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ות מילוזה פיתוח (סדרה צ״א)׳י תשכ״ח—1968  תקנ
ות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ״ח—1968  תקנ

ת החניכות (מגדנאות), תשפ״ח—1968 . . . ו  תקנ
ות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ח—1968  תקנ

 צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) (תיקון), תשכ״ח—1968
 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על חכירת כלי שיט זרים), תשכ״ח—1968

 צו הבנקאות (שיעורי ערבויות להבטחת אשראי) (תיקון), תשכ״ח—1968

 מדור לשלטון מקומי
 חוק עזר לאשקלון (סלילת רחובות) (תיקון), חשכ״ח—1968

 חוק עזר לחדרה (שחיטת עופות), תשכ״ח—1968 . .
 חוק עזר לעמק־לוד (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשכ״ח—1968

 חוק, עזר לשעד־הנגב (פיקוח על כלבים), תשכ״ח—1968 .
 .׳ •תיקון טעות דפוס
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 חוק מילווה פיתוח, תש״ד—1960
 י תקנות בדבר הוצאת סדרה צ״א של איגרות חוב ותנאיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח, תש״ד—11960
1 : י מתקין תקנות אלה אנ  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת/

 1. ביום ח׳ באדר תשכ״ח (8 במרס 1968) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות והיא תסומן באות ״צ״א״ ותכונה ״מילווה פיתוח,

 תש״ך—1960, סדרה צ״א״.

 2. איגרות החוב יוצאו מקצתן כאיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות
 על שם, הכל לפי בחירת הרוכש.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 100 לירות או כפילה של 100 לירות, ובלבד
 שלגבי איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של איגרת חוב על 10,000 לירות.

נה; איגרות החוב הרשומות ב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשו החו  4. איגרות 1
 על שם יהיו בנוסח שבתוספת השניה.

 5. (א) ביום ד׳ באדר ב׳ תשל״ג (8 ב:מרם 1973) ייפדו איגרות החוב בשלמ^;
: י סכומים אלה  באחד משנ

 (1) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 5.66
ב; י,;! קו  לירות לכל 100 לירות שווי נ

- (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית של 26.66 לירוח^
 לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר המחיה.

 (ב) איגרות החוב ייפדו כאמור בתקנת משנה (א)(1) אם יתברר כי ביום הפדיון
 הסכום שישתלם בעדן, לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת על האיגרות לפי
 אפשרות זו, גדול מן הסכום שהיה עשוי להשתלם ביום הפדיון על איגרות החוב כאמור

ה (א)(2) לאחר ניכוי 25% מסכום הריבית המשתלמת עליהן כאמור. בכלי  בתקנת משנ
 מקרה אחר ייפדו איגרות החוב כאמור בתקנת משנה (א)(2).

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תהא למחזיק איגרת חוב ברירה, ב׳&ר
 שהוא מגיש את איגרת החוב לפדיון, לציין במקום המיועד לכך על גבי האיגרת, כי #

 בוחר באפשרות פדיון כאמור בתקנת משנה (א) שהיא שונה מזו שנקבעה לפי תקני;,
ה (ב), והאיגרת תיפדה לפי האפשרות שבחר.  משנ

 6. סכום .הפדיון של איגרות החוב הרשומות על שם כאמור בתקנה 5 ישולם לבעל
ב; סכום הפדיון של איגרות החוב למוכ״ז  הרשום שימסור למינהלה את איגרות החו

, . ב  כאמור בתקנה 5 ישולם למי שימסור למינהלה את איגרות החו

 7. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה כאמור בתקנה 5(א)(2) והריבית
:  המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להלן

 אם יתברר מתוך מדד יוקר המחיה שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני
 יום הוצאת סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי), תשולם קרן איגרת החוב

 הוצאת סדרה
 צ״ א :ש ל

ת חוב גרו  אי

ת רו ג ג אי  סו
 החוב

 השווי הנקוב

ת גרו  נוסח אי
 החוב

ת בי רי ה ו י ד  פ

 דרכי הפדיוז

 תנאי חצמדה

 1 ם״ח 810, תש״ר, עש׳ 47 ; ס״ח 472, תשכ״ו, עש׳ 15.
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 ׳• (ב) בתקנה זו —
 ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד
 רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין
; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס  אם לאו

נו לבין המדד המוחלף.  שבי

 8. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מם המוטל על הכנסה חוץ פטור ממם
ה ס נ כ , ושלא יעלה על 25%. ה  מן המם שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מם הכנסה 2

ת ו ר ג י  9. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו, רכישת א
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום "לא הוצאת"'

גרות י אי ב ן ח  בפנקס של איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות ה

ת רו ג י מבירת אי י א ק נ ד ב ם ו ו מ ר א א ן ד ק ה נ ׳ ב ל א ר ש ק י נ ת ג ו ע צ מ א  10. איגרות החוב יימכרו ב
• חוב י  ••••׳.••.-. י

ח ? מ  11. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לא תעלה על שגייפ ע
 למאה מהשווי הנקוב של איגרות החוב שהפיץ.

 12. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילויה פיתוח (סדרה צ״א), תשכ״ח—1968״. חשם

פפת ראשונה  תו
 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

 מדינת ישראל
 מם׳ סידורי .. סדרה צ״א

 מילווה פיתוח, תש״ך—1960

8 במרס 1973) ) ג ״ ל ש , ת גרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום ד׳ באדר ב  אי
ת ו ר י ל . . . . . . . 

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. סכום הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולם לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים" בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה. 1

. . . . י יום הוצאת הסדרה האמורה היה. .  4. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפנ
 .:נקודות. <׳

 תאריך ההוצאה: ח׳ באדר תשכ״ח (8 במרס 1968)

ת ישרא?, גוםח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120. נ י מדי נ  2 די
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 ממשלת ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2) ף  מעבר לד

 חתימה

 תום&ת שניה
 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב על שם

ל א ר ש ת י נ י ד  מ
. סדרה צ״א . . . . . רי דו  מם׳ סי

, תש״ך—1960 ח ו ת י ה פ ו ו ל  מי

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום ד׳ באדר ב׳ תשל״ג(8 במרס 1973)

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה פיתוח, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו ישולמו לבעל הרשום שימסור למינהלה את
 איגרת החוב.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

 5. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה
 נקודות.

 תאריך ההוצאה: ח׳ באדר תשכ״ח (8 במרס 1968)

 ממשלת ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א ר ה  ש

: אני בוחר בפדיון כאמור בתקנה 5(א)(1)/5(א)(2) ף  מעבר לד

 חתימה

ר י פ ס ס ח נ  ר באדר תשכ״ח (6 במרס 1968) פ
) שר האוצר 7 2 4 מ 7 ח ) 
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 הגדרות

 היסו* הטיפו?
 הרפואי

 ערר של רופא
 מוסמר או סל

 הנפגע

ל רפואי  טיפו
 שלא באמצעות
 שידות רפואי

ל רפואי  טיפו
 בחרדלאר?

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ות בדגר מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־115 והתוספת השלישית לחוק הביטוח הלאומי,
 תשי״ד—1953 לאח^ התייעצות בשר הבריאות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני

ות אלה:  מתקין תקנ

ות אלה —  1. בתקנ

 ״טיפול רפואי״ ־— ריפוי, לרבות בדיקות מעבדה, ריפוי פיסיקלי, בדיקות וריפוי ברנטגן,
 ריפוי רדיום, כולל ריפוי באיזוטופים ובחמרים דומים, בדיקות רופאים מקצועיים, טיפול
 פסיכואנליטי ופםיכותרפויטי, אשפה, תרופות, החלמה, שיקום רפואי, אספקת מכשירים
 אורתופדיים ותירפויטיים כולל פרותזות מסוגים שונים, שיניים תותבות, מכשירי שמיעה,
 משקפיים, נעליים אורתופדיות ואבזרים אישיים אחרים שאושרו על ידי רופא השירות.

 ״אספקה״ — לרבות תיקון והחלפה ז
 ״נפגע״ — מבוטח לפי חלק ב׳ לחוק, הזכאי לטיפול רפואי לפי התוספת השלישית לחוק ?
עת דרגת נכות לנפגעי.עבודה), (קבי מי  ״רופא מוסמך׳ — כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאו

 תשט״ז—1956 2 ,

 ״שירות רפואי״ — אחד הגופים האמורים בסעיף 19(א) לחוק ו

 ״רופא השירות״ — רופא ששירות רפואי מינה אותו לייצגו בפני המוסד בדבר מתן הטיפול
 הרפואי לנפגע.

 2. נפגע יהיה זכאי לטיפול רפואי ככל שייקבע על ידי הרופא המטפל במישרין בנפגע
 מטעם שירות רפואי (להלן — הרופא המטפל), ובלבד שהחלמה ואספקת שיניים תותבות,

 משקפיים, מכשירי שמיעה ואבזרים אישיים אחרים יינתנו באישורו של רופא השירות.

 3. היה רופא מוסמר בדעה שלא ניתן מלוא הטיפול הרפואי לנפגע לפי תקנה 2, או
 תבע הנפגע טיפול רפואי נוסף, יובאו עמדת הרופא המוסמך או תביעת הנפגע לידיעת רופא
 השירות ן לא הסכים רופא השירות לאשר את הטיפול הרפואי הנוסף כמבוקש יוכרע הענין
 על ידי רופא שלישי שיוסכם עליו בין הרופא המוסמך לבין רופא השירות, ובלבד שלא יינתן

 טיפול רפואי על פי תקנה זו אלא במסגרת הגדרתו בתקנה 1.

נת עבודה ונבצר ממנו לקבל  4. היה הנפגע זקוק לעזרה ראשונה ודחופה כתוצאה מתאו
 טיפול רפואי בשירות רפואי וקיבל את הטיפול הרפואי שלא באמצעות שירות רפואי, יהיה
 הנפגע זכאי לקבל בחזרה מאת המוסד באמצעות השירות הרפואי שבטיפולו הוא נמצא את
 ההוצאות שהוציא למעשה לצורך הטיפול הרפואי כאמור, ובלבד שהשירות הרפואי אישר

 את הדחיפות והצורך במתן הטיפול האמור.

 5. קיבל נפגע טיפול רפואי בחוץ־לארץ בשל פגיעה בעבודה שאירעה בישראל, יהיה
 הוא זכאי להחזרת ההוצאות על ידי המוסד באמצעות השירות הרפואי שבטיפולו הוא נמצא
 אם השירות הרפואי אישר בכתב ומראש, ולאחר התייעצות במוסד, שאין אפשרות לקבל
 בישראל טיפול רפואי כפי שהנפגע זקוק לו ואת הצורך במתן טיפול רפואי כאמור במקום

 ובתנאים כפי שנקבעו באישור.

 ס״ח 137, תשי״ד, עטי 6.
 סי״ת 612, תשט״ז, עמ׳ 864.
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 6. (א) נפגע הזכאי לנעלים אורתופדיות על פי תקנה 2. יהיה זכאי להחלפת הנעלים
 האורתופדיות אתת לשנה על חשבון המוסד באמצעות השירות הרפואי שבטיפולו הוא
 נמצא; החליף הנפגע נעלים אורתופדיות יותר מאשר אחת לשנה והוא נועל נעלים
ה ישלם המוסד באמצעות השירות הרפואי הוצאות רכישתן של הנעלים ב ל  אורתופדיות ב

 האורתופדיות הנוספות כאמור בסכום שמעל 15 הלירות הראשונות של מחירן.
רו בהחלפת הנעלים האורתופדיות לפני תום  (ב) קיים לדעת הרופא המטפל צו
ה מסיבה רפואית, ישלם המוסד באמצעות השירות הרפואי את מלוא הוצאות רכישתן  שנ

ל הנעלים האורתופדיות כאמור.  ש
 (ג) החלפת מדרסים הדרושים בעקבות פגיעה בעבודה תינתן לפי אישור של הרופא

 המטפל ללא השתתפות כספית מצד הנפגע, ולפי הצורך.

 7. נפגע הצריך להשתמש באמצעי תחבורה׳ לשם קבלת טיפול רפואי, יהיה זכאי לקבל
 מהמוסד, באמצעות השירות הרפואי שבטיפולו הוא נמצא, תשלום לכיסוי הוצאות אלה לפי
 התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה הציבוריים הזולים ביותר המתאימים למצב בריאותו ?
 לא יכול היה הנפגע, בשים לב למצב בריאותו ומקום מגוריו, להזדקק לאמצעי תחבורה
 ציבוריים והרופא המטפל אישר זאת, ישלם לו המוסד, באמצעות השירות הרפואי, סכום
 השווה להוצאות הנסיעה באמצעי תחבורה אחרים לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי

 התחבורה הזול והמתאים ביותר בנסיבות המקרה.

 8. נפגע — ובמקרה פטירה התלויים,בו, ימציאו למוסד לפי דרישתו — לשם טיפול
 בתביעה לענין חלק ב׳ לחוק — ויתור על סודיות רפואית.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה),
 תשכ״ת—1968״.

 החלפת נעלים
ות  אורתופדי

 הוצאות נסיעה

יתור על  ו
ת ו י ד ו  ס
ת אי  רפו

 השם

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ׳ בשבט תשכ״ח (19 בפברואר 1968)
 (חמ 750350)

 חוק החניכות, תשי״ג—1953
ת ו א נ ד ג מ ת ב ו כ י נ ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק החניכות, תשי״ג—1953 אני מתקין תקנות
:  אלה

 גיל והשכלה 1. (א) הגיל המינימלי לחניכות במגדנאות הוא ארבע־עשרה שנה.

נימלית לחניכות במגדנאות היא סיום החינוך היסודי כמשמעותו מ •יי (ב) ההשכלה המי  מ .

יתנה לגביו הצהרת חניכות עד כ״ט בתמוז , אולם לנער שנ  בחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 2
ד ו׳ ועד בכלל. ות לימוד בכיתות א׳ ע  תשכ״ט (15 ביולי 1969) מספיק םיומ שנ

 תקופת 2. תקופת החניכות במגדנאות היא שלוש שנים.
 החניכות

ות החניכות (מגדנאות), תשכ״ח—1968״. מ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ מ ׳  ה

ן ו ל ל א א ג  כ״ב בשבט תשכ״ח (21 בפברואר 1968) י
) שר העבודה 7 5 0 6 מ 5  >ח

 1 ס״ח 128, תשי״ג, עמ׳ 108.

 2 ם״ח 26, תש״ט, עמ׳ 287.
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 חוק בנ>הדו*ד, תשי״א—1951

 תקנות בדבר השירותים בבנק הדואר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 אני מתקין תקנות
\ :  אלה

. • ז ״י י ז , י  1. בתוספת הראשונה לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשי״ד—1953 2
 י התוספת

 ׳בחלק א׳ — הראשונה
א: י בו  (1) במקום סעיף 1 י

 • ״1. תשלום סכום ^במזומנים לזכות חשבון —

 על ידי בעל החשבון ׳ חינם

 על ידי אדם אחר —

ד נושא באגרה 0.20  כאשר המפקי

 כאשר בעל החשבון נושא באגרה —

 י עד 250,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה 0.15

ד 1,000,000 עסקאות לשנה בעד כל עסקה 0.12  מ־250,000 ע

 מעל ל־1,000,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה 0.10״ ן

בוא:  (2) במקום סעיף 4 י

 ״4. העברה לאדם שאינו בעל חשבון םילוקים 0.25״.

 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ג׳ בניסן תשכ״ח (1 באפריל 1968). תחילח

, 2), ח«ם ות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מם  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנ
 תשכ״ח—1968״. •י י •

 כ״ז בשבט תשכ״ח (26 בפברואר 1968)

ב י ל י ש ע י ה ו ־ ש ר ע א ר ש ) י m « 76021 

 שר הדואר

 1 ס״ח 79, תש י ״א, עמ׳ 219.

 2 ק״ת 400, תשי״ד, עמ׳ 118 ; ק״ת 2119, תשכ״ח, עמ׳ 21.
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 פקודת מס הכנסה
ת ו מ ד ק מ י ה ר ו ע י ת ש ל ד ג ר ה ב ד  צו ב

ר: , אני מצווה לאמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מם הכנסה ו

ת , במקום ״שנ 2 1. בסעיף 2 לצו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), תשכ״ו—1966 2 ף י ע ם ה ק י  ת

 המס 1967״ יבוא ״שנות המס 1967 ו־1968״.

 השם 2. לצו ׳זה ייקרא ״צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות)(תיקון), תשכ״ח—1968״.

 ג׳ באדר תשכ״ח (3 במרס 1968)

ר י פ ס ס ח נ ) פ 7 2 3 1 3 מ 6 ז ו ) 

 שר האוצר
ת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120 : ם״ח 466, תשכ״ה, עמ׳ 290. נ  1 דיני מדי

 2 לדת 1837, תשכ״ו, עמ׳ 903 : ק״ת 2030, תשכ״ז, עמ׳ 2234.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ט זרים י ת כלי ש ר י כ ח על ח ו ק י פ ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 8, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר:  תשי״ח—1957 אני מצווה לאמו

 1. בצו זה —

 ״המנהל״ — מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוסמך על ידיו
זה ן ,  לצורך צו

 ״כלי שיט״ — כלי שיט הרשום במירשם חוץ שתפוסתו ברוטו עולה על 500 טונות.

 2. (א) לא יחבור אדם כלי שיט אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי
 ההיתר.

 (ב) המנהל רשאי לפטור, בפטור כללי, סוג של כלי שיט או סוג של חכירה מהוראות
 צו זה, כולן או מקצתן.

ות נתינתו בתנאים וכן לכלול בו תנאים,  3. המנהל רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, להתנ
 להוסיף עליהם או לשנותם.

 4. תקפו של היתר הוא לתקופה שנקבעה בו על ידי המנהל.

ו פרטים בקשר לחכירה.  5. מבקש אדם היתר — רשאי המנהל לדרוש ממנ

 6. המנהל הוא רשות מבצעת לצורך צו זה.

 הגדרות

ר לחכור סו  אי
 כלי שיט

 שלא לפי היתר

 טחן היתד
ו  ותנאי

 תקפו של היתר

 המצאת פרטים
 לפי דרישה

 רשות מבצעת

 1 ם״ח 240, תש י ״ח, עמ׳ 24.
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 7. י כיל אדם שביום פרסומו של צו זה ברשומות היה חוכר של כלי שיט, ימציא למנהל,
 תוך חודש ימים מהיום האמור, פרטים על כלי השיט החבורים על ידיו ועל תנאי החכירה,

 ככל שיידרש על ידי המנהל.

 8.. תחילתו של צו זה היא כתום שלושים יום מיום פרסומו ברשומות. תחילה

 9. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על חכירת כלי שיט זרים), השם
 תשכ״ח—1968״.

 המצאת-פירט י ם
 על חגירה

 >ןיימת

 כ״ח בשבט תשכ״ח (27 בפברואר 1968)
ל מ ר ה כ ש  (חט 741100) מ

 שר התחבורה

 פקודת הבנקאות, 1941
 צו בדבר שיעורי ערבויות להבטחת אשראי

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 14א לפקודת הבנקאות, 1941 !, שהועברה אלי על־ידי
ר:  הממשלה, ולאחר התייעצות עם הועדה, אני מצווה, לאמו

, בהגדרת תייווז סעי10  1. בסעיף 1 לצו הבנקאות(שיעורי ערבויות להבטחת אשראו), תשכ״ה—1965 2
 ״נכסים כספיים״ —

 (1) אחרי ״מזומנים בקופה״ יבוא ״שטרי אוצר שהוצאו לפי פקודת שטרי
 אוצר, תש״ט—1949 י•״ ן

 (2) אחרי ״בניכוי״ יבוא ״עשרה אחוזים מכלל הפקדונות שסעיף 1א(3) להור־
, דן בהם, וכן בניכוי״.  אות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשי״ח—1957 4

 2. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן תשכ״ח (31 במרס 1968). תחילת

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבנקאות (שיעורי ערבויות להבטחת אשראי) (תיקון), תשכ״ח— השם
 1968״.

 כ״ח בשבט תשכ״ח (27 בפברואר 1968)
ץ י ב ף ף ן ן  (ח© 722105) ך, ן

 נגיד בנק ישראל

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1134, עט׳ 69 ; ס״ח 444, תשכ״ה, עט׳ 50.

 2 ק״ת 1685, תשכ״ה, עט׳ 1395 ; ק״ת 1965, תשכ״ז, עט׳ 504.

 3 ע״ר תש״ט, תום׳ א׳ טס׳ 27, עט׳ 1.

 4 יו״ת 1753, תשי״ח, עט׳ 432 ; יס״ת 1928, תשכ״ו, עט׳ 2805 ; ס״ת 1990, תשכ״ז, עט׳ 1310.
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מי ן מקו  מרדד לשלטו

 פקודת העיריות
 חוק עזר לאשקלון בדבר סלילת רחובות

, מתקינה 1 ת ו רי י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 עד 252, 254 ו־259 לפקודת הע
: ה  מועצת עירית אשקלון חוק עזר ז

, במקום סעיף קטן לת רחובות), תשכ״ח—1967 2 (סלי ן  1. בסעיף 14 לחוק עזר לאשקלו
א: בו  (א) י

 ״(א) בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ישאו בעלי
 הנכסים הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה.״

 ^ .2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (סלילת רחובות) (תיקון), תשכ״ח—1968״.

י ב י ו ה א י ב ח  נתאשר. ר
רית אשקלון עי  י״א בטבת תשכ״ח (12 בינואר 1968) ראש.

 (חמ 860013)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנינ*

ת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197. נ  1 דיני מדי

 2 לו״ ת 2119, תשכ״ח, עמ׳ 24.

 פקודת העיריות
 חוק עזר לחדרה בדבר שחיטת עופות

, מתקינה 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו־259 לפקודת העי
ה:  מועצת עירית חדרה חוק עזר ז

 1. בחוק: עזר זה —
 ״בית שחיטה״ — מקום בו שוחטים או מורטים עופות ?

 ״בית שחיטה מוכר״ — בית שחיטה המוכר על ידי העיריה לצורך חוק עזר זה 5
1 בית, לרבות תרנגולים, ברווזים, אווזים, יונים, עופות גויניאה, תרנגולי  ״עופות״ — עופות

 הודו, פסיונים ושלוויםי,

 ״בשר עוף״ — גופת עוף או כל חלק ממנו, לרבות האברים המיועדים למאכל אדם,׳
i ״העיריה״ — עירית חדרה 

ן ה י ר י ע ה ת צ ע ו מ — ״ ה צ ע ו מ ה  ״

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
 זה, כולן או מקצתן ן

נת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.  • 1 דיני מדי

ח סעיף 14 ק י  ת

 השם

 הגדרות

 940 קובץ התקנות'2192, ז׳ באדר תשכ״ח, 7.3.1968



 איסור החזקת
ת שחיטה  בי

 איסור שחיטה

 הוצאת עופות
 שחוטים

 הוצאת עופות
ת שחיטה  מבי

 חובת רשיון
 והיתד כניסה

 מתן רשיון

ו העביר הרופא הוטרינרי ל צעיריה, לרבות אדם שאלי  ״רופא וטרינרי״' — הרופא הוטרינרי ש
ת סמכויותיו' לפי׳ חוק עזר זה׳ כולן או מקצתן ו  בכתב א

 ״רשיון״ — רשיון,שניתן על ידי מועצת העידית על פי חוק עזר זה.

א יחזיק אדם ולא ׳ינהל בית שחיטה, אלא אם הוא בית שחיטה מוכר. •  2. ל

 3. (א) לא ישחט אדם ולא ירשה לשחוט עוף, לא ימרוט עופות ולא יוציא את קרביהם
 בתחום העיריה מחוץ לבית שחיטה מוכר.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית
 ולצורך עצמו.

 4. (א) לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שחוט, אלא
 לאחר שנבדק ע״י הרופא הוטרינרי והוטבעה על העוף החותמת הרשמית של בית השחיטה,

 או שחוברה לעוף סתימת עופרת והוטבעה עליה החותמת הרשמית של בית השחיטה.

 (ב) לא יוציא אדם עוף שחוט ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה אלא אם
 נמרטו נוצות העוף והוצאו קרביו.

ת השחיטה עוף שהובא לשחיטה׳  5. לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבי
ת שחיטה, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב מאת  באותו בי

 הרופא הוטרינרי. /

 6. (א) לא ישחט אדם עוף ולא יגרום ולא יתיר שיישחט, ולא ינקה עוף שחוט, לא
 ימרוט נוצותיו ולא יוציא את קרביו בבית שחיטה, אלא לפי רשיון.

ת שחיטה אלא לפי ׳היתר בכתב מאת ראש העיריה.  (ב) לא ייכנס אדם לבי

) לא יחולו על — ב ) ן  (ג) הוראות סעיף קט
נה או עובד העיריה, הנכנס לבית שחיטה לשם בד המדי  (1) הרב; המקומי, עו

 מילוי תפקידו?

 (2) חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה, הנכנס לבית שחיטה
 בתוקף תפקידו*

 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה ן
. (א)  (4) כל אדם אחר שניתן לו רשיון לפי סעיף קטן

 7. (א). המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, ליתן או לחדש רשיון, וכן לסרב ליתן
 או לחדש רשיון, לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף 6.

! הרשיון יהיה בתוקף החל מתאריך זה. יתן  (ב) בגוף הרשיון יצויין התאריך שבו נ

 (ג) בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש לעיךיה בכתב.

 (ד) בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעת תקפו.

 (ה< המבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו, שאחד מהם יודבק ברשיון.

 (0 תקפו של רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.

 (ז) בעד כל רשיון ישלס המבקש לעיריה אגרה של שלוש לירות.

דה מאת הרופא  (ח) לא יינתן רשיון לאדם אלא אם מלאו לו 16 שנה והמציא תעו
 הראשי של הלשכה המחוזית של משרד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקת.
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 8. (א) המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע, אם בעל הרשיון —

 (1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשות לפי חוק עזר זה 5

ע בעד הרופא הוטרינרי או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית שחיטה  (2) מנ
 או בסביבתו או הפריע לו במילוי תפקידו כאמור ?

יתנה על פי חוק עזר זה,  (3) הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי שנ
יתנה על ידיו, הנוגעת להנהלה תקינה של בית שחיטה  או כל הוראה אחרת שנ

 ולסדר הטוב בו?

 (4) נמצא סובל ממחלה מידבקת ן

 (5) גרם נזק במזיד לבית שחיטה או לציודו ן

 (6) גרם להפרעות הסדר בבית שחיטה.

 (ב) הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על 14 יום מחמת
.  אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן(א)

ונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן (א) רשאי לערער על כך בפני  (ג) אדם שרשי
ל ידיו לכך, והחלטתו תהיה סופית. ה ע  שר הפנים או בפני אדם שנתמנ

 (ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של
 בעל רשיון לפי סעיף 19.

 9. אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו ילבש, לפי דרישת הרופא הוטרינרי,
 מעטה נקי, העומד בפני מים, לפי דוגמה שאושרה ע״י הרופא הוטרינרי, או נעלי גומי,
 , או גם מעטה וגם נעלי גומי, וינקה את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, בזמן ובאופן שיקבע

; לא יצא אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי. נרי  הרופא הוטרי

 ביטול רשיו!

 מעטו! קבוע של
 הנכנסים לב י ה

 שחיטה

 10. עופות שנלקחו לבית שחיטה לשם שחיטה רשאי ה1ופא הוטרינרי לבדקם, בין לפני
 הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר מכן, ואם ראה שהם חולים, רשאי הוא לאסור על שחיטתם
ת השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה; לו הוצאות סילוקם של העופות ד מבי  ולצוות לסלקם מי
 או הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם, על שניהם יחד ועל

 כל אחד מהם לחוד.

 בדיקת עופות
 חיים

 11. הרופא הוטרינרי רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית שחיטה, ואם מצא בו חבורה
 או מחלה או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי למאכל, רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד

 וייעשה בו כפי שיורה,

 בדיקת עופות
 שחוטים

 12. לא ישולמו פיצרים בעד עוף שהרופא הוטרינרי נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים
 10 ו־11.

 פיצויים

 13. החלטת הרופא הוטרינרי לפי סעיפים 10 או 11 היא סופית.

ת שחיטה יודיע לרופא הוטרינרי, אם יידרש לכך, את מקום מוצאו  14. המביא עוף לבי
 של העוף.

 החלטת הרופא
ת י פ ו  ; ס

 מוצאו של העוף
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גלהש? י  15. ־(א< יעוף שחוט או,בשר עוף לא יובל מבית השחיטה אלא במיכלים של מתכת הו
א עופות שחוטים פ ן ף ; י ז ך ל י ר ע ש ן א י ה ש ס כ פ מ ך ע ן ז ל א כ י ל מ כ י ב ם א י א ת י מ ן ם י ם כ ה ע ך י ל ח מ , 

 הוטרינרי.

 (ב) לא ישתמש אדם להובלת עופות, שחוטים או בשר עוף מבית שחיטה אלא בכלי
 רכב שאושרו בכתב על ידי הרופא הוטרינרי כמתאימים לכך.

 16. לא יחזיק אדם ולא ימכור, ולא יגרום ולא יתיר שיחזיקו וימכרו, עופות שחוטים או החוהתוטבירת
 , ,. , עופות שחוטים

 בשר עוף או אברים הראויים למאכל, אלא אם העופות נשחטו בבית שחיטה׳ מוכר והוטבעה
 עליהם החותמת הרשמית, של בית השחיטה או שחוברה לעוף סתימת עופרת והוטבעה

 עליה החותמת, הרשמית של בית השחיטה.

 17. הימים והשעות של שחיטת עופות בבית שחיטה מוכר ייקבעו על ידי ראש העיריה. שעת שחיטת
 עופות

 18. המביא עוף לבית שחיטה ישלם לעיריה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגרה אגרת שירותים
 בשיעור הנקוב בה, אפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 11.

 19. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות. ענשיס

 20. חוק עזר לחדרה (שחיטת עופות), תש״ך—1960 2 — בטל. ביטול

 21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחדרה (שחיטת עופות), תשכ״ח—19:68״. השם

 תופפת

 (סעיף 18)

 שיעור האגרה לראש באגורות

 שירותים לטעט טדיטה

 יוגה 2
 פרגית או תרנגול 6

 ברבור או ברווז 10
 אווז או תרנגול הודו 15

י ל ז ר  נתאשר. ד ב ב
 כ״ה בטבת תשכ״ח (26 בינואר 1968) ראש עירית חדרה

 (חט 874214)

ג י ט פ ה ר ח ו ר  ז
 שר הדתות

 ממלא מקום שר הפנים

 רדת 1030, תש״ר, עט׳ 1505.
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 פקודת המועצות המקומיות
 פקודת הרשויות המקומיות(מם עסקים), 1945

 חוק עזר לעמק־לוד בדבר מס עסקים

, וסעיף 3 לפקודת 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקו
: ה , מתקינה המועצה האזורית עמק־לוד חוק עזר ז  הרשויות המקומיות, (מס עסקים), 1945 2

 1. במקום התוספת לחוק עזר לעמק־לוד (מם עסקים מקומי), תשי״ח—1957 3 (להלז —
א: בו  חוק העזר העיקרי), י

 החלפת
 התוספת

 ״תופפת

 שיעורי המם לשנה

ר המלאכה או העסק המס בלירות תיאור המלאכה או העסק המס בלירות  תיאו

 מכונית משא 50
 מסגריה 100
 מסעדה 20
 נגריה 50
 פחחיה 25
 צרכניה 80

 קבלן או קבלן משנה׳ בין לפי חוזה ובין באופן
 אחר, לסלילת כבישים, להספקת חמרים לסלי
ת כבישים, לעבודות בגין, צבעות, קידוח,  ל
 עפר, סיוד, טיוח, הקמת שלדי בטון, אינסטל
 ציה סניטרית או חשמלית, חריש, עבודות
 ציבוריות, נגרות, מסגרות, זגגות, הכשרת
חת קווי מים, וכל עבודות כיוצא  קרקע, הנ

 באלה, שהיקפם לשנה בלירות הוא —
 עד 5,000 , 50
 למעלה מ־5,000 עד 10,000 75

 למעלה מ־10,000 עד 20,000 150
 למעלה מ־20,000 עד 30,000 300
 למעלה מ־30,000 עד 40,000 400
 למעלה מ־40,000 עד 60,000 600
 למעלה מ־60,000 עד 80,000 800

 למעלה מ־80,000 עד 100,000 1000
 למעלה מ־100,000 לכל 10,000 נוספות או

ת 100 פ ס ו  חלק מהן — ת
רת גזוז וסיגריות —  קיוסק למכי

 ללא רשיון למכירת משקאות משכרים 20
 עם רשיון למכירת משקאות משכרים 40

 שירות אוטובוסים ציבורי, לפי ישובים —
 עד 2 250
 3 ומעלה 500

 תחנת דלק 500״.

 החסנה של גז לבישול או מפעל לייצור, להחסנה
י גז ר מכשי  ולהרכבה של,

ר הלקו* פ ס  אספקת גז לבישול, לחימום, לפי מ
 חות — ובלבד שכאשר הגז מסופק למטבח

 משותף ייחשבו כל 5 נפשות כלקוח אחד —
 עד אלף לקוחות, לכל מאה לקוחות או

 חלק מהם
 למעלה מאלף לקוחות, לכל 200 לקוחות

 נוספים או חלק מהם
ת חשמל ק פ ס  א

 אספקת מים
 בית אריזה עם מחסני קירור

 בית חרושת —
 לחמריס כימיים
 לייצור סודרים

 למזרונים
 לעיבוד ואריזה של אווזים

ורות ברזל נ לצי . 

 לרהיטים

 חגות —
 לירקות
 למכולת

 טרקטורים, לכל טרקטור
 מאפיה, לבל תנור

 מגרסה

3000 

30 

30 
750 

1000 
1000 

500 
100 
100 
400 

1500 
250 

20 
50 
20 
60 
80 

50 
250 
25 

1000 

 מחסן
 לאספקה ללול, לרפת, לדיר ולבעלי־חיים

 אחרים
 לחמרי בנין׳ והשקאה

 לנפט
 לציוד חקלאי

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ  1 דיני מדי

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמ׳ 115 ; ם״ח 485, תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 747, תש י ״ח, עמ׳ 218 ; ק״ת 1488, תשכ״ג, עמ׳ 2094.
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 הודאות
 טעבר

 השם

 הגדרות

 חובת רשיון
 ולוחית״מספר

 בקשת רשיון
 ותקפו

 אגרה

ב לטתן רו  סי
 רשיוז וביטולו

3. י * לודאות םעייף' 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלוט המם לשנת 1967/68 והוא  י

 ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות ן אולם בל םכום ששולם לפי חוק העזר
 העיקרי על חשבון המס לשנת 1967/68, ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.
ד(מם עסקים מקומי)(תיקון), תשכ״ח—1968״.  4. לחוק, עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־לו

ץ י ב ו ד י ו ד ד ו  ד
ד ךלו  ראש המועצה האזורית עמי

 נתאשר.
 כ׳ בשבט תשכ״ח (19 בפברואר 1968)

 (חט 84651)

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
 חוק לעזר שער־הנגב בדבר פיקוח על כלבים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, ד23 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה
ה: גב חוק עזר ז  האזורית שער־חנ

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

יתנה לבעל כלב על ידי המועצה;  ״לוחית־מספר״ — לוחית־מספר ממתכת, שנ
 ״רשיון״ — רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה ו

ב ן ג  . ״המועצה״ — המועצה האזורית שער־הנ
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה על ידי ראש המועצה.

 2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אלא אם ניתן עליו רשיון מאת ראש
 המועצה ועל צווארו לוחית־מספר.

ית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה  (ב) אדם השוהה זמנ
 המחזיק כלב לפיקוח זמני, לא יהיו חייבים׳ ברשיון ובלותית־מםפר, ובלבד שתקופת ההחזקה

 לא יתעלה על חמישה עשר יום.
 3. (א) אדם הרוצה ברשיון יגיש למועצה בקשה על כך! אישר ראש המועצה את

 בקשתה יתן לו, לאחד תשלום האגרה שנקבעה בסעיף 4, רשיון ולוחית־מספר.
נהל פנקס שיירשמו בו פרטים מלאים על כל כלב שניתן עליו  (ב) ראש המועצה י

ת הפרטים האמורים לפי דרישתו.  רשיון, וכל בעל כלב ימציא לראש המועצה א
 (ג) רשיון שניתן לפי חוק עזר זה, יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

 4. (א) ראש המועצה יגבה אגרה של 2 לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 50 אגורות
ל לוחית־מםפר.  בעד כ

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

תן רשיון או לבטל רשיון שניתן, במקרים אלה:  5. (א) ראש המועצה רשאי לסרב לי
 (1) הכלב הוא בעל מזג פראי ן

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור?
ע לשכנים ן  (3) הכלב מקים רעש שהוא מפג

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עט׳ 256. נ י טדי נ  די
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 (4) בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת על עבירה לפי סעיף 386 לפקודת
כלב בתנאים המסכנים את בריאות קת. , או על החז  החוק הפלילי, 1936 2

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

.  תשט״ז—1955 3
 (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
ת הכלב למאורות כפי שהורתה המועצה.  ארבעה ימים א

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

.  לפי סעיף 5 לפקודת הכלבת, 1934 4
 (ג< היה הסירוב למתן הרשיון או ביטולו על יסוד המקרים שבסעיף 5(א)(3), (4)
 או(5) ובעל הכלב הודיע למועצה תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן מסירת הכלב למאורות
 על •כוונתו להגיש לבית משפט מוסמך בקשה נגד השמדת הכלב, לא יושמד הכלב, אלא אם

 בית המשפט יחליט על כך.

 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־מםפר או המוחזק שלא בהתאם
 לסעיף 7, יתפסהו שוטר או פקיד המועצה וימסרהו למאורות כפי שהורתה המועצה, ואם•

 אי־אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.
(א) לא יושמד אלא  (ב) כלב שנמסר למאורות כפי שהורתה המועצה לפי סעיף קטן
 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
 שהמציא עליו רשיון תוך תקופת החזקתו במאורות. !,

 9. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס מאה לירות,׳ ואם י היתד. העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף לירה 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 לשער הנגב (פיקוח על כלבים), תשכ״ח—1968״.

ץ י ל ה מ י ר  נתאשר. א
 י׳־׳א בטבת תשכ״ח (12 בינואר 1968) ראש המועצה האזורית שער-הנגב
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