של ספורט.

 2. בעל המוסד יגבה ממקבלי שירותיו היטל בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

 3. (א) בעל מוסד יציג בו, במקום ניכר לעין —
 (1) העתק מהתוספת הראשונה מודפס באותיות ברורות!

 (2) הודעה בנוסת שבתוספת השניה.
 (ב) ראש המועצה רשאי לספק לכל מוסד טפסים של התוספות הראשונה והשניה,

 ומםיפקם כאמור, לא ישתמש בעל המוסד אלא בטפסים אלה.

 4. (א) בעל מוסד המגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את
 סכום ההיטל המגיע בקשר לאותו חשבון.

 (ב) ראש .המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון שיוגש על ידי בעל מוסד
 למקבלי שירותיו, ומשנקבעה — לא יוגש חשבון אלא בצורה שנקבעה.

 5. (א) ראש המועצה דשאי לחייב בעל מוסד, בהודעה בכתב —
 (1) להגיש למקבלי שירותיו חשבונות בכתב.!

 (2) לנהל ספרי חשבונות לרישום יומי של כל תשלום ממקבלי שירותיו!
 (3) לנהל, אם הוא בעל מלון, פנקס לרישום מקבלי שירותיו.

 (ב) משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) חייב בעל מוסד למלא אחריה.

 6. ערר לפי סעיף 14 לחוק יוגש לועדת הערר בכתב בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות
, לא יאוחר מהיום  (היטל סעד ונופש) (סדרי הדיון בפני ועדת הערר), תש״ד—1960 3

ת ישרא5, נוסח חדש 9, תשכ״ד״ עט׳ 256• נ  1 דיני מדי

 2 סייח 291, תשי״ט, עמ׳ 215.

 3 ק״ת 974, תש״ד, עמ׳ 508•
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 הארבעה עשר לאחר שנמסרה לעורר הודעה על אומדן ועדת השומה ׳או על תביעת המועצה
 לתשלום ההיטל או על קביעת הדרגה למוסד, או על שינויה, הכל לפי הענין.

 7. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 קבלה, פנקס או ספד חשבונות הנמצאים ברשות בעל המוסד או אדם שבפיקוחו, בהשגחתו
 או בהנהלתו מתנהל המוסד או קופאי או מלצר העובד במוסד או מקבל שירות במוסד, וכן
 לעשות כל מעשה אחד הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה או כדי לאפשר

 את ביצועו.
 ׳(ב) בעל מוסד וכן אדם שבפיקוחו, בהשגחתו או בהנהלתו מתנהל המוסד, וכן
 קופאי או מלצר העובד במוסד, ימסור למפקח, לפי דרישתו, כל חשבון, קבלה, פנקס, ספד
 חשבונות או מסמך אחר שברשותו, וכן כל ידיעה הדרושה כדי לברר אם קויימו הוראות חוק
 עזר זה או כדי לאפשר ביצועו * כן חייב מקבל שירות למסור למפקח כל חשבון או קבלה

 שקיבל מבעל המוסד, וכן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 8. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה(

(  (2) ערך חשבון כוזב או בלתי נכון למקבל שירותיו
 (3) מסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים«

 (4) הפריע למפקח או מנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה,
 דינו — קנס 500 לידות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (היטל סעד ונופש), תשכ״ו—1966״.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 2)

ל ט י ה  שעורי ה

 פטור

 פטור
 5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 7.5% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות
 10% מהתמורה המשתלמת בעד כל שירות

 (1) במוסד שדרגתו 1
 (2) במוסד שעיקר עסקו הוא מכירת

 משקאות קלים
 (3) במוסד שדרגתו 2
 (4) במוסד שדרגתו 3
 (5) במוסד שדרגתו 4

ות •המפקח י  סמכו

 עבירות
 נענשים

 השם

 תופפת שניה
 (סעיף 3)

 היטל םעד ונופש

 בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט—1959, מקבל שירות
 במוסד חייב לשלם לבעל המוסד בשעת התשלום של תמורת השירות, סכום השווה להיטל
 שבעל המוסד חייב לגבות עקב השירות, לפי חוק עזר לערד (היטל סעד ונופש), תשכ״ו—

 1966, והוא על אף האמור בכל חוק הדן בפיקוח על המחירים.

ק ד נ ו ק פ ח צ  י
 דאש המועצה המקומית ערד

 נתאשד.
 י״ט בשבט תשכ״ו(9 בפברואר 1966)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י ח • 
 שר הפנים

 (חמ 846605)

 990 קובץ התקנות 1844, ד׳ באדר תשכ״ו, 24.2.1966



 פקודת המועצות המקומיות
,בדבר פיקוח על כלבים ן כו ן־התי  י חוק עזר לשרו

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 22, 23 ד24 לפקודת המועצות המקומיות
 המועצה האזורית השרוךהתיכון חוק עזר זה:

 ו

 1. בחוק עזר זה —
 ,,בעל כלב״ — אדם שכלב.נמצא ברשותו או בפיקוחו;

 ״לוחית־מםפר״ — לוחית־מםפר ממתכת שניתנה לבעל כלב על ידי המועצה!

 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה >

 ״המועצה״ — המועצה האזורית השרוךהתיכון!

ת אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.  ״ראש המועצה״ —לרבו

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה 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־מספר, ובלבד שתקופת ההחזקה

. ׳ . ׳ '  לא תעלה על חמישה עשר יום. .

ן ו  3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך! אישר ראש המועצה את בקיטתרעי
י פ ! י ת  בקשתו, יתן לו, לאחד תשלום האגדה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספר. י

 (ב) ראש ,המועצה ינהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו
 רשיון, וכל בעל, כלב ימציא לראש המועצה את הפרטים האמורים לפי דרישתו.

 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגדה של שתי לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 25 אגרה
 אגורות בעד כל לוחית־מספר.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על אגרת רשיון לרועה צאן או בקר בעד שני כלבים!
 עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מודה דרך.

בלמת! רו  5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב ליתן רשיון, או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה: סי
 , , • רשיון וביטולו

 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי!
 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור!

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים!
 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386
, או על החזקת כלב בתנאים המסכנים את בריאות  לפקודת החוק הפלילי, 1936 2

 הציבור?
 (5) הכלב לא קיבל זריקות חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת (חיסון),

.  תשט״ז—1955 3

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. י מדי נ  1 די

 2 ע״ר 4936 תום׳ 1 מס׳ 652, עמ׳ 263.

 3 ק״ת 568, תשט״ז, עמ׳ 242.

 הגדרות

 חובת רשיון
 ולוחית־מספר

 קובץ התקנות 4844 ד׳ באדר תשכ״ו, 24.2.1966 991



 (ב) ראש המועצה שביטל רשיון לפי סעיף זה לא יחזיר את האגרה ששולמה לפי
 סעיף 4.

 6. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון, או שהרשיון שניתן לו בוטל ימסור תוך
 ארבעה ימים את הכלב למאורות המועצה.

 (ב) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א) (1)
 או(2), לא יושמד הכלב, לאחד שנמסר למאורות המועצה, אלא אם שופט שלום נתן צו על

.  כך לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 4

(4) ,  (ג) היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5 (א)(3)
5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות )  או
 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 בית המשפט סכום שהוא כפולת 20 אגורות בעשרים

 ואחד.

 7. לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי, ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,
 אלא אם הכלב קשור היטב ומחסום על פיו.

 8. (א) כלב שאין עליו רשיון או שאין על צווארו לוחית־מספר או המוחזק שלא בהתאם
 לסעיף 7, יתפסהו שוטד או פקיד המועצה וימסרהו למאורות המועצה, ואם אי־אפשר לתפסו

 רשאי הוא להשמידו.

 (ב) כלב 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.

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

 יום מימי החזקתו.

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות! ואם היתה העבידה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לידה אחת לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 10. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשרוךהתיכון (פיקוח על כלבים), תשכ״ו—1966״.

 כלב שסירבו
 ליתו עליו
 ר׳עיוז או

 שבוטל הדשיו!

 החזקת כלב

 תפיסת כלב
 שאי! עליו

 ר׳טיוז
 והשמדתו

 ענשים

 השם

ה ד נ  י׳ ל
 ראש המועצה האזורית השרוךהתיכון

 נתאשד.
 ר בטבת תשכ״ו(29 בדצמבר 1965)

 (חמ 850201)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 481, עמ׳ 242.

 992 קובץיהתקנות 1844, ד׳ באדר תשכ״ו, 24.2.1966



 פקודת המועצות המקומיות
 (סעיף 20)

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

ס פיגורים ר קנ ב ד ת אשדוד ב י מ ו ק מ ת המועצה ה ט ל ח  הודעה על ה

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

 מהמועד שנקבע לשילומו.

 החלטת המועצה המקומית אשדוד בדבר קנס פיגורים שהודעה עליה פורסמה בקובץ
 התקנות 1218, תשכ״ב, עמ׳ 277. — בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ו י ע ר  נתאשר. א׳ ג
 ו׳ בשבט תשכ״ו(27 בינואר 1966) ראש המועצה המקומית אשדוד

 (חמ 81159)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  , י• י ח
 שר הפנים

ת ישרא?, נוסח חדש 0, תשכ׳׳ה, עיט׳ 250. נ י ד י מ נ י 1 4 

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מם׳ 1436, עט׳ 115.

 פקודת המועצות המקומיות
 (סעיף 20(ד))

ס פיגורים נ ר ק ב ד נאי ב מי בית־י ת הועד המקו ט ל ח  הודעה על ה

, וסעיף 133א  מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 20(ד) לפקודת המועצות ה&קומיות ג
, החליט הועד המקומי בית־•  לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 2
 ינאי שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, יווסף קנס פיגורים בשיעור של
 20% על כל סכום המגיע לועד המקומי בעד ארנונה, היטל, אגרה, דמי השתתפות או תשלום

 חובה אחר ושלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

ח ר ב ז ק ע  נתאשר. י
 כ״ח בטבת תשכ״ו(20 בינואר 1966) יושב ראש הועד המקומי בית־ינאי

 (חט 84603)

א ר י פ ח ש ש ם מ י י  ח
_ שר הפנים _ _ _ _ _ _ 

9, תשכ׳׳ה, עמי 256• ת יש.ראל, נוסח הדש' נ י ד  1 דיני. מ

 2 ק״ת 797, תשי״ח, עט׳ 1256; ק״ת 1777, תשכ״ה, עמי 2798.

ת דפוס ו ע ן ט קו  תי

 בחוק עזר לרמת־השרון (הסדרת השמירה), תשכ״ו—1965, שפורסם בקובץ התקנות
 1814, תשכ״ו, עמ׳ 567, בסעיף 3, במקום ״תושבי הישוב״ צ״ל ״תושבי תחום שיפוטה של

 המועצה״.

24.2.1906 , ת 1844, ד׳ באדר תשכ״ו ו  קיב׳! התקנ



 המחיר 48 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ירושליפ


