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 חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש״ט—1949
ה ה ו ב ה ג ל כ ש ה ת ל ו ד ס ו מ ת ב י ע ו צ ק ת מ ו מ ל ת ש ה ם ל כי ת לנ ו ל ק ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 28 ו־29 לחוק מנכים (תגמולים ושיקום), תש״ט—
, אני מתקין תקנות אלה:  1949 ג

1 1. בתקנה 13 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תקנות להשתלמות מקצועית במוסדות  תיקו! תקני׳ 3
 להשכלה גבוהה), תשט״ו—1955 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנת משנה (ב), בפסקה
 (3), במקום נקודה־פסיק יבוא פסיק ואחריו יווסף ״ובלבד שתשלום זה לא יעלה על תשלום

 שהיה מקבל אותו נכה לו היתד. דרגת נכותו 100%״.

: ו ת 2. במקום תקנה 16 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז פ 5 ח ! ד  י

 תקנה 16 , ־ , , ,
ה בתום שגה מסיום נ נ  ״פרעו! המילייה 16. (א) המילווה לפי תקנות אלה ייפרע על ידי ח
ת מימון שיקומו בשיעורים חדשיים שווים תוך ׳תקופה שהיא ב־50% יותר י י י ר ה  ו

 ארוכה מתקופת המימון.
 (ב) מפגר נכה בפרעון המילווה במועדים שנקבעו ל9י תקנות
 אלה, רשאי מנהל לשכה להורות כי הנכה ישלם ריבית כדין בעד סכום

 המילווד, שבפיגור.
די החלטת מנהל הלשכה  (ג) נכה הרואה את עצמו מקופח על י
י מנהל המחלקה תוך  לפי תקנת משנה (ג), רשאי לערער עליה בפנ
 ארבעה עשר יום מהיום שבו נמסרה לו הודעה על ההחלטה והחלטתו

 של המנהל היא סופית.״
1 3. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, בפסקה(4), במקום ״16 (ג)״ יבוא ״16 (ב)״.  תיקו! ,תקנה 8

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תקנות להשתלמות מקצועית
 . במוסדות להשכלה גבוהה)(תיקון), תשי״ט—1959״.

ן ו י ר ו ג ־ ן ב ד ו  כ״ב באדר ב׳ תשי״ט(1 באפריל 1959) ד
 >חמ 731005) שר הבטחון

 1 ם״ח 25, תש״ט, עט׳ 8?2.

 2 ק״ת 500, תשט״ו, עט׳ 600.

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
ה ד ו ב ע ה ב ע י ג י פ נ פ ח מ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 24, 38 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

י פגיעה בעבודה), תשי״ד—21954  תיקנו תקנה 7 . 1. בתקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ
 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״לשם קביעת סעיף הסיכון שלפיו משתלמים דמי

 הביטוח״ יבוא ״לשמ סיווג המפעל על ידי המוסד״.

 < תיסח תהנה 8 2. בתקנה 8 לתקנות העיקריות —
 (1) לאחר ״מת״ יווסף ״אדם שהיה״!

 (2) במקום ״ארבעה ימים לפחות״ יבוא ״שלושה ימים לפחות״•

 1 מ״ח 137, תשי״ד, ע&׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי״ד, עט׳ 650.

 1248 קובץ התקנות 899, ח׳ בנים! תשי״מ, 16.4.1959



 הוטפת•
 תקנה 13א

 הוספת
 תקנה 23א

 החלפת
 תקנה 24

 תיקח התוספת
 הראשונה

 ״דו״ח
 של מעביד

: ו י תקנה 13 לתקנות העיקריות תיווסף תקנה ז ד ח * 
נתמלאו בו התנאים ד שאושר לכך על ידי שר העבודה ו  13א. מעבי
 המפורטים בסעיף 33 (ב) לחוק, ידווח למוסד ב־15 לכל חודש על אותן
 פגיעות בעבודה במפעלו שבעדן הסתיים תשלום תמורת דמי־פגיעה.
ה יפורטו ימי ההיעדרות מהעבודה כתוצאה מהפגיעות בעבודה ד ד  ב

 והשכר ששימש יסוד לחישוב תמורת דמי־הפגיעה.״

.3 

 ״הודעה
 על שינויים

: ו  אחרי תקנה 23 לתקנות העיקריות תיווסף תקנה ז
, (א) מי שמשתלמת לו גימלה חייב למסור למוסד הודעה בכתב  23א.

. ל . אחר העלול להשפיע ע י ו נ  בציון מעונו, מספד הזיהוי שלו ובל שי
 זכותו לגימלה או על שיעודה ובמקרה תשלום קיצבת תלויים — גם על

.  כל שינוי במצב המשפחתי
נוי כאמור.״  ־ (ב) ההודעה תימסר תוך שלושים יום מתאריך השי

.4 

 ״גימלה
 שבספק

: ו  במקום תקנה 24 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז
 24. הטיל המוסד ספק בכך אם קיימים התנאים למתן גימלה או להמשך
 מתן הגימלה, כולה או מקצתה, רשאי הוא לדרוש מאדם התובע.תשלום
 גימלה פרטים ודאיות בקשר למתן הגימלה ולהשהות מתן הגימלה עד
 לבירור הספק אך לא יותר מתשעים יום לאחר שהתעורר הספק. הודעה

 על ההשהיה ועל נסיבותיה תימסר לתובע גימלה.״

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות —
ה:  (1) בקבוצה 21—22, אחרי סעיף סיכון 224, יווסף סעיף סיכון ז

 ״225 — מריטת. נוצות כעסק נפרד תוך שימוש במכונות מונעות
י 1,3!  בכוח מיכנ

 ללא שימוש במכונות 6ונעות בכוח מיכני 0,75״!
 בקבוצה 24, אחדל סעיף סיכון 241, יווספו סעיפי סיכון אלה:

 ״242 — יבוא ועיבוד שערות סוס 1,0(
 243 — עיבוד סיבי עשב ים 1,0״ >

 בקבוצה 37 —
 (א) בסעיף סיכון 371, במקום ״2,5״ יבוא ״2,0״ !
ה:  (ב) אחדי סעיף סיכון 372 יווםף סעיף סיכון ז

 ״373 — מפעל העוסק בבדיקה או בהרצה של מנועים ומכוניות
 או בחלקיהם 1,6״!

 בקבוצה 39 —
 (א) בסעיף סיכון 393, במקום ״1,3״ יבוא ״1,0״ ! 8

ה:  (ב) אחרי סעיף סיכון 397 יווסף סעיף סיכון ז
יתי וייצור זבל.  ״398 — מיון פסולת האשפה, ניצולה התעשי

 אורגני מאשפה 1,6״'!

: ה  בקבוצה 61, אחרי סעיף סיכון 616, יווםף סעיף סיכון ז
 ״617 — איטליז למכירת בשד עוף בלבד, לרבות חנות למכירת .

 דגים ובשר עוף > 1,0״ !
 בקבוצה 83, בסעיף סיכון 830, במקום ״0,75״ יבוא ״0,5״ !
 בקבוצה 84, בסעיף סיכון 842, במקום ״1,0״ יבוא ״0,75״.
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. ( ! ^ ל י ר פ א (1 ב  ^חי5ה . ר 7. תחילתה של תקנה 6 לתקנות אלה היא ביום כ״ט באדר ב׳ תשי״ז:

,( ן ח מפני פגיעה בעבודה)(תיקו טו בי ) מי י 8. לתקנות אלה ייקדא ״תקנות הביטוח הלאו  :&&•־•'•' י
 תשי״ט—1959״.

״ט(2 באפריל 1959) מ ר ד כ י נ מ י ר  כ״ג באדר ב׳ תשי
) שר העבודה ז 5 0 3 מ 4 ח ) 

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953
 , תקנות בדבר שיקום מקצועי

י  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 18 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 •י, אנ
 מתקין תקנות אלה:

ות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), תשט״ז—21956 (להלן — ל,נה4 1. בתקנה 4 לתקנ  מיקזןת
 התקנות העיקריות), במקום ״תוך שלוש שנים מהתאריך כאמור״ יבוא ״אחדי התאריך

 באמור״.

: ו ת 2. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות תבוא תקנה ז פ 5  ירי״
 תקנה ׳! , , ,

 ״תאומים 9. (א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולם —
 מפגע (1) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת
 הנכות שהיתר, משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתד! 1100%
 אם אין משתלמת קיצבת נכות, ישולם לו סכום השווה לקיצ־
 בה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100%
 (להלן — דמי שיקום). ישנה לנפגע הכנסה ממשלח־ידו
 בתקופת מתן השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים
 לב למצבו הסוציאלי של המשתקם, להפחית דמי השיקום*
 במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לאי תעלה על ההנר

 נסה כאמור!
 (2) הוצאות כלכלה, לינה ונסיעה שנגרמו לו בקשר לשיקום
4 לתקנות 4  במקצועו בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנות 43 1
(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט״ז— מי  הביטוח האלו

.31956 
 (ב) ניתן השיקום המקצועי במקום בו ניתנים אכסון וכלכלה ואין
 לנפגע אלא תלוי אחד כמשמעותו בסעיף 22 (ב) לחוק, יופחת תשלום דמי
י  השיקום ב־25%! ואם אין לנפגע באמור תלויים — יופחוו תשלום דמ

 השיקום ב־50%.״

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי) (תיקון), תשי״ט— w n 3 י 
 1959״.

ר י מ ד ב י נ ״ט(2 באפריל 1959) מ ר  כ״ג באדר ב׳ תשי
 (חט 750303) שר העבודה .

ש י״ד, עט׳ 6•. ת S T n , 1 ״ 0 1 

' : : 2 ס״ת 613, תשט״!, עט׳ 890. ־  ד
3 ק״ת 612, תשט״!, עט׳ 864.

 יי;־•'?־ 

j ׳•׳ •י׳ .׳ י י A י. ~ י 

 i 1250 קובץ התקנות 809, ח׳ בנ|יסז תשי״מ, 16.4.1959



 פקודת הדיג, 1937
 תקנות בדבר היתר שימוש ברשת לאמפארח .

ד) לפקודת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 י, והסעיפים 14 (א) ד2(
ן תקנות אלה: , אני מתקי  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—21948

, בתקנת משנה (2), בסופה, יווםף ״תקנה זו לא תחול  1. בתקנה 4 לתקנות הדיג, 1937 3
 על דיג במים מתוקים״.

ן מם׳ 2), תשי״ט—1959״. קו ג(תי  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדי

 י?ט באדר ב׳ תשי״ט(29 במרס 1959) ק ד י ש ל ו ז
< • שר החקלאות ז 3 8 ז ° * ח ) 

 •;: * עייר 1937, תום׳ 1 מס׳ 667, עמי 137.
 י־ עייר וזע״ח, תוכי א׳ מס׳ 2, עם׳ 1.

 3 ע״ר 1937, תום׳ 2 מס׳ 669, עמי 86; >ן״ת 844, תש י״ט, עמ׳ 312.

 פקודת מם הכנםה, 1947
ות בדבר פטור. והנחות ממם על הכנסות של תושבי אילת  תקנ

, והסעיפים 14 (א)  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ב ו־82 לפקודת מס הכנסה, 1947 ג
עדת הכספים של הכנסת, , ובאישור ו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

ן תקנות אלה:  אני מתקי

ל הכנסות של תושבי אילת), ע ס מ מ  1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור והנחות :
, במקום ״ו־1958״ יבוא ״1958 ו־1959״.  תשט״ז—1956 3

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסות של תושבי
 אילת)(תיקון), תשי״ט—1959״.

ל ו כ ש י א ו ל 1959) ל י ר פ א ב 8 ) ט ״ י ש ת ׳ ב ר ד א ב ט ״  כ
 >ווט 723110) שד האוצר

 1 ע״ ד 1947, תוס׳ 1 מם׳ 1568, עמ׳ 77 ; ם״ח 178, תשט״ו, עמי 58.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם: 2, עמי 1.

 v 3 ס״ת 590, תשט״ז, עמ׳ 576 ; ק״ת 793, תש י״ח, עמ׳ 1183.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי־אדמה, תשי״ט—1959

 ־ תקנות בדבר מינוי נציגי הממשלה

 בתוקף סמכותנו לפי הסעיפים 6,5 ר29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי״
, אנו מתקינים תקנות אלה:  אדמה, תשי״ט—1959 ג

 1. מספד חברי המועצה יהיה עשרים וארבעה.

וו 277, תשי״מ, עמי 76. ׳ ם׳  •••:־־• 1

 שובץ מתקנות 809, ח׳ בניסז ח?)י״ט, 16.4.1950



 2. השדים ימנו ששה נציגי הממשלה למועצה, מהם •שלושה מתוך עובדי׳ משרד החקלאות,:
 שנים מתוך עובדי משדד המסחר והתעשיה, אחד מתוך עובדי משרד האוצר.

 .3. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי ז^דמה (מינוי נציגי
 הממשלה), תשי״ט—1959״.

ל ו כ י א ש ו  ל
 שר האוצר

 המסחר והתעשיה

ט ש י ״  ת

 דותים, תשי״ח-

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ה ס ד פ ע ו מ ל ה ח בחו ו ק י י פ נ ם ב י כ ר צ מ ת ל ו י ו נ ת ח ר י ג ר ס ב ד ו ב  צ

ל ו כ  ש
 האוצר

 המסחר והתעשיה

ר י//  מי

,38 ,36 ,23 ¿11!, 
 1237 ז 14 בגוש
,48 ,47 ,46 ,45 
,43 ,42 ,41 ,40 ,: 
 ו־38 בגוש 1966
 ,מתרוכה״ לפי
 מיום 30 בדצמבר
 6 ביולי 1940,

 ד׳ בניסן תשי״ט(12 באפריל 1959)
 (חמ 74140)

ז ו ש ל י ד  ק
 שד החקלאות

 ממלא מקום שר

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים וש
, אני מצווה לאמור:  1957 ג

 1. בצו זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בצו הפיקוח על המזונות (סגירת חנויות
 למצרכים בני פיקוח), תשט״ו—21954

 2. על אף האמור בסעיף 2 (א)(1) לצו הפיקוח על המזונות (סגירת חנויות למצרכים
 בני פיקוח), תשט״ו—1954, לא יסגור בעל חנות את חנותו ולא יניח לאחר לסגרה בימים

 י״ח וי״ט בניסן תשי״ט(26 ר27 באפריל 1959) בשעות בין 7 לבין 13.30.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סגירת חנויות למצרכים בני
 פיקוח)(הוראת שעה), תשי״ט—1959״.

י א ו  ל
 שד

 ממלא מקום שר

״ט(8 באפריל 1959)  כ״ט באדר ב׳ תשי
 (וומ 740111)

 ם׳׳ח 240, תשי״ח, עמי 24.

 ק״ת 478, תשט״ו, עמ׳ 38.

(1947• 

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״
•1922 , ישראל ה על ארץ־ צ ע ו מ ב ־ ך ל מ ה ־ י ר ב  (לפי ד

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 159137 מטר מרובע הידוע כחלקות
 41,39 ד42 בגוש 374 ! 29,22,15 ו־32 בגוש 390 ! 4 בגוש 1138 ! 21

 1242 ; 26, 28 ו־29 בגוש 1933 ! 25, 27,26, 28 ו־29 בגוש 1934 ! 43,
 !49, 50 ר51 בגוש 1935 ! 25,24, 27,26, 28 ר29 בגוש 1936 ! 37, 38,
 44, 45, 46 ד47 בגוש 1937 ! 24 ד25 בגוש 1938 ! 15 בגוש 1939 ! 18,
 ו־10 בגוש 1967, והרשום בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו

 שטרות מס׳ 131 מיום 5 בספטמבר 1933, 67 מיום 19 בפברואר 1934, 1572
 1940, 335 מיום 25 בפברואר 1941, 341 מיום 29 בפברואר 1941, 558 מיום

 בגוש
44 
• 9 

33 
 כסוג

 מינוי נציגי ;
 הממשקח •

 השם

 פרשנות

 הוראת שעה

 השפ

C4.1950.11252 קוביז התקנות 899, ח׳ בני , םז תשי׳׳ט 



 2584 מיום 1 בנובמבר י 1944, 2582 מיום 1 בנובמבר 1944, 2583 מיום 1 בנובמבר 1944,
 2585 מיום 1 בנובמבר 1944, 559 מיום 6 ביולי 1940, 33 מיום 30 בינואר 1940, 2576 מיום
 1 בנובמבר 1944 ר572*2 מיום 1 בנובמבר 1944, כסדרם, מהווה דרך ציבורית (להלן —

 הדרך הקיימת) ן

 והואיל ובתבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ עג/156—ת.ב.ע.מ. ברנע״, שהודעה
 בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 479, תשט״ז, עמ׳ 1011, נקבע

ימת;  שיש לחסום את הדרך הקי
 והואיל ונוכחתי לדעת בי הפיכונ הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
 לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכויות או טובות
ני ו זכויות או טובות הנאה שהן בעי ינתנ  ההנאה שהיו נהנים מהן לפנים בדרך הקיימת, י

 שוות להן בטיבן במידה מקבלת על הדעת!
ה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ג לדבדי־המלך־במועצה על ארץ־ ו מצו . י  לפיכך, אנ
 ישראל, 1922—1947 והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948, כי הדרך הקיימת בשטח של 159137 מטר מרובע, תיהפך לסוג ״מירי״ ותירשם

 בהתאם לכך בלשבת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו.

״ט(6 במרס 1959) פ נ ח ס ר ו ז ן  כ״ז באדר ב׳ תשי
מ m0(70 שד המשפטים ח ) 

 1 חוקי א״י, כרו גי, עמ׳ 2738; ע״ר 1939, תום׳ 2 מס׳ 898, עט׳ 381.

 2 ע״ר תש״ת, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 מרור לשלטון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

ת םולם־צור י ר ו ז א ה ה צ ע ו מ ר ה ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות.המקומיות, 1941 והסעיפים 14 (א)
ד: , אני מצווה לאמו  ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, בפרט (מ)  1. בתוספת לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958 3
 בישוב צה״ל יימחק הגוש 18617 המפורט לצדו בטור ב׳.

 !2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (םולם־צור, תיקון),
 תשי״ט—1959״.

ה ד ו ה י ל ב ר ־ א ר ש ״ט(7 בינואר 1959) י  ב״ז בטבת תשי
 >חמ 8001) שד הפנים

 1 ע״ ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמי 119.

 2 עייר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 ; >3. ק״ת 797, תשי״ח, עמ׳ 1256. ץ

 קובץ התקנות 899, ח׳ בניסן תשי״ט, 16.4.1959



 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לנצרת בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 11934 מתקינה מועצת עירית
 נצרת חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״עיריה״ — עירית נצרת!

ד לו סמכויותיו לפי חוק עזר זה,  ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העבי
!  כולן או מקצתן

 ״בית עסק״ — לרבות קיוסק, חנות, בית מלאכה או כל מקום אחר ש|בו מתנהל מסחר,
 למעט בית אוכל, בית־מרקחת, בית מלון או בית אירוח!

 ״בית אוכל״ — לרבות בית קפה, מחלבה, חנות למכירת גלידה או מוצ|־י חלב וכל מקום
ת ת  שבו מוכרים או מגישים אוכל או משקה לשם צריכה בו במקום ושעליו ניתן או יש ל
, אך למעט בית מלון או בית;אירוח! 2 (  רשיון לפי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן
 ״בעל״ — לרבות האדם שעל שמו ניתן הרשיון לבית עסק או לבית אוכל וכולל את המנהל:

 ״קיץ״ — התקופה שבין 1 באפריל ועד 30 בספטמבר!
 ״חורף״ — התקופה שבין 1 באוקטובר עד 31 במרס!

 ״חג״ — יום מנוחה כאמור בפסקה (1) להודעה על קביעת ימי מנוחה ^ישאינם יהודים ^!
 ״פתוח״ — פתוח למטרת מכירה, קניה, למתן שירותים או לעבודה.

 2. לא יפתח אדם בית עסק, למעט משרד הובלה, משרד נסיעה, או] תחנת דלק ביום
 ראשון של השבוע שאינו חל בערב חג.

 3. לא יפתח אדם בימים שאינם יום ראשון של השבוע —
 (1) מכולת, חנות ירקות או אטליז, חייטות, סנדלדיה, ביר| מסחר לתבואות,
ות לתיקון ומכירת רדיו ומכשירים חשמליים,  טחנה, מוסך לתיקון מכוניות, חנ
ן 19.00  חנות למכירת ספרים ומכשירי כתיבה ובית מלאכה בחורף בשעות שבי

 ובין 6.00, בקיץ בשעות שבין 20.00 ובין 5.00 !
 (2) חנות צורף, מסגריה, נגריה, פחחיה, חנות למסחר בדיב|, גלנטריה, נעלים

 או כלי בית בשעות שבין 19.00 ובין 6.00 !
 (3< מספרה, צלמניה בשעות שבין 21.00 ובין 6.00.

 ת ח ק ר  4. (א) לא יפתח אדם בית מ
 (!} ביום הראשון של השבוע!

 (2) בימים אחרים —
 (א) בחורף בשעות שבין 20.00 ובין 8.00 !

ם בקיץ בשעות שבין 21.00 ובין 8.00. ) 
 (ב) הוראות סעיף קטן >א) לא יחולו על בעל בית־מרקחת הפותו) את בית מרקחתו

 לפי תורנות שתיקבע על ידי ראש העיריה.

 5. הוראות הסעיפים 2, ו־4(א)(1) לא יחולו על בית עסק או בית מרקחת שבעליהם
 אינם נוצרים הסוגרים אותם בימי מנוחתם של בני עדתם.

 1 עייר 1034, תום׳ 1 מס׳ 414, ע«׳ 1.

 2 חוקי א״י, ברר בי, פרק קמ״נ, עמ׳ 1427.

 3 י׳׳פ 356, תשי״ד, עמ׳ 1284.

 הגדרות

 סגירת בתי
 עסק ביופ

 > ראשון

 םנירת בתי
 :-עסק בימים

 אחדיפ

 סגירת בתי
 מרקחת

 ח5ות

 1254 קובי! התקנות 899, ח׳ בגיס! תש י״ט, 16.4.1959



. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 50 לירות, ובמקרה של 6 
 עבירה נמשכת קנס נוסף 2 לירות לכל יום בו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו הודעה

 בכתב מאת ראש העיריה, או אחרי הרשעתו בדין.

 7. חוק עזר לנצרת (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי״ז—1957 4 — בטל.

 8. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (פתיחת עסקים וסגירתם), תשיי׳ט—1959״.

ה ר ו ׳ ג ר ׳ ם ג י ל ן ס י מ  נתאשד. א
 ט״ז בשבט תשיי׳ט (25 בינואר 1959) ראש עירית נצרת

 (חמ 886104)
ה ד ו י ה ל בר ־ א ר ש  י

 שר הפנים

 ק״ת 718, ת׳עי״ז, עמי 1694.

 פקודת העיריות, 1934
 פקודת התעבורה

 חוק עזר לשפרעם בדבר רשיונות לאופניים

, וסעיף 25(1)(ד) לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות,.1934 ג
, מתקינה מועצת עירית שפרעם חוק עזר זה:  התעבורה 2

 1. בחוק עזר זה —
 ״אופניים״ -״ אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני!

 ״העיריה״ — עירית שפרעם ן
 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 בולן או מקצתן!
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום העיריה ^

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי העיריה לבדיקת אופניים.

 2. (א) ׳לא ירכב אדם על אופניים בתחום העיריה אלא אם יש לו עליהם רשיון בדל
 תוקף מאת ראש העידיה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לוחית־מםפר שהוצאה על ידי ראש העיריה או על ידי רשות מקומית אחרת.

 (ב) העובד על הודאות סעיף קטן(א), דינו — קנס חמש לירות.

 3. (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש העיריה, והוא רשאי ליתן
 את הרשיון בהתחשב עם הוראות סעיף קטן(ב) או לסרב לתתו.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת
 שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויירים
 בפנס אור קדמי, ברפלקטור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחורי, בפעמון ובמעצורים

 תקינים.

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עמי 1.

 > 2 חוקי א״י, כרו בי, פרק קכ״ח, עמ׳ 1271.

 קובץ התקנות 899, ח׳ מיס! ת׳!»־י״ס, 16,4,1038



 (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן >ב) תינתן חינם.
 (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

 (ה) בעד כל רשיון תשולם לעידיה אגרה של שתי לירות, אולם אם הרשיון ניתן
 אחרי ה־30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.

 4. (א) דאש העיריה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, וכן יחליף כל לוחית־מםפר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מספר תשולם לעיריה אגדה של 500 פרוטות.

 5. חוקי עזר למועצת עירית שפרעם (מתן רשיונות לאופניים ולשלוש אופנים} 1947 י-,
 בטלים.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשפרעם (רשיונות לאופניים), תש־״ט—1959״.

ף ג׳ ב ו ר  ס
 ראש עירית שפרעם

 , מתקינה המועצה

 הדבקה, הצגה או
 או הקלטה, או

 של מקצוע או כל

 מודעות או מקום

ר י ו ב י  ג
 •נתאשר.

״ט(8 בפברואר 1959)  ל׳ בשבט תשי
 (חמ 89806)

 אני מסכים.
ל מ ר ה כ ש  מ
 שר התחבורה

ה ד ו ה ־ י ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 ע״ר 1947, תום׳ 2 מס׳ 1554, עמי 147.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 , חוק עזר לגן־יבנה בדבר מודעות ושלטים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941
ה חוק עזר זה: בנ י ך  המקומית ג

 1. בחוק עזר זה —

ת גן־יבנה*  ״המעוצה״ — המועצה המקומי

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב ז

 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס׳ דרך
 הפצה, או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור

 כיוצא באלה!

 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה!

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או

 צירוף של אלה וכולל ארגז ראווה

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק!

 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת
 אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

 ע״ר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.

 ?וחית־מספר

 ביטול

 השם

 הגדרות

 1256 קובץ התקנות 899, ח׳ ב:יסן תשי״ט, 16.4.1959



 מויעד, \&ל>!1
 טעונים רשיון

 אגרות

 תחו?ה

 שמירת מודעות

 דרכי פרסום י־
 אסורות

 מסירת פרטים

 סמכויות
 ראש המועצה

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
 להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון

 ואלא אם המודעה או השלט —
ת! או  (1) כתובים עברי

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות

 מהאותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי —

נתו ולהוסיף על תנאים כאלה!  •־• (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתי
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון. 1
 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא
 תשלום. ץ

 (0 מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה.

 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו. .׳
 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה!

!  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות 2
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

א יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלד  5. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, ל
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם, ושל בעל
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
 שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
שלא,לפי תנאי הרשיון, להסיר את המודעה או השלט. :  רשיון או

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
'השלט או הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה או  המועצה להורות על הסרת המודעה או

 ההריסה מאותו אדם.

 חוסי א״י, כרש בי, פרש קט״ז, עמי 1101.
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 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי הוא להורות
(ב< ללא מסירת דרישה בכתב. ףקטן  לפי סעי

 הטפסים ושולמה
 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שיימסרו לה

 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

 .,עבירות ומנעים 10. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 200 ל1דות» ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ת ושלטים), תשי״ט—1959״, דעו מו ה( בנ ךי . לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזד לג b s w . 1 1 : 

 הוספת ראשונה
 (סעיף 002)

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח המודעות
 אורו בס״ט רוחבבס״ט

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 תופפת שניה
 (סעיף 3 (א)) שיעור האגרה

 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה —
 (1) בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום ששי

 (ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל מודעה —.1
 (2) במקום אחר — לכל חודש או לחלק מחודש —

 לכל 50 ס״מ מרובעים משטח הבד 0.020
 2. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —

 (1) לכל שלושה ימים —
 (א) מודעה גדולה —.3
 לכל יום נוסף, תוספת של —.1
 (ב) מודעה בינונית —.2
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.750
 (ג) מודעה קטנה —.1
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.350
 (ד) מודעה זעירה 0.500
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.200

 (2) לכל טופס מודבק של —
 (א) מודעה גדולה או בינונית 0.150
 (ב) מודעה קטנה או זעירה 0.100

 ובלבד שהאגרה לפי פסקה זו לא תופחת משלוש לירות.
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 שיעור האגרה
 נ?ידות

 3. שלט — ששטחו במטרים מרובעים (ועד בכלל) — -
 עד 0.5 —.1
 למעלה מ־0.5 עד 1 —.2
 למעלה מ־1 עד 2 —.4
 למעלה מ־2 עד 3 —.6
 למעלה מ ־3 עד 4 —.8
 למעלה מי4 — לכל מטר מרובע או חלק הימנו —.3

 4. שלט שני או נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפרט 3.
י שלושה מהאגרה שנקבעה בפרט 3. פ  5. שלט בולט —

 6. ארגז ראווה — פי שלושה מהאגרה שנקבעה בפרט 3.

י א נ ב ף י ס ו  י
ה נ ב י ך  ראש המועצה המקומית ג

 ־נתאשד.
״ט(23 בינואר 1959)  י״ד בשבט תשי

 (חמ 816203)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 .:,-.־::.• חוק. עזר להרצליה בדבר ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים־ י •

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות^ 11941י, מתקינה המועצה
: ה  המקומית הרצליה חוק עזר ז

 ״נכס״ — בנין או מגרש!
 ,,בעל״ — לרבות׳ אדם המקבל, או זכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכם
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 ־.: של הנכם ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה

ם! י  : של למעלה משלוש שנ

 :״מהזיק״ — אדם המחזיק. למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר
 : בבית מלון או בפנסיון ?

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, בטון, חימר, ברזל, עץ או חומד אחר, לרבות כל יסוד,
 קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב״ בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר
 אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחד המקיפים או תוחמים או מכוונים לה
 קיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה

ה!  יחד עם המבנה כחצר או כגינה.או לצורך אחר של אותו מבנ

ח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי ט  ״שטח בנוי״ — ש
 לענין חוק עזר זה $

; י ו  ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנ

 1. בחוק עזר זה הגדרות

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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' .״המועצה״ — המועצה המקומית הרצליה! , ' .•׳ ׳ . 

 ״ראש המועצה״ — •לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
!  כולן או מקצתן

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק,עזר זה, לרבות
- אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן!

 ״כניסה״ — לרבות מדרכה או שטח מיועד למדרכה.

 דרישה לניקוי 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל מגרש לנקות את המגרש
 ומאת הבעל או המחזיק של בנין לנקות את החצר או הכניסה לבנין.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה
 יש לבצעו.

 חובה למלא 3. בעל נכס או המחזיק בו, שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2׳ חייב למלא אחריה.
 אחרי הודעה

 ניקוי 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או
 על ידי המועצה ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים׳ הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 לבצע את הניקוי ולגבות אגרת ניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו כאמור בסעיף 5.

 אגרת ניקוי 5, אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תשולם כמפורט בתוספת. האגרה בעד ניקוי
 מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי חצר או כניסה לבנין תשולם
 בשיעור של ן על ידי בעל בנין ובשיעור של § על ידי המחזיקים בו, שיחולקו בין המחזיקים
 לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות

 כמחזיק בשני חדרים.

 רשות כניסה 6. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש, חצר או כניסה
 לבנין, כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 מסירת הודעות 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
י  או נמסרה במקום מגוריו, או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבנ
 משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
ו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, - רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענ
 או הוצגה במקום בולט על הנכם בו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 ענשים 8. העובר על הוראות הסעיפים 3 או 6 (ב), דינו — קנס 500 לירות, ואם עבד על
 הוראות סעיף 3 והמועצה לא השתמשה בסמכותה לפי סעיף 4 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה, אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 השפ 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להרצליה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים),
 תשי״ט—1959״.
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 אנרת ניקוי בלירות

 תופפו[
 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם 8
 ולכל חצי דונם או חלק ממנו נוסף 7

 2. בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם 15
 ולכל דונם או חלק ממנו נוסף 10
 3. בעד ניקוי כניסה לבנין 1

י ל א כ י  נתאשר. י , ב. צ. מ
 ד׳ בשבט תשי״ט (13 בינואר 1959) ראש המועצה המקומית הרצליה

 (חט 821118)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 . חול! עזר ליבנאל בדבר שמירת הנקיון ואיסור העישון

, מתקינה המועצה  , בתוקף סמכותי! לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית יבנאל חוק עזר זה:

״ י י ד נ  1. בחוק עזר זה — ״
 ״המועצה״ — המועצה המקומית יבנאל!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה!
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצדכי עינוג >

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה!
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

 למעט בית מגורים!
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

 ״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,
 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה!

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק * •

 עזר זה.
 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים. איסייעי"*11

 3. לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים, בטנים וכיוצא באלה. איסיי מכיר״
 גרעינים

 או פיצוחמ׳
י י 5 :  4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו. איסיי ?

 . וזריקת פסולת
 5. בעל מקום ציבורי יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות מוארות, לענין חוק עזר מודעות •

 זה, שאת תכנן, מספרן, גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.
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 6. בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 ועובר על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 7. (א) המפקח דשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות.

 9. לחוק- עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליבנאל (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשי״ט—
 1959״.

ב י ץ ם ה ר ש ק ו ח נ  מ
 ראש המועצה המקומית יבנאל

 נתאשר.
 כ״ב באדר א׳ תשי״ט(2 במרס 1959)

 (חמ 831409)
ה ד ל ב ר־ יה ו א ר ש  י

 שר הפנים

 חובת התראה

 רשות פנימה

 ענשים

 השם

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר למנשה. בדבר רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם

 בתוקף.סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 מתקינה המועצה
 האזורית מנשה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
!  ״רוכל״ — כמשמעותו בפקודת המלאכות והתעשיות(הסדדתן) 2

 ״ועדת הסעד״ — ועדת הסעד שנבחרה על ידי המועצה ו
 ״עגלה״ — כל אמצעי הובלה הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעלי חייס!

 ״מפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ז
 ״המועצה״ — המועצה האזורית מנשה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב לענין חוק עזר זה!
 ״רשיון״ — רשיון שניתן לפי חוק עזר זה.

 2. . >א< לא יעסוק אדם כרוכל אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
 הרשיון.

 (ב) בעל הרשיון חייב למלא אחרי תנאי הרשיון.

 3. (א) לא ישתמש רובל בעגלה לצורך עסקו, אלא אם ניתן לו מאת ראש המועצה,
 נוסף על הרשיון לפי סעיף 2, רשיון לשימוש בעגלה.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נדרש׳
.  רשיון על פי סעיף 3 לפקודת התעבורה 3

 4. (א) הרוצה ברשיון יגיש לראש המועצה בקשה בטופס שיקבע וימציא כל מסמך
 וידיעה בקשר לרשיון לפי דרישת ראש המועצה.

 (ב) רוכל הרוצה לחדש את רשיונו, יגיש בקשה לכך חדשיים לפני פקיעתו.

 1 ע׳׳ר 1941, תום׳ 1 מט׳ 1154, עט׳ 119.

 2 חוקי א״י, כדר בי, פרק קט״נ, עט׳ 1427.

 3 חוקי א״י, ברך בי, פרק קב״ח, עט׳ 1271.

 הגדרות

 רשמו לרוכל

 רשיוז
 לשימוש בעגלה

 ־בקשו)
 לרשיון וחידושו
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 מתן רשיון
 ותנאיו

 פקיעת הרשיו׳ן

 הצגת ר׳פיון

 מספר עגלה

 אגרת רשיון

 תבניתן

•  של עג?ות י ־

 איסור ?עיסוק

 איסור תעמדו)׳;

 סילוק עגלות

 ענשים

 השפ

 5. (א) , מתן רשיון או סירוב לתתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים
 לשיקול דעתו של ראש המועצה.

 (ב) לא יינתן רשיון אלא על פי המלצת ועדת הסעד, וכשאין ועדה כזו — על פי
 המלצת לשכת הסעד המקומית.

 (ג) לא יינתן רשיון לרוכל המוכר מצרכי מזון או צעצועים לילדים, אלא לאחר
 שהמציא תעודה רפואית, המעידה שמצב בריאותו אינו מסכן את בריאות לקוחותיו.

 6. רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם,
 יותר.

 7. רוכל ישא את רשיונו עמו בשעה שהוא עוסק בעסקו׳ ויראהו למפקח או לשוטר
 בכל עת שיידרש לכך.

 8. רוכל המשתמש בעגלה יקבע על צדה האחורי של עגלתו, במקום נראה לעין, מספד
 שנקבע על ידי ראש המועצה.

 9. בעד מתן •רשיון או חידושו תשולם,למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, ואם
 ניתן רשיון לאחר 30 ביוני, תשולם לאותה שנה מחצית האגרה בלבד.

 10. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה׳ רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידי המועצה והוצגה במשרדיה.

 11. לא יעסוק רובל בעיסוקו-י
 (1) ברחוב או במקום ציבורי באופן שהתעסקותו מהווה מבשול לרבים!

 (2) בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

 12. לא יעמיד רוכל, ולא יניח להעמיד, ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן׳ מגש או
 סחורה שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 13. ־:(א) שוטר או מפקח דשאי לצוות על רובל לסלק עגלתו או דוכנו ממקום שהם
 מצויים בו אם יש בכך משוםעבירה על הוראות חוק עזר זה.

 (ב) לא סילק רוכל עגלתו או דוכנו לאחר שנצטווה על כך בהתאם לסעיף קטן(א),
 רשאי שוטר או מפקח לסלק אותה עגלה או אותו דוכן, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, למ

 קום החניה לעגלות הקרוב ביותר או לכל מקום קרוב אחר שבו התנועה לא תופרע.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס עשרים לירות,

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנשה (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם)׳ תשי״ט—
 1959״.

 י תופפת
 טיעור האגדה

 בלירות

2 
5 

 (סעיף 9)

 אגרת רשיון לפי סעיף 2
 אגרת רשיון לפי סעיף 3 (א)

ב י ד  ל. א
 ראש המועצה האזורית מנשה

 נתאשר.
 י״ב בשבט תשי״ט (21 בינואר 1959)

 (חמ 880007)
ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש  י

 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לנשר בדבר היטל לצרכיי סעד

 בתוקף סמכותה •לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית נשר חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית נשר ־,

 ״אורח״ — אדם השוהה במלון ומשלם בעד אכסון או בעד אוכל או משקה, בין שהוא לן
 במלון׳ ובין שאינו לן בו, וכן אדם המזמין אוכל או משקה בבית אוכל, וצורך אותם בו

 במקום;
 ״אכסון״ — כולל לינה או שהייה במלון או שימוש אחר בשירותים במלון!

 ״בית אוכל״ — כולל בית קפה, חדר תה, מסעדה, מזנון, בית גלידה, בית יין, וכל מקום
 שמוכרים בו אוכל או משקה לשם צריכה בו במקום, בין שהאוכל או המשקה הוכנו בו
 במקום ובין שהובאו ממקום אחר׳ לרבות מועדון לילה, מועדון קלפים, בר או קברט,

 בין שהם קשורים לבית אוכל ובין שאינם קשורים לו!
 ״בעל מוסד״ — האדם שעל שמו ניתן רשיון לגבי אותו מוסד על פי פקודת המלאכות וה
, או על פי פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935 8, וכולל כל אדם  תעשיות (הסדרתו) 2
 שלפי הפקודות האמורות היה חייב להשיג רשיון, וכן כל אדם שבפיקוחו, השגחתו או

 הנהלתו מתנהל אותו מוסד וכל קופאי או מלצר העובד בו?
 ״דרגה״ — הדרגה שנקבעה על פי צו ההגנה (בתי מלון), תשי״ד—1953 וכשלא נקבעה

 כאמור — הדרגה שתיקבע על ידי המועצה לצרכי חוק עזר זה!
 ״היטל״ — התשלום לצרכי סעד המוטל לפי חוק עזר זה 5

 ״חשבון״ — החשבון שניתן לאורח על ידי בעל מוסד!
 ״מוסד״ — בית אוכל או מלון!

 ״מלוז״ — כולל פנסיון׳ אכסניה׳ בית אשפוז, בית הבראה, פונדק, בית אורחים או כל מוסד
 כיוצא באלה!

 ״מפקח״ — אדם שהורשה בכתב על ידי ראש המועצה לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה 1
 ,׳ראש המועצה״ — לרבות כל אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

 עזר זה.

 2. אורח במוסד ישלם לבעל המוסד היטל לטוית המועצה בשיעורים הנקובים בתוספת
 הראשונה, ובעל המוסד יגבה את ההיטל לטובת המועצה.

 3. הוראות סעיף 2 לא יחולו לגבי — .
 (1) חייל בצבא־הגנה לישראל במדים כשהוא אורח של מלון או של בית אוכל
 בדרגה 1 או 2, או של מלון או של בית אוכל המיועדים לחיילי צבא־הגנה ליש־

 ראל בלבד!
 (2) אורח שמגישים לו אוכל או משקה בבית אוכל שבו מספקים ארוחות
 י למעוטי יכולת, בין בחינם ובין במחירים מוזלים, ושאושר בכתב על ידי המועצה

 כבית אוכל כזה.

 עייר 1941, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
 2 חוקי א״י, כרד בי, פרק קמ״נ, עט׳ 1427.

 3 עייר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עט׳ 33.

 4 ק״ת 404, תשי׳׳ד, עמ׳ 173.
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 הצגת הודעה

 חשבונות

 הרכב
 ועדת הערכה

 הגשת ערעור

 הרכב
 ועדת הערעור

 סדרי הדיו!

) בעל מוסד יציג במקום ניכר לעין — א ) • י • .4 
 (1) העתק של התוספת הראשונה באותיות ברורות!

 (2) הודעה בנוסח שבתוספת השניה.
 (ב) המועצה רשאית לספק לכל מוסד טפסים של התוספת הראשונה והשניה, ומ־

 שסיפקה כאמור לא ישתמש בעל מוסד אלא בטפסים אלה.

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על בית אוכל הפטור מתשלום ההיטל בהתאם
 לסעיף 3 (2).

 5. (א) בעל מוסד המגיש •לאורחים חשבונות בכתב, יציין בכל חשבון את סכום ההיטל
 המגיע בקשר לאותו חשבון. ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבון, ומשנקבעה —

 תחייב את בעל המוסד.

 (ב) בעל מוסד שאינו מגיש לאורחים חשבונות בכתב, ישלם למועצה את ההיטל
 לפי תשלומי האורחים כרשום בספרי החשבונות של המוסד. ראש המועצה רשאי לקבוע את

 צורת ספרי החשבונות, ומשנקבעה — תחייב את בעל המוסד.

 (ג) בעל מוסד שאינו מגיש לאורחים חשבונות בכתב ואינו מנהל ספרי חשבונות
 כלל או שאינו מנהלם בצורה המניחה את דעתו של ראש המועצה, ישלם למועצה את ההיטל
 לפי תשלומי האורחים, בהתאם להערכתה של ועדת ההערכה שהוקמה לפי סעיף 6 או של

 ועדת הערעור שהוקמה לפי סעיף 8.

(ב)  (ד) המועצה רשאית להורות שלגבי מוסד שחלים עליו הסעיפים הקטנים (א) או
 תיעשה הערכה של סכום ההיטל המגיע למועצה על פי הוראות חוק עזר זה על ידי ועדת

 הערכה שתוקם לפי סעיף 6. ,

ו על ידי המועצה, ובהם שנים נציגי  6. תוקם ועדת הערכה של חמישה חברים שיתמנ
 ציבור! יושב ראש הועדה יתמנה מתוכם על ידי ראש המועצה. שלושה חברים נוכחים יהוו

 מנין חוקי. •

 7. (א) כל אדם הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת ועדת ההערכה רשאי לערער עליה
 בפני ועדת הערעור שהוקמה לפי סעיף 8.

 (ב) הערעור יוגש לועדת הערעור באמצעות ראש המועצה לא יאוחר מארבעה עשר
 יום לאחר החלטת ועדת ההערכה — אם ניתנה בפני המערער, או לא יאוחר מארבעה עשר

 יום לאחר שנמסרה למערער הודעה על החלטתה — אם ניתנה שלא בפניו.
 (ג) בעל מוסד החייב לשלם את ההיטל לפי הוראות חוק עזר זה, ישלם את ההיטל
 במלואו ובמועדו אף על פי שהגיש ערעור לפי סעיף זה! נתברר שבעל המוסד שילם סכום
 גדול מזה שקבעה ועדת הערעור יוחזר לו ההפרש, ואם שילם סכום קטן מזה שקבעה ועדת

 הערעור — ישלם את החסר למועצה.

 8. תוקם ועדת ערעור של שלושה! שנים מחבריה יתמנו על ידי המועצה, ובלבד שאחד
 מהם יהיה נציג בעלי המוסדות הנמצאים בתחום המועצה! החבר השלישי, שישמש יושב

 ראש הועדה, יתמנה על ידי שר הפנים. •

עדת ההערכה או של ועדת הערעור תתקבל ברוב קולות! היו  9. (א) החלטתה של ו
 הקולות שקולים, יכריע היושב ראש של אותה ועדה.

 (ב) החלטתה של ועדת ההערכה שלא הוגש עליה ערעור וכן החלטה של ועדת
 הערעור, הן סופיות.

 (ג) יתר סדרי הדיון תקבע כל ועדה לעצמה.
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 10. (א) המועצה רשאית לחייב בהודעה בכתב —
 (1) בעל מוסד להגיש לאורחים חשבונות בכתב או לנהל ספרי חשבונות לרי

 שום יומי של כל תשלום מאורחים!
 (2) בעל מלון לנהל פנקס לרישום האורחים.

 (ב< משניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן(א), חייב בעל מוסד או בעל מלון לפעול
 לפיה.

 11. (א) מפקח רשאי, בכל עת, להיכנס לכל מוסד על מנת לבדוק ולבקר כל חשבון,
 פנקס או ספר חשבונות, הנמצאים ברשות בעל המוסד או ברשות כל אורח של אותו מוסד

 ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.

 (ב< בעל מוסד חייב למסור למפקח, לפי דרישתו, כל פנקס, חשבון או מסמך שב
 רשותו או כל ידיעה הדרושה על מנת לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה! בן חייב אורח

 למסור למפקח כל חשבון שקיבל מבעל מוסד׳ ובן כל ידיעה הדרושה כאמור.

 ם ל ש  12. בעל מוסד חייב ל
 (!) למועצה, בכל יום ראשון את כל כסף ההיטל שנגבה במוסד במשך השבוע

 הקודם! או
 (2) למפקח בכל עת שידרוש את כל כסף ההיטל שנגבה במוסד עד אותה שעה.

 13. (1) העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה!
 (2) העורך חשבון כוזב או בלתי נכון לאורח:

 (3) המוסר למפקח ידיעות או מסמכים כוזבים או בלתי נכונים!
 (4) המפריע למפקח או מונע בעדו מהיכנס למוסד בתוקף סמכותו לפי סעיף 11,

 דינו — קנס 300 לירות.

 14. חוק עזר לנשר (היטל לצרכי סעד), תשי״ג—1953 י — בטל.

 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (היטל לצרכי סעד), תשיי׳ט—1959״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2)

 1. שיעור ההיטל על אוכל או משקה בבית אוכל או על אכסון, אוכל או משקה במלון הוא
 כזה:

 (א) במוסד שדרגתו 2 או 3 — 5% מהתשלום בעד צריכה או אכסון!
 (ב) במוסד שדרגתו 4 ומעלה — 10% מהתשלום בעד צריכה או אכסון.

 2. שיעוד ההיטל על משקה .משכר במוסד בכל דרגה שהיא — 10% מהתשלום בעד
 הצריכה.

 5 ק״ח 331, תשי״ג, עמי 597.

 קוב׳ז התקנות 899׳ ח׳ בניפו תשי״ט,.16.4.1959



 תופפת שניה
 (מעיף 4)

 הודעה

 ־.; • י כל אורח בבית אוכל או במלון נדרש לשלם לטובת המועצה המקומית נשר, לפי חוקי
(היטל לצרכי סעד)׳ תשי״ט—1959, היטל בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה  עזר לנשר.

 לחוק העזר האמור, ואם לא יעשה כן ייאשם בעבירה.
 חייל בצבא־הגנה לישראל במדים פטור מתשלום ההיטל כשהוא אורח במלון או בבית
 אוכל בדרגה 1 או 2, או במלון או בבית אוכל המיועדים לחיילי צבא־הגנה לישראל בלבד.

ט ו ק ר ח צ  נתאשר. י
 י״ב בשבט תשי״ט(21 בינואר 1959) ראש המועצה המקומית נשר

 (חט 84170)
ה ד ו ה ־ י ד ל ב א ר ש  י

 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לקרית־נת בדבר מודעות ושלטים

ה צ ע ו מ ה ה נ י ק ת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941, מ
: ה  המקומית קדית־גת חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
ה המקומית קרית־גת! צ ע ו מ ה  ״המועצה״ —

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
ה או  ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצג
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, או כיוצא

 באלה!
ה שפורסמה! ע ד ו ה — ״ ה ע ד ו מ  ״

 :״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 : צירוף של אלה ז

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק 5
 ״לוח מודעות״ — -לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 : שייחדה המועצה למטרה זו.

 ,2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג
 שלט, בתחום המועצה אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם

 המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית ן או

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מה־

 אותיות הלועזיות.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 קובץ התקנות 899, ח׳ בניסן תימי״ט, 16.4.1959



 (0 ראש המועצה רשאי —
 (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים כאלה,׳

 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.
 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על

 הוראות חוק עזר זה. או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא
 תשלום.

 (ו) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו
 בתוספת הראשונה.

 (0 תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) : אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.

 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידיי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה!

 (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות 2 ;
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא יסיר אדם, לא יקרע׳ לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
 שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או שלא בהתאם תנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), רשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות לפי

 סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

 2 חושי א״י, כרך ב׳, פרק קט״ן, עמי 1191.

 קוב,( התקנות 899, ת׳ בניסן תשי״ט, 16.4.1959



 9. (א< לא יפרסם אד0 — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה,

 10. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 50 לירות, ואם היתה העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־גת (מודעות ושלטים), תשיי׳ט—1959״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2(0)

 מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח המודעות
 אורך בס״ט רוחב בם״מ

 מודעה גדולה 93 62
 מודעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה 23 31

 תופפת שניה
 (סעיף 3 (א)}

 שיעור האגרה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
ד בכלל) או לחלק משבוע — לכל מודעה 1.500 ע ו ) י ש  עד יום ש

 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה חריטה או כתיבה —
ו 1  : .לכל חודש או חלק מחודש — לכל מטר מרובע או חלק ממנ

ל ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום ע , ת מ ס ר פ ת מ  3. מודעה ה
 אחד — לכל שלושה ימים —

 (א) מודעה גדולה 3
 (ב) מודעה בינונית 500>1
 (ג< מודעה קטנה 1
 (ד) מודעה זעירה 0.750

 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר — לכל
 מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 2.500

ר ו א ן נ ו ע ד  ג
 נתאשר. ראש המועצה המקומית קרית־גת

 י״ב בשבט תשי״ט (21 בינואר 1959)
 (לוש 85307)

ה ה ו ד י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 >וב>התקנות 899, ח׳ בניס! ת׳8י״6, 16.4.1959



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוכן עזר לקרית־טבעון׳בדבר שמירת הנקיון׳ ואיפור העישון י -,

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה מועצת
 קריודטבעון חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־טבעון(

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה ן
 ״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג!

 ״עינוג״ — הצגות תיאטרון, קונצרטים, הצגות קולנוע, אסיפות, הרצאות וכיוצא באלה ז
 ״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,

 למעט בית ממדים ?
 ״פסולת״ — אפד ובדלי סיגריות, קופסאות, קליפות ושאריות של גרעינים, בטנים, פירות,

 נייר, עטיפות מזון, דברי מאכל וכיוצא באלה!
 ״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!

— אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק  ״מפקח״ י
 עזד זה.

 2. לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

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

 4. לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

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

 6. (א) המפקח רשאי בכל עת להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל
 מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).

 7. בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או המפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום
 ועובד על הוראות הסעיפים 3,2 או 4.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם מאה לירות.

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־טבעון (שמירת הנקיון ואיסור העישון),
 תשי״ט—1959״.

 הגדרות

 איסור עישון

 דז$>>|וד מכירת
 ^נדעןינים

 או ןיצוחט

 ^ויבןור ?כלור
 ;:וודןקת פסולת

 ,מודעות

 רעות בגיסה

 ;:יהובת התראה

 ׳.עג׳׳))ים

 '.:ה׳»ב)•

ל ג  , א. ס
 ראש המועצה המקומית קדית־טבעון

 נתאשר.
 ל׳ בשבט תשי״ט(8 בפברואר 1959)

 (חמ 829012)
ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י

 שד הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 1270 קובץ התקנות 899, ח׳ בנים! תשי״ט, 16.4.1959
 :::מ&וןור 360 פרוטה הודפס ע״י המדפים הממשלתי.


