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 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
ים נ ת אמו ר ה צ ר ה ב ד ת ב ו נ ק  : ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו־55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—959! 1,
 אני מתקיז תקנות אלה: ,

 1. עובד המדינה שדרגתו אחת הדרגות שלהלן מוסמך לקבל הצהרה לפי סעיף 34
 לחוק מאת עובד המדינה שבמשרדו:

 דרגות 1 עד 4 של הדירוג המינהלי!
 דרגות א עד ד של דירוגי הרופאים, הרופאים הוטרינריים והשירות המשפטי!

 דרגות א עד ג של דירוגי המהנדסים, האגרונומים, הכימאים, הגיאולוגים,
 עובדי המעבדות הלא־רפואיות, הכלכלנים, הסטטיםטיקאים,
 הפטאורולוגים, הארכיאולוגים, השמאים, הפסיכולוגים הקלי־

 ניים והעיתונאים!

 דרגות א עד ב של דירוגי הרוקחים ועובדי המעבדות הרפואיות!
 דרגה א של דירוג האחיות.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), תשיי׳ט—
."1959 

 ד ו ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
 ראש הממשלה

 כ״ב בתמוז תשי״ט(28 ביולי 1959)
 (דומ 720802) .

 1 ם״ח 279, תש י ״ט, עמ׳ ו

 חוק רואי חשבון, תשט״ו—1955
ת ו ח מ ת ה ה ר מ ו ר ח ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, תשט״ו—1955 •י, אני מתקין תקנות
 אלה;

, תיווסף תקנה זו:  1. אחרי תקנה 28 לתקנות רואי חשבון, תשט״ז—1955 2

 ״שחרור 28א. (א) : המועצה רשאית לשחרר שחרור חלקי מחובת ההתמחות אם
ת ראתה טעם לכך מפאת שירותו הצנאי של המבקש בתקופת מלחמת י ח ט ת ה ח  מ

 השחרור.
 (ב) המועצה רשאית לקבוע כללים למתן שחרורים לפי תקנה זו!

 הכללים יפורסמו ברשומות.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות רואי חשבון(תיקון), תשי״ט—1959״.

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטים

 ט״ז בתמוז תשי״ט(22 ביולי 1959)
 (חט 70460)

 8׳׳ח 173, תשט׳׳ו, עמ׳ 26.

 ק״ת 554, תשט״ז, עט׳ 34.

7 7 ׳  ־
2 / 

 ל17 קוביל התקנות 933, ב׳ באב ת׳עי״ט, 6.8.1959;



 הגדרות

 המקום ?הגשת
 הידעת הערעור

 פקודת העיריות, 1934
 חוק הבחירות למועצות המקומיות (הוראות שעה), תשי״ט—1959

קס בוחרים ם לפנ י ח פ ס רים לענין נ ר ערעו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת העיריות, 1934 •י, סעיף 2 לחוק הבחירות
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות  למועצות המקומיות (הוראות שעה), תשי״ט—1959 2

 לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 1, בתקנות אלה —
 ״נספח״ — רשימת בוחרים משלימה שהוכנה לאזור קלפי לפי סעיף 10 (א) לפקודת העיריות,
.  1934, או לפי סעיף 8 לצו המועצות המקומיות(בחירות)(הוראות שעה), תשי״ט—1959 3

 2. הודעת ערעור (להלן — הודעה) בערעורים לפי סעיף 14 לפקודת העיריות, 1934
 (להלן — הפקידה), או לפי סעי^25 לצו המועצות המקומיות (בחידות) (הוראות שעה),
 תשי״ט—1959 !* (להלן — הצו), תוגש למשרד הרישום של בית. המשפט המחוזי המוסמך
 לפי סעיף 15 לפקודה או לפי םעי׳ף 26 לצו, הכל לפי הענין, או למשרד הרישום של בית

 משפט שלום שבאזור שיפוטו של אותו בית משפט מחוזי.

 המשיבים
 ;בערעור

 ערעור
 ש5 בוחר

 ערעור ע5..קב?ת.
 ערר ש5 ארם .

 אחר

 ערעור ע? אי
 קב5ת ערר

 של המערער

 3. ואלה יהיו המשיבים בערעור:

 , (1) בכל ערעור — שר הפנים 5

 (2) בערעור על מחיקת שם המערער מנספח כתוצאה מערד של אדם אחר —
 . גם אותו אדם אחד ז

 (3) בערעור על אי מחיקת שמו של הזולת מנספח על אף ערר של •המערער —
 גם אותו זולת. .

 4. הודעה בענינים המפורשים להלן תוגש בטופס מס׳ 1 שבתוספת, בשלושה העתקים
 חתומים ביד המערער:

 • . . • י ו •

 (1) תיקון פרטים המתייחסים למערער שנרשמו בנספח באופן לא נכון«.

 ׳(2) מחיקת שמו של המערער מהנספח בו הוא כלול והכללתו בנספח של
 אזור קלפי שבתחום ישוב אחד?

 (3) 'אי רישומו או רישומו של המערער בנספח שלא כדין, על אף ערר של
 המערער עצמו.

 5. הודעה בענין מחיקת שמו של המערער מנספח כתוצאה מעדר של אדם אחר תוגש
 בטופס מס׳ 2 שבתוספת בארבעה העתקים חתומים ביד המערער.

 6. הודעה בענין אי מחיקת שמו של הזולת מנספח על אף ערר של המערער תוגש
 בטופס מס׳ 3 •שבתוספת בארבעה העתקים, חתומים ביד המערער, ויצורף לה תצהיר

 בארבעה העתקים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער.

 * ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1; ם״ח 280, תשי״ט, עמי,107.
 2 ם״ח 285׳ תשי׳׳ט, עט׳ 145.

 3 ק״ת 910, תשי״ט, עט׳ 1426.

 קובץ התקנות 933,«׳ באב תש י ״ט, 6.8.1959 1779



 7. העתק מההודעה, בציון יום הגשתה ומועד שמיעת הערעור, יוחזר למוסר ההודעה
 ואישור הצןוםר לקבלת ההעתק, דינו כדין אישור המערער לקבלת הזמנה לדין.

 8. (א) העתק מההודעה, בציון יום הגשתה ומועד שמיעת הערעור, ואם צורף לה
 תצהיר — גם העתק מהתצהיר, יימסרו למשיבים בערעור לא יאוחד נד24 שעות לפני

 המועד שנקבע לשמיעת הערעור. - ץ

 (ב) נמסר העתק שנועד למשיב שאינו שר הפנים במקום שנרשם ברישום התושבים
 המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים במעונו של המשיב, לאחד מבני משפחתו הגד עמו
 והנראה כמבוגר — ידאו אותו כאילו נמסר למשיב עצמו! לא נמצא אדם כאמור באותו
 מקום — יודבק ההעתק על דלת הכניסה לאותו מקום ויראו אותו כאילו נמסר למשיב 12

 שעות לאחר שהודבק.
 (ג) העתקים שנועדו לשר הפנים יימסרו בדרך שהורד, שד הפנים.

 (ד) נמסר העתק הודעה לפי תקנה זו יראוהו כהזמנה לדין שנמסרה כדין.

 9. רשימת.המערערים והמשיבים, בציון המועד לשמיעת הערעורים, תוצג 48 .שעות
 לפחות לפני שמיעת הערעורים, במקום הנראה לעין, בבניך בית המשפט שבו יישמעו.

 .10. המערער והמשיבים! זכאים להיות מיוצגים על ידי באי כוח מיופים בכתב, בין
 לערעור פלוני ובין דרך כלל, וחייבים לדאוג בעצמם להבאת עדיהם.

 11, לא התייצבו המערער או משיב במועד שנקבע לשמיעת הערעור,.רשאי בית המשפט
 למחוק את הערעור, לדחות;את שמיעתו או לדון בערעור ולתת פסק דין שלא בפני המערער

 או המשיב, הכל לפיהענין. ו

 12, בית המשפט הדן בערעור לפי תקנות אלה רשאי לא להיזקק —
 (1) לטענות פורמליות!

 (2) לשום טענה או ראיה שלא הוזכרו בהודעה«
 (3) לערעור — אם לא מצא בו כל עילה, או אם לא מצא בתצהירים שצורפו

 להודעה כל הוכהה לכאורה לטענותיו של המערער.

 13. (א) בית המשפט רשאי לאחד ערעורים התלויים ועומדים לפניו אם הם נוגעים
 לאותו אדם או לאותו נספח,; או אם כרוכות בהם אותן שאלות חוק או אותן שאלות עובדה,

 או שאלות חוק או שאלות עובדה דומות.

 (ב) בית המשפט רשאי לתת פסק דין אחד במספר ערעורים שנדונו על ידיו
 והנוגעים לאותו אדם או לאותו נספח, אף אם לא אוחדו הערעורים כאמור בתקנת משנה(א).

 14, סדרי הדין החלים על בקשה בדרך המרצה בבית המשפט המחוזי יחולו, בשינויים
 המחוייבים לפי הנסיבות, על דיון בערעור לפי תקנות אלה בכל ענין שאין עליו הוראה

 אחרת בפקודה או בצו, הכל לפי הענין, או בתקנות אלה.

 15. (א) אין בית המשפט חייב במתן נימוקים לפסק דינו, ואין פסק הדין טעון קריאה,
 והוא יכול להיכתב בשולי ההודעה.

 (ב) מסירת פסק הדין של בית המשפט לשר הפנים תהיה בדרך שהודה שד הפנים.

 16. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות (סדרי ערעורים
 לענין נספחים), תשי״ט—1959״.

 •החזרת העת?
 :ההודעה
 ׳ ?מערער

 .מסירת העתקי
 הודעה ותצהיר

 למשיבים

 הצנת ר׳15ימת
 מערעריט
 , ומשיבים

 ייצוג בע?י
 הדיז והבאת

 עדים

 ־ אי התייצבות
 .בע5יהדי!

 סמכויות
 בית הטעפט

 איחוד ערעורים

 סדרי הדי!

 נוסק דין

 השם

 1780 קובץ התמנות 933, ב׳ באב תשי״ט, 6.8.1959



 טופס מם׳ 1

ת י מ ו ק ת מ ו ש ר ת ל ו ר י ח ב ין ה ר בענ  י : ערעו

 לפי תקנה 4 לתקנות הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות(סדרי ערעורים
 לענין נספחים), תשי״ט—1959

 בבית המשפט המחוזי ב

 1. אני — :

 1. שם המשפחה שם המשפחה הקודם(אם שונה)

 2. השם הפרטי 3. שם האב(או האם)
 (השמות הפרטיים)

 5. .-׳׳שם הישוב(העיר, המושבה, המושב)
 שגרתי בו ביום ה־31 בדצמבר 1958

 4. מספר הזהות

 הספרות הטרדה
 5. .-׳׳שם הישוב(העיר, המושבה, המושב)
 שגרתי בו ביום ה־31 בדצמבר 1958
 5. .-׳׳שם הישוב(העיר, המושבה, המושב)
 שגרתי בו ביום ה־31 בדצמבר 1958

 7. שנת הלידה
ל ! :—— — • , ; 

 6. שם הרחוב ומספר הבית

. .  הגשתי בקשה/ערר לשד הפנים באמצעות לשכת מרשם מתושבים ב.

 ביום

 * (א) ולא קיבלתי הודעה על החלטת שר הפנים ואני מערער על כך.

 * (ב) אני מערער על החלטת שר הפנים:

 (1) לא לתקן בנספח של אזור קלפי מס׳ שבתחום הישוב
 את הפרטים הבאים המתייחסים אלי

 (2) לא למחוק את שמי מהנספח של אזור קלפי מס׳ שבתחום

 הישוב בו הוא כלול ולכלול אותו בנספח של אזור

״  קלפי מס׳ שבתחום הישוב. .

 (3) לא לרשום את שמי בנספח של אזור הקלפי מס׳ שבתחומו
 גרתי ביום ד.־31 בדצמבר 1958.

 (4) לא למחוק את שמי מהנספח בו הוא כלול.

 2. אני מבסס את ערעורי על עובדות אלה: • י. • • 1...

 * טח? את הטעון טחיקה.

 קובץ התקנות 933,,ג׳ נאג תשי״ט׳ 6.8:1959



 אני אוכיח את,העובדות הנ״ל על ידי עדותם של

 או על ידי מסמכים אלה:

.3 

 *4. אני מבקש את בית המשפט לצוות:

 (א) לתקן בנספח של אזוד קלפי מס׳ שבתחום הישוב
 את הפרטים האלה:

 (ב) למחוק את שמי מהנםפח בו הוא כלול ולכללו בנספח של אזור קלפי שבתחום
 ישוב

 (ג) לכלול את שמי בנספח של אזור הקלפי מם׳ שבתחומו גרתי ביום
 ה־31 בדצמבר 1958.

 (ד) למחוק את שמי מהנספה.

 יום

 חתימת המערער

 הוגש ב ביום
 הערעור יישמע בבית המשפט המחוזי ב במושבו ב

 ביום בשעה

 חתימת פקיד משרד הרישום

 קיבלתי העתק מהודעת הערעור שצויין עליו מועד שמיעת הערעור בבית המשפט.

 חתימת מוסר הודעת הערעור

 שופט

 בית המשפט המחוזי ב.

 קובץ התקנות 933, ב׳ כאב תשי״ט, 6,8.1859

 יום.

: ן י ד ק ה ס  פ

 הוחלט

 ! יום.

 * מחק את הטעון מחיקה.



 טופס מ0׳ 2.

ת י מ ו ק ת מ ו ש ר ת ל ו ר י ח ב ר בענין ה  ערעו

 לפי תקנה 5 לתקנות הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות

 (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשי״ט-־1959

 בבית המשפט המחוזי ב

 1. אני —

 1. 'שם המשפחה שם המשפחה הקודם(אם שונה)

 2. השם הפרטי 3. שם האב(או האם)
 (השמות הפרטיים) ״

 5. שם הישוב(העיר, המושבה, המושב)
 שגרתי בו ביום ה־31 בדצמבר 1958

 4. מספר הזהות

 הספרות הסררה
 5. שם הישוב(העיר, המושבה, המושב)
 שגרתי בו ביום ה־31 בדצמבר 1958
 5. שם הישוב(העיר, המושבה, המושב)
 שגרתי בו ביום ה־31 בדצמבר 1958

 6. שם הרחוב ומספד הבית 7. שנת הלידה

 קיבלתי הודעה כי שד הפנים החליט למחוק את שמי מהנםפח של אזור קלפי

. שבתחום הישוב לאחר שהוגש לו ערר . . . . . .  מם׳

 על ידי

 הגד ב

 2. אני מערער על החלטת שר הפנים ומבסס את ערעורי על עובדות אלה:

 3. אני אוכיח את העובדות הנ״ל על ידי עדותם של

 או על ידי מסמכים אלה:

 קוגץהתקנות 933, כ׳ גאכ תשי״ט׳ 1959,§.0 783



 4. אני מבקש כי בית המשפט יצווה לרשום את שמי בנספח של אזור הקלפי מם׳,
 שבתחומו גרתי ביום ה־31 בדצמבר 1958.

 חתימת המערער

 הוגש ב

 ביום

 הערעור יישמע בבית המשפט המחוזי ב.

 במושבו ב.

 ביום בשעה

 חתימת פקיד משרד הרישום

 קיבלתי העתק מהודעת הערעור שצדין עליו מועד שמיעת הערעור בבית המשפט

 יום י

 חתימת מוסר הודעת הערעור

: י ז ק ה ד ס  פ

 הוחלט.

 יום

 שופט

 בית המשפט המחוזי ב

 &17 קובץ החקמח 933, ב׳ באב תשי״ט, 6.8.1959



 טופס מס׳ 3

ת , י מ ו ק ת מ ו ש ר ל ־ ת ו ר י ח ב ר בענין ח  ערעו

לת שלא כדין) ו  (רישום הז

 .לפי תקנה 6 לתקנות הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות
 : (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשי״ט—1959

 בבית המשפט המחוזי ב

•••••• . . . . . . ב ר ג ה  1. אני .

 הגשתי ערד לשד הפנים באמצעותי לשכת מרשם התושבים ב
 ביום ובו דרשתי למחוק מהנספח של אזור קלפי מם׳

. '..את שמו שלי— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב ו ש י  שבתחום ה

. שם המשפחה הקודם(אם שונה)  1. שם המשפחה;

 2. השם הפרטי 3.. שם האב(או.האם)
 (השמות הפרטיים)

 4. מספר הזהות ׳

 5. שם הישוב(העיר, המושבה, הפפרןת הפורה
 המושב)

 4. מספר הזהות

 5. שם הישוב(העיר, המושבה, הפפרןת הפורה
 המושב)

 5. שם הישוב(העיר, המושבה,
 המושב)

 6. שם הרחוב ומספר הבית 7. שנת הלידה

 * (א) ולא קיבלתי הודעה על החלטת שר הפנים ואני מערער על כך.

 * (ב) ושרהפנים החליט לסרב לערד.

 2. אני מבסס את ערעורי על עובדות אלה:

. . . .  3. לאימות העובדות הנ״ל אני מצרף תצהיר מ.

 וכן אוכיח את העובדו^ג הנ״ל על ידי עדותם של

 או על ידי מסמלים אלה:

 * מחין את הטעון טחיקה.

 קובץ התמנות 933, ב׳ באב תשי׳׳ט, 0.8.1050



 4• אני מבקש בי בית המשפט יצווה למחוק אתי שמו של ...

 הנ״ל מהנםפח של אזור קלפי מם׳ שבתחום הישוב

 יום

 חתימת המערער

 הוגש ב ..ביום

 הערעור יישמע בבית המשפט המחוזי ב במושבו ב

 ביום בשעה

 חתימת פקיד משרד הרישופ

 קיבלתי העתק מהודעת הערעור שצויין עליו מועד שמיעת הערעור בבית המשפט

 יום

 חתימת מוסר הודעת הערעור

: ן י ד ק ה ס  פ

 הוחלט

 יום

 שופט

 בית המשפט המחוזי ב.

ל י ץ נ פ ת ר  כ״ח בתמוז תשי״ט(3 באוגוסט 1959) פ
 >חמ 70915) שר הסעד

 ממלא מקום שר המשפטים

 קובץ התקנות 933׳ ג׳:באג משי״ט׳:6.8:1959



 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז-1957
ות בדבר אגרות היתר  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק התביעות של קדמות השואה (הסדר הטיפול),
 תשי״ז—1957 •י, אני מתקין תקנות אלה:

 4 במקום.תק4ה 4 לתקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז-
 21957, תבוא תקנה זו:

 ״אגדת היתר 4. (א) בעד היתד לפי סעיף 2 (5) לחוק לטפל,בתביעות לפי חוק שיווי
 הנטל שנתקבל ברפובליקה הפדראלית של גרמניה ביוט 14 באוגוסט 1952,
 לפי תקנות הביצוע של חוק זה ולפי כל הוראה שתבוא במקומנו(להלן —
 חוקי שיווי הנטל), ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר 25 לידות,
 . ובשעת חידושו או הארכתו 10 לירות! ובלבד שבעל היתד לטפל
 בתביעות לפי חוק הפיצויים שניתן לו היתד נוסף,לטפל בתביעות: לפי
 חוקי שיווי הנטל — אינו חייב באגרה בעד מתן היתר נוסף זה, חידושו

 או הארכתו.
 (ב) בעד היתר לטפל בתביעות שלא פורט בתקנת משנה(א) ישלם
 בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר 100 לירות ובשעת חידושו או הארכתו

 25 לירות.
 (ג) הוראות תקנה זו אינן חלות על מתן היתר כללי״.

 2. תקנות אלי׳ יחולו גם על היתרים לטפל בתביעות לפי חוקי שיווי הנשל שניתנו,לפני
 תחילתין ושבעדם טרם שולמה האגדה שהיתה מגיעה ערב תחילתן.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (תיקון
 מס׳ 2), תשי״ט—1959״. 1

ן ז ו ס ר ח נ  י״ז בתמוז תשי״ט(23 ביולי 1959) פ
 (חט 70630) שד המשפטים

 / 1 ם״ת 223, תשי׳׳ז, עמ׳ 74.
2 ק״מ 702, ומי״ן, עפ׳ 1394; ק״ת 882, תשי״ט, עט׳ 1007. . 

 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
 יי ••/

ות בדבר םדרי הדיון והעבודה •במועצת השירות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ר89 לחוק ישירות התעסוקה, תשי״ט—1959 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 ״המועצה״ — מועצת השירות! .

 ״היושב ראש״ — יושב ראש המועצה.

 ~^ 1 ט״ח 270, תש י״ט, עט׳ 32.

 יזוב׳ז המקנות 938, ב/ באב תשי׳׳ט, 6.851959



 |2. היושב ראש יכנס את המועצה —

 (1) לא יאוחר מששה חדשים לאחד הישיבה הקודמת!

 (2) .על פי בקשה בכתב המפרטת •את סדר היום המוצע; חתומה על ידי מנהל
i השידות או על ידי לא פחות משליש חברי המועצה 

 והוא דשאי לכנםה כשהוא רואה צורך בכך.

 !3. (א) סדר היום לישיבות המועצה, ייקבע על ידי היושב ראש, ובלבד שייכלל בו
 וכל עבין —

 (1) שהמועצה החליטה להעמידו על סדיר היום 5
 (2) שפורט בבקשה לפי תקנה 2 (2) בהתאם לסדר קבלת הבקשות.

 (ב) לא ייכלל בסדר היום ולא יידון במועצה ענין — /
 (1) שאינו מתפקידה או בסמכותה של המועצה!•

 . (2) שנושאו לא פורט.

 4. (א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או עם פתיחתה. ההצעה
 לא תועמד להצבעה אלא אם נמצא תומך בה. לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להספידה

 בקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב.
 (ב) לקבלת הצעה כאמור.דרוש רוב חברי המועצה.

• 

 5. (א) הזמנה לישיבת המועצה תפרט את סדר היום שלה ותימסר לחברי המועצה
 לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לישיבה.

 (ב) הזמנה לישיבה דחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או על דחייתה, מותר
 למסור בכל דרך הנראית ליושב ראש המועצה כמועילה, ובלבד שהיא תאפשר י לחברי

 המועצה להשתתף בישיבה.״
 (ג) על החלטות המועצה אין עוררין משום כך בלבד שחבר מחבריד,.לא קיבל

 הזמנה שנשלחה בעוד מועד לפי מענו.

 6. (א) שליש חברי המועצה וביניהם היושב ראש, הם מנין חוקי בישיבותיה.

 (ב) לא היה בישיבת המועצה מנין חוקי, יהיו בישיבה שניה עשרה חברי המועצה,
 וביניהם היושב ראש, מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של הישיבה הראשונה.

 (ג) היושב ראש יקבע מועד חדש לישיבה השניה. ההזמנה לישיבה השניה תכלול
 אזהרה שישיבה זו תתקיים גם במנין כאמור בתקנת משנה(ב).

 (ד) פחת מספר המשתתפים במשך הישיבה והיה' קטן מן המבין החוקי, לא תיפגע
 ו)וקיות ההחלטות בשל כך, ובלבד שלא פחת מספר המשתתפים מכדי עשרה חבדי המועצה

 וביניהם היושב ראש.

 ש א ר ב ש ו י  7. (א) ה
 (!) יפתח וינעל את הישיבות,•

 (2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום:

 (3) יקבע את תוצאות ההצבעות.

 (ב) היושב ראש דשאי —
• ; \ 

 (1) להפסיק חבר מועצה החורג מענין הנדון, או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו 5
 (2) לקרוא לסדר כל חבר מועצה אשד התנהגותו אינה כשורה.

 קובץ התקנות 33* ב׳ באב תשיי״ט, 6.8.1959



 8. (א) רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי סדר בקשתם. סדי הדיונים

 (ב) לבעל הצעה תינתן הרשות לפתוח את הדיון בהצעתו ולסיימו.

 9. (א) החלטות יתקבלו ברוב המצביעים בישיבה! היה מספר קולות שקול, פירושו קבלתהחלטוו
 וסדרי הצנע!

 דחיית ההצעה.

 (ב) ההצעות יעמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת, מהן
 מונעת את קבלתה של האחדת, יצביעו תחילה על זו המרחיקה לכת! נתעורר ספק בנוגע

 לסדר ההצבעה, יכריע בדבר היושב ראש.

׳; \ .־-•;.  (ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידים. .• .
 (ד) על פי דרישה יש לספור קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים .

 מהצבעה. י

ל י ק ' ט ' ד  10. (א) על ישיבת המועצה יתנהל פרוטוקול שבו ייכללו לפחות פרטים אלה: . פ
 ־(1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, וכן שמותיהם של אלה שהתבצלו / •י •

 על אי־יכלתם להשתתף בה!
 (2) סדר היום!

 (3) שמות המשתתפים בויכוח. ועיקרי דבריהם,׳
 (4) ההצעות! .

 (5) תוצאות ההצבעות!
 (6) ההחלטות.

 (ב) היושב ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול, והעתק ממנו יישלח לכל
 חבר המועצה.

 (ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב ראש. הוא רשאי להדחות בקשת
 תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחר מסירת העתק הפרוטוקול למבקש. העתק מתיקון

 שנתקבל יישלח לחברי המועצה.
 (ד) חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקולים בכל זמן סביר, להעתיקם או לקבל

 העתק מהם.

ב י ועדות המועצ ש ן . י ך ד ו צ ז י ן פ  11« (א) היושב ראש של ועדה שנתמנתה על ידי המועצה יכנס אותה ל
 ראש המועצה רשאי לדרוש ממנו לכנס את הועדה.

 (ב) הוראות התקנות 2 (2) עד 5, 7 עד 10 יחולו על ועדות המועצה בשינויים
 המחוייבימ לפי הענין.

 12. מינהלת השידות תדאג לביצוע העבודות השוטפות, הקשורות בפעולות המועצה עבודות ׳־!וט3
 בקשר עם
 וועדותיה, וביחוד למסירת הזמנות לישיבות ולניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם. המועצה

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השם
 השירות), תשי״ט—1959״.

 ט״ז בתמוז תשי״ט(22 ביולי 1959) מ ר ד כ י נ מ י ד
< שר העבודה 7 5 2 8 ט 7 ח ) 

 קוב? התקנות 933, ב׳ באב תמי׳׳ט, 6.8.1959 9¡



 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
ת ו כ ש ל ת ה עצו דה במו ר םדרי הדיון והעבו ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 29 ו־89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959 י,
 ן אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —
 | ״לשכה״— לשכת עבודה!

 \ ״מועצה״ — מועצת לשכה!
 ן ״יושב ראש״ — יושב ראש של מועצה.

 |2, היושב ראש יכנס את המועצה —
 (1) לא יאוחר מחמישה עשר יום לאחרי הקמתה!

 (2) לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר הישיבה הקודמת!
 (3) על פי בקשה בכתב המפרטת את סדר היום המוצע והחתומה על ידי
 מנהל השידות או מנהל הלשכה או על ידי לא פחות משליש מבין חברי

 \ המועצה!
 והוא רשאי לכנסה כשרואה צורד בכד.

 31. (א) סדר היום לישיבות המועצה ייקבע על ידי היושב ראש ובלבד שייכלל בו
 כל ענין —

 (1) שהמועצה החליטה להעמידו על סדר היום!
 (2) שפורט בבקשה לפי תקנה 2 (3) בהתאם לסדר קבלת הבקשות.

 (ב) לא ייכלל בסדר היום ולא יידון במועצה ענין —
 \' (1) שאינו מתפקידה או בסמכותה של מועצה!

 ; (2) שנושאו לא פורט.

 4. (א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או עם פתיחתה. ההצעה
 )לאי תועמד להצבעה אלא אס נמצא תומך בה. לפני ההצבעה רשאי׳ בעל ההצעה להסבירה

 לקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב.
 (ב) לקבלת הצעה כאמור דרוש רוב חברי המועצה.

 5. (א) הזמנה לישיבות מועצה תפרט את סדר היום שלה ותימסר לחברי המועצה
 לפחות ^בוע ימים לפני המועד שנקבע לישיבה.

 (ב) הזמנה לישיבה דחופה, וכן הודעות על ביטול ישיבה או דחייתה, מותר למסור
 ^כל דרד הנראית ליושב ראש כמועילה, ובלבד שהיא תאפשר לחברי המועצה להשתתף

 בישיבה.
 (ג) על החלטות המועצה אין עוררין משום כד בלבד שחבר מחבריה לא קיבל

 הזמנה שנשלחה בעוד מועד לפי מענו.
 \ (ד) נעדר הבד המועצה ללא סיבה מספקת משתי ישיבות רצופות, יורה היושב
 ראש להזהירו בהזמנה לישיבה השלישית, ששר העבודה דשאי להעבירו מתפקידו, אם

 ליעדר שוב ללא סיבה מספקת.

 1 טייח 270, תשי״ט, עמ׳ 32.
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 6. (א) שני שלישים מחברי המועצה וביגיהפ היושב ראש, המ מנין חוקי בישיבותיה. טני! חותי

 (ב) לא היה בישיבת המועצה מנין חוקי, יהיו בישיבה שניה מחצית חברי המועצה,
 וביניהם היושב ראש, מנין חוקי לגבי בל ענין שעמד על סדר היום של הישיבה הראשונה.
 (ג) היושב ראש יקבע מועד חדש לישיבה השניה. ההזמנה לישיבה השניה תכלול

 אזהרה שישיבה זו תתקיים גם במבין כאמור בתקנת משנה(ב). :׳<>־%•

 (ד) פחת מספר המשתתפים במשך הישיבה והיה קטן מן המנץ החוקי, לא תיפגע
 חוקיות ההחלטות בשל כך, ובלבד שלא פחת מספר המשתתפים מכדי מספר חברי המועצה ••••>&

 הנקבע בתקנת משנה(ב).

 7. (א) היושב ראש, ובהיעדרו אחד מחברי המועצה שנבחר על ידי המועצה, ישב ראש הנה5ת ישיבויז',
 בישיבת המועצה. (

 (ב) היושב ראש —
 (1) יפתח וינהל את הישיבות ז י

 (2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום ן
 (3) יקבע את תוצאות ההצבעות.

 (ג) היושב ראש רשאי —
 (1) להפסיק חבר מועצה החורג מענין הנדון, או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו«

 (2) לקרוא י לסדר בל חבר מועצה אשר התנהגותו אינה כשורה.

 8. (א) רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי םדר בקשתם. טררי הדיוניט:

 (ב) לבעל הצעה תינתן הדשות לפתוח את הדיון ולסיימו.

 9. (א) החלטות יתקבלו ברוב המצביעים בישיבה. היה מספד הקולות שקול, פירושו לב?ת החקטית
 דחיית ההצעה.

 (ב) ההצעות יעמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת מהן
 :מובעת את קבלתה של האחדת יצביעו תחילה על זו המרחיקה לכת. נתעורר םפק בנוגע

 י. לסדר ההצבעה, יכריע בדבר היושב ראש.

 (ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידים.
 (ד) על פי דרישה יש לספור קולות המצביעים בעד ובגד ההצעה וכן הבמבעים

 מהצבעה.

 ן 10. (א) על ישיבת המועצה יתבהל פרוטוקול שבו ייכללו לפחות פרטים אלה: פריטיהי5
 (1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, וכן שמותיהם של אלה שהתבצלו

 על אי יכלתם להשתתף בה!
 (2) סדר היום!

 (3) שמות המשתתפים בויכוח ועיקרי דבריהם >
 (4) ההצעות ז

 (5) תוצאות ההצבעות;
 (6) ההחלטות.

 (ב) היושב ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול, והעתק ממנו יישלח לבל חבר
 המועצה.

 (ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב ראש. הוא רשאי להדחות בקשת
 תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחד מסירת העתק הפרוטוקול למבקש. העתק מתיקון

 שנתקבל יישלח לחברי המועצה.
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! (ד) חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקולים בכל; זמן סביר, להעתיקם או לקבל . 
 ן העתק מהם.

 ועדות המועצה \ 11. (א) היושב ראש של ועדה שנתמנתה על ידי המועצה יכנס אותה לפי הצורך.
 יושב ראש המועצה רשאי לדרוש ממנו לכנס את הועדה.

 (ב) הוראות תקנות 2(3) עד 5, 7 עד 10 יחולו על ועדות המועצה בשינויים
 \ המחריבים לפי הענין.

 עבודות שוטפי״ \ 12. מינהלת הלשכה תדאג לביצוע העבודות השוטפות הקשורות בפעולות המועצה,
 לרבות מסירת הזמנות לישיבות המועצה וועדותיה וניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם.

 13. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת לשכת
 עבודה), תשי״ט—1959״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 שר העבודה

 ט״ז בתמוז תשי״ט(22 ביולי 1959)
 (תמ 75284)

 חוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
ר ר ת ע עדו י ו נ פ ם כ ר דרכי עררי ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 43 ו־89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט—1959
 אני מתקין תקנות אלה •:

 | 1. בתקנות אלה —
 ״ועדה״ — ועדת ערד שנתמנתה על ידי מועצת,לשכת העבודה! •

 1 ״לשכה״ — לשכת עבודה.

 2. (א) ערר יוגש לועדה, בכתב או בעל פה, תוך שבוע ימים מהיום שבו נודע לעורר
 ן על פעולת הלשכה שהוא דואה עצמו נפגע על ידיה.

 (ב) יושב ראש הועדה רשאי להאריד את הזמן להגשת ערר, אם הוא דואה סיבה
 | מספקת לכך.

 ,3. (א) התייצבו בפני הועדה כל הנוגעים בדבר אף אם לא הוזמנו, רשאית היא לתת
 את החלטתה על יסוד החומר שהובא בפניה.

 (ב) לא התייצבו בעלי הדין כאמור, יקבע יושב ראש הועדה מועד לשמיעת הערר,
 \ 'וימציא הזמנה בכתב לעודד וללשכה לפחות שלושה ימים לפני מועד השמיעה.

 (ג) הועדה רשאית להחליט בעדר אף אם בעל דין הוזמן ולא התייצב, או התייצב
 ועזב את הישיבה לפני סיומה.

 4. הועדה רשאית —
 (1) לצרף כעודר או כמשיב אדם הנראה לה נוגע בדבד >

 (2) לאחד עררים או להפריד עררים מאוחדים.

 הגדרות

 הגשת ערר

 1 ם״ח 270׳ תשי״ט, ע«׳ 32.
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 5. "(א) ׳החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם על ידי חבריה והעתק ממנה יומצא החלטתיהיעדה
׳ • • • ׳ • • • • , • - ״ • : • •  לבעלי הדין. •

 (ב) ההחלטה תכלול:

- , . ; . > ׳  (1) שמותיהם ומעניהם של בעלי הדין( •
. .  (2) בקשות בעלי הדין ותמצית מטענותיהם ומהדאיות שנגבו! .

 (3) נימוקי ההחלטה, לרבות הנימוקים לדחיית טענות או ראיות!
 (4) הודעה על רשות לעדור בפני ועדת העדר העליונה >

 (5) תאריך ההחלטה.

ת . ערר לפני ד ע ש ו א ב ד ש ן י ו ל א ׳ - ן ץ ן ע ו ש ה א ב ר ש ו , ג ל ת ה ש ב ג ן ה י ד ע ו ! ל 1 ל ע ד ) ע א ) 6 

 , - • . , , ועדת הערר
 העדר העליונה, תוך שבוע,ימים מיום נתינתה, ואם בעל הדין לא היה נוכח בשעת נתינת העליונה

 ההחלטה — •תוך שבוע ימים מהיום שהומצאה לו.
 (ב) יושב ראש ועדת העדר העליונה רשאי להאריך את הזמן להגשת הערר, אם

 הוא דואה סיבה מספקת לכך.
 (ג) החלטת הועדה ושאר המסמכים בעניו יועברו על ידי יושב ראש הועדה ליושב

 ראש ועדת הערד העליונה על פי יזמתו של יושב ראש הועדה אם העדר הוגש לועדה, ׳
 ועל,פי בקשתו של יושב ראש ועדת הערר העליונה אם הוגש הערר לועדת הערר העליונה.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי״ט—1959״. השפ

ר י מ נ ' י כ ד ר  ט״זבתמוזתשי״ט(22ביולי 1959) מ
 (המ 75283) . שד העבודה

 תקנות ההגגה (כספים), 1941
 י צו בדבר יבוא ניירות ערך מסויימים

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א לתקנות ההגנה (כספים),;11941׳ והסעיפים 14 (א)
, אני מצווה לאמור:  ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. תקנה 8א לתקנות ההגנה (כספים), 19.41, תחול על איגרות מדינת ישראל (מילווה . "י׳ילוז
א יי: א ה נ ק י איגרות חוב), שהוצאו על פי חוק איגרות מדינת ישראל ה  הפיתוח — הוצאה שניה)(להלן —
| .  (מילווה הפיתוח — הוצאה שניה), תשי״ט—1958 3

 2. צו זד, אינו חל על תושבדחוץ הנכנס לישראל והמביא אתו איגרות חוב, ובלבד פטור
 שיודיע על כד בשעת כניסתו לפקיד המכס אשר יחתום על איגרות החוב שהובאו כאמור

 וירשום את מספריהן בדרכונו של המביא. • • • . •

 3. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (כספים) (איסור, יבוא ניירות ערד מסויימים), תשי״ט— השפ י
 1959״.

ל ו כ ש י א ו  כ״אבתמוזתשי״ט(27ביולי1959) ל
 >תט 722000) שר האוצר

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 2 טס׳ 1138, עט׳ 1380 ו ע״ר 1045.;. חוס׳ 2 מט׳ 1407,. עט׳ 425 ; ם״ח 17, תש״ט,

 עט׳ 133.
 ~ ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 קובי! התקנות 933, ב׳ פאב תשי״ט, 59*6.8.1 93



 פקודת הבלו על קלפים
 צו בדבר אגרת רשיון

1 (להלן — הפקודה) וסעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הבלו על קלפים
, אני מצווה לאמור:.  2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

 1. אגרת הרשיון השנתית המפורטת בסעיף 3 (ב) לפקודה תשונה ובמקומה יבואו
וןאלה:  אגרות רשי

 (1) היתד• התוצרת בשנה הקודמת שנסתיימה ב־31 בדצמבר (להלן — השנה
 הקודמת) —

 שיעור האגדה
 בלירות

 עד 50000 צרורות קלפים 1000
 למעלה מ־50000 צרורות קלפים —

 לכל 10000 צרורות נוספים או חלק מזה — למעט קלפים
 שיוצאו מן הארץ — נוסף 150

 (2) לא היה לבית החרושת רשיון בשנה הקודמת 5000.

 2. צו מם הבלו על קלפים (אגדת רשיון לייצור קלפים), תשי״ד—1954 3 — בטל.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הבלו על קלפים (אגרת רשיון לייצור קלפים), תשי״ט—1959״.

 כ״א בתמוז תשי״ט(27 ביולי 1959) , ל ו י א ש כ ו ל
) שר האוצר 7 2 3 8 מ 1 ת ) 

 1 דיני מדינת ישראל 4, תשי״ט, עט׳ 96.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טט׳ 2, עטי 1.

 3 ק״ת 445, תשי׳׳ד, עט׳ 717.

 פקודת מם הבולים
ר עינוגים מםויימים מטם בולים ר פטו ב ד  צו ב

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 74 (5) (א) לפקודת מס הבולים ג

 1. בפרט 4 לתוספת לצו מם הבולים (עינוגים)(פטור)(מם׳ 16), תשי״ט—21959, בסופו,
 יווםף ״מוזיאון הארץ מיסודו של ד״ר ולטר מוזס בתל־אביב״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס הבולים (עינוגים) (פטור)"(מס׳ 16) (תיקון מס׳ 4), תשי״ט—
 1959״.

ל ו כ ש י א ו  י״ג בתמוז תשי״ט(19 ביולי 1959) ל
) שר האוצר 7 2 3 0 ט 2 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרו ב׳, פרק קל׳׳נ, עט׳ 1302 : ם״ח 285, תשי׳יז, עמ׳ 187.

 2 ק״ת 911, תשי״ט, עס׳ 1453.

 קוב׳ז התקנות 933, ב׳ באב תשי״ט, 6.8.1959



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 ־
 צו בדבר בתי מלון

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5, 15 ו־27 לחוק הפיקוח על:מצרכים ושירותים,
 ת׳שי״ח—1957 •י, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תשי״ד—1953*, אחרי
 פסקה(3) תיווסף פסקה זו:

 ״(4) חבר שיתמנה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון) (תיקון), תשי״ט—
 1959״.

ר י פ ס ס ח נ  ב׳ בתמוז תשי״ט(26 ביולי 1959) פ
 (וומ.74100) ; שר המסחר והתעשיה

 1 ם״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.

 2 ק״ת 404, תשי״ד, עמ׳ 173.

 מדור לסלמון מקומי

 פקודת.המועצות המקומיות, 1941
ת הים פ ה על ש צ ח ר ר ב ד בנה ב י ק עזר לחבל־  חו

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 האזורית חבל״יבנה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״שפת הים״ — השטח הנמצא בתחום המועצה והמשתרע בין קו היבשה המרוחק מרצועת
 חוף הים 100 מטרים הנמדדים מנקודת השפל של המים ובין הקו בים המרוחק מרצועת

 חוף הים שלושה מילין ימיים הנמדדים כאמור!
 ,,המועצה״ — המועצה האזורית חבל־יבנה!

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

 ״המפקח״ — אדם שנתמנה על ידי ראע המועצה להיות מפקח על שפת הים או עוזר
 למפקח!

 .״מפגע״ -י- בל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם
 או כל דבר העלול להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו או להביא לידי

 הרגזה או לידי פגיעה לחוש הראיה, הריח או השמיעה >
 •״מציל״ — אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח על תחנת הצלה או עוזר

 למפקח!
 ״ילד״ — ילד או ילדה בגיל פחות מתשע שנים!

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 מט׳ 1154, עט׳ 119.
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 ״בעל חיים״ — לרבות בקר, כבשים, עזים, גמלים, פרדים, סוסים,' המודיפ, עופות בית, ־
 חתולים, קופים, למעט כלבים ן

?  ״דכב״ — כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת התעבורה 2
 ״עגלה״ — כל עגלה שאינה רכב, למעט עגלת ילדים!

י לרבות מדרכה, בית קפה, מסעדה, אוטובוס ציבורי או כל מקום אחר  ״מקום ציבורי״ —
 שיש לקהל רשות כניסה חפשית אליו!

 ״התרחץ״ — הימצא אדם על שפת הים כשאינו לבוש בגדים רגילים,

 2. (א) לא יתרחץ אדם בשפת הים אלא כשהוא לבוש בגד רחצה.

 (ב) לא יתלבש אדם ולא יתפשט על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי
 המועצה.

 ם י  3. (א) המועצה רשאית׳ לקבוע על שפת ה
 (!) מקומות שבהם הרחצה אסורה:

 (2) מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר, לגני ילדים, למעונות ילדים או לבתי
 תינוקות ז

 (3) מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד, או באופן אחר 5
 (4) מקומות רחצה מיוחדים לאנשים או לילדים החולים בשעלת! ,

 (5) מקומות מיוחדים לקייטנות, למשחקים או לספורט ן
 (6) מקומות לעגינת סירות שיט או מפרשים!

 (7) מקומות מיוחדים לרחיצת בעלי חיים.
 (ב) ראש המועצה יפרט במודעות לגבי כל מקום מיוחד, שנקבע על ידי המועצה

 על פי סעיף קטן(א), שעות הרחצה ותנאים מיוחדים אחרים.
 (ג) לא ייכנס אדם לשטח שפת הים, לא יתרחץ ולא ישחק בו משחק הקשור
 בתנועות גוף, לא יעסוק שם בספורט פרט לריצה קלה, לא יעגון שם סירות שיט או
 מפרשים ולא ירחץ שם בעלי חיים שלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (א) ר(ב) ולא

 יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הדברים האמורים.
 (ד) האיסור להיכנס כאמור לא יחול על מי שנכנס תוך מילוי תפקידו כמפקח או

 כמציל בקשר עם תאונה או לשם הצלת נפשות.

 4. לא ישוט אדם בסירה במקום שיחדוהו כמקום רחצה, אלא לצורך הצלת נפשות.

 5. לא יעמיד אדם על שפת הים.כסא מרגוע, אוהל או סוכה אלא ברשות המפקח, ואולם
 המועצה רשאית ליתן רשיון לאדם להעמיד כסאות מרגוע, מחסה או אוהל על שפת הים

 כדי להשכירם לקהל בתנאים, בזמנים ובתשלום שהמועצה תקבעם.

 6. לא יעסוק אדם כרוכל על שפת הים אלא על פי היתד בכתב מאת ראש המועצה.
 ראש המועצה רשאי לתת היתד כאמור או לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או להתלותו, וכן

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 7. (א) לא יקים אדם רעש במקום ציבורי על,שפת הים, בין בצעקות ובין בפעמון,
 בצלצלים או בכלי הרעשה אחרים.

 (ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו, חייב למנעפ מהקמת רעש כאמור בםעיף
 קטן(א).

 ,בנדי רחצה
 .והגבלות

 לבישת בגדיים
 ופשיטתם

 מקומות
 מיועדים

 לרחצה

 איפור לגשת
 בסירה למקומות |

 הרחצה

 העמדת כסאות
 מרגוע, סוכות

 ואהלים

 רוכלות

 מניעת רעש

 חוקי א"י, כרד ני, פרק קכ״ח, עמי 1271.
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 בעלי חיים,
 רכב וכלבים

 מפגע

 הנפת דגל
 שחור

 תחנות הצלה

 איםור מרו*:
 לעזרה ללא׳ -

 צורר או
 לםכ1 חיים־

 איסור להשתמש
 בחומר מזוהם

 איסור לגרום
 נזק

 סמכויות
 המפקח, י

 8. (א) לא יביא אדם לשפת וזים — פרט למקום שנועד לכד על ידי המועצה — בעל
 חיים, .רכב או עגלה, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמור, אולם

 מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.
 • (ב) לא יביא אדם כלב לשפת הים אלא כשהוא רתום לשרשרת וכשמחסום נתון

 לפיו. ,. 1
 9. (א) לא יעשה אדם דבר שיש בו משום מפגע, ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים:

 לפיקוחו לעשות כאמור.
 (ב) לא יעשה אדם צרכיו על שפת הים אלא במקומות שיוחדו לכך על ידי המועצה.

 10. (א) החליט המפקח בי יש לאסור את הרחצה או את השימוש בסירות, או שני
 הדברים :באחד, בשפת הים בכלל או בחלק ממנו, מחמת מצב הים, יצווה להניף בו דגל

 שחור במקום בולט.
 (ב) לא יימצא אדם במי הים ולא ישתמש בו בסירה ולא יתיר למבוגר או לילד

 המסורים לפיקוחו לעשות כאמור במקום ובזמן שמונף דגל לפי סעיף קטן(א).

 11. (א) ראש המועצה רשאי להתקין תחנות הצלה בשפת הים, להחזיקן, להעבירן
 ממקום למקום ולסגור אותן.

 (ב) כל אדנ1 חייב לציית לאות, להוראה או להתראה שניתנו על ידי מציל או
 מפקח לשם בטחונו של אותו אדם או לשם בטחונו של מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו,

 או לבטחונו של מבוגר או ילד אחר.
 (ג) לא ישתמש אדם שאינו מציל או מפקח, בסירות, בחגורות הצלה, או בבל יתר
 המכשירים של תחנת ההצלה, לא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו 1׳לעשות כאמור,
 ולא יתן כל אות הדומה לאותם אותות הניתנים על ידי מציל, אלא בהסכמתו של מפקח

 או מציל.

 12, (א) ׳לא יעמיד אדם פנים, אם בצעקות או בהעוויות, ואם באופן אחר, כנתון בסכנה
 ולא יתנהג באופן העלול להמריץ אנשים אחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה

 אלא אם יש צורך בכך. ־
 (ב) לא; ישחה אדם ולא יצלול באופן העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או

 לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם.
 13, לא ישתמש אדם על שפת הים בחומר העשוי ללכלך את מי הים או את שפת הים,

 ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת. ־..

 14, לא יגרום אד{£.גזק לרכוש המועצה ולא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו
 • על שפת הים על ידי ראש המועצה או על פי הוראותיו ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים

 לפיקוחו לעשות זאת.

 (א) המפקח רשאי —
 (1) להוציא׳ משפת הים כל אוהל, כסא מרגוע, מחסה, בעל חיים, רכב, עגלה,
 ׳ כלי נגינה, מכשיר ספורט, סירה, מודעה, שלט או כל חפץ אחר שהושמו או

 . שמשתמשים בהם שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ז
 (2) להיכנס לכל מקום על שפת הים על מנת לגלוה עבירה על הוראות חוק

 \ עזר זה«
 (3) להרחיק משפת הים כל אדם הנגוע במחלה מידבקת?

 (4) לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל שלהוראות חוק עזר זה.
 (ב) לא יפריע אדם;למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן(א).
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 16. (א) המפקח רשאי בהודעה בכתב לתת הוראות לאדם שעבר על הוראה מהוראות
 חוק 'עזר זד״ ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם: החזרת המצב ליושנו

 כפי שהיה לפני שנעברה העבירה, בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 (ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לציית להוראות ולבצע את העבודות

 כאמור בסעיף קטן(א).
 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 17. לא מילא אדם אחרי דרישת המפקח לפי סעיף 16 או ביצע עבודה מהעבודות
 המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאי ראש המועצה לבצע

̂ . י  את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם. .. י 

 18. בעד מתן היתרים ורשיונות לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת המועצה אגרות
 בשיעורים הקבועים בתוספת.

 19. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים

 או הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות; האמורים, או נתפרסמה
 באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

 20. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 50 לירות, ואט עבר על
 הוראות סעיף 16 (ג) וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף 17 והיתד, העבירה
 נמשכת, דינו — קנס נוסף חמש לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי הרשעתו בדין.

 21. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחבל־יבנה (רחצה על שפת הים), תשי״ט—1959״.

 .הודעות

 סמכויות
 ראש המועצה

 אגרות

 מסירת הודעות

 עגשים

 השם

 ונופפמ
 (סעיף 18)

 לירות

׳ / ׳  1. אגרת רשיון שנתי להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה — לכל כסא ~ 3
 2. אגרת רשיון שנתי להעמדת מחסה למטרת השכרה — לכל מחסה 12
 3. אגרת רשיון שנתי להעמדת אוהל למטרת השכרה — לכל אוהל 15
 4. אגרת היתד שנתי לרוכל 20

י ת ר  ש ל מ ה א פ
 נתאשר. דאש המועצה האזורית חבל־יבנה

 י״ח בסיון תשי״ט(24 ביוני 1959)
 (חט 83178)

ה ד ה ו י ־ ל ב ד א ר ש  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת ׳ ו ב ו ח לת ר ר סלי ב ד ק עזר לנס־ציונה ב  חו

 בתוקף המכותר. לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקוממת, 1941 !, מתקינה המועצה
 המקומית נס־ציונד, חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים בהתאם לחוק

 עזר זה!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרהוב שהמועצה הקצתה להולכי רגל׳ בהתאם לחוק עזר זה, וכולל

 אבני שפה וקירות תומכים ן
 ״סלילת רחוב״ — סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:

 (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למים עליונים!
 (2) סילוק עמודי חשמל׳ טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש׳ עקירת עצים,
 הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים עיקריים

 וכבלי חשמל?
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיה. מפלסיו, לרחובות הסמוכים לו וכווון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל?
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וםורגי גבול, וכל עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב, הדרושה

 לםלילתו?
 ׳(5) ריצוף שבילים, סידור שדרות ׳ומדשאות ונטיעת עצים וצמחים?

 >6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה ?
 (7) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה!
 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומר אוזר שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי

 או כדי לשמש באופן זמני לתנועה ן
 ״כיסוי״ — •רובד אבנים, ביטון או חומר אחר, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר,
 ־ובין שאינו מצופה, ובל חומר שהונח על התשתית עד מפלסו הסופי של הכביש, כפי

המהנדס ?  שיקבע 5
 ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב, ובכלל זה ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה
 המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן.בהתאם להסבם אתו

 בדבר אותה סלילה, בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה כהוצאות אלה ?
 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב ?

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי. לקבל הכנ&ה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
 הנכסים היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא
 הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק למעשה בהם

 ובין שאינו מחזיק בהם!
 :׳ יי ״המועצה״ — ׳המועצה המקומית נס־ציונה •,

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

-־״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, ובל אדם שהמהנדס
 העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 1 עייר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עמי 119.
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 ו• ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו׳ באישור הממונה על המחוז, בעל שטח'יבמי
 לענין חוק עזר זה.

 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות חוק עזר זה וכן רשאית היא
 להקצות חלק מרחוב לכביש וחלק ממנו למדרכה.

 | 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש בין להרחבה ובין לצמצום.
 | . (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיימה בניית המדרכה, לאי תטיל המועצה-

 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5, על אותו חלק מהכביש שבא במקום
 המדרכה.

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע על ידי המהנדס ויאושר על ידי
 המועצה. הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה:
 (1) 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 5
 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא?

 (3) סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו המלא של הכביש!
 (4) השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם כדי רחבו

 המלא של הכביש.
 (ב) נתקבלה החלטה במועצה בדבר סלילת כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה

 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

 5. (א) נסלל כביש בשטח בנוי, לפי חוק עזר זה, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי
 הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי 75% וסכום זה יחולק ביניהם בשיעור

 יחסי לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים את הרחוב.
 ! (ב) (1) נסלל כביש בשטח שאינו בנוי, ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי הנכסים
 | המקבילים לאותו כביש משני צדדיו והמרוחקים ממנו לא יותר מ־500 מטר.
 \ שיעור השתתפותם יהיה לפי המרחק שבין נכסיהם ובין הכביש שנסלל׳ כזה:

 המרחק במטרים שיעור ההשתתפות

 ׳ יי עד 100 מטרים 40%
 מ־101 ועד 300 מטרים 30%
 מ־ 301 ועד 500 מטרים 10%

 (2) סכום ההשתתפות יחולק בשיעור יחסי לגודל השטח.

 6. סכומי ההשתתפות ישולמו למועצה על ידי כל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת
 הסלילה, אולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה עם השלמת כל שלב,
 לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים

 שהושלמו לפניו בשיעור האמור בסעיף 5.

 7. . ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעלי הנכסים :החייבים בהשתתפות
 בהוצאות הסלילה לפי סעיף 5 לשלם למועצה, תוך חדשיים מיום מסירת ההודעה, את
 הסכומים המשוערים שייקבעו על ידי המהנדס. הסכום ששולם כאמור ינוכה. מדמי ההש־

 תתפות שחייב בהם בעל הנכסים.

 קובי( התקנות 933, 3׳ באב תשי״ט׳ 0.8.1050



 וח׳יובות פלולים
 והשלמת סלילה;.

 סלילתיכביש
 על ידי הבעלייםי

 סלילת מדרכה
̂ייפ:  תמי עת ע

 אישור סכום׳-
 ההוצאות

 מכירת הודעות

 ענשים

 ביטול

 השם

 8. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה את סלילתם לפגי יום פרסום חוק עזר
 זה ברשומות .(להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות
 את דמי ההשתתפות בהוצאות אותן עבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל

 יום הפרסום. י,
 (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום ולא השלימה
 את סלילתם עד אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר
 זה מבעלי הנכסים את שיעור דמי ההשתתפות בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.

 9. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה׳ כביש, אלא לפי כתב היתר מאת המועצה,
 ובהתאם׳לתנאים, הפרטים והאופן שיפורשו בכתב, ההיתר. התנאים, הפרטים והאופן

 המפורטים באמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור,המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש כאמור שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בכתב
 ההיתר, רשאית המועצה להרסו, או לשנותו, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה

 לשם כך.
. (ג) ניתן היתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה  א

 כדי 25%.

 10. החליטה המועצה —
 (1) לסלול, לבנות, לרצף׳ להרחיב, להאריך׳ לתקן או לשפר מדרכה לאורך

 הנכסים או לטפל בה>
 (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם!

 (3) לבנות אבני שפה,
 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף 5

 שיחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 11. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 המפורטות בסעיף 10, יכריע המהנדס באישור בכתב.

 12. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד

 העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

 13. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות.

 14. חוק עזר לנס״ציונה(סלילת רחובות) תש״י—21950 — בטל.

 15. ילחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנס־ציונה(סלילת רחובות), תשי״ט-1959״.

ן ו ר י  א. מ
 ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 נתאשר.׳.
 י״ב באייר תשי״ט (20 במאי 1959)

 (חט 841016)
ה ד ו ה י ל ב ר ־ א ר ש  י

 שד הפנים .
 ?״ת 85, תש״ י, עט׳ 874.

 קוב״ו התקנות 933, בי באב תשי״ט, 6.8.1959' 1801



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת י •י ו ב ו ח ר שימוד ר ב ד גה ב  חוק עזר לקרית־שמו

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית קרית־שמונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית קריודשמונה!

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

 •״מהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה!

 ״רחוב״ — דרד, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות מעבד
 בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים וכן כל מעבר המשמש או המכוון
 לשמש אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות

 שברחוב או בצדי רחוב.

 2. (א) לא יניח אדם, ולא ירשה לאחר להניח, ברחוב או להבליט מעל לרחוב כל
 דבר העלול לגרום נזק לרחוב או,להפריע לנקיונו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש

 לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
 (ב) לא יניח אדם ולא יתלה, ולא ירשה לאחד להניח או לתלות בחלון, במעקה,

 כגזוזטרה או בגג, או מעל לרחוב כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב, ולא ירשה

 לאחר לכסותם או לחסמם.
 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגלי חגיגות או טכסיס, לפי

 הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס
 ובהתאם לתנאי ההיתר. י

 4. (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר
 בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) אדם הכורה שוחה ברחוב חייב — י
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים

 י אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה!
 (2) , לסתום את השוהה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמד העבודה

 או עם פקיעת ההיתר, הבל לפי התאריך המוקדם ביותר.

 5. (א) המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים 3 או 4 או לסרב לתתו, לבטל היתד
 שניתן או להתלותו וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגןה של שלוש לירות. י

\ .  י

 6. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.
 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן(א) חייב לתקןאונ הנזק.

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

 קובץ התקנות 933, ב׳ באב תשי״ט, 6.8.1959



 סילוק ניגשו?
 וביצוע עבודות

 (ג) ניזוק רחוב לרגלי חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל
 הקרקע לתקן את הנזק.

 7. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב _ הודעות־

 (1) מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף 2, לסלק את
 המכשול!

 (2) מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 4 ־ר6, לבצע
 את העבודות האמורות.

 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוקי המכשול או לביצוע
 העבודה שקבעמ המהנדס באיחור ראש המועצה וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול

 או לבצע את העבודה.•

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

 8. (א) ראש, המועצה רשאי לסלק׳ כל מכשול ברחוב ולבצע כל עבודה מהעבודות
 המנויות בסעיפים 4 או 6 — בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו — ולהיכנס
 לשם כד בשעות היום לכל מקום. סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור,
 . רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את תוצאות

 הסילוק או הביצוע. •׳
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בתפקידו ולא ימנע בעדו מהיכנם לכל מקום

 בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

א מסירת הודעות י ׳  9. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאללן ד
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, ילידי 1

 אחד מבני משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר, העובד או המועסק שם או נשלחה
 ;בדואר במכתב רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקיו
 הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה באופן בולט במקום שבו דנה ההודעה, או נתפר

 סמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.

ל עבי1ןות  10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 200 לירות, ובמקרה ש
 עבירה נמשכת, קנס נוסף שתי לירות לכל י יום שבו נמשכת העבידה, אחרי שנמסרה לו

 עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדית־שמונה(שימור רחובות), תשי״ט—1959״. השפ

י ר ז ר נ ש  א
/ נתאשר. , ראש המועצה המקומית קרית־שמונה 1 , 

 י״ב באייר תשי״ט(20 במאי 1959) :
 (חט 852917) י* י, • י י -י \

ה ד ו ה י ־ ד ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

 ו>וויב׳ו התקנות 933,; ב׳ באב תשי״ט׳ 6.8.1959 1803



 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לרמות־השבים בדבר מפגעי תברואה

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה המועצה
 המקומית רמות־השבים חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״בור שופכיף ~ כל מבנה, בין. מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם
 של מי שופכין, מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור
 רקב, בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או ביטון, והמיועד

 לקיבולם או לאגירתם של שופכין, ולמעט ביב או תעלת שופכין! ־.
 ״ביב״ — ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים, או לניקוזם של מקומות אחדים
 בתחומי מגרש אחד והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין,
 לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של מקומות משותפים

 וכיוצא באלה׳,
 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה, או שהיה מקבלה אילו הנכסים היו
 נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של
 הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכסים

 לתקופה שלמעלה מעשר שנים >
 ״ליקוי״ לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה

 לאחר זמן ז
 ״מבנה״ — בנין, אחוזה, אוהל, צריף, סככה או מבנה־עץ כל שהוא, בין קבוע ובין ארעי,
 או כל חלק מהם על כל נספחותיהם, לרבות בורות שופכין, ביבים, תעלות שופכין,
 צינורות שופכין, צינורות מים, משתנה, מרזבים, פרט לכלים סניטריים כגון אסלה,

 קערות לסוגיהן, דודי מיס וברזים, בין שהם מצויים בתו־ד המבנה ובין בסביבתו >
 ״המועצה״ — המועצה המקומית רמות־השבים

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתןז

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחד,
 למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״מפקח״ — מנהל מחלקת, התברואה המקומית או פקיד מועצה אחר שהמועצה מינתה אותו
 למלא תפקיד של מפקח!

 ״נכסים״ — מבנים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובין פרטיים!
 ״תעלת שופכיך — לרבות סניפי תעלות שופכין, תאי בדיקה מספחות אחרים, וכן בל ביב

 שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה.

 2, ״מפגע״—
 (1) פגם בנכסים מחמת שאין בהם בית בסא כלל או משום שלדעתו של

 המפקח אין בהם מספר מספיק של בתי כסא או אין הם מתאימים כל צרכם*

 (2) פגם בנכסים מחמת שאין בהם פחי אשפה כלל או משום שלדעתו של
 המפקח אין בהם מספד מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם
 מבחינת גדלם, איכותם, מצבם, מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת או משום

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1151, עט׳ 119.
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 שפחי האשפה שבחם אינם מחומר מגולוון כבד.עם. מכסה אופף אלא מחומר
 שאינו מניח את דעת המפקח*

 (3) גג, תקרה או קיר שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור
 דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק

. . . . . .  לבריאות? .
 (4) פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם אשר, לדעת המפקח, מזיק או עלול

 להזיק לבריאות?
 (5) צפיפות מרובה בנכסים אשר, לדעת המפקח, עלולה להזיק לבריאות, וכן

 שימוש בנכסים בניגוד למטרה שלשמה נועדו!
 (6) חוסר ביב או בור שופכין בנכסים או ביב או בור שופכין שהוא, לדעת
 המפקח, לקוי, בלתי מתאים לתכליתו או, אינו. מספיק לניקוזס היעיל של
 הנכםיבו, וכן ביב, בור שופכין, או מערכת סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת
 המפקח או שלא לפי תנאי האישור ואשר, לדעתו, אינם מתאימים לתכליתם?

 (7) בית כסא, צינור שופכין, •צינור דלוחים, פתח ביב וכיוצא בזה, שלא
 נקבע בו מחסום או אשד, לדעת המפקח, אין מחסומו קבוע כהלכה ? ,

 (8) כל פתח ביב או מחסום רצפה, בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום,
 הנמצא בתוך בנין ללא אישור מיוחד מטעם המפקח ?

 (9) בריכה, חפירה, מזחילה, אפיק מים, בור מים, מיכל מים, בית כסא לכל
 סוגיו, משתנה, בור שופבין, ביב, תעלת שופכין, בור פסולת, פח אשפה,

 גן, גג, סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות ?
 (10) באר, בור מים, מיכל מים, וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם
 מגולים או אשר, לדעת המפקח, הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים

 שבתוכם!
 (11) צינור שופכין, צינור פסולת, צינור אוורור, מחדיר אויר, בור שופכין,
 תאי בדיקה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או לקויים באופן
 שאויד מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ או לחלחל מתוכם, או שחמריס

 אחדים עלולים ליפול לתוכם!
 (12) חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין, בית כסא, צינור דלוחים,

 מערכת הסקה, מיתקן חימום, מיתקן מים, מיתקן סניטרי או ביב!
 (13) תא בדיקה של ביב או פתח של בור שופכין או של ביב וכל בור מים
 או מיכל מים אחר, שהם חדירים או שאינם מצויירים במכסה ׳ברזל או ביטון
 המונע חדירת אויר ויתושים או שמבסיהם אינם מאושרים על ידי המפקח או

 שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח.!
 (14) צינור למי גשמים המשמש כצינור שופכין או לשפיכת כל חומר אחר
 שהוא, לדעת המפקח, במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו, מתחתיו,

 מחוצה לו או בקרבתו!

 (15) כל מיליד או צינור למי גשמים, מרזב או מרבץ הקשור במישרין או
 בעקיפין עם כל ביב, צינור שופכין, בור שופכין או תעלת שופכין,

 (16) בור שופכין, בור מים, מזחילה, ביב, מרזב, צינור, מערכת הסקה, מיתקן
 חימום או מערכת צינורות מי גשמים או מים אחרים, וכן כל ארובה, תרים,
 חלון, אשנב, דלת או מפתן של בנין או נכסים שהם, לדעת המפקח, בלתי
 תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות, טחב או ריח בבנין או

 בבנין םמוד ?
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 (17) הצטברות חומר כל שהוא, בין בתוך בגין ובין בסביבתו, הגורם או
 העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבגין ן

 (18) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי בלי רכב,
 זבל וכיוצא באלה אם, לדעת המפקח, הצטברות זו מזיקה לבריאות ו

 (19) חוסר ארובה בנכסים, שלדעת המפקח יש בהם צורך, או ארובה בנכסים
 שהיא שבורה או לקויה באופן אחד או שאינה גבוהה למדי או שהיא פולטת

 עשן באופן המזיק, לדעת המפקח, לבריאות !
 (20) תנור, אח, קמין או כבשן אשר, לדעת המפקח, אינו מאכל כראוי את

 העשן העולה ממנו, בין שהוא משמש למלאכה ובין. לתכלית אהדת !
 (21) מרבד, שטיח או מחצלת אשר חובטים, מנקים, או מנערים אותם ברחוב
 או מעל לבל קומה או דירה או בסמוך להן, בין השעות 18 לבין 6 ובין השעות

 12 לבין 16 !
 (22) בעל חיים המוחזק באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות !

 (23) צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת,
 שורדים בו תנאים אשד, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות!

 (24) בית־חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר לדעת
 המפקח, אין שומרים על הנקיון שבהם, או שמפאת הצפיפות הרבה שורדים

 בהם תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות ז
 (25) בית חרושת, בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא, אשר, לדעת
 המפקח, אינם מאווררים במידה מספקת, כדי למנוע כי האבק או הסיגים

 האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות !
 (26) שטח אדמה אשר, לדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת !

 (27) עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב !
 (28) מבנה, בין בתוך בנין ובין בקרבתו,,שהוא מפריע לחדירת האור או

 האויד,לאותו בנין באופן שהוא, לדעת המפקח, מזיק לבריאות!
׳  (29) דבר הגורם לרעש ואשר, לדעת המפקח, עלול להזיק לבריאות ז

 (30) דבר אשר, לדעת המפקח, עלול להביא לידי הרגזה או לפגיעה בחוש
 הראיה, הריח או השמיעה או להפריע לנוחיות הסניטרית!

 (31) דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת
 האנשים הנהנים מאספקה זו י,

 (32) דבר אשר, לדעת המפקח, מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה
 סניטרית או אחרת!

 (33) קוצים או עשבים הנמצאים בנכסים!
 (34) כביסה התלויה ברחובות, בגזוזטראות, בחלונות, במרפסות ובכל מקום

 אחד הפונה לצד הדחוב ן
 (35) כלבים שהוכנסו לבתי קפה, לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

 ציבוריים!
 (36) כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או כל חומד אחר המוחזקים

 ברחוב. •

 3. (א) המפקח רשאי להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל נכס לשם סילוק כל
 מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

 (ב) המפקח רשאי, לאחר 24 שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
 הנכסים, לערטל לבדיקה, בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת, ביבים, צינורות או תשמישים
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 אחריות
 לסילוק מפגע

 הודעות
ע «  לסילוק מ

 סילוק מפגע ,
 על ידי המועצה

 החלטת המפקח •

 הדבקת העתק
 חוק העזר

 שמירה
 על הנקיוז

 עבירות

 סניטריים אחדים, ואם לא מצא בהם פגם, יחזירם למצבם •הקודם, וכל נזק שנגרם כתוצאה
 מפעולת המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה.

 4. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
נגד אדם אחד, חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם נכסים, אולם אם אי אפשר , 
 למצוא.את המחזיק׳ חייב בעל הנכסים, •לאחר שנדרש לכך על ידי המפקח׳ לסל^ן את המפגע.

 :, (ב) מפגע אשר, לדעת המפקח, נובע מליקוי במבנה עצמו או בנספחותיהם או
 בסידורי הנוחיות שבהם או נובע מדבר כל שהוא בנכסים או בסביבתם, אשר משתמשים
 , בו או נהנים• ממנו דוב הדיירים, חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו, אולם אם הבעל נעדר
 מן הארץ או אם אי אפשר למצאו, חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים, לאחד שנדרשו

 על ידי המפקח, לסלק את המפגע.

 (ג) י היו בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים בסילוק מפגע, חייבים
 הם כולם יחד או כל אחד מהם לחוד׳ לסלק את המפגע.

 5. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת האנשים החייבים לסלק
 מפגע ,לפי,״הוראות חוק עזר זה, לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק,המפגע,

 ׳ ומניעת.הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
 •(ב)'־ ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העמדות כאמור בסעיף.

 קטן (א).
 (ג) החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 6. לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 5 או ביצע
 עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף 5, שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
 רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
 מאותו אדם או מאותם אגשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

 7. .דעתו של המפקח בדבר קיומו, מקורו או מהותו של מפגע וכן בדבר העבודות
 והחמדים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית.

 8. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על ידי המפקח, להדביק
 ולהחזיק בבנין במקום נראה לעין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

 9. (א) המחזיק בנכסים או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהם חייב למזמור
 על הנקיון בנכסים ובסביבתם באופן המניח את דעת המפקח, וכן לנקות ולסלק כל מרבץ

 של זוהמה, פסולת, דומן או אשפה אהדת שבנכסים ובסביבתם.
 (ב) אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה חייב להבטיח
 במקום העבודה את אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום בהתאם
 לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות, וכמחייב הוא לאחר גמר העבודות לבער

 ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של המפקח.

 10. (א) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
 (ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה.

 (ג) לא יניח אדם כלי קיבול לאשפה ברחוב.
 (ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה .ציבורי, במקום
 עינוגים או בכל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו, ולא יירק• במקומות אלה ולא

 ,.יזהם אותם בצורה אחרת.
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 (ה) לא ישים אדם גייר או אשפה ברחוב,
 (ו) לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ולא יתן להם להישפך כאמור.
 (ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק, שברי זכוכית, מסמר, חומר חד, אבן, חול, ברזל,

 עץ, גרוטאות'בלי רכב או חומר בניה כל שהוא.
 (ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות, פירות או ירקות, נבלות בעלי חיים או חלקיהן

 או פסולת כל שהיא.
 (ט) לא ישטוף אדם ולא ינקה במים כלי רכב ברחוב.

 (י) לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
1 ^ ^ . ״ ^ : . . . . . .  • הרחוב. .
 (יא) לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה, לא יברור,

 לא ימיין ולא יחטט בהם.
 (יב) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות 3 מטר ולא סמוך
 לבור מים אלא במרחק של לפחות שמונה מטר, ולא יבנה בור שופכין מחלחל אלא במקום

 ובמרחק מבנין כפי שאושרו על ידי המפקח.
 (יג) לא יחלוב אדם ברחוב.

 (יד) לא יאכיל אדם בעלי חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב,

 מסירת הודעות 11. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זד. תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל:אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוד אל אותו אדם לפי מען מגוריו ^ו מקום עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או בנכסים שאליהם

 מתייחסת ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה.
 (ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם יראו
 ־ אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליהם בתואר ״הבעל״ או ״המחזיק״ של אותם

 הנכסים ללא כל שם או תיאור נוסף.

ס 12. העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 300 לידות, ואם עבר על י ש נ  ע

 הוראות סעיף 5 (ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 6 והיתה העבירה נמשכת,
 דינו — קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה

 בכתב מאת ראש המועצה או לאחד הרשעתו בדין.

 דינים אחרים 13. חוק עזר אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

— בטל.
 ביטי? 14. חוק עזר לרמות השבים(מניעת מפגעים), תשי״ד—1954 2 

 השם 15. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמות־השבים (מפגעי תברואה), תשי״ט—1959״.

ם י י ה  נתאשר. ו. מ נ
 י״ב באייר תשי״ט(20 במאי 1959) ראש המועצה המקומית רמות־השבים

 (חמ 851301)
ה ד ־ י ה ו ל ב ד א ר ש  י

 שר הפנים
 2 ק״ת 435׳ תשי״ד, עמ׳ 579.
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